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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

الشروط العامة للقبول بكل كليات الجامعة

اأن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية اأو من اأم �سعودية.1

اأن يكــون املتقــدم حا�ســا علــى �سهادة الثانويــة العامــة اأو ما يعادلهــا من داخــل اململكة اأو 2
خارجها.

ان تكون معادلة �سهادة الثانوية �سادرة من جلنة معادلة ال�سهادات بوزارة التعليم اذا كانت 3
�سهادة الثانوية من اخلارج.

ان ال يكون قد م�سى على �سهادة الثانوية اكرث من خم�س �سنوات اي ان تكون ال�سهادة �سادرة 4
يف العام الدرا�سي ١٤٣٦-١٤٣٧ وما بعده مع مراعاة ال�سروط اخلا�سه للتخ�س�سات ال�سحية.

اأن ال يزيد عمر املتقدم عن 25 عامًا ، اأي اأن يكون من مواليد عام ١٤١٦هـ وما بعده.5

اأن ال تقل درجة اختبار التح�سيل الدرا�سي عن 50% ) �سيتم اعتماد الدرجة املتاحة اأثناء 6
التقدمي(

اأن ال تقــل درجــة اختبار القدرات العامة عــن 50% ) �سيتم اعتماد الدرجــة املتاحة اأثناء 7
التقدمي (

اأن ال يكون املتقدم مف�سواًل من اجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى ف�سًا اأكادمييًا اأو تاأديبيًا، واإذا 8
ات�سح بعد القبول النهائي اأنه �سبق ف�سله فيعد قبوله الغيًا.

اأن ال يكون املتقدم مقيدًا لنف�س الدرجة اأو درجة اأخرى يف اجلامعة، واإذا ات�سح بعد القبول 9
النهائي اأنه مقيدًا فيعد قبوله الغيًا.

اأن ال يكــون املتقــدم مقبــوال اأو مقيدًا يف جامعــة اأخرى، واإذا ات�سح بعد القبــول النهائي اأنه 10
مقبواًل اأو مقيدًا فيعد قبوله الغيًا.

يجــب التاأكــد من �سحة البيانــات ويف حال وجود نق�ــس اأو خطاأ يف البيانــات املدخلة �سيتم 11
الغاء القبول. 

يتحمــل املتقــدم م�سوؤولية متابعــة اإجراءات القبول مــن خال موقع اجلامعــة االلكرتوين 12
وو�سائل التوا�سل االجتماعي اخلا�سة باجلامعة.
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

حساب النسبة الموزونة والمكافئة للعام الجامعي 1442هـ

ب
طال

حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية

اختبار التح�سيل الدرا�سياختبار القدرات العامة�سهادة الثانوية العامة

%٤0%٤0%20

حساب النسبة المكافئة للتخصصات األدبية

اختبار القدرات العامة�سهادة الثانوية العامة

%50%50

ت
لبا

طا

حساب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية واألدبية

اختبار التح�سيل الدرا�سياختبار القدرات العامة�سهادة الثانوية العامة

%٤0%٤0%20

وميكن ح�ساب الن�سبة املوزونة واملكافئة عن طريق �سفحة عمادة القبول والت�سجيل عرب الرابط
https://www.ut.edu.sa/ar/web/dar/pc
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

خطوات التقديم للقبول الجامعي للعام الجامعي 1442هـ

1
الدخول على البوابة االإلكرتونية جلامعة تبوك لتقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عرب الرابط التايل.

 https://myut.ut.edu.sa/ut/init

يجــب علــى املتقــدم ا�ستخدام جهــاز احلا�ســب االآيل اأثناء تقــدمي الطلب وجتنب ا�ستخــدام اجهزة 2
)Chrome ( اأو االأجهزة اللوحية ، كما يجب ا�ستخدام مت�سفح ) الهواتف الذكية )اجلوال

يجب ادخال جميع البيانات املطلوبة بدقة وب�سكل �سحيح.3

يجــب اإدخال جميع الرغبــات املتاحة، وترتيبها ح�سب االأولوية ويتحمــل املتقدم م�سوؤولية اإدخال 4
الرغبات.

التخ�س�سات املتاحة التي تظهر للمتقدم هي التي حتقق ال�سروط العامة واخلا�سة.5

�سيتــم الرت�سيــح بني املتقدمني تناف�سيًا وفق معايري القبول  ) الن�سبة املوزونة ( و) الن�سبة املكافئة( 6
وح�سب ترتيب الرغبات واملقاعد املتاحة.

يجب على املتقدم متابعة البوابة االإلكرتونية ملعرفة نتيجة القبول املبدئي والقبول النهائي.7

يجب على املر�سح الدخول على بوابة القبول واختيار ايقونة تثبيت القبول لتاأكيد رغبته، ويف حال 8
مل يثبت املر�سح طلبه اأو رف�س تثبيت قبوله  فيعترب تر�سيحه الغيا ويفقد حقه يف القبول.

ت�ستقبل عمادة القبول والت�سجيل طلبات االعرتا�س على الرت�سيح اإلكرتونيًا خال اأ�سبوع من تاريخ 9
اإعان النتائج، وال يتم النظر يف اأي طلب بعد تلك الفرتة.
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

كلية الطب
مدة الربنامجال�سروط اخلا�سةنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

علمي )علوم √√الطب واجلراحة
طبيعية(

خريجي العام الدرا�سي
١٤٣9-١٤٤0 اأو١٤٤0-١٤٤١هـ

٦ �سنوات درا�سية
+ �سنة امتياز 

كلية الصيدلة
مدة الربنامجال�سروط اخلا�سةنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

علمي )علوم √√ال�سيدلة
طبيعية(

خريجي العام الدرا�سي
١٤٣9-١٤٤0 اأو١٤٤0-١٤٤١هـ

5 �سنوات درا�سية
+ �سنة امتياز

كلية العلوم الطبية التطبيقية
مدة الربنامجال�سروط اخلا�سةنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√تقنية املختربات الطبية
علمي )علوم 

طبيعية(

خريجي العام الدرا�سي
١٤٤0-١٤٣9

اأو١٤٤0-١٤٤١هـ

٤ �سنوات درا�سية
+ �سنة امتياز √√التمري�س

√√العاج الطبيعي

كلية الهندسة
قبول الطاب يف الكلية عام ويتم التخ�سي�س خال ال�سنة الثانية للتخ�س�سات التالية )الهند�سة املدنية - الهند�سة 

الكهربائية - الهند�سة امليكانيكية - الهند�سة ال�سناعية( بناء على �سروط الكلية اخلا�سة.
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س
5 �سنوات درا�سيةعلمي )علوم طبيعية(×√الهند�سة

أوال : برامج البكالوريوس )انتظام( – المقر الرئيسي – مدينة تبوك

درجــة البكالوريو�ــس: درجــة جامعيــة متنح بعد درا�ســة تخ�س�س حمدد ملدة ال تقــل عن اأربع �سنــوات اأو بعد درا�سة عــدد من املقررات 
وال�ساعات ح�سب اخلطة الدرا�سية واإنهاء متطلبات التخرج.
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√علوم احلا�سب
علمي )علوم طبيعية(

٤ �سنوات درا�سية
٤ �سنوات درا�سية√√تقنية املعلومات
5 �سنوات درا�سية×√هند�سة احلا�سب

كلية العلوم
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س
√√االأحياء

علمي )علوم طبيعية(

٤ �سنوات درا�سية
٤ �سنوات درا�سية√√الريا�سيات

٤ �سنوات درا�سية√√الفيزياء
٤ �سنوات درا�سية√√الكيمياء

٤ �سنوات درا�سية√√الكيمياء احليوية
٤ �سنوات درا�سية√√االإح�ساء

كلية إدارة األعمال
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س
√√املحا�سبة

علمي )علوم طبيعية(
٤ �سنوات درا�سية

٤ �سنوات درا�سية√√التمويل واال�ستثمار
٤ �سنوات درا�سية√√نظم املعلومات االإدارية

علمي )علوم طبيعية( - اأدبي )علوم اإن�سانية(√√الت�سويق
اإداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن  - معهد 

علمي

٤ �سنوات درا�سية
اإدارة االأعمال - م�سار 

٤ �سنوات درا�سية√√االإدارة
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

كلية التربية واآلداب
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√الدرا�سات االإ�سامية
علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(

اداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن
معهد علمي

٤ �سنوات درا�سية
٤ �سنوات درا�سية√√اللغة العربية

اللغات والرتجمة 
٤ �سنوات درا�سية√√)اللغة االإجنليزية (

كلية الشريعة واألنظمة
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س
علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(√√االأنظمة

اداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن – معهد 
علمي

٤ �سنوات درا�سية

٤ �سنوات درا�سية√√ال�سريعة

كلية التصاميم والفنون
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

٤ �سنوات درا�سيةعلمي )علوم طبيعية(√×الت�سميم الداخلي

ت�سميم االأزياء 
علمي )علوم طبيعية( - اأدبي )علوم √×واملن�سوجات

٤ �سنوات درا�سيةاإن�سانية(
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

الكلية الجامعية بمحافظة حقل
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√علوم احلا�سب

علمي )علوم طبيعية(

٤ �سنوات درا�سية
٤ �سنوات درا�سية√×االأحياء

نظم املعلومات 
٤ �سنوات درا�سية×√االإدارية

علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(√√الدرا�سات االإ�سامية
 اإداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن – معهد 

علمي

٤ �سنوات درا�سية
اللغات والرتجمة 

٤ �سنوات درا�سية√√)اللغة االإجنليزية(

الكلية الجامعية بمحافظة ضباء
مدة الربنامجال�سروط اخلا�سةنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

تقنية املختربات 
√×الطبية

علمي )علوم 
طبيعية(

خريجي العام الدرا�سي 
١٤٤0-١٤٣9 

اأو١٤٤0-١٤٤١هـ

٤ �سنوات درا�سية
+ �سنة امتياز

٤ �سنوات درا�سية√√علوم احلا�سب
٤ �سنوات درا�سية√×املحا�سبة
علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(√√الت�سويق

 اإداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن – معهد علمي

٤ �سنوات درا�سية
اللغات والرتجمة 

٤ �سنوات درا�سية√√)اللغة االإجنليزية (

ثانيا : برامج البكالوريوس )انتظام ( – الكليات الجامعية بالمحافظات
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

الكلية الجامعية بمحافظة الوجه
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√علوم احلا�سب
علمي )علوم طبيعية(

٤ �سنوات درا�سية
٤ �سنوات درا�سية√×الكيمياء

٤ �سنوات درا�سية×√نظم املعلومات االإدارية
علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(√√اللغة العربية

 اإداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن – معهد 
علمي

٤ �سنوات درا�سية
اللغات والرتجمة 

٤ �سنوات درا�سية√√)اللغة االإجنليزية(

الكلية الجامعية بمحافظة أملج
مدة الربنامجال�سروط اخلا�سةنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√التمري�س

علمي )علوم طبيعية(

خريجي العام الدرا�سي 
١٤٤0-١٤٣9 

اأو١٤٤0-١٤٤١هـ

 ٤ �سنوات درا�سية
+ �سنة امتياز

٤ �سنوات درا�سية√√علوم احلا�سب
٤ �سنوات درا�سية√√الريا�سيات

٤ �سنوات درا�سية√×االأحياء
علمي )علوم طبيعية( √√اللغة العربية

اإن�سانية(  – اأدبي )علوم 
 - اإدارية(  – اإداري )علوم 
حتفيظ قراآن  – معهد علمي

٤ �سنوات درا�سية
اللغات والرتجمة 

٤ �سنوات درا�سية√√)اللغة االإجنليزية(

٤ �سنوات درا�سية√√الدرا�سات االإ�سامية
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

الكلية الجامعية بمحافظة تيماء
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√علوم احلا�سب
علمي )علوم طبيعية (

٤ �سنوات درا�سية

٤ �سنوات درا�سية√×االأحياء

اللغات والرتجمة 
√√)اللغة االإجنليزية(

علمي )علوم طبيعية( – اأدبي )علوم اإن�سانية(
اإداري )علوم اإدارية( - حتفيظ قراآن

معهد علمي

٤ �سنوات درا�سية

اإدارة االأعمال - 
٤ �سنوات درا�سية√√م�سار االإدارة

٤ �سنوات درا�سية√√الدرا�سات االإ�سامية
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

كلية المجتمع
مدة الربنامجنوع �سهادة الثانويةطالباتطابالتخ�س�س

√√نظم ال�سجات الطبية

علمي )علوم طبيعية (

5 م�ستويات درا�سية 
5 م�ستويات درا�سية√√ال�سحة العامة

5 م�ستويات درا�سية √√اإدارة �سبكات احلا�سب
الر�سم باحلا�سب وت�سميم 

5 م�ستويات درا�سية √√�سفحات الويب

٤ م�ستويات درا�سية √√علوم احلا�سب
علمي )علوم طبيعية( √√اإدارة املوارد الب�سرية

اإن�سانية(  )علوم  – اأدبي 
 - اإدارية(  )علوم  – اإداري 
حتفيظ قراآن  – معهد علمي

٤ م�ستويات درا�سية 
5 م�ستويات درا�سية √√التاأمني

٤ م�ستويات درا�سية √√االإدارة املالية

ثالثا : برامج الدبلوم المشارك )انتظام ( – المقر الرئيسي – مدينة تبوك

درجــة الدبلــوم امل�ســارك: درجــة جامعية متنح بعد درا�ســة تخ�س�س حمدد ملــدة ال تقل عن �سنتــني اأو بعد درا�سة عــدد من املقررات 
وال�ساعات ح�سب اخلطة الدرا�سية واإنهاء متطلبات التخرج.
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك

وملزيدًا من املعلومات ميكنكم التوا�سل مع عمادة القبول والت�سجيل 
من خال فريق الدعم وامل�ساندة عرب الرابط 

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

عمادة القبول والت�سجيلجامعة تبوكجامعة تبوك

روابط مهمة

www.ut.edu.sa  @U_Tabuk   U_Tabuk  @UT_DAR
جامعة تبوك

جامعة تبوك

متنياتنا للجميع بالتوفيق

عمادة القبول والت�سجيل
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للعام الجامعي 1442هـدليل القبول بجامعة تبوك
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