أسئلة شائعة عن القبول وعن اختبارتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية:
س :هل األولوية في القبول للحاصالت على شهادة الثانوية لهذا العام؟
ج :األولوية في القبول حسب املعدل التراكمي للثانوية العامة ،وملن استكمل تسديد رسوم التسجيل  +الرسوم
الدراسية كاملة للمستوى األول.
س :هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم؟
ج :ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم وبالتالي التقديم أول أو آخر يوم ال يؤثر طاملا أنه في الفترة
املحددة للتقديم.
س :هل يحق لي االنسحاب من القبول بعد تأكيد القبول؟ وما هي اإلجراءات؟
نعم يحق للطالبة ذلك و يترتب على انسحاب الطالبة من الدراسة ما يلى :
الخصم
خصم رسوم التسجيل  100لاير
خصم  %15من الرسوم الدراسية  +رسوم التسجيل
خصم  %30من الرسوم الدراسية  +رسوم التسجيل

الفترة
قبل البدء في الدراسة
خالل األسبوع األول من الدراسة
خالل األسبوع الثاني من الدراسة

ال يحق املطالبة باستعادة الرسوم الدراسية في الحاالت التالية:
 .1االنسحاب من البرنامج بعد األسبوع الثاني من الدراسة.
 .2االعتذار عن الدراسة بعد األسبوع الثاني من الدراسة.
 .3الحرمان من املقرر.
 .4عدم اجتياز املستوى بالرسوب.
ويتم التقديم على االنسحاب من خالل خدمة االنسحاب من القبول ،وملزيد من التفاصيل عن آلية التقديم على

االنسحاب التواصل على البريد اإللكترونيDar-ad@pnu.edu.sa :
س :هل بإمكاني الذهاب للجامعة للتقديم؟
ج :ال يمكنك ذلك ،فالتقديم إلكترونيا.
س :كيف أحصل على رقمي الجامعي؟
ج :بعد قبولك في الجامعة ستصلك رسالة بالرقم الجامعي على جوالك ،لذا احرص ي على كتابة رقم جوال صحيح
وفعال في البوابة.

س :ما هي الحاالت التي يتم إلغاء قبول الطالبة فيها؟
يتم إلغاء قبول الطالبة عند  )1( :عدم إكمال اجراءات القبول في الفترة الزمنية املعلنة )2( ،مخالفة شروط القبول
املعلنة  )3 ( ،إدخال املتقدمة بيانات غير صحيحة في طلب القبول اإللكتروني )4( ،عدم توافق البيانات املدخلة مع
أصل املستندات املرفقة )4( .عدم سداد الرسوم الدراسية في الوقت املحدد في التقويم الزمني إلجراءات القبول.
س :ماذا يحصل لو انقطعت عن الدراسة في فصل القبول ؟
يطوى قيد الطالبة إذا انقطعت عن الدراسة في جميع املقررات في فصل القبول ،وال يتاح لها إعادة القيد بعدها
للجامعة.
س :هل يحق للطالبة التأجيل أو االعتذارفي فصل القبول ؟
ج :ال يحق للطالبة التأجيل واالعتذار في فصل القبول.
س :هل وقت البرنامج صباحي أم مسائي؟
ج :قد تكون هناك محاضرات مسائية ،ويكون ذلك حسب الجدول الدراس ي.
س :هل يوجد لهذا البرنامج نظام التجسير؟ أو التحويل إلى انتظام؟
ج .ال ،ال يوجد تجسير ،كما ال يمكن التحويل إلى انتظام.

س :ما هو اختبارتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ؟
ج :هو اختبار إلكتروني يحدد مستوى الطالبة في اللغة اإلنجليزية بقياسه لعدد من املهارات ،وهو متكيف مع
إجابات الطالبة بحيث يتم اختيار وتقديم األسئلة بناء على إجابتها مما يعكس مستواها في اللغة  ،لذا على
الطالبة الدقة عند اختيار اإلجابات  ،ولكل طالبة موعد محدد سيتم اإلعالن عنه في كل من موقع الجامعة
وعمادة القبول والتسجيل في تويتر.

س :ماذا يلزم علي تجهيزه قبل وأثناء وقت اختبارتحديد املستوى ؟
ج :يلزم على الطالبة أن تستعد لالختبار بتجهيز اآلتي :
-

الحرص على بدء االختبار في بيئة هادئة ومناسبة.
جهاز محمول وسماعة  ،والدخول من متصفح  google chromeعلى أن تكون سرعة اإلنترنت عالية.
ً
يمنع منعا باتا طلب املساعدة أثناء أداء االختبار ،حيث أن هذا االختبار سيضعك في املستوى املناسب
لدراسة اللغة االنجليزية.
التأكد من ادخال الرقم السري بشكل صحيح ،حيث سيكون لديك ثالث محاوالت إلدخال الرقم
السري ،وفي حال حدوث خطأ في اإلدخال لن تتمكني من الدخول لالختبار.

س  :هل يمكن تأدية االختبارعن طريق الجوال ؟
ج :ال يمكنك استخدام الجوال لتأدية االختبار وعليك اتباع التعليمات السابقة للسؤال.
س :كم هي مدة اختبارتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ؟
ً
سؤاال  ،مقسمة على جزئين  :الجزء األول عن استخدامات اللغة ويحتوي
ج  :مدته  60دقيقة و مكون من 45
ً
ً
 30سؤاال والجزء الثاني ( االستماع ) ومكون من  15سؤاال .
س :ماذا أفعل إذا حدثت مشكلة في الجهازأثناء تأدية االختبار؟
ً
ج :عند حدوث مشكلة في الجهاز أو عطل بالشبكة سيتوقف املؤقت تلقائيا ،ويعود عند تسجيل الدخول
لالختبار مرة أخرى.
س :ماذا أفعل عند استمراراملشكلة وقت االختبار؟
ج :عند استمرار املشكلة وقت االختبار  ،ال تترددي بالتواصل معنا على البريد اإللكتروني :

Eli-ept@pnu.edu.sa
وإتباع الخطوات اآلتية:

أو
السجل
المدني

االسم
ثالثي

البريد
االلكتروني

رقم
الجوال

التواصل على األرقام التالية :
0118222051/0118221717/0118221654/0118221650/0118221656 /0118221658

0118222084/ 0118221701/0118221856/0118221871/0118221891/0118221655/0118221643

س :هل يتم إعادة االختبارعند تغيبي عن اليوم املحدد الختبارتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ؟
ً
ج  :ال يوجد إعادة لالختبار  ،وعند تغيب الطالبة عن اليوم املحدد سيتم تسكينها في املستوى األول تلقائيا .
س :هل يوجد رسوب في اختبارتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية ؟
ج :ال يوجد رسوب في االختبار ،فهو اختبار لتحديد املستوى فقط يقيس مستوى الطالبة في اللغة اإلنجليزية
لتسكن في املستوى املناسب.

