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
تسلسليا حيث سيقوم النظام بإعطائه األفضل من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة
السادسة والعشرون للقسم العلمي للطالب والطالبات) في حالة انطباق شروط القبول المحددة في جدول شروط
ونسب القبول لكليات الجامعة ،وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك
الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك ،أو (الرغبة التاسعة للطالب والرغبة العاشرة للطالبات للقسم األدبي
والشرعي واإلداري والمعهد العلمي وتحفيظ القرآن الكريم) ،في حالة انطباق شروط القبول المحددة في جدول
شروط ونسب القبول لكليات الجامعة ،وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب
درجاتك الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك.
أن نظام القبول سيقوم بترقية المتقدم أو المتقدمة وإعطائه األفضل حسب تسلسل رغباته دون الرجوع إلى موافقتك
ولذلك يجب عليه الدخول على نظام القبول عبر حسابه الذي أنشأه عند تسجيل طلب قبوله لمعرفة ترقية رغبتك.
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
تؤكد إدارة الجامعة للمتقدمين على ضرورة الدخول على النظام بين فترة وأخرى لمعرفة القبول النهائي للمتقدم
على أي كلية أو عدم قبوله نهائيا ،وأن الجامعة سترسل رسائل نصية عامة بإعالن النتائج لكل دفعة (نأمل
االطالع على مواعيد نتائج القبول في جدول التقويم الزمني للقبول والموجود على موقع بوابة القبول
اإللكتروني).

كيف يتم اختيار الرغبات؟
 يجب على الطالب اختيار الرغبات ( )26ستة وعشرون رغبة (لخريجي الثانوية القسم العلمي) أو اختيار
الرغبات ( )9التسعة (لخريجي الثانوية القسم الشرعي -األدبي – اإلداري – تحفيظ القرآن الكريم –
المعهد العلمي) ،وسيكون متاح للطلبة الذين معدالتهم الثانوية حسب ما هو محدد في الجدول شروط
ونسب القبول لكليات الجامعة( ،امل االطالع عليه لمعرفة المزيد من المعلومات).
 يجب على الطالبة اختيار الرغبات ( )26الستة والعشرون رغبة (لخريجات الثانوية القسم العلمي) أو

اختيار الرغبات ( )10العشرة (لخريجات الثانوية القسم الشرعي -األدبي – اإلداري – تحفيظ القرآن
الكريم – المعهد العلمي) ،وسيكون متاح للطلبة الذين معدالتهم الثانوية حسب ما هو محدد في الجدول
شروط ونسب القبول لكليات الجامعة( ،امل االطالع عليه لمعرفة المزيد من المعلومات).
 ان عدم اختيار الرغبات المحددة جميعها أو عدم اكتمالها فسيعتبر طلب القبول غير مكتمل وبالتالي سيتم
استبعاد طلبك من المفاضلة على القبول.
 يجب عليك اختيار الرغبات شخصيا دون السماح ألي أحد باالختيار عنك سواء أب أو أم أو إخوة أو
أقارب أو أصدقاء أو غيرهم وذلك كي تختار الكلية التي تتناسب مع ميولك ومع قدراتك الشخصية فال
تضيع على نفسك فرصة المنافسة في الكلية التي ترغبها.
 يستطيع الطالب/الطالبة تعديل الرغبات شخصيا قبل إغالق البوابة االلكترونية لتقديم الطلبات وأن يوم
االربعاء في تاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/7/7م (تمام الساعة الثانية ظهرا) ستغلق بوابة
تقديم طلبات القبول االلكترونية وبعد هذا الوقت لن يتمكن الطالب/الطالبة من تعديل رغباته.
 يجب على الطالب/الطالبة للقسم العلمي التأكد من اختيار الرغبات الستة وعشرون تسلسليا من األعلى
(وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة السادسة وعشرون واألخيرة) ،وفي حالة عدم اكتمال
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
من اختيار الرغبات التسعة تسلسليا من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة التاسعة
واألخيرة) ،وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك الثانوية
العامة ونسب الموزونة الخاصة بك.
 يجب على الطالبة للقسم األدبي أو الشرعي أو اإلداري أو تحفيظ القرآن الكريم أو المعهد العلمي التأكد
من اختيار الرغبات العشرة تسلسليا من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة
العاشرة واألخيرة) ،وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فسوف يتاح لك عدد الرغبات حسب درجاتك
الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بك.
 يجب أن يعرف الطالب/الطالبة أنه لن يكون هناك إمكانية تعديل للرغبات بعد إغالق باب تقديم طلبات
القبول اإللكتروني خالل الفترة المحددة في جدول القبول الزمني والمعلن عنه بموقع بوابة القبول
االلكتروني.

 يجب على الطالب/الطالبة عند اعالن النتائج الدفعة األولي وتم قبوله في أي رغبة من الرغبات التي
وضعها فيجب عليه أن يؤكد قبوله الكترونيا عبر حسابه الذي أنشأه عند بداية التقديم ،وفي حال عدم تأكيد
القبول سيتم استبعاده من المنافسة على القبول نهائيا.
 تنبيه للطالب/الطالبة في حال تم قبوله في أحد الرغبات التي اختارها من ضمن الرغبات في أي دفعة من
الدفعات التي يعلن النتائج فيها فيجب أن يؤكد قبوله حتى لو ان الرغبة غير مرغوبة له لكي يستمر في
المفاضلة على ترقية القبول في الدفعات الالحقة حسب المتاح وحيث أنه قد ال يتم ترقية قبوله لعدم وجود
مقاعد شاغرة في الدفعات الالحقة .
 عدم تأكيد القبول يعنى عدم رغبة الطالب/الطالبة القبول في الجامعة وبالتالي يتم استبعاده من القبول
نهائيا.
 الطلبة الذين ال يتم قبولهم خالل الدفعة األولي ال يحتاجون عمل أي تنشيط او غيره فعليهم االنتظار
الدفعات الالحقة حسب ترتيب تسلسه في االنتظار مع زمالئه وفي حالة انطباق الشروط القبول عليه
وتوفر مقاعد شاغرة سيظهر قبوله في الدفعة الثانية او الثالثة واألخيرة او ال يتم قبوله نهائيا الكتمال
االعداد التي حددها مجلس الجامعة.

ماهي آلية التقديم بجامعة الملك فيصل؟
إذا رغبت في التقديم للقبول بالجامعة عليك الدخول على موقع الجامعة واختيار بوابة القبول اإللكتروني
 قراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر (اقرار قرأت التعليمات والتوقيع الكترونيا على ذلك) وهذا
عقد بينك وبين الجامعة ويجب االلتزام بالشروط وتعليمات القبول التي حددها مجلس الجامعة وال يحق لك
االعتراض على ذلك.
. الدخول على أيقونة القبول ومن ثم إدخال رقم السجل المدني كاسم المستخدم ورقم الجوال كلمة المرور،
وفي حال فقدان أو نسيان كلمة المرور يمكنك الدخول على استرجاع كلمة المرور واتباع التعليمات أو
التواصل مع الدعم الفني  banner@kfu.edu.saلمساعدتك.
 سيظهر للمتقدم بياناته كما هو موجود في بيانات يسِر أو مركز القياس والتقويم لوزارة التعليم ويجب على
المتقدم تعبئة بقية البيانـات الشخصية واختيار الرغبات كاملة.
 في حالة وجود خطأ في اإلدخال على طلب التقديم أو خطأ في اختيار الرغبات يتم اختيار الغاء طلب التقديم

وتعبئة الطلب من جديد واختيار كلمة سر جديدة وهذا اإللغاء يكون فقط خالل فترة تقديم الطلب لبوابة القبول
(راجع التقويم الزمني للقبول في الجامعة).
 ا علم أن القبول بالجامعة يتم الكترونيا بنظام ترقية القبول لألفضل في كل دفعة وذلك حسب النسبة الموزونة
لكل دفعة وال يحق للمتقدم االعتراض على ذلك .
 اعلم أن عدم تسليم األوراق األصلية إلى مكتب البريد الممتاز ابتداء من تاريخ  1442/12/21هـ وحتى
تاريخ 1442/1/6هـ سيؤدي إلى إلغاء قبول المتقدم نهائيا.
 اعلم أنه عند قبول المتقدم بجامعة أخرى فإنه يحق للجامعة إلغاء قبول المتقدم نهائيا.
 اعلم أنه إذا المتقدم كان طالبا أو طالبة ودرس في جامعة أخرى فإنه يحق للجامعة إلغاء القبول نهائيا حتى لو
كان المتقدم طالب أو طالبة منسحب من تلك الجامعة.

