
أسئلة شائعة عن القبول لبرامج الدبلوم 
بعمـادة خدمة المجتمـع والتعليـم المستمر 
في جامعة األميــرة نـورة بنـت عبـدالرحـمـن

أسئلة شائعة



١
اإلجابةالسؤال

كيف يتم التقديم على الدبلومات المقدمة في العمادة؟
يتم التقديم بشكل إلكتروني بناًء على نسبة الثانوية العامة فقط.

لمن يتاح القبول؟
للحاصالت على شهادة الثانوية العامة دون النظر لعام التخرج.

ماهي البرامج األكاديمية المتاحة؟
دبلوم اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال -دبلوم إدارة المـوارد البشرية - دبلوم العالقـات العامة - 

دبلوم التحـرير والسكرتارية - دبلوم القانون - دبلوم اللغة الصينية لألعمـال.

ماهي البرامج المهنية المتاحة؟

كم تبلغ رسوم الدراسة في الدبلومات؟
الدبلومات األكاديمية:

دبلوم رعاية الطـفولة المبكرة - دبلوم األمن والسـالمة - دبلوم المبيعــات - برنـامج تجميل 
الشعر والعناية به.

أسئلة شائعة
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المستوى الخامسالمستوى الرابعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

يضاف مبلغ ( ١٠٠ ) ريال على رسوم المستوى األول كرسوم تسجيل.
الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وتتحملها الطالبة في حال فرضها من قبل  الجهات المختصة.

عند إعادة دراسة مقرر فإنه سيتم احتساب سعر المقرر وفقاً لعدد ساعات المقرر مضروبة في سعر الساعة.
رسوم الكتب الدراسية غير مدرجة ضمن رسوم البرنامج والطالبة تتحمل تكاليف شراءها.



٢
دبلوم اللغة الصينية لألعمــال:

١٤٠٠٠١٤٠٠٠٢٨٠٠٠

اإلجماليالسنة الثانيةالسنة األولى

الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وتتحملها الطالبة في حال فرضها من قبل  الجهات المختصة.
عند إعادة دراسة مقرر فإنه سيتم احتساب سعر المقرر وفقاً لعدد وحداته الدراسية مضروبة في سعر الوحدة.

رسوم الكتب الدراسية غير مدرجة ضمن رسوم البرنامج والطالبة تتحمل تكاليف شراءها.
عند اختيار الطالبة دراسة الفصل األخير في BLCU فإنه على الطالبة تحمل تكاليف تذاكر اإلقامة والسكن وغيرها 

من الرسوم المنطبقة على الطلبة الدوليين.

البرامج المهنية:

٥٠٠٠ ريال +رعاية الطفولة المبكرة
٥٠٠٠ ريال ( ١٠٠) ريال رسوم تسجيل
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٤٨٠٠ ريال ، ( مدة  البرنــامج ستة أشهر ) 

المبيــعات

الســالمة المهنية

تجميل الشعر والعناية به

( الفصل الدراسي األول )
القسط األول

( الفصل الدراسي الثاني )
القسط الثاني

اإلجمالي الـدبلــوم

الرسوم أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وتتحملها الطالبة في حال فرضها من قبل الجهات المختصة.
الرسوم أعاله ال تشمل تكلفة أدوات التدريب أو الكتب الدراسية.

عند إعادة دراسة مقرر فإنه سيتم احتساب سعر المقرر وفقاً لعدد ساعات المقرر مضروبة في سعر الساعة.

متى يتم تسديد الرسوم ؟
يتم سداد الرسوم الدراسية للمستوى األول بعد إرسال رسالة القبـول  المبـدئي وفـق  تعليمـات 
السداد الموضحة في الرسالة، علماً بأن سداد الرسوم شرط أساسي لتأكيد القبول، حيث سيتم 

إلغاء القبول في حال عدم االلتزام بالسداد وفق التعليمات وخالل الفترة المحددة.

يتم سداد الرسـوم الدراسية للمستويـات الالحقة خالل فترة السداد التي يتـم اإلعـالن عنها  في 
بداية كل فصل دراسي  وفي حال عدم التزام الطالبة بذلك فإنه يحق للعمادة إلغاء  المقررات 

المسجلة وتحويل  الحالة األكاديمية للطالبة لالنقطاع لذلك الفصل.



٣
هل التقسيط متاح؟

التقسيط غير متاح، ويجب سداد كامل الرسوم المطلوبة.

كيف يتم تسديد الرسوم؟
يتم سداد الرســوم الدراسية للمقبــوالت ( المستـوى األول + رسوم التسجيل ) من خالل إيداع 
المبـلغ في حسـاب العمــادة لدى بنـك الريــاض حيث يـتم إرســال رسـالة للطالبة تفيد بقبولهــا 

المبدئي شريطة سـداد الرســوم وتوضح التعليمـات الخاصة بالسداد  خالل هذه الرسالة
للبريد  اإلرسال  خالل  من  آليته  توضيح  فيتم  الالحقة  للمستويات  الرسوم  سداد  يخص  ما  أما 
اإللكتروني الجامعي للطالبة بداية كل فصل دراسي وعلى الطالبة االنتباه لما يرسل لها من 

اشعارات على بريدها الجامعي.
ماهي الخطوة التالية بعد سداد الرسوم ؟

يتم استخراج حسابــات للطالبــات في النظــام األكــاديمي مع البريد اإللكتـروني الجـامعي ويتم 
إرسالهـا للطالبة عن طريق رسالة نصية لتفعيل الحساب.

هل يوجد منح دراسية؟ ولمن؟
نعم يتم منح ١٠ ٪ من المقبوالت منحة دراسية ( إعفاء من الرسوم ) يتم التقديم عليها إلكترونياً 

مع طلب القبول ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة دراسة الحاالت.

ماهو اإلعفاء؟ وماهي شروطه؟
هو تقديم منح دراسية مجانية لبنات األسر المحتاجة المنتسبات للضمان االجتماعي واليتيمات 

وغيرهن من فئات اإلعفاء المعتمدة في البرامج التي تنفذها العمادة.

منح عدد محدد للمقاعد المجانية ( إعفاء من الرسوم الدراسية )  بنسبة ١٠ ٪  من العدد اإلجمالي  
للقبول في الدبلومات األكاديمية والمهنية وذلك لكل فصل دراسي.

تمنح األولوية للمقاعد المجانية للمستوى األول ومن ثم المستويات األخرى في حال الحاجة.
أن تكون الطالبة سعودية الجنسية.

أن تكون الطالبة من المنتسبات للضمان االجتماعي.
أن تكون الطالبة من المنتسبات للجمعيات الخيرية.

أن يكون دخل ولي األمر ( ٦٠٠٠ ريال ) فأقل وعدد من يعولهم ( ٥ أشخاص فأكثر ).
أن يكون ولي أمر الطالبة متوفي ويعولها أحد أقاربها.

أن يكون من يعول الطالبة أحد المشاركين في الحد الجنوبي.
أن يكون المؤهل الدراسي للطالبة الثانوية العامة.

أن تتاح فرصة اإلعفاء لطالبة واحدة على األكثر لألسرة الواحدة.
لم يسبق للطالبة الحصول على دبلوم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

شروط اإلعفاء:



٤
هل يوجد إعفاء امتياز؟

نعم يوجد إعفاء امتياز وهو إعفاء الطالبة من دفع الرسوم الدراسية لفصل دراسي واحد قابل 
للتجديد في حال تحقق الشروط علماً بأن الطالبة تحصل عليه تلقائياً وال يتطلب أي إجراءات من 

قبلها.  

أن تكون الطالبة سعودية الجنسية.
ماهي شروط إعفاء االمتياز؟

حصول الطالبة على معدل فصلي ٤٫٥٠ فما فوق لفصلين متتاليين.
إذا كانت الطالبة غير سعودية الجنسية فإنها تحصل على خصم ٢٥٪ من إجمالي الرسوم.

يتم تجديد اإلعفاء تلقائياً للطالبة التي ال يقل معدلها عن ٣.
ماهي آلية تحديث اإلعفاء؟

في حال تعثر الطالبة في مقرر فإنها تتحمل رسوم هذا المقرر.

ما اإلجراء المطلوب من الطالبة عند قبولها في برنامج اإلعفاء؟
يتطلب من الطالبة المقبولة في برنامج اإلعفاء تحديث  اإلعفاء كل فصل دراسي في الفترة 
المحددة بالتقويم الجامعي للعمادة، ومتابعة المعدل الفصلي لها بحيث ال يقل عن ٣ من ٥ 

وفي حال تم التعثر في بعض المقررات ( عدم اجتيازها ) يتم دفع رسوم هذه المقررات.

ينبغي للطالبة التي يقل معدلها عن ٣ مراجعة مكتب اإلعفاء واالكتناف للتحقق من صالحية 
نهاية  يتعدى  ال  والذي  للعمادة  الجامعي  بالتقويم  عنها  المعلن  األوقات  اإلعفاء حسب  تجديد 
األسبوع الثاني من كل فصل دراسي وفي حال عدم المراجعة يعتبر اإلعفاء الغي وينبغي على 

الطالبة دفع رسوم الفصل الدراسي. 

ماهي لغة الدراسة في الدبلومات؟
ودبـلوم  اإلنجليــزية,  باللغة  فهـو  األعمال  إلدارة  اإلنجليزية  اللغة  دبلوم  عدا  ما  العربية،  اللغة 

اللغـة الصينية لإلعمـال باللغـة الصينيـة. 

هل نظام الدراسة حضوريا أم عن بعد؟ وهل هي صباحي أم مسائي؟
الدراسة في دبلومات العمادة حضوريًة وصباحية.

هل يوجد تجسير لدبلومات العمادة؟
ال يوجد تجسير لدبلومات العمادة.

هل يسمح بالتقديم للطالبات المقيدات في مرحلة البكالوريوس؟
ال يتم السماح للطالبات المقيدات في مرحلة البكالوريوس بالتقديم.

هل التحويل متاح بعد القبول؟
التحويل بعد القبول غير متاح، وفي حال الرغبة في تغيير التخصص يتم تقديم طلب قبول جديد 

الفصل الذي يلي فصل القبول. 



٥
هل االنسحاب متاح بعد القبول؟ وكيف يتم استعادة الرسوم المدفوعة؟

نعم، في حال االنسحاب من الدبلوم يتم احتساب نسبة خصم عند استرداد الرسوم المدفوعة 
على النحو التالي: 

أما في حال االنسحاب من دبلوم اللغة الصينية لألعمال يتم استرجاع كامل الرسوم المدفوعة 
فقط قبل األسبوع السابق لبدء الدراسة - وال تسترد الرسوم نهائياً عند االنسحاب بداية األسبوع  

السابق لبدء للداراسة. 

هل يتم حفظ الرسوم عند االعتذار عن دراسة الفصل أو دراسة مقرر؟
يتم حفظ الرسوم فقط عند تقديم طلب االعتذار عن دراسة الفصل قبل نهاية األسبوع الرابع 

من الدراسة، وال يمكن االعتذار عن دراسة مقرر.

ماهو االختبار المطلوب من المتقدمات للقبول على دبلوم اللغة اإلنجليزية إلدارة األعمال؟ 
ومتى سيكون موعده؟

اإلنجليزية  اللغة  مستوى  لتحديد  وهو  بالجامعة  اإلنجليزية  اللغة  معهد  خالل  من  يتم  االختبار 
االختبار الحقاً  الموعد وتعليمات  ارسال  الدبلوم وسيتم  للقبول في  أنه شرط  للمتقدمة، كما 

بالبريد اإللكتروني.

هل يوجد مواصالت؟
نعم، يوجد مواصالت.

هل التقديم متاح على دبلومات العمادة من خارج مدينة الرياض؟
نعم التقديم متاح علماً أن التحاق الطالبة بسكن الجامعة يعتمد على توفر شواغر، وفي حال 

عدم توفرها فالطالبة مسؤولة عن ايجاد سكن لها. 
هل القبول متاح لغير السعوديات؟

نعم، متاح بنسبة ١٠٪ من عدد المقبوالت.
هل الدبلومات المهنية منتهية بالتوظيف؟ وهل يوجد فيها تدريب ميداني؟

الدبلومات المهنية غير منتهية بالتوظيف، نعم يوجد تدريب ميداني.

نسبة استراد الرسوم عند االنسحاب

قبل األسبوع السابق لبدء الدراسة

خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة

خالل األسبوع األول من الدراسة

بعد األسبوع األول من الدراسة

خصم ( ١٠٠ ) ريال رسوم التسجيل فقط

خصم ١٥٪ من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل ( ١٠٠ ) ريال 

خصم ٥٠٪ من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل ( ١٠٠ ) ريال 

الرسوم ال تسترد

فترة االنسحاب


