
 

  

لغري السعوديني ,اصحاب البطاقات اخلمس سنوات )القبائل    تعليمات القبول 
 النازحة( 

 للجنسية ها  تستقوم الجامعة باملفاضلة بين املتقدمين إلكترونيا على حسب األعداد التي حدد •
ً
لكل    وزارة التعليم وفقا

قبل   من  اختيارها  يتم  التي  الرغبات  على  وبناء  للمتقدمين  املوزونة  النسبة  حسب  وكذلك  الجامعة  كليات  من  كلية 

بإعطائه األفضل من األعلى  النظام  ا حيث يقوم  األولى(   املتقدم تسلسليًّ الرغبة  الرغبة األخيرة( )   وحتى األدنى  )وهي 

 . نسب املوزونةالعدد الرغبات حسب درجات الثانوية العامة و   ف يتاحسو و 

سيقوم   • القبول  وإعطائه/املتقدم    بقبول نظام  إلى    الرغبة  املتقدمة  الرجوع  دون  رغباته  تسلسل  حسب  األفضل 

افقت رغبة    ،همو أفضل  على  متقدم  كل  يحصل  بأن  املتقدمين  على  الحرص  كل  حريصة  ستكون  الجامعة  وإدارة 

 لنسبة املوزونة والتي تتم املفاضلة من خاللها بيت املتقدمين أو املتقدمات.  اختارها حسب ا

و  • النهائية،  افقة  املو التعليم ألخذ  ة  لوزار  للقبول  املرشحين  رفع أسماء  تستغرق  التي  يتم  وفي    8إجراءاتها  قد   . أشهر 

 ية القبول. ستقوم الجامعة بإشعار املتقدم عبر بيانات التواصل املدخلة إلكمال عمل وصولها 

 كيف يتم اختيار الرغبات؟ 
الرغبات ▪ املتقدم/املتقدمة اختيار  الجامعة،    يجب على  لكليات  القبول  في جدول شروط ونسب  حسب ما هو محدد 

 )آمل االطالع عليه ملعرفة املزيد من املعلومات(. 

عند عدم اختيار الرغبات املحددة جميعها أو عدم اكتمالها فسيعتبر طلب القبول غير مكتمل وبالتالي سيتم استبعاد   ▪

 طلبك من املفاضلة على القبول. 

ا دون السماح ألي أحد باالختيار عنك سواء أب أو أم أو إخوة أو أقارب أو أصدقاء  يجب عليك اختيار ال ▪ رغبات شخصيًّ

فرصة   نفسك  على  تضيع  فال  الشخصية  قدراتك  ومع  ميولك  مع  تتناسب  التي  الكلية  تختار  كي  وذلك  غيرهم  أو 

 املنافسة في الكلية التي ترغبها. 

إغ ▪ قبل  ا  شخصيًّ الرغبات  تعديل  املتقدم  الطلبات يستطيع  لتقديم  اإللكترونية  ابة  البو بأن  الق   
ً
علما األربعاء ،  يوم 

ابة تقديم طلبات القبول اإللكترونية وبعد هذا الوقت لن  عشرة )تمام الساعة الثانية    هـ5/1/1444 ظهًرا( ستغلق بو

 يتمكن املتقدم من تعديل رغباته.



 

  

 ما هي آلية التقديم جبامعة امللك فيصل؟ 
 رغبت في التقديم للقبول بالجامعة عليك اتباع ما يلي: إذا 

ابة القبول اإللكتروني •  . الدخول على موقع الجامعة واختيار بو

ا على ذلك( وهذا عقد بينك   • قراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر )إقرار قرأت التعليمات والتوقيع إلكترونيًّ

وتعل بالشروط  االلتزام  ويجب  الجامعة  على  وبين  االعتراض  لك  وال يحق  الجامعة  حددها مجلس  التي  القبول  يمات 

 ذلك. 

كاسم املستخدم ورقم الجوال كلمة املرور، وفي حال فقدان    اإلقامةالدخول على أيقونة القبول ومن ثم إدخال رقم   •

الفني   الدعم  مع  التواصل  أو  التعليمات  واتباع  املرور  كلمة  استرجاع  على  الدخول  يمكنك  املرور  كلمة  نسيان  أو 
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ويجب على املتقدم    لقياس والتقويم لوزارة التعليمالوطني لركز  املو نظام  ود في  سيظهر للمتقدم بياناته كما هو موج •

 تعبئة بقية البيانات الشخصية واختيار الرغبات كاملة. 

ابة القبول األحد  •  ه. 2/1/1444لن تعتمد نتائج اختبار القدرات أو التحصيلي التي أجريت بعد تاريخ بداية فتح بو

التقديم وتعبئة    على طلب التقديم أو خطأ في اختيار الرغبات يتم اختيار إلغاء طلبفي حالة وجود خطأ في اإلدخال   •

ابة القبول )راجع   الطلب من جديد واختيار كلمة سر جديدة وهذا اإللغاء يكون فقط خالل فترة تقديم الطلب لبو

 التقويم الزمني للقبول في الجامعة(.

ا. عند قبول املتقدم بجامعة أخرى فإنه يحق للجامع •  ة إلغاء قبول املتقدم نهائيًّ

إذا كان املتقدم قد درس في جامعة أخرى فإنه يحق للجامعة إلغاء القبول نهائّيا حتى لو كان املتقدم منسحب من تلك   •

 الجامعة. 
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