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نبــارك ألبنائنا وبناتنا طلبة المرحلة الثانوية اجتيــاز متطلبات االلتحاق بالتعليم الجامعي

.ونتمنــى لهم النجــاح والتميّــز فــي مرحلتهم الجامعيــة، كمــا ويســعدنا اختياركم لجامعــة أم القرى

وانطالقًا من المســؤولية التــي تقــع علــى عاتق عمــادة القبــول والتســجيل فقــد أُعــد هــذا الدليــل المبســط 

.  للتعريف بمعاييــر القبــول وشــروطه، وآليتــه وإجراءاتــه، والكليــات وتخصصاتها المتاحــة للتقديــم

:ولالطالع على التخصصات و الخطط الدراسية نأمل الدخول على موقع الجامعة الرسمي 

https://uqu.edu.sa/

مقدمة
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برامج القبول في جامعة أم القرى

برنامج البكــــالــوريــــوس

(الدراسة باللغة اإلنجليزية)السنة األولى المشتركة 
مسار الكليات الطبية1.
مسار التمريض2.
مسار الهندسة والحاسب اآللي3.
المسار اإلداري4.

القبول المباشر
الكليات النظرية 1.
(.المحاسبة)كلية إدارة األعمال 2.
.(العمارة اإلسالمية)كلية العلوم التطبيقية وكلية الهندسة 3.
.(الجموم ،القنفذة ، الليث، أضم)الكليات الجامعية بفروع الجامعة 4.

برنامج السنة األولى المشتركة المسائية و السنة التأهيلية المسائية
https://uqu.edu.sa/cscep/9038 
https://uqu.edu.sa/cscep/9037

برامج الدبلــــــوم

دبلومات كلية المجتمع
علوم الحاسب اآللي1.
التسويق2.
فني معماري3.
المصارف4.
المحاسبة المالية5.

(  المدفوعة)دبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
إدارة الموارد البشرية1.
اإلدارة المكتبية2.
أعمال الحج والعمرة3.
الخط العربي4.
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.الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها1

4
كفايات اللغة اإلنجليزية -التحصيلي -القدرات العامة ) اجتياز اختبارات مركز قياس المطلوبة

.(للراغبين بااللتحاق بقسم اللغة اإلنجليزية

.اجتياز ما تشترط األقسام  من اختبار أو مقابلة شخصية5

.الطالبة الئقًا طبيًا/ أن يكون الطالب 6

.الطالبة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصالً تأديبيًا أو أكاديميًا/ أن ال يكون الطالب 7

3

شروط القبول في برنامج البكالوريوس

2
و مسار الكليات الطبية أن ال يكون مضى على شهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن  سنتين لمسار 

.سنوات لباقي التخصصات األخرى( 5)التمريض ، و

.عامًا( 25)الطالبة عن /أن ال يتجاوز عمر الطالب 3



.الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها1

.سنوات ( 5)أن ال يكون مضى على شهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن 2

كفايات اللغة اإلنجليزية -التحصيلي-القدرات العامة ) اجتياز اختبارات مركز قياس المطلوبة4

.(للراغبين بااللتحاق بقسم اللغة اإلنجليزية

.الطالبة الئقًا طبيًا/ أن يكون الطالب 5

.الطالبة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصالً تأديبيًا أو أكاديميًا/ أن ال يكون الطالب 6

4

شروط القبول في برنامج السنة األولى المشتركة المسائية 

و السنة التأهيلية المسائية

.سداد المقابل المالي7

.عامًا( 25)الطالبة عن /أن ال يتجاوز عمر الطالب 3



نظام ومعايير القبول 

في جامعة أم القرى
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يتم قبول الطالب والطالبات في كليـات الجامعـة وفقـًا لنظـام المفااـلة ا لـي، 

:  كما يلي

+ نسبة اختبـار القـدرات+ نسبة المرحلة الثانوية)النسبة المكافئة الموزونة •

.(نسبة اختبار التحصيلي

.الطاقة االستيعابية لكل تخصص•
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7

40%
30%

التخصصات العلمية

50%50%

تخصص اللغة اإلنجليزيةالمسار اإلداري و التخصصات النظرية

اختبار كفاياتالتحصيليالقدرات العامةالثانوية العامة

:  مالحظة 

،%90لاللتحاق بمسار الكليات الطبية و مسار التمريض يجب أال تقل النسبة العامة فيي مرحلية النانويية العامية عي  

.% 90ع  ( متوسط الدرجات في مقررات المواد العلمية و اللغة اإلنجليزية)وأال تقل النسبة الخاصة 



المقابيالت الشخصييية واالختبيارات الخياصة

(طالبات-طالب )قسم القراءات ويشترط حفظ القرآن الكريم كامالً •

(طالبات-طالب )قسم الشريعة •

(طالب فقط)قسم الدراسات القضائية •

(طالب فقط)قسم التربية البدنية •

:  مالحظة 

ي يحدد القسم للمرشح موعدًا إلجراء المقابالت الشخصية ويتم اإلبالغ بالقبول عن طريق حساب الطالب ف1.

. بوابة القبول و البريد اإللكتروني المسجل في طلب القبول

عند عدم قبول المرشحين من الطالب والطالبات في األقسام السابقة والتـي تـم إجـراء مقـابالت شخصـية 2.

لها ، يتم الترشيح على الرغبة التي تليها وفقًا للمفاالة 
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برامج السنة األولى المشتركة

بمكة المكرمة والفروع
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طالباتطالبالقسم الكلية
نوع شهادة 
النانوية

مقر الدراسة

مسار الكليات الطبية بمكة المكرمة 

✔✔الطب والجراحة العامةالطب

علمي
مقر الطالب 
والطالبات 
بالعابدية

العلوم 
الطبية 
التطبيقية

✔✔طب المختبرات

✔التغذية اإلكلينيكية

✔✔العالج الطبيعي

✔خدمات طبية طارئة

✔✔التقنية السريرية

✔✔الصيدلةالصيدلة

طب االسنان
طب وجراحة 
✔✔الفم واالسنان

الصحة العامة 
والمعلوماتية 

الصحية

تقنية وإدارة 
✔✔المعلومات الصحية

التوعية والتعزيز 
✔✔الصحي

✔صحة البيئة

✔الوبائيات

مسار التمريض

علمي✔✔التمريضالتمريض
مقر الطالب 
والطالبات 
بالعابدية

برامج السنة األولى المشتركة بمكة المكرمة

10

.فأكثر وعدم الرسوب في أي مقرر٢الجتياز السنة األولى المشتركة يجب الحصول على معدل : مالحظة

طالباتطالبالقسم الكلية
نوع شهادة 
الثانوية

مقر الدراسة

مسار الهندسة والحاسب ا لي

الهندسة 
والعمارة 
اإلسالمية

الهندسة الكهربائية

علمي✔
مقر الطالب 
بالعابدية الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الحاسب اآللي 
ونظم 

المعلومات

✔✔علوم الحاسب اآللي

علمي

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالششة

✔هندسة الحاسب اآللي

✔✔نظم المعلومات

مسار كلية العلوم اإلدارية 

إدارة األعمال

✔✔إدارة األعمال

إداري / علمي

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالششة

✔✔التسويق

✔✔السياحة والفندقة

إدارة أعمال 
✔الحج والعمرة 



مقر الدراسةطالباتطالبالقسم الكليةمسار

مقر الجامعة بالجموم
الحاسب اآللي 
بالجموم

الكلية الجامعية بالجموم✔✔علوم الحاسب اآلليالحاسب اآللي

مقر الجامعة بالقنفذة 

الهندسة 
والحاسب اآللي

الهندسة
✔هندسة التشييد

كلية الهندسة بالقنفذة
✔الهندسة الصناعية

الحاسب اآللي
✔✔علوم الحاسب اآللي 

كلية الحاسب اآللي بالقنفذة
✔هندسة الحاسب اآللي

الكليات
الطبية

كلية الطب بالقنفذة✔✔الطبالطب

كلية العلوم الصحية بالقنفذة✔الخدمات الطبية الطارئةالعلوم الصحية

مقر الجامعة بالليث 

الكليات 
العلمية
بالليث

الهندسة
✔هندسة االتصاالت واإللكترونيات

كلية الهندسة بالليث
✔الهندسة البيئية

كلية الحاسب اآللي بالليث✔✔علوم الحاسب اآللي الحاسب اآللي

الكليات
الصحية
بالليث

كلية العلوم الصحية بالليث✔✔الصحة العامةالعلوم الصحية

11

.فأكثر وعدم الرسوب في أي مقرر٢الجتياز السنة األولى المشتركة يجب الحصول على معدل : مالحظة
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مقر الدراسةطالباتطالبالقسمالكلية

الشريعة
والدراسات اإلسالمية

✔✔الشريعة

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالزاهر

✔✔التاريخ

التربية
✔التربية البدنية

✔الطفولة المبكرة

العلوم
التطبيقية

✔✔األحياء
✔✔الكيمياء
✔✔الفيزياء

✔✔العلوم الرياضية

اللغة العربية

✔✔اللغة والنحو والصرف
✔✔البالغة والنقد

✔✔األدب

الدعوة
وأصول الدي 

✔✔الدعوة والنقافة اإلسالمية
✔✔الكتاب والسنة 

✔✔العقيدة
✔✔القراءات

العلوم
االجتماعية

✔✔اللغة اإلنجليزية
✔✔الجغرافيا

✔✔الخدمة االجتماعية
✔✔اإلعالم

مقر الدراسةطالباتطالبالقسمالكلية

الهندسة 
والعمارة 
االسالمية

✔العمارة االسالمية
مقر الطالب 
بالعابدية

الدراسات القضائية 
واألنظمة

مقر الطالب ✔الدراسات القضائية
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالزاهر ✔✔األنظمة

✔✔المحاسبةادارة األعمال

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بريع ذاخر

التصاميم والفنون

✔تصميم أزياء

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالعزيزية

✔السك  وإدارة المنزل

التصميم الداخلي

✔✔التصميم الجرافيكي

✔✔الفنون البصرية

الكليات والتخصصات بمكة المكرمة
قبول مباشر
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مقر الدراسةطالباتطالبالقسم

الكلية الجامعية بالجموم

✔✔الرياضيات

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

✔✔المحاسبة

✔خدمة اجتماعية

✔اعالم

✔✔االحياء
✔✔الكيمياء
✔✔الفيزياء

✔اللغة العربية

الكلية الجامعية بالقنفذة

✔✔اللغة العربية 

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

✔✔الرياضيات 
✔✔الدراسات اإلسالمية 

✔✔الفيزياء 
✔✔اللغة اإلنجليزية 

✔✔الكيمياء

مقر الدراسةطالباتطالبالقسم

الكلية الجامعية بالليث

✔✔اللغة العربية

الكلية 
الجامعية 
بالليث

✔✔الرياضيات
✔✔اللغة اإلنجليزية

✔الفيزياء

✔الكيمياء

✔الدعوة والنقافة اإلسالمية

✔✔الخدمة االجتماعية

✔اإلعالم

الكلية الجامعية بأضم

✔✔اللغة العربية
الكلية 
الجامعية 
بأضم

✔✔الرياضيات

✔األحياء

علوم الحاسب اآللي

الكليات والتخصصات بفروع الجامعة
قبول مباشر
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برامـــــج 

السنه األولى المشتركة المسائية 

والسنة التأهيلية المسائية

15



•
•
•

https://uqu.edu.sa/cscep/9038 
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مقر الدراسةنوع شهادة الثانويةطالباتطالبالقسمالكليةالبرنامج

السنة األولى
المشتركة المسائية 

"مسار الكليات العلمية"

الهندسة والعمارة اإلسالمية

✔الهندسة الكهربائية

علمي

مقر الطالب 
بالعابدية

مقر الطالبات 
بالششة 

✔الهندسة المدنية

✔الهندسة الميكانيكية

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

✔✔علوم الحاسب اآللي

✔هندسة الحاسب اآللي

✔✔نظم المعلومات

السنة األولى
المشتركة المسائية 

"مسار الكليات اإلدارية"
إدارة األعمال

✔✔إدارة األعمال

✔✔التسويق

✔✔السياحة والفندقة 

✔إدارة وأعمال الحج والعمرة

البرنامج بإشراف كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عمادة السنة األولى المشتركة

السنة األولى المشتركة المسائية بمكة المكرمة

17

.فأكثر وعدم الرسوب في أي مقرر٢الجتياز السنة األولى المشتركة المسائية يجب الحصول على معدل : مالحظة



برنامج السنة التأهيلية المسائية 

:اإلشراف 
يتم اإلشراف على هذا البرنامج مي  قبيل كليية 

خدمة المجتمع والتعليم المستمر

:التعريف بالبرنامج 
برنامج دراسي مكون م  فصلي  دراسييي  يههيل الطلبية 
لبرنييامج البكييالوريوث حيييث يييتم تخصيييل الطلبيية علييى 
التخصصات المشياركة فيي البرنيامج التيأهيلي  المسيائي 

. بناء على الطاقة االستيعابية و المعدل

:الكليات المشاركة  بالبرنامج 
الشريعة والدراسات اإلسالمية ، اللغة العربيية وآدابهيا ، 
الدعوة وأصول الدي  ، كليية العليوم االجتماعيية ، كليية 
ة العلوم التطبيقية ، الكلية الجامعية بالقنفذة ، الكليي

.الجامعية بالليث ، الكلية الجامعية بالجموم 

:ولمزيد م  المعلومات يمك  االطالع على الرابط التالي 
https://uqu.edu.sa/cscep/9037
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السنة التأهيلية المسائية بمكة المكرمة و الفروع

مقر الدراسةطالباتطالبالقسمالبرنامج

السنة التأهيلية المسائية بمكة المكرمة

السنة
التأهيلية المسائية

الشريعة والدراسات 
✔✔اإلسالمية

مقر الطالب 
بالعابدية 

مقر الطالبات 
بالششة

✔✔اللغة العربية

✔✔الدعوة وأصول الدي 

✔العلوم التطبيقية

✔✔العلوم االجتماعية 

السنة التأهيلية المسائية بالكلية الجامعية بالجموم

السنة التأهيلية المسائية
"علمي" 

✔✔كيمياء

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

✔✔فيزياء

✔✔أحياء

✔✔رياضيات

19

مقر الدراسةطالباتطالبالقسمالبرنامج

السنة التأهيلية المسائية بالكلية الجامعية بالقنفذة

السنة التأهيلية المسائية
"علمي"

✔✔كيمياء

الكلية 
الجامعية 
بالقنفذة

✔✔فيزياء

✔✔رياضيات

السنة التأهيلية المسائية
"أدبي-لغة العربية "

✔اللغة العربية

السنة التأهيلية المسائية بالكلية الجامعية بالليث

"األقسام النظرية " السنة التأهيلية المسائية 
✔(لغة عربية-دراسات إسالمية)

الكلية 
الجامعية 
بالليث

"األقسام النظرية " السنة التأهيلية المسائية 
✔✔(إعالم-خدمة اجتماعية )

"األقسام العلمية " السنة التأهيلية المسائية 
✔(الرياضيات-كيمياء-فيزياء)

البرنامج بإشراف كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

.فأكثر وعدم الرسوب في أي مقرر٢الجتياز السنة التأهيلية المسائية يجب الحصول على معدل : مالحظة



برامج دبلومات كلية المجتمع

وكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

بمكة المكرمة
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برامج الدبليييييوم

:اإلشراف
:يتم اإلشراف على هذا البرنامج م  قبل 

.كلية المجتمع بمكة المكرمة •
.كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر•

التعريـــف ببرنـــامج دبلـــوم كليـــة 
:المجتمع 

ــامج دراســي  ــن برن ــارة ع ــه -عب مدت
ويمـــــنح -أربـــــع فصـــــول دراســـــية 

الدارسين درجة الدبلوم، كمـا يتـيح 
فرصة إلحاق المتميزين مـن خريجـي 
ـــــة  ـــــال درج ـــــدبلوم إلكم ـــــذا ال ه

عـــن )البكـــالوريوس فـــي الجامعـــة 
.( طريق تجسير

:الرسوم الدراسية 
دبلييوم كلييية المجتمييع بييدون رسييوم ، 
أميييا دبليييوم كليييية خدمييية المجتميييع 

برسييوم والتعليييم المسييتمر سيييكون 
. مالية 

:ولمزيد م  المعلومات يمك  االطالع على الرابط التالي 
: كلية المجتمع 

https://uqu.edu.sa/mcc

: كلييييييييية خدميييييييية المجتمييييييييع والتعليييييييييم المسييييييييتمر 
https://uqu.edu.sa/comserv

التعرييييف ببرنيييامج دبليييوم كليييية 
خدميييييية المجتمييييييع والتعلييييييييم 

:  المستمر
عبييارة عيي  برنييامج دراسييي مدتيي  
أربعيييية فصييييول دراسييييية وي ميييين  

.الدارسون درجة الدبلوم
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مقر الدراسةالمقابل الماليطالباتطالبالقسم

كلية المجتمع بمكة المكرمة

✔✔دبلوم المحاسبة

غير مدفوع

مقر الطالب
بالعزيزية

مقر الطالبات
بريع ذاخر

✔✔دبلوم التسويق

✔✔دبلوم المصارف

✔دبلوم فني معماري

✔✔دبلوم علوم الحاسب االلي

كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

✔✔دبلوم إدارة مكتبية

مدفوع

مقر الطالب
بالعزيزية

مقر الطالبات
بالششة

✔✔دبلوم إدارة الموارد البشرية

✔✔دبلوم إدارة اعمال الحج والعمرة

✔✔دبلوم الخط العربي

برامج دبلومات كلية المجتمع

وكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

بمكة المكرمة
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إجراءات تقديم طلب القبول      

في جامعة أم القرى
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https://uq.sa/eavHiX

إجراءات تقديم طلب القبول في جامعة أم القرى

الدخول على الموقع اإللكترونيي لجامعية 1.
./https://uqu.edu.saأم القرى 

ثييم الييدخول علييى الخييدمات اإللكترونييية 2.
.واختيار بوابة القبول الموحد

ثيييييييييييييييم تسيييييييييييييييجيل البيانيييييييييييييييات 3.
بعد انتهاء ،(كمستخدم جديد)الشخصية

المتقييدم ميي  تسييجيل البيانييات ستصييل  
تفيييييدس بتسييييجيل ( SMS)رسييييالة نصييييية 
.البيانات بنجاح

أثنييياء تسيييجيل رقيييم الهويييية إذا  هييير 4.
رقييم الهوييية موجييود ) للمتقييدم رسييالة 

يتم تسجيل الدخول فقيط ، وفيي (مسبقًا
حالة نسيان كلمية الميرور قيم باسيتعادة 

.بيانات الدخول

دليل مرئي لكيفية فت  حسياب جدييد 
اختييار الرغبيات و + و تسجيل البيانات 
.حفظ طلب القبول

:مالحظة
في حال فقيدان بيانيات اليدخول الخاصية 1.

-كلميية المييرور ) ببوابيية القبييول الموحييد 
يمكني  ( البريد االلكتروني -رقم الجوال 

ارسال طلب الستعادة الحساب ع  طريق 
(.ارسال طلب استعادة الحساب ) خدمة 

التسييجيل بجامعيية أم القييرى متيياح أيضييا 2.
للطلبيييية المقيمييييي  بالمملكيييية إقاميييية 
نظاميييية تزامنيييا ميييع تسيييجيل الطلبييية 

.السعوديي 
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إجراءات تقديم طلب القبول في جامعة أم القرى

الطالبية بعميل مسي  / يقوم الطاليب 
:للوثائق التالية Scanضوئي 

.شهادة النانوية العامة 1.

بطاقييييية الهويييييية الوطنيييييية أو 2.
.بطاقة العائلة 

صيييييورة شخصيييييية للطاليييييب ، 3.
.( اختياري)والطالبة 

جمييييييع المسيييييتندات تحفيييييظ 4.
أن ال يزيييد الحجييم (Pdf)بصيييغة 

.ميجابايت2ع  

سحب نتائج الطلبة المتقدمي  
لجامعة أم القرى

تم التنسيق م  قبل جامعة أم القرى مع وزارة 
التعليم والمركز الوطني للقيياث والتقيويم 

:بسحب النتائج التالية 
درجييات المييواد + نتييائج النانوييية العاميية 1.

.العلمية 
نتييييييائج اختبييييييارات القييييييدرات العاميييييية 2.

.والتحصيلي 

إجراء المس  الضوئي للوثائق
والمستندات المطلوبة

ل  تقبل أي مستندات تم تصويرها باستخدام 

.  كاميرا الجوال أو أي كاميرا أخرى

ستظهر النتائج السابقة بشكل آلي بالصفحة 

اإللكترونية الخاصة بكل متقدم 

مدة صالحية درجة اختبار القدرات العامة 

.والتحصيلي خمس سنوات م  تاريخ االختبار
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إجراءات تقديم طلب القبول في جامعة أم القرى

.(م  األعلى إلى األقل)يقوم النظام آليًا بترتيب المتقدمي  لكل تخصل حسب النسب الموزونة 1.

وهكيذا ، ... عند اكتفاء العدد في تخصل ميا ييتم تحوييل المتقيدمي  اآلخيري  إليى الرغبية التاليية 2.

.حتى اكتمال الطاقة االستيعابية لجميع التخصصات 

السينة ) الطلبة الذي  ليم تيأهلهم النسيبة الموزونية بفرصية االلتحياق بتخصصيات االنتظيام وهيي 3.

سييوف يتيياح لهييم فرصيية ( األولييى المشييتركة ، كليييات الجامعيية المختلفيية ، دبلييوم كلييية المجتمييع 

التقديم على برنامج السنة األولى المشتركة المسيائية أو التأهيليية المسيائية أو دبلوميات كليية 

.خدمة المجتمع والتعليم المستمر

علمًا بأن برنامج السنة األولى المشتركة المسائية أو التأهيلية المسائية 

.، سيكون برسوم مالية( كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر ) المشرفة علي   
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إجراءات تقديم طلب القبول في جامعة أم القرى

على المتقدمي  اليدخول عليى بوابية القبيول الموحيد بموقيع جامعية أم القيرى فيي الموعيد 1.

.المحدد ، وذل  لتأكيد الموافقة على الترشي  

قنيياة التكامييل )الطالبيية فييي جامعيية أخييرى ميي  خييالل/ يييتم التأكييد ميي  عييدم قبييول الطالييب 2.

.( ، ونظام مقبول في وزارة التعليم " خدمة حالة الطالب" الحكومية في يسر 

للمتقدم وذل  للدخول على حسابة الشخصي بالجامعة ومعرفة (SMS)إرسال رسالة نصية 3.

.( الرقم الجامعي ، الكلية ، التخصل ، مقر الدراسة ) تفاصيل القبول 

سيتم تعليق قبول المتقدم إذا  هر في نظام قبول الجامعات أن  مقبول في جامعة أخرى 4.

.، حتى يلغي قبول  آليًا ، ثم يهكد ترشيح  خالل نفس الفترة المحددة لذل 

يمك  للمتقدم الذي تم قبول  بجامعة أم القرى م  إلغياء قبولي  آلييًا ، واسيتكمال إجيراءات 5.

كالسيينة األولييى ) قبوليي  فييي جامعيية أخييرى أو االلتحيياق بييأنواع القبييول األخييرى بالجامعيية 

.( المشتركة المسائية ، السنة التأهيلية المسائية 
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وتفعيل البريد اإللكترونياألكاديمية طريقة الدخول إلى البوابة

https://uq.sa/k2APZc
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