
 

 تعليمات القبول
  

إلكترونيا على حسب  والمتقدمات ستقوم الجامعة بالمفاضلة بين المتقدمين

األعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة وكذلك 

وبناء على الرغبات التي يتم  والمتقدمات حسب النسبة الموزونة للمتقدمين

تسلسليا حيث سيقوم النظام بإعطائه  او المتقدمة اختيارها من قبل المتقدم

السابعة األفضل من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة 

) أو (الرغبة طالب او السادسة والعشرون للطالبات للقسم العلمي والعشرون

للقسم األدبي والشرعي واإلداري والمعهد العلمي وتحفيظ القرآن الرابعة عشر 

ظام القبول سيقوم بترقية المتقدم وإعطائه األفضل حسب الكريم). وأن ن

تسلسل رغباته دون الرجوع إلى موافقته ولذلك يجب عليه الدخول على نظام 

القبول عبر حسابه الذي أنشأه عند تسجيل طلب قبوله لمعرفة ترقية رغبته. 

وإدارة الجامعة ستكون حريصة كل الحرص على المتقدمين بأن يحصل كل 

ى أفضل رغبة اختارها حسب النسبة الموزونة والتي تتم المفاضلة من متقدم عل

خاللها بين المتقدمين من الطالب أو المتقدمات من الطالبات. كما تؤكد إدارة 

الجامعة للمتقدمين على ضرورة الدخول على النظام بين فترة وأخرى لمعرفة 

   .القبول النهائي للمتقدم على أي كلية أو عدم قبوله نهائيا
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  كيف يتم اختيار الرغبات؟

 



 ) سبعة وعشرون رغبة) 27يجب على الطالب / الطالبة اختيار الرغبات 

) ستة وعشرون رغبة 26() أو طالب (لخريجي الثانوية القسم العلمي

األربعة ) 14اختيار الرغبات (أو ) طالبات الثانوية القسم العلمي اتلخريج(

اإلداري  –األدبي  -لقسم الشرعي االثانوية  وخريجات (لخريجي عشر رغبة

على المتقدم او ويجب ) العلمي المعهد –الكريم  القرآن تحفيظ –

سواء  عنهختيار االحد بي أدون السماح أل شخصيااختيار الرغبات  المتقدمة

كي يختار الكلية التي  وذلك ء أو غيرهمأو أقارب او أصدقا إخوةأو  أب أو أم

فرصة  هال يضيع على نفسفقدراته الشخصية مع ميوله ومع تناسب ت

 الطالب/ةفوت الفرصة على تلكي ال ؛ ولكلية التي يرغبهافي االمنافسة 

وم يسيغلق االلكتروني القبول باب نظام شخصيا علما بأن باختيار الرغبات 

هذا وبعد  )تمام الساعة الثانية ظهرًا(هـ  14/10/1438اريخ في تالسبت 

  تعديل رغباته. من من التسجيل او يتمكنلن  الوقت

  يجب على الطالب/الطالبة للقسم العلمي التأكد من اختيار الرغبات

تسلسليا من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة 

للطالب او الستة وعشرون واألخيرة  واألخيرة السابعة والعشرون

  .)للطالبات

  يجب على الطالب/الطالبة للقسم األدبي أو الشرعي أو اإلداري أو تحفيظ

 األربعة عشرالقرآن الكريم أو المعهد العلمي التأكد من اختيار الرغبات 

الرابعة تسلسليا من األعلى (وهي الرغبة األولى) وحتى األدنى (وهي الرغبة 

  خيرة)واألعشر 

  لرغبات ليجب أن يعرف الطالب/الطالبة أنه لن يكون هناك إمكانية تعديل

 فيلكتروني خالل الفترة المحددة غالق باب تقديم طلبات القبول اإلإبعد 

  .جدول القبول الزمني والمعلن عنه بموقع بوابة القبول االلكتروني



  

  

  

  

  ماهي آلية التقديم بجامعة الملك فيصل؟

 

التقديم للقبول بالجامعة عليك الدخول على موقع الجامعة  إذا رغبت في

   واختيار بوابة القبول اإللكتروني

  قرأت التعليمات) (إقرارقراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر 

  الدخول على أيقونة القبول ومن ثم إدخال رقم السجل المدني كاسم

المستخدم ورقم الجوال ككلمة المرور، وفي حال فقدان أو نسيان كلمة 

السر يمكنك الدخول على استرجاع كلمة السر واتباع التعليمات أو التواصل 
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  هو موجود في بيانات يسِر أو مركز القياس كما  سيظهر للمتقدم بياناته

والتقويم لوزارة التعليم ويجب على المتقدم تعبئة بقية البيانـات الشخصية 

 واختيار الرغبات كاملة.

  في حالة وجود خطأ في اإلدخال على طلب التقديم أو خطأ في اختيار

واختيار كلمة الرغبات يتم اختيار الغاء طلب التقديم وتعبئة الطلب من جديد 

سر جديدة وهذا اإللغاء يكون فقط خالل فترة تقديم الطلب لبوابة القبول 

  .)التقويم الزمني للقبول في الجامعة(راجع 



  أعلم أن القبول بالجامعة يتم الكترونيا بنظام ترقية القبول لألفضل في كل

دفعة وذلك حسب النسبة الموزونة لكل دفعة وال يحق لي االعتراض على 

  .لكذ

  أعلم أن عدم تسليم أوراقي األصلية إلى مكتب البريد الممتاز ابتداء من تاريخ

 لغاء قبولي نهائيا.إ سيؤدي إلىهـ 30/11/1438وحتى تاريخ  11/11/1438

 لغاء قبولي نهائياإيحق للجامعة فإنه قبولي بجامعة أخرى  ه عندأعلم أن. 

  يحق  ى فإنهخرأمعة جا فيقد درست  كنت طالبا أو طالبة ه إذانأأعلم

  .من تلك الجامعة كنت منسحبلغاء قبولي نهائيا حتى لو إللجامعة 

  

 10/10/1438بوابة القبول ستفتح في تاریخ 


