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01 أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية .

02 أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

03 أال يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.

04 أال يكون مفصواًل ألسباب أكاديمية أو تأديبية. و إذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد 

قبوله الغيًا.

05 أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية للتخصصات التي تشترط ذلك.

06 أن يكون الئقًا طبيًا للتخصصات التي تشترط ذلك.

07 أداء اختبارات المركز الوطني للقياس باستثناء برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

يشترط لتقديم طلب القبول في المسار الصحي باإلضافة الى التخصصات الصحية بالكليات 
الجامعية نسبة مؤهلة ال تقل عن 80 واجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يشترط لتقديم طلب القبول في كليتي الهندسة والتصميم والعمارة نسبة مؤهلة ال تقل 
عن 75.

يشترط لتقديم طلب القبول في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات نسبة مؤهلة  ال 
تقل عن 75 .

الحد األدنى لتقديم طلب القبول في بقية برامج البكالوريوس والدبلوم  نسبة مؤهلة أو 
موزونة ال تقل عن 70 .

يشترط لتقديم طلب القبول في كلية الشريعة والقانون نسبة موزونة ال تقل عن 75 .

شروط القبول العامة:

الكليات والتخصصات التي تشترط شروطًا خاصة 
للقبول للعام الجامعي 1444هـ
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تنــويه : أقل نسبة لتقديم طلب القبول على البوابة اإللكترونية للقبول لدرجتي البكالوريوس 
والدبلوم هي 70  موزونة أو مؤهلة وال يعنى ذلك قبول الطالب وإنما الدخول في المفاضلة 

حسب ترتيب الرغبات والنسب والمقاعد.

ولن يتمكن الطالب / ـه  الحاصل على نسبة مؤهلة أو موزونة أقل من 70  من 
تقديم طلب قبول.

اإللكترونية في جامعة  القبول  بوابة  إلكتروني من خالل  تقديم طلب قبول 
جازان خالل الفترة الزمنية المحددة. 

التواصل  بيانات  القبول والتأكد من صحتها: صحة  البيانات كما هو مطلوب في بوابة  إدخال جميع 
)الجوال والبريد اإللكتروني(.

اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيبها حسب الرغبة )ادخال 30 رغبة لمن أتيحت له جميع الرغبات(
     *عند اختيار الرغبات سيتم حجب الرغبات التي ال يحقق فيها الطالب النسبة المؤهلة أو الموزونة 

المطلوبة*
على الطالب / الطالبة المقيم من أم سعودية رفع صورة شهادة الميالد وصورة من هوية األم في 

الخانة المخصصة لذلك عند تقديم الطلب.
العامة والتحصيلي من منظومة يسر،  القدرات  العامة واختبارات  الثانوية  بيانات شهادة  يتم سحب 

وستظهر نتائج االختبارات بشكل آلي في صفحة الطالب ولن يضطر الطالب إلى إدخالها يدويًا.

إعالن المرشحين للقبول عن طريق بوابة القبول اإللكترونية بناًء على المفاضلة 
بين المتقدمين وفقًا لما يأتي:

شروط ومعايير القبول
النسبة المؤهلة والموزونة

 ترتيب الرغبات.
الطاقة االستيعابية لكل تخصص بالجامعة.

تأكيد القبول عن طريق بوابة القبول اإللكترونية أيقونة نتائج القبول. 
منح األرقام الجامعية لمن أتم جميع إجراءات القبول.

برامج  في  اإللكتروني  القبول  لنسب  ووفقًا  الشاغرة  المقاعد  على  إلكترونيًا  القبول  تعديل 
البكالوريوس والدبلوم.

إجراءات القبول
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في حال أن الطالب / ـه  لم يؤكد ترشيحه المبدئي ،،، خالل الفترة الزمنية المحددة في خطة 
القبول )بمعنى لم يقم بالدخول على ايقونة نتائج القبول( سيفقد حقه بالقبول بالجامعة ، 

ولن يتمكن من الدخول مرة أخرى على حسابه على بوابة القبول

يمكن للطالب / ـه في حال رغبته في االنسحاب من القبول بعد حصوله على الرقم الجامعي 
دون   ) الكتروني  إخالء طرف   ( االنسحاب  نموذج  االلكترونية وطباعة  القبول  بوابة  إلى  التوجه 
الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة , ويكون بذلك قد فقد حقه بالقبول بالجامعة.

يمكن للطلبة الذين يرغبون في تغيير تخصصهم بعد اعالن نتائج القبول النهائي تعديل قبولهم 
على التخصصات التي حققوا فيها الحد األدنى لنسبة القبول ويتوفر بها مقاعد شاغرة ،وتتاح 

فترة تعديل القبول إلكترونيَا بعد صدور األرقام الجامعية.

االنسحاب من القبول

ماذا يعني تعديل القبول

يتم سحب نتائج الثانوية العامة والقدرات العامة والتحصيلي إلكترونيًا من خالل منظومة 
يسر واحتساب النسبة المؤهلة والموزونة.

النسبة الموزونة: وهي النسبة المعتمدة للقبول في التخصصات النظرية وتساوي :
40 % من الثانوية العامة + 60 %  من اختبار القدرات

النسبة المؤهلة: وهي النسبة المعتمدة للقبول في التخصصات العلمية والصحية وتساوى:
30 % من الثانوية العامة + 30 % من اختبار القدرات + 40 % من اختبار التحصيلي 

النسبة المعتمدة للقبول
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الحدثاليوم
التاريخ

ميالديهجري

طلبات االحد لتقديم  اإللكترونية  البوابة  فتح 
2022/07/24م1443/12/25هـالقبول بالجامعة

إغالق البوابة اإللكترونية لتقديم طلبات الجمعة
2022/07/29م1443/12/30هـالقبول بالجامعة

لجميع االربعاء المبدئي  الترشيح  نتائج  إعالن 
2022/08/03م1444/01/05هـالطالب والطالبات

السبت
خيارات  على  الموافقة  لتأكيد  موعد  آخر 

الترشيح المبدئي للقبول 
)  موافق   ، االنسحاب من القبول (

2022/08/06م1444/01/08هـ

االحد

على  )الحصول  للقبول  النهائي  اإلعالن 
الرقم الجامعي(

المقاعد  على  القبول  تعديل  فترة  بداية 
الشاغرة الكترونيًا

2022/08/07م1444/01/09هـ

المقاعد الثالثاء على  القبول  تعديل  فترة  نهاية 
2022/08/09م1444/01/11هـالشاغرة الكترونيًا

الجدول الزمني للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات الكليات 
التطبيقية والتطبيقات الصناعية ببيش للعام الجامعي 1444هـ
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   أوال: المسار الصحي  )مدة الدراسة ثالثة فصول دراسية ( 
ويقصد فيه تخصصات الكليات الصحية بجيزان ) بكالوريوس (

ولالطالع على شروط التخصيص ، 
نأمل زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل على الرابط. :

/https://www.jazanu.edu.sa/adm

اسم 
المسار

الكلية والتخصص الذي يؤهل له 
نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالببعد اجتيازه

التخصصالكلية

مسار 
الكليات 

الصحية في 
جيزان

طب وجراحةالطب

علمي )علوم طبيعية(

طب وجراحة الفم طب األسنان
واألسنان

دكتور صيدلةالصيدلة

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

االسعاف والطوارئ

التغذية اإلكلينيكية

العالج التنفسي

العالج الطبيعي

تقنية األشعة 
التشخيصية

تقنية المختبرات 
الطبية

تمريضالتمريض

كلية الصحة العامة 
وطب المناطق 

الحارة

التثقيف والتعزيز 
الصحي

المعلوماتية الصحية

الوبائيات

تخصصات المسار المتاحة 
في جامعة جازان
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ثانيا :مسار الهندسة العامة )مدة الدراسة ثالثة فصول دراسية ( 
ويقصد فيه تخصصات كلية الهندسة ) بكالوريوس (

ثالثا :  مسار التحضيري  )مدة الدراسة ثالثة فصول دراسية ( 
ويقصد فيه تخصصات كلية التطبيقات الصناعية في بيش ) الدبلوم (

اسم 
المسار

الكلية والتخصص الذي يؤهل له 
نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالببعد اجتيازه

مسار 
التخصصات 
الهندسية(

هندسة عامة
كلية الهندسة

هندسة صناعية

علمي )علوم طبيعية(

هندسة كهربائية

هندسة كيميائية

هندسة مدنية

هندسة معمارية

هندسة ميكانيكية

اسم 
المسار

الكلية والتخصص الذي يؤهل له 
نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالببعد اجتيازه

مسار السنة 
االولى لكلية 
التطبيقات 

الصناعية في 
بيش

) تحضيري (

كلية التطبيقات 
الصناعية في بيش

تقنية الهندسة 
الكيميائية

علمي )علوم طبيعية(
تقنية هندسة الصيانة 

الميكانيكية

تقنية هندسة القوى 
الكهربائية

تخصصات المسار المتاحة 
في جامعة جازان
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اسم 
المسار

الكلية والتخصص الذي يؤهل له 
نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالببعد اجتيازه

مسار السنة 
االولى 

المشتركة

الكلية التطبيقية في صامطة
علمي )علوم طبيعية( +

 أدبي )علوم إنسانية(

الكلية التطبيقية في العارضة
علمي )علوم طبيعية( +

 أدبي )علوم إنسانية(

ولالطالع على شروط التخصيص ، 
نأمل زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل على الرابط. :

/https://www.jazanu.edu.sa/adm

رابعا :  مسار السنة األولى المشتركة  )مدة الدراسة ثالثة فصول دراسية ( 
ويقصد فيه برامج الكلية التطبيقية ) الدبلوم (
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1 - برامج البكالوريوس في المقرات الرئيسية:

نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالبالتخصصالكلية

التصميم والعمارة
التصميم الداخلي

علمي )علوم طبيعية(

الفنون التطبيقية

علوم الحاسب وتقنية 
المعلومات

علوم الحاسب

تقنية المعلومات

هندسة الحاسب اآللي 
والشبكات

العــلوم

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

علمي )علوم طبيعية( + 
أدبي )علوم إنسانية(

اللغة اإلنجليزية

الصحافة والنشر 
االلكتروني

السياحة واآلثار )اآلثار(

إدارة األعمال

علمي )علوم طبيعية(المحاسبة
التسويق والتجارة 

علمي )علوم طبيعية( + اإللكترونية
أدبي )علوم إنسانية( إدارة األعمال

نظم المعلومات اإلدارية

المالية واألعمال 
علمي )علوم طبيعية(المصرفية

االدارة السياحية
علمي )علوم طبيعية( + 

أدبي )علوم إنسانية( الشريعة والقانون
شريعة

القانون

القبول المباشر في الكليات 
والتخصصات التالية:
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2 - برامج البكالوريوس في مقرات الكليات الجامعية في المحافظات :

نوع الثانوية المطلوبةطالباتطالبالتخصصالكلية

الكلية الجامعية بفرسان
علمي )علوم طبيعية( + اللغة اإلنجليزية

أدبي )علوم إنسانية(

علمي )علوم طبيعية(التمريض

الكلية الجامعية بالدرب

علمي )علوم طبيعية( + اللغة اإلنجليزية
أدبي )علوم إنسانية( إدارة األعمال

األحياء

علمي )علوم طبيعية( التمريض

الرياضيات

الكلية الجامعية بالدائر

علمي )علوم طبيعية( + اللغة اإلنجليزية
أدبي )علوم إنسانية(

التمريض
علمي )علوم طبيعية(

الرياضيات

القبول المباشر في الكليات 
والتخصصات التالية:
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القبول المباشر في الكليات 
والتخصصات التالية:

3 - برامج الدبلوم في الكلية التطبيقية:

نوع الثانوية طالباتطالبالتخصصالكلية
المطلوبة

التطبيقية

علمي )علوم طبيعية( + اإلدارة السياحية والفندقية
أدبي )علوم إنسانية( التسويق والتجارة االلكترونية

علمي )علوم طبيعية(اآلمن السيبراني
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الموقع الجغرافي 
للكليات في الجامعة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اللغة العربية وآدابها

اللغة اإلنجليزية
الصحافة والنشر

السياحة واالثار ) االثار ( )طالب فقط(
طالبات - المجمع األكاديمي للطالبات 

طالب - المدينة الجامعية

كلية إدارة األعمال
المحاسبة

التسويق والتجارة اإللكترونية
إدارة اآلعمال

نظم المعلومات اإلدارية
المالية واألعمال المصرفية

االدارة السياحية )طالب فقط(

طالبات - المجمع األكاديمي للطالبات 
طالب - المدينة الجامعية

الكليات الصحية بجازان
المسار الصحي 

كلية الهندسة 
هندسة عامة

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
علوم الحاسب

تقنية المعلومات
هندسة الحاسب اآللي والشبكات )طالب فقط(

كلية العــلوم
الرياضيات

الفيزياء
الكيمياء
األحياء

كلية التصميم والعمارة 
التصميم الداخلي
الفنون التطبيقية

طالبات - مجمع الطالبات بمحلية

طالبات - مجمع الطالبات بمحلية

طالبات - مجمع الطالبات بمحلية

طالبات - مجمع الطالبات بمحلية

طالبات - مجمع الطالبات بمحلية

طالب - المدينة الجامعية

طالب - المدينة الجامعية

طالب - المدينة الجامعية

طالب - المدينة الجامعية
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الموقع الجغرافي 
للكليات في الجامعة

الكلية التطبيقية في العارضة
طالبات - محافظة العارضةالسنة األولى المشتركة )دبلوم(

الكلية الجامعية بالدائر
اللغة اإلنجليزية

التمريض
الرياضيات

طالبات - محافظة بالدائر

كلية الشريعة والقانون 
شريعة
القانون

طالبات - المجمع األكاديمي للطالبات 

الكلية التطبيقية في صامطة
السنة األولى المشتركة )دبلوم(

الكلية الجامعية بفرسان
اللغة اإلنجليزية

التمريض

الكلية الجامعية بالدرب
اللغة اإلنجليزية

إدارة األعمال
األحياء

التمريض
الرياضيات

طالبات - محافظة صامطة

طالبات - محافظة الدرب

طالبات - محافظة فرسان

طالب - أبوعريش 
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الكلية التطبيقية
االدارة السياحية والفندقية

التسويق والتجارة اإللكترونية
األمن السيبراني

التطبيقات الصناعية في بيش
تحضيري )طالب فقط(

 محافظة بيش

طالبات - المجمع األكاديمي للطالبات 
طالب - المدينة الجامعية

الموقع الجغرافي 
للكليات في الجامعة
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جامعة جازان 
خطة القبول 1444هـ 

عمادة القبول والتسجيل


