األسئلة األكثر شيوعب يف آلية القبول للعبم اجلبمعي 6341/6341هـ

علٔو إىَاء إدخال طلب الكبْل نامال يف مدٗ ال تتجاّش العشسًٓ دقٔك٘ .

ال ّ ،ضتصل آخس زضال٘ عل ٙآخس زقه جْال مْجْد عل ٙاليظاو.

تأند مً حصْلو عل ٙزقه الطلب يف آخس شاش٘ يف التكدٓه  ،اذا مل حتصلٕ عل ٙزقه طلب فريج ٙالتأند مً إدخال
بٔاىتو بشهل صخٔحّ ،ميهً املتابع٘ عً طسٓل املْقع مع ابتداء عنلٔات الرتشٔح.

ىعه .جيب تعبئ٘ ( )50زغب٘ تهٌْ مستب٘ حطب األّلْٓ٘ ّاألٍنٔ٘.

ال .ضرتضل ىتائج ٍرِ االختبازات اىل ادتامعّ٘ ،ضتضنًّ يف طلبو آلٔاً .

ىعه  ،حطب ىطبتو املؤٍل٘ ّما تطلبني مً زغبات .

ىعه بإمهاىو التعدٓل إىل أٌ تكفل البْاب٘ اإللهرتّىٔ٘ يف ٍ 1436 / 8 /30ـ ّ ،أٓضاً بعد تلكٕ زضال٘ ىصٔ٘ تفٔد
برتشٔخو للكبْل يف ادتامع٘ ّذلو قبل طباع٘ اضتنازٗ السغبات.

ىعه ٍّرا اختصاز ضائد يف اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘ .

ٓكصد بُ ختصص الجاىْٓ٘ العام٘ مجل  :أدبٕ – علنٕ – حتفٔظ الكسآٌ ّغريٍا مً اىْاع الشَادات .

تأندٖ مً مسنص الكبْل الرٖ قنتِ بإدخالُ ،إضافً٘ إىل ىْع شَادٗ الجاىْٓ٘ املدخل٘.

ىعه ْٓ .جد قطه تسبٔ٘ خاص٘ للطالب ّالطالبات.

قبْل الدفعات غري ٍ1435ـ ٍ 1436/ـ ضٔهٌْ يف أقطاو االىتطاب فكط ّحطب ما ٓتْفس مً مكاعد .

باليطب٘ لػري الطعْدٓني ّاملكٔنني إقام٘ ىظامُٔ ٓبدأ تطجٔلَه مً ٍ1436/08/12ـ إىل ٍ1436/08/30ـّ .ذلو عً طسٓل
البْاب٘ االلهرتّىٔ٘ ّحتنٔل الْثائل املطلْب٘ .

ال ْٓجد فسم بٔيَا .

ال ْٓجد يف ادتامع٘ ضي٘ حتضريٓ٘ ،امنا الكبْل ٓهٌْ عل ٙالتدصص مباشسٗ.

ٓػلل الكبْل يف أٖ ختصص عل ٙآخس مكعد يف التدصص حطب الدزج٘ املْشّى٘ اّ املؤٍل٘ للطالب/للطالب٘.

ىعه  ،إذ بَا الهجري مً املْاد العلنٔ٘ الالشم٘ هلرِ التدصصات ّتطسح مً قبل نلٔ٘ العلْو.

ىعه فعل ٙضبٔل املجال طالب٘ تطهً يف حمافظ٘ ضساٗ عبٔدٗ ّلدَٓا الطنْح يف نلٔ٘ طبٔ٘ اّ ختصص ال ْٓجد يف مهاٌ
ضهيَا ،فتطَٔال هلا ّإ عطائَا الفسص٘ للنيافط٘ يف خازج حمافظتَا فكد ٍٔئت العنادٗ اليظاو ننا ٓلٕ:
 .1جيب عل ٙالطالب٘ إدخال زغباتَا نامل٘ يف التدصصات املطسّح٘ يف حمافظتَا أّالّ ،يف ىفظ الطلب تكْو بطلب
التدصصات اليت لدَٓا الطنْح للكبْل فَٔا خازج مكس الطهً.
 .2ضٔكْو اليظاو األنادميٕ عيد عنلٔ٘ الرتشٔح بالتعامل أّالً مع السغبات اخلازجٔ٘ ،فاٌ حتككت إحداٍا فطْف تسضل
زضال٘ ىصٔ٘ إىل الطالب٘ تفٔد بكبْهلا خازج مكسٍا حطب دزجتَا املؤٍل٘ ،أما إذا ناىت الدزج٘ املؤٍل٘ ال حتكل قبْهلا
يف ٍرِ السغبات خازج املكس ،فطْف ٓكسأ اليظاو زغباتَا يف مكس ضهيَا حطب االّلْٓ٘ ّحطب دزجتَا املؤٍل٘.

