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�ف

ي كليــات جامعة 
ي برامــج وتخصصــات مرحلــة البكالوريــوس والدبلــوم �ف

وط القبــول �ف �ش
الملــك فيصل للعــام الجامعــي 1443/1442هـ

ن من أم سعودية.- 1 ن أو غيـر سعودي�ي  أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي�ي

ي أكــرث مــن خمــس ســنوات - 2
ط عــدم مــ�ن  الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية أو مــا يعادلهــا، بــرث

عــى تخرجــه مــن الثانويــة العامــة، أي مــن عــام 1438/1437هـــ فمــا فــوق عــدا الكليــات الصحيــة، فســتكون أولوية 

ي حــال توفــر 
ي 1441/1440هـــ فقــط �ن

القبــول للطلبــة الخريجيـــن هــذا العــام أي 1442/1441هـــ، ثــم العــام الـــما�ن

مقاعــد شــاغرة.

، وال - 3 امــج البكالوريــوس وبرنامــج الدبلــوم االنتقــالي  عــدم تجــاوز عمــر الـــمتقدم طالًبــا كان أم طالبــة )25 ســنة( لرب

نامــج الدبلــوم العــام. يتجــاوز )35 ســنة( لرب

ــة - 4 ــري الصحــي، ويشــمل: )كلي ــار التحري ــة حضــور االختب ــات الصحي ــات للكلي ــن والمتقدم يجــب عــى الـمتقدميـ

ي حــال عــدم 
كلينيكيــة، وكليــة طــب االأســنان، وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة(، و�ن الطــب، وكليــة الصيدلــة االإ

ــى  ــة ع ــن المنافس ــتبعاد م ــم االس ــول، فيت ي للقب
ــ�ن ــم الزم ــب التقوي ــدد حس ــري المح ــار التحري ــور االختب حض

ــة. ــات الصحي الكلي

5 -: ونية كالتالي يكون حساب المعادلة الموزونة للكليات الصحية عند التقديم عى بوابة القبول االلكرت

 ،  30 % مــن المعــدل التـــراكمي للثانويــة العامــة + 30% مــن درجــة اختبــار القــدرات + 40% مــن درجــة اختبــار التحصيــىي

ي االختبــار للمتقدميـــن والمتقدمــات الذيــن نســبهم الموزونــة )80%( وأعــى للطــاب، وأمــا 
وسيســمح بالدخــول �ن

الطالبــات )85%( وأعــى فقــط.

ي المنافســة عــى 
 بعــد إجــراء االختبــار التحريــري للكليــات الصحيــة ســيكون حســاب المعادلــة الموزونــة للدخــول �ن

القبــول حســب المعادلــة التاليــة 20% مــن المعــدل التـــراكمي للثانويــة العامــة + 25% مــن درجــة اختبــار القــدرات 

+ 25% مــن درجــة االختبــار التحريــري الصحــي.  + 30% مــن درجــة اختبــار التحصيــىي

ن - 	  يجــب أن يجتــاز الـــمتقدمون والمتقدمــات للكليــات الصحية الـــمقابلة الشــخصية والكشــف الطبـــي، ومن لــم يجرت

، فســيتم تحويلهــم إل كليــة أخــرى غــري صحيــة. ي ي المقابلــة الشــخصية، أو الكشــف الطــ�ب
منهــم ســواء �ن

ط ســنة - 7 ي تشــرت
ي الكليــات الــ�ت

يــة لجميــع الـمقبوليـــن والمقبــوالت �ن ن نجلري  حضــور اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة االإ

تحضيـرية.

ــي - 8 ــز الوطنـ ــا المركـــ ي يقدمه
ــ�ت ــىي ال ــدرات والتحصي ــارات الق ــا الختب ــد تقدم ــة ق ــدم أو المتقدم ــون المتق  أن يك

ــم. ي التعلي
ــم �ن ــاس والتقويـ للقي

ي جامعة الـملك فيصل.- 	
، أو سابق �ن  أال يكون للطالب أو الطالبة سجل حالي

ي جـــامعة ســعودية أخــرى بالـــمملكة، وكذلــك - 10
أال يكــون الطالــب أو الطالبــة )للطلبــة القدامــى( مقيــًدا أو دارًســا �ن

لــو كان منســحًبا مــن تلــك الجـــامعة.

ي قســم واحــد فقــط وهــو - 11
ي كليــة العلــوم الزراعيــة واالأغذيــة ســيكون قبولهــن �ن

الطالبــات المتقدمــات للقبــول �ن

ي جميــع التخصصــات المحــددة 
قســم االأعمــال الزراعيــة وعلــوم المســتهلك، أمــا الطــاب فمتــاح لهــم التقــدم �ن

ن مــن الدراســة. مــن قبــل الكليــة، وســيكون تخصصهــم بعــد ســنت�ي

عــام، ســتقوم إدارة كلية - 12 يــة أو تخصــص االإ ن نجلري ي تخصــص اللغــة االإ
ي كليــة االآداب �ن

الطلبــة المتقدمــون للقبــول �ن

االآداب بإجــراء اختبــارات تحريريــة، ومقابلــة شــخصية لهــم بعــد انتهــاء أعمــال القبــول، وســيتم بإرســال رســالة 

ي حــال عــدم االجتيــاز يتــم التحويــل إل الرغبــة 
ي حينــه، و�ن

نصيــة للطلبــة بموعــد االختبــار والمقابلــة الشــخصية �ن

التاليــة المتاحــة مــن تخصصــات كليــة االآداب.
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ــرنامج دبلــوم انتقــالي )كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع( يتحملــون - 13 ي بـ
الطلبــة الذيــن ســيقبلون �ن

نامــج كامــاً بنجــاح، وحصولهــم  رســوم الدراســة، ويســتطيعون االنتقــال إل كليــة إدارة االأعمــال بعــد إنهــاء الرب

ط  ــم يحققــوا �ث ــن ل ــة الذي ــا الطلب ــار آيلتــس 4.5، وأم عــى معــدل تراكمــي 2.75 وأعــى مــن 5، ودرجــة اختب

االجتيــاز ســيتم تخرجهــم بشــهادة الدبلــوم.

ــون - 14 ــع( يتحمل ــة المجتم ــة وخدم ــات التطبيقي ــة الدراس ــام )كلي ــوم ع ــج دبل ي برنام
ــيقبلون �ن ــن س ــة الذي الطلب

رســوم الدراســة، وســيحصلون عــى شــهادة الدبلــوم فقــط، ولــن يكــون هنــاك إكمــال لدراســتهم بعــد إنجازهــم 

الســاعات الـــمطلوبة، باســتثناء تخصــص المحاســبة، حيــث يمكنهــم االنتقــال إل كليــة إدارة االأعمــال بعــد إنهــاء 

نامــج كامــاً بنجــاح، وحصولهــم عــى معــدل تراكمــي 3.75 وأعــى مــن 5، ودرجــة اختبــار آيلتــس 4.5، وأمــا  الرب

ط االجتيــاز فســيتم تخرجهــم بشــهادة الدبلــوم. الطلبــة الذيــن لــم يحققــوا �ث

يجــب عــى المتقــدم أو المتقدمــة اختيــار الرغبــات بحــرص وعنايــة، وأن يتــم اختيــار الرغبــات كاملــة حســب مــا - 15

ي لــ�ي يكتمــل طلــب القبــول، ولــن يتــاح تعديــل الرغبــات بعــد إغــاق وانتهــاء 
و�ن لكــرت يتطلبــه نظــام القبــول االإ

ي للقبــول، والمعلــن 
ي الجــدول الزمــ�ن

ونيــة بحســب الموعــد المحــدد �ن لكرت ة التقديــم عــى بوابــة القبــول االإ فــرت

عــى موقــع بوابــة القبــول عــرب الموقــع الرســمي للجامعــة.

ــو تمــت إضافــة رغبــة واحــدة فقــط، فســيتم اســتبعاد الطلــب مــن - 	1 ي حــال عــدم إكمــال طلــب التقديــم ول
�ن

ــول. ــة عــى القب الدخــول إل المفاضل

يجــب عــى الطالــب أو الطالبــة الدخــول المســتمر، ومتابعــة إعانــات نتائــج القبــول عــرب حســاب بوابــة القبــول - 17

، وبشــكل يومــي، وعــدم االعتمــاد الــكىي عــى إرســال رســائل نصيــة مــن الجامعــة، حيــث إن الجامعــة  ي
و�ن لكــرت االإ

ي 
شــعار بأنــه تــم إعــان النتائــج بشــكل عــام فقــط، وســيتحمل الطالــب أو الطالبــة كامــل المســؤولية �ن ترســل لاإ

ي للقبــول لمعرفــة 
اض عــى ذلــك )نأمــل االطــاع عــى خطــة التقويــم الزمــ�ن عــدم المتابعــة، وال يحــق لــه االعــرت

مواعيــد إعــان نتائــج دفعــات القبــول(.

ي بالضغــط عــى أيقونــة بوابة التســجيل، أو أيقونــة تأكيــد القبول، أو - 18
و�ن لكــرت أي عمليــة تتــم عــى بوابــة القبــول االإ

ة مؤثــرة عــى ســري قبولــك، وإن الطالــب او الطالبــة ســيتحمان  أيقونــة إخــاء الطــرف هــي عمليــة رســمية معتــرب

ي أي أجــراء قامــا بــه.
كامــل المســؤولية �ن
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برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 
وطها  ي كليات جامعة الملك فيصل، و�ش

�ف
للعام الجامعي 1443/1442هـ

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

طابالعلـــــــوم الـزراعية واالأغذية )تخصص عام(

علميبكالوريوس  العلـــــــوم الـزراعية واالأغذية
)االقتصاد الزراعي التطبيقي(

طالبات

ي كلية العلوم الزراعية والأغذية
وط القبول �ف �ش

1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة قســم العلــوم الطبيعيــة بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 75% للطــاب، وبنســبة ثانويــة 
عامــة ال تقــل عــن 80% للطالبــات. 

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
: 0	% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 40% مــن درجــة اختبــار  3-للطــاب يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

القدرات.
: 50% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبار  4-للطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 70% وأعى للدخول �ن
ي المفاضلة عى القبول.

	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 75 % وأعى للدخول �ن

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

 الطـــــــــــــــــــب البيطري
)السنة التحضيـرية(

علميبكالوريوسطاب وطالبات

ي كلية الطب البيطري
وط القبول �ف �ش

1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة قســم العلــوم الطبيعيــة بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 75% للطــاب، وبنســبة ثانويــة 
عامــة ال تقــل عــن 85% للطالبــات. 

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب وللطالبات.
: 30% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 30% مــن  3-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. درجــة اختبــار القــدرات + 40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

4-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 75% وأعى للدخول �ن
ي المفاضلة عى القبول.

5-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 85% وأعى للدخول �ن
ية للطاب/الطالبات. ن نجلري 	-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

7-أن يجتاز الطالب أو الطالبة المقابلة الشخصية واللياقة المهنية للطاب/الطالبات.
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

 إدارة االأعـــــــــــــــــــمــــــــــال
)السنة التحضيـرية(

علميبكالوريوس طاب طالبات

ي كلية إدارة الأعمال
وط القبول �ف �ش

1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة قســم العلــوم الطبيعيــة بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 80% وأعــى للطــاب، ونســبة 
ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 85% وأعــى للطالبــات. 

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
: 30% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 30% مــن  3-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. درجــة اختبــار القــدرات + 40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

4-أن يحصل الطالب أو الطالبة عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ية للطاب والطالبات. ن نجلري 5-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

سامية يعة والدراسات االإ الرث

بكالوريوس طاب وطالبات
علمي

ي أد�ب
إداري

اللغة العربية وآدابـها

ية ن نجلري اللغة االإ

عــام االإ

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

السياحة والضيافة

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

ي كلية الآداب
وط القبول �ف �ش

1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 75% للطــاب، وبنســبة ثانويــة عامــة ال 
تقــل عــن 80% للطالبــات.

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
: 0	% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 40% مــن درجــة اختبــار  3-للطــاب يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

القــدرات.
: 50% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبــار  4-للطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 70% وأعى للدخول �ن
ي المفاضلة عى القبول.

	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 75% وأعى للدخول �ن
عــام، ســتقوم إدارة كليــة  يــة أو تخصــص االإ ن نجلري ي تخصــص اللغــة االإ

ي كليــة االآداب �ن
7- الطلبــة المتقدمــون والمتقدمــات للقبــول �ن

االآداب بإجــراء اختبــارات تحريريــة، ومقابلــة شــخصية لهــم بعــد انتهــاء أعمــال القبــول، وســيتم إرســال رســالة نصيــة للطلبــة بموعــد 
ــة  ــة المتاحــة مــن تخصصــات كلي ــة التالي ــاز يتــم التحويــل إل الرغب ي حــال عــدم االجتي

ي حينــه، و�ن
ــة الشــخصية �ن ــار والمقابل االختب

االآداب.
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

علميبكالوريوسطاب وطالباتالطـــــــــــــــــــــــــــب )الســنـة التحضيـرية(

ي كلية الطب
وط القبول �ف �ش

ي قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 0	% للطاب والطالبات. 
1- الحصول عى الشهادة الثانوية العامة �ن

2- الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
ــول  ــة القب ــون أولوي ي 1441/1440هـــ، وتك

ــول فقــط لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ والعــام المــا�ن ي القب
ــة �ن ــون المفاضل 3- أن تك

ي 1441/1440هـــ.
ــول لخريجــي العــام المــا�ن ــم القب ــر مقاعــد شــاغرة يت ي حــال توف

لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ، و�ن
: 4- للطاب والطالبات يكون حساب المعادلة الموزونة عند التقديم من خال بوابة القبول كالتالي

.  30% من المعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة، و30% من درجة اختبار القدرات، و40% من درجة االختبار التحصيىي
ي االختبار التحريري للكليات الصحية.

5- أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ي االختبار التحريري للكليات الصحية.

	- أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 85% وأعى للدخول �ن
: 7- بعد إجراء االختبار التحريري للكليات الصحية يكون حساب المعادلة الموزونة كالتالي

20% من المعدل التـراكمي للشهادة الثانوية العامة + 25% من درجة اختبار القدرات + 30% من درجة االختبار التحصيىي + 
25% درجة اختبار الصحي.

ي حال عدم الحضور يتم االستبعاد من المنافسة للكليات الصحية.
8- حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، و�ن

ية للطاب والطالبات. ن نجلري 	- حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ
ط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية للطاب والطالبات. 10- �ث

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

كلينيكية )السنة التحضيـرية( علميبكالوريوسطاب وطالباتالصيدلة االإ

ي كلية الصيدلة الكلينيكية
وط القبول �ف �ش

ي قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 0	% للطاب والطالبات. 
1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة �ن

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
ــول  ــة القب ــون االأولوي ي 1441/1440هـــ ويك

ــول فقــط لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ والعــام المــا�ن ي القب
ــة �ن ــون المفاضل 3-أن يك

ي 1441/1440هـــ.
ــول لخريجــي العــام المــا�ن ــم القب ــر مقاعــد شــاغرة يت ي حــال توف

لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ، و�ن
: 30% مــن المعــدل التـــراكمي  4-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة عنــد التقديــم مــن خــال بوابــة القبــول كالتــالي

. للشــهادة الثانويــة العامــة، و30% مــن درجــة اختبــار القــدرات، و40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي االختبارات التحريري للكليات الصحية.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ي االختبارات التحريري للكليات الصحية.

	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 85% وأعى للدخول �ن
: 20% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة  7-بعــد إجــراء االختبــار التحريــري للكليــات الصحيــة يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

الثانويــة العامــة + 25% مــن درجــة اختبــار القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي + 25% درجــة اختبــار الصحــي.
ي حال عدم الحضور يتم االستبعاد من المنافسة للكليات الصحية.

8-حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، و�ن
ية للطاب/الطالبات. ن نجلري 	-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

ط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية للطاب والطالبات. 10-�ث
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

علميبكالوريوسطاب وطالباتعلوم الحاسب وتقنية المعلومات )السـنــة التحضيـرية(

ي كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
وط القبول �ف �ش

ي قســم العلــوم الطبيعيــة بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 80% للطــاب، وبنســبة ثانويــة 
1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة �ن

عامــة ال تقــل عــن 85% للطالبــات. 
2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.

: 30% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 30% مــن  3-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
. ــار التحصيــىي ــار القــدرات + 40% مــن درجــة االختب درجــة اختب

ي المفاضلة عى القبول.
4-أن يحصل الطالب والطالبة عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ية للطاب والطالبات. ن نجلري 5-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

ية( العلوم )السنة التحضري

 طـــــــــاب
وطالبات

علميبكالوريوس

الكيمياء

علوم الحياة

الرياضيات واالإحصاء

يــاء ن الفري

ي كلية العلوم
وط القبول �ف �ش

ي قســم العلــوم الطبيعيــة بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 75% للطــاب، وبنســبة ثانويــة 
1-الحصــول عــى الشــهادة الثانويــة العامــة �ن

عامــة ال تقــل عــن 80% للطالبــات. 
2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب/للطالبات.

ــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 30% مــن  : 30% مــن المعــدل التـ 3-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
. ــار التحصيــىي ــار القــدرات + 40% مــن درجــة االختب درجــة اختب

ي المفاضلة عى القبول.
4-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 75% وأعى للدخول �ن

ي المفاضلة عى القبول.
5-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن

ية للطاب والطالبات. ن نجلري 	-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

 الــهـــــنـــدســـــــــــــــــــــــــــــــــة
)السنة التحضيـرية(

علميبكالوريوسطـــــــــاب وطالبات

ي كلية الهندسة
وط القبول �ف �ش

ي قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 80% للطاب و0	% للطالبات. 
1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة �ن

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
:30% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 30% مــن درجة  3-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. اختبــار القــدرات + 40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

4-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ي المفاضلة عى القبول.

5-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 85% وأعى للدخول �ن
ية للطاب والطالبات. ن نجلري 5-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

بكالوريوسطـــــــــاب وطالباتالحــقـــــــــــــــــــوق
علمي

ي أد�ب
اداري

ي كلية الحقوق
وط القبول �ف �ش

الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا بنســبة ثانويــة عامــة ال تقــل عــن 80% للطــاب و85% للطالبــات.  1-الحصــول عــى شــهادة 
ي للقياس والتقويم للطاب/للطالبات.

2-الجلوس الختبارات المركز الوط�ن
اكمــي للشــهادة الثانويــة العامــة + 40% مــن درجــة اختبــار  :0	% مــن المعــدل الرت 3-للطــاب يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

القــدرات.
اكمــي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبــار  :50% مــن المعــدل الرت 4– للطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

. القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي المفاضلة عى القبول.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 75% وأعى للدخول �ن
ي المفاضلة عى القبول.

	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

كلـــــــــــــــــــــــــــــية العلوم الطبية التطبيقية
)الســـنــة التحضيـرية(

علميبكالوريوسطـــــــــاب وطالبات قسم التمريض

قسم الصحة العامة
قسم المعلوماتية الصحية
قسم التغذية االكلينيكية

وط القبول بكلية العلوم الطبية التطبيقية �ش

ي قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 0	% للطاب والطالبات. 
1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة �ن

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.
ــة القبــول  ي 1441/1440هـــ، وتكــون أولوي

ي القبــول فقــط لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ والعــام المــا�ن
3-أن تكــون المفاضلــة �ن

ي 1441/1440هـــ.
ي حــال توفــر مقاعــد شــاغرة يتــم القبــول لخريجــي العــام المــا�ن

لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ، و�ن
: 30% مــن المعــدل التـــراكمي  4-للطــاب والطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة عنــد التقديــم مــن خــال بوابــة القبــول كالتــالي

. للشــهادة الثانويــة العامــة، و30% مــن درجــة اختبــار القــدرات، و40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي االختبارات التحريري للكليات الصحية.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
ي االختبارات التحريري للكليات الصحية.

	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 85% وأعى للدخول �ن
: 20% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة  7-بعــد إجــراء االختبــار التحريــري للكليــات الصحيــة يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

الثانويــة العامــة + 25% مــن درجــة اختبــار القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي + 25% درجــة اختبــار الصحــي.
ي حال عدم الحضور يتم االستبعاد من المنافسة للكليات الصحية.

8-حضور االختبار التحريري للكليات الصحية، و�ن
ية للطاب والطالبات. ن نجلري 	-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

ط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية للطاب والطالبات. 10-�ث

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

 طــــــــــــــــب االأســــــــــنــــــــان
)الســـنــة التحضيـرية(

علميبكالوريوسطــــاب فقط

وط القبول بكلية طب الأسنان �ش

ي قسم العلوم الطبيعية بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 0	% للطاب. 
1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة �ن

2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب.
ــة القبــول  ي 1441/1440هـــ، وتكــون أولوي

ي القبــول فقــط لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ والعــام المــا�ن
3-أن تكــون المفاضلــة �ن

ي 1441/1440هـــ.
ي حــال توفــر مقاعــد شــاغرة يتــم القبــول لخريجــي العــام المــا�ن

لخريجــي هــذا العــام 1442/1441هـــ، و�ن
: 30% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة  4-يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة عنــد التقديــم مــن خــال بوابــة القبــول كالتــالي

. العامــة، و30% مــن درجــة اختبــار القــدرات، و40% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي
ي االختبارات التحريري للكليات الصحية.

5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 80% وأعى للدخول �ن
: 20% مــن المعدل التـــراكمي للشــهادة  	-بعــد إجــراء االختبــارات التحريــري للكليــات الصحيــة تكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي

الثانويــة العامــة + 25% مــن درجــة اختبــار القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي + 25% درجــة اختبــار الصحــي.
ي حال عدم الحضور يتم االستبعاد من المنافسة للكليات الصحية.

7-حضور االختبارات التحريرية للكليات الصحية، و�ن
ية للطاب والطالبات. ن نجلري 8-حضور اختبار تحديد مستوى اللغة االإ

ط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية والمقابلة الشخصية للطاب والطالبات. 	-�ث
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

دبلــــــــــــومطـــــــــاب وطالباتالمجتمع ببقــيـــق
علمي

ي أد�ب
إداري

ي كلية المجتمع ببقيق
وط القبول �ف �ش

1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 75% للطاب والطالبات.
2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب والطالبات.

:0	% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 40% مــن درجــة اختبــار  3-للطــاب يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
القــدرات.

:50% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبــار  4-للطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
. القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي

ي المفاضلة عى القبول.
5-أن يحصل الطالب عى نسبة موزونة 5	% وأعى للدخول �ن

ي المفاضلة عى القبول.
	-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 70% وأعى للدخول �ن

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
برنامج انتقالي برسوم

علميدبلــــــــــــومطـــــــــاب وطالبات

ي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع انتقالي
وط القبول �ف �ش

1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن 70% للطاب والطالبات.
2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم للطاب/للطالبات.

:0	% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 40% مــن درجــة اختبــار  3-للطــاب يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
القــدرات.

:50% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبــار  4-للطالبــات يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
. القــدرات + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي

ي المفاضلة عى القبول.
5-أن يحصل الطالب أو الطالبة عى نسبة موزونة 5	% وأعى للدخول �ن

	-ستكون الدراسة برسوم يتحملها الطالب أو الطالبة.
نامــج كامــاً بنجــاح، وحصولهــم عــى معــدل تراكمــي  ــة إدارة االأعمــال بعــد إنهــاء الرب ــة االنتقــال إل كلي 7-يمكــن للطالــب أو الطالب
ط االجتيــاز فســيتم تخرجهــم بشــهادة الدبلــوم. 2.75 وأعــى مــن 5، ودرجــة اختبــار آيلتــس 4.5، وأمــا الطلبــة الذيــن لــم يحققــوا �ث
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

الثانويةالدرجة العلميةنــــوع الجنسالكلـــــــــــــــــــــــــــــية

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
برنامج عــــام برسوم

دبلــــــــــــومطالبات فقط
علمي

ي أد�ب
اداري

ي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع )برنامج عام(
وط القبول �ف �ش

1-الحصول عى الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة ثانوية عامة ال تقل عن %70.
2-الجلوس الختبارات المركز الوطنـي للقياس والتقويـم.

:50% مــن المعــدل التـــراكمي للشــهادة الثانويــة العامــة + 20% مــن درجــة اختبــار القــدرات  3-يكــون حســاب المعادلــة الموزونــة كالتــالي
. + 30% مــن درجــة االختبــار التحصيــىي

ي المفاضلة عى القبول.
4-أن تحصل الطالبة عى نسبة موزونة 0	% وأعى للدخول �ن

	-ستكون الدراسة برسوم تتحملها الطالبة.
ــد  ــك بع ــبة، وذل ــص المحاس ــدا تخص ــاح ماع ــاً بنج ــج كام نام ــاء الرب ــد إنه ــال بع ــة إدارة االأعم ــال إل كلي ــة االنتق ــن للطالب 7-ال يمك
ــاز فســيتم  ط االجتي ــم يحققــوا �ث ــن ل ــا الذي ــار آيلتــس 4.5، وأم حصولهــم عــى معــدل تراكمــي 3.75 وأعــى مــن 5، ودرجــة اختب

ــوم. ــهادة الدبل ــم بش تخرجه
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ي برامج وتخصصات مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

ي مرحلة البكالـوريوس والـدبلوم 
جراءات القبول �ف التقويـم الزمنـي لإ

للعـــام الجـــامعي 1443/1442هـ

2021/7/3م1442/11/23هالسبت
www.kfu.edu.sa  لكتـرونية بداية تقديـم طلبات االلتحاق عن طريق بوابة الموقع االإ

ة المسائية. ي الفرت
ونية �ن لكرت ويتم فتح البوابة االإ

ة ظهًرا.2021/7/7م1442/11/27هـالأربعاء ونية الساعة الثانية عرث لكرت نــهاية فتـرة تقديـم طلبات االلتحاق، وستغلق البوابة االإ

من الأحــد 
ح�ت الأربعاء

ي، الصيدلــة، طــب االأســنان 2021/7/11م1442/12/1هـ موعــد االختبــار التحريــري للكليــات الصحيــة )الطــب البــرث
ن والمتقدمــات بالموعــد  والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة(، وســيتم إرســال رســالة نصيــة للمتقدمــ�ي

ــول. ــة القب ي بواب
ــا �ن ــن عنه وط المعل ــرث ــب ال ــدم، حس ــكل متق ــدد ل المح 2021/7/14م1442/12/4هـ

2021/7/31م1442/12/21هـالسبت
ة  ي الفرت

إعـــــان نتائج )الدفعة االأول( من الـمقبوليـن عبـر موقع الجامعة، وتعلن النتائج �ن
المسائية.

من السبت
ف ثن�ي ح�ت الإ

2021/7/31م1442/12/21هـ
ا عبـر موقع الجامعة، وستغلق البوابة  إنـهاء إجـــراءات قــبــــــــــول )الدفعة االأول( إلكتـرونيًّ

ة ظهًرا. ي الساعة الثانية عرث
�ن

2021/8/2م1442/12/23هـ

بــــدء تسليم االأوراق االأصلية إل مكاتب البـريد السعودي الـممتاز.2021/7/31م1442/12/21هـالسبت

2021/8/5م	1442/12/2هـالخميس
إعـــــان نتائج )الدفعة الثانية( من الـمقبوليـن عبـر موقع الجامعة، 

ة المسائية. ي الفرت
وتعلن النتائج �ن

من الخميس
حتـى السبت

2021/8/5م	1442/12/2هـ
ا عبـر موقع الجامعة،  إنـهاء إجـــراءات قــبــــــــــول )الدفعة الثانية( إلكتـرونيًّ

ة ظهًرا. ي الساعة الثانية عرث
وستغلق البوابة �ن

2021/8/7م1442/12/28هـ

2021/8/10م1443/1/2هـالثالثاء
ة  ي الفرت

إعـــــان نتائج )الدفعة الثالثة( من الـمقبوليـن عبـر موقع الجامعة، وتعلن النتائج �ن
المسائية.

من الثالثاء
حتـى الخميس

2021/8/10م1443/1/2هـ
ا عبـر موقع الجامعة، وستغلق البوابة  إنـهاء إجـــراءات قــبــــــــــول )الدفعة الثالثة( إلكتـرونيًّ

ة ظهًرا. ي الساعة الثانية عرث
�ن 2021/8/12م1443/1/4هـ

انتهاء تسليم االأوراق االأصلية إل مكاتب البـريد السعودي الـممتاز.2021/8/14م	/1443/1هـالسبت

2021/8/17م	/1443/1هـالثالثاء

ي الكليــات الصحيــة فقــط )الطــب، 
ن مــن �ن بــدء دخــول الطــــــــــــــــاب والطالبــات المقبولــ�ي

كلينيكيــة، وطـــــــــب االأســنان، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة(، عــى أيقونــة حجــز  والصيدلــة االإ
ي الجامعــة(، 

ي مبــ�ن مجمــع العيــادات الطبيــة �ن
موعــد إجــراء فحــص اللياقــة الطبيــة المهنيــة )�ن

ي تــم القبــول فيهــا(.
ي مبــ�ن الكليــة الــ�ت

وإجــراء المقابلــة الشــخصية )�ن

2021/8/17م	/1443/1هـالثالثاء
ي كليــة الطــب البيطــري عــى أيقونــة حجز 

ن �ن بــدء دخــول الطــــــــــــــــاب والطالبــات المقبولــ�ي
ي مبــ�ن كليــة الطــب البيطــري(.

موعــد إجــراء المقابلــة الشــخصية )�ن
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دليل القبول �ف

ي كليات جامعة الملك فيصل للعـام الجــامعي 1443/1442هـ
�ف

ول ب ق ل ال ي دل
ات  ص ص ج وتخ رام ي ب

�ف

 مرحــلـة البكالوريــوس والدبـــــــلــوم

ي كلـــيات جــامعـــة المــلك فـيصـــل
 �ف

للعـــــام الجـــــــامعــي 1443/1442هـ


