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اختيار ايقونة تغيير القبول كما هو موضح بالصورة

ادخال البيانات الخاصة بالطالب ثم اختيار تأكيد كما هو موضح

اختيار التخصص المطلوب ثم اختيار التالي كما هو موضح

ستظهر بيانات التخصص الجديد باألسفل عليك اختيار التالي في حال
الموافقة على التخصص الجديد

يجب الموافقة على التعهد بعد قراءته ثم اختيار( أوافق ) لتأكيد التخصص
الجديد

ستظهر لك هذه الشاشة لتأكيد تغيير القبول

خطوات تغيير القبول


س :1من هي الفئة المستهدفة بالخدمة؟



ج :1هذه الخدمة تستهدف فقط الطالب الذين تم قبولهم وصدرت لهم أرقام جامعية.



س :2متى تبدأ الخدمة ومتى تنتهي؟



ج 2:تبدأ الخدمة يوم  1/12وتتوقف يوم 17/12



س :3ماذا أعمل إذا كنت أرغب في تغيير قبولي والحصول على مقعد آخر؟



ج :3إذا كان لديك رقم جامعي تدخل لبوابة القبول وتتوجه أليقونة تغيير القبول وتضغط عليها والبرنامج في لحظة دخولك سيقوم بالرجوع لمؤهلتك وموزونتك ويبحث في جميع التخصصات
الموجودة في الجامعة وجميع المقاعد المتبقية وسيظهر لك في حسابك جميع القاعد في جميع الكليات التي يسمح لك معدلك باالنتقال لها بغض النظر عن رغباتك التي قدمتها عند تقديم
طلب القبول .وأنت بمجرد أختيارك للرغبة التي تحقق طلبك سيقوم البرنامج بتأكيد طلبك وتغيير قبولك مباشرة .وسيصبح المقعد الذي كنت تحجزه شاغرا وسيظهر للطالب اآلخرين في نفس
اللحظة التي تم منحك فيها المقعد الجديد.



س :4هل يمكن التراجع عن التغيير بعد الضغط على زر التأكيد؟



ج :4بعد تأكيد الطلب ال يمكن التراجع للتخصص السابق ولكن يمكنك الدخول مرة ثانية والبحث عن أي مقعد شاغر في وقت الحق وقد تجد مقعد في تخصصك السابق وتعود إليه.



س :5هل التخصصات المتاحة ثابته لجميع الطالب؟



ج :5التخصصات التي تظهر في األيقونة تختلف من طالب إلى طالب آخر بحسب شهادة الطالب ودرجاته المؤهلة والموزونة والجنس .بعض الطالب قد تظهر له عشر تخصصات أو أكثر والبعض
اآلخر قد تظهر له رغبات أقل والبعض قد ال تظهر له أي رغبة متاحة .وكل ذلك يعتمد على درجات الطالب فكلما كانت درجاته أعلى كلما كانت فرصة ظهور تخصصات أكثر متاحة له للتعديل
عليها وتقل هذه المقاعد كلما قل المعدل والتخصصات التي لم يبق بها مقاعد شاغرة لن تظهر ألي طالب.



س :6هل تظهر التخصصات نفسها لنفس الطالب في كل مرة يدخل فيها على ايقونة التعديل؟



ج :6يختلف ظهور التخصصات في حساب الطالب نفسه تقريبا في كل مرة يدخل فيها وذلك بحسب حجم حركة تغيير القبول التي يقوم بها بقية الطالب المقبولين .فكلما دخل طالب أو طالبة
وتمكن من تغيير قبوله بحسب المتاح له سيصبح مقعده شاغرا ويظهر في حسابات االخرين المحققين لنفس المعدل .لذلك ننصحك بالدخول في كل وقت ومتابعة الشاشة بشكل دائم
لتحسين فرصة فوزك بالمقعد المراد.
س :7ماهي خطوات الدخول على األيقونة وما هو الرابط؟
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س :8هل يمكنني مراجعة عمادة القبول والتسجيل لتغيير القبول في حال لم استطع القيام بذلك من خالل أيقونة تغيير القبول؟



ج :8ال يمكنك تغيير القبول في العمادة ,والطريقة الوحيدة المتاحة لجميع الطالب لتغيير القبول هي من خالل االيقونة.





