
للعام الدراسي  الملك فيصل ت جامعةاكليفي شروط القبول 

  هـ1439/1440

 الكليـة م
نوع 

 الجنس
الدرجة 

 العلمية
نوع 

 الثانوية
 شروط القبول بالكلية

1.  

العلوم 

الزراعية 
 واألغذية

طالب 
 طالبات

 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 لطالبات. اللطالب و %75عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل التراكمي للشهادة  %60للطالب تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات. %40 الثانوية العامة و

من المعدل التراكمي  %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  – 4

من  %30من درجة اختبار القدرات و %20للشهادة الثانوية العامة و

 درجة االختبار التحصيلي.

على للدخول في المفاضلة على وأ 70أن يحصل على نسبة موزونة -5

 القبول.

2.  

الطب 
 البيطري

)السنة 
  التحضيرية(

طالب 

 طالبات
 علمي بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %75عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل  %30لموزونة للطالب/الطالبات تكون النسبة ا -3

 من درجة اختبار القدرات %30التراكمي للشهادة الثانوية العامة و

 لتحصيلي. من درجة االختبار ا %40و

على للدخول وأ 70او الطالبة على نسبة موزونة يحصل الطالب  أن-4

 في المفاضلة على القبول.

 حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية-5

 .المقابلة الشخصية واللياقة المهنية الطالبةأو طالب الجتاز ي أن-6

ستكون الدراسة بدًءا من هذا العام باللغة اإلنجليزية، وستطبق --7

 شروط اجتياز السنة التحضيرية.



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

3.  

 ة التربيــكلية 

رياض 
 االطفال

 بكالوريوس  طالبات

علمي 
 أدبي

  داريإ

عامة ثانوية بنسبة  الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها-1

 . %80ال تقل عن 

 قياس والتقويم مركز الوطني للالالجلوس الختبارات  -2

من المعدل التراكمي للشهادة  %50تكون النسبة الموزونة  نأ -3

من درجة  %30من درجة اختبار القدرات و %20الثانوية العامة و

 االختبار التحصيلي.

للدخول في المفاضلة على على وأ 80ان تحصل على نسبة موزونة -5

 القبول.

 .المقابلة الشخصية واللياقة المهنيةجتاز الطالبة ت أن-6

4.  

إدارة كلية 
 األعمال 

)مسار 
 عربي(

طالب 

 طالبات
 بكالوريوس 

علمي 

 داريإ

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 لطالبات. اللطالب و %75عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل التراكمي للشهادة  %60للطالب تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات.  %40الثانوية العامة و 

من المعدل التراكمي  %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  – 4

من  %30من درجة اختبار القدرات و %20انوية العامة للشهادة الث

 درجة االختبار التحصيلي.

على للدخول في المفاضلة على وأ 70يحصل على نسبة موزونة  ان-5

 القبول.

5.  

إدارة كلية 

 األعمال

)السنة 

  التحضيرية(

 طالبات

 فقط
 بكالوريوس 

علمي 
 داريإ

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 الطالبات.  %80عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

تخصص نظم 

المعلومات 
 واالدارة

من المعدل  %30للطالب / الطالبات تكون النسبة الموزونة  -3

من درجة اختبار القدرات  %30ة والتراكمي للشهادة الثانوية العام

 من درجة االختبار التحصيلي.  %40و

على للدخول في المفاضلة على أو 75حصل على نسبة موزونة ت أن-4

 القبول.

 حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية-5

6.  

 اآلدابكلية 

طالب 
 طالبات

 بكالوريوس 

علمي 
 أدبي

  داريإ

عامة ثانوية بنسبة  الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها-1

 لطالبات. اللطالب و %75ال تقل عن 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل التراكمي للشهادة  %60للطالب تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات. %40الثانوية العامة و 

من المعدل التراكمي  %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  – 4

من  %30من درجة اختبار القدرات و %20للشهادة الثانوية العامة و

 درجة االختبار التحصيلي.

على للدخول في المفاضلة على أو 70يحصل على نسبة موزونة  أن-5

 القبول.

تخصص 

الدراسات 
 االسالمية

تخصص 

 اللغة العربية

تخصص 

اللغة 
 االنجليزية

تخصص 

االتصال 
 واالعالم

تخصص علم 
 االجتماع

تخصص 

االرشاد 

 السياحي



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

7.  

الطــب كلية 

)السنة 
 التحضيرية( 

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %90عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

 شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية.-3

ل للطلبة الخريجين هذا العام أي القبو يكون أولوية -4

هـ ففي 1437/1438هـ، وأما خريجو العام الماضي 1438/1439

مقاعد دراسية( سيتم السماح للطالب والطالبات )حالة توفر الشواغر 

 وأعلى بعد المفاضلة %90الحاصلين على نسبة موزونة 

من المعدل  %25للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  – 5

 من درجة اختبار القدرات %25ي للشهادة الثانوية العامة والتراكم

من درجة االختبار  %20و من درجة االختبار التحصيلي %30و

 .الصحي

على للدخول في المفاضلة على أو 85يحصل على نسبة موزونة  أن-6

 القبول.

 .اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية حضور-7

  .جراء االختبار التحريري الصحيإ -8

8.  

الصيدلة كلية 

اإلكلينيكية 

)السنة 
 التحضيرية( 

طالب 
 طالبات

 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %90عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

 شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية.-3

القبول للطلبة الخريجين هذا العام أي  يكون أولوية -4

هـ ففي 1437/1438هـ، وأما خريجو العام الماضي 1438/1439

مقاعد دراسية( سيتم السماح للطالب والطالبات )حالة توفر الشواغر 

 على بعد المفاضلةوأ %90الحاصلين على نسبة موزونة 

من المعدل  %25للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  – 5

 من درجة اختبار القدرات %25التراكمي للشهادة الثانوية العامة و



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

من درجة االختبار  %20و من درجة االختبار التحصيلي %30و

 .الصحي

على للدخول في المفاضلة على وأ 85أن يحصل على نسبة موزونة -6

 القبول.

 .اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية حضور-7

 .االختبار التحريري الصحي إجراء-8

9.  

علوم كلية 

الحاسب 

وتقنية 

المعلومات 

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 
 طالبات

 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %80عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل  %30للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات %30و ،التراكمي للشهادة الثانوية العامة

 . من درجة االختبار التحصيلي %40و

للطالب  75على للطالبات ووأ 80ة موزونة أن يحصل على نسب-4

 للدخول في المفاضلة على القبول.

 حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية.-5

10.  

 العــلومكلية 

)السنة 
 التحضيرية(

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %75عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل  %30للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات %30التراكمي للشهادة الثانوية العامة و

 لتحصيلي. من درجة االختبار ا %40و

تخصص 
 الكيمياء

تخصص 
 علوم الحياة



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

تخصص 

الرياضيات 
 واالحصاء

على للدخول وأ 70أن يحصل الطالب أو الطالبة على نسبة موزونة -4

 في المفاضلة على القبول.

 حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية.-5

ستكون الدراسة بدًءا من هذا العام باللغة اإلنجليزية، وستطبق -6

 شروط اجتياز السنة التحضيرية.

تخصص 
 الفيزياء

11.  

الهندســة كلية 

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 
 طالبات

 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 لطالبات. ل %90وللطالب  %85عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

من المعدل  %30للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات %30التراكمي للشهادة الثانوية العامة و

 .من درجة االختبار التحصيلي %40و

على للدخول وأ 80أن يحصل الطالب أو الطالبة على نسبة موزونة -4

 المفاضلة على القبول.  في

 .اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية حضور-5

 كلية الحقوق  .12
طالب 
 طالبات

 بكالوريوس 

علمي 
 أدبي

  اداري

امة عثانوية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة -1

 لطالبات.ل %90للطالب و %80ال تقل عن 

للقياس والتقويم للطالب /  مركز الوطنيالالجلوس الختبارات -2

 للطالبات.

من المعدل التراكمي للشهادة  %60للطالب تكون النسبة الموزونة -3

 من درجة اختبار القدرات. %40الثانوية العامة و

من المعدل التراكمي  %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  – 4

من  %30من درجة اختبار القدرات و %20للشهادة الثانوية العامة و

 درجة االختبار التحصيلي.

على للدخول في وأ 80أن يتم الحصول على نسبة موزونة -5

 75نسبة موزونة فما الطالب أو ،المفاضلة على القبول للطالبات

 على للدخول في المفاضلة على القبول.أو



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

13.  

كلية العلوم 

الطبية 

التطبيقية 

)السنة 
 التحضيرية(

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %90عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

 شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية.-3

ل للطلبة الخريجين هذا العام أي القبو يكون أولوية -4

هـ ففي 1437/1438هـ، وأما خريجو العام الماضي 1438/1439

مقاعد دراسية( سيتم السماح للطالب والطالبات )حالة توفر الشواغر 

 وأعلى بعد المفاضلة %90الحاصلين على نسبة موزونة 

من المعدل  %25للطالب/الطالبات تكون النسبة الموزونة  – 5

 من درجة اختبار القدرات %25ي للشهادة الثانوية العامة والتراكم

من درجة االختبار  %20و من درجة االختبار التحصيلي %30و

 .الصحي

على للدخول في المفاضلة على وأ 85أن يحصل على نسبة موزونة -6

 القبول.

 .اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية حضور-7

 .االختبار التحريري الصحي إجراء-8

14.  
كلية طب 

 سناناأل

 طالب

 فقط
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على الشهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة -1

 للطالب والطالبات.  %90عامة ال تقل عن ثانوية 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات  -2

 للطالبات.

 المهنية والمقابلة الشخصية.شرط اجتياز فحص اللياقة الطبية -3

القبول للطلبة الخريجين هذا العام أي  يكون أولوية -4

هـ ففي 1437/1438هـ، وأما خريجو العام الماضي 1438/1439

مقاعد دراسية( سيتم السماح للطالب والطالبات )حالة توفر الشواغر 

 وأعلى بعد المفاضلة %90الحاصلين على نسبة موزونة 



 الكليـة م
نوع 
 الجنس

الدرجة 
 العلمية

نوع 
 الثانوية

 شروط القبول بالكلية

من المعدل التراكمي  %25تكون النسبة الموزونة  للطالب – 5

 %30و ،من درجة اختبار القدرات %25و ،للشهادة الثانوية العامة

 .من درجة االختبار الصحي %20و من درجة االختبار التحصيلي

على للدخول في المفاضلة على أو 85يحصل على نسبة موزونة  أن-6

 القبول.

 .اإلنجليزية اختبار تحديد مستوى اللغة حضور-7

 .االختبار التحريري الصحي إجراء-8

15.  
كلية المجتمع 

 بقيق

 طالب

  طالبات
 دبلوم

علمي 
 أدبي

 داريإ

امة عثانوية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة -1

 .والطالبات للطالب %70ال تقل عن 

قويم للطالب / مركز الوطني للقياس والتالالجلوس الختبارات -2

 لطالبات.ا

من المعدل التراكمي للشهادة الثانوية  %60تكون النسبة الموزونة  -3

 من درجة اختبار القدرات. %40العامة و

على للدخول في المفاضلة أو 65ن يحصل على نسبة موزونة أ -5

 على القبول.

16.  

كلية 

الدراسات 

التطبيقية 

وخدمة 

 المجتمع

)الدراسة 

 برسوم(

طالب 
 طالبات

 دبلوم

علمي 
 أدبي

 داريإ

امة عثانوية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة -1

 للطالب والطالبات. %70ال تقل عن 

مركز الوطني للقياس والتقويم للطالب / الالجلوس الختبارات -2

 للطالبات.

 من المعدل التراكمي للشهادة %60للطالب تكون النسبة الموزونة -3

 من درجة اختبار القدرات. %40الثانوية العامة و

من المعدل التراكمي  %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  – 4

من  %30من درجة اختبار القدرات و %20للشهادة الثانوية العامة و

 درجة االختبار التحصيلي.

على للدخول وأ 65أن يحصل الطالب أو الطالبة على نسبة موزونة -5

 لة على القبول.في المفاض

 و الطالبة.الدراسة برسوم يتحملها الطالب أ-6



 


