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المقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على رسوله األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:

فيطي ــب لن ــا ف ــي عم ــادة القب ــول والتس ــجيل بجامع ــة اإلم ــام محم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية أن نهنئك ــم أبناءن ــا

الطــاب والطالبــات باجتيــاز المرحلــة الثانويــة ،ونرحــب بكــم فــي آفــاق المرحلــة الجامعيــة الرحبــة ،ونتمنــى لكــم فيهــا
والتمي ــز.
التوفي ــق
ّ

ً
مختصرا للقبول في الجامعة ،يوضح ضوابط القبول ،والتخصصات المتاحة.
دليال
ً
ويسرنا أن نضع بين أيديكم

والعمــادة تســعى بتوجيــه ومتابعــة مــن معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور /أحمــد بــن ســالم العامــري ،إلــى

خدمــة أبنائنــا الطــاب والطالبــات بتوفيــر المعلومــات الالزمــة ،وتيســير إجــراءات القبــول ،فأبناؤنــا وبناتنــا هــم عمــاد

وبنــاة مســتقبله المشــرق بعــون اللــه.
هــذا البلــد الغالــيُ ،

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
الكلية/الوحدة

التخصص

الشريعة

الشريعة

اللغة العربية

اللغة العربية

أصول الدين

أصول الدين

اللغات والترجمة

اللغة اإلنجليزية
التاريخ والحضارة
الجغرافيا
علم النفس

العلوم االجتماعية

الفصل األول
طالب

طالبات

X
X

الفصل الثاني
طالب

طالبات

الفصل الثالث
طالب

X
X

طالبات

X
X

االجتماع والخدمة االجتماعية  -شعبة االجتماع
االجتماع والخدمة االجتماعية  -شعبة الخدمة االجتماعية
العالقات العامة
اإلعالن واالتصال التسويقي
اإلعالم واالتصال

الصحافة والنشر االلكتروني
اإلذاعة والتلفزيون والفيلم
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السينما والمسرح
دليل القبول في مرحلة البكالوريوس

X

X

X

X

القبول في كلية الطب
الكلية/الوحدة

التخصص

الطب

الطب والجراحة

الفصل األول
طالب

طالبات

الفصل الثاني
طالب

X

طالبات

X

الفصل الثالث
طالب

X

طالبات

X
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القبول في األقسام العلمية
الكلية/الوحدة

الهندسة

االقتصاد والعلوم اإلدارية

علوم الحاسب والمعلومات

العلوم

اإلعالم واالتصال
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التخصص
هندسة كهربائية
هندسة مدنية
هندسة ميكانيكية
هندسة كيميائية
هندسة صناعية
المحاسبة
إدارة األعمال
التأمين وإدارة المخاطر
التمويل واالستثمار
االقتصاد
األعمال المصرفية
تقنية المعلومات
علوم الحاسب
نظم المعلومات
األحياء
الفيزياء
الكيمياء
الرياضيات التطبيقية
اإلحصاء التطبيقي

الجرافيكس والوسائط المتعددة

الفصل األول
طالبات
طالب

X
X
X
X
X

X

X
X

الفصل الثاني
طالبات
طالب

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

الفصل الثالث
طالبات
طالب

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

شروط القبول في الجامعة
حاصال على الشهادة الثانوية من الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
ً
 - 1أن يكون المتقدم

 - 2أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
ً
ً
طبيا.
الئقا
 - 3أن يكون المتقدم

 - 4أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
 - 5أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.

 - 6يقتصــر القبــول فــي كليــات الطــب ،والهندســة ،وعلــوم الحاســب والمعلومــات ،والعلــوم ،واالقتصــاد والعلــوم اإلداريــة ،وقســم الجرافيكــس

والوســائط المتعــددة فــي كليــة اإلعــام واالتصــال ،علــى خريجــي الثانويــة العامــة /مســار العلــوم الطبيعيــة.

 - 7أن يكــون المتقــدم للقبــول فــي كليــة الطــب مــن خريجــي الثانويــة العامــة لهــذا العــام أو العــام الــذي قبلــه بحيــث ال تزيــد نســبة المقبوليــن

مــن خريجــي العــام الماضــي عــن ( )10٪مــن المقبوليــن ويتــم فرزهــم باألفضليــة وفــق معاييــر المفاضلــة.

 - 8يش ــترط للقب ــول ف ــي كلي ــة عل ــوم الحاس ــب والمعلوم ــات الحص ــول عل ــى درج ــة ( )65ف ــي اختب ــار ( )STEPأو م ــا يعادله ــا ف ــي اختب ــارات اللغ ــة

األخ ــرى.

 - 9يش ــترط للقب ــول ف ــي قس ــم الجرافيك ــس والوس ــائط المتع ــددة ف ــي كلي ــة اإلع ــام واالتص ــال اجتي ــاز اختب ــار القب ــول ف ــي القس ــم ،وذل ــك بع ــد

ترش ــيح المقبولي ــن مبدئي ـ ًـا ف ــي بواب ــة القب ــول الموح ــد للط ــاب والطالب ــات.
 - 10يكون حساب النسب المركبة على النحو اآلتي:
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كليات الشريعة ،واللغة العربية ،وأصول الدين ،والعلوم االجتماعية ،واإلعالم واالتصال (طالب وطالبات)
م

نوع االختبار

الوزن (النسبة المركبة)

1

الشهادة الثانوية

45%

2

اختبار القدرات

55%

كلية اللغات والترجمة (طالب وطالبات)
م

نوع االختبار

الوزن (النسبة المركبة)

1

الشهادة الثانوية

40%

2

اختبار القدرات

40%

3

اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية ()STEP

 20%على أال تقل الدرجة عن ( )60أو ما يعادلها

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

نوع االختبار

الوزن (النسبة المركبة)

1

الشهادة الثانوية (طبيعي)

30%

2

اختبار القدرات

30%

3

االختبار التحصيلي

40%
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كلية الطب (طالب وطالبات)
م

نوع االختبار

الوزن (النسبة المركبة)

1

الشهادة الثانوية (طبيعي)

 20%شرط أال يقل المعدل عن ()90%

2

اختبار القدرات

 30%شرط أال تقل الدرجة عن ()85

3

االختبار التحصيلي

 40%شرط أال تقل الدرجة عن ()85

4

اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية ()STEP

 10%شرط أال تقل الدرجة عن ()70

5

المقابلة الشخصية

شرط أساس للقبول من عدمه

آلية قبول الطالب والطالبات
سيكون قبول الطالب عبر بوابة القبول

اإللكتروني الموحد للجامعات الحكومية

سيكون قبول الطالبات عبر بوابة القبول
اإللكتروني الموحد للجامعات الحكومية

والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط

والكليات التقنية بمنطقة الرياض على الرابط

()www.rbu-admit.edu.sa

()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.
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