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2017/7/13م1438/10/19هـالخميس

 نهاية فترة تقديم طلبات
 االلتحاق للجامعة إلى
 الساعة الثانية عشرة

ظهرًا

2017/7/14م1438/10/20هـالجمعة
 إعالن الدفعة األولى

للمرشحين للقبول

 من
الجمعة
 حتى

االربعاء

1438/10/20هـ

1438/10/25هـ

2017/7/14م

2017/7/19م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة األولى إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساًء

2017/7/21م1438/10/27هـالجمعة 
 إعالن الدفعة الثانية
للمرشحين للقبول

 من
الجمعة
 حتى

االربعاء

1438/10/27هـ

1438/11/3هـ

2017/7/21م

2017/7/26م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة الثانية إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساًء

2017/7/28م1438/11/5هـالجمعة
 إعالن الدفعة األخيرة
للمرشحين للقبول

 من
الجمعة
 حتى

الثالثاء

1438/11/5هـ

1438/11/9هـ

2017/7/28م

2017/8/1م

 إنهاء إجراءات قبول
 الدفعة األخيرة إلكترونيًا
 إلى الساعة السادسة

مساًء

إغالق القبول2017/8/1م1438/11/9هـالثالثاء



المقدمة |

تبــارك لــك جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
نجاحــك  والتســجيل  القبــول  بعمــادة  ممثلــة 
فــي المرحلــة الثانويــة وتتمنــى لــك التوفيــق 
والنجــاح فــي مســتقبل حياتــك الجامعيــة، فــي 
هــذه النشــرة ســتجد كل مــا تحتــاج معرفتــه عــن 
جامعــة  فــي  والكليــات  والمســارات  القبــول 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، ونقتــرح عليــك 
حيــث  اإلنترنــت  علــى  الجامعــة  زيــارة موقــع 
ســتجد معلومــات وتفصيــل أكثــر عــن الكليــات 

والبرامــج الدراســية المقدمــة فيهــا.

شروط القبول  |

شروط متعلقة بالجنسية:. 1
أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية.	 
يشــترط  لقبــول طالــب المنحــة الداخليــة مــن غيــر الســعوديين, ســواًء 	 

مــن القبائــل النازحــة أو جنســيات أخــرى, أن يكــون لديــه إقامــة ســارية 
المفعــول خاصــًة بــه و قبــول هــذه الفئــة مــن الطــالب يتــم حســب 

ــم. ــكل جنســية بعــد موافقــة وزارة التعلي المقاعــد المتاحــة ل
 
شروط متعلقة بأصل الشهادة الثانوية:. 2

أن يكون الطالب قد حصل على الشـهادة الثــانوية العـامة السعودية 	 
أو ما يعادلها في العام الحالي أو األربع سنوات الماضية أي من عام 

1434/1433هـ فما فوق للتقديم لسائر البرامج عدا المسار الصحي.
أن يكون الطالب ســعودي الجنســية أو من أم ســعودية و قد حصل على 	 

الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية أو مــا يعادلهــا فــي العــام الحالــي 
1438/1437هـــ أو العــام المنصــرم 1437/1436هـــ للمســارات الصحيــة.

شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية:. 3
أن يكون الطالب سعودي الجنسية , أو من أم سعودية.	 
الحالــي 	  العــام  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  حصــل  قــد  يكــون  أن 

1437/1436هـــ. المنصــرم  العــام  أو  1438/1437هـــ 
 أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من المستشفى الجامعي بالخبر.	 

أن يكون الطالب قد تقدم الختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين . 4
 من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم.

أن ال يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن . 5
 فيصل.

 أن ال يكون الطالب مقيد أو مقبول في جامعة سعودية أخرى.. 6

شروط خاصة للقبول في كليات التربية بالجبيل األقسام العلمية وكلية . 7
الشريعة والقانون:

الحصول على نسبة موزونة ال تقل عن 80%  للدخول في المنافسة.	 
اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.	 

القبول على المسارات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  |

مالحظات  نوع
الثانوية

الكليات
المسار

طالبات طالب

يتم تحديد الكلية بعد 
االنتهاء من السنة 
التحضيرية حسب 
الشروط والمعايير 

والمقاعد المحددة لكل 
كلية.

علمي

الطب.. 1
طب األسنان.. 2
الصيدلة اإلكلينيكية.. 3
العلوم الطبية التطبيقية.. 4

المسار الصحي
سنة التحضيرية

  التمريض.. 1
  الصحة العامة.. 2

 المسار الصحي
 لكلية التمريض
والصحة العامة
سنة التحضيرية

العلوم الطبية . 1
التطبيقية 

بالجبيل.
--

 المسار الصحي
 لكلية العلوم

 الطبية التطبيقية
 بالجبيل

سنة التحضيرية

التصاميم.. 1
الهندسة . 2

) هندسة 
طبية(.

العمارة . 1
والتخطيط.

الهندسة . 2

المسار الهندسي
سنة التحضيرية

علوم الحاسب . 1
اآللي.

إدارة األعمال.. 2
العلوم.. 3

علوم الحاسب . 1
اآللي.

إدارة األعمال.. 2

المسار العلمي
سنة التحضيرية

  علمي
أدبي

كلية التربية . 1
بالدمام.

اآلداب.. 2

كلية التربية . 1
بالدمام.

المسار اإلنساني
سنة التحضيرية

  علمي
أدبي التربية بالجبيل.. 1 --

 المسار اإلنساني
 لكلية التربية

بالجبيل
سنة التحضيرية

القبول على الكليات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  |

مالحظات  نوع
الثانوية

الدرجة العلمية
الكلية

طالبات طالب

	 الحصول على نسبة 
موزونة ال تقل عن 
80 % للدخول في 

المنافسة.
	اجتياز المقابلة 

الشخصية للمرشحين.

علمي
أدبي -- بكالوريوس الشريعة والقانون

علمي بكالوريوس --
 كلية التربية

 بالجبيل
)األقسام العلمية)

ال تمنح مكافأة خالل 
فترة البرنامج العام.

علمي
أدبي بكالوريوس

 الدراسات
 التطبيقية وخدمة

المجتمع

	 ال تمنح مكافأة. 
	 في حالة تحقيق 

الطالبة معدل تراكمي 
ال يقل عن 4 من 5 بعد 

اجتياز جميع مقررات 
البرنامج العام مع 

نهاية السنة االولى 
من دراستها يمكن 

تحويلها إلى أحد كليات 
المسار العلمي حسب 

الشواغر.

علمي دبلوم --

المجتمع بالدمام

المجتمع بالقطيف

  

القبول بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل قبول تنافسي بالنسبة 	 
الموزونة على المقاعد الشاغرة.

جميع إجراءات القبول إلكترونية و ال حاجة إلرسال أي شهادات أو وثائق 	 
من الطالب للجامعة. 


