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..الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم عىل رسوله األمين ، وعىل آله وصحبه أجمعين 

ة، كمزا هم الجامعيزيطيب لعمادة القبول والتسجيل أن تهنئ الطالب والطالبات باجتياز المرحلة الثانوية وتتمنى لهم النجاح والتميّز  فزم مزرحلت

.يسعدنا اختياركم لجامعة أم القرى

عززد فززما الززدليل المبسزز  للتعريزز  بمعززايير القبززول 
ل
وشززرو،ه، وانطالقززام مززن المسززاولية التززم تقززع عززىل عززات  عمززادة القبززول والتسززجيل فقززد أ

.والكليات وتخصصاتها المتاحة للتقديززم ، كما ننوه بأن فناك عددام من التخصصات الجديدة المستحدثة

.مآملون أن يحق  فما الدليل تطلعات الطلبة الراغبين فم االلتحاق بالجامعة وأن تكون معلوماته كافية ومستوفاة الستفساراته
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.الحصول عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها 1.

.سنوات( 5) أال يكون قد مضى عىل شهادة الثانوية العامة مدة 2.

.عامام ( 25)الطالبة عن / أال يتجاوز عمر الطالب 3.

ام التم ، والمي ينظمها المرك  الو،نم للقياس والتقويم، وذلك حسب األقس(التحصيلم+ القدرات العامة )اجتياز اختبارات القبول المطلوبة 4.

.تتطلب ذلك

.الطالبة الئقا ،بيام / يكون الطالبأن  5.

.الطالبة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصالم تأديبيام أو أكاديميام / أال يكون الطالب 6.

. الطالبة برفع ،لب االلتحاق من خالل بوابة القبول الموحد فم الفترة المحددة لملك/ أن يقوم الطالب 7.

.أن يتم سداد المقابل المالم إلصدار الرقم الجامعم8.
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،البات- ،الب 

التخصصات العلمية

،البات ،الب

التخصصات اإلدارية و النظرية

مالتحصيلالقدرات العامةةالثانوية العام

(  نسبة اختبار التحصيلم+ نسبة اختبار القدرات + نسبة المرحلة الثانوية ) النسبة الموزونة عبارة عن 

.حيث يتم قبول الطالب والطالبات فم كليات الجامعة وفقام لنظام المفاضلة اآللم، والطاقة االستيعابية لكل تخصص
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سيتم المفاضلة عىل التخصصات أعاله وف  الطاقة االستيعابية* 

،البات،البالقسمالكليةم
الرسوم الدراسية اإلجمالية

"ةغير شاملة للقيمة المضاف" 

العلوم التطبيقية1

15,000✔✔في ياء

15,000✔✔في ياء ،بية

15,000✔✔كيمياء

15,000✔✔كيمياء صناعية

15,000✔✔علوم البيئة

15,000✔✔الرياضيات

15,000✔✔يةالرياضيات المالية والعلوم االكتوار 

العلوم االجتماعية2
10,000✔✔الخدمة االجتماعية

10,000✔✔اإلعالم

x15,000✔سنة أوىل كلية الهندسةالهندسة والعمارة اإلسالمية3

15,000✔✔سنة أوىل كلية الحاسب اآللمالحاسب اآللم ونظم المعلومات4

x10,000✔الدراسات القضائيةالدراسات القضائية واألنظمة5

إدارة األعمال6

10,000✔✔التسوي 

10,000✔✔السياحة والفندقة

10,000✔✔إدارة األعمال

10,000✔✔المحاسبة

10,000✔✔التأمينالعلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية7

التصاميم و الفنون8
x✔10,000تصميم األزياء

x✔10,000تصميم المنتجات

https://uq.sa/o1ElMm: لم يد من التفاصيل عن برامج السنة األوىل التأفيلية و الرسوم الدراسية 

https://uq.sa/o1ElMm
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سيتم المفاضلة عىل التخصصات أعاله وف  الطاقة االستيعابية* 

،البات،البالقسمالكليةم
الرسوم الدراسية اإلجمالية

"ةغير شاملة للقيمة المضاف" 

الكلية الجامعية بالجموم1

15,000✔✔سنة أوىل كلية الحاسب اآللم

15,000✔✔الرياضيات

x✔10,000الخدمة االجتماعية

15,000✔✔الكيمياء

15,000✔✔الفي ياء

x15,000✔سنة أوىل كلية الهندسةبالقنفمةالهندسة 2

15,000✔✔سنة أوىل كلية الحاسب اآللماآللم بالقنفمةالحاسب 3

الكلية الجامعية بالقنفمة4
15,000✔✔الرياضيات

15,000✔✔الفي ياء

x15,000✔سنة أوىل كلية الهندسةبالليثالهندسة 5

15,000✔✔سنة أوىل كلية الحاسب اآللماآللم بالليثالحاسب 6

الكلية الجامعية بالليث7

15,000✔✔الرياضيات

x✔15,000الفي ياء

x10,000✔اإلعالم

x✔15,000الكيمياء

https://uq.sa/o1ElMm: لم يد من التفاصيل عن برامج السنة األوىل التأفيلية و الرسوم الدراسية 

https://uq.sa/o1ElMm
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:التأفيليةاألوىل السنة برامج اجتياز شروط 

.كحد أدنى مع شرط اجتياز جميع المقررات بنجاح4من 2الحصول عىل معدل تراكمم 1.

.فم أي مقرر من مقررات البرنامج( ح)عدم الحصول عىل التقدير محروم 2.

ين ودفززع بنهايززة العززام الدراسززم للطلبززة المتعثززرين برززرط عززدم الرسززوب فززم أكثززر مززن مقززرر تطبيزز  االختبززار البززديل يززتم 3.

.لالختبار البديلالرسوم المقرّة 

.فأعىل4من 2نهاية العام الدراسم مع شرط الحصول عىل معدل تراكمم لالختبار البديل اجتياز الطالب 4.
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:التأفيليةاألوىل السنة لبرامج والمالية األكاديمية اإلجراءات 

.لملكالمحددة ال منية الفترة فم كامالم الدراسية للسنة المالم المقابل تسديد 1.

.ريال سعودي15.000المقابل المالم للتخصصات العلمية والهندسية 2.

.ريال سعودي10.000المقابل المالم للتخصصات النظرية واإلدارية 3.

. يتم تسجيل الجدول الدراسم بعد دفع المقابل المالم للعام الدراسم4.

ان فزم أحزد يطوى قيد الطالب ويفقد الح  فم استرداد أي ج ء من المقابل المالم أو المطالبة بأي مبالغ مالية عند الفصل التزأديبم أو الحرمز5.

.المقررات

ريزال سزعودي للمقزرر 500رسزب الطالزب فزم مقزررين أو  أقزل شزريطة تسزديد الرسزوم الماليزة المقزرّة بمبلزغ االختبزار البزديل إذا يح  دخول 6.

.  االختبار البديلالدراسم الواحد لدخول 

.إذا رسب الطالب فم أكثر من مقررين دراسيين يطوى قيده وال يح  له المطالبة بما تم سداده من مقابل مالم7.

.يفقد الطالب الح  فم استرداد المقابل المالم المي تم سداده عند االعتمار أو االنقطاع عن الدراسة خالل الفصل الدراسم8.
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:المالمالمقابل سداد بعد التأفيلية األوىل السنة من االنسحاب 

صزل يح  للطالزب اسزترداد كامزل الرسزوم المدفوعزة  فزم حزال تقدمزه بطلزب االنسزحاب مزن البرنزامج قبزل بزدء الدراسزة للف1.

علن من قبل عمادة القبول و التسجيل1444الدراسم األول  .فز ، حسب التقويم الجامعم المل

فم حال تقدمه بطلب االنسحاب فم الفترة من بدء الدراسة حتزى نهايزة ( %50)يح  للطالب استرداد نص  المقابل المالم 2.

.األسبوع الثامن من التقويم الجامعم ويفقد الطالب حقة فم الحصول عىل أي ج ء من الرسوم حال انسحابه بعد ذلك
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سيتم المفاضلة عىل التخصصات أعاله وف  الطاقة االستيعابية* 

الكلية التطبيقية

،البات،البالبرنامجم
الدراسية اإلجماليةالرسوم 

"ةغير شاملة للقيمة المضاف" 
نوع الرهادة

34,800✔✔البرمجة وعلوم الحاسب1

علمم

34,800✔✔أمن المعلومات2

40,250✔✔البصريات3

x38,850✔جودة وسالمة الغماء4

36,000✔✔تكنولوجيا حماية البيئة5

24,500✔✔الموارد البررية6

أدبم- إداري – علمم 

23,250✔✔اإلدارة المكتبية7

23,500✔✔التسوي  التطبيقم8

15,500✔✔امالخدمة االجتماعية فم رعاية األيت9

26,500✔✔مساعد قانونم10

x✔28,500إنتاج الطعام11

https://uq.sa/o1ElMm: لم يد من التفاصيل عن برامج الدبلوم و الرسوم الدراسية 

https://uq.sa/o1ElMm
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