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 بمنطقة الحكومية الجامعات بإحدى االلتحاق في الراغب الطالب أداء بعد
 التعليم وزارة في والتقويم للقياس الوطني المركز قبل من المعد القبول اختبار الرياض

 :للتقديم اآلتية الخطوات إتباع عليه يتعين وجد، إن اإلضافي واالختبار
 الجامعات في لاللتحاق المطلوبة والنسب واألقسام الكليات على االطالع (1

 على الموحد اإللكتروني القبول بوابة موقع على بالرياض الحكومية
 كما جامعة بكل الخاص الموقع أو (admit.edu.sa-www.rbu) االنترنت

 .(5) بالشكل
www.rbu-) االنترنت على الموحد اإللكتروني القبول بوابة موقع (5) شكل
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 ميعج في القبول ومعايير وشروط للتقديم المتاحة التخصصات على االطالع (2
 الجامعات.

www.rbu-) القبول لبوابة الرئيسية الصفحة من جديد تقديم رابط على الدخول (3
admit.edu.sa،) اختبار ودرجة المدني السجل رقم إلدخال شاشة وتظهر 

 .(6) بالشكل كما التحقق ورمز القدرات

 التحقق ورمز القدرات اختبار ودرجة المدني السجل رقم إدخال شاشة (6) شكل

 لموحدا اإللكتروني القبول بوابة موقع خالل من االلتحاق طلب استمارة تعبئة  (4
 (.7) بشكل كما  للتقديم الزمني الجدول على اإلطالع حسب اإلنترنت على
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  االلتحاق طلب استمارة (7) شكل

 البرنامج أن حيث جامعة من أكثر في الرغبات من ممكن عدد أكبر إدخال (5
 وفقا   للتقديم األدنى الحد مع تتوافق التي التخصصات جميع للطالب يعرض

 اتالتخصص من أي في الطالب قبول ضمان حال بأي يعني وال الطالب، لنسبة
 إحدى يف القبول فرصة من يزيد المدخلة الرغبات عدد فزيادة لها، تظهر التي

 القبول بوابة إغالق موعد حتى الرغبات لتعديل إمكانية وتوجد الجامعات،
 بالشكل اكم للتقديم الزمني الجدول وفق  التخصصات لكافة الموحد اإللكتروني

(8). 
 



 
 جامعة من أكثر في الرغبات إدخال (8) شكل

 لتيا الكليات في الشخصية المقابالت لدخول المرشحين الطالب إعالم سيتم (6
 لقبولا بوابة على الدخول خالل من المقابالت بمواعيد شخصية مقابلة تشترط

 ذلك دوسيسان للتقديم الزمني الجدول في المحدد اليوم في الموحد اإللكتروني
 اإللكتروني. والبريد (sms) الجوال رسائل إرسال

 لمفاضلةا طريق عن القبول سيتم اإللكتروني للتقديم دةالمحد المدة انتهاء بعد (7
 وحسب فئة(المكا أو المركبة القبول)النسبة معايير وفق تنافسيا   المتقدمين بين

 الجامعات. في للكليات القبول وشروط المقاعد، وتوافر الرغبات ترتيب



 يؤكدو  حدالمو  القبول موقع في حسابه على الطالب يدخل الفرز نتائج إعالن بعد (8
 الرغبة تأكيد عدم أن االنتباه )يجب فيه المرشح التخصص في القبول في رغبته
 الترشيح(. في حقه يسقط

 عن ولبالقب إشعاره يتم الذي سعودية أم من السعودي غير الطالب على يتعين (9
 من لتقديما استمارة بطباعة المبادرة الموحد اإللكتروني القبول بوابة موقع طريق
 حسب المحدد الموعد في المطلوبة المستندات مع إرسالها ثم عها،وتوقي البوابة

  اآلتي: الترتيب
 وأصل اإلتمام شهادة )أصل منها صور أربع مع الثانوية الشهادة أصل 

  المقررات(. لنظام األكاديمي السجل
 بالطالب. الخاصة مقيم هوية بطاقة  
 بوابة موقع من طباعتها بعد االلتحاق طلب واستمارة القبول ترشيح إشعار 

 ورةبص االحتفاظ ضرورة )مع الطالب من موقعة الموحد اإللكتروني القبول
  المستندات(. من

 الخارج. من الشهادة على للحاصلين التعليم وزارة معادلة إرفاق  
 نيةالوط الهوية وبطاقة الميالد وشهادة السفر وجواز مقيم هوية من صورة 

 بوالدته. الخاصة
 صالتخص في حقه ويسقط سعودية أم من السعودي غير الطالب قبول يلغى (11

 . لمحددا الموعد في المطلوبة المستندات إرسال يتم لم إذا به للقبول رشح الذي
 


