
بجامعـة الجـوف لخريجي الثانوية العامة
للعام الجامعي ١٤٤٣هـ (طالب وطالبات)

جامعة الجوف إحدى معالم النهضة الوطنية في شمال المملكة

عمادة القبول والتسجيل
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تتقـــدم لكـم عمـادة القبول والتسجيل

بجامعــة الجــوف بالتهنئـــة لنجاحكـم

وتخرجكم من المرحلة الثانوية ونتمنى

لكــم التوفيــق والنجــاح فـي مستقبــل

حياتـــك الجامعيـة.

برفقـة هذا الدليـل تجدون جميع المعلومـات التي يحتاجهـا الطلبـة
المتقدمين على القبول في جامعة الجوف للعام الجامعي ١٤٤٣ هـ

أخي الطالب – أختي الطالبة
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د. عالء بن صالح العرجان

نسعــد باستقبــال مالحظاتكـم وآرائكم عبـر وسائـل التواصـل الخاصـة بالعمـادة.

وهذا الدليـل يحتـوي على جميـع المعلومات التي يحتاجها المتقدم للقبـول في
جامعة الجوف .

تبــذل عمــادة القبــول والتسجيــل جهــود¥ مستمــرة وحثيثـه لتسخيـر التقنيــة
واالمكانيــات التي تساهــم في تطويــر آلية إستقبال الطــالب وتسهيــل عملية
القبــول وإنجــاز المهــام وتوفير الوقــت والجهــد على المتقــدم لطلب القبول.

وبفضل من ا° تم وضع آلية مرنة وميسرة لعملية التقديم ل®لتحاق بالجامعة
من خالل البوابة االلكترونية.

وإيمانـ¶ من العمـادة بأهميــة دورهـا الفاعـل بنشـر الوعـي وتثقيـف المتقتدميـن
للقبــول، وحرص¶ على توفير المعلومات الالزمــة التي تساعد الطالـب في إختيـار
مســار قبولــه وتخصصــه، نسعــد بأن نضــع بين أيديكــم دليـل القبـول لمرحلـة

البكالوريــوس والدبلــوم للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـ .
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معايير القبول

الجدول الزمني لمرحلة القبول  

مراحل وإجراءات القبول

حاالت إلغاء القبول

التخصصات بعد إجتياز السنة
ا�ولى المشتركة
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ا�سئلة الشائعة
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أن يكون المتقدم/ـة حاصًال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخـل المملكـة
أو من خارجها. 

أن يكون المتقدم/ـة للقبول سعودي أو من أم سعودية.

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة أو مجلس الكلية.

أن يستوفي المتقدم/ـة أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة.

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

أال يكون مفصوال من جامعة الجوف أو أي جامعة اخرى �سباب أكاديمية أو تأديبية.

أن يكون حاصل على إختبار المركز الوطني للقياس  (القدرات  + التحصيلي للكليات
العلمية والصحية) .

أن يكون المتقدم/ـة الئق³ طبي³ بما يتماشى مع سياسات القبول في كل كلية.

اليجوز قبول الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها للحصول على شهادة
بكالوريوس أخرى.
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من درجة التحصيلي

المعيار ا«ول

يتم احتسابها كا´تي

%30

%40

من درجة القدرات العامة

من المعدل التراكمي لدرجة %30
الثانوية العامة

النسبة الموزونة

المعيار الثاني

يتم احتسابها كا´تي

من المعدل التراكمي لدرجة%50
الثانوية العامة 

من درجة القدرات العامة%50

النسبة المكافئة



الجدول الزمني لمرحلة القبول
للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

السبت

ا�ربعاء

ا�ربعاء

الجمعة

السبت

ا·ثنين

ا�حد

آخر موعد للتقديم للقبول وإغالق البوابة ا·لكترونية ( الساعة  ١١ مساًء )

إعالن نتائج الترشيح للقبول عبر البوابة ا·لكترونية للطالب والطالبات

بداية تثبيت طلب القبول من خالل البوابة ا·لكترونية 

نهاية تثبيت طلب القبول (يلغى قبول من لم يثبت القبول بالفترة المحددة) 

بداية فترة تعديل القبول ا·لكتروني بناء على المقاعد الشاغرة

نهاية فترة تعديل القبول ا·لكتروني بناء على المقاعد الشاغرة

بداية الدراسة للعام الجامعي ١٤٤٣ هـ

١٤٤٢/١١/٣٠هـ

١٤٤٢/١٢/٠٤هـ

١٤٤٢/١٢/٠٤هـ

١٤٤٢/١٢/٠٦هـ

١٤٤٢/١٢/٠٧هـ

١٤٤٢/١٢/٠٩هـ

١٤٤٣/١/٢١هـ

٢٠٢١/٠٧/١٠م

٢٠٢١/٠٧/١٤م

٢٠٢١/٠٧/١٤م

٢٠٢١/٠٧/١٦م

٢٠٢١/٠٧/١٧م

٢٠٢١/٠٧/١٩م

٢٠٢١/٨/٢٩م

اليوم التاريخ الميالديالتاريخ الهجريا½جراء

بداية تقديم طلبات القبول على بوابة القبول ا·لكتروني لجامعة الجوف
٢٠٢١/٠٧/٥م(الساعة ١٠ صباح³) ١٤٤٢/١١/٢٥هـ ا·ثنين
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في هــذه المرحلــة يتــم إتاحــة المجــال لخريجي الثانويــات العامـة ½دخال بياناتهم عبر البوابة ا½لكترونية خالل
الفترة المحددة، وعند استكمــال الطلــب سيصــل إلى الطالــب رقم طلــب عن طريــق رسالــة جوال SMS وهو مـا

يعتبر تأكيد¥ للطلب.

يتم في هذه المرحلة مطابقة بيانات المتقدمين وترشيحهم على الرغبات المدخلة تنافسي¶ بناًء على النسبة
الموزونة للتخصصـات العلمية والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية وا«دبيــة والمقاعــد الشاغــرة لكــل رغبة.

يتاح في هذه المرحلـة للطلبة المثبتين قبولهم ومن أصدر لهم رقم جامعي من تعديل رغبة القبول إلكتروني¶
بناًء على المقاعــد الشاغرة بما يتوافق مع نسبتهم الموزونة أو المكافئة.

يتم في هذه المرحلـة ا½عــالن عــن نتائــج القبول وفتــح البوابـة ا½لكترونية للطلبة المرشحين لتثبيت قبولهم
على الرغبة التي تم ترشيحهم عليها وإصدار الرقم الجامعي .

المرحلة
ا«ولــــى

مرحلة التقديم
ا½لكتروني

المرحلة
الثانيــــة

مرحلة
المفاضلة والترشيح

المرحلة
الثالثــــة

مرحلة
إعالن النتائج

وتثبيت القبول

المرحلة
الرابعــة

مرحلة
تعديل الرغبات

إلكتروني¶



يجــب معرفــة ان ترتيــب الرغبات يعد أهــم عوامــل حصول
المتقدم/ـة على الرغبة التي تـ / يريد وذلك من خالل التالـي مالحظة مهمة

ترتيب الرغبات حسب ا�ولوية لدي المتقدم/ـة.

لن تنظر عمادة القبول والتسجيل في أي طلب مالم يتم تقديمه عن
طريق بوابة القبول ا·لكترونية وخالل فترة التقديم المعلن عنها .

ضرورة تحديد أكبر قدر ممكن من الرغبات حيث أن زيادة عدد الرغبات
يتيح المتقدم/ـة فرصة أكبر للقبول.
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إدخال المتقدم بيانات غير صحيحة
في طلب القبول ا·لكتروني .

يتم إلغاء قبول المتقدم للجامعة في إحدى الحاالت التالية

1
وجود سجل سابق للمتقدم /ـة في نظام سجالت

الطلبـة في الجامعــة ولم تمضي المـدة المحـددة

للقبول كطالب/ـة مستجد.

عدم تثبيت القبول خالل فترة تثبيتوجود فصل أكاديمي للطالب / ـة.
طلب القبول.

2

34



تخصصات تتطلب اجتياز السنة ا«ولى المشتركة
المستهدفونالتخصصالكلية المقر

سكاكا

القريات

الطب

طب ا�سنان

العلوم الطبية
التطبيقية بسكاكا

الهندسة

علوم الحاسب
والمعلومات

العلوم الطبية
التطبيقية بالقريات

العلوم وا´داب بالقريات

طب وجراحة

طب ا�سنان

الصيدلة الصيدلة

التمريض
علوم المختبرات ا·كلينيكية

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

طالب - طالبات

طالب - طالبات

طالب - طالبات

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

هندسة كهربائية
هندسة مدنية

هندسة ميكانيكية

طالب
طالب
طالب

علوم الحاسب والمعلومات
نظم المعلومات

هندسة الحاسب والشبكات
هندسة البرمجيات

التمريض
علوم المختبرات ا·كلينيكية

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

علوم الحاسب والمعلومات

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

طالب - طالبات
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مالحظات

يتم القبول المباشر على التخصصات في الكليات التالية (الطب، طب ا�سنان،
الصيدلـة، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، علــوم الحاســب والمعلومــات، الهندسة)

يتم قبول الطالب على التخصص مباشرة بشرط أن يجتاز متطلبات التخصيص بعـد
إنهاء مسار السنة ا�ولى المشتركة، وفي حــال لم يحقـق الطالب شروط التخصيص 
بعد اجتياز مسار السنة ا�ولى المشتركة يتم تحويل الطالب لتخصص آخر بناًء على

المقاعد الشاغرة والسياسات المطروحة للتحويل في حينه.
جميع التخصصات التي تتطلب دراسة السنة ا�ولى المشتركة يوجد لها متطلبات
للتخصيــص، والطالــب مســؤول مسؤوليــة كاملة لمعرفة شروط التخصيــص بعد

اجتياز السنة ا�ولى المشتركة.

يشترط على الطالب ا·طالع على شروط التخصيص بعد اجتياز مسار السنة ا�ولى
المشتركــة ولمعرفــة الشــروط يمكن للطالــب مراجعــة الكليــة المقبـول عليها

أو عمادة السنة ا�ولى المشتركة.

تخصصات تتطلب اجتياز السنة ا«ولى المشتركة
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المستهدفونا«قسامالكلية معيار القبول

العلوم

الشريعة
والقانون

ا´داب

ا�عمال

العلوم وا´داب
بطبرجل

العلوم وا´داب
بالقريات

الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
ا�حياء

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

النسبة الموزونة
النسبة الموزونة
النسبة الموزونة
النسبة الموزونة

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

الشريعة
القانون

الدراسات ا·سالمية

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

البكالوريوساللغة العربية

البكالوريوستعليم الطفولة المبكرةالتربية

المحاسبة
إدارة ا�عمال – مسار تسويق

التمويل واالستثمار

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

النسبة المكافئة
النسبة المكافئة
سكاكاالنسبة المكافئة

طبرجل

القريات

طالب - طالبات
طالب - طالبات

طالبات

طالب - طالباتالنسبة المكافئة

طالباتالنسبة المكافئة

النسبة المكافئة
النسبة المكافئة
النسبة المكافئة

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب – طالبات

الفيزياء
الرياضيات

إدارة ا�عمال
اللغة العربية

الدراسات ا·سالمية

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

النسبة الموزونة
النسبة الموزونة

النسبة المكافئة
النسبة المكافئة
النسبة المكافئة

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

الفيزياء
الكيمياء

الرياضيات
اللغة عربية

الدراسات ا·سالمية
تعليم الطفولة المبكرة

إدارة ا�عمال

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

النسبة الموزونة
النسبة الموزونة
النسبة الموزونة
النسبة المكافئة
النسبة المكافئة
النسبة المكافئة
النسبة المكافئة

طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات
طالب - طالبات

طالبات
طالب - طالبات

المقرالدرجة
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هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم؟
ليس هناك أولوية في القبول بناًء على تاريخ التقديم، وبالتالي اليؤثر التقديم في أول يوم عن

آخر يوم طالما أن الطلب تم رفعه خالل الفترة المحددة. 
كم عدد الرغبات التي يجب على المتقدم/ــة إدخالها؟

يجــب على المتقــدم/ــة إدخال (١٥) رغبــة كحد أدنى يتم ترتيبها من قبل المتقدم/ــة حيث أن
زيادة عدد الرغبات يتيح للمتقدم/ـة فرصة أكبر للقبول.

هل يوجد تقديم للقبول في الفصل الدراسي الثاني؟ 
القبول في جامعة الجوف سنوي على الفصل ا�ول من خالل البوابة ا·لكترونية.

ا«ولوية في القبول للحاصلين على شهادة الثانوية لهذا العام ؟
اليوجد أولوية لتاريخ الحصول على الشهادة، االولوية في القبول لمن يحصل على أعلى الدرجات

حسب معايير القبول المعلنه، وبناًء على السياسات المعتمدة من قبل مجلس الكلية.

هل التقديم ورقي أم إلكتروني؟
التقديم إلكتروني بالكامل،  والحاجة الستـالم أي مستنـدات من المتقــدم/ــة، إال في الحاالت
الخاصة يتم التواصل معهم ·حضار أصل المستندات؛ على سبيل المثال : طالب غير سعودي

من أم سعودية , طالب يحمل شهادة من خارج المملكة ولديه معادلة.

هل يمكن لغير السعوديين المقيمين في المملكة التقديم للقبول في الجامعة؟
يمكن قبول الطلبة المميزين من المقيمين في المملكة وفق الضوابط المنظمة لذلك في
الجامعات السعودية , ول×طالع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقــع بوابــة القبول

ا·لكتروني للمنح الدراسية على الرابط.

هل من الممكن إعادة ترتيب الرغبات بعد حفظها؟
نعم من الممكن وذلك عن طريق طلب تعديل القبول.

هل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة مطالبين بأداء اختبارات
المركز الوطني للقياس ؟

جميع المتقدمين للقبول في الجامعة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من خارج
المملكة مطالبين بأداء اختبارات المركز الوطني للقياس.



عمادة القبول والتسجيل

للتواصل مع

إحدى معالم النهضة الوطنية في شمال المملكة
JOUFUNIVERSITY

Email: dar@ju.edu.sa

موقع عمادة
القبول والتسجيل

البوابة ا·لكترونية
للنظام ا�كاديمي

هاتف حساب تويتر


