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كلمــــة شكـــــر:

الحمدللـــه والصـــالة والســـالم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى 
آلـــه وصحبـــه.. 

ــي  ــي وزميالتـ ــن زمالئـ ــًة عـ ــي ونيابـ ــن نفسـ ــًة عـ أصالـ
ــدم  ــجيل أقـ ــول والتسـ ــادة القبـ ــوبات عمـ ــوبي ومنسـ منسـ
التهنئـــة للجميـــع علـــى نجـــاح القبـــول لمرحلـــة البكالوريـــوس والدبلـــوم  
ـــس  ـــي رئي ـــكر معال ـــة والش ـــّص بالتهنئ ـــري، وأخ ـــي 1443 هج ـــام الجامع للع
الجامعـــة والـــذي كان لـــه الـــدور األبـــرز فـــي نجـــاح قبـــول هـــذا العـــام ومتابعتـــه 
الدائمـــة لـــكل مراحـــل القبـــول، وكذلـــك الشـــكر موصـــول لـــوكالء و وكيلـــة الجامعـــة 

علـــى دعمهـــم و تشـــجيعهم لنـــا. 
ـــات  ـــجيل؛ فكلم ـــول والتس ـــادة القب ـــوبات عم ـــوبي ومنس ـــاص منس ـــكل خ ـــكر بش ـــا أوّد أن أش كم
ـــدر   ـــى ق ـــم عل ـــوا أنه ـــول، وأثبت ـــرة القب ـــي فت ـــام وليال ـــوال أي ـــوا ط ـــم، عمل ـــم حقه ـــكر ال ُتوفيه الش

ـــب.  ـــن القل ـــم م ـــكًرا لك ـــول، فش ـــاح القب ـــاٍن إلنج ـــان وتف ـــم بإتق ـــة، وأدّوا عمله ـــؤولية واألمان المس
ل الرقمـــي علـــى الدعـــم الفنـــي  كمـــا ال يفوتنـــي أن أشـــكر زمالئـــي منســـوبي مركـــز التحـــوُّ

خـــالل فتـــرة القبـــول لهـــذا العـــام.

د. عيسى بن عبدهللا السلمي
عميد القبول والتسجيل
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أرقام وإحصائيات القبول
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موزونة القبول للعامين 1442 - 1443هـ:

المسار العلمي لعام 1442هـ

المسار األدبي لعام 1442هـ

المسار األدبي لعام 1443هـ

المسار العلمي لعام 1443هـ

طريقة احتساب موزونة القبول:
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أعداد المقبولين للعامين 1442 - 1443هـ:

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج البكالوريوس المسار العلمي:

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج البكالوريوس المسار األدبي:

أعداد الطالبات المقبوالت لكلية القرآن والدراسات اإلسالمية:

لعام 1442هـ

2,093 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

174 طالبةالكامل

361 طالبة

لعام 1443هـ

1,978 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

158 طالبةالكامل

412 طالبة

لعام 1442هـ

2,109 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

299 طالبةالكامل

380 طالبة

لعام 1443هـ

1,332 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

210 طالبةالكامل

338 طالبة

لعام 1443هـ

156 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

15 طالبةالكامل

14 طالبة

لعام 1442هـ

183 طالبة الفرع الرئيسي

خليص

-الكامل

-

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج الدبلوم:

المسار العلمي لعام 1443هـ

31 طالبة الفرع الرئيسي

25 طالبةخليص

المسار األدبي لعام 1443هـ

75 طالبة الفرع الرئيسي

114 طالبةخليص



تقرير القبول للعام 1443هـ

8

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج البكالوريوس المسار العلمي:

لعام 1443هـلعام 1442هـ

1,353 طالب الفرع الرئيسي

خليص

198 طالبالكامل

470 طالب

1,219 طالب الفرع الرئيسي

خليص

97 طالبالكامل

317 طالب

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج البكالوريوس المسار األدبي:

لعام 1443هـلعام 1442هـ

389 طالب الفرع الرئيسي

خليص

302 طالبالكامل

322 طالب

339 طالب الفرع الرئيسي

خليص

146 طالبالكامل

149 طالب

أعداد الطالب المقبولين لكلية القرآن والدراسات اإلسالمية:

لعام 1443هـ لعام 1442هـ

120 طالب الفرع الرئيسي

خليص

-الكامل

-

75 طالب الفرع الرئيسي

خليص

19 طالبالكامل

20 طالب

المسار األدبي لعام 1443هـ المسار العلمي لعام 1443هـ

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج الدبلوم:

70 طالب الفرع الرئيسي

خليص

45 طالبالكامل

115 طالب

99 طالب الفرع الرئيسي

خليص

36 طالبالكامل

130 طالب
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مجموع المتقدمات للبرنامج

195 طالبة

مجموع المتقدمات للبرنامج

314 طالبة

عدد الطالبات المتقدمات لالختبار للعام 1442هـ

165 طالبة

156 طالبة

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

146 طالبةاألحياء

144 طالبة

193 طالبة

عدد الطالبات المتقدمات لالختبار للعام 1443هـ

215 طالبة

165 طالبة

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

167 طالبةاألحياء

173 طالبة

197 طالبة

عدد الطالبات المجتازات لالختبار للعام 1442هـ

37 طالبة

20 طالبة

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

33 طالبةاألحياء

45 طالبة

0 طالبة

عدد الطالبات المجتازات لالختبار للعام 1443هـ

50 طالبة

21 طالبة

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

53 طالبةاألحياء

70 طالبة

0 طالبة

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج التسريع األكاديمي:



تقرير القبول للعام 1443هـ

10

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج التسريع األكاديمي:

مجموع المتقدمين للبرنامج

106 طالب

مجموع المتقدمين للبرنامج

112 طالب

عدد الطالب المتقدمين لالختبار للعام 1442هـ

106 طالب

98 طالب

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

102 طالباألحياء

101 طالب

103 طالب

عدد الطالب المتقدمين لالختبار للعام 1443هـ

107 طالب

112 طالب

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

111 طالباألحياء

102 طالب

98 طالب

عدد الطالب المجتازين لالختبار للعام 1442هـ

21 طالب

11 طالب

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

20 طالباألحياء

29 طالب

0 طالب

عدد الطالب المتقدمين لالختبار للعام 1443هـ

20 طالب

14 طالب

رياضيات

الكيمياء

حاسب آلي

الفيزياء

24 طالباألحياء

38 طالب

0 طالب



تقرير القبول للعام 1443هـ

11

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج التسكين المباشر للمسار العلمي:

لعام 1442هـ

14 طالبة

1 طالبة

كلية الطب

كلية العلوم

كلية علوم وهندسة الحاسب

كلية األعمال

1 طالبةكلية العلوم الطبية التطبيقية

4 طالبات

10 طالبات

لعام 1443هـ

12 طالبة كلية الطب

2 طالبتانكلية علوم وهندسة الحاسب

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج التسكين المباشر للمسار األدبي:

لعام 1443هـ

131 طالبة

878 طالبة

8 طالبات

25 طالبة

13 طالبة

45 طالبة

13 طالبة

8 طالبات

كلية االتصال واإلعالم – اإلعالم الرقمي

كلية القانون والدراسات القضائية

كلية العلوم االجتماعية – التاريخ واآلثار

كلية اللغات والترجمة – اللغة الصينية

كلية األعمال

كلية علوم الرياضة

كلية العلوم االجتماعية – نظم المعلومات الجغرافية

كلية اللغات والترجمة – اللغة العربية

كلية التصاميم والفنون – رسم وفنون

عدد المقبوالتعدد المرشحات

كلية العلوم االجتماعية – علم نفس

كلية اللغات والترجمة

121 طالبة

98 طالبة

37 طالبة

34 طالبة

429 طالبة

73 طالبة

25 طالبة

45 طالبة

13 طالبة

3 طالبات

53 طالبة

13 طالبة

3 طالبات

37 طالبة
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أعداد الطالب المقبولين لبرنامج التسكين المباشر للمسار العلمي:

لعام 1442هـ

7 طالب كلية الطب

كلية علوم وهندسة الحاسب

كلية الهندسة

1 طالب

1 طالب

لعام 1443هـ

7 طالب كلية الطب

2 طالبكلية علوم وهندسة الحاسب

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج التسكين المباشر للمسار األدبي:

لعام 1443هـ

8 طالب34 طالب

8 طالب514 طالب

كلية االتصال واإلعالم – اإلعالم الرقمي

كلية القانون والدراسات القضائية

كلية األعمال

كلية علوم الرياضة

عدد المقبولينعدد المرشحين

16 طالب16 طالبكلية العلوم االجتماعية – علم نفس

25 طالب161 طالب

12 طالب12 طالب

أعداد الطالبات المقبوالت لبرنامج التسجيل المزدوج:

لعام 1443هـلعام 1442هـ

9 طالبات17 طالبة

أعداد الطالب المقبولين لبرنامج التسجيل المزدوج:

لعام 1443هـلعام 1442هـ

5 طالب9 طالب
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أعداد المقبولين لبرنامج تمكين الموهوبين:

لعام 1443هـ

القرآن الكريم

الثقافة والفنون

العلوم واالبتكار

علوم الرياضة

4 طالب

7 طالب

عدد المتقدمين

17 طالب

3 طالب

-

2 طالبتان

عدد المقبوالت 

من الطالبات

-

1 طالب

-

3 طالب

عدد المرشحين

13 طالب

1 طالب

-

-

عدد المقبولين 

من الطالب

9 طالب

-
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متوسط درجات المقبولين للعامين 1442 - 1443هـ:

متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة المقر الرئيسي - علمي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

84.71%88.15%
83.95%84.40%

69.11%77.08%

77.79%81.50%

94.40%95.58%

73.69%84.07%

79.29%84.32%

95.63%97.34%

100% 100%

موزونة علمي

تحصيلي

قدرات

معدل الثانوية

متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة خليص - علمي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

78.44%81.05%
75.93%76.18%

63.25%66.83%

69.49%71.34%

88.72%
91.99%

66.35%75.67%

70.60%74.80%

92.34%94.75%

100% 100%

موزونة علمي

تحصيلي

قدرات

معدل الثانوية

متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة الكامل - علمي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

76.44%78.69%
72.26%

71.96%

60.43%63.04%

64.54%66.35%

85.90%88.37%

63.73%72.16%

66.63%72.08%

92.00%
94.02%

100% 100%

موزونة علمي

تحصيلي

قدرات

معدل الثانوية
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متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة خليص - أدبي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

76.5974.96%

67.1466.41%

86.03%87.79%

79.44%79.62%

70.39%72.09%

88.49%90.92%

100% 100%

موزونة أدبي

قدرات 

معدل الثانوية

متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة الكامل - أدبي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

73.75%71.46%

63.18%62.02%

84.31%85.62%

78.24%76.49%

67.92%68.10%

88.56%89.07%

100% 100%

موزونة أدبي

قدرات

معدل الثانوية

متوسط درجات المقبولين طالب وطالبات فرع الجامعة المقر الرئيسي - أدبي

عام 1443هـعام 1442هـ

10% 0% 10%40% 40%70% 70%20% 20%50% 50%80% 80%30% 30%60% 60%90% 90%

82.76%81.42%

73.9874.60%

91.52%91.66%

86.09%87.07%

79.56%82.31%

92.59%94.22%

100% 100%

موزونة أدبي

قدرات

معدل الثانوية
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ـــة  ـــات المقَدم ـــات الخدم إحصائي
ـــتفيدين ـــم المس وتقيي
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تقرير متوسط المحادثات:

09:32 دقيقة2,029 ساعة
متوسط كل المحادثاتإجمالي عدد الساعات

تقرير عن أداء معامالت )تواصل(:

أعداد االستفسارات الواردة من خالل خدمة                         التابعة لوزارة التعليم:

شطر الطالباتشطر الطالب

 1,169 استفسار 281 استفسار
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صفحة األسئلة واالستفسارات الشائعة:

هـــو عبـــارة عـــن مرجـــع لجميـــع االستفســـارات واالســـئلة الشـــائعة والمتكـــررة مقّســـمة 
ـــة  ـــاص بعملي ـــق خ ـــل فري ـــن ِقب ـــتمر م ـــكل مس ـــا بش ـــم تغذيته ـــول، ويت ـــل القب ـــب مراح حس
ــئلة  ــة األسـ ــوى صفحـ ــث  محتـ ــبة وتحديـ ــة المناسـ ــة االجابـ ــارات وصياغـ ــد االستفسـ رصـ

واالستفســـارات الشـــائعة. وقـــد تـــم اســـتحداثها لموســـم قبـــول هـــذا العـــام. 

عدد الزيارات

االستفسارات الخاصة بالقبول على منصة حياك: 

أعداد االستفسارات الواردة من خالل منصة                      :                         

شطر الطالباتشطر الطالب

 50 استفسار 418 استفسار
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قياس رضا المتقدمين للقبول للعام 1443هـ:

س1: ماهو البرنامج الذي تم قبولك 
عليه؟

س3: بشكل عام، ماهو مدى رضاك عن س2: ما هو جنسك؟
تجربة القبول في جامعة جدة؟

س7: كيف كان وضوح مراحل القبول 
وشرح آليات القبول ومراحل الفرز عبر

موقع العمادة وتويتر؟

س8: ما هو مدى رضاك عن بوابة 
االستفسارات واالسئلة الشائعة 

والمكررة؟

س4: كيف كان التعامل مع الموقع 
اإللكتروني في مراحل القبول؟

م جودة خدمة الرد على  س5: كيف تقيِّ
االستفسارات عبر المحادثة الفورية؟

م جودة خدمة الرد على  س6: كيف تقيِّ
االستفسارات عبر حساب حياك القبول 

والتسجيل؟

ـــتمر  ـــكل مس ـــا بش ـــر خدماته ـــين وتطوي ـــى تحس ـــدة إل ـــة ج ـــي جامع ـــجيل ف ـــول والتس ـــادة القب ـــن عم ـــعيًا م س
ـــول   ـــن للقب ـــا المتقدمي ـــاس رض ـــتبيان لقي ـــل اس ـــم عم ـــة، ت ـــات المقدم ـــودة الخدم ـــاس ج ـــد وقي ـــالل رص ـــن خ م
ـــًا  ـــل 2455 طالب ـــن قب ـــتمارة م ـــة االس ـــم تعبئ ـــي 1443هــــ. ت ـــام الجامع ـــول للع ـــة القب ـــن تجرب ـــم ع ـــداء رأيه وإب

ـــًا. ـــن نهائي ـــًة مقبولي وطالب
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