األسئلة الشائعة (القبول)
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ما هو نظام القبول يف الجامعة وماذا يعني القبول السنوي؟
نظــام القبــول يف جامعــة طيبــة ســنوي ،أي أن التقديــم عــى القبــول يكــون مــرة واحــدة يف الســنة
ولــن يكــون هنــاك قبــول يف الفصــل الــدرايس الثــاين.
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هل هناك ميزة ملن قدم طلب القبول اليوم أوغدا ً أو يف آخر يوم ،حسب الجدول الزمني؟
ال ،املفاضلة تكون بالنسبة املوزونة واملقاعد املتاحة.

هل األولوية يف القبول للحاصلني عىل شهادة الثانوي لهذا العام؟
القبول يتم وفق الرشوط املعلنة عىل موقع الجامعة.

هل بإمكاين التقديم من جديد عىل الجامعة وأنا طالب مقيد يف إحدى الجامعات؟
ال يحــق للطالــب املنتظــم يف إحــدى الجامعــات التقديــم عــى البوابة ،إال إذا كان منســحباً مــن الجامعة

التــي يــدرس بها.
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ُنت مسجالً يف البوابة من العام املايض ومل أُقبل ،هل أدخل عىل التقديم السابق أم
إذا ك ُ
أقوم بالتقديم من جديد؟
يتم الدخول عىل بوابة القبول اإللكرتوين والتقديم من جديد.

ما هي معايري القبول يف الجامعة؟
ميكن االطالع عىل معايري القبول من خالل موقع الجامعة.

ما هي آلية املفاضلة يف القبول؟
يتــم القبــول عــن طريــق املفاضلــة بــن املتقدمــن تنافســياً وفــق النســبة املوزونــة ،وحســب ترتيــب

الرغبــات ،وتوافــر املقاعــد ،ورشوط الكليــات .وملزيــد مــن املعلومــات نأمــل االطــاع عــى رشوط القبــول.
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ما هي التخصصات املتاحة للقبول بالجامعة؟
ميكنــك الدخــول عــى رابــط الربامــج والتخصصــات املتاحــة عــى موقــع بوابــة القبــول اإللكــروين

لالطــاع عليهــا.
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كيف ميكن التقديم عىل الجامعة ملرىض الفشل الكلوي؟
عرب بوابة القبول االلكرتوين باختيار الفئة من الفئات الخاصة وتحميل املستندات املطلوبة.

مل أقم برتتيب الرغبات باملوعد املحدد؟
إذا مل يتــم ترتيــب الرغبــات يف الفــرة املحــددة حســب الجــدول الزمنــي للقبول ،ســيتم إلغاء الرتشــيح،
وال يحــق للمتقــدم بعــد ذلــك املطالبــة باملقعد.
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أنا طالب مرشح يف املنح الداخلية ،لكن ال تظهر لدي الئحة الرغبات؟
إذا كنت غري سعودي لن تظهر الرغبات اآلن ،بل ستظهر بعد موافقة وزارة التعليم عىل طلبك.

دخلت اختبار القدرات العامة أكرث من مرة ،فام هي النتيجة التي تستخدم للقبول؟
تستخدم أعىل نتيجة حصلت عليها يف اختبار القدرات العامة.

كيف يعرف الطالب نتيجة القبول؟
يجــب عــى الطالــب الدخــول عــى حســابه يف املواعيــد املعلنــة واملحــددة يف الجــدول الزمنــي
للتقديــم ،ويســاند ذلــك إرســال رســائل نصيــة عــى جــوال الطالــب والربيــد االلكــروين.
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مل أقم بتأكيد رغبة القبول يف الجامعة خالل  73ساعة؟
إذا مل يتــم تأكيــد رغبــة القبــول يف الفــرة املحــددة حســب الجــدول الزمنــي للقبــول ســيتم إلغــاء
قبــول املرشــح ،وال يحــق للمتقــدم بعــد ذلــك املطالبــة باملقعــد.
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كيف أحصل عىل رقمي الجامعي؟
عرب بوابة القبول االلكرتوين من خالل طباعة سند القبول.

تم قبويل يف جامعة طيبة وجامعة أخرى؟
البد من تأكيد قبولك يف إحدى الجامعتني يف الفرتة الزمنية املحددة للقبول.

كيف يتم قبول الطالب والطالبات غري السعوديني من أمهات سعوديات؟
الطالب والطالبات غري السعوديني من أمهات سعوديات يتم معاملتهم معاملة السعوديني.

18

هل يتم إلغاء قبويل يف الجامعة يف حال عدم اجتياز االختبار واملقابلة الشخصية بنجاح؟
عــدم اجتيــاز املقابلــة الشــخصية ال يلغــي قبولــك يف الجامعــة ،ولكــن يتــم انتقالــك إىل الرغبــات

التاليــة.
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يف جدول مراحل القبول يف البيانات الشخصية يظهر يل أنه مل تتم العملية ،وسبق وأن
حدثت البيانات ،فهل يؤثر ذلك يف القبول؟
ال تؤثر البيانات الشخصية يف القبول بالجامعة.

هل الرتشيح يف املدينة املنورة والفروع للمسار األديب متاح لحملة الشهادة الثانوية
األديب فقط؟
ميكن الرجوع إىل رابط الربامج والتخصصات املتاحة عىل موقع بوابة القبول اإللكرتوين.

هل ميكن الرتشيح ألكرث من فرع بالجامعة؟
الرتشيح يكون فقط لفرع واحد بالجامعة الذي يرغب املرشح االلتحاق فيه.

مل تصلني أي رسائل نصية من الجامعة بخصوص القبول بالجامعة ومراحله؟
يجب تفعيل خاصية السامح إلشعارات اإلعالنات يف إعدادات جوالك الرئيسية.

قمت باالنسحاب من الجامعة وأرغب بالعودة مرة أخرى ،فهل يحق يل ذلك؟
يحــق إعــادة قيــد الطالــب الــذي ســحب ملفــه مــن الجامعــة بســجله القديــم إذا تقــدم بطلــب إعــادة

أل يكــون مفصــول أكادمييــاً.
قيــده ،يف مــده أقصاهــا نهايــة الفصــل التــايل لســحب امللــف ،عــى ّ
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كيف أحصل عىل البطاقة الجامعية؟
عــن طريــق الدخــول عــى بوابــة الطالــب االلكرتونيــة مــن موقــع الجامعــة الرســمي ،ثــم تحميــل الصورة

الشــخصية وطباعــة البطاقة.

