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 بجامعة تبوك والتسجيلنبذة تعريفية عن نظام القبول 
 لتقديم على البوابة اإللكترونيةل اإلجرائية خطواتال

  

 

 

 ع٢ً ايسابط ايتايٞ: االيتخام بادتاَع١دتاَع١ تبٛى يتكدِٜ طًب  اإليهرت١ْٝٚع٢ً ايبٛاب١ ايدخٍٛ -1
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  جيب ع٢ً املتكدّ اضتخداّ ايهُبٝٛتس املهتيب اثٓا٤ ايتكدِٜ ع٢ً طًب ايكبٍٛ ٚجتٓب اضتخداّ اجٗص٠

 (.ipadاهلٛاتف ايرن١ٝ )ادتٛاٍ( أٚ األجٗص٠ ايًٛح١ٝ )

  األضاض١ٝتعب١٦ مجٝع ايبٝاْات 

 ٍجيب ع٢ً املتكدّ تستٝب ايسغبات بدق١ حٝح إٔ  األٚي١ٜٛ ٗا حطبايسغبات املتاح١, ٚتستٝب ناف١ إدخا(

 تستٝبٗا بصهٌ عصٛا٥ٞ قد ٜؤدٟ إىل قبٍٛ ايطايب يف ختصص غري َٓاضب ي٘(.

  ٔني تٓافطًٝا طسٜل املفاض١ً بني املتكدَبعد اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يًتكدِٜ االيهرتْٚٞ ضٝتِ ايرتشٝح ع

( ٚحطب تستٝب ايسغبات ٚتٛفس املكاعد ٚشسٚط ايكبٍٛ عا١َايايجاْٛب١ ْطب١ ٚفل َعاٜري ايكبٍٛ )

 : يًهًٝات يف ادتاَع١

 ملعسف١ ْتٝج١ ايكبٍٛ املبد٥ٞ. اإليهرت١َْٝٚتابع١ ايبٛاب١  ١ٜتعني ع٢ً ايطايب/ايطايب 

 ف بايبٝاْات املدخ١ً عُا ٖٛ َدٕٚ يف املطتٓدات ضٝتِ زفض ايطًب.َالحع١ ٖا١َ: يف حاٍ ٚجٛد اختال

 

 

  جيب ع٢ً املتكدّ ايدخٍٛ يف ايتٛازٜخ ٚاملٛاعٝد احملدد٠ يف ْصس٠ ايكبٍٛ ٚطباع١ اضتُاز٠ ايرتشٝح

ايكبٍٛ عًٝ٘ إزضاٍ  )ايكبٍٛ املبد٥ٞ( ٚمنٛذج تطًِٝ املطتٓدات, ٚيف حاي١ اْطبكت ع٢ً املتكدّ شسٚط

املطتٓدات املطًٛب١ يًجاَع١ عرب ايربٜد املُتاش خالٍ ايفرت٠ احملدد٠ يف ْصس٠ ايكبٍٛ ٚيف ٖرٙ اذتاي١ ٜعترب 

ايطايب َكبٛاًل َبد٥ًٝا ٜٚتٛقف قبٛي٘ ايٓٗا٥ٞ بعد تدقٝل َطتٓدات٘ َٚطابكتٗا يًبٝاْات املطج١ً ع٢ً 

 املٛقع.

 يف جاَع١ أخس٣  خالٍ ايفرت٠ احملدد٠ أٚ تبني قبٛي٘ املُتاشيًربٜد  ًٛب١املط إذا مل ٜطًِ ايطايب املطتٓدات

 ضٝتِ إضتبعادٙ.

  ًّٜٛصّ ع٢ً ايطايب/ايطايب١ قبٌ تطًِٝ املًف عرب ايربٜد املُتاش إزفام أصٌ قط١ُٝ اإلٜداع ايٓكدٟ يًسض

 (.4100341255541( زٜاٍ ٚذيو عٔ طسٜل بٓو ايسٜاض يف حطاب زقِ )2000ايدزاض١ٝ ٚاملكدز٠ بــ)

  جيب إٔ تهٕٛ قط١ُٝ االدٜداع ايٓعدٟ باضِ ايطايب اٚ ايطايب١ ٚال ٜكب الضداد عٔ طسٜل ايصساف

 اآليٞ.
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 َالحعات ١َُٗ :

 ٕتهٕٛ قط١ُٝ االدٜداع ايٓعدٟ باضِ ايطايب اٚ ايطايب١ ٚال ٜكب الضداد عٔ طسٜل ايصساف  جيب أ

 االيٞ.

 ٍٛدتاَع١ تبٛى يتكدِٜ طًب االيتخام بادتاَع١ اإليهرت١ْٝٚع٢ً ايبٛاب١  عٓد ايدخ 

 ٜتعني ع٢ً ايطايب/ايطايب١ بعد ايكبٍٛ املبد٥ٞ طباع١ َا :ًٜٞ 

 ) ٞاضتُاز٠ ايرتشٝح )ايكبٍٛ املبد٥ 

 منٛذج تطًِٝ املطتٓدات يًربٜد املُتاش 

 ٍاملطتٓدات املطًٛب١ يتطًُٝٗا يًربٜد املُتاش يف املٛعد احملدد يف اضتُاز٠ ايرتشٝح  إنُا 

  َٔ مجٝع املطتٓدات املطًٛب١ يًكبٍٛ قبٌ تطًُٝٗا ملٛظف ايربٜد املُتاش. إنُاٍايتأند 

  َهاتب ايربٜد املُتاش. إىلتطًِٝ ايٛثا٥ل ايالش١َ يًكبٍٛ خالٍ ايفرت٠ احملدد٠ 

  ٞيد٣ ايربٜد املُتاش.( خبد١َ جاَعٞ ) ٚضع مجٝع املطتٓدات باملًف ايٛزق 

  َٔ ًٞقبٌ َٛظف ايربٜد  منٛذج تطًِٝ املطتٓدات يًربٜد بعد ختُٗا َٔحيتفغ ايطايب بادتص٤ ايطف

 .الضتالَ٘ ٚثا٥ل ايطايب إثباتًا

 ّٛايطايب مبتابع١  ٜكّٛ املٛظف بإْٗا٤ إجسا٤ات االضتالّ ٚتطًِٝ ايطايب إٜصاٍ االضتالّ يًٛثا٥ل يٝك

 .www.ems.com.saحت٢ ٚصٛهلا يًجاَع١ َٔ خالٍ َٛقع ايربٜد املُتاش  َطتٓدات٘ضري 

 .عدّ تطًِٝ ايطايب/ايطايب١ املطتٓدات املطًٛب١ يف املٛعد احملدد ي٘ ٜفكدٙ فسص١ ايكبٍٛ بادتاَع١ 

  ّعٔ طسٜل ايربٜد املُتاش فكط. إالًَف  أٟئ ٜتِ اضتال 

  ايربٜد ايطعٛدٟ َط٦ٍٛ عٔ اضتالّ ناٌَ َطتٓدات ايطًب١ 

 غري ايطعٛدٜني عٔ طسٜل ارتطا ضٝتِ ازجاعٗا يًربٜد عٓد اضتالّ َطتٓدات 

 زفع املطتٓدات املطًٛب١ عٔ طسٜل ايبٛاب١ االيهرت١ْٝٚ 

 ( ع٢ً إ ٜهٕٛ بايصٟ ايسمسٞ 4*6زفع صٛز٠ شخص١ٝ يًطايب ١ًَْٛ ٚحدٜج١ َكاس) 

 

 

 : املطتٓدات املطًٛب١:ًايجثا

  اضتُاز٠ ايرتشٝح 

  يًجاَع١ اإليهرت١ْٝٚمنٛذج تطًِٝ املطتٓدات يًربٜد املُتاش, تطبع َٔ ايبٛاب١ 
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  + )صٛز َٓٗا. 4أصٌ نصف دزجات شٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ )ال تكبٌ ايصٛز حتت أٟ عرز 

 اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓصـٛز٠ بطاقـ١ األحـٛاٍ أ ٚ. 

 صـٛز٠ بطاق١ ايعا١ً٥ أٚ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يًطايبات. 

  ًِٗٝصٛز٠ َٔ )شٗاد٠ املٝالد + بطاق١ اهل١ٜٛ  إزفامايطالب/ايطايبات غري ايطعٛدٜني َٚٔ أّ ضعٛد١ٜ ع

 يًٛايد٠ + اإلقا١َ( 

  صٛز شخص١ٝ حدٜج١ ١ًَْٛ )يًطالب فكط(. 4عدد 
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 زٜاٍ )ايفني زٜاٍ ( ٚذيو عٔ طسٜل االٜداع  2000قط١ُٝ االٜداع ايٓكدٟ يًسضّٛ ايدزاض١ٝ ٚاملكدزٙ بـــ

ٚجيب إ تهٕٛ قط١ُٝ االٜداع  4100341255541ايٓكدٟ )فكط( يف بٓو ايسٜاض يف حطاب زقِ 

 ايٓكدٟ باضِ ايطايب اٚ ايطايب١ ٚال ٜكبٌ ايطداد عٔ طسٜل ايصساف االيٞ 

  

 ط االْطخاب :شسٚزابعًا: 

  ٖـ  1435\11\5إذا اْطخب ايطايب ْٗا٥ٝا َٔ ايربْاَج يف َد٠ اقصاٖا اضبٛعإ َٔ ّٜٛ االحد املٛافل

 % َٔ ايتهايٝف املكسز٠ .10ختصِ َٔ ْطب١ 

  ٖــ  1435\11\5إذا اْطخب ايطايب ْٗا٥ٝا َٔ ايربْاَج يف َد٠ اقصاٖا شٗس ْٚصف َٔ ّٜٛ االحد

 املكسز٠ .% َٔ ايتهايٝف 50ختصِ ْطب١ 

  1435\11\5ال ٜطتخل ايطايب اٟ ْطب١ َٔ ايتهايٝف املكسز٠ بعد َسٚز شٗسإ َٔ تازٜخ االحد . 

 

 

 

 

 

 

 


