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المقدمة:

الحمــد للــه رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى رســوله األميــن ،وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن،
أمــا بعــد:
فيطيــب لنــا فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية أن
نهنئكــم أبناءنــا الطــاب والطالبــات باجتيــاز المرحلــة الثانويــة ،ونرحــب بكــم فــي آفــاق المرحلــة
والتميــز.
الجامعيــة الرحبــة ،ونتمنــى لكــم فيهــا التوفيــق
ّ
ويســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم دليــا ً مختصــراً للقبــول فــي الجامعــة ،يوضــح ضوابــط القبــول،
والتخصصــات المتاحــة.
والعمــادة بتوجيــه ومتابعــة مــن معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور /أحمــد بــن ســالم
العامــري ،تســعى إلــى خدمــة أبنائنــا الطــاب والطالبــات بتوفيــر المعلومــات الالزمــة ,وتيســير
وبنــاة مســتقبله المشــرق
إجــراءات القبــول ،ذلــك ألن أبناءنــا وبناتنــا هــم عمــاد هــذا البلــد الغالــيُ ,
بعــون اللــه.
ـن علــى بالدنــا الغاليــة بمزيــد
نســأل اللــه الكريــم أن يحفــظ علينــا ديننــا وأمننــا ووالة أمرنــا ,وأن يمـ ّ
مــن التقــدم والرقــي.

عميد القبول والتسجيل
دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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• التخصصات المتاحة في مقر الجامعة بالرياض

أوال ً :القبول في األقسام الدراسية مباشرةً :
الكلية/الوحدة

القسم

الشريعة

الشريعة

√

اللغة العربية

اللغة العربية

√

√

أصول الدين

أصول الدين

√

√

√

التاريخ

√

X

√

X

الجغرافيا

√

X

√

X

علم النفس

√

√

√

√

االجتماع والخدمة
االجتماعية  -شعبة
االجتماع

√

√

√

√

االجتماع والخدمة
االجتماعية  -شعبة
الخدمة االجتماعية

√

√

√

√

العالقات العامة

√

√

√

√

اإلعالن واالتصال
التسويقي

√

√

√

√

الصحافة والنشر
اإللكتروني

√

√

√

√

اإلذاعة والتلفزيون
والفيلم

√

√

√

√

العلوم االجتماعية

اإلعالم واالتصال
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الفصل األول

الفصل الثاني

دليل القبول في مرحلة البكالوريوس

طالب

طالبات

طالبات

طالب

√

√

√

√

√
√

ثانياً :القبول في المسارات التحضيرية:
المسار التحضيري
مسار العلوم الصحية

المسار التحضيري
مسار اللغات والترجمة

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التحضيري
الطب

الطب والجراحة

التخصص الذي يؤهل له بعد اجتياز التحضيري
كلية اللغات والترجمة

اللغة اإلنجليزية وآدابها

طالب

الفصل األول

√

طالب
√

طالبات
√

الفصل األول

طالبات
√

دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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المسار التحضيري
الموحد
الفصل األول

المسار التحضيري
التخصصي
الفصل الثاني

التخصص الذي يؤهل
له بعد اجتياز المسار
التحضيري وفق
المفاضلة

طالب

طالبات

√

X

هندسة مدنية

√

X

هندسة ميكانيكية

√

X

هندسة كيميائية

√

X

هندسة معمارية

√

X

هندسة صناعية

√

X

االقتصاد

√

√

المحاسبة

√

√

إدارة األعمال

√

√

األعمال المصرفية

√

√

التمويل واالستثمار

√

√

التأمين وإدارة المخاطر

√

√

علوم الحاسب

√

√

نظم المعلومات

√

√

تقنية المعلومات

√

√

الرياضيات التطبيقية

√

√

الفيزياء

√

√

الكيمياء

√

√

األحياء

√

√

الجرافكس والوسائط
المتعددة

√

√

هندسة كهربائية

المسار الهندسي

المسار اإلداري
المسار التطبيقي
واإلداري

مسار علوم الحاسب

مسار العلوم

مسار الجرافكس
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الفصل األول

• بعــد اجتيــاز المســتوى األول مــن البرنامــج التحضيــري الــذي مدتــه فصــان دراســيان تكون المنافســة حســب

المعــدل التراكمــي والمقاعــد المتاحــة لتخصيــص الطالــب فــي المســتوى الثانــي مــن البرنامــج التحضيــري

(فــي المســارات التخصصيــة).

أوالً :شروط القبول في الجامعة (طالب وطالبات)
 -1أن يكــون المتقــدم حاصــا ً علــى الشــهادة الثانويــة مــن المعاهــد العلميــة التابعــة للجامعــة (للطــاب

فقــط) ،أو الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهمــا مــن داخــل المملكــة أو خارجهــا (طــاب وطالبــات)

 -2أال يكــون قــد مضــى علــى الشــهادة الثانويــة مــدةٌ تزيــد على ســنتين (العــام الحالي والــذي قبلــه) للمتقدمين

لمســار العلــوم الصحيــة ,وللمســارات األخــرى يشــترط أال يكــون قــد مضــى علــى الشــهادة الثانويــة مــدةٌ تزيــد
علــى خمس ســنوات.

 -3أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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 -4أن يكون المتقدم الئقاً طبياً.

 -5أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

 -6أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية.

 -7يقتصــر القبــول فــي مســار العلــوم الصحيــة والمســار التطبيقــي واإلداري علــى خريجــي الثانويــة العامــة

(مســار العلــوم الطبيعيــة) ،أو خريجــي المعاهــد العلميــة التابعــة للجامعــة بعــد اجتيازهــم المســارات

التحضيريــة المؤهلــة.

 -8يكون حساب وزن النسبة المكافئة على النحو اآلتي:

• كليات الشريعة ،واللغة العربية ،وأصول الدين ،والعلوم االجتماعية ،واإلعالم واالتصال (طالب وطالبات) ،كاآلتي:
م

نوع االختبار

٢

اختبار القدرات

١
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الشهادة الثانوية

الوزن (النسبة المركبة)
٪40

٪60

 مسار اللغات والترجمة (طالب وطالبات) ،كاآلتي:م

نوع االختبار

٢

اختبار القدرات

١

٣

الوزن (النسبة المركبة)

الشهادة الثانوية

٪35

اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية ()STEP

 ٪20على أال تقل الدرجة عن ()55

٪45

 المسار التطبيقي واإلداري (طالب وطالبات) ،كاآلتي:م

نوع االختبار

٢

اختبار القدرات

١

٣

الوزن (النسبة المركبة)

الشهادة الثانوية (طبيعي)

٪30

االختبار التحصيلي

٪35

٪35

دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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 مسار العلوم الصحية (طالب وطالبات) ،كاآلتي:م

نوع االختبار

٢

اختبار القدرات

١

الشهادة الثانوية (طبيعي)

 ٪20شرط أال يقل المعدل عن ()٪90

٣

االختبار التحصيلي

 ٪35شرط أال تقل الدرجة عن ()80

٥

المقابلة الشخصية

٤

10

الوزن (النسبة المركبة)

اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية ()STEP
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 ٪35شرط أال تقل الدرجة عن ()80
 ٪10شرط أال تقل الدرجة عن ()60
يشترط إجراء مقابلة شخصية

ثانياً :مواعيد قبول الطالب والطالبات عبر بوابة القبول الموحد:
 -فتــح بوابــة قبــول الطــاب يــوم األحــد (1442/11/24هـــ) عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للجامعــات

الحكوميــة فــي منطقــة الريــاض علــى الرابــط)www.rbu-admit.edu.sa( .

 فتــح بوابــة قبــول الطالبــات يــوم االثنيــن (1442/11/25هـــ) عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد فــيالجامعــات الحكوميــة فــي مدينــة الريــاض علــى الرابــط)www.rgu-admit.edu.sa( .

دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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طريقة التقديم:
القبول اإللكتروني الموحد للجامعات

القبول اإللكتروني الموحد للجامعات

للطالبwww.rbu-admit.edu.sa :

للطالباتwww.rgu-admit.edu.sa :

الحكومية بمنطقة الرياض

الحكومية بمنطقة الرياض

لمعرفة مواعيد القبول وإعالن النتائج نأمل زيارة بوابات القبول اإللكتروني.
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ضوابط التخصيص في المسارات التخصصية التحضيرية ،والكليات:
 التخصيص بعد اجتياز المسار التحضيري الموحد وفقاً للمعدالت والرغبات واألعداد المحددة. يشترط للتخصيص في كلية الطب بعد اجتياز مسار العلوم الصحية: -1اجتياز جميع المقررات.

 -٢الحصول على درجة  ٥،٥في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية (اآليلتس  ،IELTSالمسار

األكاديمــي) أو مــا يعادلهــا فــي اختبــار كفايــات اللغــة اإلنجليزيــة  STEPأو اختبــار التوفــل .TOFEL
 -3الحصول على معدل تراكمي  4من  5فما فوق.

 -4الحصول على معدل تراكمي خاص في مقررات العلوم (األحياء ،الكيمياء الحيوية ،الفيزياء)

ال يقل عن  3،75من  ، 5على أن ال يقل تقدير كل مقرر منها عن  3،5من .5

 حصول الطالب المتقدم للمسار الهندسي على درجة ال تقل عن ( )67في اختبار .STEP بعــد اجتيــاز الفصــل األول فــي مســار اللغــات والترجمــة تعقــد كليــة اللغــات والترجمــة اختبــاراً لتحديــدالمســتوى ،فــإذا حقــق الطالــب درجــة ( )80فأعلــى ُيسـ ّكن مباشــرة فــي الكليــة ،وإذا لم يحقــق الدرجــة المحددة
يســتكمل الدراســة فصـا ً آخــر فــي المســار التحضيــري للغــات والترجمــة.
دليل القبول في مرحلة البكالوريوس
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