
 

 1443، الحجة ذو 27، الثالثاءعمادة القبول والتسجيل، 

 هـ1444للقبول الجامعي للعام  استفسارات مهمة

 )األسئلة الشائعة(

 

 هـ بجامعة تبوك؟1444للعام الجامعي  المتوسطمتى يبدأ التقديم للقبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم  .1

 هـ.1444-1-4 الثالثاءهـ الى يوم 1443-12-28 ربعاءاأليبدأ التقديم للقبول من يوم 

 

 ماهي درجة البكالوريوس؟ .2

درجة جامعية تمنح بعد دراسة تخصص محدد لمدة ال تقل عن أربع سنوات أو دراسة عدد من المقررات والساعات حسب الخطة 

 درجة البكالوريوس. الدراسية وإنهاء متطلبات التخرج للحصول على شهادة

 

 ؟المتوسطماهي درجة الدبلوم  .3

أو دراسة عدد من المقررات والساعات حسب الخطة ونصف درجة جامعية تمنح بعد دراسة تخصص محدد لمدة ال تقل عن سنتين 

 .المتوسطالدراسية وإنهاء متطلبات التخرج للحصول على شهادة درجة الدبلوم 

 

 ل للعام الجامعي الحالي؟ما هو نظام الدراسة المتاح للقبو .4

ً حسب الجدول الدراسي المسجل للطالب ويتطلب تفرغاً كامالً  نظام الدراسة الحالي هو "االنتظام" ويعني الدوام الكامل يوميا

 .للدراسة

 

 هل يمكن لي التقديم للقبول بالجامعة بنظام االنتساب أو التعليم عن بعد؟ .5

 .تبوكمغلقة حالياً بجامعة جميع برامج االنتساب أو التعليم عن بعد 

 

 هل التقديم الكتروني ام ورقي؟ .6

 التقديم الكتروني فقط عبر بوابة القبول الجامعي اإللكترونية، وال يوجد أي تقديم ورقي أو يدوي أثناء أو بعد فترة القبول.

 

 ؟هـ1444ما هو دليل القبول الجامعي للعام  .7

الجامعي وطريقة التقديم والتخصصات المتاحة بجامعة تبوك. ويجب قراءته  دليل مهم جداً يحتوي على مواعيد وشروط القبول

 كامالً قبل البدء في التقديم للقبول. ويمكن الحصول عليه من خالل موقع بموقع عمادة القبول والتسجيل االلكتروني بجامعة تبوك.

 

 ماهي الشروط العامة للقبول الجامعي؟ .8

 هـ المتاح بموقع عمادة القبول والتسجيل االلكتروني بجامعة تبوك.1444القبول الجامعي للعام يمكن االطالع عليها من خالل دليل 

 

 ماهي الشروط الخاصة للقبول الجامعي؟ .9

 هي الشروط المحددة لكل تخصص مثل سنة التخرج ونوع شهادة الثانوية المتاحة بدليل القبول الجامعي.

 

 لها بالتقديم للجامعة؟ماهو نوع دراسة المرحلة الثانوية المسموح 

 يقبل نوع الثانوية "انتظام" فقط، وال تقبل "انتساب" أو "تعليم الكبيرات"

 

 ماذا تعني النسبة الموزونة؟ .10

 تعني احتساب نسب مجموع عدد من معايير القبول الجامعي وهي كالتالي:

( + )درجة اختبار التحصيل 0,30×ت العامة( + )درجة القدرا0,30×النسبة الموزونة = )النسبة التراكمية للثانوية العامة

 (. ويتم احتسابها لطالب التخصصات الصحية والعلمية، وطالبات التخصصات الصحية والعلمية واألدبية.0,40×الدراسي

 

 ؟ماذا تعني النسبة المكافئة .11

 وهي كالتالي:للطالب فقط تعني احتساب نسب مجموع عدد من معايير القبول الجامعي 

(. ويتم احتسابها لطالب التخصصات 0,60×( + )درجة القدرات العامة0,40×المكافئة = )النسبة التراكمية للثانوية العامةالنسبة 

 األدبية فقط.

 

 متى تعلن أقل نسبة للقبول في التخصصات االكاديمية؟ .12



 

 1443، الحجة ذو 27، الثالثاءعمادة القبول والتسجيل، 

 ستعلن أقل نسبة تم القبول عليها في التخصصات االكاديمية بعد اعالن نتائج القبول.

 

 ما هو المتصفح الموصى به عند التقديم للقبول الجامعي؟ .13

 ( لعرض الصفحة بشكل أفضل.Firefox( أو فاير فوكس )Google Chromeيوصى باستخدام متصفح قوقل كروم )

 

 بها عند التقديم للقبول؟ الموصىماهي النصائح  .14

  واللوحيةاستخدام الحاسب المكتبي او المحمول وعدم استخدام األجهزة الذكية. 

  الشائعة وخطوات التقديم الصحيحة واألسئلةاالطالع على دليل القبول. 

 حديد الرغبات قبل البدء بالتقديمتجهيز بيانات االتصال وت. 

  ً  .التقديم وتعبئة البيانات شخصيا

 سرعة تعبئة البيانات لحماية معلوماتك وتجنب فقدان البيانات. 

 التأكد من ترتيب وأولوية الرغبات. 

 صال والبريد اإللكتروني الخاص بكتأكد من صحة رقم االتال. 

 التأكد من حفظ الطلب وطباعة الرغبات وبيانات الدخول. 

 

 قمت بإدخال السجل المدني وسنة الميالد ولم تظهر بياناتي. فما هو السبب؟ .15

غير متاحة بمصادر البيانات ويمكن التواصل أوالً تأكد من صحة البيانات المدخلة أو أنك لم تحقق أحد شروط القبول أو ان بياناتك 

 مع فريق الدعم والمساندة للتأكد من توفر بياناتك.

 

 هل هناك أولوية في القبول لخريجي هذه السنة عن االعوام السابقة؟ .16

 ليس هناك أولوية لخريجي هذه السنة عن األعوام السابقة المحددة في دليل القبول.

 

 تاريخ التقديم؟ هل هناك أولوية في القبول حسب .17

 ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ او وقت التقديم، وبالتالي ال يؤثر التقديم في اول يوم عن اخر يوم خالل فترة التقديم.

 

 هل القبول الحالي للسعوديين ولغير السعوديين؟ .18

ً عن مواعيد وضوابط قبول غير القبول الحالي للمتقدمين السعوديين أو من أمهات سعوديات فقط وسوف يتم اإلعال ن الحقا

 .برنامج المنح الدراسية() السعوديين

 

 تخرجت العام السابق من الجامعة أو جامعة اخرى. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .19

 نعم يمكنك التقديم مرة أخرى للقبول بشرط تحقيق شروط القبول العامة.

 

 أستطيع التقديم هذا العام؟ تقدمت العام السابق ولم يتم قبولي فهل  .20

 نعم يمكنك التقديم هذا العام إذا حققت شروط القبول العامة والمعلنة في دليل القبول.

 

 تقدمت بطلب انسحاب من القبول العام الماضي من الجامعة أو جامعة اخرى. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .21

 شروط القبول العامة والمعلنة في دليل القبول. نعم يمكنك التقديم مرة أخرى للقبول بشرط تحقيق

 

 هل يمكن لي التقديم للقبول بالجامعة وانا طالب مقيد في جامعة اخرى؟ .22

 نعم يمكنك التقديم وال يمكن لك تثبيت قبولك مالم تقدم انسحاب من الجامعة األخرى.

 

 ماهي البيانات المطلوبة مني تعبئتها اثناء التقديم؟ .23

لبيانات وتشمل البيانات األساسية وبيانات التواصل ورغبات التخصصات االكاديمية. وفي حال وجود نقص أو يجب تعبئة جميع ا

 إدخال بيانات غير صحيحة سيتم الغاء الطلب.

 

 ماذا أفعل عند نسيان كلمة المرور الخاصة بي؟ .24

سيتم ارسالها الى البريد االلكتروني المسجل عند يمكنك الدخول على بوابة القبول االلكترونية وطلب استعادة كلمة المرور ومن ثم 

 تقديم الطلب تحتوي على كلمة المرور ويجب الحفاظ عليها في مكان آمن وعدم اإلفصاح بها.



 

 1443، الحجة ذو 27، الثالثاءعمادة القبول والتسجيل، 

 

 مدارس خارج المملكة فكيف أتقدم لجامعة تبوك؟تخرجت من الثانوية من  .25

الدعم والمساندة خالل فتره التقديم وتزويدهم بشهادة المرحلة الثانوية  فريقيمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل من خالل 

 ومعادلة الشهادة الصادرة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

 

 هل يجب اجتياز اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي؟ مدارس خارج المملكةتخرجت من الثانوية من   .26

لى الثانوية العامة من داخل وخارج المملكة اجتياز اختباري القدرات العامة والتحصيل نعم يجب على جميع الحاصلين ع

 الدراسي.

 

 هل يمكن للجامعة الحصول على درجات اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي الخاصة بي؟ .27

ً من  مصادر البيانات االلكترونية آلخر خمسة نعم يتم استيراد بيانات درجات اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي آليا

 سنوات.

 

قمت بأداء اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي أكثر من مرة ماهي النتيجة التي ستحتسب في القبول الجامعي  .28

 لهذا العام؟

ي آلخر خمس سنوات بشرط سيتم احتساب أعلى نتيجة اجتياز حصلت عليها في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراس

 توفر النتيجة لدى الجامعة أثناء فترة التقديم وقبل اغالق بوابة القبول الجامعي للتقديم.

 

 تم طي قيدي من الجامعة. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .29

عد ذلك فيمكنك التقدم هـ. وفي حال كان طي قيدك ب1442ي دك في الفصل األول للعام الجامعنعم يمكنك بشرط أن يكون طي قي

 بطلب إعادة قيد حسب ضوابط إعادة القيد.

 

 تقدمت بطلب انسحاب أكاديمي من الجامعة. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .30

وطالب مرحلة الدبلوم  هـ1442في الفصل األول للعام الجامعي  سالبكالوريولطالب مرحلة  نعم يمكنك بشرط أن يكون االنسحاب

وفي حال كان االنسحاب بعد ذلك فيمكنك التقدم بطلب إعادة  هـ 1443المتوسط يكون االنسحاب في الفصل األول للعام الجامعي 

 قيد حسب ضوابط إعادة القيد.

 

 انقطعت عن الدراسة بالجامعة. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .31

هـ. وفي حال كان االنقطاع بعد ذلك فيمكنك التقدم 1442االنقطاع في الفصل األول للعام الجامعي نعم يمكنك بشرط ان يكون 

 بطلب إعادة قيد حسب ضوابط إعادة القيد.

 

 تم فصلي أكاديمياً أو تأديبياً من الجامعة أو جامعة اخرى. هل يمكن لي التقدم مرة أخرى للجامعة؟ .32

 نعتذر ال يمكنك التقدم مرة أخرى.

 

 ؟ةسعودي أميتم التقديم لغير السعوديين من  كيف .33

مثل المتقدمين السعوديين. حيث يقوم المتقدم بإدخال رقم االقامة الخاص به،  ةسعودي أميتم معاملة المتقدمين غير السعوديين من 

ة الميالد وبطاقة الهوية وتحديد جنسية االم سعودية واستكمال الطلب. ومن ثم يجب عليه ارسال ما يثبت ذلك بإرفاق اإلقامة وشهاد

 الدعم والمساندة أثناء فترة التقديم. خدمةلعمادة القبول والتسجيل عبر  وبطاقة العائلة لألم الوطنية لألم

 

 ؟المتوسطهل يمكن لي االلتحاق بالجامعة لدرجة البكالوريوس والدبلوم  أو قبل هـ1438-1437تخرجت من الثانوية العامة عام  .34

االلتحاق بهذه البرامج حسب ضوابط القبول لهذا العام. ويمكن لك االلتحاق بالبرامج األخرى بالجامعة والتي سوف نعتذر ال يمكن 

 يعلن عنها الحقا.

 

 كم عدد الرغبات التي يجب على الطالب إدخالها؟ .35

 يجب ادخال جميع الرغبات المتاحة ويجب ترتيب الرغبات حسب األولوية وليس بشكل عشوائي.

 

 تتاح لي التخصصات المتاحة بالكليات الجامعية بالمحافظات؟ لماذا لم .36



 

 1443، الحجة ذو 27، الثالثاءعمادة القبول والتسجيل، 

تتاح التخصصات بناًء على مدينة الثانوية وال تظهر باقي التخصصات خارج نطاق مدينة الثانوية باستثناء خريجي المحافظات 

 فتتاح لهم تخصصات مدينة تبوك.

 

 ل اغالق بوابة القبول الجامعي؟هل يمكن تعديل البيانات او إعادة ترتيب الرغبات بعد حفظها قب .37

 نعم يمكن من خالل الدخول على تعديل طلب القبول خالل فتره التقديم. 

 

 هل يمكنني تعديل البيانات أو إعادة ترتيب الرغبات بعد اغالق بوابة القبول الجامعي؟ .38

 نعتذر ال يمكن التعديل ابداً على بعد اغالق بوابة القبول.

 

 رقم الهاتف الجوال أو نفس البريد االلكتروني لطلبي وطلب متقدم آخر؟هل أستطيع التقديم بنفس  .39

ال يمكن. يجب على المتقدم استخدام بريد الكتروني ورقم هاتف جوال خاص به ألنه سوف يتم ارسال رسائل خاصة بالطلب على 

 الرقم المدخل.

 

 لسابق أم تقديم طلب جديد؟سبق لي التقديم على الجامعة العام الماضي ولم أقبل، هل أتابع الطلب ا .40

 ال يمكن متابعة الطلب السابق. ويجب تقديم طلب قبول جامعي جديد عند فتح بوابة القبول لكل عام.

 

 لم تصلني رسائل أو اشعارات على الهاتف الجوال أثناء مرحلة التقديم؟ .41

مة وقد أدى إلى عدم وصول الرسائل النصية يبدو أنك قمت بحظر الرسائل الدعائية من إعدادات الهاتف الجوال أو من مزود الخد

 والواردة من الجامعة لذا يرجى الغاء حظر الرسائل.

 

 لم تصلني رسائل أو اشعارات على البريد االلكتروني أثناء مرحلة التقديم؟ .42

ببريدك االلكتروني، "البريد الوارد" الخاص صندوق أو طلب الدعم والمساندة في  تعلقة بطلب القبولفي حال عدم رؤية الرسائل الم

 .يرجى التأكد من صندوق البريد الغير مرغوب )البريد المهمل أو البريد المزعج(.

 

 هل هناك أي مكاتب خدمة أو حسابات تساعد المتقدم أثناء التقديم؟ .43

ندة ان احتجت ليس هناك أي مكاتب أو حسابات ويمكن التواصل مباشرةً مع عمادة القبول والتسجيل من خالل فريق الدعم والمسا

 ألي مساعدة.

 

 واجهتني صعوبات أو مشكلة أثناء التقديم للقبول فما هو الحل؟ .44

يمكنك التواصل مع فريق الدعم والمساندة لمساعدتك في حل المشكلة أو أي صعوبات قد تواجهها والرد في أقرب وقت ممكن عبر 

 فترة التقديم. البريد االلكتروني أو متابعة الطلب والذي سوف يكون متاحاً طوال

 

 ماذا يعني ان القبول سنوي؟ .45

 .الدراسيمرة واحدة قبل بداية العام  المتوسطيعني ان التقديم للقبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم 

 

 كيف تتم عملية الفرز أو الترشيح في مرحلة القبول الجامعي؟ .46

 والمقاعد المتاحة لكل تخصص.حسب أولوية ترتيب الرغبات وحسب النسب الموزونة والمكافئة 

 

 كيف يمكن لي معرفة نتيجة القبول المبدئي؟ .47

 يجب الدخول على بوابة القبول اإللكترونية في موعد اعالن النتائج والمحدد في دليل القبول.

 

 تم قبولي مبدئياً بالجامعة أو وصلتني رسالة بالقبول المبدئي فماذا أفعل؟ .48

 لكترونية ومن ثم تثبيت القبول في الفترة المحددة في دليل القبول لتفادي الغاء قبولك.يجب الدخول على بوابة القبول اال

 

 تتعلق بالقبول؟او ارسال مستندات تم تثبيت قبولي، هل يجب على أن أقوم بأي إجراءات أخرى  .49

 تتعلق بالقبول الجامعي.أو ارسال مستندات ليس هناك أي إجراءات أخرى 

 

 ل الرقم الجامعي على بريدي االلكتروني، فماذا أفعل بعد ذلك؟تم تثبيت قبولي وتم ارسا .50



 

 1443، الحجة ذو 27، الثالثاءعمادة القبول والتسجيل، 

يمكنك الدخول على البوابة االكاديمية وإدخال بيانات الدخول المرسلة على البريد االلكتروني واالطالع على الخطة الدراسية 

 واالستفادة من الخدمات االلكترونية لعمادة القبول والتسجيل.

 

 المرحلة الثانوية أو أي ملفات أخرى عند تقديم الطلب أو بعد القبول؟هل يستلزم ارسال ملفات  .51

ال يستلزم ارسال أي ملفات، حيث أنه يتم استيراد نتائج المرحلة الثانوية واختبارات المركز الوطني للقياس إلكترونيا إال إذا تم 

 طلبها من قبل عمادة القبول والتسجيل.

 

 ن أن نسبتي عالية في الثانوية العامة؟ لماذا لم أقبل في تخصص ما بالرغم م .52

يعتمد القبول بالجامعة على عدد من المعايير مثل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة اختبار التحصيل الدراسي، باإلضافة إلى 

 أولوية الرغبات المدخلة.

 

 هل يوجد ترشيح آخر للقبول أو ترقية لتخصصات أخرى بعد اعالن النتائج؟ .53
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 ال يمكن تأجيل القبول لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم، ولكن يمكن إعادة التقديم على القبول في العام القادم.
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ال توجد فرصة أخرى للتقدم للجامعة بعد انتهاء المدة المحددة ويمكن التقدم مرة أخرى العام القادم وتحقيق ضوابط القبول والتي 

 سوف تعلن في حينها.

 

 رجة البكالوريوس؟ فهل يمكنني التحويل الى د المتوسطإذا تم قبولي في درجة الدبلوم  .56

 الى درجة البكالوريوس. المتوسطال يمكنك التحويل من درجة الدبلوم 
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 حسب الضوابط التي تعلن حينها. السنة القادمة

 .االنسحاب األكاديمي: هو االنسحاب من الجامعة بعد اغالق بوابة القبول وحينها تطبق ضوابط االنسحاب من الجامعة 

 

 ما سبب ظهور هذه الرسالة "انتهت فترة الجلسة، لمعاودة االتصال" أثناء تقديم طلب القبول؟ .58

حماية لمعلومات المتقدم وتجنباً لفقدان البيانات المدخلة، يوصى باستكمال الطلب وتعبئة البيانات وترتيب الرغبات في أسرع وقت 

 ممكن.

 

 ما سبب ظهور هذه الرسالة "لم تتم عملية الحفظ بنجاح" أثناء تقديم طلب القبول؟ .59
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 .تعبئة جميع البيانات المطلوبة 
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