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ما الذي يجعل 
جـامعة الملك 
فــهـد خـيارك 

األول؟!

إنجـازات ال تتـوقـف

بناء جميع برامج الجامعة األكاديمية على أساس رقمي، بحيث تشمل 	 
يادة األعمال من  املستجدات يف الذكاء االصطناعي وعلوم املعلومات ور

السنوات األوىل يف جميع التخصصات.
جمع التخصصات املتقاربة يف كليات مشرتكة لتعظيم مردودها 	 

األكاديمي والبحيث.
كاديمية يف الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات والروبوتات 	  إطالق برامج أ

واألمن السيرباين وغريها من املجاالت الحيوية.
برنامج )التخصصات الدقيقة( الذي يضيف تخصصا فرعيا إىل 	 

التخصص األسايس ويدعم خياراتك املستقبلية يف سوق العمل دون 
ساعات إضافية.

البيئة الجامعية المتميزة

160654
يف تصنيف الجامعات

العـاملية QS من بني أفضل 
200 جامعة يف العامل

عاملًيا يف هندسة
البــتـــــرول

54 عاملياً يف الهندسة 
الكيميائية 

لنوفر لطلبتنا املتميزيين أفضل تجربة يف جامعتنا، عملنا خالل العامني األخريين 
على جعل خريجينا وخريجاتنا الخيار األفضل واألنسب لسوق العمل من خالل:

هذه اإلنجازات وغريها لها دور كبري يف تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، 
خاصة يف التخصصات اليت ستعتمد عليها اململكة يف املستقبل.

األنشطة الجامعية

األنشطة واألندية 
الطالبية

برنامج املنح 
البحثية لطلبة 

الثانوية

برنامج البحث 
الصيفي لطلبة 
املرحلة الجامعية

برنامج التبادل 
الطاليب مع كربى 
الجامعات العاملية

يارات الدولية حضور املؤتمرات الز
العلمية

املسابقات 
العلمية

شاطئ خاص 
ملنسويب الجامعة

مجمع تسوق 
ومطاعم  

وجبات نوعية 
بأسعار مخفضة 
يف مطعم الطالب

سكن متكامل يف 
الحرم الجامعي 

بمبلغ رمزي

صاالت رياضية 
ومالعب ترفيه 
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رحلتك لالنضمام لجامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن

تكون خريج الثانوية العامة أو الثانوية نظام املقررات )علوم طبيعية( يف العام الذي يتم فيه 
القبول أو العام السابق له، ، إال يف حالة القبول املبكر فيكون فقط لخريجي العام الحايل.

تحقق بحد أدىن يف اختبارات اللغة اإلنجلزيية درجة: )50 يف STEP( أو ما يعادلها يف 
.SAT وذلك لجميع مسارات القبول ما عدا )IELTS - TOEFL( االختبارات األخرى

للقبول االعتيادي: استكمال متطلبات الدرجة املوزونة )50% اختبار القدرات، 40% اختبار 
التحصيلي، 10% الثانوية عامة( للمنافسة على القبول واألفضلية يف اختيار التخصص.

تحسب الدرجة املوزونة بعد صدور نتائج االختبار التحصيلي الثاين.

يـادي
قبـول اعت فرص استثنائية

متطلبات 
التسجيل

١
٢
٣

تــبـــدأ 
من هنا

مسارات قبول أخرى

قبول مبكر غير مشروط

القبول في تخصص الرغبة األولى

االشتراك المجاني في برامج إثرائية لتخطي السنة 
التحضيرية

دفع ضمان حجز المقعد )1000 ريال(، ُمسترّد
عند إكمال آول فصل دراسي في الجامعة

قبول مبكر

مسار األوملبياد: إذا كنت من الفائزين يف مسابقات األوملبياد العلمية الدولية 	 
املحددة من قبل الجامعة، فإنك تحصل على قبول غري مرشوط دون الحاجة إىل 

اختبار القدرات أو التحصيلي.

 	 SAT إذا كنت من الحاصلني على درجات متمزية )1350+( يف اختبار :SAT مسار
الدويل، فإنك تحصل على فرصة تنافسية على مقاعد محدودة دون الحاجة إىل 

اختبار القدرات أو التحصيلي.

10099
األفضلية بحسب وقت 

التسجيل

لديك فرص استثنائيـة لضمان قبولك 
في الجامعة وفي تخصصك مباشرة!

إذا حصلت على درجات عالية في 
اخـتبار القـدرات في وقـت مبـكر

فرصتك للحصول على قبول قبل االنتهاء من الثالث 
الثانوي ودون الحاجة لدرجة اختبار التحصيلي.

يتم اإلعالن عن مواعيد القبول المبكر قبل انتهاء السنة الدراسية عبر قنوات الجامعة الرسمية	 
القبول المبكر اختياري، ويمكنك التسجيل الحًقا أثناء مواعيد القبول االعتيادي والتنافس حسب الدرجة الموزونة	 
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التسجيل
والقبول خطوة بخطوة!

استكمال طلب التقديم )إلكرتونيا(

اختيار التخصص

مرحلة التسجيل

يعتمد قبولك يف التخصص على: 
أ.  الدرجة املوزونة

ب. توفر املقاعد يف التخصص الذي اخرتته )يتم تسكني الطلبة يف التخصصات من األعلى درجة إىل الذي يليه 
حىت يتم تعبئة املقاعد املتاحة يف كل تخصص. ويتم تكرار هذه العملية مع جميع الطلبة يف جميع الخيارات اليت 

حددوها، بهدف تحقيق أفضل خيار متاح للطلبة بما يتوافق مع الدرجة املوزونة لكل منهم(

يتم اإلعالن عن مواعيد التسجيل والتقديم من خالل املوقع الرسمي للقبول: 
APPLY.KFUPM.EDU.SA
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يف حال قبولك يف تخصص مغاير 
لخيارك األول: هذا ال يعين ضياع 

الفرصة تماما، ففي حال توفر مقعد 
من الخيارات األعلى تفضياًل بسبب أي 

انسحاب يتم الحقاً ترقية تخصصك 
بشكل آيل، وهذا اإلجراء يستمر حىت 

بداية العام الدرايس.

يف حال رفضك للتخصص الذي تم 
قبولك فيه، فلن يعرض عليك هذا 
التخصص وال أي تخصص آخر أدىن 

تفضياًل يف قائمة خياراتك مرة أخرى، 
وستنتقل إىل قائمة االنتظار، وسيتم 

عرض تخصصات أخرى أعلى تفضياًل يف 
قائمة خياراتك حسب توفرها.

يف حال عدم اإلجابة 
بالقبـول أو الرفض 
خالل املدة املحددة 

يعترب القبول الغياً، 
وتفقد فرصتك فيه 

نهائياً.

انتـبـه! ننصـحـك بوضع عدة خيارات وتوسيع قاعدة 
خياراتك، وقبول التخصص املقتـرح حىت ال تضيـع فرصة 

الحصول على قبول يف الجامعة وذلك يف حال مل يتوفر 
التخصص األعلى تفضياًل.

كيد رغبتك يف التخصص خالل 24 ساعة  نعلمك يف حال استيفائك معايري القبول، ونخربك بالتخصص الذي قبلت فيه، وعليك تأ
يال مسرتدة بعد إنهائك للفصل الدرايس األول، واستكمال بياناتك وإال يعترب قبولك الغًيا. ودفع مبلغ 1000 ر

مرحلة الترشيح للقبول

امســح الكـود لإلطـالع عـلى 
دلـــــيــــــــل الــتـــخــــصــصـــــات
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للطلبة السعوديين والطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات:	 

صورة الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة )علوم طبيعية(، أو الكشف 	 
األصلي لدرجات الثانوية نظام املقررات )علوم طبيعية( وشهادة إتمام الدراسة.

صورة حديثة ملونة )بالزي السعودي للطالب، والحجاب للطالبة مع مراعاة 	 
عدم تغطية الوجه(، على أن تكون خلفية الصورة بيضاء، وبدون نظارة.

صورة بطاقة الهوية الوطنية )بطاقة األحوال املدنية( للسعوديني، أو صورة 	 
إقامة الطالب والهوية الوطنية لوالدة الطالب لغري السعوديني من أمهات 

سعوديات وصورة جواز الطالب.

للطلبة غير السعوديين:	 

صورة الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة )علوم 	 
طبيعية(، أو الكشف األصلي لدرجات الثانوية نظام 

املقررات )علوم طبيعية( وشهادة إتمام الدراسة.
صورة حديثة ملونة )بالزي الرسمي للطالب، 	 

والحجاب للطالبة مع مراعاة عدم تغطية الوجه(، 
على أن تكون خلفية الصورة بيضاء، وبدون نظارة.

صورة إقامة الطالب	 
صورة شهادة ميالد الطالب	 

كيـد رغبتـك يف التخصص الذي قبلت فيه، يتم القبول  بعد تأ
بشكل مبـدئــي حتـى يتـم رفـع كـل املسـتـنـدات املطـلوبـة )راجع 

قائمة املستندات املطلوبة يف هامش الصفحة(، خالل الفرتة 
املحددة.

عند استيفاءك كافة معايري القبول واملتطلبات، يتم 
إخطارك بالقبول غري املرشوط، وبذلك تعترب يف املراحل 

النهائية من القبول.

يتم تزويدك برقم جامعي، وكذلك بالخدمات 
اإللكرتونية، وبذلك تعترب طالباً أو طالبة بالجامعة.

أهال بك معنا! حياك..

مرحلة القبول المبدئي

مرحلة القبول النهائي

االلتحاق بالجامعة
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 وهنا تجد كافة التخصصات اليت تطرحها الجامعة ملرحلة البكالوريوس، كل ما عليك هو أن تعرف حلمك وتقيم مهاراتك ثم اخرت 
تخصصك وانطلق!

كل تخصص يحتاج ملجموعة مهارات من املهم توفرها لديك حىت يكون التخصص مناسبا لك ولشخصيتك ولتعزيز فرصك 
كد من توفرها أو تطويرها خالل الدراسة.  الوظيفية يف املستقبل، لذلك عليك مراعاة هذه املهارات لديك عند اختيار التخصص والتأ

بعض هذه املهارات تتطلبها معظم التخصصات مثل:

اتخاذ القرارات	 
االتصال الفعال	 
التحليل االبداعي 	 
العمل الجماعي 	 
املهارات الذهنية 	 

الثقافة واالطالع 	 
حل املشكالت 	 
التصميم 	 

واملحاكاة
املهارات العلمية	 

كيف أختار تخصصي؟

هندسة الطيران والفضاء

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الفيزياء

هندسة التحكم والقياس

الهندسة الكهربائية والفيزياء

اإلدارة

المالية

التسويق

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

علوم الحاسب اآللي

هندسة البرمجيات

هندسة الحاسب اآللي

الهندسة الصناعية والنظم

الرياضيات

العلوم االكتوارية والرياضيات المالية

الهندسة الكيميائية

علوم وهندسة المواد

الكيمياء

الهندسة الحيوية

الهندسة المدنية

العمارة

الهندسة المعمارية

التصميم المتكامل

المدن الذكية والمستدامة

العلوم والهندسة البيئية

هندسة البترول

الجيوفيزياء

الجيولوجيا

كـلـــيــــــة
الهـنـدسـة 
والفـيـزيـاء

 

كـلــيــــة 
األعــمـال

 
 

كلية الحوسبة 
والريـاضـيـــات

 
 

كـــلـــيـــــة 
الكيميائيات 
والـــمـــواد

 

كلية التصميم 
والــبــيــئـــــــة 
الــعـمــرانـيــة

 

كليـة هنـدسة 
البترول وعلوم 

األرض

وملعرفة املهارات اليت يحتاجها كل تخصص، 
وكذلك التخصصات الدقيقة التابعة له يمكنك 
 )KFUPM( متابعة قناة الجامعة على اليوتيوب

ومشاهدة فيديوهات خاصة بكل تخصص، 
امسح الكود لرتى فيديوهات التخصصات:
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تخطي السنة التحضيرية

ولكن في حال كنت من الطالب المتفوقين، سنوفر عليك الوقت والجهد لتستطيع 
.SkipPrep تخطي السنة التحضيرية والبدء بدراسة تخصصك مباشرة عن طريق برنامج

ي برنامج اللغة اإلنجليزية
تخط

ي برنامج الرياضيات
تخط

أو إذا استطعت اجتياز اختبارات الترقية التي يقدمها برنامج 
السنة التحضيرية في بداية العام 

إذا كان لديك شهادة في االختبارات 
التالية

)على أال تقل درجة املهارات 
التفصيلية عن 5.5(

يف اختبار 
TOEFL IbT

TOEFL كرث يف اختبار أو أ
الذي تعقده الجامعة بعد 

دخولك

IELTS يف اختبار

70530 %88 6.0

أن نظام الجامعة يتضمن قضاء الطالب لسنة دراسية كاملة )السنة التحضريية( كمرحلة انتقالية لتأهيله هل تعلم؟!
من الثانوية العامة إىل الحياة الجامعية ويدرس خاللها اللغة االنجلزيية والرياضيات وغريها.

ياضيات ية رشط أسايس لتخطي برنامج الر تخطي برنامج اللغة اإلنجلزي

االجتياز الجزيئ لبعض هذه املتطلبات يتيح لك التخطي الجزيئ للسنة التحضريية

كرث يف اختبار تحديد أوأو  أو أ
املستوى

 اختبار الرتقية لتجاوز مقرر الرياضيات 001

%60
 اختبار الرتقية لتجاوز مقرر الرياضيات 002

%60

تخطي السنة 
*التحضيرية بالكامل.

*

دليل تخطي التحضريي يوضح لك كل 
ما تحتاج عمله ليك تتخطى مواد السنة 

التحضريي، امسح الكود لرتى الدليل

7



يمكنك اختيار تخصص دقيق من مجموعة كبرية من التخصصات الحديثة املواكبة للتطور التكنولوجي وتنهي متطلبات التخصص 
يادة ساعات إضافية! ية، بدون تأخري التخرج أو ز يف سنة واحدة من خالل املواد االختيار

كرث من 40 تخصصاً ممزياً! برنامج التخصصات الدقيقة الفريد من نوعه عاملياً يتضمن أ

يارة الرابط:  ملزيد من املعلومات واالطالع على تفاصيل كل تخصص وارتباطها بالتخصصات األساسية، يمكنكم ز
https://cx.kfupm.edu.sa

فرصة للتخرج بتخصص أساسي 
وتخصص دقيق!

إذا كنت من املتفوقني واستطعت اجتياز السنة التحضريية وتخرجت من درجة البكالوريوس يف 4 سنوات بإمكانك االنضمام اىل 
التخصص املناسب يف برنامجنا الجديد ملاجستري السنة الواحدة، وبذلك تتخرج بدرجتني خالل خمس سنوات!

)بكالوريوس + ماجستير( في خمس سنوات!

Artificial Intelligence and Machine 
Learning

Computational Analytics

Computer Networks

Cybersecurity and blockchain

Data Science and Analytics

Decision Analytics

Internet of Things

Quantum Information and
Computing

Robotics and Autonomous 
Systems

Cloud Computing

business Analytics

Human Resource Management

Islamic Finance

Supply Chain Management

bioelectronics and Sensors

Communication Systems

Computational Materials and 
Modeling

Drone Design and Application

Electronic Defense Systems

Energy Efficiency

Intelligent Energy Systems
Management 

Laser & Microwave Sensing

building and Construction Safety

Climate Change Adaptation

Smart and Sustainable buildings

Traffic Engineering

Waste Management

Automated Construction 
Management

Hydrogen Mobility

Materials Engineering

Non-Metallic Materials

Nuclear Power Engineering

Polymer Science and Technology

Process Safety

Refining and Petrochemicals 

Renewable Energy and Energy 
Storage

Thermal Systems

Enhanced Oil Recovery

Unconventional Hydrocarbon 
Resources
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للتواصل مع إدارة القبول بالجامعة:

كما يمكنكم متابعتنا عرب وسائل التواصل اإلجتماعي:

املعلومات الواردة يف هذا املنشور قابلة للتعديل من قبل الجامعة يف أي 
يارة املوقع الرسمي للقبول: كد يمكنك ز وقت، للتأ

APPLY.KFUPM.EDU.SA

تواصل معنا

013 860 2901

admissions@kfupm.edu.sa

KFUPM

Copyright © 2023 King Fahd University of Petroleum & Minerals

يمكنكم مسح الباركود لالطالع على مزيد 
من األسئلة الشائعة:
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