
 بكالوريوس والدبلوم. فيصلجامعة الملك بقبول الشروط 

ً  25وأال يتجاوز عمر المتقدم  أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية  -1   عاما

أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها، وان ال يكون  -2

هـ 1434/1435من خمس سنوات أي من عام  أكثرقد مضى على تخرجه من الثانوية العامة 

تخرجه من الثانوية العامة على ان ال يكون قد مضى بحيث  الصحيةعدا الكليات  ،فما فوق

واما  هـ،1438/1439القبول للطلبة الخريجين هذا العام أي  ولويةا كونوستأكثر من سنتين 

مقعد دراسي( سيتم )هـ في حالة توفر الشواغر 1437/1438خريجين العام الماضي أي 

% واعلى والطالبات الحاصلين على نسبة 90ب الحاصلين على نسبة موزونة السماح للطال

 .المنافسةفي دخول وأعلى لل %95موزونة 

 المتقدمين للكليات الصحية يجب ان يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي. -3

سيتم تحويل الطالب او الطالبة الذين ال يجتازون سواء المقابلة الشخصية او الكشف الطبي  -4

الي كلية غير صحية حسب تسلسل الرغبات التي وضعها بالنظام وان تنطبق عليه شروط 

 القبول لتلك الكلية. 

 )المقبولين بكليات السنة التحضيرية(. حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية -5

منافسة القبول )المتقدمين للمنافسة على القبول ختبار التحريري قبل الدخول في اجراء اال -6

كلية الطب والصيدلة وطب االسنان والعلوم الطبية التطبيقية(. وعدم  –للكليات الصحية 

الحضور االختبار سيتم استبعاده من المنافسة نهائيا من الكليات الصحية. سيسمح بالدخول 

وأعلى فقط )وتحسب حسب المعادلة التالية  80للمتقدمين الذين نسبهم الموزونة  في االختبار

% من درجة االختبار المعدل 30الصحي وفقا للمعادلة التالية  يلدخول االختبار التحرير

% من درجة االختبار 40% من درجة االختبار القدرات + 30التراكمي للثانوية العامة + 

 التحصيلي(.

ختبار التحريري الصحي ستكون المعادلة في المنافسة على القبول وفقا بعد تصحيح اال  -7

% من 25% من درجة االختبار المعدل التراكمي للثانوية العامة + 25للمعادلة التالية: 

% من درجة االختبار 20% من درجة االختبار التحصيلي + 30درجة االختبار القدرات + 

 التحريري الصحي.



لمركز الوطني للقياس لتقدم الختبارات القدرات العامة والتحصيلي أن يكون الطالب قد  -8

درجات القدرات او التحصيلي قبل اعالن الدفعة االولي وما وستعتمد    .والتقويم في التعليم

 بعد ذلك لن يتم تعديل الدرجات القدرات او التحصيلي نهائيا.

  .يصلأن ال يكون للطالب سجل حالي أو سابق في الجامعة الملك ف -9

وحتى لو كان  في جامعة سعودية أخرى بالمملكة درسأن ال يكون الطالب مقيد أو  -10

  .منسحب من تلك الجامعة

في جامعة )قبول مؤكد( قبول تأكيد مستجد ولديه او طالبة ال تقبل الجامعـة أي طالب  -11

  اخرى.اخرى... وسوف يلغى قبول أي طالب يتضح قبوله في أي جهة تعليمية 

الذين سيقبلون ببرنامج الدبلوم )كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع( الطلبة  -12

 سيكون برسوم دراسية.

متابعة إعالنات نتائج القبول عبر حساب على الطالب او الطالبة الدخول ويجب  -13

القبول الذي تقدم به في بوابة القبول االلكتروني يوميا وعدم االعتماد الكلى على ارسال 

ن الجامعة وحيث ان الجامعة ترسل انه تم اعالن النتائج بشكل عام فقط، رسائل نصية م

وسيتحمل الطالب او الطالبة كامل المسؤولية في عدم المتابعة وال يحق له االعتراض على 

 ذلك. 

أي عملية تتم على بوابة القبول االلكتروني بالضغط على ايقونة باب التسجيل او  -14

اخالء الطرف هي عملية رسمية معتبرة مؤثرة على سير قبولك  ايقونة تأكيد القبول او ايقونة

 وان الطالب او الطالبة ستتحمل كامل المسؤولية في أي من هذه الطلبات.

 


