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  جبامعة امللك فيصل هـ1431/1432للعام اجلامعي  القبولخطة 
  

  التاريخ الهجري  اليوم  العدد
التاريخ 
  الميالدي

  الموضوع

جراء االختبار التحصيلي الذي يعقده المركز الوطني للقيـاس والتقـويم للطـالب المتقـدمين      إ  م4/7/2010  هـ22/7/1431  األحد   .1
  .م6/7/2010هـ الموافق24/7/1431 ثاءستمر حتى يوم الثالللكليات العلمية وي

  م4/7/2010  هـ22/7/1431  األحد   .2
الـذي يعقـده المركـز    ) للتخصصات العلمية واألدبية ( بداية فترة اختبار القبول للطالبات 

هــ الموافـق   28/7/1431 ويسـتمر حتـى يـوم السـبت    الوطني للقيـاس والتقـويم   
  .م10/7/2010

  م10/7/2010  هـ28/7/1431  السبت   .3
 تمر حتى نهاية دوام يوم األربعاءوتس الجامعة لكلياتء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات بد
على موقع الجامعة عن طريق بوابة القبول االلكتروني م 14/7/2010الموافقهـ 2/8/1431

www.kfu.edu.sa  

  م16/7/2010  هـ6/8/1431  األحد   .4
لكليات الطب، الصيدلة اإلكلينيكية، كلية الهندسة ) الطالب فقط (ن نتائج القبول إعال

عــن طريــق موقــع الجامعــة . و كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات
www.kfu.edu.sa . 

  م17/7/2010  هـ7/8/1431  االثنين   .5
لكليات الطـب، الصـيدلة    )طالب فقط(للمقبولين  لممتازللبريد ا األوراق األصلية بدء تسليم

 والذي يستمر حتـى  اإلكلينيكية، كلية الهندسة و كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
  . م21/7/2010هـ الموافق 9/8/1431 األربعاءيوم  نهاية دوام

  م25/7/2010  هـ13/8/1431  األحد   .6
كليـة علـوم الحاسـب     ب، الصيدلة اإلكلينيكية والطلكليات  )طالبات فقط(إعالن نتائج القبول 

   www.kfu.edu.sa وتقنية المعلومات عن طريق موقع الجامعة

  م26/7/2010  هـ14/8/1431  االثنين   .7
كلينيكية الطب، الصيدلة اإللكليات ) طالبات فقـط (للمقبوالت  للبريد الممتاز األوراق األصلية بدء تسليم

يـوم األربعـاء   نهايـة دوام  والـذي يسـتمر حتـى     كلية علوم الحاسـب وتقنيـة المعلومـات    و
   .م28/7/2010هـ الموافق 16/8/1431

  م1/8/2010  هـ20/8/1431  األحد   .8
لكليات التربية، الزراعة، الطب البيطري، العلـوم، إدارة   للطالب والطالبات إعالن نتائج القبول

  مجتمـــع والدراســـات التطبيقيـــة وخدمـــة المجتمـــع    األعمـــال، اآلداب، ال
  www.kfu.edu.sa عن طريق موقع الجامعة

  م2/8/2010  هـ21/8/1431  االثنين   .9
لكليات التربيـة، الزراعـة، الطـب    والمقبوالت  للمقبولين للبريد الممتاز األوراق األصلية بدء تسليم

والـذي   إدارة األعمال، اآلداب، المجتمع والدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعالبيطري، العلوم، 
   .م4/8/2010هـ الموافق 23/8/1431 األربعاء يومنهاية دوام يستمر حتى 

داب بدء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لنظام التعليم المطـور لالنتسـاب لكليـات التربيـة، اآل      م14/8/2010  هـ4/9/1431  السبت   .10
عـن طريـق بوابـة    م 25/8/2010الموافـق هـ 15/9/1431 تمر حتى يوم األربعاءوتس وإدارة األعمال
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  www.kfu.edu.saعلى موقع الجامعة القبول االلكتروني 

  م29/8/2010  هـ19/9/1431  األحد   .11
لنظام التعليم المطـور لالنتسـاب   ن والمقبوالت للمقبولي للبريد الممتاز األوراق األصلية بدء تسليم

ــال  ــة، اآلداب وإدارة األعم ــات التربي ــ لكلي ــاء وتس ــوم األربع ــى ي ـــ 20/10/1431 تمر حت ه
  . م29/9/2010الموافق

  م25/9/2010  هـ16/10/1431  السبت   .12
ــدء  ــة    ب ــع الجامع ــى موق ــاً عل ــررات إلكتروني ــتجدين للمق ــات المس ــالب والطالب ــجيل الط تس

www.kfu.edu.sa  هــ الموافـق   20/10/1143من خالل برنامج بانر ويستمر حتى يوم األربعاء
  .هـ1431/1432بداية العام الدراسي للعام الجامعي ، وم29/9/2010

  

 

للعام تعلیمات القبول لجامعة الملك فیصل 

 ھــ     1432/  1431 الجديد الدراسي 

 

تعلن جامعة الملك فیصل بأنه بمشیئة اهللا سوف يتم فتح  - 

لاللتحاق بالجامعة  للطالب والطالبات باب القبول االلكتروني

الموافق ھـ 28/7/1431في يوم السبت بتاريخ 

 ھـ1431/ 2/8وحتى نھاية دوام يوم األربعاء م 10/7/2010

   .ظھرًا 3م الساعة في تما م14/7/2010الموافق 

السابقة ستكون  األعوامقامت به الجامعة في  وجريًا على ما - 

القبول من خالل بوابة القبول االلكتروني عبر  إجراءاتجمیع 

بأن  اإلشارة، كما تجدر  www.kfu.edu.saموقع الجامعة 

عن سیكون ت المقبولین لطالبال/للطالبتسلیم أصول الوثائق  

 تتحمل الجامعة رسومس، و)مجانًا(البريد الممتاز  مكاتب طريق

شیئًا من الوثائق من والجامعة لن تتسلم  .البريد الممتاز تكالیف

أي وثائق ترسل  أوصیة لمقر الجامعة خالل المراجعات الشخ

المسجل، والجامعة تؤكد على  أوعن طريق البريد العادي 
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 إلى األصلیة األوراق إليصالالوسیلة الوحیدة  ضرورة استخدام

البريد الممتاز وأي وسیلة غیر ذلك ستلغى حق 

   .الطالبة في القبول/الطالب

جامعة الملك وقد تم تطبیق ھذه اآللیة من منطلق حرص  - 

، الطالبات/للطالب على تسھیل وتیسیر إجراءات القبول فیصل

المستفیدين من بما يحقق اختصار الوقت والجھد على كافة 

الطالبات /وتخفیف المعاناة والمراجعات لكافة الطالب خدماتھا

وقد لجأت الجامعة للتقنیة االلكترونیة  .المتقدمین للجامعة

في التعامل ) مجانًا(وتسلیم الوثائق لمكاتب البريد الممتاز 

وبما ينسجم مع توجه الدولة حفظھا اهللا إلنھاء إجراءات القبول 

ولذا نھیب  .وم الحكومة اإللكترونیةنحو تطبیق مفھ

   .الطالبات بالتقید والتعاون مع الجامعة في ذلك/الطالب

  - :االلكتروني القبولالخاصة ب التعلیمات - ثانیًا

  

ختبار القدرات في الالطالبات /تشترط الجامعة جلوس الطالب -

ختبار التحصیلي الذي يجريـه المركـز الـوطني    الاجمیع كلیاتھا و

انظـر الجـدول رقـم    ( للكلیات التي تطلب ذلـك والتقويم للقیاس 

1(.  

يتم تعبئة طلب القبول االلكتروني عـن طريـق موقـع الجامعـة      -

www.kfu.edu.sa  

 -:تعلیمات تعبئة طلب القبول االلكتروني  -)أ

 اسم المستخدم حسب النموذج الموجود فـي الموقـع   إدخال -1

  -:على النحو التالي

الطالبة بإدخال رقم السجل المـدني الخـاص بـه    /يقوم الطالب -

عدم اسـتخدام رقـم   نؤكد على (بحیث يعتبر ھو أسم المستخدم 

  .)الزوج أو األخ أو لألبالسجل المدني 
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 الطالبة/يقوم الطالبلخمس سنوات  بطاقةبالنسبة لحاملي و -

اختبـار القـدرات   فـي   تـم اسـتخدامه   الـذي  البطاقـة رقـم   إدخالب

  .والتحصیلي

 غیـــــر الســـــعوديین مــــن أم ســـــعودية يقـــــوم وبالنســــبة ل  -

 .بإدخال رقم اإلقامة الخاصة به الطالبة/الطالب

الدراسـات   یـة المتقـدمین لكل  غیر السعوديین الطالبات/الطالب -

ل رقـم  بإدخـا  الطالبـة /الطالب یقوم، فالتطبیقیة وخدمة المجتمع

  .اإلقامة

الطالبـات احـرص علـى إدخـال رقـم      /ع الطـالب نؤكد على جمیـ  -

السجل المدني، رقم بطاقة الخمس سنوات أو رقم اإلقامة بكـل  

 .دقة وعناية حیث سیتم مطابقة ھذه البیانات

  

  -:إدخال كلمة المرور -2

 بـه وإدخالھـا   الطالبة باختیار كلمـة المـرور الخاصـة   /يقوم الطالب

قبــول  حســب النمــوذج الموجــود علــى الموقــع فــي طلــب ال      

  .المتقدمة/للمتقدم

طلـب   علـى  جمیع البیانات بعرضبعد ذلك يقوم النظام سوف  -3

الطالبـة تعبئـة   /مـن الطالـب   وسیطلب النظاملكتروني القبول اال

  -:البیانات التالیة

  البیانات المطلوبة إلكمال طلب القبول

  الجامعةلكلیات رغبات اختیار ست  .1

 و .يرجـــى ترتیـــب الرغبـــات حســـب األھمیـــة(

ــات حســب    ــالنظر إلــى الرغب ســیقوم النظــام ب

  ) اختیارك لھذه الرغبات

ــي  .2 ــدل التراكم ــة   المع ــة العام ــنتین للثانوي للس

  )الثالث الثانوي+ الثاني الثانوي (

  ھاتف الجوال .3
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  ھاتف المنزل .4

  العنوان .5

  

الطالبة الدقة في إدخال البیانـات  /يجب على الطالب: ملحوظة*

 ذلـك إلـى  سـیؤدي   ثبوت عدم صحتھاوفي حالة ، المذكورة أعاله

  .إلغاء طلب القبول

 

 أورقم السجل المدني، رقم بطاقة الخمس سـنوات   إدخالبعد  -4

الطالبـة  /وفي حالة عدم ظھـور أي بیانـات للطالـب    اإلقامةرقم 

فیجب علیك تعبئة كافة البیانـات الموجـودة علـى طلـب القبـول      

ــع مر    ــة موضــوعك م ــة بمتابع ــي وســتقوم الجامع ــز االلكترون ك

إذا كان غیر متقدم لكلیة الدراسـات التطبیقیـة    القیاس والتقويم

 ).للتأكد من جلوسك الختبار القیاس والتقويم(وخدمة المجتمع 

ذوي االحتیاجـات الخاصـة علـیھم تحديـد     مـن  الطالبـات  /الطالب -5

تعبئة طلب القبـول، كـي تـتمكن الجامعـة مـن       أثناء نوع الحاجة

 -:الكلیة المناسبة لوضعه اختیار

  صعوبة في السمع -)أ

  صعوبة في البصر -)ب

  صعوبة في النطق -)ج

  صعوبة في الحركة -)د

ستقوم الجامعـة بتوجیھـه للكلیـة     الحاجةومن لم يقم بتحديد نوع 

بعـد   التي تراھا مناسبة ومن دون الرجـوع إلـى رغبتـه األساسـیة    

ولذا نھیب بأصحاب االحتیاجات الخاصـة باإلجابـة    .اكتشاف االعاقة

 .ھذه االستفسارات إلى جانب بقیة بیانات طلب القبول على

ــول لــن يكــون   -6 ــى التخصــص القب ــة ) القســم(عل ــدا كلی ماع

الكلیـات   بـل سـیكون علـى   الدراسات التطبیقیة وخدمـة المجتمـع   

الطالبــات االطــالع علـى التخصصــات التابعــة لكــل  /وعلـى الطــالب 
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ــة ــم  (وھــي موضــحة فــي   كلی ــدول رق ــد )1الج ــأن تحدي ــا ب  ، علم

التــي ســتجرى الحقــًا ســیكون عــن طريــق المنافســة  خصــص الت

 .وحسب اإلمكانات المتاحة داخل كل كلیة

بعد انتھاء المـدة المحـددة للتقـديم علـى البوابـة االلكترونیـة        -7

بـین المتقـدمین تنافسـیًا وبشـكل آلـي وفـق مـا         المفاضـلة سیتم 

 :يأتي

  

  -:)طالبات/طالب( التالیة النسبة الموزونة -)أ 

  

+ اختبـار القـدرات   % 30) + الثانوية العامـة (التراكمي  المعدل% 30

  النسبة الموزونة= اختبار التحصیلي % 40

  

 

  :ستطبق ھذه المعادلة على الكلیات التالیة  

  )طالبات+ طالب (كلیة الطب    .1

  )طالبات+ طالب ( )السنة التحضیرية(كلیة الصیدلة اإلكلینیكیة    .2

+ طـالب  ( )السـنة التحضـیرية  (ت كلیة علـوم الحاسـب وتقنیـة المعلومـا       .3

  )طالبات

  )طالب( )السنة التحضیرية(كلیة الھندسة    .4

  

  -):طالب(النسبة الموزونة التالیة  -)ب

  

ــة(المعـــدل التراكمـــي % 60         ــة العامـ ــار % 40) + الثانويـ اختبـ

  النسبة الموزونة= القدرات  

  :ستطبق ھذه المعادلة على الكلیات التالیة  

  م الزراعیة واألغذية كلیة العلو   .1
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  -):طالبات(التالیة وزونة النسبة الم -)ج

  

% 40+ اختبار القدرات % 30) + الثانوية العامة(المعدل التراكمي % 30

  النسبة الموزونة= ختبار التحصیلي ا

  

  :ستطبق ھذه المعادلة على الكلیات التالیة  

  كلیة العلوم الزراعیة واألغذية    .1

  كلیة العلوم  .2

  كلیة التربیة  .3

  كلیة اآلداب  .4

  كلیة المجتمع  .5

    

كلیــة الدراســات التطبیقیــة وخدمــة المجتمــع ال تشــترط اختبــار ) د

  الطالباتالقیاس والتقويم للطالب و

  

  

  

 : في طلب القبول الرغبات باختیارالتعلیمات الخاصة  -ثالثًا

رغبـات   سـت )  6( اختیار المتقدم  الطالبة/تتیح الجامعة للطالب -أ

بحیـث تكـون    حددھا المتقدم حسب األولوية لديـه يلكلیات مختلفة 

  كلیة الطب البیطري والثروة الحیوانیة    .2

  )السنة التحضیرية( إدارة األعمالكلیة    .3

  كلیة العلوم    .4

  كلیة التربیة    .5

  كلیة اآلداب    .6
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، ولن يسمح النظـام بتكـرار اختیـار    الكلیة األھم ھي أعلى القائمة

 .مرةأكثر من ة كلیة معین

تصـاعديًا  وبطريقـة  ألیـًا  ترقیـة الرغبـات   ب يقـوم النظـام  وسوف  –ب 

الطالبة وذلك عند إعالن كـل  /الطالب التي اختارھا األولويةحسب 

ومـن دون الرجـوع إلـى اخـذ موافقــة      )عنـد تـوفر الشـواغر   ( دفعـة 

 .على ذلك الطالبة/الطالب

  

  -:إعالن نتائج القبول – رابعًا

نتائج المقبولین على موقـع بوابـة القبـول    إعالن ب ستقوم الجامعة 

اإلعـالن عـن طريـق موقـع الجامعـة والصـحف       سـیتم  االلكتروني و

   .المقرؤه

  

  :تسلیمھا إلى مكتب البريد الممتاز  الوثائق المطلوب -ًاخامس

نسـختین مـن   بطباعـة   واأن يبادر المقبولین الطالبات/على الطالب

عبر موقع  االلكترونیة قع البوابةمن مو القبولوثائق  إرسالنموذج 

  . لبريد الممتازالمطلوبة ل الوثائق بقیة مع تسلیمھاالجامعة، ثم 

  :ھي كالتاليفالمطلوبة الوثائق أما و

  .الثانوية العامةشھادة أصل  -أ 

  .أصل شھادة حسن السیرة والسلوك -ب

او صـورة  (الطالبـات  /للطـالب  من بطاقة األحوال المدنیـة  صورة -ج

   )العائلة للطالبات الالتي ال يملكن بطاقة األحوال المدنیة بطاقة

 يطبـــع مـــن موقـــع الجامعـــة( نمـــوذج إرســـال وثـــائق القبـــول -د

  .)عند ظھور نتیجة القبول االلكتروني

  .فقط للطالب )4x6(مقاس  واحدة شخصیة ةصور -ھـ 

صــورة مــن بطاقــة األحــوال المدنیــة لــالم وصــورة مــن اإلقامــة    -و

   .)أم سعودية من(لغیر السعوديین ة الطالب/للطالب
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  :للمرشحینتسلیم األصول التعلیمات الخاصة ب -سًاساد

يقـوم  أن  الطالبـة /يجب على الطالـب عن نتائج القبول  اإلعالنبعد 

 كمــا ســبق إلــي مكتــب البريــد الممتــازاألصــلیة  الوثــائق میبتســل

التـي تـم    للدفعةالمدة المحددة خالل  الفقرة خامسًا في توضیحه

 .وذلك لكي يحافظ على فرصة قبوله قبوله فیھا

لمكتـب   المطلوبـة  ائقللوثـ  الطالبـة /تسلیم الطالب في حالة عدم

فیھـا   دة المحـددة للدفعـة التـي تـم قبولـه     خالل المـ  البريد الممتاز

لم مكاتب البريد الممتاز أي وثـائق بعـد   ولن تتس الغیًا قبولهفیعتبر 

ــددة  ــة المح ــرة الزمنی ــ  الفت ــي أعلنتھ ــى موقع الت ــة عل ــا ا الجامع ھ

 .ولیس له الحق في المطالبة االلكتروني

 

 : التعلیمات الخاصة بتنشیط طلب القبول -سابعًا

فـي   للقبـول  يجب علـى المتقـدم الـذي لـم يـتم ترشـیحه       - 1

ويرغـب فـي االسـتمرار فـي المنافسـة للحصـول       , الدفعة األولـى 

 يقـوم بتنشـیط   أن ,على قبول فـي الجامعـة فـي الـدفعات التالیـة     

 .في الوقت المحدد لذلكلب قبوله لكل منافسة ط

بتـه فـي   رغيعنـي عـدم   تنشیط المتقدم  لطلـب القبـول   عدم  - 2

  .البقاء في المنافسة للقبول في الجامعة

الطالبـة بعملیـة التنشـیط    /تشترط الجامعة أن يقوم الطالـب  - 3

في كل دفعة وان ال تفوته أي عملي تنشیط تعلنھا الجامعة وذلـك  

المنافسة وفـي حالـة عـدم تنشـیط طلبـه ووفـق       لضمان استمرار 

  . ذلك سیتم إلغاء طلب القبول الخاص به

  

 :للمرشحین یمات الخاصة بتحقیق الرغباتالتعل -ثامنًا

الطالبـة فـي إحـدى الرغبـات غیـر الرغبـة       /في حالة قبول الطالب

الطالبــة فــي المنافســة /األولــى ســیقوم النظــام بإدخــال الطالــب

ترقیـة  وسـیتم  . من تلك التـي قبـل علیھـا   للقبول على رغبة أفضل 
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حسب تـوفر  وذلك  دون الرجوع إلیهالطالبة الكترونیًا /الطالب رغبة

 .اإلمكانات والمقاعد الشاغرة في تلك الرغبة

  

 :طلب القبولالتعلیمات الخاصة بإلغاء  -تاسعًا

  :حدى الحاالت التالیةفي الجامعة في ٳ لقبوليتم إلغاء طلب ا

 .في طلب القبول غیر صحیحةبیانات لبة بإدخال الطا/قیام الطالب .1

إحـدى   فـي كطالب أو طالبـة  تقدم سابق للم دراسي وجود سجل .2

ــات ــة كلی ــة    الجامع ــة الدراســات التطبیقی ــین بكلی ــدا الملتحق ، ماع

 .التعلیم المطور لالنتساب أووخدمة المجتمع 

ــائق األصــلیة للمقبــولین  .3 خــالل المــدة المحــددة   عــدم تســلیم الوث

 .معلنةعة الللدف

 .عدم التنشیط طلب القبول لكل دفعة .4

______________________________________________ 

ــول    الشــروط األساســیة التــي يجــب أن تتــوفر فــي المتقــدم للقب

  )إنتظـــــام ( بالجامعة  

ــة       1 ــة العامــــــ ــھادة الثانويــــــ ــى شــــــ ــول علــــــ .                                                     الحصــــــ

أن ال  يكون  مضى علـى تخرجـه مـن الثانويـة العامـة أكثـر مـن          2

ــس ســنوات   ــدأ مــن   ( خم ــة يب ـــ   1428/  1427شــھادة الثانوي ھـ

  ). وأعلى

 

 

ــ  الكلیـة وع نـــــــــــــــــ

      الثانوية

  الشروط المطلوبة  الجنس

كلیــــــة الطــــــب 

البیطــري والثــروة 

  الحیوانیة

ار القدرات العامة المعد مـن  الجلوس الختب  طالب  علمي

ــاس والتقــويم  ــز الــوطني للقی . قبــل المرك

علـى  % 60والنسبة الموزونة تتكـون مـن   

المعدل التراكمي للشھادة الثانوية العامة 
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  .على درجة اختبار القدرات% 40و 

ــة إدارة  كلیــــــــــ

ــال  الســنة (األعم

  )التحضیرية

علمـــــــــــــــي 

    وأدبي

د مـن  الجلوس الختبار القدرات العامة المع  طالب

. قبــل المركــز الــوطني للقیــاس والتقــويم 

علـى  % 60والنسبة الموزونة تتكـون مـن   

المعدل التراكمي للشھادة الثانوية العامة 

  .على درجة اختبار القدرات% 40و 

علمـــــــــــــــي   كلیة التربیــة

    وأدبي

ــالب  طـــــ

  وطالبات

الجلوس الختبار القدرات المعد من قبـل    

طـالب  المركز الوطني للقیاس والتقـويم لل 

ــات  ــول للطالبــ ــار القبــ ــبة . واختبــ والنســ

علـى  % 60الموزونة  للطالب تتكـون مـن   

المعدل التراكمي للشھادة الثانوية العامة 

ــدرات   % 40و  ــار القـ ــة اختبـ ــى درجـ . علـ

والنسبة الموزونة للطالبـات تتكـون مـن      

علــى المعــدل التراكمــي للشــھادة  % 30

علـى درجـة اختبـار    % 30الثانوية العامة و

ــدرات  ــار  % 40و القـ ــة االختبـ ــى درجـ علـ

      .التحصیلي 

علمـــــــــــــــي   كلیة اآلداب

    وأدبي

ــالب  طـــــ

  وطالبات

الجلوس الختبـار القـدرات المعـد مـن قبـل      

المركز الوطني للقیاس والتقـويم للطـالب   

ــات  ــول للطالبــ ــار القبــ ــبة . واختبــ والنســ

علـى المعـدل   % 60الموزونة تتكـون مـن   

% 40التراكمي للشھادة الثانوية العامة و 

ــالب  علـــى ــدرات للطـ ــار القـ ــة اختبـ . درجـ

علـى  % 30والنسبة الموزونة تتكـون مـن   

المعدل التراكمي للشھادة الثانوية العامة 

% 40على درجة اختبار القدرات  و% 30و

ــیلي    ــار التحصـــ ــة االختبـــ ــى درجـــ علـــ
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      .للطالبات

  علمي  كلیة الطــب

طالبات  90%

    

ــالب  طـــــ

  وطالبات

ــار القــــدرات العامــــة   1 ــوس الختبــ الجلــ

حصیلي المعد من قبل المركز الوطني والت

للقیاس والتقويم للطـالب واختبـار القبـول    

اجتیاز فحص اللیاقة الطبیـة   2  .للطالبات

تكــون األفضــلیة فــي القبــول     .المھنیــة 

ــام   ــذا العـــ ــي ھـــ  1430/1431لخريجـــ

% 30والنسـبة الموزونـة تتكـون مـن       ھـ

على المعدل التراكمـي للشـھادة الثانويـة    

درجة اختبـار القـدرات     على% 30العامة و

    .على درجة االختبار التحصیلي% 40و

ــوم   ــة العلـــ كلیـــ

  الزراعیة

ــالب   علمي طـــــ

  وطالبات

الجلـــــوس الختبـــــار القـــــدرات العامـــــة 

والتحصیلي المعد من قبل المركز الوطني 

للقیاس والتقويم للطـالب واختبـار القبـول    

والنسبة الموزونـة تتكـون مـن      .للطالبات

راكمــي للشــھادة علــى المعــدل الت%  60

على درجـة اختبـار   % 40الثانوية العامة و 

والنسبة الموزونة تتكـون  . القدرات للطالب

ــن  ــي  % 30مــ ــدل التراكمــ ــى المعــ علــ

علـــى % 30للشــھادة الثانويـــة العامــة و  

علـى درجـة   % 40درجة اختبار القدرات  و

      .االختبار التحصیلي للطالبات

ــیدلة  ــة الصــ كلیــ

ــة ال(  اإلكلینیكیــ

  )يةسنة التحضیر

 علمـــــــــــــــي

طـــالب  90%

    وطالبات  

ــالب  طـــــ

  وطالبات

ــار القــــدرات العامــــة   1 ــوس الختبــ الجلــ

والتحصیلي المعد من قبل المركز الوطني 

للقیاس والتقويم للطـالب واختبـار القبـول    

اجتیاز فحص اللیاقة الطبیـة   2  .للطالبات

تكـون األفضـلیة فـي القبـول      3  .المھنیة 
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ــام   ــذا العـــ ــي ھـــ  1430/1431لخريجـــ

% 30سبة الموزونـة تتكـون مـن    والن  .ھـ

على المعدل التراكمـي للشـھادة الثانويـة    

على درجة اختبـار القـدرات    % 30العامة و

    .على درجة االختبار التحصیلي% 40و

ــوم   ــة علــــ كلیــــ

ــة  الحاســب وتقنی

ــات ال(  المعلومــ

ــنة  ســــــــــــــــــ

      )التحضیرية

% 90 علمـــــي

  طالبات

ــالب  طـــــ

  وطالبات

الجلـــــوس الختبـــــار القـــــدرات العامـــــة 

ي المعد من قبل المركز الوطني والتحصیل

للقیاس والتقويم للطـالب واختبـار القبـول    

والنسبة الموزونة تتكـون مـن      .للطالبات

علــى المعــدل التراكمــي للشــھادة  % 30

علـى درجـة اختبـار    % 30الثانوية العامة و

ــدرات  و ــار  % 40القـ ــة االختبـ ــى درجـ علـ

        .التحصیلي

ــالب   علمي  كلیة العــلوم طـــــ

  وطالبات

ــ   ــار القــــدرات العامــــة الجلــ وس الختبــ

والتحصیلي المعد من قبل المركز الوطني 

للقیاس والتقويم للطـالب واختبـار القبـول    

والنسبة الموزونـة تتكـون مـن      .للطالبات

علــى المعــدل التراكمــي للشــھادة  % 60

على درجـة اختبـار   % 40الثانوية العامة و 

والنسبة الموزونة تتكـون  . القدرات للطالب

ــن  ــى% 30مــ ــي  علــ ــدل التراكمــ المعــ

علـــى % 30للشــھادة الثانويـــة العامــة و  

علـى درجـة   % 40درجة اختبار القدرات  و

    .االختبار التحصیلي للطالبات

ــة الھندســــة   كلی

ــنة (   الســـــــــــ

      )التحضیرية

الجلـــــوس الختبـــــار القـــــدرات العامـــــة   طالب  علمي

والتحصیلي المعد من قبل المركز الوطني 

نســـبة وال  .للقیـــاس والتقـــويم للطـــالب 
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علـى المعـدل   % 30الموزونة تتكـون مـن   

% 30التراكمي للشھادة الثانوية العامة و

علـى  % 40على درجة اختبـار القـدرات  و  

      .درجة االختبار التحصیلي

علمـــــــــــــــي   كلیة المجتمع

    وأدبي

الجلوس الختبار القبول المعـد مـن قبـل        طالبات

ــويم    ــاس والتقــ ــوطني للقیــ ــز الــ المركــ

% 30ون مــن  والنســبة الموزونــة تتكــ    

على المعدل التراكمـي للشـھادة الثانويـة    

على درجة اختبـار القـدرات    % 30العامة و

ــیلي   % 40و ــار التحص ــة االختب ــى درج عل

      

كلیـــة االدرســـات 

التطبیقیة وخدمة 

السـن (  المجتمع

ــیرية ) ة التحضـــــ

      طالب فقط

علمـــــــــــــــي 

    وأدبي

ــالب  طـــــ

  وطالبات
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