
 

 شروط القبول بالجامعة؟

 .أو يكون غير سعودي من أم سعودية سعوديًا،أن يكون الطالب  -1

أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما  -2

يعادلها، وأال يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من 

الكليات هـ فما فوق، فيما عدا 1433/1434خمس سنوات أي من عام 

هـ 1437/1438الصحية فإن القبول فقط للطلبة الخريجين في هذا العام أي 

وأن يكون المتقدم للكليات الصحية ال يقل معدله التراكمي للثانوية 

واما الطالب ال  %90وكلية الهندسة للطالبات ال يقل عن  %90العامة عن 

  يقل

 .%85عن  

القدرات العامة والتحصيلي للمركز أن يكون الطالب قد تقدم الختبارات   -3

 .الوطني للقياس والتقويم في التعليم

حضور االختبار التحريري قبل الدخول في المنافسة على القبول بالكليات  -4

 الصحية )الطب وطب االسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية(.

نة لسحضور اختبار تحديد المستوي اللغة اإلنجليزية )المقبولين بكليات ا -5

 التحضيرية(.

اللياقة المهنية والمقابلة الشخصية للكليات اختبار أن يجتاز الطالب  -6

 .الصحية

  .أال يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الملك فيصل -7

 اال يكون الطالب او الطالبة لديه قبول بجامعة أخرى.  -8



 انه لو حتى (اخرى سعودية جامعة في درس يأ) مقيد الطالب يكونأال  -9

 .القبول على المنافسة في يدخل فلن الجامعة تلك من انسحب

على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان الطالب او الطالبة أن يحصل  -10

 يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

ين والمقبولكلية الطب البيطري ب للمقبولين أن يجتاز المقابلة الشخصية-11

 والمقبوالت بكلية 

 التربية.بكلية 

الطلبة الذين سيقبلون بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ستكون -12

 الدراسة برسوم 

 دراسية )برنامج دبلوم تأهيلي(.

الطلبة الذين سيقبلون بكلية المجتمع بقيق ستكون الدراسة في الفصل -13

 الثاني )برنامج دبلوم(.

 

 الكليات وشروط القبول فيها؟ 

 

 الكليـة م
نوع 

 الجنس

الدرجة 

 العلمية

نوع 

 الثانوية
 شروط القبول بالكلية

1 
الطب 

 البيطري 
 علمي بكالوريوس  طالبـ

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب.  %75تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

https://apps.kfu.edu.sa/2k15_admgate/Bachelor-regularity-guarantee.htm#0


  .للقياس والتقويم

من  %60تكون النسبة الموزونة  -3

المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 من درجة اختبار القدرات. %40العامة و

 .مهنيةاجتيازاللياقةال-4

نسبة موزونة للدخول  70يقل عن  الأ-5

 في المنافسة على القبول.

2 

إدارة 

األعمال 

)مسار 

  عربي(

طالب 

 طالبات
 بكالوريوس 

علمي 

 إداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات.  %75تقل عن 

الوطني الجلوس الختبارات المركز -2

 .للقياس والتقويم

 %60تكون النسبة الموزونة : للطالب -3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 القدرات.  من درجة اختبار %40العامة و

 %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  -4

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 و من درجة اختبار القدرات %20 ،العامة

 االختبار التحصيلي.من درجة  30%

نسبة موزونة للدخول  70أال يقل عن -5

 في المنافسة على القبول.

3 
إدارة 

 األعمال

 طالبات

 فقط
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 



نضم 

المعلومات 

 االدارية

)السنة 

 التحضيرية(

                          لطالباتل %80تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

من  %30تكون النسبة الموزونة  ان -3

المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 من درجة اختبار القدرات و %30 العامة،

 من درجة االختبار التحصيلي.  40%

اختبار تحديد مستوى  يجب حضور-4

 ة.اللغة اإلنجليزي

نسبة موزونة  70أن ال يقل عن  -5

 للدخول في المنافسة على القبول.

 التربيــة  4
طالب 

 طالبات
 بكالوريوس 

علمي 

نظري 

 إداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

أو ما يعادلها بنسبة عامة ال تقل عن 

 للطالب والطالبات.  80%

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 والتقويم.للقياس 

 %60تكون النسبة الموزونة : للطالب -3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40 العامة و

 تكون النسبة الموزونة :للطالبات -4

من المعدل التراكمي لشهادة  50%

من درجة اختبار  %20، الثانوية العامة

من درجة االختبار  %30 القدرات و



 التحصيلي.

اجتياز الطالب أو الطالبة اختبار  -5

 اللياقة المهنية.

نسبة موزونة للدخول  80 يقل عن الأ -6

 في المنافسة على القبول.

 اآلداب 5
طالب 

 طالبات
 بكالوريوس 

علمي 

 نظري 

 إداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

أو ما يعادلها بنسبة عامة ال تقل عن 

 للطالب والطالبات.  75%

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

 %60تكون النسبة الموزونة : للطالب -3

من المعدل التراكمي للشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40العامة و

تكون النسبة الموزونة  :للطالبات -4

من المعدل التراكمي لشهادة  50%

من درجة اختبار  %20، مة الثانوية العا

من درجة االختبار  %30و القدرات

 التحصيلي.

نسبة موزونة للدخول  70أال يقل عن  -5

 في المنافسة على القبول.

6 

 الطــب

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات.  %90تقل عن 



الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية -3

 والمقابلة الشخصية.

يكون القبول فقط لخريجي هذا -4

 هـ. 1437/1438العام 

والطالبات تكون النسبة للطالب  – 5

من المعدل التراكمي  %25الموزونة 

من درجة  %25للشهادة الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %35اختبار القدرات 

من درجة االختبار  %15  و التحصيلي

 .التحريري للكليات الصحية

للكليات  التحريرياختبار  حضور يجب -6

 الصحية

اختبار تحديد مستوى  حضور يجب-7

 .اللغة اإلنجليزية

نسبة موزونة للدخول  80 يقل عن الأ -8

 في المنافسة على القبول.

7 

العلوم 

الزراعية 

 واألغذية

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات.  %75تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.



 %60تكون النسبة الموزونة : للطالب -3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40العامة، 

 %50تكون النسبة الموزونة  :للطالبات-4

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 القدرات و من درجة اختبار %20، العامة 

 التحصيلي. االختبارمن درجة  30%

نسبة موزونة للدخول  70أال يقل عن  -5

 في المنافسة على القبول.

8 

الصيدلة 

اإلكلينيكية 

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات. %90تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

 اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية-3

 والمقابلة الشخصية.

يكون القبول فقط لخريجي هذا -4

 هـ.1437/1438العام 

والطالبات تكون النسبة للطالب  – 5

من المعدل التراكمي  %25الموزونة 

من درجة  %25للشهادة الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %35اختبار القدرات 



من درجة االختبار  %15  و التحصيلي

 .التحريري للكليات الصحية

التحريري للكليات اختبار  حضور يجب -6

 الصحية

اختبار تحديد مستوى  حضور يجب-7

 .اللغة اإلنجليزية

نسبة موزونة للدخول  80 أال يقل عن -8

 في المنافسة على القبول.

9 

علوم 

الحاسب 

وتقنية 

المعلومات 

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات.  %80تقل عن 

الوطني الجلوس الختبارات المركز -2

 للقياس والتقويم.

الطالبات تكون النسبة و للطالب -3

من المعدل التراكمي  %30الموزونة 

من درجة  %30 لشهادة الثانوية العامة،

من درجة االختبار  %40 اختبار القدرات و

 التحصيلي. 

اختبار تحديد مستوى  حضور يجب-4 

 .اللغة اإلنجليزية

نسبة موزونة  75أن ال يقل عن  -5

 للدخول في المنافسة على القبول.



 العــلوم 10
طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات. %75تقل عن 

الجلوس الختبارات مركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

 %60تكون النسبة الموزونة  :للطالب-3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40العامة، و

تكون النسبة الموزونة  :للطالبات -4

من المعدل التراكمي لشهادة  50%

من درجة اختبار  %20الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %30 و القدرات

 التحصيلي.

نسبة موزونة للدخول  70أال يقل عن  -5

 في المنافسة على القبول.

11 

الهندســة 

)السنة 

 التحضيرية( 

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالبات. %90للطالب، و %85تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 والتقويم.للقياس 

للطالب والطالبات تكون النسبة  -3

من المعدل التراكمي  %30الموزونة 

من درجة  %30 للشهادة الثانوية العامة،



من درجة االختبار  %40اختبار القدرات و

  التحصيلي

اختبار تحديد مستوى  حضور يجب-4

 .اللغة اإلنجليزية

نسبة موزونة للدخول  80أال يقل عن  -5

 على القبول.في المنافسة 

 الحقوق 12
طالب 

 طالبات
 بكالوريوس 

علمي 

 وادبي 

 اداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

أو ما يعادلها بنسبة عامة ال تقل عن 

 للطالبات. %90للطالب و 80%

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

 %60تكون النسبة الموزونة  :للطالب-3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40العامة، و

تكون النسبة الموزونة  :للطالبات -4

من المعدل التراكمي لشهادة  50%

من درجة اختبار  %20الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %30 القدرات و

 التحصيلي.

نسبة موزونة  75أن ال يقل عن -5

نسبة موزونة للطالبات  80للطالب و

 للدخول في المنافسة على القبول.



13 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

)السنة 

 التحضيرية(

طالب 

 طالبات
 علمي  بكالوريوس 

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب والطالبات.  %90تقل عن 

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية -3

 والمقابلة الشخصية.

يكون القبول فقط لخريجي هذا -4

 هـ.1437/1438العام 

والطالبات تكون النسبة للطالب  – 55

من المعدل التراكمي  %25الموزونة 

من درجة  %25للشهادة الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %35اختبار القدرات 

من درجة االختبار  %15  و التحصيلي

 .التحريري للكليات الصحية

التحريري للكليات اختبار  حضور يجب -6

اختبار تحديد  ضرورة حضور-7 الصحية

 .مستوى اللغة اإلنجليزية

نسبة موزونة للدخول  80أال يقل عن  -8

 في المنافسة على القبول.

14 
طب 

 سناناأل
 علمي  بكالوريوس  طالب

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

قسم العلوم الطبيعية بنسبة عامة ال 

 للطالب. %90تقل عن 



)السنة 

 التحضيرية(

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية  -3

 والمقابلة الشخصية.

فقط لخريجي هذا يكون القبول -4

 هـ. 1437/1438العام 

تكون النسبة الموزونة للطالب  – 55

من المعدل التراكمي للشهادة  25%

من درجة اختبار  %25الثانوية العامة، 

من درجة االختبار  %35القدرات 

من درجة االختبار  %15 و  التحصيلي

 .التحريري للكليات الصحية

للكليات التحريري اختبار  حضور يجب -6

 الصحية

اختبار تحديد مستوى  حضور ضرورة-7 

 اللغة اإلنجليزية.

نسبة موزونة للدخول  80أال يقل عن  -8

 في المنافسة على القبول.

15 
المجتمع 

 ببقيق

طالب 

 طالبات
  دبلوم

 علمي 

نظري 

 اداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

أو ما يعادلها بنسبة عامة ال تقل عن 

 للطالب والطالبات 70%

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.



 %60للطالب تكون النسبة الموزونة -3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40و العامة

 %50تكون النسبة الموزونة  للطالبات -4

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 من درجة اختبار القدرات و %20العامة، 

 من درجة االختبار التحصيلي. 30%

نسبة موزونة للطالب  65ال يقل عن أ-5

والطالبات  للدخول في المنافسة على 

 القبول.

16 

كلية 

الدراسات 

التطبيقية 

وخدمة 

 المجتمع

طالب 

 طالبات

دبلوم 

  تأهيلي

 علمي 

نظري 

 اداري

الحصول على شهادة الثانوية العامة -1

أو ما يعادلها بنسبة عامة ال تقل عن 

 للطالب والطالبات 70%

الجلوس الختبارات المركز الوطني -2

 للقياس والتقويم.

 %60للطالب تكون النسبة الموزونة -3

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 .تاختبار القدرامن درجة  %40و العامة

 %50للطالبات تكون النسبة الموزونة  -4

من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

 من درجة اختبار القدرات و %20العامة، 

 من درجة االختبار التحصيلي. 30%

نسبة موزونة للطالب  65ال يقل عن أ-5



والطالبات  للدخول في المنافسة على 

 القبول.

 


