
   
   
    
   

 

        هـهـهـهـ١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥

نهنئك بنجاحك في المرحلة الثانوية ، ونشكر لك اختيارك للجامعة اإلسالمية إلكمال دراستك الجامعية، 
ونود إطالعك على بعض التعليمات والتوجيهات لمساعدتك في تدوين بياناتك على الموقع اإللكتروني 

 . لمبينة عليك أخي الطالب التأكد من تسجيل بياناتك على الخطوات ا
 

 .أي خطأ في البيانات المدخلة سيترتب عليه إلغاء الطلب واستبعاده 
إن حصولك على استمارة الطلب ال يعني قبولك في الجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع الجتياز 

 ١٤٣٥ــــ ١٤٣٤بعة لهذا العام القبول واإلجراءات المت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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        إرشادات القبول إرشادات القبول إرشادات القبول إرشادات القبول 
١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥١٤٣٥-١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤امعي امعي امعي امعي ــــــــــــام اجلام اجلام اجلام اجلــــــــــــللعللعللعللع

        

نهنئك بنجاحك في المرحلة الثانوية ، ونشكر لك اختيارك للجامعة اإلسالمية إلكمال دراستك الجامعية، 
ونود إطالعك على بعض التعليمات والتوجيهات لمساعدتك في تدوين بياناتك على الموقع اإللكتروني 

عليك أخي الطالب التأكد من تسجيل بياناتك على الخطوات ا
 .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 ال يعني قبولك في الجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع الجتياز 

 .المقابلة الشخصية وتوفر المقاعد 
القبول واإلجراءات المت لمراحلإليك أخي الطالب الخطة الزمنية 

 .، نأمل قراءتها بتأٍن واتباع الخطوات بكل ِدقة 
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  :أخي الطالب 

نهنئك بنجاحك في المرحلة الثانوية ، ونشكر لك اختيارك للجامعة اإلسالمية إلكمال دراستك الجامعية،  
ونود إطالعك على بعض التعليمات والتوجيهات لمساعدتك في تدوين بياناتك على الموقع اإللكتروني 

  : للقبول بالجامعة 

عليك أخي الطالب التأكد من تسجيل بياناتك على الخطوات ا - 
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 ال يعني قبولك في الجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع الجتياز  - 

المقابلة الشخصية وتوفر المقاعد 
إليك أخي الطالب الخطة الزمنية  - 

، نأمل قراءتها بتأٍن واتباع الخطوات بكل ِدقة 
  

  

  

  



   
   
    
   

 

  هـ ١٤٣٥ـ  ١٤٣٤عام اجلامعي 

  دـــــــاملوع

  ھـ ١٠/٨/١٤٣٤ا	ربعاء من
  ھـ١٦/٨/١٤٣٤لث�ثاءإلى ا

دخول المتقدمين إلى الموقع ا%لكتروني لمتابعة الطلب وطباعة استمارة 

بالجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع 
  ھـ١٨/٨/١٤٣٤خميسمن ال

  ھـ١٩/٨/١٤٣٤إلى الجمعة 

 )قاعة الشيخ محمد بن إبراھيم 

حسب الموعد المحدد في 
الترشيح باليوم  استمارة

  والساعة لكل طالب
  

يلحق الطالب بالكلية التي اختارھا عند التقديم حسب توفر المقاعد ، وفي 

  .اختيار اسم مستخدم ورقم سري خاص به ملتابعة طلبه 

  .على الطالب الدخول ملتابعة طلبه يف الوقت احملدد برقم الطلب والرقم السري 
  .ذلك 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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عام اجلامعي لاخلطة الزمنية إلجراءات القبول يف اجلامعة اإلسالمية ل

  راءــــــاإلج

  ا%لكتروني الموقع خ�ل من بالجامعة ا>لتحاق

دخول المتقدمين إلى الموقع ا%لكتروني لمتابعة الطلب وطباعة استمارة 

بالجامعة ؛ حيث إن القبول خاضع  النھائي ھذا ا%جراء > يعني القبول
  ) >جتياز المقابلة الشخصية وتوفر المقاعد

قاعة الشيخ محمد بن إبراھيم (  استقبال الط�ب في مقر القبول بالجامعة
  لتدقيق الوثائق وإجراء المقابلة الشخصية 

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

  .عند قبول الطالب يتم الختم على شھادته الثانوية بالقبول 

  جداً  هتنبيهات مهم

اختيار اسم مستخدم ورقم سري خاص به ملتابعة طلبه 

  .على الطالب حفظ رقم الطلب وطباعته 

على الطالب الدخول ملتابعة طلبه يف الوقت احملدد برقم الطلب والرقم السري 
ذلك لرقم هاتفك اجلوال هو وسيلة التواصل معك عند االحتياج 
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اخلطة الزمنية إلجراءات القبول يف اجلامعة اإلسالمية ل

  م

ا>لتحاق طلبات استقبال  ١

٢  

دخول المتقدمين إلى الموقع ا%لكتروني لمتابعة الطلب وطباعة استمارة 
  . الترشيح

ھذا ا%جراء > يعني القبول (
>جتياز المقابلة الشخصية وتوفر المقاعد

٣  
استقبال الط�ب في مقر القبول بالجامعة

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 

عند قبول الطالب يتم الختم على شھادته الثانوية بالقبول   ٥

  

اختيار اسم مستخدم ورقم سري خاص به ملتابعة طلبه على الطالب ــ 

على الطالب حفظ رقم الطلب وطباعته  ــ

على الطالب الدخول ملتابعة طلبه يف الوقت احملدد برقم الطلب والرقم السري  ــ
رقم هاتفك اجلوال هو وسيلة التواصل معك عند االحتياج  ــ



   
   
    
   

 

  

يكون الطالب حاصًال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من 

 .أّال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات

 .  للقرآن الكريم كامال
أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة بالنسبة 

  :ما يلي يشرتط هلم عدا ما تقدم 

 .سارية المفعول 
 .أن يحصل على موافقة من يكون على سجله للدراسة في الجامعة

  )مكافآت أو سكن أو تذاكر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  الشروط العامة للقبول

يكون الطالب حاصًال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من 

أّال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات
 . أن يكون حسن السيرة والسلوك

 . أن يكون الئقاً طبياً 
 .المقابلة الشخصية أن يجتاز بنجاح اختبار
 .  جامعـة ألسباب تأديبيـةأي أال يكون مفصوًال من 

 .  أن يتعهد بالتزام نظم ولوائح الجامعـة
للقرآن الكريم كامال أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً 

أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة بالنسبة 
 ) .المسائية  الدراسة(   

يشرتط هلم عدا ما تقدم ) املقيمني ( طالب املنح الداخلية 
  

سارية المفعول أن يكون الطالب مقيما إقامة نظامية في المملكة 
أن يحصل على موافقة من يكون على سجله للدراسة في الجامعة

مكافآت أو سكن أو تذاكر لهم الجامعةتقدم طالب المنح الداخلية ال 
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يكون الطالب حاصًال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من أن  •
 .  خارجها

أّال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات •
أن يكون حسن السيرة والسلوك •
أن يكون الئقاً طبياً  •
أن يجتاز بنجاح اختبار •
أال يكون مفصوًال من  •
أن يتعهد بالتزام نظم ولوائح الجامعـة •
أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً  •
أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة بالنسبة  •

  عليم الموازيتلل

طالب املنح الداخلية 

أن يكون الطالب مقيما إقامة نظامية في المملكة  •
أن يحصل على موافقة من يكون على سجله للدراسة في الجامعة •

طالب المنح الداخلية ال (:  تنبيه  •



   
   
    
   

 

  :املستندات املطلوبة للتقديم يف املرحلة اجلامعية 

عند حضورك إلجراء المقابلة الشخصية وفق الموعد المحدد لك نأمل اصطحاب الوثائق 

 .مع األصل للمطابقة

ميالده وصورة هوية األم مع األصل 

 ) إحضار أصول الوثائق المطلوبة أمر أساسي إلتمام عملية القبول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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املستندات املطلوبة للتقديم يف املرحلة اجلامعية 

  
  

عند حضورك إلجراء المقابلة الشخصية وفق الموعد المحدد لك نأمل اصطحاب الوثائق 
  :حسب التالي  مرتبة من األعلى إلى األسفل

 .المبين عليها موعد المراجعة للمقابلة استمارة الترشيح 
 .صورة الشهادة الثانوية ، مع األصل للمطابقة 

مع األصل للمطابقة) اإلقامة لغير السعوديين  أو( صورة الهوية الوطنية للسعوديين 
 .نتيجة اختبار القياس 

 ) .للتخصصات العلمية ( التحصيلي 
 .معروفتين تزكيتان علميتان من شخصيتين 

 .صور شخصية للمتقدم 
ميالده وصورة هوية األم مع األصل شهادة صورة إرفاق لمقيم من أم سعودية 

 . و على سجله للدراسة في الجامعةالكفيل أو من ه
إحضار أصول الوثائق المطلوبة أمر أساسي إلتمام عملية القبول
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املستندات املطلوبة للتقديم يف املرحلة اجلامعية 

عند حضورك إلجراء المقابلة الشخصية وفق الموعد المحدد لك نأمل اصطحاب الوثائق : أخي الطالب 
مرتبة من األعلى إلى األسفل التالية في ملف أصفر

استمارة الترشيح  •
صورة الشهادة الثانوية ، مع األصل للمطابقة   •
صورة الهوية الوطنية للسعوديين  •
نتيجة اختبار القياس  •
التحصيلي  نتيجة اختبار •
تزكيتان علميتان من شخصيتين  •
صور شخصية للمتقدم ) ٤(عدد  •
لمقيم من أم سعودية على الطالب ا •

 .للمطابقة  
الكفيل أو من ه موافقة  •
إحضار أصول الوثائق المطلوبة أمر أساسي إلتمام عملية القبول( :  تنبيه  •



   
   
    
   

 

  التخصصات املتاحة يف اجلامعة

  الكليات 
 تالكريم والدراساالقرآن كلية   ـــــكلية الدعوة وأصول الدين 

  كلية اللغة العربية  ــــــ والدراسات اإلسالمية

  كلية الهندسة  ــــــ كلية العلوم ــــ كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

    )النسبة املوزونة 

  :مفاضلة بين الطالب بناء على النسبة الموزونة وتحسب بالطريقة التالية 


�	א��������	 	

  وما يعادلهما  علمي، أدبي  )للقياس

  ) +للقياس
  علمي وما يعادله

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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التخصصات املتاحة يف اجلامعة
  

الكليات 

  الكليات الشرعية واألدبية
كلية الدعوة وأصول الدين ـــــ  كلية الشريعة  

والدراسات اإلسالمية كلية الحديث الشريفــــ   اإلسالمية 

كلية العلوم ــــ كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات  للكليات العلمية

النسبة املوزونة ( معيار القبول 

مفاضلة بين الطالب بناء على النسبة الموزونة وتحسب بالطريقة التالية 

	א�����	א��زو�� 	

للقياس% ٤٠) + (للثانوية% ٦٠(  والعربية

  السنة التحضيرية للكليات العلمية
للقياس% ٣٠) +  (للثانوية% ٥٠(

  )للتحصيلي % ٢٠(  
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  املسار 

الكليات الشرعية واألدبية

للكليات العلميةالسنة التحضيرية 

  
  

	 		 		 		 	
مفاضلة بين الطالب بناء على النسبة الموزونة وتحسب بالطريقة التالية  القبول يتم
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	א���� 	

والعربية الكليات الشرعية

السنة التحضيرية للكليات العلمية


