ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

د א ل وא
   

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻟﻠﻌـــﺎﻡ ﺍﳉـــﺎﻣﻌﻲ ١٤٣٥-١٤٣٤ﻫـ

أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ :
ﻧﻬﻨﺌﻚ ﺑﻨﺠﺎﺣﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،وﻧﺸﻜﺮ ﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرك ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
وﻧﻮد إﻃﻼﻋﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :
 ﻋﻠﻴﻚ أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ . ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﺑﻜﻞ ِدﻗﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ . أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ . إن ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﺒﻮل ﺧﺎﺿﻊ ﻻﺟﺘﻴﺎزاﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ .
 إﻟﻴﻚ أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺒﻮل واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم  ١٤٣٤ـ ـ ١٤٣٥ ،ﻧﺄﻣﻞ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ٍ
ﺑﺘﺄن واﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات ﺑﻜﻞ ِدﻗﺔ .
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ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ  ١٤٣٤ـ  ١٤٣٥ﻫـ
ﻡ

ﺍﳌﻮﻋـــــــﺪ

ﺍﻹﺟــــــﺮﺍء

١

استقبال طلبات االلتحاق بالجامعة من خالل الموقع اإللكتروني

من األربعاء١٤٣٤/٨/١٠ھـ
إلى الثالثاء١٤٣٤/٨/١٦ھـ

٢

دخول المتقدمين إلى الموقع اإللكتروني لمتابعة الطلب وطباعة استمارة
الترشيح .
) ھذا اإلجراء ال يعني القبول النھائي بالجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع
الجتياز المقابلة الشخصية وتوفر المقاعد (

من الخميس١٤٣٤/٨/١٨ھـ
إلى الجمعة ١٤٣٤/٨/١٩ھـ

٣

استقبال الطالب في مقر القبول بالجامعة ) قاعة الشيخ محمد بن إبراھيم (
لتدقيق الوثائق وإجراء المقابلة الشخصية

٤

يلحق الطالب بالكلية التي اختارھا عند التقديم حسب توفر المقاعد  ،وفي
حال عدم توفر المقاعد يتاح له اختيار الرغبة التالية

٥

عند قبول الطالب يتم الختم على شھادته الثانوية بالقبول .

حسب الموعد المحدد في
استمارة الترشيح باليوم
والساعة لكل طالب

ً
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻣﻬﻤﻪ ﺟﺪﺍ
ــ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺭﻗﻢ ﺳﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻠﺒﻪ .
ــ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻃﺒﺎﻋﺘﻪ .
ــ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ .
ــ ﺭﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﺬﻟﻚ .
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ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﻣﻦ
ﺧﺎرﺟﻬﺎ .
• أﻻّ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
• أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة واﻟﺴﻠﻮك .
• أن ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘﺎً ﻃﺒﻴﺎً .
• أن ﻳﺠﺘﺎز ﺑﻨﺠﺎح اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
• أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺼﻮﻻً ﻣﻦ أي ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺄدﻳﺒﻴـﺔ .
• أن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻧﻈﻢ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ .
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻣﻼ .
• أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮازي ) اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ( .

ﻃﻼﺏ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ) ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ( ﻳﺸﱰﻁ ﳍﻢ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻴﻤﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل .
• أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
• ﺗﻨﺒﻴﻪ ) :ﻃﻼب اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت أو ﺳﻜﻦ أو ﺗﺬاﻛﺮ(
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ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ :
أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ  :ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮرك ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻚ ﻧﺄﻣﻞ اﺻﻄﺤﺎب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ أﺻﻔﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
• اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .
• ﺻﻮرة اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .
• ﺻﻮرة اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ) أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ( ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.
• ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎس .
• ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ) ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ( .
• ﺗﺰﻛﻴﺘﺎن ﻋﻠﻤﻴﺘﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺘﻴﻦ .
• ﻋﺪد ) (٤ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم .
• ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻦ أم ﺳﻌﻮدﻳﺔ إرﻓﺎق ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼدﻩ وﺻﻮرة ﻫﻮﻳﺔ اﻷم ﻣﻊ اﻷﺻﻞ
ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .
• ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
• ﺗﻨﺒﻴﻪ  ) :إﺣﻀﺎر أﺻﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل (
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ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ

ﺍﳌﺴﺎﺭ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ـ ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ـ ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ـ ـ ـ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ) ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺯﻭﻧﺔ (
ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ وﺗﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
א

א אزو

 א

اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

) %٦٠ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(  %٤٠) +ﻟﻠﻘﻴﺎس(

ﻋﻠﻤﻲ ،أدﺑﻲ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﻤﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

) %٥٠ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(  %٣٠) +ﻟﻠﻘﻴﺎس( +
)  %٢٠ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻠﻲ (

 

 





 

ﻋﻠﻤﻲ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ

