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الحمـــد هلل الـــذي علـــم بالقلـــم، علـــم االنســـان مالـــم يعلـــم، والصـــاة والســـام 

علـــى معلـــم النـــاس الخيـــر وعلـــى آلـــه وصحبـــه، أمـــا بعـــد:

يســـرنا فـــي جامعـــة شـــقراء أن نبـــارك ألبنائنـــا الطـــاب والطالبـــات اجتيازهـــم المرحلـــة 

ـــاعدتهم  ـــول ومس ـــر القب ـــروط ومعايي ـــة ش ـــل لمعرف ـــذا الدلي ـــم ه ـــة ونهديه الثانوي

ـــم. ـــم وقدراته ـــب لطموحاته ـــص المناس ـــار التخص ـــي اختي ف

وتســـعى عمـــادة القبـــول والتســـجيل بتوجيـــه دائـــم مـــن ســـعادة رئيـــس الجامعـــة 

ـــاء  ـــول ألبن ـــراءات القب ـــهيل إج ـــى تس ـــة إل ـــؤون التعليمي ـــة للش ـــل الجامع ـــعادة وكي وس

ـــوء. ـــن كل س ـــه اهلل م ـــي حفظ ـــن الغال ـــذا الوط ه

  عميد القبول والتسجيل

   د. سعد بن محمد الجبيرين

مقدمــــــــة
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 :  القبول في مرحلة البكالوريوس في المسارات 
ً
أوال

التحضيرية )الصحية والهندسة والحاسوبية( 

محافظة شقراء

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التحضيريالمسار الصحي
 الفصل األول

طالبات طالب

السنة التحضيرية بشقراء  )المسار الصحي(

 طب وجراحة

 تمريض )قبول مباشر(

 تأهيل طبي

 مختبرات طبية

السنة التحضيرية بشقراء  )المسار الهندسي 
والحاسوبي(

 هندسة الحاسب

 علوم الحاسب

 نظم المعلومات
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التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التحضيريالمسار الصحي
 الفصل األول

طالبات طالب

السنة التحضيرية بالدوادمي  )المسار الصحي(

 طب وجراحة

 صيدلة

 تمريض )قبول مباشر(

 مختبرات طبية

السنة التحضيرية بالدوادمي  )المسار الهندسي 
والحاسوبي(

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية

 الهندسة المدنية

محافظة الدوادمي
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التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التحضيريالمسار الصحي
 الفصل األول

طالبات طالب

السنة التحضيرية بالقويعية  )المسار الصحي(

 تمريض )قبول مباشر(

 مختبرات طبية

محافظة القويعية
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معايير التخصيص بعد اجتياز السنة التحضيرية  :

1 -  معيار التخصيص للمسار الصحي والهندسي :  المعدل التراكمي للطالب في السنة التحضيرية :

2 - معدل االستمرار في التخصـــــص 

بعد اجتياز السنة األولى   للطــــــالب

المقبولين على تخصص التمريــض  :

أدنى معيــــار للتخصيــصالـــتـــخــصـــــــــــــــــــــص

4.25الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

4.00الصيـــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3.00المختبـــــرات ـــ التأهيل الطبــــــــي

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهــنـــــد 3.75ا

3.00هندسة حاسب ـــ علوم حاسب ـــ نظم معلومات

أدنى معدل لالستمرار في التخصصالتخصص

3.75التمـريــض
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شرط اللغة اإلنجليزية أو شرط الرياضيات للتخصيصالـــتـــخــصـــــــــــــــــــــص

الطــــــــــــــــــــــــب
)الحصول على درجة  4.5 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(.

 أو أال يقل مجموع نقاط مقررات  109 نجم و 110 نجم عن  47.5 نقطة.

الصيدلــــــــــــــــــة 
الحصول على درجة  4.5 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(.

 أو أال يقل مجموع نقاط مقررات  109 نجم و 110 نجم عن 47.5 نقطة.

المختبــــــــــــرات
 التأهيل الطبـــــي

)الحصول على درجة 3.5 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(.
 أو أال يقل مجموع نقاط مقررات  109 نجم و 110 نجم عن 43 نقطة.

الهندســـــــــــة
1 -   أال يقل مجموع نقاط مقررات 130 ريض و 135 ريض عن 30.25 نقطة.

2 -   )الحصول على درجة 3 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(.
 أو أال يقل مجموع نقاط مقررات  109 نجم و 110 نجم عن 39 نقطة.

هندســــــــة حاسـب
ــوم حاســـــــب علــــ
نظــــــم معلومـات

 )الحصول على درجة 3 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(.
 أو أال يقل مجموع نقاط مقررات 109 نجم و 110 نجم عن 39 نقطة.

3 -  شــــروط التخصيــص للمســار الصحــي والهنــدســـي :
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4 - شـــــــرط اللغة اإلنجليزيــــــة لالستمـــــــرار

 في التخصــــص في بعد اجتـيـــــــاز السنــــــة

 األولــى للمقبوليــن علــى تخصص التمريض :

أدنى معدل لالستمرار في التخصصالتخصص

التمـريــض
)الحصول على درجة 3.5 في اختبار اآليلتس أو ما يعادله(

أو أال يقل مجموع نقاط مقررات 109 نجم و 110 نجم عن 
43 نقطة.

شـروط التخصــيص

حصـــول الطالب على الحد األدنى لنســـب التخصيص.

اجتيـــاز جميع مقررات الســـنة التحضيرية.

ـــن   ـــة م ـــات المدخل ـــاد الرغب ـــم اعتم ـــى أن يت ـــة عل ـــد المتاح ـــص والمقاع ـــار التخصي ـــق معي ـــًيا وف ـــص تنافس التخصي

ـــب. ـــة الطال ـــال بواب خ

تحقيـــق شـــرط اللغـــة اإلنجليزية )لجميع التخصصات( وشـــرط الرياضيات )لتخصص الهندســـة(.

يحـــق للطالـــب المنافســـة على مقاعـــد التخصيص المتوافقة مع مســـاره في جميـــع محافظات الجامعة.

أ    -

ب -

ج  -

د  -

هـ -
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يتم القبول بشـــكل مباشـــر علـــى تخصص التمريض.

حصـــول الطالـــب علـــى الحد األدنى من المعدل التراكمي لاســـتمرار فـــي تخصص التمريض.

اجتياز جميع مقررات الســـنة األولى.

تحقيق شـــرط اللغة اإلنجليزية.

  شــــــــروط االستمــــــــــــــرار في التخصـــص بعد اجتياز السنــة األولـــــى لتخصـــص التمريــــــــض :

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسيالمسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

  رياضيـــــــــات تأسيســية علمية  )المســار العلمي(

تأسيســية إدارية  ) المسار اإلداري(

  إدارة أعمــــــال 

 محاسبـــــــــة

 قانـــــــــــــون

ثانًيا  :  القبـــول في مرحلـــــــة البكالوريــــــوس في المســـــــــارات 

02               التأسيسيـــــة  )العلميـــــــة واإلداريـــــــة( 
محافظة شقـراء

أ    -

ب -

ج  -

د -
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محافظة الدوادمي

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية علمية  )المسار العلمي(
  رياضيــــات

 فيزيـــــــــــاء

تأسيسية إدارية   )المسار اإلداري (

  إدارة اعمـــال

 محاسبــــة

 قانــــــــون
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محافظة القويعية

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية علمية  )المسار العلمي(

  رياضيـات

 فيزيـــــــــاء

  كيميـــــــــاء

  أحيـــــــــــاء 

  إدارة اعمالتأسيسية إدارية   )المسار اإلداري (
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محافظة عفيــــف

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية  إدارية  )المسار اإلداري(

  إدارة اعمـــــــــال

 محــــاسبــــــة

 إدارة ماليـــــــة

 تســــويـــــــق

تأسيسية علمية    )المسار العلمي (

  رياضيــــــــــات

 كيميـــــــــاء

 أحيــــــــــــــــاء 

 فيزيـــــــــــــاء
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محافظة حريمالء

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية علمية  )المسار العلمي(
  كيميــــــــــــــاء

 فيزيـــــــــــــــاء

تأسيسية إدارية   )المسار اإلداري (
  قانــــــــــــــون

 إدارة اعمـــــــــال

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

  إدارة اعمـــــــــال تأسيسية إدارية   )المسار اإلداري (

محافظة ثـــــــــادق
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التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسيالمسار الصحي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية إدارية   )المسار اإلداري(
إدارة أعمـــــــال

قانـــــــــــــــون 

محافظة ضرمـــــــاء

مركــــــز  سـاجــــــــــر

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسي المسار التأسيسي
 الفصل األول

طالبات طالب

تأسيسية علمية  )المسار العلمي(
  أحيــــــــــــاء

 كيميـــــــــاء

  إدارة اعمالتأسيسية إدارية   )المسار اإلداري (

ســـيتم التخصيـــص بعـــد إنهـــاء متطلبـــات المرحلـــة التأسيســـية بنـــاء علـــى رغبـــات الطـــالب تنافســـيًا وفـــق  	

ـــة. ـــم  التراكمي معدالته
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ا  :  القبول المباشر في األقسام لمرحلة البكالوريوس : 
ً
ثالث 03

محافظة شقــــراء

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالبات طالب

  لغــــــــــة إنجليزيـــــــةكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

  تعليم الطفولة المبكرةكليـــــــــــــة التربـــــيـــــــــــــــــــة

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالبات طالب

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
  لغــــــــــــة انجليزيـــــة

 علــــــــــــوم حاســــب

  تعليم الطفولة المبكرةكليـــــــــــــة التربـــــيـــــــــــــــــــة

محافظة الدوادمـي
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محافظة القويعية

محافظة عفيـــف

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالباتطالب

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
  لغــــــــــة إنجليزيـــــــة

  علــــــــــــوم حاســــب

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالبات طالب

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

 قانـــــــــــــــــــــــــون

 علــــــــــــوم حاســــب

  لغــــــــــة إنجليزيـــــــة
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محافظة حريمالء

مركـــــز  ساجــــــــــر

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالباتطالب

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
  لغــــــــــة إنجليزيـــــــة

  علــــــــــــوم حاســــب

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالبات طالب

كلية العلوم واآلداب 
  لغــــــــــة إنجليزيـــــــة

 علــــــــــــوم حاســــب
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محافظة ثـــــــــادق

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالباتطالب

  لغــــــــــة إنجليزيـــــــةكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

محافظة ضرمــــــــاء

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالباتطالب

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
 علــــوم حــاســـــــوب 

 لغــــــــــة إنجليزيـــــــة

محافظة المزاحمية

التخــــــصصالكليــــــــــة
 الفصل األول

طالباتطالب

 تعليم الطفولة المبكرةكليـــــــــــــة التربيـــــــــــــة 
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رابًعا  :  القبول في مرحلة الدبلوم المشارك في كليات المجتمع : 04

ــق  	 ــيًا وفـ ــالب تنافسـ ــات الطـ ــى رغبـ ــاًء علـ ــية بنـ ــة التأسيسـ ــات المرحلـ ــاء متطلبـ ــد إنهـ ــص بعـ ــيتم التخصيـ سـ

التراكميـــة. معدالتهـــم  

 التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التأسيسيالكليـــــــــــة
 الفصل األول

طالبات طالب

  محاسبـــةكلية المجتمع بشقراء  )تأسيسية مجتمع(

كلية المجتمع بالدوادمي  )تأسيسية مجتمع( 

 محاسبـــة

 موارد بشرية

 علوم حاسب

موارد بشريةكلية المجتمع بالقويعية  )تأسيسية مجتمع(

  موارد بشريةكلية المجتمع بحريماء  )تأسيسية مجتمع(
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شـروط القبول العامة

 أن يكـــون المتقـــدم حاصـــًا على شـــهادة الثانوية العامـــة أو ما يعادلها من داخـــل المملكة أو خارجها.

أال يكـــون قـــد مضـــى على حصول المتقدم علـــى الثانوية العامة مدة تزيد على خمس ســـنوات.

أن يجتـــاز المتقـــدم بنجـــاح أي اختبار أو مقابلة شـــخصية يراهـــا مجلس الكلية.

أن يكون المتقـــدم الئقًا طبيًا.

أال يكـــون لـــدى المتقـــدم أي مشـــاكل صحيـــة تعيقـــه عـــن ممارســـة وظيفتـــه المهنيـــة )خـــاص بالكليـــات الطبيـــة 

والصحيـــة والهندســـية وكليـــات التربيـــة(.

أال يكـــون المتقـــدم مفصـــواًل ألســـباب أكاديميـــة أو ســـلوكية مـــن أي جامعـــة أو أي مؤسســـة تعليميـــة، وإذا تبيـــن 

ـــه. ـــاء قبول ـــم إلغ ـــة فيت ـــات المقدم ـــة المعلوم ـــدم صح ع

ـــة  ـــات الصحي ـــاف للكلي ـــن، ويض ـــع المتقدمي ـــي لجمي ـــب أساس ـــة متطل ـــدرات العام ـــار الق ـــة اختب ـــى نتيج ـــول عل الحص

ـــي. ـــار التحصيل ـــي االختب ـــب اآلل ـــية والحاس والهندس

ال يقبـــل مـــن هـــو على راس العمل إال بقرار إيفاد مـــن جهة عمله.

-1
-2
-3
-4
-5

-6

 

-7

-8
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شـروط القبول  حسب الكلية والتخصص

أواًل : تعريف النســـبة المركبة والنســـبة المكافئة في جامعة شـــقراء : 

التعــريــــــــــــــفنـــــــــــوع النسبـــة

)%40 لنسبة الثانوية العامة + %30 لدرجة اختبار القدرات +  %30 لدرجة اختبار التحصيلي(النسبــــــــــــــة المركبة

)%60 لنسبة الثانوية العامة + %40 لدرجة اختبار القدرات(النســـــــــــــبة المكافئة
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خامًسا  :  نوع النسبة والحد األدنى لدرجة القبول المركبة / المكافئة حسب              

الكلية  والتخصص :
05

نوع الشهادة الثانويةالحد األدنىنوع النسبة المطلوبالتخصصالكلية / المسار

السنة التحضيرية 
)المسار الصحية(

علمــــــــــي80النسبة المركبةطب وجراحة

علمــــــــــي80النسبة المركبةصيــــــــــــــدلة

علمــــــــــي80النسبة المركبةتمريض )قبول مباشر(

علمــــــــــي80النسبة المركبةتأهيــــــــل طبـــــــي

علمــــــــــي80النسبة المركبةمختبرات طبيـــــــة

السنة التحضيرية
 )المسار الهندسي 

والحاسوبي(

علمــــــــــي78النسبة المركبةالهندسة الكهربائية

علمــــــــــي78النسبة المركبةالهندسة الميكانيكية

علمــــــــــي78النسبة المركبةالهندسة المدنية

علمــــــــــي78النسبة المركبةهندسة الحاسب

علمــــــــــي78النسبة المركبةعلوم الحاسب

علمــــــــــي78النسبة المركبةنظم المعلومات
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نوع الشهادة الثانويةالحد األدنىنوع النسبة المطلوبالتخصصالكلية / المسار

تأسيسية علمية
 )المسار العلمي(

علمــــــــــي70النسبة المكافئةرياضيــــــات

علمــــــــــي70النسبة المكافئةفيزيــــــــــاء

علمــــــــــي70النسبة المكافئةكيميـــــــــاء

علمــــــــــي70النسبة المكافئةأحيـــــــــــــاء

تأسيسية إدارية
 )المسار اإلداري(

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةإدارة أعمــال

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةمحاسبـــــة

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةإدارة ماليـة

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةقانــــــــــون

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةتسويـــــــق

نوع الشهادة الثانويةالحد األدنىنوع النسبة المطلوبالتخصصالكلية / المسار

كليات العلوم والدراسات 
اإلنسانية واآلداب

علمــــــــــي78النسبة المركبةعلوم حاسب

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةلغة انجليزية

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةقانون

علمي،ادبي،اداري70النسبة المكافئةتعليم الطفولة المبكرةكليــــات التربية

تأسيسية مجتمعكليات المجتمع
علمي،ادبي،اداري60النسبة المكافئة  )دبلوم مشارك(

يشـــترط الحصـــول علـــى نســـبة 85 % فما فوق بالمرحلـــة الثانوية للتقديم علـــى كلية التربية. 	
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التاريخ ميالديالتاريـخ هجرياليـوماإلجراء

2021/07/04م1442/11/24هـاالحد فتح بوابة القبول اإللكتروني لجميع التخصصات

غلق بوابة القبول اإللكتروني لجميع التخصصات
2021/07/10م1442/11/30هـالسبت  الساعة 12 ظهرًا

إعان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز األول عبر بوابة 
2021/07/15م1442/12/05هـالخميسالقبول اإللكتروني

آخر موعد لتأكيد القبول للفرز األول ويتم إلغاء قبول 
2021/07/18م1442/12/08هـاالحدمن لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهرًا

إعان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز األخير عبر بوابة 
2021/07/18م1442/12/08هـاالحدالقبول اإللكتروني

آخر موعد لتأكيد القبول للفرز األخير ويتم إلغاء قبول 
1442/12/142021/07/24هـالسبتمن لم يؤكد القبول الساعة  12 ظهرًا

2021/08/29م1443/1/21هـاالحدبدايةالعام الجامعي 1443هـ

الجدول الزمني المعتمد للقبول اإللكتروني للطالب للعام الجامعي 1443هـ
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التاريخ ميالديالتاريـخ هجرياليـوماإلجراء

1442/11/272021/7/7هـاالربعاءفتح بوابة القبول اإللكتروني لجميع التخصصات

غلق بوابة القبول اإللكتروني لجميع التخصصات 
1442/12/32021/7/13هـالثاثاء الساعة 12 ظهرًا

إعان نتائج المقبوالت عبر البوابة اإللكترونية وبدء فترة 
1442/12/52021/7/15هـالخميستأكيد قبول أو رفض القبول المرشحه عليه

آخر موعد لتأكيد القبول، ويتم إلغاء قبول من لم تؤكد 
1442/12/92021/7/19هـاالثنينقبولها  الساعة 12 ظهرًا

1443/1/212021/8/29هـاألحدبداية العام الجامعي 1443هـ

الجدول الزمني المعتمد للقبول اإللكتروني للطالبات للعام الجامعي  1443هـ
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مواعيد قبول الطالب والطالبات

 بجامعة شقراء 

التقديــم  رابـــط 

الطــــــــــالب
موعـــد القبـــــــــول  

1هـ 4 4 2 /1 1 /2 4

الطالبـــــات
موعـــد القبـــــــــول  

1هـ 4 4 2 /1 1 /2 التقديــم 7 رابـــط 
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بيـــــانـــــــــــــــــات التــــــــــــواصـــــــــل 
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