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 أسئلة شائعة �� القبول 

 

 ؟ال�لية ا�جامعيةم�ى تبدأ ف��ة التقديم ع�� : س

 ).UCJ2006@(تو��� وحساب ال�لية الرس�ي �� ) www.ucj.edu.sa(موقع ال�لية  ع�� باالطالعيمكنك معرفة ف��ة التقديم : ج

  

 التقديم؟سب تار�خ هل يوجد أولو�ة للقبول ح: س

طاملا انھ خالل , ليس هناك أولو�ة �� القبول بناء ع�� تار�خ التقديم ، و�التا�� ال يؤثر التقديم �� أول يوم عن آخر يوم :ج

 .الزمنية ا�حددة الف��ة 

  

 هل األولو�ة �� القبول ل�حاصل�ن ع�� شهادة الثانو�ة لهذا العام؟: س

يكون قد م�ىى ع�� حصول الطالب ع��  وأال  التحصي��)+ القدرات +  (الثانوي  النسب املوزونةاألولو�ة �� القبول حسب : ج

 .الثانو�ة أك�� من خمس سنوات

  

 ؟�� فرصة للدخول والت�جيل مرة أخرى ع�� البوابة العام املا�ىي ولم أقبل هل  إذا كنت م�جل: س

 .�عم: ج

 

 ؟فرصة للقبول مرة أخرى  هل ����حبت أثناء ف��ة القبول ولكن ام املا�ىي تم قبو�� �� �ليتكم العاإذا : س

 .�عم: ج

 

 ؟�لية ا�جبيل ا�جامعيةهل بإم�ا�ي التقديم من جديد ع�� إحدى ا�جامعات وأنا طالب مقيد �� : س 

 .يحق لك التقديم ولكن ال يمكنك تأكيد القبول لكونك منتظم �� جامعة أخرى : ج
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 ا�جامعية؟بال�لية ل ما �� التخصصات املتاحة للقبو : س

ال�لية، يجب التأكد من ان جميع يمكنك االطالع ع�� ال�ليات والتخصصات املتاحة للقبول �� دليل القبول ع�� موقع : ج

  املوقع.التخصصات متوفرة ع�� 

  

 كيف يمكن ا�حصول ع�� درجة القدرات ا�خاصة �ي؟: س

 ).http://www.qiyas.org( و�ي للمركز الوط�ي للقياس والتقو�م يمكن ا�حصول ع�� الدرجة من خالل املوقع اإللك��: ج

  

 دخلت اختبار القدرات العامة أك�� من مرة، فما �� النتيجة ال�ي �ستخدم للقبول؟: س

قد م�ىى ع�� نتيجة االختبار أك�� من خمسة  ن ال يكو ع�� أن  عل��ا �� اختبار القدرات العامة �ستخدم أع�� نتيجة حصلت: ج

 .سنوات

  

 لم اخت�� قدرات أو تحصي��، فهل يمكن�ي االلتحاق با�جامعة؟: س 

 .شرط أسا�ىي للقبول واملفاضلة ب�ن املتقدم�ن) التحصي��(و ) القدرات(ال يمكنك التقديم، فدخول اختبار : ج

 

 للطالب؟ SMSلرسائل النصية نتيجة القبول وم�ى تصل ا الطالبكيف �عرف : س 

ذلك  املوحد ويســـــــاندااللك��و�ي ابة القبول ع�� بو ال�ـــــــخ�ـــــــىي  حســـــــابا�الدخول ع��  يمكنك معرفة نتيجة القبول من خالل: ج

إرسال رسائل نصية وتصل رسالة نصية ع�� جوال الطالب املدخل عند إدخال رقم ال�جل املد�ي، وعند حفظ الرغبات، وعند 

��  حســــــابھ والدخول ع��ســــــائل ا�جوال ة عدم االعتماد ع�� ر /الطالب و�جب ع�� القبول،بالت وعند ظهور نتائج ال��شــــــيح للمقا

 .موقع القبول املوحد حسب ا�جدول الزم�ي املعلن

 

 الت�جيل؟هل هناك فرصة أخرى للتقدم ل�جامعة ملن فاتھ : س 

 .دة ا�حددة للتقديمال توجد أي فرصة أخرى للتقدم ل�جامعة �عد ان��اء امل: ج

  

 ا�حددة؟�� املدة  البلقبول االلك��و�ي املوحد للطعن طر�ق بوابة ا قبولھ الطالب بتأكيدقم يماذا يحصل إذا لم : س

 .يتم إلغاء قبولھ: ج

http://www.qiyas.org/
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 وما �� اإلجراءات؟ القبول؟إ��اء إجراءات هل يحق �� اال��حاب من القبول �عد : س

 .اال��حاب راءجمكتب القبول والت�جيل إل مراجعة عليك القبول و  �عم يحق لك اال��حاب من: ج

 

 للتقديم؟ �ليةهل بإم�ا�ي الذهاب لل: س

، ولن يتم استقبال طلبات التقديم ع�� مقر : ج
ً
 .ال�ليةال يمكنك ذلك، فالتقديم إلك��ونيا

 

 ا�جامعة؟معاي�� القبول �� ما �� شروط و : س 

  .القبول  موقع ال�لية واالطالع ع�� شروطيك مراجعة ع�� معاي�� القبول عل لالطالع: ج

  

 �� مقيد بإحدى ا�جامعات،  أنا طالب: س
ً
ألك�� من أر�عة فصول دراسية �� �ليتكم عن الدراسة  ال�لية ومنقطعوقد كنت طالبا

 ، فهل يحق �� التقديم �� ا�جامعة؟)أك�� من سنت�ن(

 .حسب شروط القبول املعلنة مستجد واعتبارك طالب املوحد �عم بإم�انك تقديم طلبك ع�� بوابة القبول : ج

 

 �� إحدى ا�جامعات؟ مقيد وأنا طالب�لية ا�جامعية هل بإم�ا�ي التقديم من جديد ع�� ال: س 

 .يمكنك التقدم ولكن ال يمكن تأكيد القول اذا كنت مقيدا �� جامعة أخرى : ج

  

 ع�� أي أساس أقوم ب��تيب التخصصات املتاحة ��؟: س

 .يكون ترتيب التخصصات بناًء ع�� رغبتك وميولك العلمية: ج

  

 املمتاز؟إرسال مستندا�ي �عد قبو�� لل��يد  ع��هل يجب : س 

لن �ستلم ا�جامعة أي مستندات ورقية ويعت�� تأكيد القبول الك��ونيا ع�� بوابة القبول االلك��و�ي املوحد بديال عن استالم  :ج

 الور��.امللف 
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 أحصل ع�� رق�ي ا�جام��؟كيف : س

.إصدار رقم جام��  الرسمية سيتمال�لية ورفع الوثائق قبولك ��  �عد ج:
ً
 آليا

 

 ما �� ا�حاالت ال�ي يتم إلغاء قبول الطالب ف��ا؟: س

ل �� ، وعدم تأكيد القبو عند عدم استكمال رفع الوثائق ع�� املوقع وعدم استيفاء شروط القبول املعلنة �� دليل القبول : ج

 الف��ة ا�حددة.

 

 سعودية؟تقبل الطالب غ�� السعودية من أم  هل س:

 .معاملة الطالب السعودي يتم معاملتھ ،�عم: ج

 

 ؟  ا�جامعية البطاقةكيف أحصل ع�� : س

 .بمراجعة مكتب األمن: ج

  

http://admission.kau.edu.sa/mabtest2.aspx?Site_ID=210&faq_id=84
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 لطالبات السنة التحض��يةأسئلة شائعة 
 

 املستجد؟ البللط االول  درا�ىيالفصل ال دراسة االعتذار عنتأجيل أو  هل يمكن: س

 .ذلكال يمكن : ج

 

وما �� اإلجراءات  �غي�� املسار دم بطلب ، وم�ى يمكن�ي التق�� السنة التحض��ية ها�غي�� مسار تخصص للطالبةيحق  س: هل

 لذلك؟والشروط الالزمة 

الفصل الدرا�ىي األول من السنة  خالل �� السنة التحض��ية التخصصمسار  �غي�� التقدم بطلب �عم، يحق للطالبة : ج

ت التا�عة لهذا وتل��م بإكمال دراسة �افة املقررا حسب املواعيد املعلنة �� ذلك الفصل التحض��ية وملرة واحدة فقط

الشروط  أق�ىى وملعرفةا�حددة للسنة التحض��ية و�� ثالثة فصول دراسية أساسية بحد  الزمنيةضمن املدة  املسار 

 .ع�� الئحة السنة التحض��ية املوجودة ع�� موقع ال�لية االطالعير�� 

 

فهل  النجاح،ولم أتمكن من  لتحض��يةللسنة ا ة ع�� نظام برنامج التقو�ةيالرئيس ر من املقرراتمقر دراسة �� حال : س

 أستطيع إعادة دراسة املقرر ع�� نظام برنامج التقو�ة مرة أخرى؟

  .فقطمن نظام برنامج التقو�ة للمقررات األساسية ملرة واحدة  االستفادةالقيام بذلك، حيث يمكن  لطالبال يمكن ل: ج

 

 اختبار؟ما �� املدة املسموح ��ا لتقديم عذر عن  : س

 .االختبارتار�خ الغياب عن من أيام  ١٠�� مدة ال تتجاوز  مكتب القبول والت�جيل األعذار إ��تقدم  :ج

 

 ما �� الضوابط ال�ي ينب�� مراعا��ا عند تقديم األعذار الطبية؟ : س

  �شؤون الطالب. حاللوائيمكنك االطالع ع�� ضوابط االعذار الطبية ع�� موقع ال�لية من خالل  :ج
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 ؟� االعذار املقبولة ال�ي �سمح با�حصول ع�� اختبار بديلما �: س

 :�� ا�حاالت التاليةتقبل األعذار : ج

 .االختبار أداء وقت جراحية عملية إجراء أو التنو�م حالة �� -

 .ط�ي تقر�ر وفق معدي بمرض اإلصابة حالة �� -

 مدة ��لقســـــــم القبول والت�ـــــــجيل  الوفاة شـــــــهادة �ســـــــلم أن ع�� األو�� الدرجة من األقارب أحد وفاة حالة ��

 .الوفاة تار�خ من أيام ٧ أقصاها

 .طرفا الطالب يكون  أو ف��ا ال�لية تكون  ال�ي الرسمية واأل�شطة املناسبات �� املشاركة حالة �� -

 

 كم مدة إجازة الوضع للطالبات؟: س

، تحتسب ابتداًء من يوم الوالدة باإلضافة إ�� يومي ا�) ١٥(خمسة عشر : ج
ً
 يحتسب وال واالجازات جمعة والسبتيوما

 .غياب الطالب �� هذه الف��ة صمن �سبة الغياب املسموح بھ للطالبة

 

 ما؟ قرر هل يمكن�ي إعادة ت�حيح ورقة امتحان ��ائي مل: س 

 :�عم، وذلك عند استيفاء الشروط التالية: ج

 فيھ �شـــــعر ملقرر  اإلجابة أوراق حيحت�ـــــ إعادة �غرض قســـــم القبول والت�ـــــجيل لدى بطلب الطالب يتقدم أن يجوز  .١

  الطلب تقديم يتجاوز  أال ع�� عالماتھ تقدير �� بالغ�ن
ً
 يرغب الذي للفصـــــــل ال��ائية االختبارات ف��ة ��اية من أســـــــبوعا

 .مقرراتھ أحد إجابة أوراق مراجعة الطالب

 .طلبيھ �حة عدم وثبت ال��ائية االختبارات إجابة أوراق ت�حيح إلعادة بطلب�ن تقدم أن سبق قد الطالب يكون  أال.٢

 .الدرا�ىي الفصل �� واحد مقرر  من أك�� إجابة أوراق ت�حيح إعادة بطلب الطالب يتقدم أن يجوز  ال.٣

 .والت�جيل القبول  قسم لدى اإلجابة أوراق ت�حيح بإعادة ا�خاص النموذج �عبئة.٤

دفع .٥
ُ
عاد اختبار، �ل عن ر�ال) ٥٠٠(قدرها  رســـوم ت

ُ
 اقل للطالب املعطاة الدرجات أن وجد حال �� لطالبل الرســـوم و�

  .األخرى  ا�حاالت �� وتصـــادر إجاباتھ وفق �ســـتحق مما
ً
 جانب من ك�� لها أو مهارة من أك�� تتكون  ال�ي املقررات بأن علما

 .مستقلة كمادة اختبار �ل �عامل
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 ع�ــ� تــدريس أعضــاء مــن ٢ مــن مكونــة �جنــة القســم مجلــس ُ�شــ�ل الت�ــحيح إعــادة ع�ــ� املوافقــة حــال �ــ�.٦

  ال�جنــة وترفــع اإلجابــة أوراق ت�ــحيح إلعــادة األقــل
ً
 ثــم ومــن األ�اديميــة للشــؤون ال�ليــة لو�الــة بــذلك تقر�ــرا

  .الطالب لشؤون ال�لية لو�الة

 .�� حال وجود �غي�� ع�� درجة الطالب يتم التعديل من قبل قسم القبول والت�جيل واشعار الطالب بذلك. ٧
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 ن امل�افأتأسئلة شائعة ع
امل�افأة؟م�ى يتم إيداع : س  

.من �ل شهر ميالدي ٢٧: ج  

 

  حسا�ي؟�� االسباب ال�ي تمنع إيداع امل�افأة ��  س: ما

 :عدم نزول امل�افأة أو نزول جزء م��ا يرجع لعدة أسباب و�� :ج

 .والطالب ليست �� فصلها األخ�� ١٢عدد الساعات امل�جلة أقل من  -

 .وعدم ا��اء متطلبات التخرج) فصل درا�ىي ١٢(ان��اء املدة النظامية للدراسة  -

 .أو مؤجل ا�حالة األ�اديمية للطالب معتذر عندما تكون  -

 .أو ع�� نظام التقو�ة  م ا�خاصقد تكون الطالب ع�� نظام الدارس�ن ع�� حسا�� -

 .د أنظمة ال�ليةعقو�ة خصم م�افأة �سبب مخالفة أح -

 إ�خ... خصم ل�حصول ع�� خزنة أو خصم اصدار بطاقة جامعية أو خصومات كتب  /توجد ع�� الطالب خصومات مثل -

 .يجب ع�� الطالب مراجعة قسم القبول والت�جيل �حل املش�لة ا�حالةوجود خطأ تق�ي و�� هذه  -

 

 ؟ سعودية  أممن  السعوديغ��  م�افأة للطالب صرفتهل   :س

 �عم: ج

  

 ؟ املؤجل/املعتذر هل تصرف م�افأة للطالب  :س

 ال :ج 

 

 أخرى ؟ �لية /صرف للطالب الزائر �� جامعةتهل   :س

 . ) من الئحة الدراسة واالختبارات١٨�شرط حسب املادة ( تصرف  :ج

 

 �لية  أخرى إ�� �لية ا�جبيل ا�جامعية ؟/هل تصرف للطالب الزائرة من جامعة  :س

 .ال  : ج
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 شائعةأسئلة 
 ؟ ماذا أفعل �� حال �سيان �لمة املرور للدخول �حسا�ي ال�خ�ىي ع�� البوابة اإللك��ونية   :س 

��ا لرقم جوالك  SMS سيتم إعادة �عي�ن �لمھ املرور و إرسال رسالة نصيھمن ثم و ) هل �سيت �لمة املرور(لضغط ع�� زر ا: ج 

 ا
ً
دخل مسبقا

ُ
   .مل

 

 �� الف��ة ا�حددة لذلك وكيف يمكن�ي تقديم الطلب؟ ما أرغب �� االعتذار عن دراسة مقرر، :  س

ح�ى األسبوع السادس من الفصل الدرا�ىي حسب التقو�م ) W( �عالمةدراسة مقرر  عتذار عناال  لطالب التخصصيمكن :  ج

، ساعة ١٢وعدم نزول عدد الساعات عن  �� املقرر ) DN(ب ع�� تقدير �شرط عدم حصول الطال الزم�ي املدرج �� موقع ال�لية

 .ع�� الدليل املصور ل�خدمات البوابة اإللك��ونية املوجود �� موقع ال�لية االطالعوملعرفة طر�قة تفاصيل تقديم الطلب ير�� 

 

ما �� و حال أمكن�ي ذلك، ، و�� �لية أخرى /ةمن ال�لية ا�جامعية إ�� جامع ر هل يمكن�ي الدراسة كطالب زائ : س 

لضوابط؟ا  

من �لية ا�جبيل ا�جامعية إ�� جامعة أو �لية أخرى خالل الفصل الدرا�ىي  زائر  �عم، يمكن للطالب الدراسة كطالب: ج 

 وملعرفة، الطلب ، وعليِك مراجعة قسم القبول والت�جيل لتقديم أو الصيفي �شروط خاصة ل�ل م��ما الرئي�ىي

.� الئحة الدراسة واالختبارات املوجودة ع�� موقع ال�ليةع� االطالعالضوابط ير��   

 

ما �� الشروط الالزمة لذلك؟ آخر،وأرغب بالتحو�ل إ�� تخصص  مع�ن�� تخصص  س: أدرس  

 ب�ن التحو�لع�� ضوابط  االطالع،ير�� هناك شروط عامة وشروط خاصھ للتحو�ل ب�ن التخصصات داخل ال�لية : ج 

 .املوجودة ع�� موقع ال�لية ا�جامعية لا�جبي �لية داخل التخصصات

 

أدرس �� تخصص اللغة اإلنجل��ية، ما �� التخصصات األخرى املتاحة �� للتحو�ل إل��ا؟ : س   

.�� ال�لية آخر ال يحق لطالبات اللغة اإلنجل��ية التحو�ل إ�� أي تخصص : ج   
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 ررات؟وصف للمق و أ�حصول ع�� �جل أ�ادي�ي رس�ي التوجھ ل أين يمكن�ي : س 

ا�� القسم اال�ادي�ي الذي  والتوجھ، �حصول ع�� �جل أ�ادي�ي رس�يالتوجھ إ�� مكتب القبول والت�جيل ل كيمكن: ج 

 يدرس املقرر ل�حصول ع�� وصف املقرر.

  

؟م�ى أستطيع ا�حصول ع�� مرتبة التم��  : س  

 �عد نتيجة الف) األو�� أو الثانية (  حصل الطالب ع�� مرتبة التم�� ي: ج
ً
 :للتا��صل الدرا�ىي وفقا

 

 .ساعة دراسية )١٢( عن للطالب الدرا�ىي العبء يقل أال -١

 

 :أ ن يكون املعدل الفص�� �التا�� -٢

 

 لطالب قطاع ال�ليات واملعاهد) املتم��ين ل�ل فصل(الطالب املتفوق�ن 

 املعدل الفص�� م�افأة التم��

 )٤(إ�� ) ٣٫٧٥(من  األو��

 )٣٫٧٥(من  إ�� أقل) ٣٫٢٥(من  الثانية

 

 

 ).تم��-شهر�ة(الدراس�ن ع�� حسا��م ا�خاص أية م�افأت  البالطس: هل يمنح 

 .ال يمنح ج: 

 

 كم قيمة م�افأة التم�� ؟  :س

 ).ألف ر�ال(ر�ال  ١٠٠٠م�افأة التم�� األو�� قدرها   : ج

 ).سبعمائة وخمسون ر�ال(ر�ال  ٧٥٠م�افأة التم�� الثانية قدرها 
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االعتذار عنھ ، وكيف يمكن�ي تقديم الطلب؟دراسة الفصل الدرا�ىي أو تأجيل ب�ن ما هو الفرق : س  

:الفرق ب�ن تأجيل دراسة الفصل الدرا�ىي و االعتذار عنھ مو�حة �� ا�جدول أدناه :ج  

 

 

 

 

 

 االعتذار التأجيل 

 ف��ة تقديم الطلب

قبل بداية ذلك الفصـــل الدرا�ـــىي 

املــــراد تــــــأجــــيــــلــــــھ وقــــبــــــل إصــــــــــــــــدار 

 ا�جداول 

بدرجة  ر ا�جدول الدرا�ـــــىي وخالل أســـــابيع الدراســـــة�عد إصـــــدا

)W ( العاشر.من االسبوع االول ح�ى ��اية االسبوع 

من االســـــــــــبوع ا�حـــادي عشـــــــــــر وح�ى ��ـــايـــة ) WF/WP(بـــدرجـــة 

االســــــــــبوع الرا�ع عشــــــــــر حســــــــــب التقو�م الزم�ي املدرج �� موقع 

 .�شرط عدم وجود حرمان ال�لية

 

 املدة املسموحة

يــل فصـــــــــــل�ن ال تتجــاوز مــدة التــأج

دراسي�ن متتالي�ن أو ثالثة فصول 

دراســـــية غ�� متتالية كحد أق�ـــــىى 

 .طيلة مدة الدراسة �� ال�لية

ال تتجـــاوز مـــدة االعتـــذار فصـــــــــــل�ن دراســـــــــــي�ن متتـــالي�ن أو ثالثـــة 

فصــول دراســية غ�� متتالية كحد أق�ــىى طيلة مدة الدراســة �� 

 .ال�لية

 االحتساب

ال تحتســـــــــب مدة التأجيل ضـــــــــمن 

مــــنــــيــــــة الــــالزمــــــة إل�ــــ�ــــــاء املــــــدة الــــز 

 .متطلبات التخرج

تحتســــــــب مدة االعتذار ضــــــــمن املدة الزمنية الالزمة إل��اء  -

 .متطلبات التخرج

 

�� حالة املوافقة ع�� طلب االعتذار عن الدراســـــة للطالب  -

�� أي مقرر درا�ىي قبل اعتماد ) DN(وحصولھ ع�� تقدير 

 الطلب، يحفظ �� �ـــــــــــجلھ األ�ادي�ي ، أما بالنســـــــــــبة لبا��

املقررات فيعتمد التقدير الذي سيحصل عليھ، �� الوقت 

الـــــذي تمـــــت فيـــــھ املوافقـــــة ع�� طلـــــب االعتـــــذار مقـــــارنـــــة 

 .بالتقو�م األ�ادي�ي لذلك الفصل الدرا�ىي

 طر�قة تقديم الطلب
 من 

ً
من خالل حســــــــــــابـك ال�ـــــــــــخ�ـــــــــــىي ع�� ا�خـدمـات اإللك��ونيـة ع�� موقع ال�ليـة ،وملعرفـة مز�ـدا

 .ع�� الدليل املصور  ل�خدمات البوابة اإللك��ونية االطالعاملعلومات ير�� 
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  االعتذار؟�� ال�جل األ�ادي�ي عند  )W/WP/WF(مع�ى التقدير  ما: س

 : �� �التا��التقديرات ال�ي يحصل عل��ا الطالب عند املوافقة ع�� طلب االعتذار : ج

 

 أثناء الت�جيل املبكر؟ماذا أفعل �� حال إغالق الشعب : س

 من  ال�لية، وملعرفةع�� ا�خدمات اإللك��ونية ع�� موقع  من خالل حسابك ال�خ�ىيطلب إضافة مقرر  تقديم: ج
ً
مز�دا

 .البوابة اإللك��ونية املصور ل�خدماتع�� الدليل  االطالعاملعلومات ير�� 

 

 ؟ الفصل الدرا�ىي القادم �ان متوقع تخر��ساعة اذا )  ١٩( هل يحق �� ان أ�جل أك�� من : س

�حد األع�� ا�� ز�ادة ا واملوافقة ع��و�مكن طلب استثناء ساعة معتمده  ٢٠يل حيث يحق للطالب املتوقع تخرجھ ��ج ،�عم: ج

 .ساعة معتمدة لدى قسم القبول والت�جيل) ٢٤(

 ) WF (تقدير  ) WP(تقدير  ) W(تقدير 

 مــن اعــتــــــذر إذا) W( عــالمــــــة تــمــنــح -١

 ��اية قبل الدرا�ـــىي الفصـــلدراســـة 

 .شرالعا األسبوع

 �عالمة مقرر  حذف للطالب يمكن -٢

)W( الســــــادس ســــــبوعأل ا ��اية قبل 

 يقل ال  بحيث الرئي�ــــىي الفصــــل من

 ســــــاعة )١٢(  عن الدرا�ــــــىي العبء

 �� حرمان ع�� يحصـــل ولم معتمدة

 �عــد مقرر  حــذف يمكن ال و  ، املقرر 

 .السادس سبوعاأل 

 ؤثر �� املعدل.يال ) Wر (وتقدي

 ا��ـــــــــــحب إذا  )WP( عالمة تمنح

 �عــد املقررات جميع من الطــالــب

 و�ان ) W( �عذر  ��ـــــــــــحاباال ف��ة

 التـــــاليـــــة الف��ة خالل مرض أداؤه

 ح�ىو حادي عشـــر ا� األســـبوع من(

 ).األسبوع الرا�ع عشر ��اية

 وال تؤثر �� املعدل.

 ا��ـــــــــــــــحــــــب إذا) WF( عـــــالمــــــة تـــــمـــــنـــــح

 ف��ة �عد ملقرراتا جميع من الطالب

 غ�� داؤهأ و�ان) W( �عذر ��ـــحاباال

 مــــن( الــــتــــــالــــيــــــة لــــفــــ�ــــ�ةا خــــالل مــــرض

 ��ــايــة ح�ىو حــادي عشـــــــــــر ا� األســـــــــــبوع

 ).األسبوع الرا�ع عشر

 تؤثر �� املعدل.
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 ؟ الفصل الدرا�ىي القادم �ان متوقع تخر��ساعة اذا )  ١٩( هل يحق �� ان أ�جل أك�� من : س

�حد األع�� ا�� ز�ادة ا واملوافقة ع��و�مكن طلب استثناء ساعة معتمده  ٢٠يل حيث يحق للطالب املتوقع تخرجھ ��ج ،�عم: ج

 .ساعة معتمدة لدى قسم القبول والت�جيل) ٢٤(

 

 بال�لية؟ خ�� فعلة �� الفصل األ  ماذا يتوجب ع��ّ : س

 .ج: قم بتعبئة نموذج التخرج وارفاق صورة من هو�تك الوطنية وجواز سفرك و�سليم قسم القبول والت�جيل

 

  �ى يفصل الطالبم: س
ً
 ؟ ا�جامعةمن  أ�اديميا

 طالب التخصص طالب السنة التحض��ية

�� ) F(أو تقدير راسب ) DN(إذا حصل ع�� تقدير محروم 

جميع املقررات �� فصل درا�ىي واحد وال �عاد ��جيلھ إال 

 بتوصية من �جنة التقو�م األ�ادي�ي وموافقة مدير ال�لية

�اديمية متتالية �سبب انخفاض انذارات أ ٣اذا حصل ع�� 

ويعرض ع�� �جنة التقو�م األ�ادي�ي  ٤من  ٢املعدل عن 

 إذا �ان بإم�انھ 
ً
 رئيسيا

ً
لدراسة ام�انية منحھ فصال دراسيا

 فأك�� وفق ضوابط يقرها مجلس ال�لية  ٢رفع معدلھ إ�� 

اذا لم يكمل متطلبات السنة التحض��ية خالل املدة 

 فصول دراسية ٣و��  ا�حددة الالزمة

اذا لم يكمل متطلبات التخرج خالل املدة الالزمة �� 

 فصل درا�ىي) ١٢(التخصص و�� 

أو  ٢أو  ١ذا تكرر رسو�ھ �� أحد مقرري اللغة اإلنجل��ية إ

�� فصل�ن دراسي�ن بما ��  ٢أو  ١أحد مقرري الر�اضيات 

 ذلك الفصل الصيفي

- 

 

  مؤقتة؟ /دائمة  ماذا أفعل إذا كنت أعا�ي من مش�لة �حية: س

 ، وممرضة ال�لية بالنسبة لفرع الطالبات.لفرع الطالبتزو�د قسم القبول والت�جيل بتقر�ر ط�ي يثبت ا�حالة بالنسبة ج: 
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 ؟واإلرشاد التوجيھما�� خدمات مكتب : س

 .   وأسر�ة و�حية وا�اديمية تقديم استشارات اجتماعية ونفسيةدراسة ا�حاالت و  -

 .و�رامج وقائية توعو�ة وورش عمل ةيتدر�بدورات تنفيذ  -

للطالبات؟ هو ال��نامج االرشادي ما: س  

هو برنامج �س�� للتواصل مع طالبات السنة التحض��ية ومساعد��ن ع�� التوافق والنجاح �� حيا��ن ا�جامعية، : ج

 :لتحض��ية ��ب��شيح طالبات مرشدات من تخصصات مختلفة لد��ن الرغبة بمساعدة طالبات السنة ا

 .ا�جامعية)مرشدات ا�حياة (التكيف مع الدراسة ا�جامعية  -

مرشدات دروس (التحض��ية  ةتخطي الصعو�ات الدراسية من خالل تقديم دروس تقو�ة �جميع مواد السن -

 .التقو�ة)

 

هل توجد شهادة حضور للدورات وورش عمل مكتب التوجيھ واإلرشاد الطال�ي ؟  :س    

.ح املستفيد شهاد حسب ضوابط �ل برنامجو�من�عم يوجد : ج  

 

؟ وما�� الشروط؟سلفة نقديةكيف اتقدم بطلب : س  

 ع�� البوابة اإللك��ونية للطال /قوم الطالبي: ج
ً
ب، و تتم متا�عة الطلب مع ة بتعبئة النموذج ا�خصص إلك��ونيا

.التوجيھ واإلرشاد أخصائي  

  

كيف اعرف حقوق الطالب وواجباتھ؟: س  

   ع�� موقع ال�لية. حقوق الطالب الئحة االطالع ع�� يمكنك: ج
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 س: ما هو مع�ى املصط�حات التالية:

 

 

 اــــــــــاهــــــــمعن املصط�ح

DN   من الغياب �� املقرر الدرا�ىي ٢٠سبب تجاوز �حرمان % 

NP ناجح بدون درجة 

NF راسب بدون درجة 

IP  مستمر 

IC يغ�� مكتمل باملقرر الدرا�ى 

W  ال يحسب باملعدل ال��اك�ي. – �عذر من�حب 

WP  من الدرجة املدخلة �� النظام ا�� وقت االعتذار %٦٠حقق  –من�حب بنجاح. 

WF 
من الدرجة املدخلة �� النظام ا�� وقت االعتذار،  %٦٠حقق أقل من   -من�حب برسوب 

 ).F�عامل معاملة (


