
 

 

 

 الغير سعوديين والقبائل النازحة مرحلة البكالوريوس والدبلوموتخصصات برامج 

 هـ1442/1443الجامعي امللك فيصل، وشروطها للعام  كليات جامعةفي 

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نــــوع الجنس الكلـ
الدرجة 

 العلمية
 الثانوية

ـــــوم الـزراعية واألغذية ـ (تخصص عام) العلـ البط   
 علمي بكالوريوس

ـــــوم الـزراعية واألغذية ـ االقتصاد الزراعي التطبيقي(تخصص ) العلـ  طالبات 

 كلية العلوم الزراعية واألغذية: في شروط القبول 

 ، والطالبات للطالب %80لحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 لطالبات.وا لوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالبالج-2

من درجة اختبار  %40 لعامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية ا %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالب -3

 القدرات.

من درجة  %20 نوية العامة +كمي للشهادة الثامن املعدل التـرا %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالبات -4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 اختبار القدرات +

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80على نسبة موزونة  أن يحصل الطالب-5

 أعلى للدخول في املفاضلة على القبول.و %  85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ــــــيةالكل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

ــــــب البيطري  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (رية)السنة التحضيـ الطـ طالباتو  طالب   علمي بكالوريوس 

 كلية الطب البيطري: في شروط القبول 

للطالب، وبنسبة ثانوية  %80نوية عامة ال تقل عن لحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثاا-1

 للطالبات.  %85عامة ال تقل عن 

 للطالبات.و  لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالبا-2

ن م %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يالطالبات للطالب و -3

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 درجة اختبار القدرات +

 ى للدخول في املفاضلة على القبول.وأعل %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -4

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول.% 85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -5

 طالبات.اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب/ال حضور -6

 ن يجتاز الطالب أو الطالبة املقابلة الشخصية واللياقة املهنية للطالب/الطالبات.أ-7

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

ـــــال ـ ــ ـــمـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة التحضـيرية()السن إدارة األعـ طالبات  طالب  يعلم بكالوريوس   

 كلية إدارة األعمال:في شروط القبول 

نسبة وأعلى للطالب، و  %80على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  الحصول -1

 للطالبات.  ىوأعل %85ثانوية عامة ال تقل عن 

 لبات.الطاو  الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب الجلوس-2

ن  %30 +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة  %30كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يالطالبات للطالب و -3 م

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 درجة اختبار القدرات +

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %85لطالبة على نسبة موزونة اأن يحصل الطالب أو -4

 الطالبات.و  اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب حضور -5

 

 



 

 

 

اآلداب كلــــية  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالبات و طالب   بكالوريوس 

 علمي

دبيأ  

داري إ  

 اللغة العربية وآدابـها

 اللغة اإلنجليزية

 عــالماإل 

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 السياحة والضيافة

افية افيا ونظم املعلومات الجغر  الجغر

 كلية اآلداب:في شروط القبول 

 ،والطالبات للطالب %80لحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 لطالبات.وا ويـم للطالبنـي للقياس والتقالجلوس الختبارات املركز الوط-2

من درجة اختبار  %40 لعامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية ا %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالب -3

 القدرات.

من درجة  %20 مة +نوية العامن املعدل التـراكمي للشهادة الثا %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يللطالبات -4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 اختبار القدرات +

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %80على نسبة موزونة  أن يحصل الطالب-5

 أعلى للدخول في املفاضلة على القبول.و  %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

دا ةلية اآلداب في تخصص اللغة اإلنجليزيللقبول في ك واملتقدمات الطلبة املتقدمون  -7 رة كلية أو تخصص اإلعالم، ستقوم إ

افقة وزارة التعليم على قبولكم النهائياآلداب بإجراء اختبارات تحريرية، ومقابلة شخصية   إرسالوسيتم ، بعد وصول مو

تالية از يتم التحويل إلى الرغبة ال، وفي حال عدم االجتيرسالة نصية للطلبة بموعد االختبار واملقابلة الشخصية في حينه

 املتاحة من تخصصات كلية اآلداب.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

)السـنــة التحضيـرية( علوم الحاسب وتقنية املعلومات طالباتو  طالب   علمي بكالوريوس 

 وم الحاسب وتقنية املعلومات:كلية علفي شروط القبول 

للطالب، وبنسبة  %80قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن  في الحصول على الشهادة الثانوية العامة-1

 للطالبات.  %85ثانوية عامة ال تقل عن 

 لطالبات.وا لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالبا-2

ن  %30 ثانوية العامة +من املعدل التـراكمي للشهادة ال %30كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي: يبات لطالوا للطالب-3 م

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 درجة اختبار القدرات +

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %85ة على نسبة موزونة أن يحصل الطالب والطالب-4

 توى اللغة اإلنجليزية للطالب والطالبات.حضور اختبار تحديد مس-5

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نة التحضيرية(العلوم )الس الكلـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس 

 الكيمياء

ــــــالب ـ ـ الباتوط طـ  علمي بكالوريوس 
 علوم الحياة

 الرياضيات واإلحصاء

 الفيزيــاء

 :كلية العلومفي شروط القبول 

 للطالب %80قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في لعامة الحصول على الشهادة الثانوية ا-1

 والطالبات.

 لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب/للطالبات.ا-2

 %30 الثانوية العامة + من املعدل التـراكمي للشهادة %30 تالي:كون حساب املعادلة املوزونة كاليلطالبات وا للطالب-3

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 من درجة اختبار القدرات +

 أعلى للدخول في املفاضلة على القبول.و  %80أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -4

 القبول. وأعلى للدخول في املفاضلة على %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -5

 ضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب والطالبات.ح-6

 

 



 

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

ــــــة ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــــنـــدـسـ نة التحضيـرية()الس الــهـ ــــــالب  ـ ـ طالباتو  طـ  علمي بكالوريوس 

 كلية الهندسة:في شروط القبول 

 %90للطالب و %85قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن في مة الحصول على الشهادة الثانوية العا-1

 للطالبات. 

 لطالبات.وا لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالبا-2

ن  %30 انوية العامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الث %30املوزونة كالتالي: ن حساب املعادلةيكو لطالبات وا للطالب-3 م

 من درجة االختبار التحصيلي. %40 درجة اختبار القدرات +

 ى للدخول في املفاضلة على القبول.وأعل %85أن يحصل الطالب على نسبة موزونة -4

 املفاضلة على القبول.أعلى للدخول في و  %90أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -5

 ضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالب والطالبات.ح-5

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــوق الحــقـ ــ ـ ــــــالب  ـ ـ طالباتو  طـ  بكالوريوس 

 علمي

 أدبي

اري اد  

 كلية الحقوق: في شروط القبول 

 للطالبات. %85للطالب و %80لحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 لجلوس الختبارات املركز الوطني للقياس والتقويم للطالب/للطالبات.ا-2

من درجة اختبار  %40 امة +ملعدل التراكمي للشهادة الثانوية العمن ا %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:يللطالب -3

 القدرات.

من درجة  %20 انوية العامة +من املعدل التراكمي للشهادة الث %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:يللطالبات  –4

 من درجة االختبار التحصيلي. %30 اختبار القدرات +

 ول في املفاضلة على القبول.وأعلى للدخ %80نة أن يحصل الطالب على نسبة موزو -5

 أعلى للدخول في املفاضلة على القبول.و  %85أن تحصل الطالبة على نسبة موزونة -6

 

 



 

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

ــــــالب الكلية التطبيقية فرع بقيق ـ ـ طالباتو  طـ ـ  ــــــومدبلـ ـ ـ ـ ـ  

 علمي

 أدبي

داري إ  

 بقيق: بكلية املجتمع في شروط القبول 

 للطالب والطالبات. %80لحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 لطالبات.وا لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالبا-2

ختبار  %40 عامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية ال %60ملعادلة املوزونة كالتالي:كون حساب ايللطالب -3 من درجة ا

 القدرات.

من درجة  %20 وية العامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الثان %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:يللطالبات -4

 لي.من درجة االختبار التحصي %30 اختبار القدرات +

 على القبول. وأعلى للدخول في املفاضلة %80على نسبة موزونة أو الطالبة أن يحصل الطالب -5

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

الكلية التطبيقية الفرع الرئيس 

 بالجامعة

 برنامج انتقالي برسوم

ــــــالب ـ ـ طالباتو  طـ ــــــومدبل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  علمي 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع انتقالي:في شروط القبول 

 للطالب والطالبات. %75لحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 لجلوس الختبارات املركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطالب/للطالبات.ا-2

ختبار م %40 من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة + %60كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:يطالب لل-3 ن درجة ا

 القدرات.

من درجة  %20 وية العامة +من املعدل التـراكمي للشهادة الثان %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:يللطالبات -4

 االختبار التحصيلي. من درجة %30 اختبار القدرات +

 وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول. %70لطالبة على نسبة موزونة اأن يحصل الطالب أو -5

 سة برسوم يتحملها الطالب أو الطالبة.ستكون الدرا-6



 

 

 

 

ــــــية ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الثانوية الدرجة العلمية نــــوع الجنس الكلـ

فرع الرئيس بالجامعةالكلية التطبيقية ال  

 برنامج عــــام برسوم
ــــــوم طالبات فقط ـ ـ ـ ـ ـ دبلـ  

 علمي

 أدبي

 اداري 

 : (برنامج عام)كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في شروط القبول 

 .%75لحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن ا-1

 ت املركز الوطنـي للقياس والتقويـم.الجلوس الختبارا-2

القدرات  من درجة اختبار  %20 من املعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة + %50كون حساب املعادلة املوزونة كالتالي:ي-3

 من درجة االختبار التحصيلي. 30% +

 .وأعلى للدخول في املفاضلة على القبول  %70الطالبة على نسبة موزونة  أن تحصل-4

 طالبة.ستكون الدراسة برسوم تتحملها ال-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


