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إعالن مواعيد القبول والتخصصات في الجامعات الحكومية على بوابة 
 القبول اإللكتروني الموحد للطالبات

 
  :محمد السنيد -الجزيرة 

لقبول اإللكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض ووكيل جامعة أعلن رئيس لجنة ا
الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبداهلل السلمان أن جميع إجراءات ومواعيد 
التقديم والتخصصات المتاحة للقبول في الجامعات الحكومية للطالبات بالرياض تم اإلعالن عنها في 

  :بوابة القبول اإللكتروني الموحد للطالبات عبر الرابط التالي موقع
http://rgu-admit.edu.sa  

واضاف أن اللجنة اإلشرافية للقبول اإللكتروني الموحد قد باشرت العمل إلنهاء جميع إجراءات تقديم 
معة جا»هـ في الجامعات الحكومية األربع بالرياض وهي 5341-5341الطالبات للعام الجامعي 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود وجامعة 
حيث تم إنهاء دليل القبول اإللكتروني الموحد وإعالنه «. الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

امورهن من االطالع  على موقع بوابة القبول اإللكتروني الموحد للطالبات لتتمكن الطالبات وأولياء
مبكرًا على الجدول الزمني لجميع إجراءات التقديم عبر البوابة إضافًة إلى إعالن جميع التخصصات 
المتاحة للقبول في الجامعات األربع للعام القادم مما يسهم في معرفة الطالبات بالتخصصات المتاحة 

  .هن والمقاعد المتاحة لكل تخصصلهن للقبول وبالتالي اختيار المناسب لهن حسب قدرتهن وميول
ل الموحد للجامعات الحكومية بالرياض خالل السنوات الماضية قد وأكد الدكتور السلمان أن القبو

حقق وهلل الحمد نجاحًا مميزًا ورضى كبيرا من الطالبات المتقدمات من حيث تيسير وتسهيل 
اإلجراءات للمتقدمات مع ضمان العدالة والمساواة والشفافية للجميع، إضافًة إلى أنه أسهم بشكل 

ممكن من المتقدمات وحقق االستفادة واالستثمار األمثل للمقاعد ملموس في استقبال أكبر عدد 
المتاحة في كل جامعة ومّكن الطالبات من التقديم على أكثر من جامعة في الوقت نفسه حسب رغبة 

  .الطالبة دون تكليفها مشقة الحضور والتنقل بين مقرات الجامعات
في الجامعات الحكومية بالرياض أن  وأوضح رئيس لجنة القبول اإللكتروني الموحد للطالبات

  :الخطوات المطلوبة من الطالبات الراغبات في التقديم حاليًا هي اآلتي
أهمية تأدية اختبارات القبول ويشمل )اختباري القدرات والتحصيلي( المعد من المركز الوطني  :أوال

  .سة في الجامعات األربعللقياس والتقويم في التعليم العالي والذي يعد أحد شروط القبول الرئي



ثانيا: ضرورة االطالع على إجراءات القبول والتخصصات المتاحة في دليل القبول قبل فتح البوابة 
  .بوقت كاف

بعد فتح بوابة القبول حسب الجدول الزمني للتقديم يتعين على الطالبة االطالع على الشرح  :ثالثا
الرئيسية للبوابة ليتم تقديم الطالبة وانضمامها  التفصيلي لطريقة التقديم والموجود في الصفحة

  .للجامعة التي ترغبها والتخصص الذي يناسب رغباتها وقدراتها العلمية
وفي الختام حث الطالبات على أهمية بذل الجهد الكافي للحصول على معدل تراكمي بنهاية العام 

طالع بشكل مستمر على إجراءات القبول يؤهلهن بإذن اهلل لاللتحاق بالجامعة المرغوبة، مع أهمية اال
والتخصصات المتاحة والجدول الزمني للتقديم مؤكد أن جميع أعضاء لجنة القبول اإللكتروني الموحد 
يعملون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للطالبات من حيث توفير المعلومات الالزمة لهن للتقديم إضافًة 

  .متوفير الدعم الفني لهن خالل فترة التقدي

 


