س :ما هو نظام القبول بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (الكليات التقنية)؟
ج :هو نظام إلكتروني الستقبال طلبات المتقدمين لاللتحاق بالدراسة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
(الكليات التقنية) وال يشمل الطلبة المحولين لاللتحاق بالجامعة عن طريق القبول الموحد.

س :متى يمكن التسجيل في هذا النظام؟
ج :يتم استقبال الطلبات إلكترونيا وفق برنامج زمني يتم اإلعالن عنه داخل وخارج الكليات التقنية أو في
الصحف الرسمية وفترة االستقبال تكون محددة في موقع التسجيل.

س :ما هو نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي في الكليات التقنية؟
ج :هو نظام دراسي يتيح للعاملين من القطاع الخاص أو العام بإكمال دراستهم في إحدى الكليات التقنية
التابعة للجامعة وفق شروط معينة بشكل جزئي أو كامل وذلك بحسب نوع التفرغ المسموح به من جهة
عملهم.
س :ماهي الفصول الدراسية التي يتم استقبال طلبات الدراسة بالتفرغ الجزئي بها؟
ج :يتم استقبال طلبات الدراسة بنظام التفرغ الجزئي مرتين في كل عام أكاديمي وذلك لبدء الدراسة في
الفصل الدراسي األول (سبتمبر) وفي الفصل الدراسي الثاني (يناير) من كل عام وال يتم استقبال أي طلب
جديد للدراسة في الفصل الصيفي ،وتكون فترة استقبال الطلبات قبل بدء الدراسة بفترة زمنية قد تصل إلى
أربعة أشهر.

س :كيف يمكنني معرفة الرسوم الدراسية الكلية لفترة دراستي؟
ج :يمكنك الرجوع إلى دليل الطالب الدارس بنظام التفرغ الجزئي ومعرفة رسوم القبول والتسجيل والرسوم
الدراسية للمواد وعدد الساعات األكاديمية المعتمدة لكل تخصص ولكل مرحلة دراسية.

س  :إذا كنت أدرس على نفقتي الخاصة بنظام التفرغ الجزئي ،هل يمكنني بدء الدراسة قبل دفع الرسوم؟
ج :ال ،يتحتم على الطالب دفع الرسوم الدراسية ً
أوال وذلك قبل تسجيل المواد الدراسية.

س :إذا كنت أدرس على نفقة جهة عملي ،هل يمكنني بدء الدراسة قبل تقديم ما يثبت االلتزام بدفع الرسوم؟
ج :ال ،يجب إحضار ما يثبت تكفل جهة العمل أو الجهة الممولة بالرسوم الدراسية كاملة.

س :ماذا أفعل عندما يتم قبولي في القسم التخصصي؟
ج :عليك متابعة إجراءات القبول في قسم القبول والتسجيل بالكلية المقبول بها وبعد ذلك سيتم إرشادك إلى
القسم التخصصي المقبول به الستكمال إجراءات التسجيل.

س :كيف يمكنني الحصول على درجاتي في المقررات التي درستها؟
ج :بعد اعتماد النتائج من مجلس الكلية يستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خالل موقع إدارة نظام
الطلبة CIMS

س :ما الفرق بين الساعة الصفية والساعة المعتمدة وأي منها يدخل في حساب المعدل التراكمي؟
ج :الساعة الصفية هي الساعة النظرية أو العملية التي يدرسها الطالب في المقرر الواحد في األسبوع ،أما
الساعة المعتمدة :هي ما يعادل ساعة نظرية واحدة أو ساعتين عمليتين في األسبوع وتدخل الساعة المعتمدة
في احتساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب.

س :هل يتم احتساب درجات المقررات التي درستها قبل التحاقي بنظام الدراسة بالتفرغ الجزئي؟
ج :إذا كنت قد درست سابقا في الكليات التقنية او في أي مؤسسة تعليم عال أخرى يتم معادلة المواد
الدراسية التي تتشابه في محتواها مع المواد الدراسية في الخطة االكاديمية للتخصص ويتم النظر في المواد
التي حصل فيها الطالب على تقدير جيد (ج) فأعلى فقط  ،وعليه يتم اعفاء الطالب من دراسة المواد
المتعادلة وال يتم احتساب أي نقاط تقدير لهذه المواد حيث تعتبر انها مواد محولة (. )TR
س :هل يتم احتساب المعدل التراكمي السابق؟
ج :ال ،ال يتم احتساب أي معدل تراكمي سابق ألي طالب سواء للطالب الذي درس في الكليات التقنية سابقا
او أي مؤسسة تعليمية أخرى.

س :هل تحسب درجة المقرر الذي لم يتم النجاح فيه في المعدل التراكمي؟
ج :في حال الرسوب في المقرر ألول مرة تحتسب في المعدل التراكمي طالما أنك لم تقم بإعادة المقرر،
وإذا تم إعادة تسجيل المقرر والنجاح به فان الدرجة الجديدة فقط هي التي يتم احتسابها في المعدل التراكمي،
في حال الرسوب في المقرر للمرة الثانية فان درجة الرسوب األخيرة هي التي يتم احتسابها ويتم بعد ذلك
احتساب جميع المرات التي يتم إعادة المقرر بها.

س :كيف أستطيع تأجيل دراستي؟
ج :يتم تقديم طلب تأجيل الدراسة في قسم القبول والتسجيل وذكر أسباب مقنعة مع إرفاق ما يفيد عدم ممانعة
جهة العمل من تأجيل الفصل الدراسي ويتم إبالغ مقدم الطلب بالموافقة أو الرفض بعد عرض الموضوع
على المختصين في الكلية.

س :هل يتم مراعاة الطلبة الدارسين بنظام التفرغ الجزئي في تسجيل حضور المحاضرات وفي احتساب
نسب الغياب؟
ج :ال ،وذلك ألن القوانين واألنظمة المطبقة على الطلبة النظاميين تسري على الطلبة الدارسين بنظام التفرغ
الجزئي.

س :هل أتحمل أي مسؤولية في حالة إعطائي معلومات بيانات خاطئة؟
ج :نعم يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن أية بيانات خاطئة يقوم بتقديمها كتابيا أو شفهيا.

س :هل عدم إلمامي باألنظمة والقوانين واللوائح المتبعة في الكلية يعفيني من المسؤولية؟
ج :ال ،عليك اإللمام التام بكافة األنظمة والقوانين واللوائح المتبعة في الكلية؛ ألن عدم معرفتك ال يعفيك أبدا
من المسؤولية.
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