
عمادة القبول والتسجيل

دليل القبول
للعام الجامعي 1444هـ





الفهرس

5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� المقدمة

التخصصات المتاحة في مقر الجامعة بالرياض����������������������������������������������������������������������������������������������� 6

شروط القبول في الجامعة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

آلية قبول الطالب والطالبات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11





5 دليل القبول في مرحلة البكالوريوس

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
     فيطيـــب لنـــا فـــي عمـــادة القبـــول والتســـجيل بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية أن نهنئكـــم أبناءنـــا 
الطـــالب والطالبـــات باجتيـــاز المرحلـــة الثانويـــة، ونرحـــب بكـــم فـــي آفـــاق المرحلـــة الجامعيـــة الرحبـــة، ونتمنـــى لكـــم فيهـــا 

ـــز. ـــق والتمّي التوفي
     ويسرنا أن نضع بين أيديكم دلياًل مختصرًا للقبول في الجامعة، يوضح ضوابط القبول، والتخصصات المتاحة.

     والعمـــادة تســـعى بتوجيـــه ومتابعـــة مـــن معالـــي رئيـــس الجامعـــة األســـتاذ الدكتـــور/ أحمـــد بـــن ســـالم العامـــري، إلـــى 
خدمـــة أبنائنـــا الطـــالب والطالبـــات بتوفيـــر المعلومـــات الالزمـــة، وتيســـير إجـــراءات القبـــول، فأبناؤنـــا وبناتنـــا هـــم عمـــاد 

هـــذا البلـــد الغالـــي، وُبنـــاة مســـتقبله المشـــرق بعـــون اللـــه.
     نسـأل الله الكريم أن يحـفـظ علينـا ديننـا وأمننـا ووالة أمرنا، ويمن على بالدنا الغالية بمزيد من التقدم والرقي.

عميد القبول والتسجيل
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التخصصات المتاحة في مقر الجامعة بالرياض

القبول في األقسام النظرية

الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول
التخصص الكلية/الوحدة

طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

الشريعة الشريعة

اللغة العربية اللغة العربية

أصول الدين أصول الدين

اللغة اإلنجليزية اللغات والترجمة

التاريخ والحضارة

العلوم االجتماعية

الجغرافيا

علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعية - شعبة االجتماع

االجتماع والخدمة االجتماعية - شعبة الخدمة االجتماعية

العالقات العامة

اإلعالم واالتصال

اإلعالن واالتصال التسويقي

الصحافة والنشر االلكتروني

اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

السينما والمسرح

XXXXXX
XX

XXXXXX XX

XXXX
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القبول في كلية الطب

الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول
التخصص الكلية/الوحدة

طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

الطب والجراحة XXXXالطب XXXX
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القبول في األقسام العلمية
الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول

التخصص الكلية/الوحدة
طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

هندسة كهربائية

الهندسة
هندسة مدنية

هندسة ميكانيكية
هندسة كيميائية
هندسة صناعية

المحاسبة

االقتصاد والعلوم اإلدارية

إدارة األعمال
التأمين وإدارة المخاطر

التمويل واالستثمار
االقتصاد

األعمال المصرفية
تقنية المعلومات

علوم الحاسبعلوم الحاسب والمعلومات
نظم المعلومات

األحياء

العلوم
الفيزياء
الكيمياء

الرياضيات التطبيقية
اإلحصاء التطبيقي

الجرافيكس والوسائط المتعددة اإلعالم واالتصال

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX

XX XX

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

XX XXXXXX XX
XX XXXXXX
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1 - أن يكون المتقدم حاصاًل على الشهادة الثانوية من الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

2 - أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

3 - أن يكون المتقدم الئقًا طبيًا.

4 - أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

5 - أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.

6 - يقتصـــر القبـــول فـــي كليـــات الطـــب، والهندســـة، وعلـــوم الحاســـب والمعلومـــات، والعلـــوم، واالقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــة، وقســـم الجرافيكـــس 

والوســـائط المتعـــددة فـــي كليـــة اإلعـــالم واالتصـــال، علـــى خريجـــي الثانويـــة العامـــة/ مســـار العلـــوم الطبيعيـــة.

7 - أن يكـــون المتقـــدم للقبـــول فـــي كليـــة الطـــب مـــن خريجـــي الثانويـــة العامـــة لهـــذا العـــام أو العـــام الـــذي قبلـــه بحيـــث ال تزيـــد نســـبة المقبوليـــن 

مـــن خريجـــي العـــام الماضـــي عـــن )٪10( مـــن المقبوليـــن ويتـــم فرزهـــم باألفضليـــة وفـــق معاييـــر المفاضلـــة.

ـــارات اللغـــة  ـــار )STEP( أو مـــا يعادلهـــا فـــي اختب ـــى درجـــة )65( فـــي اختب ـــوم الحاســـب والمعلومـــات الحصـــول عل ـــة عل ـــول فـــي كلي 8 - يشـــترط للقب

األخـــرى.

ـــار القبـــول فـــي القســـم، وذلـــك بعـــد  ـــاز اختب 9 - يشـــترط للقبـــول فـــي قســـم الجرافيكـــس والوســـائط المتعـــددة فـــي كليـــة اإلعـــالم واالتصـــال اجتي

ـــة القبـــول الموحـــد للطـــالب والطالبـــات. ـــًا فـــي بواب ترشـــيح المقبوليـــن مبدئي

10 - يكون حساب النسب المركبة على النحو اآلتي: 

شروط القبول في الجامعة
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كليات الشريعة، واللغة العربية، وأصول الدين، والعلوم االجتماعية، واإلعالم واالتصال )طالب وطالبات(

الوزن )النسبة المركبة( نوع االختبار م

45% الشهادة الثانوية 1

55% اختبار القدرات 2

كلية اللغات والترجمة )طالب وطالبات(

الوزن )النسبة المركبة( نوع االختبار م

40% الشهادة الثانوية 1

40% اختبار القدرات 2

%20 على أال تقل الدرجة عن )60( أو ما يعادلها )STEP( اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 3

كليات علوم الحاسب والمعلومات، االقتصاد والعلوم اإلدارية، العلوم، الهندسة، وقسم الجرافيكس 
والوسائط المتعددة في كلية اإلعالم واالتصال)طالب وطالبات(

الوزن )النسبة المركبة( نوع االختبار م

30% الشهادة الثانوية )طبيعي( 1

30% اختبار القدرات 2

40% االختبار التحصيلي 3
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كلية الطب )طالب وطالبات(

الوزن )النسبة المركبة( نوع االختبار م

%20 شرط أال يقل المعدل عن )90%( الشهادة الثانوية )طبيعي( 1

%30 شرط أال تقل الدرجة عن )85( اختبار القدرات 2

%40 شرط أال تقل الدرجة عن )85( االختبار التحصيلي 3

%10 شرط أال تقل الدرجة عن )70( )STEP( اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 4

شرط أساس للقبول من عدمه المقابلة الشخصية 5

آلية قبول الطالب والطالبات

سيكون قبول الطالب عبر بوابة القبول 

اإللكتروني الموحد للجامعات الحكومية 

والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط

 )www.rbu-admit.edu.sa( 

سيكون قبول الطالبات عبر بوابة القبول 
اإللكتروني الموحد للجامعات الحكومية 

والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط

)www.rgu-admit.edu.sa(

ملحوظة: ستفتح بوابة إلكترونية إلحاقية الستيفاء مقاعد االنسحاب بعد إغالق بوابة القبول الموحد، وللقبول في برامج الدبلوم الصباحي وفق األعداد المتاحة.

ملحوظة: سيتم إتاحة القبول في بعض التخصصات التي تخدم سوق العمل في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بمحافظة حريمالء.




