دليــل الـقــبول
بجامعة تبوك
للعام الجامعي  1444هـ

عمـادة القبول والتسجيـل

عمـادة القبول
والتسجيـل

ضوابط القبول العامة للعام الجامعي 1444هـ
1

�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية �أو من �أم �سعودية.

2

�أن يكون املتقدم حا�ص ًال على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها من داخل اململكة �أو خارجها.

3

�أن تكون معادلة �شهادة الثانوية �صادرة من جلنة معادلة ال�شهادات بوزارة التعليم يف حال كانت ال�شهادة من خارج اململكة.

4

ان تكون الدرا�سة يف املرحلة الثانوية بنظام "االنتظام".

5

�أن ال يكون قد م�ضى على �ش��هادة الثانوية �أكرث من خم���س �س��نوات� ،أي �أن تكون ال�ش��هادة �صادرة يف العام الدرا�سي 1438هـ -
1439هـ �أو ما بعده ،مع مراعاة ال�شروط اخلا�صة للتخ�ص�صات ال�صحية.

6

�أن ال يزيد عمر املتقدم عن  25عام ًا� ،أي �أن يكون من مواليد عام 1997م �أو ما بعده.

7

�أن ال تقل درجة اختبار التح�صيل الدرا�سي عن .%50

8

�أن ال تقل درجة اختبار القدرات العامة عن .%50

9

�سيتم اعتماد درجات االختبارات املتاحة يف مركز قيا�س �أثناء التقدمي.

10

مدة �صالحية درجات االختبارات خم�سة �سنوات.

11

�أن ال يكون للمتقدم �سجل �أكادميي �سابق يف جامعة تبوك خالل �آخر �أربعة ف�صول درا�سية.

12

�أن ال يكون املتقدم مف�صو ًال من اجلامعة �أو �أي جامعة �أخرى ف�ص ًال �أكادميي ًا �أو ت�أديبي ًا.

13

�أن ال يكون املتقدم مقبو ًال �أو مقيد ًا لنف�س الدرجة العلمية �أو درجة علمية �أخرى يف اجلامعة �أو �أي جامعة �أخرى.

14

يتحمل املتقدم م�س�ؤولية �صحة البيانات ،ويعد القبول الغي ًا �إذا ثبت خالف ذلك.

15

يتحم��ل املتق��دم م�س���ؤولية متابعة �إج��راءات القبول م��ن خالل موق��ع اجلامعة االلكرتوين وو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي
الر�سمية اخلا�صة باجلامعة.
2

دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

معايير القبول وآلية حساب النسبة الموزونة والمكافئة
للعام الجامعي 1444هـ
الن�سبة املوزونة للتخ�ص�صات العلمية

طالب

الثانوية العامة

اختبار القدرات العامة

اختبار التح�صيل الدرا�سي

%30

%30

%40

الن�سبة املكافئة للتخ�ص�صات األأدبية
الثانوية العامة

اختبار القدرات العامة

%40

%60

الن�سبة املوزونة للتخ�ص�صات العلمية واألأدبية
طالبات

الثانوية العامة

اختبار القدرات العامة

اختبار التح�صيل الدرا�سي

%30

%30

%40

وميكن ح�ساب الن�سبة املوزونة واملكافئة عرب موقع عمادة القبول والت�سجيل االلكرتوين

3

دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

خطوات التقديم للقبول الجامعي للعام الجامعي 1444هـ
1

الدخول على بوابة القبول اإلإلكرتونية جلامعة تبوك لتقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عرب الرابط التايل:
https://myut.ut.edu.sa/ut/init

2

يج��ب عل��ى املتقدم ا�س��تخدام جهاز احلا�س��ب اآلآيل �أثن��اء تقدمي الطلب وجتنب ا�س��تخدام اجه��زة الهواتف الذكية
(اجلوال) �أو األأجهزة اللوحية ،كما يجب ا�ستخدام مت�صفح (� )Chromeأو مت�صفح (.)Firefox

3

يجب على املتقدم الت�أكد من ادخال جميع البيانات املطلوبة بدقة وب�شكل �صحيح.

4

يجب على املتقدم الت�أكد من �إدخال جميع الرغبات املتاحة ،وترتيبها ح�سب األأولوية ويتحمل املتقدم م�س�ؤولية �إدخال
الرغبات وترتيبها.

5

تظهرللمتقدمالتخ�ص�صاتاملتاحةوفقال�ضوابطالعامةواخلا�صة.

6

تر�شيح املتقدمني تناف�سي ًا وفق ًا ملعايري القبول (الن�سبة املوزونة) و(الن�سبة املكافئة) وح�سب ترتيب الرغبات واملقاعد
املتاحة.

7

يجب على املتقدم متابعة البوابة اإلإلكرتونية ملعرفة نتيجة القبول املبدئي والقبول النهائي.

8

يجب على املر�ش��ح الدخول على بوابة القبول واختيار ايقونة "تثبيت القبول" لت�أكيد رغبته ،ويف حال عدم تثبيت
القبول �أو رف�ضه يعترب تر�شيحه الغي ًا ويفقد حقه يف القبول.

9

ت�ستقبل عمادة القبول والت�سجيل طلبات االعرتا�ض على الرت�شيح الكرتونيا خالل �أ�سبوع من تاريخ �إعالن النتائج ،وال
يتم النظر يف �أي طلب بعد تلك الفرتة.
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دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

تخ�ص���ص ما مل��دة ال تقل ع��ن �أربع �س��نوات �أو بعد
درج��ة البكالوريو���س :درج��ة جامعي��ة متن��ح بع��د درا�س��ة
ٍ
درا�س��ة عدد من املقررات وال�س��اعات ح�س��ب اخلطة الدرا�س��ية و�إنهاء متطلبات التخرج.
أوال :برامج درجة البكالوريوس بالمقر الرئيسي بمدينة تبوك
كلية الطب
التخ�ص�ص

طالب

طالبات

نوع �شهادة
الثانوية

الطب واجلراحة

√

√

علمي

التخ�ص�ص

طالب

طالبات

نوع �شهادة
الثانوية

دكتور �صيدلة

√

√

علمي

التخ�ص�ص

طالب

طالبات

تقنية املختربات
الطبية

√

√

التمري�ض

√

√

العالج الطبيعي

√

√

ال�شروط اخلا�صة
خريجي العام الدرا�سي
� 1442-1441أو 1443-1442

معيار
القبول
الن�سبة
املوزونة

مدة الربنامج
� 6سنوات درا�سية
� +سنة امتياز

كلية الصيدلة
ال�شروط اخلا�صة
خريجي العام الدرا�سي
� 1442-1441أو 1443-1442

معيار
القبول
الن�سبة
املوزونة

مدة الربنامج
� 5سنوات درا�سية
� +سنة امتياز

كلية العلوم الطبية التطبيقية
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نوع �شهادة
الثانوية
علمي

ال�شروط اخلا�صة
خريجي العام الدرا�سي
� 1442-1441أو 1443-1442

معيار
القبول
الن�سبة
املوزونة

دليل القبول بجامعة تبوك

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� +سنة امتياز

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

كلية الهندسة
يت��م قب��ول الط�الاب يف الكلي��ة عل��ى تخ�ص���ص الهند�س��ة العام��ة ومن ثم يت��م التخ�صي�ص خ�الال ال�س��نة الثانية للتخ�ص�ص��ات التالية
(الهند�س��ة املدني��ة  -الهند�س��ة الكهربائي��ة  -الهند�س��ة امليكانيكي��ة  -الهند�س��ة ال�صناعية) بناء على �ضواب��ط الكلية اخلا�صة.
مدة الربنامج
معيار القبول
طالبات نوع �شهادة الثانوية
طالب
التخ�ص�ص
الهند�سة

×

√

علمي

الن�سبة املوزونة

� 5سنوات درا�سية

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

التخ�ص�ص

طالب

طالبات

علوم احلا�سب

√

√

تقنية املعلومات

√

√

هند�سة احلا�سب

√

×

التخ�ص�ص

طالب

طالبات

األأحياء

√

√

� 4سنوات درا�سية

الريا�ضيات

√

√

� 4سنوات درا�سية

الفيزياء

√

√

الكيمياء

√

√

الكيمياء احليوية

√

√

� 4سنوات درا�سية

اإلإح�صاء

√

√

� 4سنوات درا�سية

� 4سنوات درا�سية
علمي

الن�سبة املوزونة

� 4سنوات درا�سية
� 5سنوات درا�سية

كلية العلوم
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نوع �شهادة الثانوية

علمي

معيار القبول

الن�سبة املوزونة

دليل القبول بجامعة تبوك

مدة الربنامج

� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

كلية إدارة األعمال
التخ�ص�ص
املحا�سبة
التمويل واال�ستثمار
نظم املعلومات اإلإدارية
الت�سويق
�إدارة األأعمال م�سار (اإلإدارة)

طالب
√
√
√
√
√

التخ�ص�ص
الدرا�سات اإلإ�سالمية
اللغة العربية
اللغات والرتجمة (اللغة
اإلإجنليزية )

طالب
√
√

طالبات
√
√

√

√

معيار القبول

نوع �شهادة الثانوية

طالبات
√
الن�سبة املوزونة
علمي
√
√
√
طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري
√ حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

كلية التربية واآلداب
نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي� -أدبي  -اداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

كلية الشريعة واألنظمة
التخ�ص�ص
األأنظمة
ال�شريعة

نوع �شهادة الثانوية

طالب
√
√

معيار القبول

طالبات
√
طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي  -اداري -
√ حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

كلية التصاميم والفنون
التخ�ص�ص
الت�صميم الداخلي
ت�صميم األأزياء واملن�سوجات

طالب طالبات
√
×
√
×
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نوع �شهادة الثانوية
علمي
علمي � -أدبي  -اداري

معيار القبول
الن�سبة املوزونة
دليل القبول بجامعة تبوك

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

ثانيًا :برامج درجة البكالوريوس بالكليات الجامعية بالمحافظات
الكلية الجامعية بمحافظة حقل
التخ�ص�ص

طالب طالبات

علوم احلا�سب

√

√

األأحياء

×

√

اللغات والرتجمة
(اللغة اإلإجنليزية)

×

√

مدة الربنامج

نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

علمي

الن�سبة املوزونة

علمي � -أدبي � -إداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي

طالب (الن�سبة املكافئة)
طالبات (الن�سبة املوزونة)

� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

الكلية الجامعية بمحافظة ضباء
التخ�ص�ص

طالب طالبات

نوع �شهادة الثانوية

ال�شروط اخلا�صة

تقنية املختربات الطبية

×

√

علمي

خريجي العام
الدرا�سي
� 1442-1441أو
1443-1442

املحا�سبة

×

√

علمي

� 4سنوات درا�سية

الت�سويق

√

√

اللغات والرتجمة
(اللغة اإلإجنليزية)

√

√

علمي� ،أدبي� ،إداري،
حتفيظ القر�آن ،املعهد
العلمي

� 4سنوات درا�سية
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معيار القبول

الن�سبة املوزونة

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية
� +سنة امتياز

طالب (الن�سبة املكافئة)
املوزونة)
طالبات (الن�سبة
� 4سنوات درا�سية

دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

الكلية الجامعية بمحافظة الوجه
التخ�ص�ص

طالب طالبات

علوم احلا�سب

×

√

الكيمياء

×

√

نظم املعلومات اإلإدارية

√

×

اللغات والرتجمة
(اللغة اإلإجنليزية)

√

√

معيار القبول

نوع �شهادة الثانوية

مدة الربنامج
� 4سنوات درا�سية

الن�سبة املوزونة

علمي

� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

علمي � -أدبي � -إداري  -حتفيظ
القر�آن  -املعهد العلمي

طالب (الن�سبة املكافئة)
طالبات (الن�سبة املوزونة)

� 4سنوات درا�سية

الكلية الجامعية بمحافظة أملج
التخ�ص�ص

طالب طالبات

التمري�ض

√

√

علوم احلا�سب

√

√

األأحياء

×

√

اللغات والرتجمة
(اللغة اإلإجنليزية)

√

√
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نوع �شهادة الثانوية

ال�شروط اخلا�صة

علمي

خريجي العام الدرا�سي
� 1442-1441أو
1443-1442

مدة الربنامج

معيار القبول

� 4سنوات درا�سية
� +سنة امتياز
الن�سبة املوزونة

� 4سنوات درا�سية

علمي
علمي� ،أدبي� ،إداري،
حتفيظ القر�آن ،املعهد
العلمي

� 4سنوات درا�سية
طالب (الن�سبة املكافئة)
طالبات (الن�سبة املوزونة)

دليل القبول بجامعة تبوك

� 4سنوات درا�سية

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

الكلية الجامعية بمحافظة تيماء
التخ�ص�ص

طالب

طالبات

نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

علوم احلا�سب

√

√

علمي

الن�سبة املوزونة

� 4سنوات درا�سية

×

√

√

√

اللغات والرتجمة
(اللغة اإلإجنليزية)
�إدارة األأعمال م�سار
(اإلإدارة)
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طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

دليل القبول بجامعة تبوك

� 4سنوات درا�سية
� 4سنوات درا�سية

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

تخ�ص���ص م��ا مل��دة ال تق��ل عن �س��نتني ون�ص��ف �أو بعد
درج��ة الدبل��وم املتو�س��ط :درج��ة جامعي��ة متن��ح بع��د درا�س��ة
ٍ
درا�س��ة ع��دد م��ن املقررات وال�س��اعات ح�س��ب اخلطة الدرا�س��ية و�إنهاء متطلب��ات التخرج.
ثالثًا :برامج درجة الدبلوم المتوسط
الكلية التطبيقية بالمقر الرئيسي بمدينة تبوك
التخ�ص�ص

طالب طالبات

معيار القبول

نوع �شهادة الثانوية

مدة الربنامج

�إدارة اخلدمات ال�صحية

√

√

�سنتان ون�صف

تقنية هند�سة اإلإن�شاءات

√

×

�سنتان ون�صف

األأمن ال�سيرباين

√

√

�سنتان ون�صف

الربجمة وعلوم احلا�سب

√

√

�سنتان ون�صف

�إدارة �أنظمة ال�شبكات

√

√

الدرا�سات البيئية

√

√

�سنتان ون�صف

بيئة النبات

√

√

�سنتان ون�صف

حماية البيئة واملوارد
الطبيعية

√

√

�سنتان ون�صف

املحا�سبة املهنية

√

√

�سنتان ون�صف

املوارد الب�شرية

√

√

�إدارة املخاطر والت�أمني

√

√
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الن�سبة املوزونة

علمي

علمي � -أدبي � -إداري  -حتفيظ
القر�آن  -املعهد العلمي

طالب (الن�سبة املكافئة)
طالبات (الن�سبة املوزونة)

دليل القبول بجامعة تبوك

�سنتان ون�صف

�سنتان ون�صف
�سنتان ون�صف
للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

الكلية التطبيقية فرع حقل
التخ�ص�ص

طالب طالبات

�إدارة �أنظمة ال�شبكات

√

√

الدرا�سات البيئية

√

×

املوارد الب�شرية

√

√

نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

علمي

الن�سبة املوزونة

�سنتان ون�صف

طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

�سنتان ون�صف

الكلية التطبيقية فرع ضباء
التخ�ص�ص

طالب

طالبات

نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

الربجمة وعلوم احلا�سب

√

√

علمي

الن�سبة املوزونة

�سنتان ون�صف

�إدارة املخاطر والت�أمني

√

√

طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي� ،أدبي� ،إداري
حتفيظ القر�آن ،املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

�سنتان ون�صف

الكلية التطبيقية فرع الوجه
التخ�ص�ص

طالب طالبات

حماية البيئة واملوارد الطبيعية

√

√

املوارد الب�شرية

√

√
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نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

علمي

الن�سبة املوزونة

�سنتان ون�صف

طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)
دليل القبول بجامعة تبوك

�سنتان ون�صف
للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

الكلية التطبيقية فرع أملج
التخ�ص�ص

طالب طالبات

�إدارة �أنظمة ال�شبكات

√

√

�إدارة املخاطر والت�أمني

√

√

معيار القبول

نوع �شهادة الثانوية

مدة الربنامج
�سنتان ون�صف

الن�سبة املوزونة
علمي
طالب (الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري -
�سنتان ون�صف
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات (الن�سبة املوزونة)

الكلية التطبيقية فرع تيماء
التخ�ص�ص

طالب طالبات

الدرا�سات البيئية

√

√

املوارد الب�شرية

√

√
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نوع �شهادة الثانوية

معيار القبول

مدة الربنامج

علمي

الن�سبة املوزونة

�سنتان ون�صف

طالب ( الن�سبة املكافئة)
علمي � -أدبي � -إداري -
حتفيظ القر�آن  -املعهد العلمي طالبات ( الن�سبة املوزونة)

دليل القبول بجامعة تبوك

�سنتان ون�صف

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

وملزي��د ًا م��ن املعلوم��ات ميكنك��م التوا�ص��ل مع عم��ادة القبول والت�س��جيل من خ�الال فريق
الدعم وامل�ساندة
متنياتنا للجميع بالتوفيق

روابطمهمة

عمادة القبول
والت�سجيل
جامعة تبوك

جامعة تبوك

جامعة تبوك

عمادة القبول والت�سجيل

جامعة تبوك

@U_Tabuk

www.ut.edu.sa

@UT_DAR

U_Tabuk
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دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

عمـادة القبول
والتسجيـل

https://www.ut.edu.sa/ar/web/dar/hp
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www.ut.edu.sa

دليل القبول بجامعة تبوك

للعام الجامعي 1444هـ

