


بعد إتاحة التقديم للقبول والموضحة في تقويم القبول عليِك الدخول على بوابة القبول االلكتروني 

 :للطالبات بجامعة المجمعة على الرابط التالي

 admit.net-.mu2http://w/ 

 

 .يجب عليِك اإلطالع على التخصصات المتاحة للتقديم وشروط ومعايير القبول بالجامعة

 .ثم الدخول على رابط تقديم جديد في اسفل الصفحة الرئيسية لبوابة القبول
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 قومي بإدخال رقم سجلك المدني ودرجة اختبار القدرات )يمكنك االستعالم عن درجة القدرات بالضغط هنا( 

.وادخلي اعلى درجة حصلتي عليها في اختبار القدرات، ثم ادخلي الكود الموضح بالصورة، ثم تابعي التسجيل  

 

http://www.qiyas.org/QiyasWelcome/pages/ResultsPage.aspx


 .بعد االطالع واالحتفاظ بكلمة المرور اضغطي على رابط االستمرار
 



 .وتذكري انه في حال عدم صحة البيانات المدخلة قد يلغي قبولِكقومي بتعبئة الحقول بدقة ستظهر لِك شاشة ، 

 ثم تابعي التسجيل. بعد تعبئة كامل البيانات اضغطي على موافق

  

 .كما هو موضح أدناهإدخال الرغبات ستظهر لك شاشة 

  

 



او  ( الفصل الدراسي  –الدرجة العلمية )قومي باختيار المحددات التالية او بعضها 

 .اختيار الكل الظهار جميع التخصصات

ادخلي الرغبات المطلوبة مرتبة حسب االولوية، قومي بادخال أكبر عدد ممكن حيث  

أن 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 لِك، فزيادة عدد الرغبات المدخلة يزيد من فرصة قبولك

 

 .حفظ الرغباتبعد تعبئة الرغبات اضغطي على 

 .على جوالك تفيد بحفظ الرغبات  SMS ستصلك رسالة

 .يمكنك طباعة الرغبات لالطالع عليها في وقت الحق

 



.قومي باالطالع ثم انتقلي لالستبانة              



* 



 .بإمكانك التعديل على البيانات الشخصية او الرغبات خالل فترة التقديم الموضحة في تقويم القبول· 

 

 بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم اإللكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمات تنافسيًا · 

 وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد، وشروط القبول (النسبة الموزونة والمكافئة) وفق معايير القبول   

 .للكليات في الجامعة   

 

 يتم إعالن نتيجة القبول على بوابة القبول اإللكتروني ، ويتعين على الطالبة الدخول على موقع · 

 البوابة اإللكتروني للقبول ثم الضغط على الدخول على تقديم سابق ثم ادخلي رقم سجلك المدني وكلمة المرور  

 .لإلطالع على النتيجة   

 

 يتعين على الطالبة التي تم إشعارها بالقبول عن طريق موقع بوابة القبول اإللكتروني المبادرة بطباعة · 

 استمارة التقديم من البوابة وتوقيعها، ثم إرسالها مع المستندات المطلوبة عبر البريد الممتاز في الموعد  

  .المحدد  

 

* 



* 



 التاريـخ اليـوم اإلجراء م

1 
نهاية اختبارات المرحلة 

 النهائية
 هـ26/7/1434 األربعاء

 هـ16/8/1434 الثالثاء فتح بوابة القبول االلكتروني 2

3 
غلق بوابة القبول االلكتروني  

 لكافة التخصصات
 هـ26/8/1434 الجمعة

4 
إعالن نتائج المقبولين عبر  

 البوابة االلكترونية
 هـ27/8/1434 السبت

5 
بدء إرسال الملفات عن طريق 

تتحمل الجامعة )البريد الممتاز

 (رسوم البريد

 هـ27/8/1434 السبت

 هـ6/9/1434 االحد آخر موعد إلرسال الملفات 6

7 
بداية العام الجامعي 

 هـ1434/1435
 هـ24/10/1434 السبت

* 



 .أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة او مايعادلها من داخل المملكة او من خارجها. 1

 .أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ايعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات. 2

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3

 .أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة. 4

 .أن يكون الئقًا طبيًا. 5

 .أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة . 6

 .أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم. 7

 .أال يكون مفصواًل من جامعة اخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية. 8

 .اليجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس او مايعادلها للحصول على بكالوريوس آخر. 9

 اليجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء في نفس الجامعة. 10

 .أو في غيرها      

 

* 





 :  احتسابها كالتالي  النسبة الموزونة ويتم
 

  0.30المعدل في الثانوية العامة    

   0.30درجة اختبار القدرات العامة + 

   0.40درجة أختبار التحصيلي  +

 

 :ويتم القبول وفقًا لهذا المعيار في األقسام التالية 

 

 قسم الرياضيات وعلوم األحياء في كلية التربية بالمجمعة -1

 قسم الرياضيات والكيمياء والحاسب اآللي في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية -2

 .بحوطة سدير     

 قسم الرياضيات والكيمياء والفيزياء والحاسب اآللي في كلية التربية بالزلفي -3

 .قسم تقنية المعلومات في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  -4

 .العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة السنة التحضيرية لكلية -5

 

* 



 

 80.00= اذا كان نسبتك الثانوية  

 70= ودرجة القدرات 

  60= ودرجة التحصيلي 

 

  

80*0.30( =24) 

+70*0.30( =21) 

+60*0.40(=24) 

24+21+24 =69 

 



 :كالتاليالنسبة المكافئة ويتم احتسابها 

 

   0.50المعدل في الثانوية العامة  

   0.50امتحان القدارات العامة  +

 

 :ويتم القبول وفقًا لهذا المعيار في األقسام التالية 

 
 رياض االطفال وقسم اللغة االنجليزية وقسم اللغة العربية وقسم الدراسات االسالمية قسم -1

 .التربية بالمجمعة  وقسم التربية الخاصة بكلية    

 .الدراسات اإلسالمية واللغة اإلنجليزية واللغة العربيه واالقتصاد المنزلي في كلية التربية بالزلفي  قسم -2

 قسم اللغة اإلنجليزية وقسم إدارة األعمال والدراسات اإلسالمية في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية -3

 .بحوطة سدير      

  .قسم اللغة اإلنجليزية وقسم إدارة األعمال في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  -4

 .اللغة اإلنجليزية وإدارة األعمال والدراسات اإلسالمية بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  قسم -5

 

 

 

* 



   80.00= اذا كان نسبتك الثانوية 

   70= ودرجة القدرات 

 

80*0.50( =40) 

 +70*0.50( =35) 

 35  +40   =75 

 



 

 .اشعار القبول التي قمت بطباعتها من نظام القبول االلكتروني  -1

 

 .صورة منها ( 2+ )أصل الشهادة الثانوية العامة  -2

 

 .صورة من كرت العائلة ( 2) -3

 

 إحضار موافقة من جهة العمل للمتقدمات الموظفات  -4

 .في القطاع الحكومي أو الخاص      

 

* 



بعد طباعة استمارة الترشيح للقبول وإكمال بقية متطلبات الملف ، يتم إرسال هذه  

المستندات إلى عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة عن طريق البريد السعودي  

 .الممتاز من خالل مكاتبه المنتشره بالمملكة 

مع مالحظة أنه لن تتعامل الجامعة مع أي وثائق أو مستندات ال تصل إلى عمادة  

القبول والتسجيل عن طريق البريد السعودي الممتاز ، ولن يتم استقبال أي اوراق  

تحضر بشكل شخصي لمقر الجامعة ونود التنبيه إلى أن الجامعة تتحمل تكاليف  

 .إرسال األوراق عن طريق البريد السعودي الممتاز 
  

 

مع العلم انه عمادة القبول والتسجيل لن تنظر في أي ملف يصلها بعد  

انتهاء الفتره المحددة لتسليم المستندات الموضحة في تقويم القبول 

 .وسيكون قبول الطالب الغيًا 
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