
 

 

(القبائل النازحة)تعليمات القبول لغير السعوديين وأصحاب البطاقات الخمس سنوات    

لتعليم وزارة التي حددتها األعدادستقوم الجامعة بالمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات إلكترونيا على حسب  لكل  ا

ي غبات التى الرمات وبناء علجنسية لكل كلية من كليات الجامعة وذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين والمتقد

وحتى  لى(األوغبة الر)وهي  األعلىمن  األفضليتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسليا حيث سيقوم النظام بإعطائه 

دول دد في الجالثانوية حسب ما هو مح معدالتهموسيكون متاح للطلبة الذين  ،األخيرةوهي الرغبة  ( )األدنى

ق شروط انطبا في حالة (عليه لمعرفة المزيد من المعلومات الطالعامل ا)معة، بول لكليات الجاشروط ونسب الق

ف يتاح وط فسوالقبول المحددة في جدول شروط ونسب القبول لكليات الجامعة، وفي حالة عدم اكتمال جميع الشر

 .العامة ونسب الموزونة الخاصة بكلك عدد الرغبات حسب درجاتك الثانوية 

ون دغباته حسب تسلسل ر األفضلبتحديد قبول الرغبة للمتقدم أو المتقدمة وإعطائه  أن نظام القبول سيقوم

في تاريخ  www.kfu.edu.sa نتائج المرشحين للقبول عبـر موقع الجـــــامعة النسيتم اع .الرجوع إلى موافقته

 اءاتاجر تغرقوتس لين،للمقبو الموافقة النهائية ألخذالي وزارة التعليم  األسماءهـ، وسيتم رفع 28/1/1443

عة تقوم جاملتعليم سشهر وفي حال وصول الموافقة النهائية من وزارة اثمانية قرابة  لدى وزارة التعليم الموافقة

  .يلالي عمادة القبول والتسج األصلية األوراقالملك فيصل بإرسال رسائل نصية للمقبولين بتسليم 

 كيف يتم اختيار الرغبات؟ 

  /وسيكون متاح للطلبة الذين المتاحة له في النظام كاملةالطالبة اختيار الرغبات يجب على الطالب ،



 

 

 االطالع امل (الجامعةالثانوية حسب ما هو محدد في الجدول شروط ونسب القبول لكليات  معدالتهم

 المعلومات(.عليه لمعرفة المزيد من 

 م لتالي سيتل وبابر طلب القبول غير مكتمعدم اختيار الرغبات المحددة جميعها أو عدم اكتمالها فسيعت ان

 .استبعاد طلبك من المفاضلة على القبول

 خوة أو إعنك سواء أب أو أم أو  باالختيارأحد  ألييار الرغبات شخصيا دون السماح يجب عليك اخت

فال  شخصيةأقارب أو أصدقاء أو غيرهم وذلك كي تختار الكلية التي تتناسب مع ميولك ومع قدراتك ال

 .ع على نفسك فرصة المنافسة في الكلية التي ترغبهاتضي

  أن يوم وطلبات لتقديم ال اإللكترونيةالبوابة  إغالقيستطيع الطالب/الطالبة تعديل الرغبات شخصيا قبل

تغلق س (تمام الساعة الثانية عشر ظهرا)م 25/8/2021هـ الموافق 17/1/1443في تاريخ  االربعاء

 .غباتهعديل روبعد هذا الوقت لن يتمكن الطالب/الطالبة من ت اإللكترونيةبوابة تقديم طلبات القبول 

 األعلى  يا منتسلسلكاملة والتأكد من اختيار الرغبات  واالدبي يجب على الطالب/الطالبة للقسم العلمي

سوف يتاح . وفي حالة عدم اكتمال جميع الشروط فاألخيرة(وهي ) األدنىوحتى  األولى(الرغبة  )وهي

 .د الرغبات حسب درجاتك الثانوية العامة ونسب الموزونة الخاصة بكلك عد

  باب تقديم طلبات  إغالقيجب أن يعرف الطالب/الطالبة أنه لن يكون هناك إمكانية تعديل للرغبات بعد

الفترة المحددة في جدول القبول الزمني والمعلن عنه بموقع بوابة القبول  خالل اإللكترونيالقبول 

 اإللكتروني



 

 

 ماهي آلية التقديم بجامعة الملك فيصل؟ 

 لقبولإذا رغبت في التقديم للقبول بالجامعة عليك الدخول على موقع الجامعة واختيار بوابة ا

 اإللكتروني

  بين الجامعة عقد بينك و وهذا) التعليماتقرأت  اقرار) زرقراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على

 كعلى ذل االعتراضيحق لك ال بول التي حددها مجلس الجامعة وات القبالشروط وتعليم االلتزامويجب 

  ر، وفي المرو كاسم المستخدم ورقم الجوال كلمة اإلقامةالدخول على أيقونة القبول ومن ثم إدخال رقم

و أيمات حال فقدان أو نسيان كلمة المرور يمكنك الدخول على استرجاع كلمة المرور واتباع التعل

 لمساعدتك. banner@kfu.edu.sa دعم الفنيال التواصل مع

   لتعلأو مركز القياس والتقويم لوزار يسرناته كما هو موجود في بيانات سيظهر للمتقدم بيا يم ويجب ة ا

 .المتقدم تعبئة بقية البيانـات الشخصية واختيار الرغبات كاملة على

  لب لغاء طار الرغبات يتم اختيار على طلب التقديم أو خطأ في اختيا اإلدخالفي حالة وجود خطأ في

م الطلب ة تقديفتر خالليكون فقط  اإللغاءالتقديم وتعبئة الطلب من جديد واختيار كلمة سر جديدة وهذا 

 الجامعة(.التقويم الزمني للقبول في  راجع)القبول لبوابة 

   انهائي اعلم أنه عند قبول المتقدم بجامعة أخرى فإنه يحق للجامعة إلغاء قبول المتقدم.  

  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


