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 المقدمة
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یقدم هذا الدلیل معلومات مهمة عن القبول ومعاییر التخصیص في جامعة

الملك سعود، ونظرًا ألهمیة المرحلة الجامعیة واختالفها عن المراحل الدراسیة

السابقة لها، وألن القبول بالجامعة هو بدایة الطریق للعلم والمعرفة واكتساب

المهارات التي تسهم في صنع المستقبل بإذن اهللا؛ تحرص جامعة الملك سعود ممثلة

في عمادة شؤون القبول والتسجیل على تزوید الطالب بالمعلومات الالزمة التي

تساعده في اتخاذ قراره، حیث یحوي الدلیل نبذة عن معاییر القبول للطالب

والطالبات، والتخصصات المتاحة في الجامعة، علمًا بأن المعاییر المذكورة في هذا

 الدلیل قد یطرأ علیها بعض التعدیل حسب ما یستجد من قرارات مجلس الجامعة. 

 عمید شؤون القبول والتسجیل



 قائمة المحتویات
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 یشترط لقبول الطالب في الجامعة ما یلي: 

أن یكون الطالب حاصًال على شهـادة الثانویة العامة أو ما یعادلهـا من داخل المملكـة أو من خارجهـا. 

 أال یكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانویة العامة أو ما یعادلها مدة تزید على خمس سنوات.

 أن یكون الطالب الئقًا طبیًا. 

تمنع أنظمة الجامعات قبول أي طـالب سبق له الحصـول على البكـالوریوس أو كان مفصـوًال ألسبـاب 

 تأدیبیة من إحدى الجامعات الحكومیة بالمملكة أو من أي جامعة أخرى. 

أن تنطبق على الطالب شروط القبول التي تحددها الجامعة وتعلن وقت التقدیم. 

 شروط القبول العامة في المرحلة الجامعیة
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 خطوات التقدیم للقبول في الجامعة
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االطالع على التخصصات المتاحة للتقدیم وشروط ومعاییر القبول بالجامعة على موقع بوابة القبول اإللكتروني الموحـد على
الرابط التالي: 

الطالب:    
الطالبات:

www.rbu-admit.edu.sa

www.rgu-admit.edu.sa

بعد أداء الطالب الراغب في االلتحاق بجامعة الملك سعود االختبارات المطلوبة والمعدة من قبل المركز الوطني للقیاس

 وظهور نتائجه، یتعین علیه اتباع الخطوات اآلتیة للتقدیم: 

الدخول على الصفحة الرئیسیة لبوابة القبول اإللكتروني الموحد على أحد الرابطیـن المذكوریـن أعاله - حسب الجـنس- وفقًا
للجدول الزمني المعلن. 

تعبئة استمارة طلب االلتحاق خالل فترة القبول الموضحة بالجدول الزمني. 

إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات مع التأكد من ترتیب الرغبات بعنایة واهتمام، حیث یزید ذلك من فرصة القبول في إحدى
الجامعات أو الكلیات التقنیة. 

التـأكد من حفـظ الرغـبات المدخـلة قبل االنتقـال من صفحة الرغبـات، وكذلك عنـد إجراء أیة تعدیـالت الحـقة على البیـانـات
المدخلة. 

أهمیـة مراجعـة الجدول الزمنـي للقبـول اإللكتروني الموحـد لمـعرفة مواعید بدء التقدیم وإغالق البـوابة، وموعد المقـابالت 
الشخصیة للتخصصات التي تتطلب مقابلة، وموعد إعالن النتائج وآخر موعد لتأكید القبول. 

بعد انتهـاء المـدة المحـددة للتقدیم اإللكـتروني سیتم القبـول عن طریق المفاضـلة بین المتقدمین تنافسیـًا وفق معـاییر القـبول
المعلنة وحسب ترتیب الرغبات وتوفر المقاعد، وشروط القبول للكلیات في الجامعات والكلیات التقنیة.

بعد إعالن نتائج الفرز یدخـل الطالب على حسابه في موقـع القبول الموحـد ویؤكد رغبته في القبول في التخصـص المرشح
فیه (یجب االنتباه أن عدم تأكید الرغبة یسقط حقه في الترشیح). 



 معاییر القبول والتخصصات المتاحة لدرجة البكالوریوس
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یتم قبول الطالب والطالبات المستجدیـن بجامعـة الملك سـعود في برنامج السنة األولى المشتركة، والذي یضـم خمسـة

مسارات:

مسار الكلیات الصحیة (فصالن دراسیان).         

مسار كلیة التمریض (فصالن دراسیان) . 

مسار الكلیات العلمیة (فصالن دراسیان) . 

مسار كلیة إدارة األعمال (فصالن دراسیان). 

مسار الكلیات اإلنسانیة (فصل دراسي واحد). 

وبعد إنهاء الطالب للخطة الدراسیة لبرنامج السنة األولى المشتركة، یتم تخصیصه بأحد التخصصات في إحدى الكلیات 

التـي تتبع للمسار الذي أنهى دراسته، ویكـون التخصیص تنافسیًا بناًء على المقاعد المتاحة لكل تخصص وفق المعاییـر

والضوابط المعلنة.   



مسار الكلیات الصحیة

السنة األولى المشتركة للكلیات الصحیة عبارة عن فصلین دراسیین یتم بعدهما التخصیص تنافسیًا  في أحد التخصصات

 التالیة: 

 الطب

 طب األسنان

األمیر سلطان بن عبدالعزیز للخدمات الطارئة

الصیدلة

العلوم الطبیة التطبیقیة

 التعلیم الصحي

التغذیة السریریة

 علوم المختبرات اإلكلینیكیة

رعایة األسنان

دكتور بصریات

علوم األشعة

 العالج الوظیفي

 العالج الطبیعي

 التقنیة الطبیة الحیویة - أجهزة

 تقنیة األسنان

العالج التنفسي

 عالج علل النطق والسمع

العلوم الصیدلیة
دكتور صیدلة

 طب وجراحة

 طب األسنان

 الخدمات الطبیة الطارئة

30%
 ثانوي

30%  
 قدرات

40%  
 تحصیلي

یشترط للقبول اجتیاز المقابلة الشخصیة  نوع الثانویة علمي أو ما یعادلها
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معیار القبول

  مسار كلیة التمریض
 نوع الثانویة علمي أوما یعادلهما

  معیار القبول
 

40%  
  %30 تحصیلي

 ثانوي
30%  
 قدرات

 یتم القبول مباشرة في كلیة التمریض 

یشترط للقبول اجتیاز المقابلة الشخصیة



 مسار الكلیات العلمیة

السنة األولى المشتركة لمسار الكلیات العلمیة عبارة عن فصلین دراسیین یتم بعدهما التخصیص تنافسیًا في أحد

 التخصصات التالیة: 

الهندسة

 علوم األغذیة والزراعة

 علوم الحاسب والمعلومات

 العمارة والتخطیط

العلوم

 الهندسة الكهربائیة
 الهندسة الكیمیائیة
 الهندسة الصناعیة

 الهندسة المدنیة

 هندسة المساحة
 الهندسة المیكانیكیة

هندسة البترول والغاز
الطبیعي

 العمارة  وعلوم البناء
التخطیط العمراني

العلوم في الهندسة الزراعیة
االقتصاد التطبیقي
 اإلنتاج الحیواني

 علوم األغذیة وتغذیة اإلنسان
  علوم اإلنتاج النباتي

وقایة النبات 

 الریاضیات االكتواریة والمالیة
 الكیمیاء الحیویة

  النبات
الكیمیاء

  الجیولوجیا
  الجیوفیزیاء

  الریاضیات
  األحیاء الدقیقة

الفیزیاء
اإلحصاء

 بحوث العملیات
علم الحیوان  علوم الحاسب

 نظم المعلومات
هندسة البرمجیات

 تقنیة المعلومات هندسة الحاسب

 نوع الثانویة علمي أو ما یعادلها

  معیار القبول
 

30%
 قدرات

30%
  %40 ثانوي

 تحصیلي

30%  
 قدرات

30%
 ثانوي
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 مسار كلیة إدارة األعمال

االقتصاد
المصرفیة اإلسالمیة

المحاسب
المالیة

  التسویق
نظم المعلومات اإلداریة

اإلدارة

 یتم القبول مباشرة في كلیة إدارة األعمال ویتم التخصیص الحقًا  تنافسیًا في أحد التخصصات التالیة: 

 نوع الثانویة علمي أو  إداري وما یعادلهما

  %50 معیار القبول
 قدرات

50%  
 ثانوي
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السنة األولى المشتركة لمسار الكلیات اإلنسانیة عبارة عن فصل دراسي واحد یتم بعده التخصیص تنافسیًا في أحد

 التخصصات التالیة: 

 لغة عربیة
 اإلعالم
 التاریخ

 الجغرافیا

علم المعلومات
 اللغة االنجلیزیة

 علم اإلجتماع
  اللغة اإلسبانیةالخدمة اإلجتماعیة

 اللغة العبریة
 اللغة الروسیة
 اللغة األلمانیة

  اللغة الفرنسیة

 الحقوق
العلوم السیاسیة

 إدارة موارد التراث واالرشاد السیاحي
 اإلدارة السیاحیة والفندقیة

 اآلثار

 اللغات والترجمة اآلداب

  اللغة االنجلیزیة

 
 اللغة الیابانیة
 اللغة الصینیة

 اللغة الفارسیة

 السیاحة واآلثار

 علوم الریاضة والنشاط البدني

 الحقوق والعلوم السیاسیة

اإلدارة الریاضیة والترویحیة
التدریب الریاضي

اللیاقة البدنیة

 مسارالكلیات اإلنسانیة

 نوع الثانویة ( علمي، إداري، أدبي) أو ما یعادلها

50%
 ثانوي

50%
%50 قدرات

 ثانوي

25%
 تحصیلي

25%
 قدرات

معیار القبول في المسار

 الدراسات القرآنیة
 الدراسات اإلسالمیة

 أخصائي نفسي

تعلیم ماقبل المرحلة االبتدائیة

 التربیة



 مسار كلیة الهندسة التطبیقیة   

  الهندسة الكهربائیة التطبیقیة
  الهندسة المیكانیكیة التطبیقیة

 تسویق تطبیقي
مالیة تطبیقي 

 یتم القبول مباشرة في مسار كلیة الهندسة التطبیقیة بالمزاحمیة ویتم التخصیص الحقًا  تنافسیًا في أحد التخصصات التالیة:

 مسار كلیة إدارة األعمال التطبیقیة

 نوع الثانویة علمي وما یعادلهما

 نوع الثانویة علمي أو إداري وما یعادلهما

  معیار القبول
 

 معیار القبول

40%  
  %30 تحصیلي

 ثانوي
30%  
 قدرات

50%  
  %50 قدرات

 ثانوي
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یتم القبول مباشرة في مسار كلیة إدارة األعمال التطبیقة بالمزاحمیة ویتم التخصیص الحقًا تنافسیًا في التخصصات

 التالیة: 

معاییر القبول والتخصصات المتاحة في فرع الجامعة
 بالمزاحمیة (طالب) 

  علوم الحاسب التطبیقي
  نظم المعلومات التطبیقي

 مسار كلیة علوم الحاسب التطبیقي
 نوع الثانویة علمي وما یعادلهما

معیار القبول
30%  
  %40 ثانوي

 تحصیلي
30%  
 قدرات

یتم القبول مباشرة في مسار كلیة علوم الحاسب التطبیقي بالمزاحمیة ویتم التخصیص الحقًا تنافسیًا في أحد التخصصات

 التالیة: 



البرمجة وقواعد البیانات (نوع الثانویة علمي أو مایعادلها)   
 األنظمة

  المحاسبة
  األعمال المصرفیة

  التسویق
 السكرتاریة الطبیة
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 التخصصات المتاحة لدرجة الدبلوم
 25% 

قدرات

50%
 ثانوي

50%
%50 قدرات

 ثانوي

25%
 تحصیلي

  معاییر القبول والتخصصات المتاحة في
  كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع

 یتم القبول مباشرة في كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع لدرجة الدبلوم في أحد التخصصات التالیة: 

 الثانویة علمي أو مایعادلها
 

 التخصصات المتاحة لدرجة البكالوریوس

 الحوسبة التطبیقیة
  

40%  
 تحصیلي

30%  
 قدرات

30%
 ثانوي

 یتم القبول مباشرة في كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع لدرجة البكالوریوس في التخصص التالي: 



  إدارة الموارد البشریة
اإلدارة المالیة والمصرفیة

التسویق
إدارة أعمال التأمین

علوم الحاسب  (نوع الثانویة علمي أو مایعادلها) 
السكرتاریة التنفیذیة

تقنیات مواقع اإلنترنت والجرافیك

12

 التخصصات المتاحة لدرجة الدبلوم
 

  معاییر القبول والتخصصات المتاحة في
 كلیة المجتمع ( للطالب فقط) 

یتم القبول في الفصل األول المشترك لكلیة المجتمع لدرجة الدبلوم ثم یتم التخصیص تنافسیًا في أحد التخصصات

 التالیة: 

50%
%50 قدرات

 ثانوي



  معاییر التخصیص في الكلیات

یتم التخصیص تنافسیًا بعد إنهاء السنة األولى المشتركة لمسار الكلیات الصحیة حسب المعیار:                    

        (المعدل التراكمي لمسار السنة األولى المشتركة ×10) + (النسبة المركبة للقبول × 0.5).
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تم التخصیص تنافسیًا بناًء على المعیار: ( درجة القدرات ×0.25) +( درجة التحصیلي ×0.25 )+ ( المعدل

 التراكمي ×7)+ مجموع  نقاط 101 ریض. 

 الكلیات التابعة لمسار الكلیات الصحیة

 كلیة الهندسة وكلیة علوم الحاسب والمعلومات

یتم تخصیص الطالب بعد إنهاء السنة األولى المشتركة في التخصصات المتاحة تنافسیًا حسب 
معیار القبول في التخصص وترتیب الطالب للرغبات، وفیما یلي  المعاییر التي تم استخدامها لتخصیص
الطالب في نهایة العام الماضي "علما بأنها قابلة للتغییر وفق مایستجد من قرارات مجلس الجامعة ".

 ویمكن االطالع على المعاییر ومعدالت التخصیص من خالل الرابط التالي:

http://dar.ksu.edu.sa/ar/s_incolleges

یتم التخصیص فیها تنافسیًا بناًء على المعیار: (درجة القدرات ×0.2) +(درجة التحصیلي ×0.2)+ (المعدل

 التراكمي ×4)+ (درجة اختبار القبول الخاص بالكلیة ×0.4). 

 كلیة العمارة والتخطیط



  یتبع معاییر التخصیص في الكلیات

 یتم التخصیص تنافسیا بناًء على: المعدل التراكمي +اجتیاز اختبار القبول الخاص بالكلیة. 
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 یتم التخصیص في الكلیات  تنافسیًا بناًء على المعدل التراكمي للطالب. 

 كلیة علوم الریاضة والنشاط البدني

 الكلیات األخرى في الجامعة

 یتم قبول الطالب في الكلیة مباشرة. 

 كلیة إدارة األعمال

 یتم قبول الطالب في الكلیات مباشرة. 

كلیات المزاحمیة (الهندسة التطبیقیة - علوم الحاسب التطبیقي - إدارة األعمال
 التطبیقیة) 

 یتم قبول الطالب في الكلیة مباشرة. 

 كلیة التمریض



هل األولویة في القبول للحاصلین على شهادة الثانویة لهذا العام؟

ال یوجـد أولویة لتاریخ الحصول على الشهادة، األولویة في القبول لمن یحـل على أعلى الدرجات حسـب معاییر القبول   

المعلنة، بشرط أن الیتجاوز تاریخ الحصول على الشهادة الثانویة خمس سنوات.   

هل یوجد تقدیم للقبول في الفصل الدراسي الثاني؟

القبول في الجامعة سنوي على بوابتي القبول اإللكتروني الموحد للطالب والطالبات، وكذلك على بوابة القبول الخاصة

بالبرامج االنتقـالیة المحـددة والدبلومـات بالجـامعة والتي تكـون رغبـات المتقـدمین علیهـا والقبـول فیهـا موزعة على

 الفصلین الدراسیین األول والثاني، ولیس هناك تقدیم مستقل للفصل الدراسي الثاني. 

هل التقدیم ورقي أم إلكتروني؟ 

التقدیم إلكتروني بالكامل، وال حاجة الستالم أي شهادات أو مستندات من الطالب، عدا الحاالت الخاصة مثل: ( طالب غیر

سعودي من أم سعودیة) قد یلزم إحضار ما یثبت ذلك، طالب لدیه شهادة ثانویة عالمیة محلیة أو من خارج المملكة یلزم

إحضار األصل للمطابقة بعد أن یرشح للقبول ویتم التواصل معه في ذلك.  

هل الحاصلین على شهادة الثانویة العامة من خارج المملكة مطالبین بأداء اختبارات مركز القیاس الوطني؟ 

جمیع المتقدمین للقبول في الجامعة والحاصلین على شهادة الثـانویة العامـة من خـارج المملكة مطـالبین بأداء اختبـار

القدرات العـامة، أما اختبار التحصیل الدراسي فمطلوب فقط من الدارسین في األكادیمیـات السعودیة في الخارج والتي

تعتمد المنهج السعودي والراغبین في التقدیم على أحد المسارات التي تتطلب أداء االختبار.  

هل یمكن لغیر السعودیین المقیمین في المملكة التقدیم للقبول في الجامعة؟

یمكن قبول الطلبة الممیزین من المقیمین في المملكة وفق الضوابط المنظمة لذلك في الجامعات السعودیة، ولالطالع على

 مزید من المعلومات یمكن زیارة موقع بوابة القبول اإللكتروني للمنح الدراسیة على الرابط: 

  األسئلة الشائعة
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si.ksu.edu.sa 



للطالب

للطالبات

darweb@ksu.edu.sa

dar@ksu.edu.sa

@ksu_dar

dar.ksu.edu.sa

www.rbu-admit.edu.sa

www.rgu-admit.edu.sa

عمادة القبول والتسجیل

القبول الموحد للطالب
بالریاض

القبول الموحد للطالبات
بالریاض

 لمزید من المعلومات


