
 

 

 

للطلبة الغير  مرحلة البكالوريوس والدبلوموتخصصات برامج في  شروط القبول 

 هـ1442/1443للعام الجامعي  امللك فيصل كليات جامعةفي سعوديين والقبائل النازحة 

 
 .قيم إقامة نظاميةم أومن القبائل النازحة غيـر سعوديال الطالب أو الطالبةأن يكون   -1

 رية املفعول.أن يكون لديه إقامة نظامية سا -2

أكثر من خمس سنوات على تخرجه من  يمض  بشرط عدمعلى الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها،  الحصول   -3

  .هـ فما فوق 1437/1438أي من عام  ،الثانوية العامة

رع بقيق فلية التطبيقية الكسنة( لبرامج البكالوريوس وبرنامج الدبلوم  25طالبة )ا كان أم عمر الـمتقدم طالب   عدم تجاوز  -4

التطبيقية  الكلية برنامج الدبلوم( لسنة 35يتجاوز )ال و ، الفرع الرئيس الجامعة االنتقاليوبرنامج الدبلوم الكلية التطبيقية 

 .الفرع الرئيس بالجامعة العام البرنامج

 بول االلكترونية كالتالي:عند التقديم على بوابة الق السنة التحضيريةيكون حساب املعادلة املوزونة للكليات  -5

 من درجة اختبار التحصيلي %40ت + من درجة اختبار القدرا %30% من املعدل التـراكمي للثانوية العامة +  30

 .سنة تحضيـرية التي تشترط جميع الـمقبولـين واملقبوالت في الكلياتلحضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية  -6

في التقوييقدمها املركـــز الوطنـي للقياس و  تيالختبارات القدرات والتحصيلي ال ادمة قد تقدمأن يكون املتقدم أو املتق  -7 م  ـ

 التعليم.

 معة الـملك فيصل.اأو سابق في ج ي،أال يكون للطالب أو الطالبة سجل حال  -8

كان  لو  كذلكو  ،مملكةعة سعودية أخرى بالـامفي جـ ارس  اأو د ايكون الطالب أو الطالبة )للطلبة القدامى( مقيد  أال   -9

 من تلك الجـامعة. امنسحب  

تخصص واحد فقط وهو  تخصصالطالبات املتقدمات للقبول في كلية العلوم الزراعية واألغذية سيكون قبولهن في  -10

حددة من قبل الكلية، وسيكون ، أما الطالب فمتاح لهم التقدم في جميع التخصصات املاالقتصاد الزراعي التطبيقي

 تخصصهم بعد سنتين من الدراسة.

اب أو تخصص اإلعالم، ستقوم إدارة كلية اآلد ةالطلبة املتقدمون للقبول في كلية اآلداب في تخصص اللغة اإلنجليزي -11

ختبار لبة بموعد اال بإرسال رسالة نصية للط وسيتمبإجراء اختبارات تحريرية، ومقابلة شخصية لهم بعد انتهاء أعمال القبول، 

 اب.، وفي حال عدم االجتياز يتم التحويل إلى الرغبة التالية املتاحة من تخصصات كلية اآلدواملقابلة الشخصية في حينه

م ن يتم اختيار الرغبات كاملة حسب ما يتطلبه نظاأو  ،لى املتقدم أو املتقدمة اختيار الرغبات بحرص وعنايةيجب ع -12

انتهاء فترة التقديم على بوابة الإتعديل الرغبات بعد  تاحلن يو كتمل طلب القبول، لكتروني لكي يالقبول اإل قبول غالق و

 .جامعةواملعلن على موقع بوابة القبول عبر املوقع الرسمي لل ،حسب املوعد املحدد في الجدول الزمني للقبول بلكترونية اإل

املفاضلة  إلىطلب من الدخول الاستبعاد  مفسيت ،قطرغبة واحدة ف تمت إضافةلو و  التقديمكمال طلب إعدم  في حال -13

 على القبول.



 

 

ابة سيتم ارسال رسالة نصية للمقبولين لالطالع على نتائج ترشيح قبولهم مبدئيا وسيتم رفع األسماء املرشحة الي بو  -14

اقة النهائية وهذا يأخذ إجراءات طويلة لدى الوزارة التعليم يصل م ثمانية و ا بين ستة شهور وزارة التعليم ليتم اصدار املو

افقة النهائية للمقبولين سترسل الجامعة رسالة نصية الستالم األوراق الرسمية واستكمال  شهور، وحال وصول خطاب املو

 قبولهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


