فتح البوابة للتقديم

.1

الدخول عىل بوابة القبول

.2

التأكد من رقم الهوية (السجل املدني).

.3

إدخال البيانات كما هو مطلوب وموضح يف املوقع.

.4

التأكد من صحة رقم الجوال حيث يتم التواصل مع الطالب/الطالبة عن طريقه.

.5

إدخال التخصصات مرتبة وفق أولوية الرغبات لديك علما ً بأنه لن تظهر لك إال الرغبات املتوافقة مع نسبتك.

.6

سيتم سحب بيانات شهادة الثانوية واختبارات املركز الوطني للقياس من الجهات املعنية.

.1

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

.2

الحصول عىل الهوية الوطنية.

.3

أن ال يكون الطالب/ـة قـد فصل أكاديميا ً أو تأديـبيا ً من الجامعة أو من أي جامعة سعودية أخرى.

.4

لقبول الكليات الصحية يجب أن اليقل املعدل الرتاكمي للثانوية العامة عن  ٪٩٠و أن يكون من خريجي السنة

اعالن نتائج الرتشيح
فتح خدمة القبول الفوري وتغيري القبول

بداية الدراسة للعام الجامعي الجديد

من يوم الثالثاء 1441–11–23هـ

يوم االحد 1441–11–28هـ

املوافق 2020–7–14م

املوافق 2020–7–19م

يوم الثالثاء 1441 – 11 – 30هـ املوافق 2020 – 7 – 21م
من يوم الخميس 1441–12–2هـ

يوم السبت 1441–12–18هـ

املوافق 2020–7– 23م

املوافق 2020–8–8م

يوم األحد 1442 – 1 – 11هـ املوافق 2020 – 8 – 30م

يتم الرتشيح وفقا ً للنسب املؤهلة واملوزونة :
 املؤهلة ٪٣٠ :املعدل الرتاكمي للثانوية العـامة  ٪٥٠ +اختبـــار القـــدرات  ٪٢٠ +اختبار التحصييل.

الحالية.
.5

ان ال يميض اكثر من خمس سنوات من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة علما ان األولوية للقبول

 املوزونة ٪٥٠ :املعدل الرتاكمي للثانوية العامة  ٪٥٠ +اختبار القدرات (فـقط للتخصصات النظرية للطالب).

بوابة القبول

تكون لخريجي السنة الحالية.



عنــد اختيار الرغبات سيتم إخفاء الرغبات التي ال يمكن قبولك عليها لتدني نسبتك ،علما ً أن اختيارك للرغبة
ال يعني قبولك عليها وسيتم الرتشيح وفق النسب واملقاعد املتاحة.



عىل الطالبـ/ـة الدخول عىل طلب القبول خالل  ٤٨ساعة من مواعيد الرتشيح لالطالع عىل التخصـص

دليل التخصصات

ويمكنه املوافقة أو الرفض.


بعد موافقة الطالبـ/ـة عىل التخصص املرشح عليه ستصله رسالة بالرقم الجامعي خالل  ٤٨ساعة.



عند رفض التخصص يسقط حق الطالبـ/ـة يف التـخصص .



عىل الطالبـ/ـة امتالك حساب بنكي باسمه/ـا حتى يتم بث املكافأة عليه يف حال قبوله (لدرجة البكالوريوس
فقط).

يف حال عدم دخولك عىل موقعك واختيار املوافقة أو الرفض سيتم إلغاء طلب القبول
الخاص بك بشكل نهائي من الجامعة.

