القبول اإللكتروني بالجامعة
للعام الجامعي  1440 - 1439هـ
تُعلن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة عن فتح باب القبول للفصل الدراسي األول من العام الجامعي
 1440/1439هـ من خالل موقع عمادة القبول والتسجيل على الموقع اإللكتروني للجامعة .بدء من يـــــوم
1439 / 10/17هـ حتى  1439 / 11 / 10هـ.
علمًا بأن القبول ال يحتاج إلى إرسال أي وثائق أو مستندات كما أنه ال يحتاج إلى مراجعة عمادة القبول
والتسجيل .وستكون وسيلة االتصال األساسية هي رسائل الجوال عن طريق موقع عمادة القبول والتسجيل.

أوال  :شروط القبول
 .1الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 .2دخول االختبارات الالزمة للتخصص كما هو موضح في الجدول التالي :
الكليات

الدرجة المطلوبة

االختبارات

الكليات الصحية والعلمية الهندسية والحاسوبية

النسبة المؤهلة

تحصيلي+قدرات

الكليات النظرية

النسبة الموزونة

قــــــــــــــدرات

النسبة المؤهلة =  X 0.30المعدل التراكمي للثانوية العامة  X 0.30 +اختبار القدرات  X 0.40+االختبار
التحصيلى النسبة الموزونة =  X 0.50المعدل التراكمي للثانوية العامة  0.50 X +اختبار القدرات.
يوجـــد ربط تقني بين جامعات المملكة وفي حال تبين وجـود
تنبيه :
قبول لك في أي جامعة أخرى فسيتم إلغاء قبولك من الجامعة.

 .3الحصول على الهوية الوطنية.
ُ .4يشترط للقبول بالمسار الصحي (الكليات الصحية) اّأل يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن  %90و
أن يكون من خريجي العام الحالي (1439 /1438هـ).
ُ .5يشترط للقبول بكلية الهندسة أن يكون من خريجي العام 1438 /1437( :هـ ) أو العام 1439 /1438( :هـ).
 .6يشترط للقبول بكلية التربية أال يقل المعدل في الموزونة عن . % 85
 .7لن يتم قبول أي طالب  /طالبة إذا مضى على تاريخ تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.
وسيكون القبول وفقا للمقاعد المتاحة .كما تكون األولوية لحديثي التخرج وفق اآلتي :
يشترط القبول في برنامج البكالوريوس انتظام للطالب والطالبات للخريجين األعوام
(1437 /1436هـ) أو (1438 /1437هـ) أو(1439 /1438هـ).
وباقي الطالب يتم قبولهم في درجة الدبلوم.
يشترط للقبول في لجامعة الحصول على نسبة ( )% 70نسبة موزونة أو مؤهلة.

ً
ثانيا  :مراحل الترشيح
 .1المرحلة األولى  :ستكـــون لمن تم ترشيحه على درجة البــكالوريوس وسيتم بث الترشيح على موقع
الطالب  /الطالبة يوم  1439 - 11 - 18 :هـ للدفعة األولى من الحاصلين على نسبة مؤهلة أو موزونة
( )%100 - 75وسيكون أمام الطالب  /الطالبة  48ساعة (يومان) للقبول ،أو الرفض ،أو الموافقة على الترقية،
أو الترشيح في المرحلة الثانية.
 .2المرحلة الثانية  :ستكون لمن يتــم ترشيحه على درجة البـكالوريوس (مقاعد متبقية) أو على درجة
الدبلوم  ،وسيتم بث الترشيح على موقع الطالب  /الطالبـة يوم 1439 - 11-22 :هـ للدفعــة الثانية من
الحاصلين على نسبة مؤهلــة أو موزونة ( )%100 - 70وسيكون أمام الطالب  48ساعة (يومان ) للقبول
أو الرفض ،أو الموافقة على الترقية.

ً
ثالثا  :ستشمل كل مرحلة من مراحل الترشيح الخطوات التالية :

 .1سيتم إرسال رسالة ترشيح نصية إلى مرشحي ومرشحات كل مرحلة حسب النسبة المؤهلة أو الموزونة
للطالب أو الطالبة.
 .2يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على طلب التقديم (خدمات الترشيح ) وستظهر له رسالة بالتخصص
المرشح له ويمكنه :
الموافقة (وسيتم تثبيته ويصرف له رقم جامعي بعد انتهاء فترة المهلة).
الموافقة مع الترقية اآللية (وسيتم تثبيته على التخصص الذي تم ترشيحه له أو التخصص الذي
يسبقه حسب ترتيب الرغبات وذلك حسب اإلمكانية ويصرف له رقم جامعي بعد انتهاء فترة المهلة)
الرفض مع الرغبة في دخول مرحلة الترشيح التالية.
الرفض وال أرغب في إعادة الترشيح مرة أخرى (ويعد هذا انسحابًا من القبول).
 .3سيتم إعادة فتح بوابة القبول قبل كل مرحلة لمدة  24ساعة؛ لترتيب الرغبات.
في حالة عدم موافقة الطالب أو الطالبة على التخصص المرشح له يسقط حقه في ذلك التخصص،
ويمكن له االختيار بين الترشيح في المرحلة التالية أو االنسحاب من طلب القبول.
 .4القبول االلحاقي  :يتم فتح مرحلة إلحاقية للطالب الذين لم يتقدموا أو يتمكنوا من تثبيت رغباتهم
الكترونيا على األماكن المتاحة مع كتابة شرط تثبيتهم على هذه األماكن بعد إغالق القبول و ذلك
من خالل عمادة القبول والتسجيل.

