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يبـــداأ تقدمي طلـــب القبول بجامعـة تبوك عرب البوابة االلكرتونية مبوقـــع اجلامعة يوم 1438/10/09هـ 
املوافـــق 07/03 /2017م وينتهـــي يـــوم  1438/10/18هــــ املوافـــق 2017/07/12م ، وذلـــك جلميـــع الطـــاب 
والطالبـــات ال�ســـعودين اأو مـــن اأم �ســـعودية فقـــط والراغبـــن يف االلتحـــاق بكليـــات اجلامعـــة وفروعها يف 
برنامـــج البكالوريو�ـــس اأو برامـــج الدبلومات التاأهيلية بكلية املجتمع ، و�ســـوف يكـــون التقدمي من خال 

الرابط التايل:
http://edugate.ut.edu.sa/ut/init



الربامج املطروحة:
برنامـــج )البكالوريو�ـــس انتظـــام(: وتتطلـــب الدرا�ســـة فيـــه تفرغا كامـــا ، ومدة الدرا�ســـة فيه   -1
ح�ســـب اخلطـــة الدرا�سيـــة لـــكل تخ�س�ـــس ومينـــح الطالب خـــال هـــذا الربنامج مكافـــاأة مالية 

�سهرية ح�سب االأنظمة ، ومينح فيه الطالب اذا انهى متطلبات التخرج درجة البكالوريو�س .
برنامـــج )الدبلومـــات التاأهيليـــة(: وهـــو برنامـــج ملـــا بعد �ســـهادة الثانويـــة وتكون الدرا�ســـة فيه   -2
باالنتظام ملدة ال تقل عن عامن وال ي�ســـتحق الطالب اأثناء فرتة درا�ســـته مكافاأة �سهرية ح�سب 

االأنظمة ، ومينح فيه الطالب اذا انهى متطلبات التخرج درجة الدبلوم.
اأولوية القبول:

-  يتم قبول الطاب احلا�سلن على اأف�سل ن�سبة موزونة يف التخ�س�سات العلمية واأف�سل ن�سبة مكافئة 
للتخ�س�سات االأدبية حتى ُت�سغل جميع املقاعد املخ�س�سة لكل تخ�س�س بكل كلية من الكليات.

-  يتـــم قبـــول الطالبـــات بناء على اأف�ســـل ن�سبة موزونة يف جميـــع التخ�س�سات العلميـــة واالأدبية 
حتى ُت�سغل جميع املقاعد املخ�س�سة لكل كلية.
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طريقة ح�ساب الن�سبة املوزونة واملكافئة:

الطالب

الن�سبة املوزونة للتخ�س�سات العلمية باجلامعة =
)0.4 X 0.2( + ) نتيجة التح�سيلي X 0.4( + ) نتيجة القدرات X نتيجة الثانوية (

الن�سبة املكافئة للتخ�س�سات االأدبية باجلامعة =
)0.4 X 0.6( + ) نتيجة القدرات X نتيجة الثانوية (

الطالبات
الن�سبة املوزونة للتخ�س�سات العلمية واالأدبية باجلامعة =

)0.4 X 0.2( + ) نتيجة التح�سيلي X 0.4( + ) نتيجة القدرات X نتيجة الثانوية (

الشروط العامة للقبول بكل كليات الجامعة
اأم �سعودية.  اأو من  الطالب /الطالبة �سعودي اجلن�سية  اأن يكون  	•

تكون معادلة  اأن  اأو خارجها. يجب  اململكة  داخل  يعادلها من  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة  يكون حا�سًا على  اأن  	•
ال�سهادة �سادرة من جلنة معادلة ال�سهادات بوزارة التعليم اإذا كانت من اخلارج . 

اأال يكـــون قـــد ف�ســـل مـــن اجلامعـــة اأو اأي جامعة اأخرى ف�سًا اأكادميياً اأو تاأديبياً ، واإذا ات�سح بعد قبول الطالب  	•
اأنه �سبق ف�سله فيعد قبوله الغياً. 

ال تقبل اجلامعة اأي �سهادة م�سى عليها اأكرث من خم�س �سنوات اأي اأن اجلامعة تقبل ال�سهادات من العام الدرا�سي  	•
1434/1433هـ وما بعدها ، با�ستثناء كلية الطب وكلية ال�سيدلة ح�سب ال�سرط اخلا�س بهما.

بعده. يكون من مواليد عام 1413هـ وما  ان  اأي   ، املتقدم عن 25 عاماً  يزيد عمر  اأن ال  	•
اأو خا�سة. اأي جهة حكومية  اإذا كان يعمل يف  بالدرا�سة  الطالب على موافقة من مرجعه  اأن يح�سل  	•
. العامة و اخلا�سة للتخ�س�سات  ال�سروط  التح�سيلي عن 50% مع مراعاة  اأن ال تقل درجة االختبار  	•

 . العامة و اخلا�سة للتخ�س�سات  ال�سروط  العامة عن 50% مع مراعاة  القدرات  اختبار  اأن ال تقل درجة  	•
. اأو يف غريها  اأخرى يف نف�س اجلامعة  امل�سجل لدرجة جامعية  الطالب  ال يجوز قبول  	•



البرامج العلمية و التخصصات المتاحة والشروط الخاصة بها
اأوال : برنامج البكالوريو�س ) انتظام ( يف تبوك

كلية الطب
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

علمي - )علوم طبيعية(√√الطب واجلراحة
العام  الطالبة من خريجي   / الطالب  يكون  اأن  	•

الدرا�سي 1437/1436هـ اأو 1438/1437هـ.
. العامة عن %90  الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

التح�سيلي عن %70 اأن ال تقل درجة االختبار  	•

كلية الصيدلة
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

علمي - )علوم طبيعية(√√دكتور �سيدلة
العام  الطالبة من خريجي   / الطالب  يكون  اأن  	•

الدرا�سي 1437/1436هـ اأو 1438/1437هـ.
. العامة عن %90  الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

التح�سيلي عن %65 اأن ال تقل درجة االختبار  	•

كلية العلوم الطبية التطبيقية
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√√تقنية املختربات الطبية
العامة عن 90%علمي - )علوم طبيعية( الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

التح�سيلي عن %65 اأن ال تقل درجة االختبار  	• √√التمري�س
×√العاج الطبيعي
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كلية الهندسة
يتم قبول طاب كلية الهند�سة على تخ�س�س هند�سة عام ويتم تخ�سي�س الطاب خال ال�سنة الثانية اإىل تخ�س�سات الهند�سة  ماحظة : 
االأخرى وهي  )الهند�سة املدنية - الهند�سة الكهربائية - الهند�سة امليكانيكية - الهند�سة ال�سناعية- هند�سة التعدين- الهند�سة 

الكيميائية واملواد(

ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
العامة عن 85% .علمي - )علوم طبيعية(×√الهند�سة الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
√√علوم حا�سب

علمي - )علوم طبيعية( ×√تقنية معلومات
العامة عن 85%×√هند�سة حا�سب الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

كلية العلوم
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√√االأحياء

علمي - )علوم طبيعية(

√√الريا�سيات
√√الفيزياء
√√الكيمياء

√√الكيمياء احليوية
×√االإح�ساء



كلية إدارة األعمال
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√√املحا�سبة
علمي - )علوم طبيعية(

√√التمويل واال�ستثمار

علمي - )علوم طبيعية (√√الت�سويق
اأدبي - ) علوم اإن�سانية (
�سرعي )علوم �سرعية (
اإداري ) علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - 
مهني - معهد علمي

√√االإدارة

كلية التربية واآلداب
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي √√الرتبية اخلا�سة
- ) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
) علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - 
املهني - معهد علمي

اأن ال تقـــل الن�سبـــة املكافئـــة للطـــاب والن�سبـــة  	•
املوزونة للطالبات عن %85

الكلية  اجتياز االختبار الذي جتريه  	•
اجتياز املقابلة ال�سخ�سية 	•

√√الدرا�سات االإ�سامية

√√اللغة العربية

.√√اللغة االجنليزية العامة عن %90  الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•
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كلية الشريعة واألنظمة
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√√االأنظمة
علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي 

- ) علوم اإن�سانية ( �سرعي 
)علوم �سرعية ( معهد علمي

√√ال�سريعة

علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي 
- ) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
) علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - 
معهد علمي

كلية االقتصاد المنزلي
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√×املاب�س والن�سيج
علمي - )علوم طبيعية (

√×التغذية وعلوم االأطعمة

√×ال�سكن واإدارة املنزل

علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي 
- ) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
) علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري- 
معهد علمي



ثانيًا : برنامج البكالوريو�س ) انتظام ( يف الكليات اجلامعية باملحافظات
مالحظة: يجب التاأكد من اأن الرغبات التي اأكدتها هي يف نف�س كلية املحافظة التي ترغبها ولي�س يف مقر اجلامعة بتبوك.

فرع الجامعة بتيماء
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
√×علوم حا�سب

علمي - )علوم طبيعية( √√الريا�سيات

√√االأحياء

علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي - √√اللغة االجنليزية
) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
)علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - مهني 
- معهد علمي

العامة عن %90 الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

√×االإدارة

√√الدرا�سات االإ�سامية

الكلية الجامعية بحقل
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
√√علوم حا�سب

علمي - )علوم طبيعية ( √×الريا�سيات
×√االأحياء
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علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي - √√الدرا�سات االإ�سامية
) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
)علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - مهني 
- معهد علمي

العامة عن 90%√√اللغة االجنليزية الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

الكلية الجامعية بالوجه
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
√×علوم حا�سب

علمي - )علوم طبيعية ( ×√الريا�سيات
√√الكيمياء

علمي - )علوم طبيعية ( اأدبي - √√اللغة العربية
) علوم اإن�سانية (

�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 
)علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - مهني 
- معهد علمي

العامة عن 90%√√اللغة االجنليزية الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•

الكلية الجامعية باملج
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

√×التمري�س
علمي - )علوم طبيعية (

العامة عن %90 الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•
اأن ال تقل درجة االختبار التح�سيلي عن %65 	•

×√علوم حا�سب



√√الريا�سيات
علمي - )علوم طبيعية (

√×االأحياء
علمي – )علوم طبيعية ( اأدبي √√اللغة العربية 

اإن�سانية ( – ) علوم 
�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 

)علوم اإدارية (
حتفيظ قراآن – جتاري - مهني 

– معهد علمي

العامة عن 90%√√اللغة االجنليزية الثانوية  اأن ال تقل درجة  	•

√√الدرا�سات االإ�سامية

الكلية الجامعية بضباء
ال�سروط اخلا�سةنوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س

تقنية املختربات 
√×الطبية

علمي – )علوم طبيعية (

العامة عن %90 الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•
اأن ال تقل درجة االختبار التح�سيلي عن %65 	•

√√علوم حا�سب
√×املحا�سبة
علمي – )علوم طبيعية ( اأدبي √√الت�سويق

اإن�سانية ( – ) علوم 
�سرعي )علوم �سرعية ( اإداري 

)علوم اإدارية (
حتفيظ قراآن – جتاري - مهني 

– معهد علمي

العامة عن 90%√√اللغة االجنليزية الثانوية  ن�سبة  اأن ال تقل  	•
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ثالثًا : برنامج الدبلومات التاأهيلية – تبوك
كلية المجتمع

نوع ال�سهادة الثانويةطالباتطالبالتخ�س�س
√√دبلوم نظم ال�سجات الطبية

علمي – )علوم طبيعية (
√√دبلوم ال�سحة العامة

√√دبلوم �سبكات احلا�سب

√√دبلوم علوم احلا�سب

علمي )علوم طبيعية (√√دبلوم اإدارة مالية 
اأدبي )علوم ان�سانية (

�سرعي ) علوم �سرعية (
اإداري )علوم اإدارية (

حتفيظ قراآن - جتاري - معهد علمي - مهني (

√√دبلوم اإدارة موارد ب�سرية



خطوات التقديم على البوابة اإللكترونية
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الدخول على البوابة االإلكرتونية جلامعة تبوك لتقدمي طلب االلتحاق باجلامعة على الرابط التايل :  .1
http://edugate.ut.edu.sa/ut/init

يجـــب على املتقدم ا�ستخدام جهـــاز الكمبيوتر ال�سخ�سي اثناء طلب القبول وجتنب ا�ستخدام اأجهزة الهواتف   .2
.)ipad( اأو االأجهزة اللوحية)الذكية )اجلوال

يجـــب تعبئـــة جميـــع البيانات االأ�سا�سية التي يطلبها املوقع علما بان بع�ـــس البيانات �سيتم ا�ستريادها اآليا من   .3
نظام ي�سر.

يجـــب اإدخـــال كل الرغبـــات املتاحـــة ، وترتيبها ح�ســـب االأولوية ) ويتحمـــل الطالب م�سوؤولية اإدخـــال البيانات   .4
والرغبات ب�سكل �سحيح( .

الرغبـــات املتاحـــة التـــي تظهـــر للطالب هي فقـــط التخ�س�ســـات التي يحقق فيهـــا الطالب ال�ســـروط اخلا�سة   .5
للقبول.  ومثال على ذلك تخ�س�س الطب واجلراحة ال يظهر للمتقدم اال بعد حتقق �سروط الكلية التالية:

اأن يكون الطالب / الطالب  -
من خريجي العام الدرا�سي 1437/1436هـ اأو 1438/1437هـ.  -

اأن ال تقل ن�سبة الثانوية العامة عن %90 .  -
اأن ال تقل درجة االختبار التح�سيلي عن %70  -

بعد انتهاء املدة املحددة للتقدمي االلكرتوين �سيتم الرت�سيح عن طريق املفا�سلة بن املتقدمن تناف�سياً وفق   .6
معايري القبول ) الن�سبة املوزونة ( و) الن�سبة املكافئة( وح�سب ترتيب الرغبات وتوفر املقاعد وحتقق �سروط 

القبول اخلا�سة للكليات يف اجلامعة.
يتعن على الطالب متابعة البوابة االإلكرتونية ملعرفة نتيجة القبول املبدئي .  .7

نشرة القبول بجامعة تبوك للعام الجامعي 1439/1438هـ
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