
 

 ؟(الكليات التقنيةبجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ) س: ما هو نظام القبول

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  لكتروني الستقبال طلبات المتقدمين لاللتحاق بالدراسة فيإج: هو نظام 

 عن طريق القبول الموحد.بالجامعة وال يشمل الطلبة المحولين لاللتحاق )الكليات التقنية (

 

 النظام؟س: متى يمكن التسجيل في هذا 

و في أ لكترونيا وفق برنامج زمني يتم اإلعالن عنه داخل وخارج الكليات التقنيةإج: يتم استقبال الطلبات 

 الصحف الرسمية.

 

 هو نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي في الكليات التقنية؟ س: ما

 الكليات التقنية إحدى و العام بإكمال دراستهم فيأهو نظام دراسي يتيح للعاملين من القطاع الخاص  ج:

نوع التفرغ المسموح به من جهة وذلك بحسب  و كاملأل جزئي بشكوفق شروط معينة  التابعة للجامعة 

 عملهم.

 

 س: ماهي الفصول الدراسية التي يتم استقبال طلبات الدراسة بالتفرغ الجزئي بها؟

في كاديمي وذلك لبدء الدراسة عام أتفرغ الجزئي مرتين في كل بنظام الاستقبال طلبات الدراسة  ج: يتم

وال يتم استقبال أي طلب  من كل عام ()ينايرالفصل الدراسي الثاني  وفي (سبتمبرالفصل الدراسي األول )

لى إوتكون فترة استقبال الطلبات قبل بدء الدراسة بفترة زمنية قد تصل  الصيفي،جديد للدراسة في الفصل 

 شهر.أأربعة 

 

 س: كيف يمكنني معرفة الرسوم الدراسية الكلية لفترة دراستي؟

لى دليل الطالب الدارس بنظام التفرغ الجزئي ومعرفة رسوم القبول والتسجيل والرسوم ج: يمكنك الرجوع إ

 مرحلة دراسية. لكل لكل تخصص وكاديمية المعتمدة للمواد وعدد الساعات األ الدراسية

 

 الرسوم؟ دفع قبل الدراسة بدء يمكنني هل ،بنظام التفرغ الجزئي الخاصة نفقتي ىعل أدرس كنت ذاإ:  س

 قبل تسجيل المواد الدراسية. وذلك أوالً يتحتم على الطالب دفع الرسوم الدراسية  ،:ال ج

 

 



 

 الرسوم؟ بدفع االلتزام يثبت ما تقديم قبل الدراسة بدء يمكنني هل عملي، جهة نفقة على أدرس كنت س: إذا

 و الجهة الممولة بالرسوم الدراسية كاملة.فل جهة العمل أتك ما يثبتحضار إيجب  ،ج: ال

 

 التخصصي؟ القسم في قبولي يتم عندما أفعل ماذا س:

رشادك إلى يتم إسالمقبول بها وبعد ذلك  بالكليةوالتسجيل  القبول قسم في القبول جراءاتإ متابعة عليك ج:

 الستكمال إجراءات التسجيل.القسم التخصصي المقبول به 

 

 درستها؟ التي المقررات في درجاتي على الحصول يمكنني كيف س:

موقع إدارة نظام  خالل من نتيجته على الحصول الطالب يستطيع الكلية مجلس من النتائج اعتماد بعد ج:

 CIMSالطلبة 

 

 التراكمي؟ المعدل حساب في يدخل منها أيو المعتمدة الساعةو الصفية الساعة بين الفرق ما س:

 ماأ ،األسبوع في الواحد المقرر في الطالب يدرسها التي العملية وأ النظرية الساعة هي الصفية الساعة ج:

 المعتمدة الساعة تدخلسبوع واأل في عمليتين ساعتين وأ احدةو نظرية ساعة يعادل ما المعتمدة: هيالساعة 

 للطالب. التراكميو الفصلي المعدل سابتحا في

  

 التراكمي؟ المعدل في الذي لم يتم النجاح فيهالمقرر درجة تحسب هل: س

 وإذا المادة،تقم بإعادة  لم أنك طالما التراكمي المعدل في سبتتح  مرة المقرر ألول فيفي حال الرسوب : ج

الدرجة الجديدة فقط هي التي يتم احتسابها في المعدل التراكمي، في بها فان  تم إعادة تسجيل المادة والنجاح

حال الرسوب في المادة للمرة الثانية فان درجة الرسوب األخيرة هي التي يتم احتسابها ويتم بعد ذلك 

 بها.احتساب جميع المرات التي يتم إعادة المادة 

 

 دراستي؟ تأجيل أستطيع كيف: س

رفاق ما يفيد عدم ممانعة ل والتسجيل وذكر أسباب مقنعة مع إفي قسم القبو الدراسة تأجيل تقديم طلب ج: يتم

الرفض بعد عرض الموضوع  تم إبالغ مقدم الطلب بالموافقة أوجهة العمل من تأجيل الفصل الدراسي وي

 على المختصين في الكلية.

 



 

 وفي احتسابالمحاضرات  ضورتسجيل ح س: هل يتم مراعاة الطلبة الدارسين بنظام التفرغ الجزئي في

 الغياب؟نسب 

ن القوانين واألنظمة المطبقة على الطلبة النظاميين تسري على الطلبة الدارسين بنظام التفرغ وذلك أل ال، ج:

 الجزئي.

 

 خاطئة؟ بيانات معلومات إعطائي حالة في مسؤولية أي أتحمل هل: س

 .شفهيا أو كتابيا بتقديمها يقوم خاطئة بيانات أية عن المسؤولية كامل الطالب يتحمل نعم :ج

 

 المسؤولية؟ من يعفيني الكلية في المتبعة اللوائحو القوانينو باألنظمة إلمامي عدم س: هل

 أبدا يعفيك ال معرفتك عدم ألن ؛الكلية في المتبعة واللوائحوالقوانين  بكافة األنظمة التام اإللمام عليكال،  ج:

 .المسؤولية من

 

 ،،، والنجاح التوفيق لكم متمنين ،،،


