 شروط القبول بجـــــــــــــــــــــامعة الـملك فيصل "في مرحلتي
البكالوريوس والدبلوم":
 -1أن يكون الطالب سعوديا ً أو غيـر سعودي من أم سعودية.
 -2أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها ،وأال
يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات أي من عام
1436/1435هـ فما فوق عدا الكليات الصحية سيكون القبول فقط للطلبة الخريجيـن
هذا العام أي 1440/1439هـ أو العام الـماضي 1439/1438هـ وسيكون أولوية
القبول لخريجي هذا العام 1440/1439هـ.
 -3أال يتجاوز عمر الـمتقدم طالب/طالبة ( 25سنة) خمسة وعشرين سنة.
 -4اجتياز الـمقابلة الشخصية والكشف الطبـي للمتقدمين للكليات الصحية ،وأما الذين
لم يجتازوا سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي سيتم تحويلهم الي كلية أخرى.
 -5حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية (الـمقبوليـن بكليات السنة
التحضيـرية).
 -6للمنافسة على القبول في الكليات الصحية يتم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين
للقبول في الكليات التالية (كلية الطب والصيدلة وطب األسنان والعلوم الطبية
التطبيقية) وذلك لمن كانت أحد هذه الكليات احدى رغباته الثالث األولى.
وعدم حضور الـمتقدم لالختبار يتـرتب عليه استبعاده من المنافسة نهائيا ً من
الكليات الصحية.
علما بأنه سيسمح بدخول االختبار لخريجي هذا العام (1440/1439هـ) للطالب
الحاصلين على النسبة الموزونة ( )%80وأعلى والطالبات الحاصالت على النسبة
الموزونة ( )%85وأعلى.
أما خريجي العام الـماضي (1439/1438هـ) سيسمح بدخول االختبار للطالب
والطالبات الحاصلين على النسبة الموزونة ( )%90واعلى ،وذلك حسب المعادلة

التالية %30( - :من المعدل التـراكمي للثانوية العامة  %30 +من درجة اختبار
القدرات  %40 +من درجة اختبار التحصيلي).
وبعد تصحيح االختبار التحريري ستكون المعادلة في المفاضلة على القبول كما
يلي %25(- :من المعدل التـراكمي للثانوية العامة  %25 +من درجة اختبار
القدرات  %30 +من درجة اختبار التحصيلي  %20 +من درجة اختبار
التحريري الصحي).
 -7أن يكون الطالب أو الطالبة قد تقدم الختبارات القدرات العامة والتحصيلي
لـلمركـــز الوطنـي للقياس والتقويـم في التعليم.
 -8أال يكون للطالب أو الطالبة سجل حالي أو سابق في جـامعة الـملك فيصل.
 -9أال يكون الطالب أو الطالبة (للطلبة القدامى) مقيد أو درس في جـامعة سعودية
أخرى بالـمملكة ولو كان منسحب من تلك الجامعة.
 -10ال تقبل الجامعـة أي طالب أو طالبة مستجد (للطلبة حديثي التخرج من الثانوية
العامة) ولديه قبول في جامعة أخرى .وسوف يُلغى قبول أي طالب يتضح قبوله
في أي جهة تعليمية أخرى.
 -11الطلبة الذين سيقبلون ببـرنامج دبلوم انتقالي (كلية الدراسات التطبيقية وخدمة
المجتمع) ستكون الدراسة برسوم يتحملها الطالب أو الطالبة ،يستطيع الطالب
أو الطالبة االنتقال إلى كلية إدارة االعمال بعد انتهاء البرنامج كامالً بنجاح
وحصوله على معدل تراكمي  2.75وأعلى من .5
 -12الطلبة الذين سيقبلون ببرنامج دبلوم عام (كلية الدراسات التطبيقية وخدمة
المجتمع) ستكون الدراسة برسوم يتحملها الطالب أو الطالبة ،وبعد إنجازه
الساعات الـمطلوبة وسيحصل على شهادة الدبلوم فقط ولن يكون بإمكانه إكمال
دراسته في أحد الكليات الجامعة.

 -13اجتياز المقابلة الشخصية (للطالب والطالبات المقبولين بكلية الطب البيطري)،
وأما الذين لن يجتازوا سيتم تحويلهم الي كلية أخرى.
 -14اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية (الطالب والطالبات المقبولين بكلية اآلداب
تخصص اللغة اإلنجليزية) ،وأما من لم يجتاز االختبار سيتم تحويله إلى
تخصص آخر في كلية اآلداب.
 -15اجتياز المقابلة الشخصية (الطالب والطالبات المقبولين بكلية اآلداب تخصص
اآلثار والسياحة) ،وأما من لم يجتاز المقابلة الشخصية سيتم تحويله إلى تخصص
آخر في كلية اآلداب.
 -16يجب على الطالب او الطالبة الدخول ومتابعة إعالنات نتائج القبول عبر حساب
القبول الذي تقدم به في بوابة القبول االلكتروني يوميا ً وعدم االعتماد الكلي على
إرسال رسائل نصية من الجامعة وحيث أن الجامعة ترسل رسائل عامة انه تم
بإعالن النتائج ،وسيتحمل الطالب أو الطالبة كامل المسؤولية في عدم المتابعة
وال يحق له االعتراض على ذلك (آمل االطالع على خطة التقويم الزمني للقبول
لمعرفة مواعيد نتائج دفعات القبول)
 -17أي عملية تتم على بوابة القبول االلكتروني سواء بالضغط على أيقونة باب
التسجيل أو أيقونة تأكيد القبول أو أيقونة اخالء الطرف هي عملية رسمية معتبرة
مؤثرة على سير قبولك وأن الطالب أو الطالبة ستتحمل كامل المسؤولية في أي
من هذه الطلبات.

