
 شروط قبول غير السعوديين لاللتحاق بالجامعة:
 أن يكون الطالب مقيًما إقامة نظامية. -1

أال يكون قد مض ى على تخرجه من الثانوية أكثر من خمس سنوات أي من عام   -2

 .عام 25وأال يتجاوز عمره  هـ فما فوق 1434/1435

أن يكون الطالب قد تقدم الختبارات القدرات العامة والتحصيلي لدى املركز الوطني   -3

 للقياس والتقويم في التعليم.

 أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وقت التقديم. -4

أن أولوية القبول لخريجي الثانوية في إحدى مدارس األحساء، وفي حال توفر مقاعد شاغرة  -5

 جي الثانوية من خارج منطقة األحساء.سيتم قبول خري

 

 كيفية اختيار الرغبات:
وابة بسعوديين اختيار ثالث رغبات من خالل نظام الغير من املتقدمين  ةيجب على الطلب 

 .جميع الكليات املتاحة واملتضمن ،دناهأومن خالل الجدول املحدد  ،لكترونيإلالقبول ا

 

 

أقل نسبة موزونة 

 يمكن التقديم فيها
 النظام الكلية

 بكالوريوس اآلداب )طالبات( % 80

 بكالوريوس اآلداب )طالب( % 80

 بكالوريوس التربية )طالبات( % 85

 بكالوريوس الحقوق ) طالبات ( % 90

 بكالوريوس الحقوق ) طالب ( % 90

 بكالوريوس الطب البيطري )طالبات( % 80

 بكالوريوس الطب البيطري )طالب( % 85

 بكالوريوس العلوم )طالبات( % 80

 بكالوريوس العلوم )طالب( % 80

 بكالوريوس العلوم الزراعية واألغذية )طالبات( % 80



 بكالوريوس العلوم الزراعية واألغذية )طالب( % 80

 بكالوريوس مسار عربي( -إدارة األعمال ) طالبات  % 80

 بكالوريوس مسار عربي( -إدارة األعمال )طالب  % 80

 سنة تحضيرية السنة التحضيرية ( -الهندسة ) طالبات  % 90

 سنة تحضيرية السنة التحضيرية ( -الهندسة ) طالب  % 90

85 % 
السنة  -مسار إنجليزي  -إدارة األعمال ) طالبات 

 التحضيرية(
 سنة تحضيرية

 سنة تحضيرية السنة التحضيرية( -علوم الحاسب ) طالبات  % 85

 سنة تحضيرية السنة التحضيرية( -علوم الحاسب ) طالب  % 85

 دبلوم املجتمع ببقيق )طالبات( % 75

 دبلوم املجتمع ببقيق )طالب( % 75

 دبلوم الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع )طالب( % 75

 

 املرفقات املطلوبة:

جميع كون على أن ت)، لكترونيالقبول اإلبوابة يجب على املتقدمين إرفاق األوراق التالية في نظام 

 ا.من النظام نهائي   املتقدم وفي حال عدم الرفع سيتم استبعاد طلب، فقط( PDFاملرفقات بصيغة 

 :القبول بوابة األوراق املطلوبة للرفع في نظام 

 صورة شهادة الثانوية.  -1

 صورة اإلقامة. -2

 صورة من الجواز. -3

 .صورة تعريف من جهة العمل لوالد الطالب -4

 

 

 احتساب النسبة املوزونة: آلية
للكليات التي تتطلب دراسة السنة التحضيرية )العلوم، الطب البيطري، علوم الحاسب  -1

 وتقنية املعلومات( للطالب والطالبات، تكون احتساب النسبة املوزونة على اآلتي:

 نسبة اختبار التحصيلي نسبة اختبار القدرات النسبة املئوية في الثانوية



30 % 30 % 40 % 

 أما بقية الكليات )طالب فقط(، فيكون احتساب النسبة املوزونة كاآلتي: -2

 نسبة اختبار القدرات النسبة املئوية في الثانوية

60 % 40 % 

 أما بقية الكليات )طالبات فقط(، فيكون احتساب النسبة املوزونة كاآلتي: -3

 اختبار التحصيلينسبة  نسبة اختبار القدرات النسبة املئوية في الثانوية

50 % 20 % 30 % 

 

 :مالحظة
فقة او وزارة التعليم ألخذ امل إلىعالن نتائج قبول املرشحين لرفع أسمائهم بإذن هللا تعالى إسيتم 

  .النهائية

وللعلم فإن اعتماد املوافقة النهائية يستغرق عند الوزارة بين ستة إلى ثمانية أشهر، ولذا تهيب 

الجامعة بعدم مراجعة عمادة القبول والتسجيل في تلك الفترة؛ حيث إن العمادة وحال وصول 

بإرسال رسائل نصية لطلب إكمال إجراءات القبول املتعلقة مباشرة املوافقة النهائية ستقوم 

 بتسليم األوراق االصلية.

 
 


