
 

 فتح باب القبولتعلن عن جامعة شقراء 

 على المقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني

 

 امعةاجلتبدأ بتوجيه من معالي مدير جامعة شقراء األستاذ الدكتور خالد بن سعد بن سعيد س    

فتح باب القبول للطالب والطالبات الراغبني  ـه5416 / 2 / 51دحد اعتبارًا من يوم األ إن شاء اهلل

القبول والتسجيل  املشرف على عمادة يف االلتحاق يف بعض كليات اجلامعة، دحيث أوضح

فتح باب التقديم على املقاعد الشاغرة مبشيئة اهلل ، أنه سيتم الداود دحسن بن عبدالعزيز الدكتور 

 اسي الثاني من العام اجلامعيللطالب والطالبات للفصل الدر املتادحة يف التخصصات

)وسيكون القبول عن طريق املفاضلة بني www.su.edu.sa من خالل الرابط   هـ5411/5416

% من املعدل الرتاكمي العام يف الثانوية العامة، 66املتقدمني تنافسيًا وفق النسبة املتكافئة ومتثل 

وابة القبول االليكرتوني للتعرف على علما انه سيتم فتح ب% من درجة اختبار القدرات العامة( 46و

 هـ5416/  2/  26وسيتم إغالق البوابة اإللكرتونية مساء يوم اخلميس ت املتادحة التخصصا

على الطالب والطالبات الذين سبق هلم التقدم قبل هذا التاريخ ومل حيصل  كما أوضح د. الداود

                هلم قبول عليهم التقدم بطلب الكرتوني جديد خالل الفرتة املعلن عنها من يوم األدحد

هـ وعليهم اإلطالع على كافة شروط 5416/ 2/  26هـ دحتى مساء يوم اخلميس 5416/ 2/ 51

ابة القبول وعلى املتقدم أن حيفظ اسم املستخدم وكلمة املرور تسهياًل ملتابعة القبول عن طريق بو

دحالة القبول خالل الفرتة املتادحة واستخدمها يف دحالة احلاجة وسوف يتم إعالن نتائج القبول يوم 

 هـ.5416/ 2 / 16 االثنني

دمة )جامعي( بالربيد النتائج ترسل امللفات واملستندات األصلية املطلوبة عن طريق خ إعالنوبعد 

هـ علمًا بأن آخر 5416/ 1/  5 الثالثاءالسعودي دون احلاجة للحضور ملقر اجلامعة بداية من يوم 

هـ ويف دحال تأخر الطالب عن تسليم 5416/  1/  8الثالثاء موعد لتسليم امللفات عرب الربيد هو يوم 

 والتسجيل. ملفه يف الوقت احملدد سيفقد دحقه يف استكمال إجراءات القبول

دمة الطالب والطالبات، والرد على متخصصًا خل ن هناك فريقًا فنيًاإ الداودوأضاف د.    

الربيد ـــــر ، عبفـــرتة القبــــــول اء ـــههم أثنـــي تواجــشاكل التـــلتهم واملـاستفساراتهم وأسئ

 add@su.edu.sa .املخصص هلذا الشأن اإللكرتوني

 ،،،، وفق اهلل اجلميع
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 فتح باب القبولتعلن عن جامعة شقراء 

 على المقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني
 هـ5341/  5341

 

 للقبول  اخلطة الزمنية 

 التاريخ اليوم بيان فرتة القبول للطالب

 هـ51/2/5416 األدحد للتخصصات املتادحةفتح بوابة القبول اإللكرتوني 

 هـ26/2/5416 اخلميس مساًء 9إغالق بوابة القبول اإللكرتوني الساعه 

 هـ16/2/5416 االثنني إعالن نتائج املقبولني عرب البوابة اإللكرتونية

 هـ5/1/5416 الثالثاء بدء إرسال امللفات عن طريق الربيد املمتاز  "خدمة جامعي"

 هـ8/1/5416 الثالثاء عن طريق الربيد املمتاز إلرسال امللفاتآخر موعد 

 هـ1/4/5416 األدحد هـ5411/5416بداية العام اجلامعي 
 

 

 شروط القبول 

 على شهادة الثانوية العامة أو مايعادهلا . دحاصاًلاملتقدم أن يكون  -5

 على درجة اختبار القدرات العامة .املتقدم دحاصاًل  أن يكون -2

 مدة تزيد عن مخس سنوات لى الثانوية العامة عاملتقدم قد مضى على دحصول  أن ال يكون -1

أن ال يكون املتقدم مفصواًل أكادمييًا أو سلوكيًا من أي جامعة أو مؤسسة تعليمية ،  -4

 وإذا تبني عدم صحة املعلومات املقدمة فسيلغى طلب القبول .

 أن يكون املتقدم دحسن السرية والسلوك . -1

 الئقًا طبيًا .املتقدم أن يكون  -6

 تفرغًا تامًا للدراسة . املتقدم متفرغًا أن يكون  -7

 لدى مصرف الراجحي .دحسابًا بنكيًا املتقدم أن يكون لدى  -8

 



 

 

 لقبول ا إرشادات 

 

%( من 66لنسبة املكافئة ومتثل )وفق ااملفاضلة بني املتقدمني  عن طريقيتم القبول  -5

 %( من درجة اختبار القدرات العامة . 46املعدل الرتاكمي العام يف الثانوية العامة و )

النتائج عن طريقة خدمة  إعالنرسال املستندات األصلية املطلوبة بعد على الطالب إ -2

 ربيد السعودي دحسب الرتتيب اآلتي:)جامعي( بال

 .لتحاقشعار القبول واستمارة االإ -

 االستمارة األصلية للثانوية العامة مع أربع صور منها. -

أو اهلوية الوطنية من سجل العائلة صورتني للطالب / صورتني من بطاقة اهلوية الوطنية  -

 للطالبات.

 ( للطالب فقط.6×4( صور مشسية مقاس )4أربع ) -

جنبية يف الداخل إرفاق ت معادلة من اخلارج أو من مدارس أاحلاصلني على شهاداعلى  -1

 صورة معادلة مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم . 

 بالربيد. جيب على الطالب اإلدحتفاظ بصور كافية من مؤهالته قبل إرساهلا -4

 للمتقدم البوابة اإللكرتونية للقبول ميكن يفأواملشاكل التقنية ات لالستفسار -1

من خالل إرسال إمييل  add@su.edu.saلقبول لاإللكرتوني  الربيدالتواصل عرب 

، رقم السجل املدني ، رقم سم كاماًل )وصف مفصل للمشكلة ، االعلى  لتميش

( ليتم دحل املشكلة بأسرع وقت ممكن دون احلاجة ملراجعة مقر عمادة القبول اجلوال

 والتسجيل.

 وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،،،

 

 املشرف العام على عمادة القبول والتسجيل 

 عبدالعزيز الداودبن د . دحسن 
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