دليـلك الشخـصـي لالنضمام لجامعة
الملك فــهد للبـتــرول والمـعـــادن

163
ف� ي� تصنيف ا جل�امعات العـاملية QS
من يب� ن� أفضل  200ج�امعة ف� ي�
ج�ميع أنحاء العامل
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٤

عامل�ا ف� ي� هندسة
ًي
الب ـت ـ ــرول

عاملي ـًا ف� ي� الحص ــول على ب ــراءات
أك�ر
اختــراع أمريكية ،بحصيلة ث
اخ�راع
من  1500براءة ت

إنجازات ال تتوقف
لنوفر لك أفضل ج
األخ�رين
ي
العام� ن�
ي
ت�ربة كطلبة م�ت يم��ز ين ف� ي� ج�امعتنا ،عملنا خالل
ج
خري�ينا ال�خ يار األفضل واألنسب ف� ي� سوق العمل من خالل:
على ج�عل
ت�مل
•بناء ج�ميع برام� ا جل�امعة األكاديمية على أساس رقمي ،بحيث ش
ج
ج
املست�دات ف� ي� الذكاء االصطناعي وعلوم املعلومات وريادة األعمال من
السنوات األولى ف� ي� ج�ميع التخصصات.
مش�ركة لتعظ�يم مردودها األكاديمي
• ج�مع التخصصات املتقاربة ف� ي� كليات
ت
والبح�ث ي�.
•إطالق برام� أكاديمية ف� ي� الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الروبوتات
ج
وغ�رها من ج
امل�االت الحيوية.
السي�را�ن ي� ي
ب
واألمن
•برنام� (التخصصات الدقيقة) الذي يضيف تخصصا فرعيا إلى التخصص
ج
األساس� ويدعم خياراتك املستقبلية ف� ي� سوق العمل دون ساعات إضافية.
ي
هذه ج
كب�ر ف� ي� تعزيز ج�اهزية الطالب لسوق العمل ،خاصة
وغ�رها لها دور ي
اإلن�ازات ي
ف� ي� التخصصات ال�ت ي� ستع�تمد عليها اململكة ف� ي� املستقبل.

البيئة الجامعية المتميزة

ما الذي يجعل
جـامعة الملك
فــهـد خـيارك
األول؟!

ج
و�بات نوعية
سكن متكامل
ف� ي� الحرم ا جل�امعي بأسعار مخفضة
ف� ي� مطعم الطالب
بمبلغ رمزي

صاالت رياضية
ومالعب ترفيه

ج
م�مع تسوق
ومطاعم

شاط� خاص
ئ
ملنسو� ي� ا جل�امعة
ب

األنشطة الجامعية
األنشطة واألندية
الطالبية

برنام� املنح
ج
البحثية لطالب
الثانوية

الزيارات الدولية

برنام� البحث
ج
الصيفي لطالب
املرحلة ا جل�امعية

حضور املؤتمرات
العلمية

برنام� التبادل
ج
ك�رى
الطال� ي� مع ب
ب
ا جل�امعات العاملية

املسابقات
العلمية
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متطلبات
التسجيل

١
٢
٣

تكون خري� الثانوية العامة أو الثانوية نظام املقررات (علوم طبيعية) ف� ي� العام الذي ي�تم فيه
ج
القبول أو العام السابق له.
اإلن� يل��ز ية ج
تحقق بحد أد�نى ف� ي� اختبارات اللغة ج
در�ة 45( :ف� ي�  )STEPأو ما يعادلها ف� ي� االختبارات
األخرى ( )IELTS - TOEFLوذلك جل�ميع مسارات القبول.
ج
الدر�ة املوزونة ( %50اختبار القدرات %40 ،اختبار
للقبول االعتيادي :استكمال متطلبات
التحصيل� %10 ،الثانوية عامة) للمنافسة على القبول واألفضلية ف� ي� اختيار التخصص.
ي
ج
التحصيل� الثا�ن ي�.
الدر�ة املوزونة بعد صدور نتا�ئ � االختبار
تحسب
ي
ج

رحلتك لالنضمام لجامعة الملك
فهد للبترول والمعادن
لديك فرص استثنائيـة لضمان قبولك
في الجامعة وفي تخصصك مباشرة!
قبول مبكر

نائ

ستث

صا

فر

ي�تم اإلعالن عن مواعيد القبول املبكر قبل انتهاء السنة الدراسية
ع�ر قنوات ا جل�امعة الرسمية
ب

إذا حصلت على درجات عالية في
اخـتبار القـدرات في وقـت مبـكر
قبول مبكر غير مشروط

100

ية

قبـ

ول

تــبـــدأ
من هنا

ا
عتي

ـاد

ي

99
أفضلية اختيار التخصص
(تنافس�ا)
ًي

اختيار التخصص مبك ًرا
االشتراك المجاني في برامج إثرائية لتخطي السنة
التحضيرية
دفع ضمان حجز المقعد ( ١٠٠٠ريال)ُ ،مستر ّد
عند إكمال آول فصل دراسي في الجامعة

كما يتاح للطالب الحاصلين على درجات  +95االشتراك في البرامج اإلثرائية لتخطي السنة التحضيرية برسوم  1000ريال (غير مستردة)

مسارات قبول أخرى

غ�ر مشروط :إذا كنت من الفا�ئ زين ف� ي� مسابقات األوملبياد العلمية الدولية املحددة
•قبول ي
من قبل ا جل�امعة.
حاصل� ن� على ج
در�ات م�ت يم��ز ة
•فرصة تنافسية على مقاعد محدودة :إذا كنت من ال ي
الدول�.
( )+1350ف� ي� اختبار SAT
ي

الحقا أثناء مواعيد
القبول المبكر اختياري ،ويمكنك التسجيل ً
القبول االعتيادي والتنافس حسب الدرجة الموزونة
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التسجيل
والقبول خطوة بخطوة!
مرحلة التسجيل
(إلك�رونيا)
استكمال طلب التقديم
ت

ج
التس�يل والتقديم من خالل املوقع الرسمي للقبول:
ي�تم اإلعالن عن مواعيد
QABOOL.KFUPM.EDU.SA

اختيار التخصص

يع�تمد قبولك ف� ي� التخصص على:
ج
الدر�ة املوزونة
أ.
تسك� ن� الطلبة ف� ي� التخصصات من األعلى ج
در�ة إلى الذي يليه ح�تى ي�تم
ي
اخ�رته (ي�تم
ب .توفر املقاعد ف� ي� التخصص الذي ت
تعب�ة املقاعد املتاحة ف� ي� كل تخصص .وي�تم تكرار هذه العملية مع ج�ميع الطلبة ف� ي� ج�ميع ال�خ يارات ال�ت ي� حددوها ،بهدف
ئ
ج
الدر�ة املوزونة لكل منهم)
تحقيق أفضل خيار متاح للطلبة بما يتوافق مع
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مرحلة الترشيح للقبول
ونخ�رك بالتخصص الذي قبلت
ب
معاي�ر القبول،
ي
نعلمك ف� ي� حال استيفا�ئ ك
فيه ،وعليك تأكيد رغبتك ف� ي� التخصص خالل  24ساعة واستكمال بياناتك
يعت�ر قبولك الغيا.
وإال ب

ف� ي� حال قبولك ف� ي� تخصص مغاير خل�يارك األول :هذا ال يع�ن ي�
ضياع الفرصة تماما ،ففي حال توفر مقعد من ال�خ يارات
ً
الحقا ترقية تخصصك
األعلى تفضي ًال بسبب أي انسحاب ي�تم
آل� ،وهذا ج
الدراس�.
اإل�راء يس�تمر ح�تى بداية العام
ي
بشكل ي

امسح الكود لإلطالع على		
دلـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ال ـتـ ـخ ـ ـص ـص ـ ــات

ف� ي� حال رفضك للتخصص الذي تم قبولك فيه ،فلن
يعرض عليك هذا التخصص وال أي تخصص آخر أد�نى
تفضي ًال ف� ي� قا�ئ مة خياراتك مرة أخرى ،وستنتقل إلى قا�ئ مة
االنتظار ،وسي�تم عرض تخصصات أخرى أعلى تفضي ًال ف� ي�
قا�ئ مة خياراتك حسب توفرها.

انتـبـه! ننصـحـك بقبول التخصص املقتـرح ح�تى ال تضيـع
فرصة الحصول على قبول ف� ي� ا جل�امعة وذلك ف� ي� حال مل يتوفر
التخصص األعلى تفضي ًال.
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مرحلة القبول المبدئي
بعد تأكيـد رغبتـك ف� ي� التخصص الذي قبلت فيه ،ي�تم القبول بشكل
مبـد�ئ ــي حتـى يتـم رفـع كـل املسـتـنـدات املطـلوبـة ج
(را�ع قا�ئ مة
الف�رة املحددة.
املستندات املطلوبة ف� ي� هامش الصفحة) ،خالل ت

مرحلة القبول النهائي
معاي�ر القبول واملتطلبات ،ي�تم
ي
عند استيفاءك كافة
تعت�ر ف� ي� املراحل
غ�ر املشروط ،وبذلك ب
إخطارك بالقبول ي
النها�ئ ية من القبول.

االلتحاق بالجامعة
اإللك�رونية،
ي�تم تزويدك برقم ج�امعي ،وكذلك بال�خ دمات
ت
ً
طالبا أو طالبة با جل�امعة.
تعت�ر
وبذلك ب

أهال بك معنا! حياك..
•للطلبة السعوديين والطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات:
ج
األصل�
لدر�ات الثانوية العامة (علوم طبيعية) ،أو الكشف
األصل�
•صورة الكشف
ي
ي
ج
لدر�ات الثانوية نظام املقررات (علوم طبيعية) وشهادة إتمام الدراسة.
•صورة حديثة ملونة (بالزي السعودي للطالب ،وال جح�اب للطالبة مع مراعاة عدم
تغطية ج
الو�ه) ،على أن تكون خلفية الصورة بيضاء ،وبدون نظارة.
للسعودي� ن� ،أو صورة إقامة
ي
•صورة بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة األحوال املدنية)
السعودي� ن� من أمهات سعوديات
ي
لغ�ر
الطالب والهوية الوطنية لوالدة الطالب ي
وصورة ج�واز الطالب.

•للطلبة غير السعوديين:
ج
لدر�ات الثانوية العامة (علوم
األصل�
•صورة الكشف
ي
ج
لدر�ات الثانوية نظام
األصل�
طبيعية) ،أو الكشف
ي
املقررات (علوم طبيعية) وشهادة إتمام الدراسة.
•صورة حديثة ملونة (بالزي الرسمي للطالب ،وال جح�اب
للطالبة مع مراعاة عدم تغطية ج
الو�ه) ،على أن تكون
خلفية الصورة بيضاء ،وبدون نظارة.
•صورة إقامة الطالب
•صورة شهادة ميالد الطالب
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كيف أختار تخصصي؟
كل تخصص يحتا� ج
مل�موعة مهارات من املهم توفرها لديك ح�تى يكون التخصص مناسبا لك ولشخصيتك ولتعزيز فرصك الوظيفية ف� ي�
ج
املستقبل ،لذلك عليك مراعاة هذه املهارات لديك عند اختيار التخصص والتأكد من توفرها أو تطويرها خالل الدراسة.
بعض هذه املهارات تتطلبها معظم التخصصات مثل:
•اتخاذ القرارات
•االتصال الفعال
•التحليل االبداعي
•العمل ا جل�ماعي
•املهارات الذهنية

•الثقافة واالطالع
•حل املشكالت
•التصم�يم واملحاكاة
•املهارات العلمية

ج
يحتا�ها كل تخصص ،وكذلك
وملعرفة املهارات ال� يت�
التخصصات الدقيقة التابعة له يمكنك متابعة قناة ا جل�امعة
على اليوتيوب ( )KFUPMومشاهدة فيديوهات خاصة بكل
تخصص ،امسح الكود تل�رى فيديوهات التخصصات:

وهنا ج
اخ�ر تخصصك
ت�د كافة التخصصات ال�ت ي� تطرحها ا جل�امعة ملرحلة البكالوريوس ،كل ما عليك هو أن تعرف حلمك وتق�يم مهاراتك ثم ت
وانطلق!
هندسة الطيران والفضاء

كـلـــيــــــة
الهـنـدسـة
والفـيـزيـاء

الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية

كلية التصميم
والــبــيــئـــــــة
الــعـمــرانـيــة

الهندسة المدنية
العمارة
الهندسة المعمارية

الفيزياء
علوم الحاسب اآللي

هندسة التحكم والقياس

هندسة البرمجيات

كليـة هنـدسة
البترول وعلوم
األرض

هندسة البترول
الجيوفيزياء

كلية الحوسبة
والريـاضـيـــات

الجيولوجيا

هندسة الحاسب اآللي
الهندسة الصناعية والنظم
الرياضيات
العلوم االكتوارية

اإلدارة

كـلــيــــة
األعــمـال

اإلدارة المالية
التسويق
المحاسبة
نظم المعلومات اإلدارية

كـــلـــيـــــة
الكيميائيات
والـــمـــواد

الهندسة الكيميائية
علوم وهندسة المواد
الكيمياء
الهندسة الحيوية
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تخطي السنة التحضيرية
هل تعلم؟!

التحض�رية) كمرحلة انتقالية لتأهيله من
ي
أن نظام ا جل�امعة يت�ض من قضاء الطالب لسنة دراسية كاملة (السنة
الثانوية العامة إلى الحياة ا جل�امعية ويدرس خاللها اللغة ج
وغ�رها.
االن� يل��ز ية والرياضيات ي
ولكن في حال كنت من الطالب المتفوقين ،سنوفر عليك الوقت والجهد لتستطيع
تخطي السنة التحضيرية والبدء بدراسة تخصصك مباشرة عن طريق برنامج .SkipPrep

تخطي برنامج الرياضيات

تخطي برنامج اللغة اإلنجليزية

إذا كان لديك شهادة في االختبارات
التالية

70

ف� ي� اختبار
TOEFL ibt

أو

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

6.0

أو

ف� ي� اختبار IELTS

(على أال تقل ج
در�ة املهارات
التفصيلية عن )5.5

%88

أك�ر ف� ي� اختبار تحديد
أو ث
املستوى

530

أك�ر ف� ي� اختبار TOEFL
أو ث
الذي تعقده ا جل�امعة بعد
دخولك

تخطي برنام� اللغة ج
أساس� لتخطي برنام� الرياضيات
اإلن� يل��ز ية شرط
ي
ج
ج

700

أو

كحد أد�نى ف� ي� اختبار SAT
(موضوع الرياضيات املستوى )2

التحض�ري يوضح لك
ي
دليل تخطي

لك� تتخطى مواد
كل ما
تحتا� عمله ي
ج
التحض�ري ،امسح الكود
ي
السنة
تل�رى الدليل

*

%60

ال�رقية ج
لت�اوز مقرر
اختبار ت
الرياضيات 001

%60

ال�رقية ج
لت�اوز مقرر
اختبار ت
الرياضيات 002

تخطي السنة
التحضيرية بالكامل*.

التحض�رية
ي
االختبار ا جل�ز�ئ ي� لبعض هذه املتطلبات يتيح لك التخطي ا جل�ز�ئ ي� للسنة

7

فرصة للتخرج بتخصص أساسي
!وتخصص دقيق
ج
يمكنك اختيار تخصص دقيق من ج
التكنولو�ي وتنهي متطلبات التخصص ف� ي� سنة
كب�رة من التخصصات الحديثة املواكبة للتطور
م�موعة ي
!تأخ�ر التخر� أو زيادة ساعات إضافية
 بدون ي،واحدة من خالل املواد االختيارية
ج

Advanced Aerostructures
Aerospace Systems Engineering
Astronomy, Space and
Geosciences

ً
ً
!مم��ز ًا
تخصصا ي
٤٠ أك�ر من
برنام� التخصصات الدقيقة الفريد من نوعه
عامليا يت�ض من ث
ج

Artificial Intelligence and Machine
Learning
Computational Analytics
Computer Networks

Bioelectronics and Sensors

Cybersecurity and Blockchain

Communication Systems

Data Science and Analytics

Computational Materials and
Modeling

Decision Analytics

Drone Design and Application

High Performance and Cloud
Computing

Electronic Defense Systems

Internet of Things

Energy Efficiency

Quantum Information and
Computing

Intelligent Energy Systems
Management
Laser & Microwave Sensing

Robotics and Autonomous
Systems
Business Analytics

Propulsion Systems

Global Business
Human Resource Management

Enhanced Oil Recovery
Unconventional Hydrocarbon
Resources

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

Automated Construction
Management
Building and Construction Safety
Climate Change Adaptation
Smart and Sustainable Cities

Islamic Finance

Traffic Operations and Safety
Engineering

Supply Chain Management

Waste Management

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

! ماجستير) في خمس سنوات+ (بكالوريوس
وتخر�ت من ج
ج
املتفوق� ن� واستطعت ج
 سنوات بإمكانك االن�ض مام الى التخصص4 �در�ة البكالوريوس ف� ي
التحض�رية
ي
ا�تياز السنة
ي
إذا كنت من
ج
برنام�نا ا جل�ديد ج
ج
!بدر� يت� ن� خالل خمس سنوات
� وبذلك تتخر،ست�ر السنة الواحدة
ملا� ي
�املناسب ف� ي
ج
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تواصل معنا
يمكنكم مسح الباركود لالطالع
األس�لة الشا�ئ عة:
على مزيد من
ئ

للتواصل مع إدارة القبول با جل�امعة:

013 860 2901
admissions@kfupm.edu.sa

ع�ر وسا�ئ ل التواصل ج
اإل��تماعي:
كما يمكنكم متابعتنا ب

KFUPM

املعلومات الواردة ف� ي� هذا املنشور قابلة للتعديل من قبل ا جل�امعة ف� ي� أي وقت،
للتأكد يمكنك زيارة املوقع الرسمي للقبول:
QABOOL.KFUPM.EDU.SA
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