
 

 

 
 

 هـ1442/1443للعام الجامعي  التقويـم الزمنـي إلجراءات القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم
 

 م3/7/2021 ه23/11/1442 السبت
 www.kfu.edu.sa  بداية تقديـم طلبات االلتحاق عن طريق بوابة املوقع اإللكتـرونية

 لكترونية في الفترة املسائية.ويتم فتح البوابة اإل

 ا.نــهاية فتـرة تقديـم طلبات االلتحاق، وستغلق البوابة اإللكترونية الساعة الثانية عشرة ظهر   م7/7/2021 هـ27/11/1442 األربعاء

من األحد حتى 

 األربعاء

لة، طب األسنان والعلوم الطبية موعد االختبار التحريري للكليات الصحية )الطب البشري، الصيد م11/7/2021 هـ1/12/1442

التطبيقية(، وسيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين واملتقدمات باملوعد املحدد لكل متقدم، حسب 

 م14/7/2021 هـ4/12/1442 الشروط املعلن عنها في بوابة القبول.

ـــالن نتائج )الدفعة األولى( من الـمقبوليـن م31/7/2021 هـ21/12/1442 السبت ـ  سائية.ترة املالجامعة، وتعلن النتائج في الفعبـر موقع  إعـ

 من السبت

 حتى اإلثنين

ا عبـر موقع الجامعة، و  م31/7/2021 هـ21/12/1442 ـــول )الدفعة األولى( إلكتـرونيًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــراءات قـ لساعة ابوابة في ق الستغلإنـهاء إجـ

 م2/8/2021 هـ23/12/1442 .الثانية عشرة ظهر ا

ــدء تسليم األوراق األصلية إلى مكاتب البـريد السعودي الـممتاز. م31/7/2021 هـ21/12/1442 لسبتا ـ  بـ

ـــالن نتائج )الدفعة الثانية( من الـمقبوليـن عبـر موقع  م5/8/2021 هـ26/12/1442 الخميس ـ  ملسائية.فترة االجامعة، وتعلن النتائج في الإعـ

 الخميس من

 حتـى السبت

ا عبـر موقع الجامعة، و  م5/8/2021 هـ26/12/1442 ـــول )الدفعة الثانية( إلكتـرونيًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــراءات قـ الساعة  لبوابة فيلق استغإنـهاء إجـ

ا.  م7/8/2021 هـ28/12/1442 الثانية عشرة ظهر 

ـــالن نتائج )الدفعة الثالثة( من الـمقبولي م10/8/2021 هـ2/1/1443 الثالثاء ـ  ملسائية.فترة االجامعة، وتعلن النتائج في الـن عبـر موقع إعـ

 من الثالثاء

 حتـى الخميس

ا عبـر موقع الجامعة، و  م10/8/2021 هـ2/1/1443 ـــول )الدفعة الثالثة( إلكتـرونيًّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــراءات قـ الساعة  لبوابة فيلق استغإنـهاء إجـ

 م12/8/2021 هـ4/1/1443 .الثانية عشرة ظهر ا

 انتهاء تسليم األوراق األصلية إلى مكاتب البـريد السعودي الـممتاز. م14/8/2021 هـ6/1/1443 السبت

 م15/8/2021 هـ7/1/1443 األحد

ــــالب ال رسالة نصية لجميع بإرسالستقوم الجامعة  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ت الصحيفي الكلياطالبات املقبولين والطـ

ـــب األسنان اإلكلينيكية، والصيدلة الطب،) فقط ـ ـ ـ  هفيومحدد وم الطبية التطبيقية(، والعل ،وطـ

بية )في مبنى مجمع العيادات الط فحص اللياقة الطبية املهنية إلجراء وذلك اليوم والتاريخ والوقت

 (.الكلية التي تم القبول فيهافي الجامعة(، وإجراء املقابلة الشخصية )في مبنى 

 م17/8/2021 هـ9/1/1443 الثالثاء
ــــالب ال رسالة نصية لجميع بإرسالستقوم الجامعة  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يطري لطب البفي كلية اطالبات املقبولين والطـ

 املقابلة الشخصية )في مبنى كلية الطب البيطري(. إلجراء اليوم والتاريخ والوقت فيهومحدد 
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