
   املعتمدة للقبول جبامعة امللك فيصل الزمنية طةاخل
   هـ1434/1435للعام اجلامعي 

  



  م23/6/2013  ھـ14/8/1434  االحد .1

بدء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لكليات الجامعة وتستمر 
م عن طريق 26/6/2013ھـ الموافق 17/8/1434 االربعاءحتى يوم 

   www.kfu.edu.sa االلكتروني على موقع الجامعة بوابة القبول
من  ظھرا الثانيةويتم اغالق  بوابة تقديم الطالبات في تمام الساعة 

  .ھـ17/8/1434االربعاءيوم

  م29/6/2013  ھـ20/8/1434  السبت .2
ة  ول الدفع ىإعالن نتائج القب ع  األول ة. عن طريق موق ات الجامع لكلي

  . www.kfu.edu.saالجامعة

  م30/6/2013  ھـ21/8/1434  االحد .3

ى  ة األول ولين بالدفع از للمقب د الممت بدء تسليم األوراق األصلية للبري
وم  ة دوام ي ى نھاي تمر حت ذي يس ة وال ات الجامع اءبكلي  الثالث

ق 23/8/1434 ـ المواف د ( م2/7/2013ھ مي للبري دوام الرس ة ال نھاي
  . )الممتاز

  م30/6/2013  ھـ21/8/1434  االحد .4

دء  ب القبب يط طل ذين تنش ة ال ي اول للطلب وا ف م يقبل ي ل ة األول لدفع
ي المنافسة  تمرار ف ي االس ون ف طويرغب دة فق رة واح وال يسمح  ولم

وم  ى ي النظام بالتنشيط بعد انتھاء الفترة المحددة للتنشيط ويستمر حت
  .م2/7/2013ھـ الموافق 23/8/1434 الثالثاءيوم 

  م6/7/2013  ھـ27/8/1434  السبت .5
ة  ول الدفع ائج القب الن نت وفر إع ة ت ي حال ة. ف ات الجامع ة لكلي الثاني

  لمن قاموا بالتنشيط www.kfu.edu.sa شواغر عن طريق موقع الجامعة

  م7/7/2013  ھـ28/8/1433  األحد .6

ة  ة الثاني ولين بالدفع از للمقب د الممت بدء تسليم األوراق األصلية للبري
وم  ة دوام ي ى نھاي تمر حت ذي يس ة وال ات الجامع اءبكلي  الثالث

ق 1/9/1434 ـ المواف د  (م.9/7/2013ھ مي للبري دوام الرس ة ال نھاي
  )الممتاز

  م13/7/2013  ھـ5/9/1433  السبت .7
ة  ة الثالث ول الدفع ائج القب الن نت وفر إع ة ت ي حال ة. ف ات الجامع لكلي
ة ع الجامع ق موق ن طري واغر ع اموا  www.kfu.edu.sa ش ن ق لم

 بالتنشيط

  م14/7/2013  ھـ6/9/1433  األحد .8

ة الثا ولين بالدفع از للمقب د الممت دء تسليم األوراق األصلية للبري ة ب لث
ذي ة وال ات الجامع وم  بكلي ة دوام ي ى نھاي تمر حت اءيس  الثالث

د  م.16/7/2013ھـ الموافق 8/9/1434 .( نھاية الدوام الرسمي للبري
  الممتاز)

  م20/7/2013  ھـ12/9/1434  السبت .9

ور  يم المط ام التعل دمات لنظ دمين والمتق ات المتق ديم طلب رة تق دء فت ب
اب ات لالنتس وم  لكلي ى ي تمر حت ال وتس بتاآلداب وإدارة األعم  الس

ق 19/9/1434 ـ المواف ول 27/7/2013ھ ة القب ق بواب ن طري م ع
  www.kfu.edu.sa االلكتروني على موقع الجامعة

  م31/7/2013  ھـ23/9/1434  االربعاء .10
يم ام التعل ول لنظ ائج القب الن نت ات اآلداب وإدارة  إع اب لكلي ور لالنتس المط

  www.kfu.edu.saعن طريق موقع الجامعة  األعمال



 ھـ10/10/1434  السبت  السبت .11
 بدء تسليم األوراق األصلية للبريد الممتاز للمقبولين والمقبوالت لنظام التعليم

اآلداب وإدارة األعمال وتستمر حتى نھاية دوام  يوم  المطور لالنتساب لكليات
  م. 24/8/2013ھـ الموافق 17/10/1434 السبت

  م31/8/2013  ھـ24/10/1434  السبت .12

ع  ى موق اً عل ررات إلكتروني تجدين للمق ات المس الب والطالب جيل الط دء تس ب
ة  وم  www.kfu.edu.saالجامع ى ي تمر حت انر ويس امج ب الل برن ن خ م
ـ الموافق 28/10/1434األربعاء  واستالم الجداول الدراسية م،5/9/2013ھ

يرية، نة التحض ات الس الب وطالب امعي  لط ام الج ي للع ام الدراس ة الع وبداي
  ھـ.1434/1435

  
 


