
 استفسارات مهمة للقبول بعمادة القبول والتسجيل 

ماهي درجة البكالوريوس؟ / 1  

 درجة جامعية تمنح بعد دراسة تخصص محد د لمدة ال تقل عن أربع سنوات أو دراسة عدد من المقر رات والساعات حسب الخطة

 الدراسية وإنهاء متطلبات التخرج للحصول على شهادة درجة البكالوريوس

درجة الدبلوم المشارك؟ماهي  / 2  

رات والساعات حسب الخطة الدراسيةمدة ال تقل عن سنتين أو دراسة عدد من المقردرجة جامعية تمنح بعد دراسة تخصص محدد ل  

على شهادة درجة الدبلوم المشارك للحصولالتخرج وإنهاء متطلبات  . 

لعام الجامعي الحالي؟هو نظام الدراسة المتاح للقبول لما  / 3 .  

لطالب ويتطلب تفرغا كامالميا حسب الجدول الدراسي المسجل لويعني الدوام الكامل يو" االنتظام"نظام الدراسة الحالي هو   

لدراسةل  

هل يمكن لي التقديم للقبول بالجامعة بنظام االنتساب أو التعليم عن بعد؟ / 4  

 جميع برامج االنتساب أو التعليم عن بعد مغلقة حاليا بجامعة تبوك

هل التقديم الكتروني ام ورقي؟ / 5 .  

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

لقبول الجامعي؟ماهي الشروط العامة ل / 6  

القبول والتسجيل االلكتروني بجامعة تبوك لعام المتاح بموقع عمادةا من خالل دليل القبول الجامعي ليمكن االطالع عليه  

لقبول الجامعي؟ماهي الشروط الخاصة ل / 7  

 الشروط المحددة لكل تخصص مثل سنة التخرج ونوع شهادة الثانوية والمتاحة بدليل القبول الجامعي

 

. ماذا تعني النسبة الموزونة؟ /  8  

: كالتاليد من معايير القبول الجامعي وهي تعني احتساب نسب مجموع عد  

(0.20×درجة اختبار التحصيل الدراسي ( + ) 0.40×درجة القدرات العامة ( + ) 0.40×التراكمية للثانوية العامة  )النسبة= النسبة الموزونة   

 ويتم احتسابها لطالب التخصصات الصحية والعلمية، وطالبات التخصصات الصحية والعلمية واألدبية



المكافئة؟ماذا تعنى النسبة  / 9 .  

كالتالي:وهي  لطالب فقطعدد من معايير القبول الجامعي ل تعني احتساب نسب مجموع  

ويتم احتسابها لطالب التخصصات األدبية فقط ( 0.50 ×درجة القدرات العامة ( + ) 0.40×النسبة التراكمية للثانوية العامة = ) النسبة المكافئة   

صات األكاديمية؟التخصمتى تعلن أقل نسبة للقبول في /  01  

 ستعلن أقل نسبة تم القبول عليها في التخصصات األكاديمية بعد اغالق بوابة القبول واعالن نتائج القبول

لقبول الجامعي؟به عند التقديم ل الموصيما هو المتصفح  / 11    

لعرض الصفحة بشكل أفضل    (Firefox )فاير فوكس  Google Chrome) أو  ) أفضل لعرض الصفحة بشكلأو  وصي باستخدام متصفح قوقل کرومي   

لقبول؟بها عند التقديم ل الموصيلنصائح ماهي ا /  12  

لوحيةم األجهزة الذكية والاستخدام الحاسب المكتبي او المحمول وعدم استخدا -   

 -االطالع على دليل القبول واألسئلة الشائعة وخطوات التقديم الصحيحة

بالتقديمتجهيز بيانات االتصال وتحديد الرغبات قبل البدء  - 

 -التقديم وتعبئة البيانات شخصيا

 -سرعة تعبئة البيانات لحماية معلوماتك وتجنب فقدان البيانات

 -التأكد من ترتيب وأولوية الرغبات

 -التأكد من صحة رقم االتصال والبريد اإللكتروني الخاص بك

وطباعة الرغبات وبيانات الدخولالتأكد من حفظ الطلب  - 

ب؟فما هو السب بياناتيد ولم تظهر قمت بإدخال السجل المدني وسنة الميال / 13  

 أوال تأكد من صحة البيانات المدخلة أو أنك لم تحق ق أحد شروط القبول أو ان بياناتك غير متاحة بمصادر البيانات ويمكن التواصل

توفر بياناتك لتأكد مندة لنمع فريق الدعم والمسا  

  هل هناك أولوية في القبول لخريجي هذه السنة عن األعوام السابقة؟ / 14

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

  هل هناك أولوية في القبول حسب تاريخ التقديم؟ / 15

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



ين؟هل القبول الحالي للسعوديين ولغير السعودي / 16  

اعيد وضوابط قبول غيرين أو من أمهات سعوديات فقط وسوف يتم اإلعالن الحقا عن موعوديلمتقدمين السالقبول الحالي ل  

 السعوديين

لجامعة؟هل يمكن لي التقدم مرة أخرى ل ، تخرجت العام السابق من الجامعة أو جامعة أخرى/  17  

والمعلنة في دليل القبول  لقبول بشرط تحقيق شروط القبول العامةنعم يمكنك التقديم مرة أخرى ل  

التقديم هذا العام؟تقدمت العام السابق ولم يتم قبولي فهل أستطيع  / 18  

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

لجامعة؟هل يمكن لي التقدم مرة أخرى ل،  ىمن الجامعة أو جامعة أخر الماضيتقدمت بطلب انسحاب من القبول العام  / 19  

شروط القبول العامة والمعلنة في دليل القبول تحققلقبول بشرط مرة أخرى لنعم يمكنك التقديم    

هل يمكن لى التقديم للقبول بالجامعة وانا طالب مقيد في جامعة أخری؟ / 20  

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

تعبئتها أثناء التقديم؟ ب ماهي البيانات المطلو  21 /  

وفي حال وجود نقص أو. البيانات وتشمل البيانات األساسية وبيانات التواصل ورغبات التخصصات االكاديميةيجب تعبئة جميع   

 إدخال بيانات غير صحيحة سيتم الغاء الطلب

نسيان كلمة المرور الخاصة بی؟ماهي الخطوات في حال  / 22  

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

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

تخرجت من الثانوية من احدى المدارس خارج المملكة فكيف أتقدم لجامعة تبوك؟ / 23  

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

 ومعادلة الشهادة الصادرة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم

لجامعة الحصول على درجات اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي الخاصة بي؟هل يمكن ل / 24 .  

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

 سنوات



/  25  قمت بأداء اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي أكثر من مرة ماهي النتيجة التي ستحتسب في القبول الجامعي .  

؟العام لهذا  

عليها في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي ألخر خمس سنوات بشرط سيتم احتساب أعلى نتيجة اجتياز حصلت  

لتقديملبل أغالق بوابة القبول الجامعي توفر النتيجة لدى الجامعة أثناء فترة التقديم وق  

لجامعة؟هل يمكن لي التقدم مرة أخرى ل تم طي قيدي من الجامعة / 26  

وفي حال كان طي قيدك بعد ذلك فيمكنكهـ 1441-1440نعم يمكنك بشرط أن يكون طي قيدك في الفصل األول ل لعام الجامعي   

 التقدم بطلب إعادة قيد حسب ضوابط إعادة القيد

لجامعة؟ل هل يمكن لي التقدم مرة أخرى . تقدمت بطلب انسحاب أكاديمي من الجامعة / 27  

وفي حال كان االنسحاب بعد ذلك فيمكنكهـ 1441-1440 الجامعيلعام يكون االنسحاب في الفصل األول ل نعم يمكنك بشرط أن  

 التقدم بطلب إعادة قيد حسب ضوابط إعادة القيد

لجامعة؟هل يمكن لي التقدم مرة أخرى ل. ةانقطعت عن الدراسة بالجامع .  28 /  

وفي حال كان االنقطاع بعد ذلك فيمكنكهـ 1441-1440نعم يمكنك بشرط أن يكون االنقطاع في الفصل األول ل لعام الجامعي   

 التقدم بطلب إعادة قيد حسب ضوابط إعادة القيد

لجامعة؟هل يمكن لي التقدم مرة أخرى ل. ىتم فصلي أكاديميا أو تأديبيا من الجامعة أو جامعة أخر / 29  

يمكنك التقدم مرة أخرى نعتذر ال  

 

 

سعوديات؟لغير السعوديين من أمهات كيف يتم التقديم  / 30  

حيث يقوم المتقدم بإدخال رقم االقامة الخاص. يتم معاملة المتقدمين غير السعوديين من أمهات سعوديات مثل المتقدمين السعوديين  

عليه ارسال ما يثبت ذلك بإرفاق اإلقامة وشهادة الميالد وبطاقةومن ثم يجب . به، وتحديد جنسية االم سعودية واستكمال الطلب  

ألم لعمادة القبول والتسجيل عبر نظام الدعم والمساندة أثناء فترة التقديمالهوية الوطنية ل  

كم عد د الرغبات التي يجب على الطالب إدخالها؟ / 31  

ية وليس بشكل عشوائييجب ادخال جميع الرغبات المتاحة ويجب ترتيب الرغبات حسب األولو  



تاح لي التخصصات المتاحة بالكليات الجامعية بالمحافظات؟لماذا لم ت / 32  

صات بناء على مدينة الثانوية وال تظهر باقي التخصصات خارج نطاق مدينة الثانوية باستثناء خريجي المحافظاتتتاح التخص  

صات مدينة تبوكفتتاح لهم تخص  

إعادة ترتيب الرغبات بعد حفظها قبل اغالق بوابة القبول الجامعي؟ هل يمكن تعديل البيانات أو / 33  

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

ني تعديل البيانات أو إعادة ترتيب الرغبات بعد اغالق بوابة القبول الجامعي؟هل يمكن / 34  

بعد اغالق بوابة القبول ا  نعتذر ال يمكن التعديل ابد  

هل أستطيع التقديم بنفس رقم الهاتف الجوال أو نفس البريد االلكتروني لطلبي وطلب متقدم آخر؟ / 35  

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

 .الرقم المدخل

سبق لي التقديم على الجامعة العام الماضي ولم أقبل، هل أتابع الطلب السابق أم تقديم طلب جديد؟ / 36  

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

لم تصلني رسائل أو اشعارات على الهاتف الجوال أثناء مرحلة التقديم؟ / 37 .  

وصول الرسائل النصية أنك قمت بحظر الرسائل الدعائية من إعدادات الهاتف الجوال أو من مزود الخدمة وقد أدى إلى عدميبدو   

 والواردة من الجامعة لذا يرجى الغاء حظر الرسائل

االلكتروني أثناء مرحلة التقديم لم تصلني رسائل أو اشعارات على البريد / 38 ؟  

بريدك االلكتروني،الخاص ب" البريد الوارد"ي صندوق المتعلقة بطلب القبول أو طلب الدعم والمساندة ففي حال عدم رؤية الرسائل   

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

هل هناك أي مكاتب خدمة أو حسابات تساعد المتقدم أثناء التقديم؟ / 39  

حسابات ويمكن التواصل مباشرة مع عمادة القبول والتسجيل من خالل فريق الدعم والمساندة أن احتجتليس هناك أي مكاتب أو   

 ألي مساعدة

لقبول فما هو الحل؟صعوبات أو مشكلة أثناء التقديم لواجهتني  / 40  

ي أقرب وقت ممكن عبرها والرد فل المشكلة أو أي صعوبات قد تواجهيمكنك التواصل مع فريق الدعم والمساندة لمساعدتك في ح  



 البريد االلكتروني أو متابعة الطلب والذي سوف يكون متاحا طوال فترة التقديم

ماذا يعني أن القبول سنوي؟ / 41  

لقبولالعام الدراسي، وال يوجد تقديم للقبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك مرة واحدة قبل بداية يعني ان التقديم ل  

الدراسي الثانيلفصل ل  

تم عملية الفرز أو الترشيح في مرحلة القبول الجامعي؟كيف ت / 42  

صمكافئة والمقاعد المتاحة لكل تخصحسب أولوية ترتيب الرغبات وحسب النسب الموزونة وال  

؟ئيكن لي معرفة نتيجة القبول المبدكيف يم / 43  

دليل القبول في والمحدديجب الدخول على بوابة القبول اإللكترونية في موعد اعالن النتائج   

تم قبولي مبدئيا بالجامعة أو وصلتني رسالة بالقبول المبدئي فماذا أفعل؟ / 44  

لتفادي الغاء قبولكيجب الدخول على بوابة القبول االلكترونية ومن ثم تثبيت القبول في الفترة المحددة في دليل القبول   

ل ؟بأي إجراءات أخرى تتعلق بالقبو تم تثبيت قبولي، هل يجب على أن أقوم / 45  

تعلق بالقبول الجامعيت ليس هناك أي إجراءات أخرى   

علی بريدي االلكتروني، فماذا أفعل بعد ذلك؟ الجامعيتم تثبيت قبولي وتم ارسال الرقم  / 46  

األكاديمية وإدخال بيانات الدخول المرسلة على البريد االلكتروني واالطالع على الخطة الدراسيةيمكنك الدخول على البوابة   

 واالستفادة من الخدمات االلكترونية لعمادة القبول والتسجيل

هل يستلزم ارسال ملفات المرحلة الثانوية أو أي ملفات أخرى عند تقديم الطلب أو بعد القبول؟ / 47  

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

 طلبها من قبل عمادة القبول والتسجيل

ص ما بالرغم من أن نسبتي عالية في الثانوية العامة؟اذا لم أقبل في تخصلم / 48  

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

 أولوية الرغبات المدخلة

صات أخری بعد اعالن النتائج؟ترشيح آخر للقبول أو ترقية لتخص هل يوجد / 49  

والمقبوالت لهذا العام المقبولينال يوجد أي عمليات ترشيح أو ترقية أخری بعد اعالن نتائج   



لعام القادم؟هل يحق لي تأجيل قبولي ل / 50  

 ال يمكن تأجيل القبول لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم، ولكن يمكن إعادة التقديم على القبول في العام القادم

لعام الحالي؟لجامعة للتقدم لهل هناك فرصة أخرى ل. رة التقديملعام الحالي خالل فتلم أتقدم للقبول ل/ 51  

دة ويمكن التقدم مرة أخرى العام القادم وتحقيق ضوابط القبول والتيللتقدم للجامعة بعد انتهاء المدة المحدال توجد فرصة أخرى   

 سوف تعلن في حينها

ني التحويل الی درجة البكالوريوس؟ي درجة الدبلوم المشارك فهل يمكنإذا تم قبولي ف / 52  

البكالوريوسال يمكنك التحويل من درجة الدبلوم المشارك الی درجة   

ما هو االنسحاب من القبول وما هو االنسحاب األكاديمي؟ وما الفرق بينهما؟ / 53  

ويمكن لك التقدمالقبول هو االنسحاب أثناء فترة القبول قبل اغالق بوابة : االنسحاب من القبول  

دمةللجامعة مرة أخرى السنة القا  

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

قمت بإدخال بيانات المنطقة التعليمية أو مدينة الثانوية أو المدرسة الثانوية غير مطابقة لشهادة الثانوية؟ / 54  

قد يؤدي الى استبعادك من" يةمدينة الثانوية المدرسة الثانو –المنطقة التعليمية "ادخال أي بيانات غير مطابقة لشهادة الثانوية   

 الترشيح للقبول

أثناء تقديم طلب القبول؟" انتهت فترة الجلسة، لمعاودة االتصال"ما سبب ظهور هذه الرسالة  / 55  

 حماية لمعلومات المتقدم وتجنبا لفقدان البيانات المدخلة، يوصي باستكمال الطلب وتعبئة البيانات وترتيب الرغبات في أسرع وقت

أثناء تقديم طلب القبول؟" تم عملية الحفظ بنجاحلم ت"ما سبب ظهور هذه الرسالة  / 56  

: النقاط التالية عند تقديم الطلبمن  التأكديجب   

استخدام الحاسب المكتبي او المحمول-  

تعبئة جميع البيانات المطلوبة-   

عدم وجود رموز أو فواصل باالسم باللغة اإلنجليزية -  

الرغباتسرعة تعبئة ترتيب -  

 



 مواعيد استالم الوثائق؟ /57

 يتم اإلعالن عنها على صفحة الجامعة.
 

 من يحق له استالم الوثيقة؟ /58

 الطالب نفسه أو يوكل من ينوب عنه وكالة الكترونية من ناجز.

 من أين يتم استالم الوثيقة؟ /59

 من عمادة القبول والتسجيل بينما المحافظات يتم ارسال الوثائق لهم.

 

 تعديل االسم في الوثيقة؟ /60

 مراجعة دليل الطالب في عمادة القبول والتسجيل.

 ويكون الطلب عن طريق:

 الدعم والمساندة بمعاملة الكترونية او بخطاب من الكلية.

 

 استفسارات عن إعادة القيد؟ /61
 ل الطالب.الموعد يتغير كل سنة ويتم اإلعالن عنه عن طريق البوابة ولمعرفة الشروط قراءة دلي

 

 الفرق بين النسبة الموزونة والنسبة المكافئة؟ /62
 درجة اختبار التحصيل الدراسي+ درجة القدرات العامة + النسبة التراكمية للثانوية العامة = النسبة الموزونة 

 ويتم احتسابها لطالب التخصصات الصحية والعلمية، وطالبات التخصصات الصحية والعلمية واألدبية

 درجة القدرات العامة+ النسبة التراكمية للثانوية العامة = النسبة المكافئة 

 ويتم احتسابها لطالب التخصصات األدبية فقط

 هل يحق لخريج البكالوريوس التقديم مره أخرى على دراسة بكالوريوس آخر؟ /63
 

 .القبولالمعلنة في دليل شروط العم يمكن التقديم مرة أخرى للقبول بشرط تحقيق ن

 

 متى يبدأ التقديم للطالب الزائر؟ /64
 يتم اإلعالن عن بدء التقديم على البوابة ولمعرفة الشروط مراجعة دليل الطالب.

 

 النسبة المطلوبة للقبول؟ /65
 األولوية للمعدالت العالية.

 

 شروط التحويل الداخلي والخارجي؟ /66
 مراجعة دليل الطالب.               

 يفتح التسجيل في االنتساب؟متى  /67
 االنتساب مغلق حاليا.

 خريجة من الجامعة وترغب باستخراج رقم جامعي؟ /68

 ال يحق للطالب استخراج رقم جامعي بعد التخرج.



 

 

 قنوات التواصل بعمادة القبول والتسجيل

 

www.ut.edu.sa/ar/web/dar/home 

 الدعم والمساندة

www.ut.edu.sa/ar/web/dar/hp 

 تويتر

@UT_DAR 

 البريد االلكتروني

dar@ut.edu.sa 

 اليوتيوب

www.youtube.com/c/utdar 

 0144563130 شطر الطالب

 0144563132 شطر الطالبات

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة شؤون الطالب

(جواالت وأجهزة محمولة)عن أقساط األجهزة   / 1  

طالبيوجد بإدارة الصندوق لل  

االستفسار عن القروض واالعانات / 2  

7949تحويل الطالبة على الرقم   

فآتاستفسار الطالبات عن المكا / 3  

7513على تحويله رقم  المكافآتتحويل الطالبة على إدارة   

االستفسارات عن األنشطة الطالبية / 4  

۹۷۰۱تحويل الطالبة على   

 هل يوجد تقسيط جواالت؟ /5

 نعم, مراجعة صندوق الطالب حين يتم اإلعالن عن توفرها.

 أسباب انقطاع المكافآت؟ /6

 .تحويل المكالمة على إدارة المكافآت لمعرفة الوضع االكاديمي للطالب

 

 لديه مشكلة مع عضو هيئة تدريس؟ /7
 التوجه الى المرشد االكاديمي هو المكلف برفع محضر للدكتور المعني.

 

 استفسارات عن األنشطة الطالبية او التوظيف؟ /8
 األنشطة.تحويل المكالمة الى موظف 

 

 متى يتم اعالن نتائج الوظائف الصحية؟ /9
 متابعة رقم الطلب على الموقع.

هل خريجين كلية المجتمع يشملهم حفل التخرج؟/ 10  

. نعم  

؟كيف يتم تسليم عبايات التخرج / 11  

. يصل للطالب الخريج رسالة نصية تحدد مكان التسليم والموعد لكل كلية  

المجتمعية أو الفعاليات أو التوظيف في طاقات؟استفسار عن األنشطة / 21  

    3211/  7514تحويل المكالمة الى مسؤول التوظيف 



 عمادة الدراسات العليا

 

كيف أتواصل هاتفيّا مع عمادة الدراسات العليا؟ / 1  

0144563451شطر الطالب على الرقم   

014 4567145شطر الطالبات على الرقم   

مع عمادة الدراسات العليا؟ اإللكترونيما قنوات التواصل  / 2  

  dgs@ut.edu.sa االيميل الرسمي للعمادة  

 نظام تواصل

 نظام الدعم الفني

ما برامج الدراسات العليا التي تقدمها جامعة تبوك؟ / 3  

الدراسات العليا االعتيادية والمدفوعة على موقع العمادةيمكنك االطالع على الدليل االلكتروني لبرامج   

ما الموعد المحدد لفتح التقديم على برامج الدراسات العليا؟ / 4  

لمعرفة مواعيد التقديمعلى تويتر يرجى متابعة موقع عمادة الدراسات العليا وحساب الجامعة الرسمي   

لتقديم؟لبرامج الدراسات العليا المتاحة كيف يمكننى معرفة  / 5  

لتقديم وشروط القبول بالدخول من خالل موقع العمادة على أيقونة برامج الماجستير االعتياديةيمكن معرفة البرامج المتاحة ل  

 .أو برامج الماجستير التنفيذية المدفوعة

التقديم على برامج الدراسات العليا؟ نيكيف يمكن / 6  

دة يتم اإلعالن عنها على موقع عمادةلى موقع العمادة، وخالل فترة محدالمتاحة عيتم التقديم الكترونيا عبر بوابة القبول   

 الدراسات العليا وقنوات الجامعة الرسمية

التسجيل خالل فترة التقديم اإللكتروني؟هل يجب استيفاء جميع شروط  / 7  

ها شروط الالئحة وشروط الجامعة وشروطنعم، يجب على المتقدم استيفاء كافة الشروط خالل فترة التقديم االلكتروني بما في  

لعمادة استبعاد الطلباألقسام، وخالف ذلك يحق ل  

 



ما أسباب عدم تمكن المتقدم من تحميل مستنداته؟ / 8  

 ومن ثم تحويلها على البوابة   pdfوعليه يرجى تحويل المستندات الى صيغة   pdf بصيغة   scannerعدم حفظ الملف بعد تحميله بالماسح الضوئي -

 - نوع المتصفح، وعليه يرجى محاولة استخدام متصفح أخر

المستند المرفق كبيرحجم  - 

من استخدام الجوال لتقديم بدال  ضل دائمآ استخدام جهاز كمبيوتر لنوع الجهاز المستخدم، ويف -  

االلكتروني؟هل يحق للمتقدم اختيار أكثر من رغبه خالل فترة التقديم  / 9  

لمتقدم اختيار رغبة واحدة فقط خالل فترة التسجيليحق ل  

لمتقدم تعديل رغبته أثناء فترة التقديم اإللكترونی؟هل يحق ل / 10  

لمتقدم تعديل رغبته أثناء فترة التقديم اإللكتروني فقط وال يُسمح بتغييرها بعد انتهاء فترة التقديمنعم، يحق ل  

ين؟لجامعياختبار القدرات العامة ل كم مدة صالحية / 11  

 اال يتجاوز االختبار خمس سنوات

ماذا أفعل عند مواجهة أي مشكله خالل فترة التقديم عبر البوابة اإللكترونية ؟ / 12  
.  إرسال رسالة باإلشكالية على رابط الدعم الفني في بوابة القبول المتاحة على خدمات موقع العمادة-  

 مع توضيح االسم ، ورقم الهوية ، والبرنامج المراد التقديم عليه ،   dgs@ ut.edu.saالعمادة  ارسال رسالة اليميل-

 والجنسية لنتمكن من مساعدتك بشكل أفضل 

ني االطالع على الحركات األكاديمية وشروطها؟كيف يمكن / 13  

العمادةيمكنك االطالع على دليل طالب الدراسات العليا االلكتروني والمتاح على موقع   

ما طريقة تقديم طلب تسهيل مهمة باحث؟ / 14  

 عن طريق الدخول على موقع العمادة ثم تعبئة النموذج المخصص لذلك والمتابعة مع القسم المختص

المدفوعة؟ للبرامجالدراسي ما طريقة تسديد الرسوم  / 15  

 عن طريق االيداع النقدي لحساب جامعة تبوك والموجود على صفحة العمادة

 

 



 

كيف يمكنني استالم وثيقة التخرج؟ / 16  

ورقيا والكتروني ا، رسالهإلوقع العمادة مع النسخ المطلوبة البرامج االعتيادية بعد استيفاء النماذج المطلوبة على م-  

 وفي حالة عدم تمكن الطالب من الحضور الستالم وثيقة التخرج يقدم الطالب تفويض موقع من قبله ومعتمد من

(المحكمة) جهة رسمية  

ة.الماليالبرامج المدفوعة بعد إتمام متطلبات البرنامج واستيفاء الرسوم  - 

ما إجراءات طلب تصديق نسخ طبق األصل؟ / 17  

 إحضار المتخرج أصل الوثيقة والسجل األكاديمي مع عدد من النسخ المطلوب تصديقها طبق األصل ويشترط أن تكون تلك

فيها النسخ واضحة وجميع البيانات مكتملة  

 مشاكل في الدفع االلكتروني للماجستير ؟/18

 تحول المكالمة الى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر هي الجهة المختصة باألمور المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة الموارد البشرية

 

لماذا إجازة بين الفصلين يتم حسمها من الرصيد ؟ / 1  

هيئة التدريس ألعضاءاإلجازة بين الفصلين هي إجازة خاصة بالطالب وليست   

؟ لمتعاقدينة اإلجازة االضطرارية؟ بالنسبة لماهي مد / 2  

تذاكر سفروال يستحق عنها السنوية  إجازتهلجامعة حق منح المتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من ل  

ين في الجامعات السعودية والتي تنص على أنه يستحق المتعاقد باإلضافة إلى عطلة نهاية األسبوع، والعيدين،غير السعودي من الئحة توظيف ( 35)لمادة وفقا ل   

يوما لمن سواهم، وتستحق اإلجازة عن جزء من السنة ( 45)و التدريس، ومن في حكمه  هيئةيوما لعضو ( 60)ها ب كامل يدفع عند بدايتها مقدارإجازة سنوية برات   

عقده خالل شهر واحد من تاريخ بدءء مع ذلك، ويعتبر في حكم المستحق لإلجازة كاملة من بدبما يتناسب   

سنويوية وفقا لمتطلبات التقويم الالعقود بالجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل فترة اإلجازة السن  

سي في نهاية الخدمة؟يصرف الراتب األسالماذا  / 3  

. نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهري عن كل سنة مكافأةبخدمة الجامعة أستحق  سنتانإذا أكمل المتعاقد عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم   

خدمة بواقع راتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف لاير مكافأةيستحق  في حالة إكماله خمس سنوات بخدمة الجامعة، فأنه   

ين في الجامعات يمن الئحة توظيف غير السعود (29)لمادة ل عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف وفقا المكافأةتصرف  

التالراتب األساسي فقط دون أي بد حيث أنها تحتسب من. السعودية  

شهور ؟ 6لمرافقين اقل من عدم صرف امر األركاب ل / 4  

لمتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ولعائالتهم عند إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر في حدود أربعة أشخاص فقط تؤمن الجامعة ل  

التدريس المتعاقد يستحقها مرة  هيئةأو سافر بشكل فردي، حيث أن عضو  ذويهتذاكر السفر سواء سافر بصحبة  بما في ذلك تذكرة المتعاقد نفسه، يستحق المتعاقد

  (17)لمادة مقيما بالمملكة عند التعاقد وفقا ل ملكة العربية السعودية في بداية التعاقد مالم يكوناحده عن القدوم من موطنه إلى المو

حيث أن الهدف من الحصول على اإلقامة هي , الجامعات السعوديةين في من الئحة توظيف غير السعودي  

(العربية السعودية  ملكةالم)اإلقامة في الدولة التي يعمل بها المتعاقد   

تكفل الجامعة بتعليم األبناء في المدارس األهلية ؟لماذا ال ت / 5  

من المدرسة وإليها من المرحلة االبتدائية حتى  االنتقالرسوم  عداتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو هنية التدريس المتعاقد ومن في حكمة ما يجوز أن ت

: للشروط لتالية  إكمال المرحلة الثانوية وفقا  

أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية-  

وال يتجاوز ثماني عشرة سنة ال يقل عمر أي منهم عن ست سنوات - 



مجلس الجامعة ألف لاير في السنة الدراسية الواحدة ويتولى  (25)تجاوز النفقات االجمالية ت أن العة وعلى ال يتجاوز عد د من يدفع لهم أرب-  

توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية  من الئحة ( 31)ص لكل طالب وفقا ل لمادة تحديد المبلغ المخص  

لماذا ال يكون التامين الصحي لعضو هيئة التدريس شامل ؟ / 6  

ملكة العربية السعودية، ولمجلس الجامعة في دمات الطبية العامة المتاحة بالميستفيد المتعاقد وأفراد العائلة طيلة مدة العقد من الخ  

. دية السعودي ين في الجامعات السعو الئحة توظيف غير من (30)حاالت الضرورة القصوى أن يقر ر غير ذلك وفقا ل لمادة   

 

لماذا ال يتم صرف األركاب لمن يكلف بالفصل الصيفي؟ / 7  

ه عن هذه مدير الجامعة تكليف عضو هنية التدريس أثناء اإلجازة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضافي يعادل راتبل  

ودية من الئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السع (57)لمادة يوما في العام وفقا ل ال تزيد المدة التي يعوض عنها ستينأن المدة على   

همأعضاء هنية التدريس ومن في حكم من  

 

؟التأثيثبدل  يصرفکم مره  / 8  

%  50التدريس ومن في حكمهم في أول عقد له بدل تأثيث مقداره  يئةلمتعاقد المستجد من أعضاء همالم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف ل  

  انقطاعهطوال مدة التعاقد مع الجامعة ويعد في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضى على  سنة، ويصرف بدل التأثيث مرة واحدةللمن بدل السكن 

من الئحة توظيف (25)لمادة ل ملكة سنتان على األقل وتعاقد مع الجامعة من جديد مالم يسبق صرفه له وفقاعن العمل بجهة حكومية بالم  

ين في الجامعات السعوديةغير السعودي   

لمتعاقد ؟إلجازة المرضية للمسموح بها لكم المدة ا / 9  

أعضاءمن الئحة توظيف  (37)بنصف الراتب وفقا ل لمادة  آخران شهران تمديدهايستحق إجازة مرضية مدتها شهر واحد وبراتب كامل ويجوز   

ن في الجامعات السعوديةيهيئة التدريس غير السعودي   

؟ المؤتمراتالتدريس المتعاقد عند حضور  هيئةهل يصرف مكافأة لعضو  / 10  

التدريس مؤتمر أو ندوة  هيئةأن يوافق على حضور عضو  المؤتمراتلمدير الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية بعد موافقة لجنة   

 علمية داخل 

ةالسعوديين في الجامعات السعودي من الئحة توظيف أعضاء هيئة التدريس غير (27)لمادة أي نفقات وفقا ل تحمل الجامعةالمملكة أو خارجها دون أن ت  



 

الجامعة لزيادة النصاب؟ احتياجالتدريس المتعاقد في حال  يئةن ساعات العمل المطلوبة لعضو هما الحد األعلى م / 11   

األكاديمي،  دواإلرشادريس، والبحث العلمي، التب عين ساعة عمل أسبوعيا، يقضونهاالتدريس والمحاضرون والمعيدون أرب هيئةيؤدي أعضاء   

والقواعد  ةيالتدريسالتدريس المتعاقد ومن في حكمهم فيما يتعلق بساعات النصاب  هيئة واألعمال اإلدارية، واألعمال التي يكلفون بها، ويعامل عضو  

من الئحة توظيف أعضاء( 15) لمادةالتدريس وفقا ل يئةأعضاء هين من عن الساعات التدريسية اإلضافية معاملة السعودي المكافأةالتي تتبع في   

. وديةر السعوديين في الجامعات السعهيئة التدريس غي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة البحث العلمي

 1/  متى يبدأ تقديم الدعم لألبحاث؟

(صف كل عامتمن)يبدأ التقديم االعتيادي كل عام لمدة مرة واحدة     

 2/  كيف يتم االعالن بموعد التقديم ؟

جميعللعمادة البحث العلمي ويتم إرساله لالرسمي يميل عالن عن طريف االيتم اإل  

 3/  کم عدد البرامج المتاحة للتقديم على الدعم ؟

لتقديم على الدعمالعمادة أكثر من برنامج متنوع ل دىل  

 4/  هل يحق لي التقديم على أكثر من برنامج ؟

برنامج يحق لك التقديم على أكثر من  

 5/  كيف يتم تقديمي للحصول على الدعم من إحدى البرامج ؟

(البحث العلمي الجديد) باختيار  (أيقونة سهل)يتم التقديم عن طريق بوابة الجامعة     

 6/  ماهى شروط التقديم للحصول على الدعم ؟

يميلن عن شروط كل برنامج عن طريف االعاليتم اإل   

 7/  ماهي إجراءات العمادة المعمول بها للحصول على الدعم ؟

ت الفرز والتحكيم للحصول على الدعمءايتم البحث بإجرا  

 8/  كيف يتم معرفتي بالحصول على الدعم؟

باستحقاقك للدعم عن طريق إيميل العمادة كيتم ابالغ  

 9/  ماهو اإلجراء المتبع بعد ابالغي باستحقاقي للدعم؟

بين الباحثين الرئيسي وعمادة البحث العلميوقيع العقد تيتم   

 10/  كيف يتم أقفال البحث ؟

 يتم أقفال البحث عن طريق أيقونة سهل الكترونيا بأرفاق جميع األوراق المطلوبة

 



 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 1/  ماهي الدورات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؟

اإلنجليزية لغةدورات ال . . 

 .دورات الحاسب اآللي .

 .دورات تطوير الذات .

 2/  كم المدة الزمنية لدراسة المستوى الواحد للغة اإلنجليزية؟

 شهرين

 3/  هل هناك دورات عن بعد؟

 نعم

 4/  هل يعقد اختبار تحديد مستوى عن بعد؟

 ال

 5/  هل يوجد اختبار تحديد مستوى في العمادة؟

 نعم

 6/  ماهي الدبلومات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع؟

الثانوي دما بعدبلومات  . 

البكالوريوس دما بعدبلومات  . . 

 7/  ماهي الدبلومات التي تقدمها العمادة لما بعد البكالوريوس؟

 .دبلوم المحاماة .

 .دبلوم اإلرشاد األسري .

 .دبلوم إدارة الموارد البشرية
 .دبلوم األمن السيبراني

المنشآت والوقاية من الحريقدبلوم سالمة  .  . 

 

 



 8/  ماهي الدبلومات التي تقدمها العمادة لما بعد الثانوي؟

  .دبلوم اإلدارة المكتبية .

 .دبلوم المحاسبة .

 .دبلوم التسويق .

 .دبلوم المعامالت المصرفية .

 .دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي .

 .دبلوم األنظمة

 9/  هل يحق للطالب/ ة استرداد مبلغ الدورة؟

 نعم، في حال تقدم بطلب االسترداد قبل بدء الدورة

متى تبدأ الدورة؟ / 10  

 عند اكتمال العد د المطلوب

 11/  هل يمكن للطالب/ ة استالم الشهادة الكترونيا؟

 نعم

 12/  ماهي شروط التسجيل في الدورات؟

 حسب المؤهل المشترط من الجهة المنظمة للدورة وحسب ما يظهر في اإلعالن

 13/  ماهي آلية اإلعالن عن الدورات؟

 عن طريق حساب الجامعة وصفحة العمادة ووسائل التواصل االجتماعي

 15/  ماهي آلية دعم الشهادات االحترافية المقدمة من عمادة خدمة المجتمع؟

( هدف) حسب اآللية والبرامج المعتمدة من صندوق دعم الموارد البشرية   

 16/  هل يستطيع الطالب/ ة استرداد رسوم االنتساب؟

 نعم، في حال عدم االستفادة من المبلغ

 17/  متى يستطيع الطالبـ/ ة دفع رسوم االنتساب بعدد الساعات؟

مستويات دراسية 8بعد تجاوز   



 18/  هل يحق لطالب/ ة االنتساب المطور استرداد الرسوم في حال االستفادة من الضمان االجتماعي؟

فقط ويكون فيه الطالب منتظمنعم، خالل العام الدراسي   

هل يمكن الطالب الدفع الكترونيا للدبلوم او للدورات؟ / 19  

. نعم  

 مشاكل في الدفع االلكتروني للماجستير او الدبلوم او االنتساب؟ / 20

 تحول المكالمة الى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر هي الجهة المختصة باألمور المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عمادة شؤون المكتبات

كيف يتم الدخول على صفحة المكتبة على اإلنترنت؟ / 1  

 الموقع مباشرة هو

https://www.ut.edu.sa/ar/Deanship/library-affairs/Pages/default.aspx 

 ثم اختيار عمادة شؤون المكتبات من قائمة العمادات أو عن طريق موقع الجامعة

https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/default.aspx 

لبحث عن كتاب ؟كيف أستخدم الفهرس ل / 2  

في اسفل االلي)الفهرسار عمادة شؤون المكتبات ثم اختيار الدخول على موقع جامعة تبوك اختي  

ثم البحث عن الكتاب بالعنوان او اسم المؤلف بعدها يظهر رقم تصنيف الكتاب ويتم ( الصفحة العمادة  

فرفالبحث عنه باأل  

؟ وما االجراء لذلك ؟ هل استطيع استعارة كتابا   / 3  

ملف عضوية بالمكتبةالبد لك من فتح وكتابا يحق لك استعارة نعم   

؟ماهي مواعيد العمل بالمكتبة  / 4  

إلى الثانية مساء   الساعة الثامنة صباحا   من تمام من يوم األحد إلى الخميس  

د الكتب التي أستطيع استعارتها في كل مرة والمدة الزمنية؟عدكم  / 5  

يوم 90مدته /  کتاب 12أعضاء هيئة التدريس   

يوم 90مدته  / كتب  10المحاضرون والمعيدين   

يوم 60مدته  / كتب  7طالب الدراسات العليا   

يوم 30 / كتب  5طالب الجامعات   

يوم 30 / كتب  5الموظفين   

يوم 15/ كتب  3افراد المجتمع   

 



 

كيف أصل إلى موقع كتاب أرغب االطالع عليه أو استعارته؟/ 6  

الذي ترغب الحصول عليهلقراء بإمكانك الذهاب إليه ليرشدك إلى موقع الكتاب هناك مرشدا ل  

الكتب؟هل هناك عقوبة معينة لو تأخرت في إرجاع / 7  

 نعم والعقوبة تساوي مدة التأخير تحرم فيها من االستعارة

استعرته؟ماذا أفعل لو فقدت الكتاب الذي  / 8  

  تبلغ موظف اإلعارة ومن تم تطبق عليك الالئحة فيما يخص الكتاب المفقود

ذلك ؟لو تأخرت في إرجاع الكتاب ولمدة طويلة وحضرت إلخالء طرفي فما هو اإلجراء المتبع حيال  / 9  

حالة أن نظام اإلعارة يحرم المستفيد من اإلعارة ومن كل الميزات األخرى لمدة تساوي مدة التأخير وفي  

قسم اإلعارة رئيسمدير خدمات المستفيدين أو  مرئياتاستطاعتك االنتظار فهناك إجراءات أخرى حسب   

ما هو اإلجراء المتبع في حالة ضياع الكتاب ؟ / 10  

  أنت مخير بين إحضار نسختين من الكتاب نفسه أو دفع الثمن مضاعفا حسب الالئحة

كيفية الدخول الى المكتبة اإللكترونية؟ / 11  

بامكانك الدخول على المكتبة االلكترونية من خالل الرابط التالي / عزيزي المستفيد  

https://www.ut.edu.sa/ar/Deanship/library-affairs/Pages/default.aspx 

ماهي الخدمات التي تقدمها المكتبة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة؟ / 12  

ل انترنت لذوي االحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر تحتوي علىيوجد في المكتبة معم  

االنترنتوتصفح أجهزة وبرامج وطابعات وأجهزة تكبير تساعد الطالب على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر   

  المنزل؟ستخدم الفهرس االلي للمكتبة الجامعية من کيف استطيع أن ا / 13

جامعة تبوك ومن ثم موقع المكتبة فقط تحتاج الى الدخول الى صفحة  

 

 

 



ماهي المكتبة الرقمية السعودية ؟  / 14  

 يتسم عصرنا الراهن بانتشار التكتالت او التجمعات العلمية بشتى صورها والتي تربط بين المجتمعات األكاديمية والبحثية وتعتبر المكتبة

العربية السعودية من أبرز الصور الداعمة  بالمملكةوالتعلم عن بعد في وزارة التعليم العالي الرقمية السعودية التابعة للمركز الوطني للتعلم االلكتروني    

، إضافة الى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية  متطورة معلوماتيةلمثل هذه الكتالت العلمية على المستوى الوطني ، حيث يعمل على توفير خدمات   

بالجامعات السعودية  سوالبكالوريووجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب في مرحلتي الدراسات العليا  بمختلف أشكالها ،  

. التعليم العالي  تمؤسساوبقية   

ماهو الهدف من المكتبة ؟ ماهي الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية السعودية ؟ / 15  

. العالي بالمملكة العربية السعودية شتى التخصصات لدعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات المستفيدين في مؤسسات التعليم بناء مكتبة رقمية ضخمة متطورة في   

كيف استطيع الدخول على المكتبة الرقمية السعودية ؟ / 16  

عن طريق موقع المكتبة  بإمكانك الدخول للمكتبة الرقمية إما عن طريق البوابة االلكترونية لجامعتك مستخدما  الحساب الذي تم تزويدك به عن طريق الجامعة ، او

. معة أو الجهه ال يوجد لديها بوابة الكترونية الرقمية السعودية في حال كانت الجا  

بة الرقمية ؟ماهي خطوات التسجيل في المكت / 17  

 أوال  الدخول على البوابة الخاصة بالمكتبة الرقمية السعودية واختيار التسجيل 

كيف استطيع البحث في المجالت والكتب االلكترونية ؟ / 18  

. إما عن طريق موقع الناشر أو عن طريق محرك البحث الخاص بالمكتبة  ةاإللكترونيالبحث في المجالت والكتب بإمكانك   

كيف يمكنني البحث عن مقال معين ؟ في موضوع معين ؟ / 19  

. الخاص بالمكتبة الرقمية السعوديةبحث عنه إما عن طريق موقع الناشر أو عن طريق محرك البحث لبإمكانك الوصول للمقال المراد ا  

كيف استطيع الوصول إلى المجالت والكتب اإللكترونية ؟ / 20  

A-Z eBook  الخاصة بالمكتبة سوف تجدبعد الدخول على البوابة  

لماذا نشترك مع المكتبة الرقمية السعودية؟ / 21  

. لتوفير الوقت والجهد على الباحثين والمستفيدين   

 

 



 مركز أبحاث شبكات االستشعار واألنظمة الخلوية

ماهي اختصاصات المركز ؟/ 1  

 اجراء أبحاث في مجاالت االتصاالت وشبكات االستشعار وتطبيقاتها

يمكن االتصال بالمركز؟كيف / 2  

sncs@ut.edu.sa :JI 

ماهو موقع المركز؟/ 3  

https://portal-old.ut.edu.sa/ar/web/sncs:  

ق األرضي بجوار كرسي األمير فهد بن سلطان لقضايا الشبابمبنى كلية الطب، الطاب: مقر المركز  

ألي وكالة يتبع المرکز؟/ 4  

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الوكالة  

كيف يمكن االتصال بمدير المرکز؟/ 5  

الهادي محمد عقون/ د. أ  

Haggoune.sncs@ut.edu.sa 

0 096 614 4564061: رقم تلفون المكتب  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معهد تعليم اللغات

 

رني الحصول على توصيف مقركيف يمكن/  1 اللغة اإلنجليزية ؟  

. للحصول على توصيف المقرر المطلوب  ةعهد تعليم اللغات في موقع الجامعزيارة صفحة م   

كيف ارفع طلب معادلة مادة اللغة اإلنجليزية / 2 .اذا كنت قد درستها مسبقا  ؟   

. جميع معامالت طلب المعادالت ترفع عن طريق مرجع الطالبه األساسي   

كيف يمكنني متابعة حالة معامالتي التي تخص معهد تعليم اللغات ؟/  3  

. يمكن للطالبة مراجعة معهد تعليم اللغات برقم المعاملة لمعرفة سير المعاملة   

ني رفع اعذار الغياب الرسمية لمادة اللغة اإلنجليزية ؟كيف يمكن/  4  

المقررعن طريق أستاذ المقرر وفي حال تعذر ذلك يكون عن طريق منسقة   

كيف يمكنني رفع طلب تظلم بخصوص اختبار مادة اللغة اإلنجليزية ؟ / 5  

. الرئيسي يتم تعبئة نموذج التظلم عن طريق موظفات إدارة معهد تعليم اللغات في المقر   

متى ستعقد الدوارات التدريبية الخاصة بتطوير اللغة اإلنجليزية المجانية والمدفوعة ؟ / 6  

 جميع الدورات التدريبية المعقودة من قبل معهد تعليم اللغات يتم اإلعالن عنها عن طريق

اإلعالمية.قنوات الجامعة   

 

 

 

 

 

 

 



 وحدة تدريب الشبكات ) الحاسب اآللي (

ر التدريب التعاوني؟يتم تسجيل مقر ىمت/  1  

ر وهيبعد اتمام شروط االلتحاق بالمقر العامة والصحةر التدريب لطالبات السجالت الطبية ريتم تسجيل مق  

(ساعة معتمدة  67) إتمام الفصل الدراسي الرابع  / 1  

. اجتياز جميع المقرارات الموجودة بالخطة  / 2  

تسجيل التدريب مع مقررات اخري من خطتي؟ من الممكنهل /  2  

فتره تدريب عملي بمقرات التدريب التدريبرات مع التدريب الن مقرالاليسمح بتسجيل   

ماهي مده التدريب؟/  3  

رشهو 6التدريب  مده  

ماهي الية التسجيل؟ /  4  

لتدريب وعدم تسجيلل ة للجامعة شريطه التفرغ الكامليقوم الطالب بالتسجيل عن طريق البوابة االلكتروني  

رات أخري مع التدريبمقر  

كيف يتم اختيار أماكن التدريب؟/  5  

 - تعلن الكليه أماكن التدريب المتاحة والتي سبق التعامل معها

صهخصت ويالئممكان اقامته مكان التدريب الذي يرغب فيه والقريب من  لطالب إلختيارح الكلية الفرصه لتيت -  

استيعابها للتدريب مواقع التدريب المختلفة من حيث أعداد الطالب التي يمكن لهذه األماكن يجب مراعاة امكانيات -  

 يتم اخذ الموافقات الالزمه من مكان التدريب قبل بدء تدريب الطالبات به

 -في حال تعذر توزيع الطالبه حسب رغباتها تقوم اداره التدريب بتوزيعها طبقا الحتياجات مراکز التدريب

يم بالتدريب؟ماهي اليه التقي/  6  

تحرى فيه جميعي، والذي تلتدريب التعاونالحقيقيه ل ةآوالمرلطالب والطالبات ان مستوى األداء التدريبي ل  

يموقد روعي في إعداد بنود التقي بة..والطال، بحيث يصب ذلك في مصلحه الطالب المتناهيةالدقة  المعنيةاألطراف   

علي استكمال تدريب طالبنا وطالباتنا على الوجه األكمل كما وزعت الدرجات وفقحرصا  والمصداقيةالعدالة   

يميةمن الدرجة التقي %60، حيث خصصت األكاديميلكل من الجهات التدريبية والمشرف  المستحقةير المعاي  



والتي يممن التقي %40لمشرف االكاديمي ل التدريبية باعتبارها مضمار الحدث الفعلي في الوقت الذي اسند  

.  الطالبةلتدريب الذي يقدمه الطالب او الدورية والتقرير النهائي ل اريروالتقتسجل طبقا للزيارات الدورية   

؟ الوثيقة قبل التدريب ام بعده يتم استالمهل /  7  

وال يتم التخرج بدون اجتيازه الخطةرات ء التدريب اذ أن التدريب أحد مقربعد انها الوثيقةتسلم   

بالتدريب؟ الخاصة التعليماتماهي /  8  

سة وتقديم تقريراليومي وااللتزام بقوانين المؤس االنضباط في الحضور واالنصراف في عملكم. أوال   

 أسبوعيا

عن ما تم إنجازه أو االستفادة منه خالل فترة األسبوع يرسل على أيميل المشرف أسبوعياتقديم تقرير . ثانيا  

قبل ووقته منسوف يكون هناك اجتماع بشكل متواصل على مدار الفصل التدريبي يتم تحديد موعده . ثالثا  

.  المشرف  

عن مأتم إنجازه أو االستفادة منه خالل التدريبيسيقدم كل طالب عرضا توضيحي في نهاية الفصل . رابعا  

.  الفصل التدريبي  

.  غياب الطالب عن العمل إال بعذر شرعي وتقديمه باتا  منوع منعا م خامسا.  

لمشرف الميدانيفصل التدريبي بعذر ويتم تقديمه لطالب االستئذان ثالث مرات فقط خالل الليمكن ل. سادسا  

. الجامعةوصورة مع الموافقة لمشرف   

. كبذليمك في نهاية الفصل التدريبي على كل ما سبق ذكره ودقة التزامك سوف يتم تقي. سابعا  

سة الخارجية قبل بداية الفصلتمت الموافقة عليهم من قبل المؤسسوف يتم اعتماد الطالب الذين . ثامنا  

تم له الموافقة خالل أسبوعين من بداية الفصل التدريبيعين على األقل أما بخصوص من لم تالتدريبي بأسبو  

. التدريبيعليه مراجعة الكلية لحذف الفصل   

. أسبوعيسوف يتم زيارتكم في مقر تدريبكم بشكل . تاسعا  
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