
لغري السعوديني  شروط القبول يف برانمج وختصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم  
 هـ 1443/1444جامعة امللك فيصل للعام اجلامعي  يف كلياتوالقبائل النازحة 

 . مقيم إقامة نظاميةاملتقدمة   /أن يكون املتقدم  -1
 أن تكون لديه إقامة نظامية سارية املفعول.  -2
احلصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا، بشرط عدم مضي أكثر من مخس سنوات على خترجه   -3

 هـ فما فوق.  1438/1439من الثانوية العامة، أي من عام 
4- ( طالبة  أم  طالباً كان  املتقدم  عمر  جتاوز  )  25عدم  يتجاوز  وال  البكالوريوس،  لربانمج  سنه(    35سنة( 

 . لربانمج الدبلوم العام
املتقدم  -5 يكون  للقياس    /أن  الوطين  املركز  يقدمها  اليت  القدرات والتحصيلي  تقدم الختبارات  قد  املتقدمة 

 والتقومي وتستثىن من ذلك املتقدمني لربامج الدبلوم برسوم.. 
املتقدمة سجل حايل أو سابق يف جامعة امللك فيصل أو جامعة سعودية أخرى    /أال يكون لدى املتقدم  -6

 حًبا. حىت لوكان منس
فيها   -7 يشرتط  اليت  الكليات  واملقبوالت يف  املقبولني  اإلجنليزية جلميع  اللغة  املستوى  اختبار حتديد  حضور 

 برانمج السنة التحضريية. 
العلوم الزراعية واألغذية سيكون قبوهلن يف ختصص واحد فقط وهو ختصص   -8 للقبول يف كلية  املتقدمات 

تاح هلم التقدم يف مجيع التخصصات احملددة من قبل الكلية،  االقتصاد الزراعي التطبيقي، أما الطالب فم 
 سيكون ختصصهم بعد سنتني من الدراسة. 

إدارة كلية    -9 ستقوم  اإلعالم،  أو ختصص  اإلجنليزية  اللغة  ختصص  يف  اآلداب  يف كلية  للقبول  املتقدمني 
ختبار واملقابلة الشخصية  إبجراء اختبارات حتريرية، ومقابلة شخصية، وسيتم إشعارالطلبة مبوعد اال  اآلداب

 يف حينه، ويف حال عدم االجتياز يتم التحويل اىل الرغبة التالية املتاحة. 
ال -10 يف كلية  للقبول  اإلسالمية  املتقدمني  والدراسات  وسيتم إبجراء  كلية  الإدارة    شريعة  شخصية،  مقابلة 

الشخصية يف حينه، ويف حال عدم    إشعار  املقابلة  مبوعد  التالية  الطلبة  الرغبة  اىل  التحويل  يتم  االجتياز 
 املتاحة. 

الدبلوم   -11 برانمج  يف  سيقبلون  الذين  رسوم    برسوم املتقدمني  يتحملون  بفروعها(  التطبيقية  )الكلية  يف 
 الدراسة، وسيحصلون على شهادة الدبلوم فقط.  

املتقدم  -12 على  الرغب   /جيب  اختيار  يتم  وأن  وعناية،  الرغبات حبرص  اختيار  ما  املتقدمة  ات كاملة حسب 
يتطلبه نظام القبول اإللكرتوين لكي يكتمل طلب القبول، ولن يتاح تعديل الرغبات بعد إغالق وانتهاء  
فرتة التقدمي على بوابة القبول االلكرتونية حبسب املوعد احملدد يف اجلدول الزمين للقبول، واملعلن على موقع 

 بوابة القبول عرب املوقع الرمسي للجامعة. 



ال عدم إكمال طلب التقدمي ولو متت إضافة رغبة واحدة فقط، فسوف يتم استبعاد الطلب من  يف ح -13
 الدخول إىل املفاضلة على القبول. 

 

 


