
 

 

كليات في  مرحلة البكالوريوس والدبلوموتخصصات برامج في  شروط القبول 

 هـ1442/1443للعام الجامعي  امللك فيصل جامعة
 من أم سعودية. ينأو غيـر سعودي ينسعودي أو الطالبة الطالبأن يكون   -1

س سنوات على أكثر من خم يمض  بشرط عدمعلى الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها،  الحصول   -2

القبول أولوية كون تس، فعدا الكليات الصحيةهـ فما فوق 1437/1438أي من عام  ،تخرجه من الثانوية العامة

 .في حال توفر مقاعد شاغرةفقط  هـ1440/1441العام الـماض ي  ثم ،هـ1441/1442للطلبة الخريجيـن هذا العام أي 

يتجاوز ال و سنة( لبرامج البكالوريوس وبرنامج الدبلوم االنتقالي،  25طالبة )ا كان أم عمر الـمتقدم طالب   عدم تجاوز   -3

 برنامج الدبلوم العام.( لسنة 35)

كلية و )كلية الطب،  ، ويشمل:يجب على الـمتقدميـن واملتقدمات للكليات الصحية حضور االختبار التحريري الصحي -4

عدم حضور االختبار في حال التطبيقية(، ووكلية العلوم الطبية  ،كلية طب األسنانو ، اإلكلينيكية الصيدلة

 من املنافسة على الكليات الصحية. االستبعادفيتم  ،التقويم الزمني للقبول  حسبالتحريري املحدد 

 يكون حساب املعادلة املوزونة للكليات الصحية عند التقديم على بوابة القبول االلكترونية كالتالي: -5

من درجة اختبار التحصيلي،  %40من درجة اختبار القدرات +  %30العامة + من املعدل التـراكمي للثانوية  % 30 

ما الطالبات أو  ،( وأعلى للطالب%80وسيسمح بالدخول في االختبار للمتقدميـن واملتقدمات الذين نسبهم املوزونة )

 ( وأعلى فقط.85%)

زونة للدخول في املنافسة على القبول كون حساب املعادلة املو يجراء االختبار التحريري للكليات الصحية سإبعد   -6

من درجة  %30من درجة اختبار القدرات +  %25من املعدل التـراكمي للثانوية العامة +  %20حسب املعادلة التالية 

 من درجة االختبار التحريري الصحي.  %25اختبار التحصيلي+ 

 منهم لم يجتز  منلشخصية والكشف الطبـي، و ن واملتقدمات للكليات الصحية الـمقابلة او الـمتقدميجب أن يجتاز   -7

 كلية أخرى غير صحية. إلىسيتم تحويلهم ف ،و الكشف الطبيأ ،املقابلة الشخصيةفي سواء 

سنة  التي تشترط جميع الـمقبوليـن واملقبوالت في الكلياتلحضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية   -8

 تحضيـرية.

يقدمها املركـــز الوطنـي للقياس والتقويـم  تيالختبارات القدرات والتحصيلي ال اد تقدمأن يكون املتقدم أو املتقدمة ق  -9

 في التعليم.

 معة الـملك فيصل.اأو سابق في ج ي،أال يكون للطالب أو الطالبة سجل حال  -10

لو كان  كذلكو  ،عة سعودية أخرى بالـمملكةامفي جـ ارس  اأو د ايكون الطالب أو الطالبة )للطلبة القدامى( مقيد  أال   -11

 من تلك الجـامعة. امنسحب  

تخصص واحد فقط وهو  تخصصفي  نكلية العلوم الزراعية واألغذية سيكون قبولهفي  املتقدمات للقبول الطالبات  -12

 كون وسي ،جميع التخصصات املحددة من قبل الكليةالتقدم في متاح لهم ف، أما الطالب االقتصاد الزراعي التطبيقي

 نتين من الدراسة.تخصصهم بعد س

ستقوم إدارة كلية اآلداب  ،عالمإل أو تخصص ا ةكلية اآلداب في تخصص اللغة اإلنجليزيفي  املتقدمون للقبول الطلبة  -13



 

 

بإرسال رسالة نصية للطلبة  وسيتم ،عمال القبول أبعد انتهاء  لهم ومقابلة شخصية ،اختبارات تحريرية إجراءب

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

 تخصصات كلية اآلداب.

رسوم  يتحملون بـرنامج دبلوم انتقالي )كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع( في الطلبة الذين سيقبلون  -14

 بنجاحالبرنا إنهاءعمال بعد لى كلية إدارة األ إاالنتقال  ون يستطيعالدراسة، و 
 
على معدل تراكمي  موحصوله ،مج كامال

بشهادة  متخرجه مما الطلبة الذين لم يحققوا شرط االجتياز سيتأ، و 4.5يلتس آ، ودرجة اختبار 5ى من وأعل 2.75

 الدبلوم.

 الدراسة،رسوم  يتحملون برنامج دبلوم عام )كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع( في الطلبة الذين سيقبلون  -15

 ،الساعات الـمطلوبة مبعد إنجازه ملن يكون هناك إكمال لدراستهو ، على شهادة الدبلوم فقط ون حصليوس

 بنجاحإنهاعمال بعد لى كلية إدارة األ إاالنتقال  ، حيث يمكنهمتخصص املحاسبة باستثناء
 
 موحصوله ،ء البرنامج كامال

 مسيتفما الطلبة الذين لم يحققوا شرط االجتياز أ، و 4.5يلتس آ، ودرجة اختبار 5وأعلى من  3.75على معدل تراكمي 

 بشهادة الدبلوم. متخرجه

ن يتم اختيار الرغبات كاملة حسب ما يتطلبه نظام أو  ،لى املتقدم أو املتقدمة اختيار الرغبات بحرص وعنايةيجب ع -16

رة التقديم على بوابة غالق وانتهاء فتإتعديل الرغبات بعد  تاحلن يو لكتروني لكي يكتمل طلب القبول، القبول اإل

واملعلن على موقع بوابة القبول عبر املوقع  ،حسب املوعد املحدد في الجدول الزمني للقبول بلكترونية القبول اإل

 .الرسمي للجامعة

 إلىطلب من الدخول الاستبعاد  مفسيت ،رغبة واحدة فقط تمت إضافةلو و  التقديمكمال طلب إعدم  في حال -17

 املفاضلة على القبول.

 ،لكترونيالقبول اإل حساب بوابةومتابعة إعالنات نتائج القبول عبر  املستمر، و الطالبة الدخول أجب على الطالب ي -18

تم  لإلشعار بأنهن الجامعة ترسل إحيث  ،رسال رسائل نصية من الجامعةإعلى  يوعدم االعتماد الكل ،يوميوبشكل 

وال يحق له االعتراض  ،بة كامل املسؤولية في عدم املتابعةو الطالأعالن النتائج بشكل عام فقط، وسيتحمل الطالب إ

 نتائج دفعات القبول(.إعالن ل االطالع على خطة التقويم الزمني للقبول ملعرفة مواعيد نأمعلى ذلك )

يقونة أو أ ،يقونة تأكيد القبول أو أ ،التسجيل ةابو يقونة بألكتروني بالضغط على أي عملية تتم على بوابة القبول اإل -19

كامل املسؤولية في  نتحمال ين الطالب او الطالبة سإو  ،خالء الطرف هي عملية رسمية معتبرة مؤثرة على سير قبولكإ

 به. اأي أجراء قام

 

 

 

 

 


