
 الشروط العامة لمرحلة البكالوريوس 

 

 الشروط العامة للقبول في الكليات : 

 . شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  ·

 . اجتياز اختبار القياس والتحصيلي  ·

 أن ال يكون مفصوالً من جامعة أو كلية ألسباب تأديبية  ·

  . القبول إذا توافرت األسبابمالحظة : يمكن لمجلس الكلية إضافة أو حذف بعض شروط 

 الوثائق المطلوب إرفاقها للتقديم في الكليات :

 صورة من الهوية الوطنية أو االقامة ) أو بطاقة العائلة للطالبات (.         ·

 .  صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة         ·

 صورة من درجة اختبار القدرات .          ·

 ن درجة اختبار التحصيلي .صورة م          ·

  لاير غير مستردة على الحساب التالي :500سداد رسوم التسجيل          ·

SA29 4000 0000 0026 8074 0769 (  شركة الريف للخدمات التعليمية ) مجموعة سامبا المالية

 (. دفع رسوم طلب القبول ومن ثم إرفاق صورة الوصل في خانة ) 

 القبول كامالً والتأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة ومن ثم اعتماد الطلب.تعبئة طلب          ·

 الشروط العامة لمرحلة الماجستير 

 

 الشروط العامة للقبول في الكليات :

          أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن "جيد جدا" أو ما يعادله من جامعة

 الكلية بصورة استثنائية النظر في قبول من يقل تقديره عن ذلك.معترف بها، ويجوز لمجلس 

         . يشترط اجتياز اختبار القبول في تخصص علوم الحاسب اآللي 
  

 الوثائق المطلوب إرفاقها للتقديم في الكليات :

         .) صورة من الهوية الوطنية أو االقامة ) أو بطاقة العائلة للطالبات 

         .توصيتين علمية أو خطاب تزكية من جهة العمل 

          صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس ) في حال الحصول على المؤهل من الخارج يرفق خطاب

 معادلة الشهادة ( .

         .صورة مصدقة من السجل األكاديمي 

          لاير غير مستردة على الحساب التالي 500سداد رسوم التسجيل: SA29 4000 0000 0026 

مجموعة سامبا المالية ( ومن ثم إرفاق صورة  -) شركة الريف للخدمات التعليمية  0769 8074

 الوصل في خانة )دفع رسوم طلب القبول (.

         مدخلة صحيحة ومن ثم اعتماد الطلبتعبئة طلب القبول كامالً والتأكد من أن البيانات ال 

 ملحوظات هامة :

         ال يقبل نهائياً وال يدخل من ضمن الحاالت االستثنائية. مقبول تقدير 

          رسوم التسجيل ال تسترد بعد اعتماد الطلب ولن يٌنظر في أي طلب لم يٌرفق صورة الوصل في طلب

 القبول.

         .يرجى تعبئة الحقل الخاص بمكان وجهة العمل بالتفصيل 
 


