
 

 

، امللك فيصل كليات جامعةفي  مرحلة البكالوريوس والدبلوموتخصصات برامج 

 هـ1442/1443الجامعي وشروطها للعام 

ــية م  نــــوع الجنس الكلـــــــــــــــــــــــــــ
الدرجة 

 العلمية

نوع 

ةالثانوي  

1 

(تخصص عام) العلـــــــوم الـزراعية واألغذية  طالب 
سبكالوريو   علمي 

(قتصاد الزراعي التطبيقياال تخصص) ــــــوم الـزراعية واألغذيةالعلـ  طالبات 

 كلية العلوم الزراعية واألغذية: في شروط القبول 

للطالب، وبنسبة  %75الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن -1

 ت. للطالبا %80ثانوية عامة ال تقل عن 

 لطالبات.وا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

من درجة  %40 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالب -3

 اختبار القدرات.

من درجة  %20 +دل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة من املع %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالبات -4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %70على نسبة موزونة  أن يحصل الطالب-5

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. % 75أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

 

ــيةالك م لـــــــــــــــــــــــــــ  نوع الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

2 

()السنة التحضيـرية الطـــــــــــــــــــب البيطري  طالباتو  طالب   علمي بكالوريوس 

 : كلية الطب البيطري في وط القبول شر 

وبنسبة  ،للطالب %75بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية-1

 لطالبات. ل %85ثانوية عامة ال تقل عن 

 للطالبات.و  الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

 %30 +ة من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العام %30 كالتالي: املوزونةحساب املعادلة كون يالطالبات و  للطالب-3

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 +من درجة اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %75أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -4

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %85على نسبة موزونة  ةأن تحصل الطالب-5

 للطالب/الطالبات.ار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية اختب حضور -6

 للطالب/الطالبات. أن يجتاز الطالب أو الطالبة املقابلة الشخصية واللياقة املهنية-7



 

 

ــية م  نوع الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـــــــــــــــــــــــــــ
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)السنة التحضيـرية( إدارة األعـــــــــــــــــــمــــــــــال لبات طا طالب  يعلم بكالوريوس   

 كلية إدارة األعمال:في شروط القبول 

وأعلى للطالب،  %80على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  الحصول -1

 . لطالباتل ىوأعل %85ونسبة ثانوية عامة ال تقل عن 

 .الطالباتو  ويـم للطالبنـي للقياس والتقالختبارات املركز الوط الجلوس-2

 %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يالطالبات و  للطالب-3

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 +من درجة اختبار القدرات 

 فاضلة على القبول.وأعلى للدخول في امل %80الطالبة على نسبة موزونة  الطالب أو  حصلي أن-4

 الطالبات.و  للطالب اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية حضور -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اآلداب الكلــــية م  نوع الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

4 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالبات و طالب   بكالوريوس 

 علمي

دبيأ  

داري إ  

 دابـهااللغة العربية وآ

 اللغة اإلنجليزية

 عــالماإل 

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 السياحة والضيافة

 الجغرافيا ونظم املعلومات الجغرافية

 كلية اآلداب:في شروط القبول 

وبنسبة ثانوية عامة  ،للطالب %75الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن -1

 لطالبات.ل %80ال تقل عن 

 لطالبات.وا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

من درجة  %40 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالب -3

 اختبار القدرات.

من درجة  %20 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يت للطالبا-4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %70على نسبة موزونة  أن يحصل الطالب-5

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %75 على نسبة موزونة ةأن تحصل الطالب-6

أو تخصص اإلعالم، ستقوم إدارة  ةللقبول في كلية اآلداب في تخصص اللغة اإلنجليزي واملتقدمات الطلبة املتقدمون  -7

إرسال رسالة نصية وسيتم كلية اآلداب بإجراء اختبارات تحريرية، ومقابلة شخصية لهم بعد انتهاء أعمال القبول، 

، وفي حال عدم االجتياز يتم التحويل إلى الرغبة التالية املتاحة من بة بموعد االختبار واملقابلة الشخصية في حينهللطل

 تخصصات كلية اآلداب.
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 علمي بكالوريوس طالباتو  طالب )الســنـة التحضيـرية( الطـــــــــــــــــــــــــــب

 كلية الطب:في شروط القبول 

للطالب  %90بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  قسم العلوم الطبيعيةفي الحصول على الشهادة الثانوية العامة -1

 والطالبات. 

 ت.لطالباوا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

كون أولوية تو  ،هـ1440/1441هـ والعام املاض ي 1441/1442كون املفاضلة في القبول فقط لخريجي هذا العام تن أ-3

هـ، وفي حال توفر مقاعد شاغرة يتم القبول لخريجي العام املاض ي 1441/1442القبول لخريجي هذا العام 

 هـ.1440/1441

من املعدل  %30ة عند التقديم من خالل بوابة القبول كالتالي: كون حساب املعادلة املوزونيطالبات وال للطالب-4

 من درجة االختبار التحصيلي. %40و ،من درجة اختبار القدرات %30و ،التـراكمي للشهادة الثانوية العامة

 وأعلى للدخول في االختبار التحريري للكليات الصحية. %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -5

 وأعلى للدخول في االختبار التحريري للكليات الصحية. %85بة على نسبة موزونة أن تحصل الطال-6

من املعدل التـراكمي  %20كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يجراء االختبار التحريري للكليات الصحية إبعد -7

درجة اختبار  %25 +لتحصيلي من درجة االختبار ا %30 +من درجة اختبار القدرات  %25 +للشهادة الثانوية العامة 

 الصحي.

 من املنافسة للكليات الصحية. االستبعادعدم الحضور يتم وفي حال حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، -8

 الطالبات.و  حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب-9

 ة للطالب والطالبات.شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية املهنية واملقابلة الشخصي-10
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)السنة التحضيـرية( الصيدلة اإلكلينيكية  علمي بكالوريوس طالباتو  طالب 

 كلية الصيدلة االكلينيكية:في شروط القبول 

للطالب  %90قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في وية العامة على الشهادة الثان الحصول -1

 والطالبات. 

 لطالبات.وا الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب الجلوس-2

 هـ ويكون األولوية1440/1441هـ والعام املاض ي 1441/1442يكون املفاضلة في القبول فقط لخريجي هذا العام  أن-3

هـ، وفي حال توفر مقاعد شاغرة يتم القبول لخريجي العام املاض ي 1441/1442القبول لخريجي هذا العام 

 هـ.1440/1441

من املعدل  %30كون حساب املعادلة املوزونة عند التقديم من خالل بوابة القبول كالتالي: يلطالبات وا للطالب-4

 من درجة االختبار التحصيلي. %40و ،ة اختبار القدراتمن درج %30و ،التـراكمي للشهادة الثانوية العامة

 وأعلى للدخول في االختبارات التحريري للكليات الصحية. %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -5

 وأعلى للدخول في االختبارات التحريري للكليات الصحية. %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

من املعدل التـراكمي  %20كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يري للكليات الصحية جراء االختبار التحريإبعد -7

درجة اختبار  %25 +من درجة االختبار التحصيلي  %30 +من درجة اختبار القدرات  %25 +للشهادة الثانوية العامة 

 الصحي.

 من املنافسة للكليات الصحية. االستبعادعدم الحضور يتم وفي حال حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، -8

 حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب/الطالبات.-9

 شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية املهنية واملقابلة الشخصية للطالب والطالبات.-10
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ـرية()السـنــة التحضي علوم الحاسب وتقنية املعلومات طالباتو  طالب   علمي بكالوريوس 

 كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات:في شروط القبول 

 وبنسبة ،للطالب %80قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  في الحصول على الشهادة الثانوية العامة-1

 لطالبات. ل %85ثانوية عامة ال تقل عن 

 لطالبات.وا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

 %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30 كالتالي: املوزونة حساب املعادلةكون يلطالبات وا للطالب-3

 ختبار التحصيلي.من درجة اال  %40 +من درجة اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80على نسبة موزونة  الطالب والطالبة أن يحصل-4

 للطالب والطالبات. حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية-5

 

ــية م العلوم )السنة التحضيرية( الكلـــــــــــــــــــــــــــ وع الثانويةن الدرجة العلمية نــــوع الجنس   
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 الكيمياء

الباتوط طـــــــــالب  علمي بكالوريوس 
 علوم الحياة

 الرياضيات واإلحصاء

 الفيزيــاء

 :العلومكلية في شروط القبول 

وبنسبة  ،للطالب %75قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في الحصول على الشهادة الثانوية العامة -1

 لطالبات. ل %80ثانوية عامة ال تقل عن 

 الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب/للطالبات.-2

 %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30 حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يلطالبات وا للطالب-3

 جة االختبار التحصيلي.من در  %40 +من درجة اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %75على نسبة موزونة  أن يحصل الطالب-4

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -5

 للطالب والطالبات. حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية-6

 

 

 



 

 

 

 

 م
ــيةالكلــــــــــــ ـــــــــــــــ  الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

نوع 

ةالثانوي  

9 

)السنة التحضيـرية( الــهـــــنـــدســـــــــــــــــــــــــــــــــة طالباتو  طـــــــــالب   علمي بكالوريوس 

 كلية الهندسة:في شروط القبول 

 %90للطالب و %80لوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن قسم العفي الحصول على الشهادة الثانوية العامة -1

 للطالبات. 

 لطالبات.وا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

 %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30حساب املعادلة املوزونة كالتالي:ن يكو لطالبات وا للطالب-3

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 +تبار القدرات من درجة اخ

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -4

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -5

 للطالب والطالبات. حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية-5

 

ــية م  نوع الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـــــــــــــــــــــــــــ
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طالباتو  طـــــــــالب الحــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق   بكالوريوس 

 علمي

 أدبي

 اداري 

 كلية الحقوق: في شروط القبول 

 للطالبات. %85وللطالب  %80ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو -1

 الجلوس الختبارات املركز الوطني للقياس والتقويم للطالب/للطالبات.-2

من درجة  %40 +من املعدل التراكمي للشهادة الثانوية العامة  %60حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يللطالب -3

 اختبار القدرات.

من درجة  %20 +من املعدل التراكمي للشهادة الثانوية العامة  %50حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يللطالبات  –4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %75أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -5

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80وزونة أن تحصل الطالبة على نسبة م-6

 

 

 



 

 

 

 م
 الكلـــــــــــــــــــــــــــــية العلوم الطبية التطبيقية

 )الســـنــة التحضيـرية(
 نوع الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس
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 قسم التمريض

طالباتو  طـــــــــالب  علمي بكالوريوس 
ةقسم الصحة العام  

 قسم املعلوماتية الصحية

 قسم التغذية االكلينيكية

 : العلوم الطبية التطبيقيةشروط القبول بكلية 

للطالب  %90قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في الحصول على الشهادة الثانوية العامة -1

 والطالبات. 

 لطالبات.وا ياس والتقويـم للطالبالجلوس الختبارات املركز الوطنـي للق-2

كون أولوية تو ، هـ1440/1441هـ والعام املاض ي 1441/1442كون املفاضلة في القبول فقط لخريجي هذا العام تن أ-3

هـ، وفي حال توفر مقاعد شاغرة يتم القبول لخريجي العام املاض ي 1441/1442القبول لخريجي هذا العام 

 هـ.1440/1441

من املعدل  %30كون حساب املعادلة املوزونة عند التقديم من خالل بوابة القبول كالتالي: يات طالبوال للطالب-4

 من درجة االختبار التحصيلي. %40و ،من درجة اختبار القدرات %30و ،التـراكمي للشهادة الثانوية العامة

 للكليات الصحية.وأعلى للدخول في االختبارات التحريري  %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -5

 وأعلى للدخول في االختبارات التحريري للكليات الصحية. %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

من املعدل التـراكمي  %20كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يالتحريري للكليات الصحية  جراء االختبار إبعد -7

درجة اختبار  %25 +من درجة االختبار التحصيلي  %30 +القدرات  من درجة اختبار  %25 +للشهادة الثانوية العامة 

 الصحي.

 من املنافسة للكليات الصحية. االستبعادعدم الحضور يتم وفي حال حضور االختبار التحريري للكليات الصحية، -8

 لطالبات.وا حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب-9

 لطبية املهنية واملقابلة الشخصية للطالب والطالبات.شرط اجتياز فحص اللياقة ا-10
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)الســـنــة التحضيـرية( طــــــــــــــــب األســــــــــنــــــــان فقط طــــالب   علمي بكالوريوس 

 بول بكلية طب األسنان: شروط الق

 للطالب.  %90قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في الحصول على الشهادة الثانوية العامة -1

 الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب.-2

كون أولوية تو ، هـ1440/1441ض ي هـ والعام املا1441/1442كون املفاضلة في القبول فقط لخريجي هذا العام ت أن-3

هـ، وفي حال توفر مقاعد شاغرة يتم القبول لخريجي العام املاض ي 1441/1442القبول لخريجي هذا العام 

 هـ.1440/1441

من املعدل التـراكمي للشهادة  %30كون حساب املعادلة املوزونة عند التقديم من خالل بوابة القبول كالتالي: ي-4

 من درجة االختبار التحصيلي. %40و ،من درجة اختبار القدرات %30و ،الثانوية العامة

 وأعلى للدخول في االختبارات التحريري للكليات الصحية. %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -5

ي من املعدل التـراكم %20جراء االختبارات التحريري للكليات الصحية تكون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: إبعد -6

درجة اختبار  %25 +من درجة االختبار التحصيلي  %30 +من درجة اختبار القدرات  %25 +للشهادة الثانوية العامة 

 الصحي.

من املنافسة للكليات  االستبعادعدم الحضور يتم وفي حال حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، -7

 الصحية.

 الطالبات.و  زية للطالبحضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجلي-8

 شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية املهنية واملقابلة الشخصية للطالب والطالبات.-9
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قــيـــقبب املجتمع طالباتو  طـــــــــالب  ــ  ـــ ـــــ ـومدبلـ  

 علمي

 أدبي

داري إ  

 بقيق: بكلية املجتمع في شروط القبول 

 للطالب والطالبات. %75الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن -1

 لطالبات.وا الجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب-2

من درجة  %40 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %60املوزونة كالتالي:حساب املعادلة كون يللطالب -3

 اختبار القدرات.

من درجة  %20 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %50حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يللطالبات -4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %65يحصل الطالب على نسبة موزونة  أن-5

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %70أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6
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تمعوخدمة املجالدراسات التطبيقية   

 برنامج انتقالي برسوم
طالباتو  طـــــــــالب ــــــوم  ـــــ  علمي دبلـ

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع انتقالي:في شروط القبول 

 للطالب والطالبات. %70الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن -1

 ختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب/للطالبات.الجلوس ال -2

من درجة  %40 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %60حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يللطالب -3

 اختبار القدرات.

من درجة  %20 +دة الثانوية العامة من املعدل التـراكمي للشها %50حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون يللطالبات -4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +اختبار القدرات 

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %65أن يحصل الطالب أو الطالبة على نسبة موزونة -5

 ستكون الدراسة برسوم يتحملها الطالب أو الطالبة.-6

 بنجاح إنهاءعمال بعد ة إدارة األ لى كليإاالنتقال  و الطالبةأيمكن للطالب -7
ً
على معدل  موحصوله ،البرنامج كامال

 متخرجه مسيتفما الطلبة الذين لم يحققوا شرط االجتياز ، وأ4.5، ودرجة اختبار آيلتس 5وأعلى من  2.75تراكمي 

 بشهادة الدبلوم.
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 الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 برنامج عــــام برسوم
فقط طالبات ــــــوم  ـــــ  دبلـ

 علمي

 أدبي

 اداري 

 : (برنامج عام)التطبيقية وخدمة املجتمع  كلية الدراساتفي شروط القبول 

 .%70ة ال تقل عن الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عام-1

 .للقياس والتقويـمالجلوس الختبارات املركز الوطنـي -2

من درجة اختبار  %20 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %50حساب املعادلة املوزونة كالتالي:كون ي-3

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 +القدرات 

 أعلى للدخول في املفاضلة على القبول.و  %60الطالبة على نسبة موزونة  أن تحصل-4

 الطالبة.الدراسة برسوم تتحملها  ستكون -6

 بنجاح إنهاءعمال بعد لى كلية إدارة األ إاالنتقال  ال يمكن للطالبة-7
ً
وذلك بعد  ماعدا تخصص املحاسبة، البرنامج كامال

الذين لم يحققوا شرط االجتياز ما ، وأ4.5، ودرجة اختبار آيلتس 5وأعلى من  3.75على معدل تراكمي  محصوله

 بشهادة الدبلوم. تخرجهم مسيتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


