


11/18/2019 القبول اإللكتروني الموحد للطالبات

https://www.rgu-admit.edu.sa/rgu/Dalil/page/1/إجراءات التقدیم 2/3

5. إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات في أكثر من جامعة باإلضافة الى الكلية التقنية حيث إن البرنامج يعرض
للطالبة جميع التخصصات التي تتوافق مع الحد األدنى للتقديم وفقًا لنسبة الطالبة، وال يعني بأي حال ضمان

قبول الطالبة في أي من التخصصات التي تظهر لها، فزيادة عدد الرغبات المدخلة يزيد من فرصة القبول في
إحدى الجامعات أو الكلية التقنية، وتوجد إمكانية لتعديل الرغبات حتى موعد إغالق بوابة القبول اإللكتروني

الموحد لكافة التخصصات وفق الجدول الزمني للتقديم.
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6. سيتم إعالم الطالبات المرشحات لدخول المقابالت الشخصية في الكليات التي تشترط مقابلة شخصية
بمواعيد المقابالت من خالل الدخول على بوابة القبول اإللكتروني الموحد في اليوم المحدد في الجدول

الزمني للتقديم وسيساند ذلك إرسال رسائل بالبريد اإللكتروني والرسائل النصية (sms) عبر الجوال .
7. بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم اإللكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمات تنافسيًا وفق
معايير القبول(النسبة المركبة أو المكافئة) وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد، وشروط القبول للكليات في

الجامعات والكلية التقنية.
8. بعد المفاضلة يتم إعالن نتيجة القبول حسب الجدول الزمني على بوابة القبول اإللكتروني الموحد، ويتعين

على الطالبة الدخول على حسابها على بوابة القبول اإللكتروني الموحد لالطالع على نتيجة الترشيح وتأكيد
رغبتها في القبول في التخصص المرشحة له (يجب االنتباه أن عدم تأكيد الرغبة يلغي الترشيح).

9. يجب على الطالبة التي ليس لها بيانات في نظام نور وقامت بإدخال معدل الثانوية التراكمي بنفسها في
صفحة بيانات الطالبة في بوابة القبول الموحد مراجعة قسم القبول يالجامعة أو الكلية التقنية التي قبلت بها
حسب الفترة المحددة له مصطحبة معها أصل الشهادة الثانوية مع صورة منها أو أصل شهادة اإلتمام والسجل
األكاديمي لنظام المقررات مع صورة منهما، وبالنسبة للحاصالت على الشهادة من خارج المملكة فيلزم إرفاق

معادلة وزارة التعليم
10. يجب على الطالبة غير السعودية من أم سعودية التي تم إشعارها بالقبول عن طريق موقع بوابة القبول

اإللكتروني الموحد مراجعة قسم القبول بالجامعة التي قبلت بها خالل الفترة المحددة لها مصطحبًة
المستندات التالية:

أصل الشهادة الثانوية مع صورة منها أو أصل شهادة اإلتمام والسجل األكاديمي لنظام المقررات وصورة
منهما، وبالنسبة للحاصالت على الشهادة من خارج المملكة فيلزم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

أصل هوية مقيم وجواز السفر وصورة منهما.
أصل شهادة الميالد وصورة منها.

أصل بطاقة الهوية الوطنية لوالدتها وصورة منها.
إشعار ترشيح القبول واستمارة طلب االلتحاق بعد طباعتها من موقع بوابة القبول اإللكتروني الموحد

موقعة من الطالبة .
علما بأن ما ورد في هذا البند (مما يخص الطالبة غير السعودية من أم سعودية) ال ينطبق على الكلية التقنية.

11. يلغى قبول الطالبة غير السعودية من أم سعودية ويسقط حقها في التخصص الذي رشحت للقبول به إذا لم
يتم إرسال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد .

لجنة القبول اإللكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض تتمنى لك التوفيق،
واالنضمام إلى إحدى الجامعات والكلية التقنية، واختيار التخصص المناسب لرغباتك وقدراتك العلمية.
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