
شروط وتعليمات االلتحاق بالجامعة - طالبات



المقدمة |

يســر عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة الدمــام أن ترحــب 
ببناتهــا الطالبــات وتتمنــى لهــن التوفيــق فــي مســيرتهن 

الدراسية.
للطالبــات   القبــول  بأهميــة  الجامعــة  إدارة  مــن  وإدراكًا 
وذويهــن  وســعيًا منهــا فــي التواصــل مــع المجتمــع 
فــإن هــذه المعلومــات التــي بيــن يديــك ســتقدم لــك 
للعــام  بالقبــول  الخاصــة  والشــروط  التعليمــات  بعــض 
١٤٣٧-١٤٣٨هـــ علــى أمــل أن تصــل هــذه الرســالة إلــى 
وعلــى  أمورهــن،  وأوليــاء  الطالبــات  مــن  المهتميــن 
وتطبيقهــا  قراءتهــا  فــي  بدورهــا  تقــوم  أن  الطالبــة  

بعنايــة.
إن اإلخفــاق فــي قــراءة هــذه التعليمــات أو عــدم االلتــزام 
الحــق  لهــا  الطالبــة وليــس  علــى  تقــع مســئوليته  بهــا 
بالمطالبــة بــأي اســتثناء مــن هــذه الشــروط والتعليمــات.



شروط القبول  |

شروط متعلقة بالجنسية:. 1
أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية.	 
يشــترط  لقبول طالــب المنحــة الداخليــة مــن غيــر الســعوديين, ســواًء 	 

مــن القبائــل النازحــة أو جنســيات أخــرى , أن يكــون لديــه إقامــة ســارية 
المفعــول خاصــًة بــه و قبــول هــذه الفئــة مــن الطــاب يتــم حســب 

ــم. ــكل جنســية بعــد موافقــة وزارة التعلي المقاعــد المتاحــة ل
 
شروط متعلقة بأصل الشهادة الثانوية:. 2

أن يكــون الطالــب قــد حصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامة الســعودية 	 
أو مــا يعادلهــا فــي العــام الحالــي أو األربــع ســنوات الماضيــة أي مــن 
عــام ١٤٣٣/١٤٣2هـــ فمــا فــوق للتقديــم لســائر البرامــج عــدا المســار 

الصحــي.
أن يكــون الطالــب ســعودي الجنســية أو مــن أم ســعودية و قــد حصــل 	 

علــى الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية أو مــا يعادلهــا فــي العــام 
الحالــي ١٤٣٧/١٤٣6هـــ أو العــام المنصــرم ١٤٣6/١٤٣5هـــ للمســارات 

الصحيــة.
 
أن يكون الطالب قد تقدم الختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين . 3

 من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم.

 أن ال يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الدمام.. 4

 أن ال يكون الطالب مقيد أو مقبول في جامعة سعودية أخرى.. 5

شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية:. 6
أن يكون الطالب سعودي الجنسية , أو من أم سعودية.	 
الحالــي 	  العــام  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  حصــل  قــد  يكــون  أن 

١٤٣6/١٤٣5هـــ. المنصــرم  العــام  أو  ١٤٣٧/١٤٣6هـــ 
 أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من المستشفى الجامعي بالخبر.	 

شروط خاصة للقبول في كليات التربية:. 7
الحصول على نسبة موزونة التقل عن ٨0% للدخول في المنافسة.	 
إجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.	 



 مرحلة تقديم الطلب  |

تتم مرحلة التقديم للقبول خال الفترة المحددة .	 
 	www.uod.edu.sa يتم التقديم من خال بوابة القبول في موقع الجامعة 

ال يســمح بالتقديــم للجامعــة خــارج هــذه الفتــرة وال مــن خــال أي طريقــة أخــرى 
غيــر موقــع الجامعة.

البــد مــن إدخــال جميــع البيانــات المطلوبــة , ويمكــن للطالبــة تعديــل األخطــاء 	 
فــي درجــات الثانويــة أو القــدرات أو التحصيلــي مــن خــال الدخــول علــى 

نظــام مراجعــات القبــول فــي بوابــة القبــول االلكترونــي.
يســمح لــك بإدخــال )6( رغبــات فيجــب عليــك ترتيبهــا بعنايــة حســب األولويــة 	 

لديــك )أفضــل الرغبــات هــي األولــى وأقــل الرغبــات هــي األخيــرة( كمــا 
ــك. ــك حســب رغبت ــى أقــل مــن ذل يمكــن االقتصــار عل

يجــب عليــك التأكــد بأنهــا مرتبــة حســب األولويــة لديــك علمــًا أن هــذا الترتيــب 	 
ســيكون »نهائــي« بعــد انتهــاء فتــرة التقديــم خــال الفتــرة المحــددة.

 مرحلة إعالن النتائج  |

بلغ معدل المتقدمين للجامعة في األعوام الماضية خمسة أضعاف الطاقة 	 
االســتيعابية للجامعــة ولــذا فــأن ترشــيح الطالبــة للقبــول يخضــع للمنافســة 
ــة التاليــة:   المبنيــة علــى المفاضلــة حســب نســبهن الموزونــة وفــق المعادل
٣0% مــن المعــدل التراكمــي للثانويــة +٣0% مــن امتحــان القــدرات + ٤0% مــن 

االمتحــان التحصيلــي.
التواصــل بيــن الطالبــة والجامعــة يتــم عــن طريــق موقــع الجامعــة و البــد 	 

مــن متابعــة موقــع الجامعــة لمعرفــة مــا يســتجد مــن أخبــار , وإن كان هنــاك 
أي استفســار يمكــن تقديــم طلــب مــن خــال نظــام مراجعــات القبــول أو 

بالتواصــل مــع الدعــم المباشــر.
القبــول 	  إجــراءات  إكمــال  عليــك  دفعــة  أي  فــي  للقبــول  ترشــيحك  عنــد 

اإللكترونيــة وطباعــة إشــعار القبــول لتفــادي إلغــاء قبولــك وال حاجــة إلرســال 
الوثائــق عبــر البريــد الممتــاز.

فــي حالــة ترشــيحك للقبــول فــي رغبــة أقــل مــن رغبتــك األولــى وقمــت 	 
بإنهــاء إجــراءات القبــول اإللكترونيــة خــال الفتــرة المحــددة، ســيقوم النظــام 
آليــًا بإدخالــك فــي المنافســة للرغبــات األعلــى فــي كل دفعــة الحقــة وال 

يلزمــك تنشــيط الطلــب.



المسارات والكليات بالجامعة  |

مالحظات  نوع
الثانوية الكليات  مسار السنة

التحضيرية

يتم تحديد الكلية بعد 
االنتهاء من السنة 

التحضيرية حسب الشروط 
والمعايير والمقاعد 
المحددة لكل كلية.

علمي

  التمريض.. 1
الصحة العامة.. 2

المسار الصحي
 لكلية التمريض
والصحة العامة
سنة التحضيرية

  الطب.. 1
  طب األسنان.. 2
  الصيدلة اإلكلينيكية.. 3
  العلوم الطبية التطبيقية.. 4

 المسار الصحي
 لباقي الكليات

الصحية
سنة التحضيرية

  التصاميم.. 1
  الهندسة )هندسة طبية(.. 2

المسار الهندسي
سنة التحضيرية

  علوم الحاسب اآللي.. 1
  إدارة األعمال.. 2
  العلوم.. 3

المسار العلمي
سنة التحضيرية

مالحظات  نوع
الثانوية الدرجة العلمية الكلية

أدبي بكالوريوس اآلداب بالدمام
	   الحصول على نسبة 

 موزونة ال تقل عن
.% 80

	  اجتياز المقابلة 
الشخصية للمرشحين.

 علمي /
أدبي بكالوريوس

التربية بالدمام

التربية بالجبيل

	  ال تمنح مكافأة خال 
فترة البرنامج العام.

 علمي /
أدبي بكالوريوس  الدراسات التطبيقية

وخدمة المجتمع
	   ال تمنح مكافأة . 
	   في حالة تحقيق 

الطالبة معدل تراكمي 
ال يقل عن 4 من 5 بعد 

اجتياز جميع مقررات 
البرنامج العام مع نهاية 

السنة االولى من 
دراستها يمكن تحويلها 
إلى أحد كليات المسار 

العلمي حسب الشواغر.

علمي دبلوم

المجتمع بالدمام

المجتمع بالقطيف



الجدول الزمني للقبول | 

البيانالتاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوم

2016/7/11م1437/10/6هـاالثنين

 بداية فترة تقديم طلبات
 االلتحاق للجامعة عن

طريق االنترنت
www.uod.edu.sa 

2016/7/18م1437/10/13هـاالثنين

 نهاية فترة تقديم طلبات
 االلتحاق للجامعة إلى
 الساعة الثانية عشر

مساءًا

 إعان الدفعة األولى2016/7/19م1437/10/14هـالثاثاء
للمرشحات للقبول

 من
الثاثاء
 حتى

السبت

1437/10/14هـ
1437/10/18هـ

2016/7/19م
2016/7/23م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة األولى إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساءًا

 إعان الدفعة الثانية2016/7/24م1437/10/19هـاألحد 
للمرشحات للقبول

 من
 األحد
 إلى

الخميس

1437/10/19هـ
1437/10/23هـ

2016/7/24م
2016/7/28م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة الثانية إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساءًا

 إعان الدفعة األخيرة2016/7/29م1437/10/24هـالجمعة
للمرشحات للقبول

 من
الجمعة
 حتى

الثاثاء

1437/10/24هـ
1437/10/28هـ

2016/7/29م
2016/8/2م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة األخيرة إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساءًا

إغاق القبول للطالبات2016/8/2م1437/10/28هـالثاثاء



للتواصل | 

عمادة القبول والتسجيل 

القبول:

المنح:

admithelp@uod.edu.sa

scholarship@uod.edu.sa

0133332720

0133332722

www.uod.edu.sa

 @ADM_REG_UOD

 @ADM_REG_UOD

ar_uod


