
التقويم الزمني للقبول في جامعة الملك فيصل للعام الجامعي .

  هـ1438/1439

  

  تنبيه هام للطلبة المتقدمين للجامعة 

  

  القبول الكترونيا أي يجب عليك حجز  تأكيد  سيكون

ك الممتاز وذل قبل ارسال الوثائق بالبريدمقعدك الكترونيا 

من خالل اختيار أيقونة موافق خالل اعالن نتائج القبول 

علما بأن تأكيد القبول مرتبط لجميع الطلبة المقبولين 

بنظام مقبول بوزارة التعليم ففي حال تأكيد الطالب 

لقبوله في جامعتين في وقت واحد فإنه سيتم إلغاء 

تأكيد قبوله نهائيا حسب تعليمات الوزارة وفي حال عدم 

قبول الطالب يعتبر طلب قبول الطالب بالجامعة ملغي 

نهائيا للسنة الحالية وعلى الطلبة المقبولين بجامعة 

أخرى و يرغبون في تأكيد قبولهم بالجامعة االنسحاب 

من جامعتهم أوال ، لضمان عدم حرمانهم من القبول 

  نهائيا

  

التقويم الزمني للقبول بجامعة الملك فيصل للعام 

  هـ 1438/1439امعي الج



العد

  د
  اليوم

التاريخ 

  الهجري

التاريخ 

  الميالدي
  الموضوع

  الثالثاء  .1
ه10/10/1438

  ـ
  م4/7/2017

بدء فترة تقديم طلبات المتقدمين 

والمتقدمات بكالوريوس انتظام 

 فقط وتستمر حتى يوم والدبلوم

هـ الموافق 14/10/1438السبت 

 م عن طريق بوابة القبول8/7/2017

 االلكتروني على موقع الجامعة

www.kfu.edu.sa   

ت بالغالق بوابة تقديم الطإيتم سو

في تمام الساعة الثانية ظهرا من 

  هـ.14/10/1438يوم السبت 

  السبت  .2
ه14/10/1438

  ـ
  م8/7/2017

غالق بوابة تقديم الطلبات في إ

  تمام الساعة الثانية ظهرا

  االثنين  .3
ه23/10/1438

  ـ
 م17/7/2017

إعالن نتائج المرشحين للقبول 

بالدفعة األولى بكالوريوس انتظام 

عن طريق موقع الجامعة  والدبلوم

www.kfu.edu.sa  عبر بوابة القبول

 االلكتروني.

  االثنين  .4
ه23/10/1438

  ـ
 م17/7/2017

المرشحين  بدء انهاء اجراءات

لكترونيا إ  بالدفعة األولى للقبول

عبر الموافقة  المقعدوذلك بحجز 

وعدم حجز المقعد لكترونية اإل



لكترونيا يلغي طلب قبول الطالب إ

  نهائيا بالجامعة للسنة الحالية

  االربعاء  .5
ه25/10/1438

  ـ
 م19/7/2017

جراءات المرشحين إنهاية 

لكترونيا إ  بالدفعة األولى للقبول

تمام الساعة السادسة مساء في 

 عن طريق موقع الجامعة

www.kfu.edu.sa  عبر بوابة القبول

  االلكتروني.

 م24/7/2017  هـ1/11/1438  االثنين  .6

إعالن نتائج المرشحين للقبول 

بالدفعة الثانية بكالوريوس انتظام 

دبلوم فقط في حالة توفر الو

 طريق موقع الجامعة شواغر عن

www.kfu.edu.sa  عبر بوابة القبول

  االلكتروني.

 م24/7/2017  هـ1/11/1438  االثنين  .7

جراءات المرشحين إنهاء إبدء 

لكترونيا إ بالدفعة الثانية للقبول

عبر الموافقة  المقعدوذلك بحجز 

وعدم حجز المقعد لكترونية اإل

لكترونيا يلغي طلب قبول الطالب إ

  نهائيا بالجامعة للسنة الحالية

 م26/7/2017  هـ3/11/1438  األربعاء  .8
جراءات المرشحين إنهاية 

لكترونيا إ بالدفعة الثانية للقبول



في تمام الساعة السادسة مساء 

 عن طريق موقع الجامعة

www.kfu.edu.sa  عبر بوابة القبول

  االلكتروني.

 م31/7/2017  هـ8/11/1438  االثنين  .9

إعالن نتائج المرشحين للقبول 

بالدفعة الثالثة بكالوريوس انتظام 

دبلوم. في حالة توفر شواغر عن الو

 طريق موقع الجامعة

www.kfu.edu.sa  

 م31/7/2017  هـ8/11/1438  االثنين  .10

جراءات المرشحين إنهاء إبدء 

لكترونيا إ بالدفعة الثالثة للقبول

عبر الموافقة  المقعدوذلك بحجز 

وعدم حجز المقعد لكترونية اإل

الكترونيا يلغي طلب قبول الطالب 

  نهائيا بالجامعة للسنة الحالية

  االربعاء  .11
ه10/11/1438

  ـ
  م2/8/2017

جراءات المرشحين إنهاية 

لكترونيا إ بالدفعة الثالثة للقبول

في تمام الساعة السادسة مساء 

 عن طريق موقع الجامعة

www.kfu.edu.sa  عبر بوابة القبول

  االلكتروني.

  الخميس  .12
ه11/11/1438

  ـ
  م2/8/2017

بدء تسليم األوراق األصلية للبريد 

ي ف الممتاز للمقبولين بكالوريوس



جميع الدفعات بكالوريوس انتظام 

  ودبلوم.

 م22/8/2017  هـ30/11/1438  الثالثاء  .13

نهاية تسليم األوراق األصلية للبريد 

الممتاز للمقبولين في جميع 

الدفعات بكالوريوس انتظام 

  ودبلوم.

 


