
جرإءإت إلتنسيق وإلقبول بكمية   :- إلعموم إإلدإريةتعميمات وإ 

 :نبذة عن موقع إلكمية ونظام إلدرإسة فيها:  ووً 

نظام الفصل  اإلدارية، وتعتمد كمية العموم  في الحرم الجامعي الكائن بمنطقة حبيل سممان اإلداريةتقع كمية العموم 
في احد  اإلداريةفي العموم البكالوريوس  ، وُيمنح المتخرج درجة دراسية سنواتأربع ومدة الدراسة فييا ،  الدراسي

 ، حصاء ونظم المعموماتاإل ، تسويقال ، مصرفيةالمالية والعموم ، ال األعمالإدارة  ، محاسبةال : التخصصات اآلتية
دارة ، ال قتصاداال  .فنادقالسياحة وا 

 :إإلدإرية متطمبات إولتحاق بتخصصات كمية إلعموم :  انياً 

الجدول التالي المعدالت  ويوضح عبر الموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت( التنسيق)تتم إجراءات القبول غير المباشر
، والقبول  ، والطاقة االستيعابية ، وكذلك مواعيد التنسيق واختبارات القبول اإلداريةالمطموبة لاللتحاق بتخصصات العموم 

 : النيائي
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 150تسويق 

 100إدإرة  عمال 

 100عموم مالية ومصرفية 

 200إقتصاد 

علمي % 80 100إحصاء ونظم إلمعمومات 

دإرة فنادق  علمي %75 100سياحة وإ 
أدبي + 

م18/8/2014 معمومات عامة في  
السياحة  والمغة العربية  

واإلنجميزية 
  900 اإلجمــــــالي

 
إوختبارإت في إلكمية و ي تعديل قد يطر  عمى مكان إوختبار  و إلجدول سيتم إإلعالن عنه في إلكمية ونيابة شئون ستجرى : مالحظة 

 .إلطمبة وإلموقع عمى شبكة إإلنترنت
 :ويتطمب االلتحاق بتخصصات كمية العموم اإلدارية المذكورة أعاله المرور بالمراحل اآلتية

 :مرحمة إلتنسيق .1

وفق موعد التنسيق المحدد أعاله لكل عبر الموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت ة التنسيق /الطالبيستكمل وفييا 
جراءات التنسيق، ويحصل الطالب ة وفق ىذه المرحمة عمى /تخصص، ويتم ذلك وفق الشروط العامة لمقبول والتسجيل وا 

 .دخول اختبار القبول( كرت) بطاقة

 :مرحمة إلمفاضمة .2

شرطًا رئيسيَا لاللتحاق بتخصصات كمية العموم اإلدارية ، وفي ىذه المرحمة يتقدم ( المفاضمة)تبار القبولُيعُد اجتياز اخ
 .الطمبة المنسقين ألداء اختبارات القبول في المواد والموعد الزمني المحدد بالجدول أعاله

ونسبتو في اختبارات %( 50)ةوتتم عممية المفاضمة بين المتقدمين وفق معيار نسبة الطالب في الثانوية العام
دارة الفنادق فتتم عممية المفاض%( 50)القبول ة بين المتقدمين وفق للجميع التخصصات باستثناء تخصص السياحة وا 

درجة ، وبناًء عمى متوسط  100ة في اختبار القبول وتحسب درجة اختبار القبول من / النسبة التي حصل عمييا الطالب



ازليًا وتعمن النتيجة في كشوفات تتضمن أسماء المقبولين والنسب التي حصموا عمييا وفق الترتيب النسبتين يرتب الطمبة تن
 . التنازلي وصواًل إلى العدد المطموب بحسب الطاقة االستيعابية المحددة

 مع الطالب( يقع ضمن العدد المحدد لمطاقة االستيعابية)وفي حالة تكرار نسبة قبول الطالب األخير في الكشف 
 :توزع عمى المواد وفق النسب اآلتية( درجة100)الذي يميو فيتم قبوليما معًا، وتحسب درجات اختبارات القبول من 

 .(درجة 50)، ،المغة االنجميزية (درجة  50)الرياضيات

 :مرحمة إلقبول إلنهائي .3

جب عمى الطمبة تسميم أصول وي وفييا يتم استكمال إجراءات القبول النيائي لمطمبة الناجحين في اختبارات القبول،
سند تّسمم ممفاتيم إلى لجنة القبول قبل انتياء الموعد المحدد لمقبول النيائي الموضح في الجدول السابق، والحصول عمى 

فعمييم التقدم لمقبول في  لبالممف يتم بموجبو الحصول عمى البطاقة الجامعية، أما الطمبة الذين لم يجتازوا اختبار القبو
 .الكميات والتخصصات األخرى بحسب الشروط والطاقة االستيعابية

 


