التخصصات المتاحة بكليات بريدة الفصل الدراسي األول العام  1440 /1439هـ
م
1

2

3

الكلية

التخصص

اجلنس

املؤهل املطلوب لاللتحاق

فرتة الدراسة

العلوم الطبية

متريض

بنني  /بنات

ثانوية عامة علوم طبيعية  /دبلوم متريض

صباحي فقط

التطبيقية

عالج طبيعي

بنني  /بنات

ثانوية عامة علوم طبيعية  /دبلوم عالج طبيعي

صباحي فقط

اهلندسة وتقنية

قوى كهربائية

بنني فقط

ثانوية عامة علوم طبيعية  /دبلوم كهرباء

هندسة احلاسب

بنني فقط

ثانوية عامة علوم طبيعية  /دبلوم دعم فين

صباحي فقط

إدارة موارد بشرية

بنني  /بنات

ثانوية عامة علوم طبيعية  /ثانوية عامة علوم شرعية أو ما يعادهلا  /دبلوم
تقنية إدارية

صباحي  /مسائي
(املسائي للدبلوم فقط)

حماسبة

بنني فقط

ثانوية عامة علوم طبيعية  /ثانوية عامة علوم شرعية أو ما يعادهلا /دبلوم

صباحي  /مسائي

حماسبة

(املسائي للدبلوم فقط)

ثانوية عامة علوم طبيعية  /ثانوية عامة علوم شرعية أو ما يعادهلا  /دبلوم
حقوق

صباحي فقط

املعلومات

العلوم اإلدارية
واإلنسانية

حقوق
اللغة اإلجنليزية
والرتمجة

بنني  /بنات
بنات فقط

صباحي  /مسائي
(املسائي للدبلوم فقط)

ثانوية عامة علوم طبيعية  /ثانوية عامة علوم شرعية أو ما يعادهلا /دبلوم
لغة إجنليزية

صباحي فقط

ملحوظة :
 الدراسة يف التخصصات الصحية بالفرتة الصباحية فقط.
 فرتة الدراسة املتاحة للطالبات هي الفرتة الصباحية فقط .
 تفتح الشعبة يف حال اكتمال احلد األدنى من الطلبة لفتح الشعبة.
آلية التسجيل :


يقوم الطالب  /الطالبة بتعبئة منوذج القبول املبدئي املوجود مبوقع الكليات على الرابط :
http://bpc-portal.com/dynaforms/stdadm/new_admission.php

ثم الدخول على التسجيل اإللكرتوني وتعبئة البيانات وحفظ البيانات ثم تقوم الكليات باملفاضلة بني املتقدمني
وإشعار املقبولني مبدئياً برسالة نصية ملراجعة إدارة القبول ساستكمال اإلجرااات يف حالة فتح القبول.

شروط قبول الطالب خرجيي الثانوية العامة
شروط عامة :
 أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها.
 أن جيتا الطالب بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس الكليات.
 أن يكون الطالب سائق طبياً.
 أن حيصل الطالب على موافقة بالدراسة من جهة عمله  ،إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.
 أن سا يكون الطالب قد فصل من أي جامعة أو كلية أخرى فصالً أكادميياً أو تأديبياً.
 تقديم املستندات املطلوبة اليت حتددها إدارة القبول بالكليات.
 تسديد رسوم التسجيل .
 يتم القبول عن طريق املفاضلة بني الطالب حسب املعدسات والشروط املطلوبة لإللتحاق بالتخصص.
 أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة خالل مخس سنوات ((ميكن استثناا هذا الشرط إذا اكتملت باقي
الشروط).

املستندات املطلوبة:
 أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا  +صورة من بطاقة األحوال املدنية أو اإلقامة وجوا السفر لغري
السعوديني مع أصل اإلقامة للمطابقة تكون حديثة و واضحة  +صورة من اختبار قدرات القياس  +صورة من اختبار
التحصيلي  +عدد  2صورة شخصية حديثة (بنني فقط).

الربامج األكادميية الفعالة وشروط القبول لطالب الثانوية العامة
الكلية

العلوم اإلدارية واإلنسانية

اهلندسة وتقنية املعلومات
العلوم الطبية التطبيقية

التخصصات

احلد األدني لشروط القبول
نسبة الثانوية العامة

اختبار التحصيلي

اختبار القدرات

اللغة اإلجنليزية والرتمجة

% 65

-

% 45

احملاسبة

% 65

-

% 45

إدارة املوارد البشرية

% 65

-

% 45

احلقوق

% 65

-

% 45

هندسة احلاسب

% 70

% 50

% 50

قوى كهربائية

% 70

% 50

% 50

العالج الطبيعي

% 70

% 50

% 50

التمريض

% 70

% 50

% 50

ملحوظة  :الشروط أعاله هي احلد األدني للقبول املبدئي علماً بأن القبول النهائي يتم باملفاضلة وفقاً لعدد املقاعد املتاحة
وحسب األعلى معدل .

شروط قبول الطالب والطالبات خرجيي الدبلوم فوق الثانوي
شروط عامة :
















أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها.
أن يكون حسن السرية والسلوك.
أسا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم مدة تزيد عن مخس سنوات (ميكن استثناا هذا الشرط إذا
اكتملت باقي الشروط).
أسا يقل املعدل العام للطالب يف مرحلة الدبلوم عن جيد .
أن جيتا الطالب أحد اساختبارات القياسية التالية إلجادة اللغة اإلجنليزية "للتخصصات الصحية فقط":
-

امتحان ) TOEFL Paper-Based (PBTبدرجة ال تقل عن . 425

-

أوامتحان ) TOEFL Computer-Based (CBTبدرجة ال تقل عن . 113

-

أو امتحان ) TOEFL Internet-Based (IBTبدرجة ال تقل عن . 30

-

أو امتحان  IELTSبدرجة ال تقل عن . 3.5

-

أو اختبار الكفايات يف اللغة اإلجنليزية  STEPمن املركز الوطين للقياس والتقومي (قياس) بدرجة ال تقل عن . 68

أن يكون لديه تصنيف مهين ساري من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية [للتخصصات الصحية فقط].
أن يكون التخصص امتدادا لتخصصه السابق يف مرحلة الدبلوم .
أن جيتا بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس الكليات.
أن يكون سائقًا طبياً.
أن حيصل على موافقة بالدراسة من جهة عمله  ،إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة.
تقديم املستندات املطلوبة اليت حتددها إدارة القبول والتسجيل بالكليات.
تعبئة ملف القبول .
تسديد رسوم التسجيل.
يتم القبول عن طريق املفاضلة بني الطالب حسب املعدسات والشروط املطلوبة لإللتحاق بالتخصص (علماً بأن أولوية اسالتحاق للطلبة
خرجيي الثانوية العامة).

املستندات املطلوبة (( خرجيي الدبلوم فوق الثانوي )):











أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.
أصل شهادة حسن السرية والسلوك.
عدد  2صورة شخصية حديثة و ملونة ( 6×4بنني فقط).
صورتان من بطاقة األحوال املدنية أو صورة اإلقامة وجوا السفر لغري السعوديني مع أصل اإلقامة للمطابقة تكون حديثة و واضحة .
أصل وثيقة التخرج.
أصل  +صورة السجل األكادميي.
أصل شهادة التدريب التعاوني  /اسامتيا .
أصل شهادة التصنيف املهين (للتخصصات الصحية فقط).
أصل  +صورة نتيجة اجتيا اختبار اللغة اإلجنليزية(للتخصصات الصحية فقط).
إحضار موافقة خطية من جهة العمل إذا كان املتقدم موظفاً.

التحويل من جامعة أخرى لكليات بريدة
إجراءات قبول الطالب والطاليات المحولين من جامعة أخرى لكليات بريدة:
 .1يتم فحص شهادات الطالب والتأكد من انطباق شروط التحويل للكلية والتخصص املرغوب
التحويل إليه .
 .2يتم إعطاا الطالب ملف قبول .
 .3يقوم الطالب بعمل كشف طيب .
 .4يتم عمل مقابلة شخصية للطالب.
 .5تتم املوافقة على قبول الطالب واعتماد منوذج التحويل من اجلامعة السابقة.
 .6يسلم الطالب صورة من املوافقة على التحويل للجامعة السابقة وخيلي طرفه منها وحيضر ملفه
وأصول شهاداته.
 .7يسدد الطالب يف الصندوق رسوم التسجيل  2500ريال .
 .8يسلم ملفه إلدارة القبول [أصل شهادة الثانوية – سجل أكادميي خمتوم – صورة من بطاقة األحوال
– صورة اختبارات القدرات والتحصيلي –  2صورة شخصية حديثة(بنني فقط)] .
 .9يتم تثبيت الطالب واستخراج رقم جامعي له .
 .10ترسل نسخه من سجله األكادمية للقسم الذي سجل به الطالب لعمل معادلة ملقررات اجلامعة
السابقة على النظام اإللكرتوني.
 .11يتم تنزيل جدول للطالب.

المستندات المطلوبة للتحويل من جامعة أخرى لكليات بريدة:

.1
.2
.3
.4
.5

صورة من شهادة الثانوية العامة .
صورة من اختبار القدرات .
صورة من اختبار التحصيلي .
نسخة من السجل األكادميي للجامعة السابقة.
منوذج حتويل من اجلامعة.

التخصصات المتاحة والرسوم الدراسية والمنح الجزئية بكليات بريدة
الفصل الدراسي األول العام  1440/1439هـ
مبلغ المنحة
عدد
م

الكلية

التخصص

سنوات
الدراسة

الرسوم
الفصلية

الجزئية من

الرسوم بعد

الدفعة

الصندوق

خصم مبلغ

المطلوبة عند

االجتماعي

الدعم

التسجيل

الجنس

بالكليات
1

2

3

العلوم الطبية

متريض

5

30000

12000

18000

2500

بنني  /بنات

التطبيقية

عالج طبيعي

5

30000

12000

18000

2500

بنني  /بنات

الهندسة

قوى كهربائية

5

30000

15000

15000

2500

بنني فقط

المعلومات

هندسة احلاسب

5

30000

15000

15000

2500

بنني فقط

إدارة موارد بشرية

4

20000

10000

10000

2500

بنني  /بنات

حماسبة

4

20000

10000

10000

2500

بنني فقط

حقوق

4

20000

10000

10000

2500

بنني  /بنات

5

20000

10000

10000

2500

بنات فقط

وتقنية

العلوم اإلدارية
واإلنسانية

اللغة اإلجنليزية
والرتمجة

