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 أسئلة خاصة بالقبول والتسجيل:
 ؟المقدمة في الكلية التطبيقيةبرامج المدفوعة (: كيف يتم التقديم على ال1س )

 .لكتروني وال يلزم حضور الطالبة للجامعةإ البرامج بشكلج: يتم التقديم على 

 (: هل تكون األولوية في القبول لمن سبقت في التسجيل؟2س )

مفاضلة حسب باليتم الترشيح للقبول ، انما التسجيلج: ال يوجد أولوية في القبول بناًء على تاريخ 
 المتاحة.المقاعد  بحسبتراكمي للثانوية العامة، والمعدل ال

 (: ما هي شروط القبول؟3س )

و من أحاصلة على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من داخل المملكة المتقدمة ن تكون أ -: ج
 .خارجها

 .لمستندات المرفقةن تكون جميع البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة لأ-

 اية الطفولة(.عر-المبيعات-والسالمةمن )األ اجتياز المقابلة الشخصية بالنسبة للبرامج التدريبية-

   المطلوبة بعد حصول المتقدمة على القبول المبدئي.سداد الرسوم الدراسية   -

 المدفوعة؟سنوات التقدم على برامج الكلية  1٠هل يحق للمتخرجة من الثانوية من (: 4) س

 ال يتم النظر لعام التخرج.: ج

 ول؟يوجد تسجيل للفصل الدراسي الثاني لمن لم تتمكن من التسجيل الفصل األ ل(: ه5س )

لكل  الكليةإعالنات  متابعةنأمل ، وعليه فصليالتطبيقية البرامج المدفوعة للكلية في : القبول ج
  فصل.

 : هل أستطيع التسجيل في البرنامج وأنا مقيدة في جامعة أخرى؟(6س )

إال إذا الكلية البرامج المدفوعة في حدى الجامعات التقديم على إج: ال يحق للطالبة المنتظمة في 
 كانت منسحبة من جامعتها.

 من خارج مدينة الرياض؟ كلية التطبيقيةهل التقديم متاح على دبلومات ال: (7س ) 

الجامعة يعتمد على توفر شواغر، وفي حال عدم  نعم التقديم متاح علما أن التحاق الطالبة بسكن
 .توفرها فالطالبة مسؤولة عن ايجاد السكن لها
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 طريقة استخراج الرقم الجامعي؟ يماه (:8س )

 ج: بعد قبولك في البرنامج ستصلك رسالة بالرقم الجامعي الخاص بك.

 (: ماهي طريقة استخراج البطاقة الجامعية؟9) س

 على أرقام التواصل وذلك للحضور للجامعة واستخراجها. ج: سيتم إرسال المواعيد

 ؟البرامج المدفوعة المتاحة(: ماهي 1٠) س

 ج: البرامج األكاديمية:

 دبلوم إدارة الموارد البشرية •
 دبلوم العالقات العامة •
 دبلوم القانون •

 اللغة الصينية لألعمال •

 التسويق )تدريس عن بعد( •

 (:البرامج التدريبية )المهنية

 رعاية الطفولة المبكرة دبلوم •
 دبلوم األمن والسالمة •
 دبلوم المبيعات •

 االختبار المطلوب من المتقدمات على الدبلومات؟ ومتى سيكون موعده؟ وما ه (:11س )

اختبار في اللغة اإلنجليزية يتم من خالل معهد اللغة اإلنجليزية بالجامعة وهو لتحديد مستوى اللغة ج: 
التسويق/عن  –العالقات العامة  -القانون –الية: )الموارد البشرية اإلنجليزية للمتقدمة في البرامج الت

  .االختبار الحقا بالبريد االلكترونيوسيتم ارسال الموعد وتعليمات  (،بعد

 هل يوجد مواصالت؟ (:12س )

 مواصالت نعم يوجدج: 

 هل القبول متاح لغير السعوديات؟ (:13س )

 من عدد المقبوالت ٪10نعم متاح بنسبة ج: 

 هل الدبلومات المهنية منتهية بالتوظيف؟  (:14س )

 .الدبلومات المهنية غير منتهية بالتوظيفج: 
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 أسئلة خاصة بالرسوم الدراسية:

 ؟ية(: كم تبلغ رسوم الدراس15) س
 القانون الموارد البشرية عالقات عامة عن بعد()التسويق  المستوى/الدبلوم

 3800 3200 3200 2720 األول
 4000 3200 3200 2890 الثاني
 3600 3600 3000 3060 الثالث
 3600 3600 3800 2720 الرابع

 3600 1600 2800 2210 الخامس
 1200 2800 2000 1700 السادس
 19800 18000 18000 15300 االجمالي

الرسوم الدراسية الموضحة لكل مستوى قد تم احتسابها وفقاً للساعات المعتمدة في الخطة الدراسية وقد *
 .تختلف حسب المقررات المسجلة للطالبة

 اإلجمالي  السنة الثانية السنة األولى  الدبلوم 

 28,000 14,000 14,000 اللغة الصينية لألعمال
 
 
 
 

  

 ؟والمواصالتالتدريب أو السكن  أدوات(: هل الرسوم الدراسية تشمل تكلفة الكتب أو 16) س

 ال ال تشمل.ج: 

 الدراسية شاملة لضريبة القيمة المضافة؟هل الرسوم (: 17) س

ال الرسوم الموضحة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ويتم تطبيقها حسب أنظمة هيئة الزكاة  
 على النحو التالي: والجماركوالضريبة 

 تطبيق الضريبة جنسية الطالبة مدة البرنامج

 سعودية سنتين أو أكثر
 اعفاءعلى السعودية فقط تحصل الطالبة 

 من الضريبة
 ( على الرسوم%15)تضاف نسبة الضريبة  غير سعودية سنتين أو أكثر

 ( على الرسوم%15)تضاف نسبة الضريبة  سعودية أقل من سنتين

 ( على الرسوم%15)تضاف نسبة الضريبة  غير سعودية أقل من سنتين

 األمن والسالمة رعاية الطفولة المبيعات القسط/الدبلوم
 4000 4000 4000 األول
 4000 4000 4000 الثاني

 8000 8000 8000 االجمالي
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 ؟دراسته وإعادةفي مقرر  اإلخفاقيوجد رسوم عند هل (: 18س )

الى ضريبة  باإلضافةسعر المقرر بضرب عدد ساعاته في سعر الوحدة الدراسية  ويحتسبنعم يوجد  ج:
 القيمة المضافة ان وجدت.

 (: متى يتم سداد الرسوم الدراسية؟19س )

 ج:

حيث  بعد استالم رسالة القبول المبدئيلقبول المتقدمة في البرنامج يتم  الدراسيةسوم سداد الر -1
 100)التسجيل لمستوى األول )او القسط األول( باإلضافة إلى رسوم يطلب من المتقدمة سداد رسوم ا

المتقدمة  وعلىالحساب البنكي في رسالة القبول  ورقمتوضح طريقة السداد كما واحدة  ةريال( دفع
 الرسوم شرط لتأكيد قبول المتقدمة في البرنامج.كامل بأن سداد  الموضحة، علماً التعليمات  اعاتب

يتم سداد الرسوم الدراسية للمستويات الالحقة خالل فترة السداد التي يتم اإلعالن عنها في تقويم  -2
اإلجراءات االكاديمية لكل فصل، وحال عدم التزام الطالبة بالسداد خالل الفترة المحددة فإنه يحق 

دم التسجيل لذلك للكلية إلغاء المقررات المسجلة وتحويل الحالة االكاديمية للطالبة لالنقطاع لع
 الفصل.  

 (: كيف يتم سداد الرسوم الدراسية؟2٠س )

 ج:

)المستوى األول + رسوم التسجيل( من خالل تحويل مبدئيا  للمقبوالتسداد الرسوم الدراسية  يتم -1 
 إيصال السداد على الرابط الموضح في رسالة القبول.   فاقالمبلغ الى الحساب البنكي وار

اشعارات ترسل من خالل  طريقتهاد الرسوم للمستويات الالحقة فيتم توضيح اما ما يخص سد -2
الجامعي بداية كل فصل دراسي وعلى الطالبة االنتباه لما يرسل لها  االلكترونيبريدها للطالبة على 

 من اشعارات على بريدها الجامعي.

 هل التقسيط متاح؟(: 21س )

 سداد كامل الرسوم المطلوبة. ويجبغير متاح ج: التقسيط 

 و دراسة مقرر؟أعتذار عن دراسة الفصل هل يتم حفظ الرسوم عند اإل(: 22س )

يتم حفظ الرسوم فقط عند تقديم طلب االعتذار عن دراسة الفصل قبل نهاية األسبوع الرابع من ج: 
ادة للمبلغ تحفظ الرسوم الدراسية المسددة عن الفصل كرصيد للطالبة فقط دون إعالدراسة، 

االنسحاب، علماً بأنه ال يمكن االعتذار أو التأجيل في الفصل الذي قبلت فيه المسدد حتى في حالة 
 .الطالبة، كما ال يمكن االعتذار من مقرر
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 متاح بعد القبول؟ وكيف يتم استعادة الرسوم المدفوعة؟ نسحاباال(: هل 23س )

مع  عند استرداد الرسوم المدفوعة خصمفي حال االنسحاب من الدبلوم يتم احتساب نسبة نعم ،   : ج
، كما يتم احتساب فقط  خالل الفصل الذي قبلت فيه الطالبةحال االنسحاب العلم أن الرسوم تسترد في 

 النحو التالي:نسب الخصم على 



يااتم اسااترجاع كاماال الرسااوم  حااال االنسااحاب ماان دبلااوم اللغااة الصااينية ل عمااالأمااا فااي  
وال تسااترد الرسااوم نهائياااً  األساابوع السااابق لباادء الدراسااة االنسااحاب قباالفقااط عنااد المدفوعااة 

 عند االنسحاب خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة.

 

 يوجد تخفيض رسوم للطالبات المتفوقات في الفصل األول؟ ل(: ه24س )

 .موحدة للجميع وال يوجد تخفيض مج: الرسو

 هل يوجد اعفاء امتياز؟ (: 25س )

 ال يوجد اعفاء امتياز.  ج: 

 هل يوجد اعفاء لبعض الحاالت )ضمان اجتماعي، دخل منخفض .....؟ (: 26س )

 .في البرامج المدفوعةمن الرسوم ال يوجد اعفاء ج: 

 

 

 

 

 االنسحابالرسوم عند الخصم من نسبة  فترة االنسحاب

 ريال فقط 100 خصم رسوم التسجيل قبل األسبوع السابق لبدء الدراسة

 ريال 100% من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل 15خصم  خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة

 ريال100% من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل 50خصم  خالل األسبوع األول من الدراسة

 تسترد الرسوم ال األسبوع األول من الدراسةبعد 
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 :واالختباراتأسئلة خاصة بطريقة تدريس المقررات 
 هل نظام الدراسة حضوريا ام عن بعد؟ (: 27س )

عن بعد عليم دبلوم التسويق يتم التدريس بنمط الت ماعدا حضورية الدراسة في جميع الدبلومات ج: 
المقيمات خارج مدينة طالبات ال) الحضوريلزم  اللغةمستوى  يتطلب الحضور باستثناء اختبار تحديد وال

 (.الرياض يعقد اختبار تحديد المستوى لهن عن بعد

 صباحي ام مسائي؟ الدراسة نظام وهل(: 28س )

 .حسب جدول الطالبة ومسائيةصباحية الدراسة في جميع الدبلومات ج: 

 (؟لدبلوم التسويق )عن بعد (: هل البد من الحضور للجامعة لحضور بعض المحاضرات29س )

غير ج: جميع المحاضرات تقدم للطالبة عن بعد، منها محاضرات متزامنة )مباشرة( ومنها محاضرات 
 )غير مباشرة(.متزامنة 

 نظام تجسير؟  لبرامج الدبلومات في الكليةيوجد لبرنامج  ل(: ه3٠س )

 للدبلومات.ج: ال يوجد تجسير 

ختبار تحديد ختبار في حال تغيبي عن الموعد المحدد إل(: هل أستطيع طلب إعادة اإل31س )
 مستوى اللغة اإلنجليزية؟

يتم وضع الطالبة في ختبار، وفي حال تغيب الطالبة عن اليوم المحدد سوف ج: ال يوجد إعادة لإل
 المستوى األول تلقائياً.

حيث إنني خارج منطقة  عن بعد()التسويق في دبلوم  عن بعد االختبار(: هل أستطيع 32س )
 ؟الرياض

  ،والنهائية للبرنامج عن بعد ختبارات الفصليةج: تعقد جميع اإل

المقيمات خارج مدينة الرياض طالبات ال) باستثناء اختبار تحديد المستوى للغة االنجليزية يلزم الحضور
 (.يعقد اختبار تحديد المستوى لهن عن بعد

في دبلوم  هل المحاضرات المتزامنة )المباشرة( تعقد في الفترة الصباحية ام المسائية(: 33س )
 بعد؟عن  -التسويق

 اًء.مس8صباحاً وحتى الساعة  8ج: أوقات المحاضرات تتراوح من الساعة 
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 (: هل يمكنني التغيير في مواعيد المحاضرات المسجلة لي؟34س )

يرجى ) واإلضافة.خالل الفترة المحددة للحذف  الجدول الدراسيللطالبة التعديل على ج: نعم يمكن 
من ذلك طالبات  يستثنىو المدفوعة(البرامج -الخاص بالكلية  إلجراءات األكاديميةا تقويم طالعاال

 .األولالمستوى 

 (: ماهي لغة الدراسة في البرنامج؟35س )

   وذلك من مجموع المقررات %40يوجد بعض المقررات تدرس باللغة اإلنجليزية بنسبة ما يقارب ال ج: 
الصينية لدبلوم اللغة الصينية  وباللغة ،عن بعد-والتسويقلموارد البشرية والعالقات العامة لدبلوم ا

 باللغة العربية. تدريسه عدا ذلك يتم لألعمال وما

 ( هل يوجد تدريب ميداني ضمن خطة البرنامج الدراسية؟36س )

بالتعاون  الميداني وذلكللتدريب  ةاألخير ةل الدراسيوخصص الفصتج: نعم يوجد تدريب ميداني، حيث 
   .مع جهات العمل

 

 أسئلة خاصة باإلجراءات األكاديمية:
 ؟برنامج التسويق عن بعد إلى برنامج انتظام(: هل أستطيع التحويل من 37س )

 .غير متاح ج: التحويل

 التحويل متاح بعد القبول؟ هل (38س: )

طلب قبول  وتقديماالنسحاب وفي حال الرغبة في تغيير التخصص يتم  التحويل بعد القبول غير متاح،
 في الفصول التالية.جديد 

 (: هل يمكنني تقديم طلب اعتذار عن دراسة فصل دراسي؟39س )

ان تعثرت في دراسة  وكذلكيسمح للطالبة االعتذار او تأجيل الدراسة في الفصل الذي قبلت فيه  : الج
خالل المواعيد  طلب اعتذار عن دراسة الفصل الدراسي يمكنها تقديمذلك  وبعدل المستوى األو

 الخاص بالكلية. المحددة في تقويم اإلجراءات األكاديمية

 أحقق درجة النجاح فما الحل؟(: في حال تعثري في أحد المقررات ولم 4٠س )

بسداد رسومه  الطالبة وتطالبالمقرر  ةسادرعيد ج: إذا تم رصد درجة رسوب للطالبة فإن الطالبة ست
 المقرر.حيث تحتسب رسوم المقرر بضرب سعر الوحدة الدراسية في عدد ساعات 

 


