دليل القبول االلكتروني

مقدمة
احلمد رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،وبعد ...
فيسر عمادة القبول والتسجيل يف جامعة بيشة أن تقدم للطلبة الراغبني يف االلتحاق
باجلامعة للعام الدراسي 9341/9341هـ هذا الدليل والذي حيتوي على تعريف شامل
بإجراءات القبول باجلامعة والربامج والكليات املتاحة للقبول .وميكن للراغبني يف االطالع
على املزيد حول الكليات و العمادات املوجودة يف اجلامعة أن يراجعوا موقع اجلامعة على
اإلنرتنت:
www.ub.edu.sa
ونظرا لتعدد الكليات والربامج اليت يتم القبول فيها باجلامعة واختالف شروط القبول
من برنامج آلخر ،فإن عمادة القبول والتسجيل تأمل من الطالب والطالبات الراغبني يف
االلتحاق باجلامعة أن يطلعوا على املعلومات والشروط واملالحظات اليت وردت يف هذا
الدليل بدقة وعناية ،لكي يتمكنوا من االستفادة منه على الوجه املطلوب.
وتأمل عمادة القبول والتسجيل أن حيقق هذا الدليل تطلعات الطالب والطالبات الراغبني
يف االلتحاق باجلامعة،
وأن تكون معلوماته كافية ومستوفية لرغباتهم واستفساراتهم.
واهلل املوفق،،،

شروط القبول








أن يكون الطالب  /الطالبة سعودي اجلنسية أو من أم سعودية .
أن يكون حديث التخرج من الثانوية العامة (أال يتجاوز اخلمس سنوات).
تأدية اختبار القدرات والتحصيلي اليت يعقدها املركز الوطين للقياس والتقويم.
تعبئة منوذج طلب االلتحاق عن طريق املوقع اإللكرتوني للقبول.
اجتياز املقابلة الشخصية واالختبارات التحريرية اليت تطلبها بعض الكليات.
أن يكون الئق طبياً.
استيفاء الشروط املطلوبة وقت التقديم.

 دخول االختبارات الالزمة للتخصص كما هو موضح يف اجلدول أدناه:

االختبارات

الدرجة
املطلوبة

الكليات

حتصيلي +
قدرات

النسبة
املؤهلة

الكليات الصحية
واهلندسية واحلاسوبية

حتصيلي +
قدرات

النسبة
املؤهلة

الكليات العلمية
للطالب

قــــــــــــــدرات

النسبة
املوزونة

األقسام النظرية
للطالب

حتصيلي +
قدرات

النسبة
املؤهلة

مجيع األقسام النظرية
والعلمية للطالبات

النسبة املؤهلة
=  x 0.30املعدل الرتاكمي للثانوية  x 0.30 +اختبار
القدرات  x 0.40 +اختبار التحصيلي
مثال :طالب حصل يف الثانوية على معدل تراكمي %10.99ويف
اختبار القدرات العامة  %10،99ويف االختبار التحصيلي %19،99يتم
حساب النسبة كما يلي:
11=9.3919+10×9.49+10×9.49
النسبة املوزونة =  x 0.50املعدل الرتاكمي للثانوية
 x 0.50 +اختبار القدرات
كليات محافظة بيشـــة
القسم

المسار

الكلية

الطب والجراحة
علوم المختبرات
الطبية

الصحي

كلية اآلداب
(بنين)

التمريض العام
علوم الحاسب
اآللي

الدراسات
اإلسالمية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

اللغة العربية
اللغة
اإلنجليزية

نظم المعلومات

الهندسة المدنية

القسم
الدراسات
اإلسالمية

المسار

العلمي
الهندسي

كلية اآلداب
(بنات)

اللغة العربية
اللغة
اإلنجليزية
الجغرافيا
التاريخ

اإلداري اإلنساني

الكلية

القسم

المسار

الكلية

االقتصاد المنزلي

الرياضيات
العلوم
(بنين-
بنات)

األحياء

القسم

المسار

العلمي
الهندسي

االقتصاد
المنزلي

الفيزياء

التصميم الداخلي
األزياء
التغذية وعلوم
األغذية
علم النفس

كلية
األعمال
(بنين-
بنات)

الكيمياء

التربية

إدارة األعمال

رياض األطفال

محاسبة

التربية الفنية

التجارة
اإللكترونية
نظم معلومات
إدارية

اإلداري
اإلنساني

التربية النفسية
التربية

تعليم ابتدائي-
إسالمية
تعليم ابتدائي-
عربية
تعليم ابتدائي-علوم
تعليم ابتدائي-
رياضيات

اإلداري اإلنساني

كلية محافظة بلقرن
الكلية

القسم

كلية
العلوم
واآلداب

علوم
الحاسب
الرياضيات
الكيمياء
الفيزياء
اللغة
اإلنجليزية
الدراسات
اإلسالمية
اللغة
العربية
إدارة
األعمال

المسار
العلمي
الهندسي

اإلداري
اإلنساني

كليات محافظة النماص
الكلية

القسم

المسار

كلية محافظة تثليث
الكلية

نظم

نظم

المعلومات

المعلومات
الرياضيات
الكيمياء

العلمي الهندسي
العلمي
الهندسي

الفيزياء

كلية
العلوم
واآلداب

كلية
العلوم
واآلداب

إدارة األعمال

اللغة
اإلنجليزية

اإلداري اإلنساني
اللغة العربية

اللغة

اإلداري
اإلنساني

العربية
إدارة
األعمال
االقتصاد
المنزلي
التطبيقية

قسم األحياء

الدراسات
اإلسالمية

الدراسات
اإلسالمية

الطبية

القسم

التمريض

المسار

الصحي

كيف تحصل على قبول بالجامعة
أخي الطالب  /أخيت الطالبة :
للحصول على قبول جبامعة بيشة جيب التعرف على ما يلي:
 .9مواعيد فتح باب الرتشيح عن طريق اإلنرتنت وخطوات
الرتشيح.
 .2التعرف على الكليات والربامج املتاحة للرتشيح وشروط
الرتشيح لكل برنامج.
 .4استكمال البيانات الشخصية و األكادميية ،والتأكيد (
إلكرتونيًا ) على رغبة قبول الطالب  /الطالبة يف جامعة بيشة.
 .3حضور املقابلة الشخصية (للتخصصات اليت تشرتط
ذلك) .
خطوات تقديم طلب قبول عن طريق اإلنترنت
جيب على كل من يرغب يف االلتحاق باجلامعة أن يقوم برتشيح
نفسه من خالل موقع اجلامعة على اإلنرتنت .وفيما يلي خطوات
الرتشيح:
* اخلطوة األوىل  :الدخول على موقع اجلامعة
www. registration.ub.edu.sa
* اخلطوة الثانية  :إدخال البيانات ويتم ذلك على ثالث مراحل،
كما يلي:
المرحلة األولى  :استكمال البيانات الشخصية :
 جيب حتري الدقة يف تعبئة البيانات واملراجعة والتأكد منصحتها وسالمتها يف منوذج الطلب ،ويف حالة عدم صحتها فيحق
لعمادة القبول والتسجيل إلغاء الطلب.
 بعد استكمال البيانات وحفظها تظهر صفحة موضح فيها رقمالطلب وكلمة السر اخلاصة بك (يرجى تدوينها يف ورقه
خارجية أو طباعتها واالحتفاظ بها لغرض استكمال البيانات
والتعديل إذا لزم األمر) ،كما يتم إرساهلا على اجلوال والربيد

اإللكرتوني ،ويف حالة فقدانك لكلمة السر فهناك إجراءات
الستعادتها من خالل موقع الرتشيح ،ويتم إبالغك برسالة إىل
جوالك.
المرحلة الثانية :سحب البيانات (األكادميية) من وزارة التعليم
واملركز الوطين للقياس والتقويم ،وحتديد الفرع ،وترتيب
الرغبات:
وفقًا للجدول الزمين ملراحل القبول يتم سحب البيانات
األكادميية (نسبة الثانوية العامة  +درجة القدرات  +درجة
التحصيلي) من وزارة التعليم واملركز الوطين للقياس والتقويم
ويف هذه املرحلة يُطلب من املرشح اخلطوات اآلتية:
 تأكيد صحة البيانات (األكادميية وحفظها) وال ميكن تعديلها،
لذا جيب مراعاة الدقة واملراجعة قبل التأكيد على حفظها.
 حتديد (الفرع) الذي يرغب املرشح االلتحاق فيه علماً بأن
الرتشيح يكون لفرع واحد فقط من فروع اجلامعة.
 ترتيب رغبات القبول حسب الربامج املتاحة واليت حيقق شروطها،
وحسب فرع اجلامعة الذي يرغب الدراسة فيه.
ال تتحمل اجلامعة تبعة عدم التزام الطالب/الطالبة بالتعليمات
واملواعيد املعلنة
المرحلة الثالثة :تأكيد رغبة قبول يف اجلامعة:
ستشمل كل مرحلة من مراحل الرتشيح اخلطوات التالية :
 .9سيتم إرسال رسالة ترشيح نصية إىل مرشحي ومرشحات كل
مرحلة حسب النسب املؤهلة أو املوزونة للطالب  /الطالبة
 .2يقوم الطالب  /الطالبة بالدخول على طلب التقديم (خدمات
الرتشيح) وستظهر له رسالة بالتخصص املرشح له وميكنه:
أ -املوافقة ( وسيتم تثبيته ويصرف له رقم جامعي
بعد انتهاء فرتة املهلة).
ب -املوافقة مع الرتقية اآللية ( وسيتم تثبيته على
التخصص الذي مت ترشيحه عليه ،أو التخصص الذي يسبقه

حسب ترتيب الرغبات وذلك حسب االمكانية ويصرف
له رقم جامعي بعد انتهاء فرتة املهلة)
ج -الرفض مع الرغبة بالدخول مرحلة الرتشيح التالية.
د -الرفض وال ارغب يف إعادة الرتشح مرة أخرى ( ويعد هذا
انسحاباً من القبول)
.4سيتم اعادة فتح بوابة القبول لرتتيب الرغبات قبل كل مرحلة
ترشيح ملدة  23ساعة.
يف حالة عدم موافقة الطالب /الطالبة على التخصص املرشح
عليه يسقط حقه يف ذلك التخصص ،وميكن للطالب االختيار
بني الرتشح يف املرحلة التالية أو االنسحاب من طلب القبول.
.3القبول اإلحلاقي يتم فتح مرحلة إحلاقيه للطالب الذين مل
يتقدموا أو يتمكنوا من تثبيت رغباتهم الكرتونياً على األماكن
املتاحة مع كتابة شرط تثبيتهم على هذه األماكن بعد إغالق
القبول
تنبيهات مهمة
 .9لن تستقبل العمادة أي مستند من الربيد السعودي ،حيث إنها
ستعتمد البيانات الواردة من الوزارة ومركز قياس.
 .2املطلوب من املتقدم أن يؤكد رغبته للقبول يف اجلامعة (
إلكرتونيًا ) مع التعهد بعدم القبول يف جامعة أخرى.
 .4سيتم إلغاء طلبات االلتحاق باجلامعة جلميع املقبولني يف
جامعات أخرى بنا ًء على البيانات الواردة من نظام مقبول يف وزارة
التعليم.
 .3يتم تنفيذ مجيع مراحل القبول يف اجلامعة وفروعها من قبل
شطر الطالب يف بيشة فقط.
 .0مسؤولية الطالب/الطالبة التأكيد ( إلكرتونيًا ) على صحة
البيانات وحفظها.
 .6القبول حسب األعداد املعتمدة للقبول والنسبة املوزونة ورغبات
املتقدم.
 .7يف حالة تأكيد رغبة القبول يف اجلامعة حسب النظام
وسالمتها ومطابقتها لشروط القبول ،فإن اجلامعة تضمن قبول
الطالب/الطالبة يف أحد الربامج املوضحة يف استمارة الرغبات.

ويكون القبول بنا ًء على املفاضلة اليت تتم وفقا للنسبة املوزونة
واملقاعد املتاحة يف كل برنامج مع مراعاة ترتيب رغبات
الطالب/الطالبة.
السنة األولى
هي السنة الدراسية األوىل للطالب والطالبات املستجدين
جبامعة بيشة  ،واليت تقدمها اجلامعة يف ثالثة مسارات هي:
املسار الصحي  ،واملسار العلمي اهلندسي  ،واملسار اإلداري اإلنساني
؛ لتهيئتهم وإكسابهم املهارات اجلامعية األساسية ،ويتوجب على
الطالب  /الطالبة إنهاء مجيع مقرراتها الدراسية يف املدة الزمنية
احملددة هلا ،وحتتسب ضمن اخلطة الدراسية للطالب  /الطالبة ،
وكذلك حتتسب ضمن املعدل الرتاكمي.
آلية السنة األولى
 .9قبول وتسكني مبدئي للطالب  /الطالبات بكلياتهم العلمية
مباشرة.
 .2احتساب املدة واملعدل الرتاكمي للسنة األوىل ضمن خطة
الطالب  /الطالبة.
 .4إعادة تثبيت الطالب والطالبة يف التخصص بعد االنتهاء
من السنة األوىل.
أهداف السنة األولى
.9
.2
.4
.3

تهيئة الطالب والطالبات للتعلم اجلامعي وتطوير مهاراتهم
وتنمية إمكاناتهم يف اجملاالت العلمية والفكرية.
إكساب الطالب والطالبات املعارف واملهارات والكفايات األساسية
اليت حيتاجون إليها يف الدراسة اجلامعية.
تعزيز مهارات التفكري العلمي وحتمل املسؤولية والتواصل
والتعلم لدى الطالب والطالبات.
تنمية مهارات الطالب والطالبات يف التعامل مع البيئة املعرفية

 .0والتقنيات احلديثة والربامج اإللكرتونية.
 .6احلد من نسب التعثر بتوجيه الطلبة إىل املسارات الدراسية
املناسبة لقدرتهم ومهاراتهم ورغباتهم .
مقررات المسار الصحي











مهارات التعلم والتفكري
مهارات االتصال
الثقافة اإلسالمية 9-
علوم حيوية طبية 9-
اللغة اإلجنليزية املكثفة 9-
مهارات احلاسب
املهارات اللغوية
علوم حيوية طبية 2-
إحصاء حيوي
اللغة اإلجنليزية املكثفة 2-

مقررات المسار العلمي الهندسي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مهارات احلاسب
املهارات اللغوية
الثقافة اإلسالمية 9-
فيزياء عامة
اللغة اإلجنليزية املكثفة 9-
مهارات االتصال
مهارات التعلم والتفكري
كيمياء عامة
رياضيات 9-
اللغة اإلجنليزية املكثفة 2-

مقررات المسار اإلداري اإلنساني
• اللغة اإلجنليزية املكثفة 9-
• مهارات االتصال
• مهارات التعلم والتفكري
• مهارات احلاسب
• املهارات اللغوية
• الثقافة اإلسالمية 9-
• اللغة اإلجنليزية املكثفة  ( 2-خاص بكلية األعمال)
نظام الدراسة في السنة األولى
• يدرس الطالب  /الطالبة مستويني متتالني (فصلني دراسيني)
الستكمال مواد السنة األوىل حتسب له من خطة التخرج.
• حتسب الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف السنة األوىل ضمن
سجلة الدراسي وتؤثر على معدله الدراسي باجلامعة.
• ال يسمح بإجراء عمليات احلذف واإلضافة  ،ويعترب اجلدول ثابت
للطالب طيلة فرتة دراسته بالسنة األوىل.
• جيب اجتياز مجيع مقررات السنة األوىل بنجاح خالل السنة
األوىل  ،ويسمح فقط بدراسة فصل دراسي إضايف للطالب املتعثر
إلنهاء متطلبات السنة األوىل ( على أال تتعدى دراسة الطالب
ثالث فصول دراسية إلنهاء متطلبات السنة األوىل).
• جيب النجاح يف مجيع مواد السنة األوىل خالل املدة احملددة
كشرط أساسي لإلستكمال يف التخصص وأن ال يقل معدل
الطالب عن (  2من .) 0

المواظبة واالعتذار في السنة األولى
• ال يسمح للطالب االعتذار عن فصل دراسي.
• ال يسمح للطالب االعتذار عن مقرر دراسي.
• جيوز للطالب تأجيل فصل دراسي خالل األسبوع األول من بداية
الفصل الدراسي.
الفصل من الجامعة
• يف حالة عدم اجتياز الطالب  /الطالبة مجيع مواد السنة األوىل
بنجاح خالل املدة احملددة ( ثالث فصول دراسية كحد أقصى ).
• يف حالة حصول الطالب  /الطالبة على معدل تراكمي أقل من 2
بنهاية السنة األوىل ،واستنفاد الفصول احملددة .
• يف حالة تغيب الطالب  /الطالبة عن الدراسة أو االنقطاع عنها .
• يف حالة صدور قرار إداري بفصله.
األسئلة المتكررة
• ما الذي تعنيه عبارة ( قبول سنوي )؟
• ج :تعين أن التقديم على القبول مرة واحدة يف بداية العام
الدراسي  ،ولن يكون هناك فرتة قبول يف الفصل الدراسي الثاني.
• س :هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم ؟
• ج :ليس هناك أولوية يف القبول بناء على تاريخ التقديم  ،وبالتالي
ال يؤثر التقديم يف أول يوم عن آخر يوم  ،طاملا أنه مت خالل
الفرتة احملددة للتقديم.
• س :هل األولوية يف القبول للحاصلني على شهادة الثانوية هلذا
العام؟

• ج :األولوية يف القبول حسب النسب املكافئة أو املركبة وأال يكون
قد مضى على حصول الطالب على الثانوية أكثر من مخس
سنوات.
• س :هل بإمكاني التقديم من جديد على إحدى اجلامعات وأنا
طالب مقيد يف
• جامعة أخرى؟
• ج :ال حيق للطالب املنتظم يف إحدى اجلامعات التقديم على
البوابة اإللكرتونية إال إذا كان منسحباً من جامعته.
• س :كم عدد الرغبات اليت جيب على الطالب إدخاهلا؟
• ج :جيب إدخال ( )90رغبة يتم ترتيبها من قبل الطالب ومن
األفضل ترتيبها حسب األلوية
• س:مل أمتكن من الدخول عند إدخال درجة القدرات ويظهر لي
رسالة (درجات
• الطالب غري صحيحة )؟
• ج :ال حيتاج إلدخال درجة القدرات حيث أنها جتلب من مركز
القياس.
• س :ماذا حيصل إذا مل يقم الطالب باعتماد طلب القبول يف
التخصص املرشح له
• يف املدة احملددة ؟
• ج :إلغاء طلب قبوله آلياً.
• س :هل ميكن إعادة ترتيب الرغبات بعد حفظها؟
• ج :نعم ميكن ذلك من خالل الضغط على تعديل الرغبات يف
أسفل صفحة اختيار الرغبات.

• س :هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم ؟
• ج :ليس هناك أولوية يف القبول بناء على تاريخ التقديم  ،وبالتالي
ال يؤثر التقديم يف أول يوم عن آخر يوم  ،طاملا أنه مت خالل
الفرتة احملددة للتقديم.
• س :كيف يتم قبول الطالب غري السعوديني من أمهات
سعوديات؟
• ج :للطالب غري السعوديني من أمهات سعوديات يتم معاملتهم
معاملة الطالب السعوديني ويقوم بإدخال رقم سجله املدني
اخلاص به يف اإلقامة رقم سجل والدته املدني  ،وبعد قبوله يسلم
أصل الثانوية وصورًا من اإلقامة وجواز السفر وشهادة امليالد
وبطاقة األحوال اخلاصة بوالدته إ ضافة إىل اشعار القبول لعمادة
القبول والتسجيل .
• س :كيف يعرف الطالب نتيجة القبول ومتى تصل الرسائل
النصية smsللطالب ؟
• ج :جيب على الطالب الدخول على حسابه يف املواعيد املعلنة
واحملددة يف اجلدول الزمين للتقديم .ويساند ذلك إرسال رسائل
نصية ،وتصل رسالة نصية على جوال الطالب املدخل عند إدخال
رقم السجل املدني ،وعند حفظ الرغبات ،وعند الرتشيح
للمقابالت ،وعند ظهور نتائج القبول
• س :ملاذا مل أقبل يف بعض التخصصات مع أن نسبيت عالية يف
نسبة الثانوية
• العامة ،وقبل من هو أقل؟
• ج :يعتمد القبول باجلامعات على عدد من املعايري تتباين يف
أوزانها من ختصص آلخر وهذه املعايري وأوزانها معلنة للجميع
قبل بدء إجراءات القبول وكذلك ترتيب الرغبات من قبل الطالب
له دور ايضاً.

• س :هل هناك فرصة أخرى للتقدم للجامعة ملن فاته التسجيل ؟
• ج :ال توجد أي فرصة أخرى للتقدم للجامعة بعد انتهاء املدة
احملددة لتقديم طلب االلتحاق باجلامعات احلكومية.

