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شروط القبول

أن يكون 
المتقدم 
سعودي 

الجنسية أو من 
أم سعودية

أن يكون حاصال 
على شهادة 

الثانوية العامة أو 
ما يعادلها من 

داخل المملكة أو 
من خارجها

أن ال تقل درجة 
المتقدم في 

اختبارات القدرات 
والتحصيلي عن 

٥٠ درجة

أال يتجاوز عمر 
المتقدم ٢٥ عاًما 
والمتقدمة ٣٠ عام�

أن ال يكون سبق 
فصله أكاديمي�

أن ال يكون مقيد¤ 
في أّي جهة 

تعليمية

اجتياز الفحص 
الطبي 

للمتقدمين 
على الكليات 

الصحية

1234

3

567



عمادة القبول والتسجيل

معايير القبول

4

النسبة المؤهلة

المعيار ا
ول

القبول في البرامج 
التي تشترط السنة 

التحضيرية

 رابط احتساب النسبة المؤهلة والموزونة

النسبة الموزونة

المعيار الثاني

القبول في البرامج 
مباشرة بدون شرط 

السنة التحضيرية

الثانوية القدرات العامة التحصيلي

30%

30%

40%

الثانوية القدرات العامة

50%50%

https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardApplicationMarks.faces


مواعيد القبول

5

١٤٤٤/٠١/٠١هـ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ
٢٠٢٢/٠٧/٢٤م

االغالق: فتح بوابة القبول: 
يوم ا
حد

الموافق

الموافق

٢٠٢٢/٠٧/٣٠مالموافق

إعالن نتائج الترشيح:
١٤٤٤/٠١/٥هـيوم ا
ربعاء

الموافق٢٠٢٢/٠٨/٠٣م

الموافق

القبول االحتياطي 
( حسب المقاعد الشاغرة):

١٤٤٤/٠١/١٠هـيوم االثنين

٢٠٢٢/٠٨/٠٨م

يوم السبت

آخر موعد لتأكيد القبول: 
يوم السبت ١٤٤٤/٠١/٨هـ

٢٠٢٢/٠٨/٠٦م

الموافق

يوم ا
حد ١٤٤٤/٠١/١٦هـ
٢٠٢٢/٠٨/١٤م

االغالق: 

الموافق

١٤٤٤/٠١/٢٠هـيوم الخميس

الموافق٢٠٢٢/٠٨/١٨م

يوم السبت ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ
٢٠٢٢/٠٨/٢٠م

آخر موعد لتأكيد القبول:  إعالن نتائج الترشيح:



التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس

6

كلية العلوم الطبية 
كلية الطبالتطبيقية

كلية 
طب ا
سنان

كلية 
الصيدلة

كلية الهندسة

(شرط السنة التحضيرية)

علوم المختبرات 

ا�كلينيكية 

العالج الطبيعي

العلوم ا�شعاعية

هندسة كيميائية

طب وجراحــة

الثانوية القدرات العامة التحصيلي

30%

30%

40%

معاييــر القبــول

الصيدلـــةطب ا
سنــان

هندسة كهربائية

هندسة معمارية

هندسة مدنية

هندسة ميكانيكية

كلية علوم الحاسب 
ونظم المعلومات

علوم الحاسب

نظم المعلومات

هندسة شبكات
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الثانوية القدرات العامة

50%50%

معاييــر القبــول التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس

(ال تشترط السنة التحضيرية)

كلية العلوم كلية التربية
ا�دارية

كلية 
التمريض

طفولة مبكرة

علم نفس

اللغة ا�نجليزية

الترجمــة

أنظمةتمـريـض

إدارة أعمال

المحاسبة

التسويق والتجارة 
ا�لكترونية

كلية العلوم وا²داب

أحياء

الكيمياء

الفيزياء

اللغة العربية

الرياضيات

أصول الدين

الشريعة

كلية الشريعة 
وأصول الدين

كلية اللغات 
والترجمة

الثانوية القدرات العامة التحصيلي

30%

30%

40%
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التخصصات المتاحة لدرجة الدبلوم

الكلية التطبيقية
نجران

البرمجة وقواعد البيانات

أمن المعلومات

نظم المعلومات

الدعم الفني

المحاسبة

التسويق التطبيقي
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التخصصات المتاحة لدرجة الدبلوم

الكلية التطبيقية
شرورة

إدارة ا
عمال 

البرمجة وقواعد البيانات

أمن المعلومات

الدعم الفني

المحاسبة
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آلية تقديم طلب القبول

الدخول على بوابة القبول من خالل الرابط التالي:  

الدخول 
لبوابة 

القبول  

1

اختار أيقونة (قبول) من الصفحة 2

ttps://edugate.nu.edu.sa/nu/init 
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آلية تقديم طلب القبول

اختار طلب قبول جديد من قائمة القبول 3

قم بإدخال البيانات بشكل صحيح (السجل المدني، الجنس، مقر الدراسة) 4
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آلية تقديم طلب القبول

ادخال التخصصات "الرغبات" مرتبة وفق ا
ولوية لديك، علما بأنه لن تظهر لك 
إال الرغبات المتوافقة مع نسبتك

5

يمكنك الدخول على طلب القبول والتعديل على الرغبات أو غيرها من 
البيانات المسجلة مسبقا

6

إدارة ا
عمال 

البرمجة وقواعد البيانات

أمن المعلومات

الدعم الفني

المحاسبة



13

آلية تقديم طلب القبول

يمكنك االطالع على نتائج القبول من خالل أيقونة نتائج القبول المدرجة على 
بوابة القبول

7



14

12

34

5

خدمة 
استفسار 
عن قبول 
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ttps://dadr.nu.edu.sa/ 

admission_nu 

موقع العمادة

admission_nu 

التواصل مع عمادة القبول والتسجيل




