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 عن بعد(بنمط التعليم عن برنامج التسويق )
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 أسئلة خاصة بالقبول والتسجيل:
 (: كيف يتم التقديم على البرنامج؟1س )

 .لكتروني وال يلزم حضور الطالبة للجامعةإج: يتم التقديم على البرنامج بشكل 

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

 .ج: ال يوجد أولوية في القبول بناًء على تاريخ التسجيل

 (: ما هي شروط القبول؟3س )

 .مل إقامة نظامية سارية المفعولو تحأو من أم سعودية أن تكون المتقدمة سعودية أ-ج: 

 .و من خارجهاأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من داخل المملكة أ-

 .ن يتم سداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد حسب التواريخ المعلنة في التقويم الجامعيأ-

 .المستندات المرفقةن تكون جميع البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة ألصل أ-

 .سيتم الترشيح للقبول مفاضلة حسب المعدل التراكمي للثانوية العامة، ووفق المقاعد المعتمدة-

 ول؟يوجد تسجيل للفصل الدراسي الثاني لمن لم تتمكن من التسجيل الفصل األ ل(: ه4س )

القبول والتسجيل  : القبول في البرنامج فصلي، وعليه يجب على الطالبة متابعة إعالنات عمادةج
  .تاليللتسجيل في الفصل الدراسي ال

 (: هل أستطيع التسجيل في البرنامج وأنا مقيدة في جامعة أخرى؟5س )

عن  )بنمط التعليم حدى الجامعات التقديم على برنامج التسويقإج: ال يحق للطالبة المنتظمة في 
 إال إذا كانت منسحبة من جامعتها. (بعد

 متاح على البرنامج من خارج منطقة الرياض؟ (: هل التقديم6)س 

 .ج: نعم التقديم متاح لمن هن خارج منطقة الرياض

 طريقة استخراج الرقم الجامعي؟ ي(: ماه7س )

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

 (: ماهي طريقة استخراج البطاقة الجامعية؟8س )

 على أرقام التواصل وذلك للحضور للجامعة واستخراجها. ج: سيتم إرسال المواعيد
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 أسئلة خاصة بالرسوم الدراسية:

 (: كم تبلغ رسوم الدراسة في برنامج التسويق عن بعد؟9س )

 مالحظة: 

 .( ريال على رسوم المستوى األول كرسوم تسجيل100يضاف مبلغ ) •

مضروبة في سعر وحداته الدراسية عند إعادة دراسة مقرر فإنه سيتم احتساب سعر المقرر وفقاً لعدد  •
 .الوحدة

 رسوم الكتب الدراسية غير مدرجة ضمن رسوم البرنامج والطالبة تتحمل تكاليف شراءها.  •

 (: متى يتم سداد الرسوم الدراسية؟10س )

ول )المستجدات( بعد إرسال إشعار القبول المبدئي يتم سداد الرسوم الدراسية للمستوى األ -ج: 
وفق تعليمات السداد الموضحة في اإلشعار، علماً بأن سداد الرسوم شرط أساسي لتأكيد القبول 

 لتزام بالسداد وفق التعليمات وخالل الفترة المحددة.حيث سيتم إلغاء القبول في حال عدم اإل

حقة خالل فترة السداد التي يتم اإلعالن عنها في بداية يتم سداد الرسوم الدراسية للمستويات الال-
لتزام الطالبة بذلك فإنه يحق للكلية إلغاء المقررات المسجلة إكل فصل دراسي وفي حال عدم 

 نقطاع لذلك الفصل.  وتحويل الحالة االكاديمية للطالبة لإل

 (: كيف يتم سداد الرسوم الدراسية؟11س )

المستوى األول + رسوم التسجيل( من خالل إيداع رسوم الدراسية للمقبوالت )يتم سداد الرسوم -ج: 
للطالبة تفيد بقبولها المبدئي إشعار رسال إحيث يتم  نماءلدى بنك اإلكلية المبلغ في حساب ال

 .في هذا اإلشعارشريطة سداد الرسوم وتوضح التعليمات الخاصة بالسداد 

لالحقة فيتم توضيح آليته من خالل االرسال للبريد ما ما يخص سداد الرسوم للمستويات اأ-
نتباه لما يرسل لها من الطالبة اإل وعلىلكتروني الجامعي للطالبة بداية كل فصل دراسي اإل

 شعارات على بريدها الجامعي.إ

 هل التقسيط متاح؟(: 12س )

 سداد كامل الرسوم المطلوبة. ويجبغير متاح ج: التقسيط 

 

مسمى 
 الدبلوم

سعر 
 الوحدة

اجمالي  المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول
عدد  الرسوم

 الوحدات

الرسوم 
 المستحقة

عدد 
 الوحدات

الرسوم 
 المستحقة

عدد 
 الوحدات

الرسوم 
 المستحقة

عدد 
 الوحدات

الرسوم 
 المستحقة

التسويق 
 عن بعد

250 18 4500 18 4500 18 4500 6 1500 15.000 
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 و دراسة مقرر؟أعتذار عن دراسة الفصل الرسوم عند اإلهل يتم حفظ (: 13س )

من  الرابعة األسبوع عتذار عن دراسة الفصل قبل نهاييتم حفظ الرسوم فقط عند تقديم طلب اإلج: 
 عتذار عن دراسة مقرر.يمكن اإل وال الدراسة،

 حال عدم قبولي في البرنامج هل أستطيع استرجاع رسوم التسجيل؟ ي(: ف14س )

 ريال غير مستردة.100التسجيل  ج: رسوم

 نسحاب متاح بعد القبول؟ وكيف يتم استعادة الرسوم المدفوعة؟(: هل اإل15س )

على عند استرداد الرسوم المدفوعة  خصميتم احتساب نسبة  برنامجنسحاب من الفي حال اإلج: نعم، 
  النحو التالي:

 

 يوجد تخفيض رسوم للطالبات المتفوقات في الفصل األول؟ ل(: ه16س )

 .موحدة للجميع وال يوجد تخفيض مج: الرسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة استرداد الرسوم عند االنسحاب فترة االنسحاب

 ريال فقط 100 خصم رسوم التسجيل البدء في الدراسةقبل 

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

 ريال100من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل  %30خصم  خالل األسبوع الثاني من الدراسة

 تسترد ال الرسوم من الدراسة رابعبعد األسبوع ال
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 ختبارات:أسئلة خاصة بطريقة تدريس المقررات واإل
 (: هل البد من الحضور للجامعة لحضور بعض المحاضرات؟17س )

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

 نظام تجسير؟  ( عن بعد) بنمط التعليم يوجد لبرنامج التسويق ل(: ه18س )

 (.عن بعد) بنمط التعليم ج: ال يوجد تجسير لبرنامج التسويق 

ختبار تحديد ختبار في حال تغيبي عن الموعد المحدد إلإعادة اإل(: هل أستطيع طلب 19س )
 مستوى اللغة اإلنجليزية؟

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

 ختبار عن بعد حيث إنني خارج منطقة الرياض؟(: هل أستطيع اإل20س )

 .والنهائية للبرنامج عن بعد ختبارات الفصليةج: تعقد جميع اإل

 (: هل المحاضرات المتزامنة )المباشرة( تعقد في الفترة الصباحية ام المسائية؟21س )

 مساًء. 5صباحاً وحتى الساعة  8ج: أوقات المحاضرات تتراوح من الساعة 

 المسجلة لي؟(: هل يمكنني التغيير في مواعيد المحاضرات 22س )

ج: نعم يمكن للطالبة التعديل على الجدول الدراسي خالل الفترة المحددة للحذف واإلضافة. يرجى 
 طالع على التقويم الجامعي لإلجراءات األكاديمية في الجامعة.اإل

 (: ماهي لغة الدراسة في البرنامج؟23س )

من مجموع المقررات، وما  %40ب ال ج: يوجد بعض المقررات تدرس باللغة اإلنجليزية بنسبة ما يقار
 باللغة العربية. تدريسه عدا ذلك يتم

 ( هل يوجد تدريب ميداني ضمن خطة البرنامج الدراسية؟24س )

وحدات  6ج: نعم يوجد تدريب ميداني، حيث يخصص الفصل الدراسي األخير للتدريب الميداني بواقع 
 .مجال التسويقدراسية وذلك بالتعاون مع جهات العمل الرائدة في 
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 أسئلة خاصة باإلجراءات األكاديمية:
 (: هل يمكنني تقديم طلب اعتذار عن دراسة فصل دراسي؟25س )

حسب الجدول الزمني  : نعم يمكن للطالبة تقديم طلب اعتذار عن دراسة الفصل الدراسيج
  .لإلجراءات األكاديمية

 النجاح فما الحل؟ (: في حال تعثري في أحد المقررات ولم أحقق درجة26س )

 ج: إذا تم رصد درجة رسوب للطالبة فإن الطالبة ستدرس المقرر في الفصل الذي يليه مباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:
عن بعد( على بنمط التعليم لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الصفحة الخاصة ببرنامج التسويق )

 .النقر هنامن خالل  موقع الجامعة

 

https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/vea/E-learning/market/Pages/Marketing-Program.aspx

