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كلمة العميد :
نرحب بكم يف عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل بجامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز ،ونهنئكم
باحل�صول على �شهادة الثانوية العامة  ،متمنني لكم التوفيق يف حياتكم اجلامعية ،وي�سرنا �أن
نقدم لكم هذا الدليل الذي يحتوي على تعريف �شامل ب�إجراءات القبول ،و�شروطه ،وبراجمه،
والكليات املتاحة للقبول باجلامعة ،مت�ضمن ًا بع�ض التوجيهات املعينة لكم بعد اهلل �سبحانه وتعاىل،
يف اختيار التخ�ص�ص الذي يتوافق مع ا�ستعداداتكم وقدراتكم اخلا�صة.. .
ف�أه ًال و�سه ًال بكم يف رحاب جامعتكم  ...جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز
عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل
د .عبدالعزيز بن حممد ال�صقر
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رؤيتنا :
التميز يف تقدمي اخلدمات الأكادميية.

رسالتنا :
تقدمي خدمة متميزة يف �ش�ؤون القبول والت�سجيل يف �إطار يحقق اجلودة وال�شفافية والعدالة من خالل
التوظيف الأمثل للموارد الب�شرية والتقنية يف كافة العمليات ب�صورة تتفق مع املعايري املحلية والعاملية.

قيمنا :
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ا�شتقت اللجنة التنفيذية مل�شروع اخلطة اال�سرتاتيجية لعمادة القبول والت�سجيل يف جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز �أربع قيم رئي�سية م�ستمدة من هدي الإ�سالم احلنيف وهي نف�س القيم التي
تتبناها جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز ،وت�شكل هذه القيم القاعدة التي ت�ستند �إليها اجلامعة يف
�أدائها ،والإطار الذي يحكم �أخالقيات التعامل بني من�سوبيها من الطالب ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
والإداريني.
والقيم التي تتبناها جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز،هي :الإتقان،والعدالة،والنزاهة،والعمل بروح
الفريق،وال�شفافية،وامل�ساءلة.وفيما يلي تعريف لكل من هذه القيم:
 lاإلتقان :ويعني مراقبة اهلل يف كل عمل ،ثم االلتزام مبعايري اجلودة ،وال�سعي �إىل التميز والتطوير
امل�ستمر.
 lالعدالة والنزاهة :وتعني معاملة جميع امل�ستفيدين من خدمات العمادة وفق معايري واحدة ،دون
حتيز� ،أو متييز �أو حماباة.
 lالعمل بروح الفريق :ويعني بث الروح اجلماعية للإجناز ،وت�شجيع التعاون بني من�سوبي العمادة
لتحقيق مهامها و�أهدافها.
 lالشفافية والمساءلة :وتعني و�ضوح �إجراءات وخدمات العمادة وتوثيقها ،ون�شرها مب�صداقية،
والإجابة عن كافة اال�ستف�سارات املتعلقة ب�ش�أنها دون ت�أجيل.

شروط التقديم على الجامعة :
�	.1أن يكـون حا�ص ًـل علـى �شـهادة الثانويـة العامـة �أو مـا يعادلها مـن داخـل اململكة �أو مـن خارجهـا،
وتكـون قـرارات جلنة املعادالت يف وزارة التعليـم املرجع يف معادلـة ال�شـهادات مـن خـارج اململكة.
�	.2أال يكـون قـد م�ضـى علـى ح�صولـه علـى الثانويـة العامـة �أو مـا يعادلها مـدة تزيـد علـى خمـ�س
�سـنوات
�	.3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�	.4أن يجتاز بنجاح �أي اختبار �أو مقابلة �شخ�صية يراها جمل�س اجلامعة.
�	.5أن يكون الئقا ًطبي ًا.
�	.6أن يح�صل على موافقة من مرجعه بالدرا�سة �إن كان يعمل يف �أي جهة حكومية �أو خا�صة.
�	.7أن ي�ستويف �أية �شروط �أخرى يحددها جمل�س اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.
�	.8أال يكون مف�صوال من جامعة �أخرى لأ�سباب ت�أديبية.
	.9ال يجوز قبـول احلا�صلني علـى �شـهادة البكالوريـو�س �أو مـا يعادلها للح�صـول علـى بكالوريـو�س
�آخـر.
 .10ا�ستيفاء ال�شروط املطلوبة وقت التقدمي.

مراحل القبول :
المـ ــرحل ــة األول ــى  :ت�أدية اختبار القبول ( القدرات والتح�صيلي ).
المــرحــلة الث ــانيــة :االطالع على �إجراءات القبول والتخ�ص�صات املتاحة على بوابة القبول الإلكرتوين.
الم ــرحلــة الث ــالث ــة  :تعبئة ا�ستمارة طلب االلتحاق و�إدخال الرغبات �إلكرتوني ًا.
المــرحلــة ال ــرابعــة  :متابعة املوقع الإلكرتوين وفق تقومي القبول ملعرفة نتيجة الفرز املر�شح له.
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الفرز للطالب يمر بمرحلتين فقط:
الفرز الأول:
 lيتم الفرز الأول على الرغبة الأوىل (ممن حققت لهم الرغبة الأوىل بناء على �أعلى املعدالت
ولعدد املقاعد املتاحة واملعتمدة من جمل�س اجلامعة للقبول)
 lمن خالل البوابة الإلكرتونية للقبول يقوم الطالب بت�أكيد قبوله.
ً
 lيف حال رف�ض تر�شيح القبول �أو مل تتخذ �إجراء عرب البوابة الإلكرتونية يتم ا�ستبعادك نهائيا من القبول.
الفرز النهائي:
 lا�ستثناء جميع طالب الفرز الأول (ممن �أكد موافقته ).
 lاعتبار مقاعد الطالب امل�ستبعدين يف الفرز الأول (ممن رف�ض تر�شيح القبول �أو مل يتخذ �إجراء )
مقاعد �شاغرة يتم ت�ضمينها يف الفرز النهائي.
 lيتم الفرز النهائي على جميع الرغبات ويتم تر�شيح الطالب للقبول على �أحد الرغبات بناء على
�أعلى املعدالت ولعدد املقاعد املتاحة واملعتمدة من جمل�س اجلامعة للقبول.

الفرز للطالبات يمر بمرحلة واحدة فقط:
 lيتم الفرز على جميع الرغبات ويتم تر�شيح الطالبة للقبول على �أحد الرغبات بناء على �أعلى
املعدالت ولعدد املقاعد املتاحة واملعتمدة من جمل�س اجلامعة للقبول.
 lمن خالل البوابة الإلكرتونية للقبول تقوم الطالبة بت�أكيد قبولها.
 lيف حال رف�ض تر�شيح القبول �أو مل تتخذي �أي �إجراء عرب البوابة الإلكرتونية يتم ا�ستبعادك
نهائي ًا من القبول.
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إجراءات التقديم للقبول اإللكتروني الموحد :
يوفر نظام التقدمي الإلكرتوين اجلهد والوقت دون احلاجة �إىل احل�ضور ملقر اجلامعة �أو فروعها
ويهدف النظام �إىل ت�سهيل الإجراءات الإدارية املرتبطة بالتقدمي للجامعة ،وي�ضمن فر�ص قبول
مت�ساوية جلميع املتقدمني ،كما ي�ساعدهم على حتديد البدائل املنا�سبة يف حال عدم توفر املقاعد
اجلامعية .وتتم جميع �إجراءات التقدمي عن طريق الإنرتنت عرب موقع القبول الإلكرتوين املوحد
لطالب اجلامعات احلكومية مبنطقة الريا�ض :
http://www.rbu-admit.edu.sa

�أما الطالبات عن طريق البوابة الإلكرتونية:
http://fad.psau.edu.sa

االجراءات التي يجب أن يقوم بها
الطالب /الطالبة عند التقديم :
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 lيقوم الطالب مبلء منوذج طلب االلتحاق بنف�سه ويعد م�س�ؤو ًال عن �صحة املعلومات التي يدونها
يف البوابة الإلكرتونية.
 lيراعي املتقدم ح�سن اختيار وترتيب التخ�ص�صات ،حيث �إن ذلك من املهام الأ�سا�سية التي يجب
على الطالب �أن يوليها كل العناية واالهتمام ،على �أن تكون الرغبة متوافقة مع ال�شروط املعلنة.
� lأن �أنظمة اجلامعات متنع الطالب من التقدم للجامعة املقيد بها.
 lيحق للطالب املنقطع �إعادة قيده يف جامعته خالل �أربعة ف�صول درا�سية من تاريخ طي القيد،
�أما من انقطع مدة تزيد عن �أربعة ف�صول ومل يكن مف�صو ًال من جامعته فيمكن قبوله كطالب
م�ستجد ح�سب �شروط القبول املعلنة يف حينه.
 lال يحق للطالب املف�صول لأ�سباب تعليمية �إعادة التقدمي على نف�س جامعته وميكنه التقدم للقبول
يف جامعة �أخرى.
 lمتنع �أنظمة اجلامعات قبول �أي طالب �سبق له احل�صول على البكالوريو�س (املرحلة اجلامعية).

 lحتظر �أنظمة اجلامعات قبول �أو حتويل �أي طالب �إذا كان مف�صو ًال من �أي جامعة �أخرى لأ�سباب
ت�أديبية.
 lمتنع �أنظمة اجلامعات قبول من م�ضى على ح�صوله على الثانوية العامة �أو ما يعادلها مدة تزيد
على خم�س �سنوات.
ً
 lيجب على املتقدم �أن يكون دقيقا يف اختيار التخ�ص�صات والف�صل الدرا�سي الذي يرغب
االلتحاق به.

الغرض من إنشاء البوابة اإللكترونية
والقبول الموحد للجامعات للطالب والطالبات :
 lت�سهيل �إجراءات القبول وتوحيدها من �أجل توفري الوقت واجلهد على الطالب والطالبات من
م�شقة احل�ضور ملقر اجلامعات ،وتاليف تكرار �إدخال البيانات يف اجلامعات.
 lزيادة �أعداد املقبولني فعلي ًا يف اجلامعات عن طريق عدم تكرار قبول الطالب يف �أكرث من
جامعة ،واحلد من الهدر يف املقاعد اجلامعية ب�سبب ان�سحاب بع�ض املتقدمني.
 lالتعرف على جميع التخ�ص�صات املتاحة يف اجلامعات للطالب و �شروط القبول فيها.
 lالتقدمي على اجلامعات وترتيب الرغبات يف التخ�ص�صات التي تتوافق مع �شروط القبول
باجلامعة ،علما ب�أن القبول تناف�سي.
 lالو�ضوح وال�شفافية يف �إجراءات القبول ،و �ضمان فر�ص مت�ساوية وعادلة للجميع وفق معايري
القبول املعتمدة لكل تخ�ص�ص.
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معايير التنافس :
يعتمد القبول يف جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز على معايري جت�سد حر�ص اجلامعة
على ا�ستقطاب املتميزين ،وتتم املفا�ضلة بني املتقدمني بناء على الآتي :

(أ) النسبة المكافئة للتخصصات االدبية بالجامعة:
-1للطالب :وهي عبارة عن املعدل الرتاكمي للثانوية العامة ،واختبار القدرات العامة ،وهي
خم�ص�صة للتخ�ص�صات الأدبية والإدارية والإن�سانية باجلامعة وفقا للأوزان التالية:
 lوزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة % 50
 lوزن درجة اختبار القدرات العامة % 50
وحت�سب الن�سبة املكافئة كما يلي:
الن�سبة املكافئة= (الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة ×(+ )0,50درجة القدرات
العامة ×) 0,50
-2للطالبات :وهي عبارة عن املعدل الرتاكمي للثانوية العامة ،واالختبار التح�صيلي ،واختبار
القدرات العامة ,وهي خم�ص�صة للتخ�ص�صات الأدبية والإدارية والإن�سانية باجلامعة وفقا
للأوزان التالية:
 lوزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة % 50
 lوزن درجة اختبار القدرات العامة % 25
 lوزن درجة االختبار التح�صيلي % 25
وحت�سب الن�سبة املكافئة كما يلي:
الن�سبة املكافئة = (الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة ×(+ )0,50درجة القدرات
العامة ×(+ ) 0,25درجة االختبارالتح�صيلي× ) 0,25
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(ب) النسبة المركبة للتخصصات العلمية بالجامعة:
للطالب والطالبات :وهي عبارة عن املعدل الرتاكمي للثانوية العامة ،واالختبار التح�صيلي
واختبار القدرات العامة ،وهي خم�ص�صة للتخ�ص�صات ال�صحية والهند�سية والعلمية باجلامعة
(للطالب والطالبات) وفقا للأوزان التالية:
 lوزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة % 30
 lوزن درجة اختبار القدرات العامة % 30
 lوزن درجة االختبار التح�صيلي % 40
وحت�سب الن�سبة املركبة كما يلي :
الن�سبة املركبة = (الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة ×(+ )0,30درجة القدرات
العامة ×(+ ) 0,30درجة االختبارالتح�صيلي× ) 0,40

مثـال على طريقـة حسـاب النسبـة المركبـة :
طالب ح�صل يف الثانوية العامة على معدل تراكمي  % 95.00ويف اختبار القدرات العامة
 % 85,00ويف االختبارالتح�صيلي  ،% 80,00يتم ح�ساب ن�سبته املركبة كما يلي:
الدرجة املركبة = ( 86 = ) 80×0.40( +)85×0.30( +)95×0.30
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وهذه هي الن�سبة التي يتم فيها حتديد املفا�ضلة بني الطالب �أو الطالبات ممن تنطبق عليهم
�شروط القبول العامة.ويتم ذلك عن طريق احلا�سب الآيل لربنامج التقدمي الإلكرتوين حيث يتم
احت�ساب املعايري ال�سابقة �إلكرتون ًيا.بعد ذلك يتم �إعداد قائمة ب�أ�سماء الطالب املر�شحني ويتم
التوا�صل معهم من خالل الربيدالإلكرتوين و الر�سائل الن�صية  ،لكي يقوم الطالب  /ـة باعتماد
طلب القبول املر�شح له.

إجراءات استخراج البطاقة
الجامعية للمستجدين :
مراجعة وحدة �ش�ؤون الطالب  /الطالبات بالكلية بالوقت املحدد واملعلن من قبل الكلية يف
ُح�ضر
حينه وي ِ
معه ال�ستالمها الآتي :
� lإ�شعار القبول يتم طباعته من خالل البوابة الأكادميية للطالب .
 lحتميل ال�صورة ال�شخ�صية من خالل البوابة الأكادميية للطالب.
� lإح�ضار �إثبات الهوية الأ�صل اخلا�صة بالطالب ،ولغري ال�سعوديني ا�صل الإقامة.
14

دليــل القـبــول

حقائق مهمةيجب األخذ بها عند
اختيار التخصص الجامعي :
�إن املت�أمل يف واقع الكثري من �أبنائنا الطالب عند تخرجهم من املرحلة الثانوية يالحظ عالمات
اال�ستفهام بادية على وجوههم ف�أحدهم ال يدري �إىل �أين �سيذهب وال �إىل �أين �سينتهي به املطاف
فهنالك جامعات متعددة وتخ�ص�صات متنوعة وخيارات كثرية زادته حرية �إىل حريته،وعمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل تطمح �إىل جتلية الر�ؤية �أمام الطالب عرب و�سائل و�آليات وبرامج وخطوات وحقائق
تعينهم على حتديد التخ�ص�ص الأن�سب لهم ،وتقدمي بع�ض التوجيهات التي ينبغي للطالب �أخذها
بعني االعتبار قبل اختياره لتخ�ص�ص ما حيث يجب عند اختيار التخ�ص�ص الأن�سب لنا �أن نراعي
ثالثة �أمور رئي�سة  ( :الرغبة ) و ( الفر�صة ) و ( القدرة ).
املحور الأول  ( :الرغبة )
ا�س�أل نف�سك ( :ماذا �أريد �أن �أكون بعد ع�شر �سنوات من الآن ..؟ ) وت�أمل يف �إجابتك ،ثم
ا�س�أل نف�سك :ما التخ�ص�صات التي �أحبها و�أرغب االلتحاق بها ؟ اكتب ثالث تخ�ص�صات مرتبة
بح�سب �أهميتها لك مثال (:طب ب�شري ـ هند�سة ـ هند�سة علوم احلا�سب الآيل) لكن يجب هنا
التنبيه �إىل ما يقع فيه الكثري من الطالب والطالبات عند حتديد رغباتهم؛ فالكثري منهم يبني
رغبته بناء على رغبة والديه� ،أو مت�شيا مع �صحبته و�أ�صدقائه� ،أو بناء على �سمعة التخ�ص�ص
ونظرة املجتمع له،وكل ذلك جمانب لل�صواب بل يجب عليك �أخي الطالب �أن تبني رغبتك يف
تخ�ص�ص ما بعد �أن تكتمل لك ال�صورة وتبحث عن معلومات عنه يف مواقع اجلامعات وعند
املر�شدين الأكادمييني ومن خالل هذا البحث حتدد رغبتك يف التخ�ص�ص الذي تريد �أن تلتحق
به ،وبعد �أن تقوم مبا �سبق ميكنك �أن حتدد رغبتك احلقيقية التي بنيت على �أ�سا�س معلومات
متوفرة وم�صادر متعددة .
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�أما املحور الثاين  ( :القدرة )
بعد �أن حددت تخ�ص�صني �أو �أكرث ت�شعر مبيول لهما يجب �أن تعلم �أخي الطالب �أن كل خملوق
مي�سر ملا خلق له ،و�أنك �إن�سان متفرد وم�ستقل لك من القدرات ما لي�ست لغريك ،و�أن لدى غريك من
الإمكانات ما لي�ست لديك ،و�أن ما ينا�سب غريك لي�س بال�ضرورة ينا�سبك ،لذا ينبغي عليك �أن تعرف
�إمكاناتك وقدراتك ثم تعرف متطلبات التخ�ص�ص الذي تريد اختياره ،مث ًال هل �أنت جتيد الفهم �أكرث
�أم احلفظ ؟ وهل التخ�ص�ص الذي تريده يتطلب احلفظ �أم الفهم ؟ ما املواد التي متيزت وتفوقت فيها
ً
مرتاحا وم�ستمتعا يف تعلمها وقراءتها ؟ هل �أنت حتب
يف املرحلة الثانوية ؟ ما املواد التي جتد نف�سك
التف�صيل والرتتيب والتدقيق ؟ �أم حتب الإجمال واال�ستدالل والربهان ؟ وخال�صة القول يف املحور
الثاين �أن تتعرف على قدراتك و�إمكاناتك وتتعرف على متطلبات التخ�ص�ص الذي تود اختياره وكلما
توافقت قدراتك مع متطلبات التخ�ص�ص كلما كانت ن�سبة تكيفك يف التخ�ص�ص �أعلى وا�ستمتاعك يف
التعلم �أكرث وقدرة على التفوق فيه �أي�سر.
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املحور الثالث  ( :الفر�صة )
جميل جد ًا �إذن انتهينا من املحورين الأول والثاين ف�أو ًال حددنا التخ�ص�صات بنا ًء على
الرغبات ثم حاولنا معرفة مدى القدرة على الدرا�سة يف �أحد هذه التخ�ص�صات ،وبعد ذلك ننتقل
للمحور الثالث وهو الفر�صة وهذا يعني �أنه عند اختيار التخ�ص�ص يجب �أن نختار ما نرغب فيه
وما نقدر عليه ( كما ذكرنا �سابق ًا ) و�أن نختار كذلك ما توجد له فر�ص وظيفية يف �سوق العمل
فلي�س من املعقول �أن �أحب ق�سم ًا ما و�أعرف �أن لدي القدرة للتفوق فيه ثم بعد ذلك �أتخرج منه وال
�أجد عم ًال يقبل �شهادتي ،وال�سبب �أن الوظائف لهذا الق�سم متعذرة �أو �ضئيلة ،لذا يجب �أن �أختار
ما �أحبه �أنا وما �أ�ستطيع التفوق فيه وما توجد له فر�ص يف �سوق العمل ،فقد �أثبتت الدرا�سات ان
معظم العاملني يعملون يف وظائف ال متت ب�صلة لتخ�ص�صاتهم اجلامعية وذلك ب�سبب �سوء اختيار
التخ�ص�ص املنا�سب لكل فرد منهم.
ومبا �أن اختيار التخ�ص�ص اجلامعي واحد من �أهم القرارات املبكرة التي يتطلب منك اتخاذها
يف الوقت املنا�سب نود هنا �أن ن�شاركك بع�ض احلقائق املهمة حول اختيار التخ�ص�ص اجلامعي ..

دليــل القـبــول

 .1مل �أخرت تخ�ص�صي بعد!!..
ال تقلق� ،أنت ل�ست وحدك يف هذا الأمر فالغالبية العظمى من الطالب مثلك ..لي�سوا مت�أكدين من
اختياراتهم .فقط اهتم بالأمر ،وابد�أ يف البحث عن معلومات تفيدك ،وا�ستعن ب�أ�صحاب اخلربة.
.2القرار م�س�ؤوليتك �أنت وحدك
�إن قرار اختيار تخ�ص�صك اجلامعي هو قرارك وم�س�ؤوليتك لأنه م�ستقبلك �أنت.
.3ابحث عن التخ�ص�ص الذي يالم�س ميولك وقدراتك
كما ذكرنا �سابق ًا التخ�ص�ص الذي ينا�سبك هو التخ�ص�ص الذي يالئم ميولك من جهة ويالئم
قدراتك من جهة �أخرى .ونق�صد بامليول هو املهن او التخ�ص�صات التي ت�شعر باالرتياح واال�ستمتاع
عندما تنخرط فيها .وهناك عدد من املقايي�س لقيا�س امليول منها (برنامج اكت�شاف) مل�ساعدة
الطالب على اختيار تخ�ص�صهم اجلامعي .
.4هناك �أكرث من طريق للنجاح والتميز يف حياتك
�ضع يف اعتبارك �أن هناك �أكرث من طريق للنجاح والتميز يف حياتك املهنية ..مبعنى �آخر
هناك �أكرث من تخ�ص�ص ميكن �أن حتقق عن طريقه الر�ضا والنجاح املن�شود.
.5انتبه ،اختيار التخ�ص�ص ال يعني بال�ضرورة اختيار مهنة امل�ستقبل
احلياة اجلامعية هي فر�صة لنعرف نقاط قوتنا وبالتايل املهنة التي تنا�سبنا ومتنحنا
املتعة وال�سعادة وال�شعور بالأهمية .كثري من التخ�ص�صات تقود �إىل عدد كبري من املهن (مثل
تخ�ص�صات الإدارة والعلوم والآداب وغريها) ولذا �سيكون واجبك يف اجلامعة �أن تهيئ نف�سك
لعامل املهن والأعمال عرب تهيئة نف�سك ملهنة منا�سبة لك.
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� .6ضع يف اعتبارك حاجة الأمة والوطن
فالوطن والأمة بحاجة �إىل كافة التخ�ص�صات ،فالأمة بحاجة �إىل مبدعني ومميزين عرفوا
�أنف�سهم ب�شكل وا�ضح ،ومن ثم اختاروا التخ�ص�ص الذي يالئمهم وانطلقوا بكل حما�س وعزمية
لتحقيق النجاحات..

.7التخ�ص�ص الذي �ستختاره قد ال يكون نهائي ًا
كن مرن ًا وال تتقيد بقرارك الأول ف�إذا اكت�شفت �أن التخ�ص�ص ال ينا�سبك فكر يف تخ�ص�ص
بديل ،لكن احر�ص على �أن ي�ستند قرارك هذه املرة �إىل العقل والوعي واملنطق.
.8ا�ستك�شف تخ�ص�صات اجلامعة املتاحة
ال�سعي ملعرفة كافة التخ�ص�صات اجلامعية و�أنواعها والفرق بينها  .ومن و�سائل اختيار
التخ�ص�ص اجلامعي هو حتديد املهنة التي تود ق�ضاء حياتك فيها ولي�س فقط التخ�ص�ص (املادة)
الذي ت�ستمتع بدرا�سته وتعلمه� .ضع مالمح وا�ضحة لهذه املهنة بكل تفا�صيلها وهذه الطريقة ت�سمى
طريقة اال�ستك�شاف العك�سية.
 .9اطلب الهداية والتوفيق من اهلل عز وجل
كن على يقني كامل ب�أن طلب الهداية والتوفيق من اهلل عز وجل واللجوء �إليه والوقوف على
بابه هي من �أهم الو�سائل الفعالة الختيار التخ�ص�ص ال�صحيح .قم يف ال�ساعة الأخرية من الليل
وا�سجد بني يد اهلل عز وجل وت�ضرع �إليه ،اطلب منه الهداية يف �أمرك ،و�أن يجعل عملك وحياتك
يف ر�ضاه ،وكن واثق ًا ب�أنه �سيدلك على التخ�ص�ص ال�صحيح .ال نقول هذا الكالم كموعظة بل هي
و�سيلة فعالة البد ان نعتمد عليها بكل يقني وثقة.
بعد ا�ستخدام كل هذه الو�سائل البد �أن نعود �إىل الواقع لرنى ماهي اخليارات املتاحة لدى الطالب ؟
وهل �س�أجد قبو ًال يف الكلية التي �أرغب بها ؟ وماذا �أفعل حتى التحق بالتخ�ص�ص الذي وقع عليه
االختيار؟ وكيف ميكن التغلب على العقبات التي تعرت�ض حتقيق هديف ؟
هذه �أهم احلقائق الأ�سا�سية التي �أجد من ال�ضروري �أن تعرفها جيد ًا قبل الدخول اىل احلياة
اجلامعية.
* بت�صرف “ كيف تختار تخ�ص�صك اجلامعي”؟ د.يا�سر عبدالكرمي بكار
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األسئلة المتكررة :
�س :ما الذي تعنيه عبارة(:القبول �سنوي) ؟
ج :تعني �أن التقدمي على القبول مرة واحدة يف بداية العام الدرا�سي  ،ولن يكون هناك فرتة
قبول يف الف�صل الدرا�سي الثاين.
�س :هل يوجد �أولوية للقبول ح�سب تاريخ التقدمي ؟
ج:لي�س هناك �أولوية يف القبول بناء على تاريخ التقدمي  ،وبالتايل ال ي�ؤثر التقدمي يف �أول يوم
عن �آخر يوم  ,طاملا �أنه مت خالل الفرتة املحددة للتقدمي.
�س :هل الأولوية يف القبول للحا�صلني على �شهادة الثانوية لهذا العام؟
ج :الأولوية يف القبول ح�سب الن�سب املكافئة �أو املركبة و�أال يكون قد م�ضى على ح�صول
الطالب على الثانوية �أكرث من خم�س �سنوات.
�س� :إذا كنت م�سج ًال على البوابة العام املا�ضي ومل �أقبل هل �أدخل تقدمي �سابق
�أم تقدمي جديد؟
ج :يتم الدخول على تقدمي جديد.
�س :هل ب�إمكاين التقدمي من جديد على �إحدى اجلامعات و�أنا طالب مقيد يف
جامعة �أخرى؟
ج :ال يحق للطالب املنتظم يف �إحدى اجلامعات التقدمي على البوابة الإلكرتونية �إال �إذا كان
من�سحب ًا من جامعته.
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�س :كم عدد الرغبات التي يجب على الطالب �إدخالها؟
ج :يجب �إدخال ( )15رغبة يتم ترتيبها من قبل الطالب ومن الأف�ضل ترتيبها ح�سب الألوية .
�س :هل ميكن تعديل كلمة ال�سر اخلا�صة بي؟ وما هي الطريقة؟
ج :ميكن تعديلها من خالل الرابط املوجود عند الدخول على ح�سابك يف بوابة القبول
الإلكرتوين املوحد.
�س :هل ميكن �إعادة ترتيب الرغبات بعد حفظها؟
ج :نعم ميكن ذلك من خالل ال�ضغط على تعديل الرغبات يف �أ�سفل �صفحة اختيار الرغبات.
�س :درجة القدرات �أو التح�صيلي لي�ست موجودة كما هي يف موقع القيا�س
وبالتايل ال ميكنني الدخول؟
ج :ب�إمكانك �إر�سال بريد �إلكرتوين من خالل رابط ات�صل بنا على ال�صفحة الرئي�سية
بالبوابة ويتم ذكر اال�سم وال�سجل املدين ليتم حتديثها ومن ثم ميكنك الدخول بعد التحديث بـ
� 24ساعة.
�س :كيف ميكن احل�صول على درجة القدرات اخلا�صة بي؟ وما هي النتيجة التي
ت�ستخدم للقبول �إذا دخل الطالب القدرات العامة �أكرث من مرة؟
ج :ميكن احل�صول على الدرجة من خالل املوقع الإلكرتوين للمركز الوطني للقيا�س
والتقومي يف التعليم العايل ( )http://www.qiyas.orgوت�ستخدم �أعلى نتيجة ح�صل عليها
الطالب يف اختبار القدرات العامة.
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�س :كيف يتم قبول الطالب غري ال�سعوديني من �أمهات �سعوديات؟
ج .الطالب غري ال�سعوديني من �أمهات �سعوديات يتم معاملتهم كما الطالب
ال�سعوديني،ويدخل رقم �سجله املدين اخلا�ص به يف هوية مقيم،وبعد قبوله يتم �إبالغه
ب�إح�ضار �أ�صل و�صورة :هوية املقيم ،وجواز ال�سفر ،و�شهادة امليالد ،وبطاقة الهوية
الوطنية للأم �إ�ضافة �إىل �إ�ستمارة تر�شيح القبول.

�س:مل �أمتكن من الدخول عند �إدخال درجة القدرات ويظهر يل ر�سالة (درجات
الطالب غري �صحيحة بعد مقارنتها مع البيانات الواردة من املركز الوطني للقيا�س
والتقومي يف التعليم العايل)
ج :يجب عليك الت�أكد من �أنه مت كتابة �أعلى درجة قدرات ح�صلت عليها ,و �إذا مل حتل
امل�شكلة يتم �إر�سال بريد �إلكرتوين ح�سب املوجود يف رابط ات�صل بنا.
�س :كيف يعرف الطالب نتيجة القبول ومتى ت�صل الر�سائل الن�صية  smsللطالب ؟
ج :يجب على الطالب الدخول على ح�سابه يف املواعيد املعلنة واملحددة يف اجلدول الزمني
للتقدمي .وي�ساند ذلك �إر�سال ر�سائل ن�صية ور�سائل بريدية  ،وت�صل ر�سالة ن�صية على جوال
الطالب املدخل عند �إدخال رقم ال�سجل املدين ،وعند حفظ الرغبات ،وعند الرت�شيح للمقابالت،
وعند ظهور نتائج القبول  ,و يجب على الطالب عدم االعتماد على ر�سائل اجلوال ،و الدخول على
ح�سابه يف موقع القبول املوحد ح�سب اجلدول الزمني املعلن.
�س :عندما دخلت الختيار الرغبات وجدت يف العمود الأي�سر املخ�ص�ص لتعبئة
الرغبات ثالث رغبات موجودة ،هل هي مو�ضوعة لتو�ضيح مكان و�ضع الرغبات �أم
هي موجودة لأنها توافق ن�سبتي وميكن �أن �أقبل بها ؟
ج :ظهرت لك هذه التخ�ص�صات عند اختيارك مرحلة �صحي وباقي الكليات ،وهي مو�ضوعة
ليقوم الطالب برتتيب هذه التخ�ص�صات ح�سب رغباته وحذف ماال يرغب فيه.
�س� :إذا مل �أقبل يف الكليات ال�صحية ب�سبب املقابلة ال�شخ�صية هل تتحقق يل
الرغبة الثانية؟
ج� :إذا مل يتم قبولك يف امل�سار ال�صحي ،ب�إمكانك التناف�س على باقي الكليات ولديك فر�صة
لرتتيب رغباتك يف باقي الكليات �إىل حني موعد غلق البوابة لباقي الكليات .
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�س:ملاذا مل �أقبل يف بع�ض التخ�ص�صات مع �أن ن�سبتي عالية يف ن�سبة الثانوية
العامة ،وقبل من هو �أقل؟
ج :يعتمد القبول باجلامعات على عدد من املعايري تتباين يف �أوزانها من تخ�ص�ص لآخر
وهذه املعايري و�أوزانها معلنة للجميع قبل بدء �إجراءات القبول وكذلك ترتيب الرغبات من قبل
الطالب له دور اي�ض ًا.
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�س :هل هناك فر�صة �أخرى للتقدم للجامعة ملن فاته الت�سجيل ؟
ج :ال توجد �أي فر�صة �أخرى للتقدم للجامعة بعد انتهاء املدة املحددة لتقدمي طلب االلتحاق
باجلامعات احلكومية.
�س :ماذا يح�صل �إذا مل يقم الطالب باعتماد طلب القبول يف التخ�ص�ص املر�شح له
يف املدة املحددة ؟
ج� :إلغاء طلب قبولة �آلياً.
�س :هل مطلوب من الطالب املقبول ت�سليم �أي م�ستندات ؟
ج :غري مطلوب ت�سليم �أي م�ستندات �سوى من الطالب غري ال�سعودي من �أم �سعودية.
�س  :و�صلتني ر�سالة من خدمة مقبول تفيد ب�أن لدي قبول يف �أكرث من جامعة،
ماهي خدمة مقبول وماذا يلزمني القيام به؟
ج  :خدمة مقبول هي خدمة مقدمة من وزارة التعليم بهدف منع ازدواجية قبول الطالب �أو
الطالبة يف �أكرث من جهة تعليمية مبا ي�ساعد على ا�ستثمار املقاعد الدرا�سية املتاحة بال�شكل
الأمثل.لذا يف حال و�صول ر�سالة لك ب�سبب قبولك يف �أكرث من م�ؤ�س�سة تعليمية ،فيلزمك الدخول
على خدمة مقبول خالل (� )48ساعة ،واختيار اجلامعة التي ترغب الدرا�سة بها ،وبعدها �ستقوم
كل جامعة مل تخرتها ب�إلغاء القبول.
�س :كيف ميكن الدخول على خدمة مقبول؟
ج :ميكن الدخول على اخلدمة من خالل الرابط التايل https://maqbool.moe.gov.sa :
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�س  :يف حال عدم دخويل على خدمة مقبول واختيار اجلامعة التي �أريد الدرا�سة
فيها ،فماذا يرتتب على ذلك ؟
ج  :يف حال م�ضي (� )48ساعة ومل تقم باختياراجلامعة التي ترغب الدرا�سة بها ،ف�إنه يحق
للجامعات �إلغاء قبولك

نأمل زيارة الرابط أدناه لالطالع على المعلومات الخاصة بقبول
الطالب والطالبات بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
التقومي الزمني للقبول الإلكرتوين
بوابة القبول الإلكرتوين
التخ�ص�صات املدرجة �ضمن بوابة
القبول الإلكرتوين

الكليات والتخ�ص�صات املتاحة بعد اجتياز
برنامج ال�سنة التح�ضريية و�آليات التخ�صي�ص

معيار التناف�س
�شروط القبول
خطوات القبول
�إجراءات التقدمي
اال�سئلة املتكررة حول القبول

https://dar.psau.edu.sa/ar/page/1-43
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(�صفحة يتم حتديثها قبل بدء فرتة القبول يف كل عام درا�سي )

قنوات االتصال بعمادة شؤون القبول والتسجيل :
https://dar.psau.edu.sa
@dar_psau
 83اخلرج 11942
dar@psau.edu.sa
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