
  

 

 تعليمات القبول
 

ستقوم الجامعة بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيا على حسب األعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من 

كليات الجامعة وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم 

من األعلى )وهي الرغبة األولى( وحتى األدنى )وهي الرغبة  تسلسليا حيث سيقوم النظام بإعطائه األفضل

في حالة انطباق شروط القبول المحددة في جدول شروط  (للطالب والطالبات للقسم العلمي ونعشروال السادسة

ونسب القبول لكليات الجامعة، وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك 

للقسم األدبي للطالبات  ةشراعالتاسعة للطالب والرغبة الالعامة ونسب الموزونة الخاصة بك، أو )الرغبة الثانوية 

في حالة انطباق شروط القبول المحددة في جدول ، والشرعي واإلداري والمعهد العلمي وتحفيظ القرآن الكريم(

وط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب شروط ونسب القبول لكليات الجامعة، وفي حالة عدم اكتمال جميع الشر

 درجاتك الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك. 

 كوإعطائه األفضل حسب تسلسل رغباته دون الرجوع إلى موافقتأو المتقدمة أن نظام القبول سيقوم بترقية المتقدم 

. كقبوله لمعرفة ترقية رغبت الدخول على نظام القبول عبر حسابه الذي أنشأه عند تسجيل طلب هولذلك يجب علي

وإدارة الجامعة ستكون حريصة كل الحرص على المتقدمين بأن يحصل كل متقدم على أفضل رغبة اختارها 

حسب النسبة الموزونة والتي تتم المفاضلة من خاللها بين المتقدمين من الطالب أو المتقدمات من الطالبات. كما 

رة الدخول على النظام بين فترة وأخرى لمعرفة القبول النهائي للمتقدم تؤكد إدارة الجامعة للمتقدمين على ضرو

 )نأملالنتائج لكل دفعة  بإعالنوأن الجامعة سترسل رسائل نصية عامة ، على أي كلية أو عدم قبوله نهائيا

على مواعيد نتائج القبول في جدول التقويم الزمني للقبول والموجود على موقع بوابة القبول االطالع 

 اإللكتروني(.

 كيف يتم اختيار الرغبات؟

 ( 26يجب على الطالب اختيار الرغبات )لخريجي الثانوية القسم العلمي( أو اختيار  ون رغبةعشرو ستة(

 –الكريم  القرآن تحفيظ –اإلداري  – األدبي-لقسم الشرعي ا)لخريجي الثانوية  تسعة( ال9الرغبات )

الثانوية حسب ما هو محدد في الجدول شروط  معدالتهملذين وسيكون متاح للطلبة ا، (العلمي المعهد

  (.عليه لمعرفة المزيد من المعلوماتالطالع امل ا)الجامعة، ونسب القبول لكليات 

 الثانوية القسم العلمي( أو  ات)لخريج ون رغبةعشروال الستة( 26اختيار الرغبات ) ةيجب على الطالب



  

 

 القرآن تحفيظ –اإلداري  – األدبي-لقسم الشرعي االثانوية  ات)لخريج ةعشرال( 10اختيار الرغبات )

الثانوية حسب ما هو محدد في الجدول  معدالتهموسيكون متاح للطلبة الذين ، (العلمي المعهد –الكريم 

  (.عليه لمعرفة المزيد من المعلوماتالطالع امل ا)الجامعة، شروط ونسب القبول لكليات 

 دة جميعها أو عدم اكتمالها فسيعتبر طلب القبول غير مكتمل وبالتالي سيتم ان عدم اختيار الرغبات المحد

 استبعاد طلبك من المفاضلة على القبول.

 أو  إخوةأو  أب أو أمسواء  عنكختيار االحد بي أدون السماح أل شخصيا  اختيار الرغبات  يجب عليك

ال فالشخصية  كقدراتمع و كميولمع تناسب تختار الكلية التي تكي  وذلك ء أو غيرهمو أصدقاأأقارب 

 .رغبهاتلكلية التي في افرصة المنافسة  كضيع على نفست

  يوم  غالق البوابة االلكترونية لتقديم الطلبات وأنإشخصيا قبل الرغبات  تعديل الطالب/الطالبة يستطيع

لق بوابة ستغ (تمام الساعة الثانية ظهرا  ) م7/7/2021 الموافق هـ27/11/1442في تاريخ االربعاء 

 تعديل رغباته. يتمكن الطالب/الطالبة منلن  هذا الوقتبعد تقديم طلبات القبول االلكترونية و

  تسلسليا من األعلى  ونعشرو الستةيجب على الطالب/الطالبة للقسم العلمي التأكد من اختيار الرغبات

وفي حالة عدم اكتمال  ،(واألخيرة ونعشرو السادسة)وهي الرغبة األولى( وحتى األدنى )وهي الرغبة 

  .جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك

  يجب على الطالب للقسم األدبي أو الشرعي أو اإلداري أو تحفيظ القرآن الكريم أو المعهد العلمي التأكد

التاسعة تسلسليا من األعلى )وهي الرغبة األولى( وحتى األدنى )وهي الرغبة  تسعةالمن اختيار الرغبات 

وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك الثانوية ، واألخيرة(

 .العامة ونسب الموزونة الخاصة بك

 الكريم أو المعهد العلمي التأكد  للقسم األدبي أو الشرعي أو اإلداري أو تحفيظ القرآن ةيجب على الطالب

بة ألولى( وحتى األدنى )وهي الرغتسلسليا من األعلى )وهي الرغبة ا العشرةمن اختيار الرغبات 

حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك  يوف (،واألخيرة شرةاعال

 .الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك

 غالق باب تقديم طلبات إلرغبات بعد لرف الطالب/الطالبة أنه لن يكون هناك إمكانية تعديل يجب أن يع

جدول القبول الزمني والمعلن عنه بموقع بوابة القبول في لكتروني خالل الفترة المحددة القبول اإل

 .االلكتروني



  

 

  رغبة من الرغبات التي  وتم قبوله في أي األولييجب على الطالب/الطالبة عند اعالن النتائج الدفعة

 دوضعها فيجب عليه أن يؤكد قبوله الكترونيا عبر حسابه الذي أنشأه عند بداية التقديم، وفي حال عدم تأكي

 . القبول سيتم استبعاده من المنافسة على القبول نهائيا

  أي دفعة من تنبيه للطالب/الطالبة في حال تم قبوله في أحد الرغبات التي اختارها من ضمن الرغبات في

الدفعات التي يعلن النتائج فيها فيجب أن يؤكد قبوله حتى لو ان الرغبة غير مرغوبة له لكي يستمر في 

حسب المتاح وحيث أنه قد ال يتم ترقية قبوله لعدم وجود  الحقةالمفاضلة على ترقية القبول في الدفعات ال

  .حقةلالمقاعد شاغرة في الدفعات ا

 عدم رغبة الطالب/الطالبة القبول في الجامعة وبالتالي يتم استبعاده من القبول  عدم تأكيد القبول يعنى

 نهائيا .

  االنتظاريحتاجون عمل أي تنشيط او غيره فعليهم  ال األوليالدفعة  الليتم قبولهم خ الالطلبة الذين 

لقبول عليه وفي حالة انطباق الشروط ا الئهمع زم النتظارحقة حسب ترتيب تسلسه في االالدفعات ال

 الكتماليتم قبوله نهائيا  الاو  ألخيرةوتوفر مقاعد شاغرة سيظهر قبوله في الدفعة الثانية او الثالثة وا

 .التي حددها مجلس الجامعة االعداد

 

 ماهي آلية التقديم بجامعة الملك فيصل؟

  ابة القبول اإللكترونيإذا رغبت في التقديم للقبول بالجامعة عليك الدخول على موقع الجامعة واختيار بو

  وهذا  والتوقيع الكترونيا على ذلك( اقرار قرأت التعليمات)قراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر

بالشروط وتعليمات القبول التي حددها مجلس الجامعة وال يحق لك  االلتزامعقد بينك وبين الجامعة ويجب 

 .على ذلك االعتراض

 . سم المستخدم ورقم الجوال كلمة المرور، اقبول ومن ثم إدخال رقم السجل المدني كالدخول على أيقونة ال

واتباع التعليمات أو  مروريمكنك الدخول على استرجاع كلمة ال المروروفي حال فقدان أو نسيان كلمة 

  .تكلمساعد  banner@kfu.edu.sa  التواصل مع الدعم الفني

   هو موجود في بيانات يِسر أو مركز القياس والتقويم لوزارة التعليم ويجب على كما سيظهر للمتقدم بياناته

 المتقدم تعبئة بقية البيانـات الشخصية واختيار الرغبات كاملة.

 تقديم في حالة وجود خطأ في اإلدخال على طلب التقديم أو خطأ في اختيار الرغبات يتم اختيار الغاء طلب ال
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وتعبئة الطلب من جديد واختيار كلمة سر جديدة وهذا اإللغاء يكون فقط خالل فترة تقديم الطلب لبوابة القبول 

  .(التقويم الزمني للقبول في الجامعة)راجع 

 علم أن القبول بالجامعة يتم الكترونيا بنظام ترقية القبول لألفضل في كل دفعة وذلك حسب النسبة الموزونة ا

  .االعتراض على ذلك للمتقدمة وال يحق لكل دفع

 وحتى  هـ 21/12/1442األصلية إلى مكتب البريد الممتاز ابتداء من تاريخ  األوراقعلم أن عدم تسليم ا

 .نهائيا   المتقدم لغاء قبولإ سيؤدي إلىهـ 6/1/1442تاريخ 

 نهائيا   دمالمتق لغاء قبولإيحق للجامعة فإنه بجامعة أخرى  المتقدم قبول ه عندعلم أنا. 

 حتى لو  نهائيا   القبوللغاء إيحق للجامعة  ى فإنهخرأجامعة  ودرس في طالبا أو طالبة المتقدم كان ه إذانأعلم ا

 .من تلك الجامعة كان المتقدم طالب أو طالبة منسحب

 

 
  

 

 

 

 

 


