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قاعدة اختيار تخصصك الجامعي 
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تجاه تخـصص مـعــيــن
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متعةرغبة

ميول

اهتمامطموح

شغف

هو  ما  بقدر  حلًما  ليس  الطموح 
األهــداف تــحــقـيــق  فــي  رغبة 
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في المجــال الوظيفي 

مستقبًال
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ما  بقدر  مسارًا  ليس  المستقبل 
لتحـقيــق الطمــوحـــات فـرصـة  هو 

مهنةحلم

عمل

وظيفةمستقبل

إنجاز
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مـــا مدى قدرتك على التمّيـــز
في تخصصك المستقبلي
مــن  متمكنـــًا  أنــت  وهـــل 

دراستـه بكفـاءة  و إبداع
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ماهو  بقدر  إنجازًا  ليس  النجاح 
اإلنــجـــاز علــى  مسـتــمــرة  قدرة 

مهارةإنتاج

معرفة

إبداع

تمّكن

إتقان

IAU_AR 0133332222

أفــق
Ufuq

قاعدة اختيار تخصصك الجامعي 

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq

أفــق
Ufuq

شراكة  بناء  إلى  يهدف  الذي  والتسجيل  القبول  عمادة  مبادرات  إحدى 
التعريفية  واللقاءات  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  فاعلة  مجتمعية 

التي تعقد داخل وخارج جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الرسالة

األهداف

تعريف طالب المرحلة الثانوية بكليات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
وشروط اإللتحاق بها والتمكن من اختيار التخصص الجامعي المناسب

التعريف بشروط 
وآليات القبول

اللقاءات التعريفية
طوال العام

الحملة اإللكترونية
8 أسابيع

المساعدة في اختيار 
التخصص الجامعي

تحقيق رؤية
2030

بناء مجتمع 
معرفي

تقديم أفضـل 
الخدمات األلكترونية

طلبة المرحلة 
الثانوية
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عزيزي المتقدم/ عزيزتي المتقدمة:

إْعَلــم أن مســتقبلك هــو لــك أنــت وحــدك وهــو مصيــرك الــذي لــن يقاســمك 
فيــه أحــد غيــرك، فاختيــارك طريــق مســتقبلك يكــون بقــرار اســتراتيجي منــك، 
معتمــدًا فيــه بعــد اللــه علــى قدراتــك العلميــة وميولــك الشــخصية، وبقــراءة 
واطــاع علــى مفاهيــم الحيــاة، وتطــورات األعمــال، والــرؤى المســتقبلية 

للوطــن.

راجيًا الله لك دوام التوفيق والسداد والنجاح،،،

د.عبدالله آل مريح
عميد القبول والتسجيل
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ــا  ــط فيه ــه بمفــارق طــرق ومحطــات ينبغــي أن يرتب يمــر اإلنســان فــي حيات
بربــه ويجيرهــا لصالــح آخرتــه. ومــن أهــم هــذه المراحــل االنتقــال مــن المرحلــة 
الثانويــة إلــى الجامعــة والتــي تعتبــر أكبــر معلــم فــي حيــاة الطالــب الدراســية 
تحــدد مســتقبله الوظيفــي ودوره االجتماعــي فيمــا تبقــى مــن حياتــه. ولــذا 
ينبغــي أن تعطــى هــذه القنطــرة حقهــا مــن التفكيــر والدراســة وقبــل ذلــك 

التــوكل علــى اللــه فــي اختيــار المجــال المناســب للطالــب فــي الجامعــة.



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

ادُع الله أن يوفقك الختيار المجال المناســب 	 
لــك فــي الجامعة.

استشــر أهــل الخبــرة والــرأي لكــي يبصــروك 	 
بمــا قــد يخفــى عليــك وال تنــس توجيهــات 
الوالديــن وأخذهــا في الحســبان قــدر االمكان 

فــإن ذلــك مــن البــر.
أدرس الخيارات المتاحة لك بعناية وقد يكون 	 

من المناسب االستفادة من اختبارات تحديد 
الميول والقدرات.

اســتخر ربــك فيمــا توصلــت اليــه بعد الدراســة 	 
واالستشارة قبل تحديد الخيارات عند تقديم 

طلــب االلتحاق بالجامعة.
أنصحــك بعــدم االقتصــار علــى رغبــة واحــدة 	 

فــي طلــب االلتحــاق حيــث ال يضــرك وضــع 
رغبــات أخــرى قــد تســتفيد منهــا وتغنيــك عــن 
مراجعــة الجامعــة الدخالهــا فــي حــال احتجتهــا. 

إقــرأ تعليمــات وأنظمــة القبول فــي الجامعة 	 

التــي تقــدم عليهــا بعنايــة واحــرص علــى 
ــد بدقــة  ــزام بهــذه التعليمــات والمواعي االلت
لتفادي أي تجاوز قد يحرمك فرصة المنافسة 
أو يفقــدك مقعــد رشــحت لــه فــي الجامعــة.

ال تجعــل دنيــاك مرتبطــة بتخصــص أو مجــال 	 
معيــن فــي حــال لــم يتيســر لــك وتذكــر أنــك 
اســتخرت عــام الغيــوب وعليــه فالخيرة فيما 

يســره اللــه.
عنــد فــوزك بمقعد في الجامعة اجعل نيتك 	 

أن تخــدم وطنــك وأمتــك لكــي تكســب األجــر 
والبركــة في دراســتك.

ــم 	  ــوم دراســي واعل ــر مــن أول ي اجتهــد وثاب
أن التســويف فــي الخيــر شــأن الكســالى 

والفوضوييــن.
علــى 	  واحــرص  أســاتذتك  مــن  قريبــا  كــن 

االســتفادة منهــم وال تخجــل مــن الســؤال 
عمــا ال تعلــم.

وهذه بعض النصائح التي أسأل الله أن تكون عونًا للطالب بعد توفيق الله على 
الوصول الى القرار السديد في هذا المفترق:

أ.د. عبدالله بن عمر باموسى
عميد القبول والتسجيل سابًقا
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أعزائي الطالب والطالبات،

نبــارك لكــم انجــاز المرحلــة الثانويــة بنجــاح ونتمنــى لكــم التوفيــق فــي اختيــار 
التخصــص المناســب لميولكــم. عليكــم باالســتفادة القصــوى مــن حياتكــم 
الجامعيــة، حيــث انهــا مرحلــة ثريــة بالفــرص لبنــاء وصقــل الشــخصية وذلــك 

باكتســاب المهــارات والمعــارف والتجــارب لمســتقبل واعــد. 

واعلــم أن االهتمــام بــإدارة الوقــت وتحديــد األولويــات وااللتــزام جــزء مهــم 
مــن معادلــة التميــز. وان منســوبي الجامعــة مــن هيئــة إداريــة وتعليميــة 
حريصين على نجاحكم، ولكن عليكم بالمبادرة ومشــاركة اهدافكم والســؤال 
واالستشــارة ألخــذ التوجيــه واالرشــاد لتحقيــق طموحكــم وطمــوح الوطــن.

راجيا الله لكم دوام التوفيق والنجاح،،،

د. عبدالله بن محمد المهيدب
عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
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أبنائي وبناتي خريجي الثانوية العامة
العلــم هــو حجــر أســاس كل نهضــة ، هــا أنتــم ودعتــم مرحلــة الثانويــة العامــة 
وحصدتــم منهــا ماحصدتــم من درجات أهلتُكم لإللتحاق بالجامعة ، فأحســنوا 
اختيــار المســار والتخصــص الــذي تميلــون لــه وترغبــه أنفســكم ، حينهــا ومــع 
حثيــث ســعيكم ومثابرتكــم فيمــا إختارتــُه رغباتكــم واســتهوته أنفســكم مــن 

تخصــص ســتكونون منتجيــن إبداعــًا وتميــزًا يرقــى بكــم.
 

أبنائي وبناتي
جاهدوا جميعًا في مرحلتكم الجامعية فهي مرحلة بناء الذات  

واسعوا جاهدين إلعاء سقف طموحاتكم
لتكــون هــذه المرحلــة مرحلــًة مشــرقًة نافعــة ، غنّية زكّية األثر، مميــزًة أكاديميًا 

ومعرفيًا. 
وســيأتي اليــوم الــذي ترفعــون فيــه قبعــة التخــرج مــن المرحلــة الجامعيــة 
بإبــداع وســيفخر بكــم المجتمــع والوطــن فأنتــم أمــل الغــد والعنصــر الفّعــال 

لنهضــة هــذا الوطــن الغالــي.

د. تركي بن مشهور العنزي
عميد كلية الصحة العامة
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

مــاذا أدرس؟ أنــت فــي حيــرة مــن أمــرك؟ إن كان لديــك شــغف فنــي 
أو توجــه إنســاني فعليــك بدراســة التصميــم. كليــة التصاميــم تقــدم 
تخصصــات فــي التصميــم بمعنــاه اإلنســاني الواســع. التصميــم ليــس 
عمــل فنــي فحســب، بــل هــو عمــل مرتبــط باإلنســان والمجتمــع، يفهــم 
حاجاتــه ويلبــي رغباتــه. أنــت مصممــة، تعمليــن مــن خــال خطوطــك علــى 
تحســين المجتمــع ورســم خطــوط حيــاة أفــراده لألفضــل. كليــة التصاميــم 
تهتــم برفــع ثقافتــك وقدرتــك علــى الحــوار والتفكيــر الناقــد، وتفتــح لــك 
األفق الواسعة لتصبحي إنسانة واعية ذات إدراك واسع بقضايا الناس 

والمجتمــع مــن حولــك، فكونــي جــزءًا منهــم ولهــم. 

             
 د. مي  إبراهيم شكري
عميدة كلية التصاميم
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

مقاعد الدراسة وفرص التعليم الجامعي هي مفاتيح لمستقبل واعد 
ترسمون معالمه بإجادة اختيار المسار المتناسب مع ميولكم المهنية ، 
فعليكم أبناؤنا وبناتنا الطلبة باالختيار المدروس للتخصص. واالجتهاد 
في تحصيل العلم واكتساب المهارات وتزيينها بُحسن الخلق والتمّثل 

بأخاق العلماء »إنما يخشى الله من عباده العلماء«.                                                                                 

د. عبير بنت محمد السبيعي
عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

التعــرف علــى ميولكــم الشــخصية نحــو أي مــن التخصصــات التــي ترغبــون فــي 
ــال فــي تخصــص مــا  ــى معــدل ع ــوا مــن حصولكــم عل دراســتها، دون ان تجعل
ــًا مــا يســعى  ــن، فغالب ــق رغباتكــم فــي دراســة تخصــص معي يحــول دون تحقي
الطلبــة للحصــول علــى معــدل عــال ليكــون )هــو( المحــدد لما يتخصصــون به فيما 
بعــد، واألولــى أن يجعلــوا مــن تلــك المعــدالت العاليــة عامــًا يتيــح لهــم )هــم( 

اختيــار التخصــص الــذي يرغبــون فيــه، بارتيــاح و إرادة، وليــس بحكــم المعــدل!
وبعــد تحديدكــم للتخصــص الــذي تجــدون إليــه ذلــك الميــل، وبتلــك الحياديــة، 
عليكــم بالتعــرف علــى متطلبــات دراســته فــي الجامعــة، ثــم متطلبــات دراســته 
فــي الجامعــة، ثــم متطلبــات العمــل بــه مهنيــًا، لتعمــدون بعدهــا إلــى قيامكــم 
ــوازن و  ــة، للت ــم و اســتعداداتكم الشــخصية والواقعي بمراجعــة عميقــة لقدراتك
التقــارن بينهــا و بيــن تلــك المتطلبــات، فــان وجــدت فــي ذلــك تطابقــًا او تقاربــًا، 

فاعــزم علــى اإللتحــاق بذلــك التخصــص.

د. فريال بنت مبارك القحطاني
عميدة كلية التمريض
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

لتكــن اختياراتــك الجامعيــة مبنيــه علــى الرغبــة و الميــول وذلــك 
لبنــاء رؤيــة معرفيــة ومهنيــة مميــزة نحــو صناعــة التحــول و 

تجربــة وحكايــة التنســى

د. فيصل بن عبدالله الحديثي
عميد كلية إدارة األعمال
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبنائنــا الطــاب نبــارك لكــم ولذويكــم هــذا النجــاح والتفــوق بالرغــم 
مــن مانمــر بــه مــن تفشــي جائحــة كورونــا المســتجد كفانــا اللــه 
واياكــم والعالــم أجمــع منهــا، إال وأننــا وبفضــل اللــه والقيــادة 
ماضــون إلــى االمام،ونســأل اللــه لكــم التوفيــق والســداد وأن 

يحفظنــا اللــه واياكــم والعالــم

د. طارق الرواف 
عميد كلية العمارة والتخطيط
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبناءنا وبناتنا الطاب والطالبات، خريجي مرحلة الثانوية العامة 
 

فهــي  الطــاب،  حيــاة  فــي  الخاصــة  المناســبات  مــن  التخــرج  مناســبة  تعــد 
تمثــل نهايــة مرحلــة وبدايــة مرحلــة جديــدة قــد تكــون األهــم واألكثــر تأثيــرا علــى 
حياتهــم ومســتقبلهم المهنــي، كمــا هــو الحــال فــي التخــرج مــن مرحلــة الثانويــة 
ــد يجــد  ــى وجــه التحدي ــة عل ــة. ففــي هــذه المرحل ــة الجامعي واالنضمــام للمرحل
الطــاب أنفســهم أمــام بوابــة المســتقبل التــي تحــدد وجهتهــم وتمضــي بهــم 

ــوا الــى طموحهــم المهنــي.. ليصل



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبنائنــا وبناتنــا الطــاب والطالبــات، إن نجــاح الفــرد فــي حياتــه العمليــة وتميــزه فــي 
مســتقبلة المهنــي يرتبــط ارتبــاط وثيــق بحســن اختيــار التخصــص الجامعــي، ذلــك 
التخصــص الــذي يجــب أن يتــم اختيــاره بوعــي ودقــه وبمــا يتناغم مع قــدرات الطالب 
وامكانياته ورغباته الشــخصية وال يبنى هذا االختيار على أســاس مجموع تحصيله 
الدراســي فحســب. قــد يغيــب عــن كثيــر مــن الطــاب أهمية حســن اختيــار التخصص 
منــذ البدايــة وقــد يخفــى عليهــم االثار الســلبية الناجمة عن الخطــأ في هذا االختيار، 
ســواء اثنــاء المرحلــة الدراســية أم بعــد التخــرج. وكثيــرا مــا يجــد الطالــب نفســه امــام 
عقبــة تتمثــل فــي عــدم تقبلــه لهــذا التخصــص وحاجتــه الــي التغييــر فــي منتصــف 
الطريــق ومواجهــة مــا يترتــب علــى ذلــك مــن هــدر لوقتــه وجهــده. وألننا فــي جامعة 
االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل حرصيــن كل الحــرص علــى الطــاب والطالبــات 
منــذ البدايــة فقــد أطلقــت عمــادة القبــول والتســجيل مبــادرة )أُفــق( والتــي تهــدف 
للتعريــف علــى المبــادئ األساســية الختيــار التخصــص الجامعــي وعاقتــه بالميــول 
والقــدرات الشــخصية إلــى جانــب التعريــف بالتخصصات الجامعيــة المتاحة وفرصها 
المســتقبلية.. وعليــه فإننــا ندعوكــم لمتابعــة مبــادرة )أُفــق( اإللكترونيــة عبــر منصــة 
توتيــر والوعــي بأهميــة مــا تقدمــه لكــم مــن معلومــات قيمــة وثريــة وتحــت اشــراف 

نخبــة مــن األســاتذة المختصيــن فــي هــذا المجــال..
 سائليين لكم المولى بالتوفيق والسداد

د. عبير بنت علي محمد رشيد
وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

مستشارة نفسية ومساعد مدير مركز اإلرشاد الجامعي 
بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

انتقالكــم للجامعــة حيــاه جديــدة و نقلــه نوعيــة فــي مســاركم، فأنتــم تنتقلــون 
ــاء المســتقبل و تحديــد المصيــر و أنتــم اعلــم النــاس بقدراتكــم  الــى مرحلــة بن
ــار دراســتكم و نوعيــة تخصصكــم مبنيــه عليهــا وال تجعــل اآلخريــن  فاجعلــوا خي
يختــارون لــك مصيــرك، كــن ذا همــة عاليــة تبحــث عــن األفضــل و تعلــم األفضــل 
ــار الزمــاء األفضــل ألنهــم ســيكونوا  فــي نوعيــة التخصــص المناســب و اختي

عونــًا لــك أو وبــااًل عليــك.
كل التخصصــات التــي تطرحهــا جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل يحتاجهــا 
الوطــن للبنــاء والتنميــة ولكــن اإلبــداع والجــد واإلجتهــاد هــو الشــرف ال نوعيــة 
التخصــص فكــن واحــدًا ممــن يشــار إليهــم أو إليهــا بالبنــان، واعلمــوا أن أجمــل 
فتــرات الحيــاة تلــك التــي يعيشــها الطــاب فــي الجامعــة لكــن الكثيــر ال يعرفهــا 
اال بعــد التخــرج فاســتثمر هــذه الفتــرة لبنــاء شــخصيتك وتحديــد هدفــك واختيــار 

الطريــق الصحيــح.

د. علي بن محمد القرني
عميد كلية الهندسة
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أخواني أخواتي

يــرى كثيــٌر مــن طــاب وطالبــات الثانويــة أن الدراســة الجامعيــة هــي مرحلــة 
النضوج والحرية، في حين أنها مرحلة تأســيس وتشــييد، فكل ما ســتبدؤه في 
الدراســة الجامعيــة ســيترتب عليــه بقيــة حياتك )مســتواك االجتماعي، مســتواك 
الثقافــي، مســتواك المــادي، مســتواك األخاقــي وشــعورك بالمســؤولية( 
فــي هــذه المرحلــة تتشــكل الشــخصية وتؤســس المبــادئ والمثــل، ألنهــا مرحلــة 

بدايــة وليســت مرحلــة نهايــة.
عنــد التخــرج مــن الجامعــة لــن تكــون نفس الشــخص الذي كنت عليــه قبل االلتحاق 

بها، فأحسن اختيار التخصص، القدوة والرفيق...
نلقاكم قريبا في رحاب الجامعة بمشيئة الله تعالى

                              
د. حورية العتيبي
عميدة كلية المجتمع
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أنتم اليوم مقبلين على أهم قرار في حياتكم ؛ األربع سنوات القادمة سوف 
ترســم أبعــاد األربعيــن ســنة التــي تليهــا، ابحــث عــن نقــاط قوتــك واســتثمرها 
فــي دراســة شــغفك، ضــع لــك حلــم وهــدف وأبــذل قصــارى جهــدك لتحقيقــه، 
أربــع إلــى ســت ســنوات هــي المرحلــة الجامعيــة اجعــل منهــا فرصــة لإلســتزادة 
مــن كل جديــد ولتعلــم كل مفيــد، انخــرط فــي األنشــطة االجتماعيــة والتطوعيــة 

و اصنــع لــك ملــف إنجــاز تنافــس بــه اآلخريــن بعــد تخرجــك.

د.دالل محمد األمين الشنقيطي
عميدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

إن المســتقبل امامكــم .. فليكــن اختياركــم للمســار الــذي ترغبــون باالنضمــام 
إليــه مدروســًا .

ولتكونوا  أصحاب نفس تواقة , وهمة عالية . فالجامعة تضم المميزين .
واســتعدوا للبــذل والجهــد للوصــول إلــى القمــة  ،  فالمجتمــع والوطن يباهي 

بكم ..
 فأنتم الشباب المسلم والجيل الواعد الذي يخدم دينه ووطنه . 

د.نهاد العمير
عميدة البحث العلمي
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

إن وصولــك الــى مرحلــة التعليــم الجامعــي ودخولــك الجامعــة، يعنــي أنك بدأت 
مرحلــة بنــاء شــخصيتك الوظيفيــة، و إعــدادك للعمــل و العطــاء، لــذا يعــد حســن 
اختيــارك لمســار تعليمــك الجامعــي - بمــا يتناســب مــع ميولــك و قدراتــك - 
خطواتك األولى و المهمة في طريق بناءك لمستقبلك الوظيفي و الحياتي، 
فعليــك بحســن اإلختيــار والتخطيــط، بمــا يجعلــك علــى طريــق النجــاح بعــد توفيــق 

اللــه عــز و جــل.

و تقبلوا فائق اإلحترام و التقدير.

د. عادل بن سعد أبو دلي
عميد كلية التربية
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أعزائي الطالب والطالبات 

ــة  ــر المراحــل الدراســية حيوّي ــر مــن أكث ــة دراســية ُتعتب ــات مرحل ــم علــى عتب هأنت
وأهمية حيث ُتعتبر المرحلة الجامعية مرحلة التأسيس العلمي والفكريللطالب..
فــي هــذه المرحلــة ُكا منكــم ســيختار تخُصصــًا ُيشــكل معالــم حياتــه المســتقبلية 
فإحرصــوا علــى دقــة اإلختيــار فــي مجــاالت تناســب قدراتكــم وميولكــم وتحقــق 
رؤيــة وطنكــم .. و أوصيكــم باإلجتهــاد فــي هــذه المرحلــة والتنافــس الشــريف 
فيمــا بينكــم وان تعيشــوا لحظــات هــذه المرحلــة وتســتثمروها فأنتــم بهجــة 

الحاضــر وأمــل المســتقبل..

وأجعلوا شعاركم ال ُتحدد تحدياتك بل تحدى جدك ..

د. رشا بنت عبدالحميد العيسى
وكيلة كلية العلوم للشؤون األكاديمية
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

بفضــٍل مــن اللــه ثــم بفضــل جّدكــم و اجتهادكــم  تقبلــون اآلن علــى مرحلة جديدة 
مــن حياتكــم , ال يقتصــر جديدهــا علــى أّنكــم تتخّصصــون فــي مجــال سيشــّكل 
معالــم حياتكــم العملّيــة مســتقبًا فحســب ،بــل هــي إحــدى أهــم  المراحــل فــي 
حيــاة اإلنســان ، بهــا تتكــون مامــح و  بصمــات فــي شــخصياتكم؛ فرغبــة النجــاح 
مهمــة، لكــّن األهــم منهــا  اإلرادة و العــزم  للتخطيــط ، حتــى يصبح كل فرٍد منكم 
ــٍد مشــرق  ــاء غ ــه و بن ــه و وطن ــى العطــاء و خدمــة دين ــًا قــادرًا عل ــًا صالح مواطن

بمشــيئة اللــه.

د. جيهان احمد الحميد
عميدة كلية طب األسنان
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أعزاءنا خريجي وخريجات المرحلة الثانوية: 

تعد المرحلة الجامعية محطة مهمة ومصيرية في مســارات التعليم المتعددة، 
كونهــا الحجــر األســاس فــي بنــاء مســتقبلكم الزاهــر بعــد توفيق اللــه تعالى لكم. 
فهــي تؤســس لمرحلــة انتقاليــة تبلغــون فيهــا أهدافكــم، وتحــددون رؤيتكــم في 

الحياة. 
ــروا تخصصاتكــم بعنايــة، وخططــوا للقــادم بهمــة وعــزم، واحرصــوا علــى  فتخّي
مــا ينفعكــم مســتعينين باللــه وحــده. جــّدوا فــي تحصيــل العلــوم واكتســاب 

المهــارات، فبهمــا تبنــى الحضــارات وتشــّيد األوطــان. 
كل ما قد فاتكم يمكنكم تداركه خال هذه المرحلة، فضًا عن تنميته واستثماره، 
فالجامعــة أشــبه بحقــول متنوعــة تجمــع بيــن المعــارف التخصصيةواألنشــطة 

التطوعيــة فــي مجــاالت متعــددة، تتكفــل ببنــاء ذواتكم وصقل شــخصياتكم.
إن الجامعــة تتيــح لكــم روافــد المعرفــة التــي تعينكــم علــى تحديــد مســتقبلكم ، 
وتمهــد الطريــق أمامكــم لتحقيــق أحامكــم ، فلتكــن مســيرتكم حافلــة باإلنجــازات 

مخلفــة وراءهــا أبلــغ األثــر وأعمــق البصمــات. 

ختامــًا نبــارك لكــم تخرجكــم مــن مدارســكم الثانويــة ونرحــب بكــم فــي صــروح بنــاء 
المســتقبل المشــرق بــإذن اللــه لكــم ولمملكتنــا الغاليــة.

د.مشاعل بنت علي العكلي
عميدة كلية االداب
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أعزائي الطالب والطالبات:

مــا زلتــم فــي بدايــة مشــواركم التعليمي , ايماننا بكــم كبير نحو تحقيق األهداف 
المنشــودة ,وال يمكــن الوصــول الــى ذلــك إال باالجتهــاد والعمــل الــدؤوب . 
فثبتــوا خطواتكــم تثبيــت علــى المســار الصحيــح لتكونــوا فــي النهايــة أفــرادًا 
صالحيــن ومتميزيــن فــي المجتمــع .. أنتــم عمــاد المســتقبل وبعزمكــم يتحقــق 

البنــاء والنمــاء.

لتكن أهدافكم واضحة وطموحكم ينطلق ليصل عنان السماء ، 
يدًا بيد لنخدم مملكتنا الحبيبة

د. أمل بنت الفي العتيبي
عميدة كلية العلوم
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبنائي الطالب… 

اآلن وبعــد إنهائكــم المرحلــة الثانويــة، أصبحتــم أمــام مفتــرق الطــرق الختيــار 
تخصصكــم الجامعي.وهــذا االختيــار يجــب أن ُيبنــى علــى أســس تجعــل منــه 
المســار المائــم لكــم، فهــو أحــد أهــم الخطــوات الرئيســة لرســم خارطــة طريــق 
ــار  ــد االختي ــة يجــب أنتأخــذوا بهــا عن ــر علمي ــاك معايي مســتقبلكم الوظيفــي. هن
ومــن أهمهــا قدراتكــم العلميــة، ميولكــم الشــخصي ومــا ترغبونــه وتجــدون فيــه 
أنفســكم إضافــة إلــى مــدى ترابــط كل هــذا مــع الفــرص المتاحــة التــي يتــوق لهــا 

ســوق العمــل ضمــن توجهــات المملكــة الحاليــة والمســتقبلية.
أبنائــي لنفكــر خــارج الصنــدوق، لنوســع نظرتنــا فــي عصــر االقتصــاد المعرفــي، 
ــة اختلفــت عــن الســابق فهــي اندمــاج متكامل،الطاقــة  فالتخصصــات المطلوب
البشــرية واالقتصاديــة التــي ترتكــز علــى دعــم عجلــة التنميــة مــع االلتــزام بتحقيق 

رؤيــة الوطــن.
 عندمــا تفكــر فــي اختيــار تخصصــك الجامعــي، اجعــل نصــب عينيــك مســارك 
المهنــي خــال الثاثيــن أو األربعيــن ســنه المقبلــة، ال تفكــر فقط بماذاســتدرس 

خــال األربــع ســنوات القادمــة.
 

نرجــو مــن اللــه لكــم أجمــل األمنيــات بمســتقبل حافــل باإلنجــازات والتقــدم، وكل 
مــا مــن شــأنه رفــع قامــة هــذا البلــد الحبيــب عاليــًا.

د. ريم بنت ناصر الدوسري
أستاذ مساعد بكلية التمريض
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبناءنا الخريجين
نرحــب بكــم فــي صــرح جامعــة االمــام عبدالرحمن بن فيصــل و نبارك لكم تخرجكم 

ونتمنى لكم بداية رحلة جديدة موفقة ترســم خطوط مســتقبلكم .
قبــل أعــوام عديــدة كنــت ُمقبلــة علــى مــا أنتــم فيــه اآلن ،و كنــت فــي حيــرة مــن 
أمــري، تجولــت بيــن المواقــع االلكترونيــة المختلفــة، و قــراءة مــن هنــا وهنــاك، 
و طرقــت أبــواب الخبــراء قبــل اتخــاذي قــراري بدراســة تخصصــي ، لــذا فانــي 
أوصيكــم بالتريــث واطــاق العنــان وتوســيع مدارككــم ، وأن تضعــوا بيــن أعينكــم 

مــاذا ســيحدث بعــد أربــع الــى ســتة ســنوات مــن اآلن ؟ ؟
ماهــي حاجــة الوطــن ؟و مــا التخصــص الــذي يتناســب مــع مهاراتكــم وقدراتكــم؟؟ 
و مــا هــو التخصــص الــذي ســيضمن لكــم اآلمــان الوظيفــي بحــول اللــه وقوتــه، 

وتقبلــوا وافــر أمنياتــي لكــم بالتوفيــق .

د. رنا بنت علي العامري
وكيلة كلية التمريض للشؤون األكاديمية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

أنتــم االن علــى مشــارف توديــع مرحلــة دراســية، واســتقبال مرحلــة أخــرى وفــي 
طريقكــم إلــى بنــاء مســتقبل مشــرق -بــإذن اللــه- مرحلــة يتحــول فيهــا الحلــم 
إلــى حقيقــة، والفكــرة إلــى تطبيــق، مرحلــة تشــق فيهــا طريقــًا للمســتقبل، كــن 

يقظــًا، كــن واعيــًا، كــن مــدركًا لمــا يطلــب منــك ومــا تتطلبــه المرحلــة الجديــدة.
أحســن اختيــار تخصصــك مــع قدراتــك و ميولــك، و واعلــم أنــه ال يوجــد مســتحيل 

مــع اإلصــرار والمثابــرة و العلــم و العمــل.
المنافســة قويــة، و المجــال أمامــك مفتــوح، فاغتنــم المشــاركة فيهــا لتحقيــق 
حلمــك، و دع جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تشــاركك فــي تحقيــق هــذا 

الحلــم.

د.أميرة بنت أحمد الجعفري
وكيلة الجامعة للشؤون األكاديمية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اعزائي الطالب والطالبات 

إن اختيــارك للمســار المتوافــق مــع ميولــك وقدراتــك ســوف ينعكــس علــى 

روحــك المعنويــة ويمّكنــك مــن إظهــار الكفــاءة العاليــة فــي األداء والتحصيــل 

العلمــي ..                                                                                 

أ. تركي بن سليمان التركي
مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

أبنائي وبناتي الطالب والطالبات

انتــم مقبلــون علــى فتــرة جديــدة ومرحلــة فريــدة مــن حياتكــم لــو ســألت أي خريــج 
مــن الجامعــة عنهــا لوصفهــا بأنهــا مــن أجمــل وأحلــى مراحــل حياتــه فــا تــدع 

فرصــة االســتمتاع بهــا تفوتــك.
أن المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن المراحل الدراســية الســابقة لها، والقبول 
بالجامعــة مــا هــو إال بدايــة الطريــق للعلــم والمعرفــة واكتســاب المهــارات التــي 
تســهم فــي صناعــة المســتقبل المشــرق بمشــيئة اللــه لــك ولدينــك و لوطنــك.

 المنافســة علــى المقاعــد المتاحــة قويــة وشــديدة، والجامعــة تقبــل المتميزيــن 
الدراســي و  الجديــة والتميــز فــي تحصيلهــم  المتميــزات، وتتوقــع منهــم  و 

مشــاركاتهم فــي االنشــطة الامنهجيــة وفــي  خدمتهــم المجتمعيــة.
لنكــن متفائليــن دومــا بــأن القــادم أجمــل و ســيحمل فــوق مــا تتمنى فمســتقبلنا 

نتــاج حســن ظننــا بالله.                                                                                    

م. سيف بن محمد السيف
المستشار الفني لعمادة القبول والتسجيل
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

ابنائي و بناتي من خريجي المرحلة الثانوية.. هنيًئا لكم و ألسرتكم و لوطنكم 
ما بذلتم و اجتهدتم 

)لماذا: أفق؟(

ــا نتفهــم مــا يشــوب مرحلــة  ــا نــدرك أنكــم أســاس نهضــة المجتمــع ، وألنن ألنن
ــر وحيــرة وصعوبــة  التقديــم علــى الجامعــة واختيــار التخصــص مــن تحديــات وتوتٌّ
فــي اتخــاذ القــرار ، وألننــا نؤمــن أن مــن واجبنــا المســاهمة بالتعريــف الكافــي 
ــا معكــم فــي مشــروعنا  ــم لالتحــاق بهــا .. كن ــرة التقدي ــل فت حــول الجامعــة قب

التنمــوي )أفــق(.
 

)متى و كيف تمت :أفق؟(

منــذ بدايــة العــام الدراســي نســتقبل ونزورمدارســكم ونتواصــل مــع مرشــديكم 
فــي حلــق نقاشــية ولقــاءات تفاعليــة ومعــارض مهنيــة حتــى وصلنــا مســك 

الختــام
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)ماذا عن أفق االلكترونية؟(

حملــة تتضمــن نشــر كل مــا يهمــك فــي هــذه المرحلــة والتعريــف بالجامعــة 
وبرامجها وكيفية االلتحاق بها ثم اإلجابة عن استفساراتك عبر قنوات التواصل 

االجتماعيــة فــي الحســابات الرســمية لعمــادة القبــول والتســجيل بالجامعــة
و الحمدلله على الباغ ..

)ما عالقة المشروع بمسمى :أفق؟( 

ــة +  ــار التخصــص: أمني ألن حــروف أفــق تشــّكل 3 مقومــات رئيســية فــي اختي
فرصــة + قــدرة .. والتــي البــد أن تبنــى علــى وعــي ومعرفــة واطــاع بالمتــاح – 
كــي تتعــرف علــى فرصــك – والممكــن – بهــدف قيــاس قدرتــك – والمناســب 
– حيــث تحــدد رغبتــك التــي تتمناهــا – وهــذا مــا نقدمــه بمــا يخــص جامعــة اإلمــام 

عبدالرحمــن بــن فيصــل.
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أخيًرا
نحن هنا في #مشروع_أفق نسعد بخدمتك ودعمك

وفقكم الرحمن وبارك فيكم أينما كنتم

د.نهى بنت عبداللطيف المال
وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل
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#وصايا أفق

أفــق
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ــم تتقدمــون  ــة وهــا أنت ــة الثانوي ــم ســنوات المرحل بالجــد والنشــاط أنهيت

بخطــوات واثقــه وهمــم عاليــه تعانــق ســماء  الطمــوح والمعرفــة . فأهــًا 

وســهًا بكم في جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل لتكملوا مســيرتكم 

العلميــة و تســاهموا  فــي تحقيــق امــال وطنكــم الغالــي

د. آالء بنت يحي األحمدي
وكيلة عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية
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طريقة الدخول على برامج كليات الجامعة

للتعرف على طبيعة البرامج وخططها الدراسية

 موقع الجامعة اإللكتروني > الكليات > البرامج > اختيار أحد البرامج 
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 مسارات وكليات 
     جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

المسار الهندسي 

كلية الهندسة 

كلية العمارة والتخطيط 

كلية التصاميم 

المسار العلمي 

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
كلية إدارة األعمال 

كلية العلوم 

المسار العلمي بالجبيل 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل 

المسار اإلنساني 

كلية التربية كلية اآلداب 

المسار اإلنساني بالجبيل 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

المسار الصحي 

كلية طب األسنان 

كلية الصيدلة اإلكلينيكية 

كلية التمريض 

كلية الصحة العامة 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

كلية الطب 

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

المسار الصحي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

الكليات التي ال تتبع السنة التحضرية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

كلية الشريعة والقانون 

كلية المجتمع بالدمام

كلية المجتمع بالقطيف
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| الطب والجراحة
 

كلية الطب

البرامج المتاحة

اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة

7 سنوات 

سنوات الدراسة

Eع

لمزيد من المعلومات

طالباتطالب

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq
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طب األسنان 

كلية طب األسنان 

البرامج المتاحة

اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة

7 سنوات 

سنوات الدراسة

Eع

لمزيد من المعلومات

طالباتطالب

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي

0133332222
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أفــق
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| الصيدلة اإلكلينيكية

كلية الصيدلة اإلكلينيكية

البرامج المتاحة

اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة

6 سنوات

سنوات الدراسة

Eع

لمزيد من المعلومات

طالباتطالب

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي

0133332222
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أفــق
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| التمريض

كلية التمريض

البرامج المتاحة

اللغة اإلنجليزية

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

Eع

لمزيد من المعلومات

طالباتطالب
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| بكالوريوس - علمي

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي
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أفــق
Ufuq
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اللغة اإلنجليزية

كلية الصحة العامة

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

| الصحة العامة
| تقنية وإدارة المعلومات الصحية

| صحة البيئة 

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي

0133332222
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أفــق
Ufuq
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اللغة اإلنجليزية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

| العالج الطبيعي
| الرعاية التنفسية

| الرعاية الطبية الطارئة
| العلوم اإلشعاعية

| التغذية العالجية
| علوم المختبرات اإلكلينيكية

| تقنية القلب : 
قسطرة القلب , تخطيط صدى القلب

طالباتطالب

Eع

كليات المسار الصحيكليات المسار الصحي
Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

0133332222
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أفــق
Ufuq

IAU_AR 7 / 7

اللغة اإلنجليزية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

| تقنيات التخدير
| تقنيات علوم األعصاب

| الرعاية التنفسية

| بكالوريوس - علمي

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

 المسار الصحي (الجبيل) المسار الصحي

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 2 / 3

اللغة اإلنجليزية

كلية العمارة والتخطيطكلية العمارة والتخطيط

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

كليات المسار الهندسيكليات المسار الهندسي
Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

| العمارة
| هندسة المباني

| هندسة العمارة الداخلية
| هندسة عمارة البيئة

| هندسة التخطيط الحضري واإلقليمي

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 3 / 3

اللغة اإلنجليزية

كلية التصاميم

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

كليات المسار الهندسي
Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

| تصميم المطبوعات والوسائط     
  المتعددة

| التصميم الداخلي
| التصميم الصناعي

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 1 / 4

اللغة اإلنجليزية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار العلميكليات المسار العلمي

| األمن السيبراني والتحري الرقمي
| نظم المعلومات الحاسوبية

| علوم الحاسب اآللي
| الذكاء االصطناعي

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 2 / 4

اللغة اإلنجليزية

كلية إدارة األعمال

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار العلميكليات المسار العلمي

| المحاسبة
| اإلدارة المالية والمصرفية
| نظم المعلومات اإلدارية

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 3 / 4

اللغة اإلنجليزية

كلية العلوم 

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

كليات المسار العلميكليات المسار العلمي

| الرياضيات : التطبيقية ، البحتة ، اإلحصاء
| الفيزياء : الفيزياء ، الحاسوبية ، الحيوية ،    

  فيزياء المادة الكثيفة
| األحياء : الدقيقة ، العلوم البيئية ، علوم  

  الحياة ، علم الخلية واألحياء الجزيئية
| الكيمياء : كيمياء ، الكيمياء التطبيقية

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 4 / 4

اللغة اإلنجليزية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

لغة الدراسة

5 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي

المسار العلمي (الجبيل)المسار العلمي (الجبيل)

| علوم الحاسب اآللي
| الفيزياء : الفيزياء والطاقة المتجددة

| الرياضيات : إحصاء

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 1 / 3

اللغة العربية ، ماعدا 
برنامج اللغة اإلنجليزية 

باللغة اإلنجليزية 

كلية اآلداب 

لغة الدراسة

4 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - أدبي

كليات المسار اإلنسانيكليات المسار اإلنساني

| الدراسات اإلسالمية
| اللغة العربية

| اللغة اإلنجليزية
| التاريخ : 

  مسار التاريخ العام،مسار اآلثار 
| الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

| المكتبات والمعلومات
| علم االجتماع

| الخدمة اإلجتماعية
| االتصال وتقنية اإلعالم : 

  الصحافة والنشر اإللكتروني ،
  العالقات العامة واإلعالن 

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 2 / 3

اللغة العربية

كلية التربية

لغة الدراسة

4 سنوات 

لمزيد من المعلوماتسنوات الدراسة

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - أدبي

كليات المسار اإلنسانيكليات المسار اإلنساني

| رياض أطفال

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 3 / 3

اللغة العربية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

لغة الدراسة

4 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - أدبي

المسار اإلنساني (الجبيل)المسار اإلنساني (الجبيل)

| رياض أطفال
| اللغة اإلنجليزية والترجمة

0133332222



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 1 / 3

اللغة العربية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

لغة الدراسة

4 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي وأدبي

| إدارة األعمال
| العلوم المالية

| المحاسبة
| التسويق

| نظم المعلومات اإلدارية

0133332222

الكليات التي ال تتبع السنة التحضرية



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 2 / 3 0133332222

اللغة العربية

كلية الشريعة والقانون

لغة الدراسة

4 سنوات 

لمزيد من المعلوماتسنوات الدراسة

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| بكالوريوس - علمي وأدبي

| الشريعة

الكليات التي ال تتبع السنة التحضرية



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 3 / 3 0133332222

اللغة اإلنجليزية

كلية المجتمع بالدمام والقطيف 

لغة الدراسة

3 سنوات 

سنوات الدراسة

لمزيد من المعلومات

البرامج المتاحة

طالباتطالب

Eع

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

| دبلوم مشارك - علمي

| العلوم اإلدارية :
إدارة سالسل اإلمداد ، 

التسويق الرقمي
| العلوم المالية : دبلوم التأمين

| الحاسب اآللي : 
أمن وشبكات الحاسب ،

قواعد بيانات وتطوير الويب ، 
البرمجة وتطبيقات األجهزة الذكية

الكليات التي ال تتبع السنة التحضرية



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq

جامعة رائدة تحقق التميز 
محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا

رؤيتنا



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq

منتسب من كادر تعليميأالف8
الكادر وإداري وصحي.

الطبي
أعضاء

هيئة
التدريس

الكادر
اإلداري

يدرس في الجامعة حوالي

٪24 ٪76طالب وطالبة 

ألف33

كلية19

42

21.3



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq

تصنيف الجامعة 2021

 2020 مـ

عالمًيا

530-521 5
سعودًيا



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

أفــق
Ufuq

المميزات والخدمات والحوافز التي يتمتع بها 
     طالب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

2015 NCAAA

IAU_AR 0133332222
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أفــق
Ufuq

المميزات والخدمات والحوافز التي يتمتع بها 
     طالب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

2015 NCAAA
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

بوابة القبول اإللكترونية

admitportal.iau.edu.sa

موقع الجامعة < القبول والتسجيل < بوابة القبول اإللكتروني للعام الجامعي 1442 هـ
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuqبوابة القبول اإللكترونية

تقديم طلب
جديد

 استعراض
طلب سابق

 األسئلة
المتكررة

 نتائج ونسب
القبول

آلية القبول

 الخطة الزمنية
ألعمال القبول

 الدليل المرئي
للقبول

 شروط وضوابط
القبول

أيقونات تهمك
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 قنوات استفسارات القبول

المحادثات الفورية عبر
الموقع اإللكتروني

حساب تويتر عمادة
القبول والتسجيل

واتساب األعمال لعمادة
القبول والتسجيل

 أيقونة آلية التواصل مع العمادة
عبر الموقع اإللكتروني

admitportal.iau.edu.sa

IAU_AR013 333 2222

admitportal.iau.edu.sa
آلية التواصل
مع العمادة
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 نتائج ونسب القبول
للخمس سنوات السابقة

 يمكــن للمتقــدم أن يســتفيد منهــا فــي تحديد رغباتــه بدراســتها 
دراســة متأنيــة مــع العلــم أن هــذه النســب تتغير فــي كل عــام .

https://admitportal.iau.edu.sa/web//YearScore/Scores
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 تتم مرحلة التقديم للقبول من خال بوابة القبول في موقع 	 
www.iau.edu.sa  الجامعة وفًقا للخطة الزمنية المعلنة

 ال يسمح بالتقديم للجامعة خارج هذه الفترة وال من خال أي 	 
طريقة غير موقع الجامعة.

مـرحــلـة تقـديـم الطــلــب
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

تشــترط الجامعــة لتعبئــة طلــب القبــول اإللكترونــي جلــوس جميــع الطــاب 

والطالبات الختبار القدرات و التحصيلي لجميع البرامج ماعدا  التخصصات 

النظريــة للطــاب فيكتفى بالجلــوس الختبار القدرات فقط.

تعبئة طلب القبول اإللكتروني
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية.	 

 يشــترط لقبــول المتقــدم للمنحــة الداخليــة مــن غيــر الســعوديين أن 	 
يكــون لديــه إقامــة ســارية المفعــول حســب المقاعــد المتاحــة لــكل 
جنســية بعــد موافقــة وزارة التعليــم وذلــك برســوم دراســية قدرهــا 

500 ريــال للوحــدة الدراســية طيلــة فتــرة دراســته فــي الجامعــة
 
 يشــترط  لقبــول المتقــدم مــن القبائــل النازحــة أن يكــون لديــه إقامة 	 

ســارية المفعول أو اثبات مســتخرج من وزارة الداخلية  ويتم حســب 
المقاعــد المتاحــة بعــد موافقة وزارة التعليم.

مالحظة: 
ال توجد رسوم لغير السعوديين من أمهات سعوديات  وال ذوي بطاقات الخمس سنوات. 

شروط متعلقة بالجنسية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 أن يكــون الطالــب قــد حصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية 	 
أو مــا يعادلهــا خــال الخمســة ســنوات الماضيــة للتقديــم لســائر البرامــج 

عــدا المســار الصحــي.
 
 أن يكــون الطالــب ســعودي الجنســية أو مــن أم ســعودية و قــد حصــل 	 

علــى الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية أو مــا يعادلهــا خــال الســنتان 
الماضيــة للمســارات الصحيــة.

شروط متعلقة بأصل الشهادة الثانوية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

 أن يكون الطالب سعودي الجنسية , أو من أم سعودية.	 
 أن يكــون الطالــب قــد حصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامــة الســعودية أو 	 

مــا يعادلهــا خــال الســنتان الماضيــة.
 أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مركز طب األسرة والمجتمع.	 

شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

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

الشروط الخاصة للقبول في 
كلية الشريعة والقانون
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

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

 أن ال يكون للطالب سجل حالي أو سابق في الجامعة.	 
 أن ال يكون الطالب مقيد أو مقبول في جامعة سعودية أخرى.	 

شروط وضوابط أخرى 
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

قبول الطالب من أم سعودية

ــب مــن أم ســعودية معاملــة الطــاب الســعوديين  يعامــل الطال
ويمكنــه التقديــم والمنافســة علــى المســارات الصحيــة بحســب 
الشــروط والضوابــط التــي تشــترط علــى الطــاب الســعوديين.

يجــب أن يكــون عمــر المتقــدم أو المتقدمــة مــن  الطــاب الغيــر 
ســعوديين مــن أم ســعودية  مــا بيــن ) 17 - 25 ( ســنة.

القبول لطالب القبائل النازحة القبول لغير السعوديين 



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

جميــع إجراءات القبول إلكترونية 
و ال حاجــة إلرســال أي شــهادات 
أو وثائــق مــن الطالــب للجامعــة
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Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

نأمــل عــدم اعتمــاد أي معلومــة 
إال من حســابات عمادة القبول 
والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبد 

الرحمــن بــن فيصل الرســمية
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

ــة فيجــب  إذا كان ترشــيحك علــى المســارات الصحي
االحتفــاظ بنمــوذج اللياقــة المهنيــة لحيــن موعــد 
الكشــف الطبي الذي ســوف يصلك برســالة نصية  
)SMS( عبــر الجــوال المســجل فــي طلــب اإللتحــاق
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

إن طباعتــك إلشــعار القبــول يعتبــر إثبــات 
وســيتم  الجامعــة  فــي  مقعــدك  بحجــز 
تحديــث حالــة قبولــك في قاعــدة البيانات 

فــي وزارة التعليــم 



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

ــة أقــل مــن  ــول فــي رغب ــال ترشــيحك للقب فــي ح
رغبتــك األولــى وقمــت بإنهــاء إجــراءات القبــول 
اإللكترونيــة خــالل الفتــرة المحــددة ســيقوم النظــام 
آليــا بإدخالــك فــي المنافســة للرغبــات األعلــى في 

كل دفعــة الحقــة و ال يلزمــك تنشــيط الطلــب
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

نأمل من جميع المرشحين و المرشحات للقبول 
بأنفســهم،  القبــول  إجــراءات  إنهــاء  بالجامعــة 
وعــدم االعتمــاد علــى جهــات تجاريــة ، وذلــك 
للمحافظــة علــى ســرية المعلومــات الشــخصية 

وانهــاء اإلجــراءات بالشــكل الصحيــح
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عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

إن عــدم اكمــال اجــراءات القبــول االلكترونيــة 
خــالل الفتــرة المحــددة لــكل دفعــة يــؤدي إلى 
إغــالق ملــف المتقــدم وإلغــاء طلــب تقديمــه 
فــي  دخولــه  عــدم  يعنــي  ممــا  للجامعــة 

ــة ــة قادم المنافســة ألي دفع
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

يمكــن للطالــب اختيــار ) 6 ( رغبــات لكليــات مختلفــة حســب األولويــة، كمــا 
يمكــن اإلقتصــار علــى أقــل مــن ذلــك ) رغبــة واحــدة علــى األقــل ( حســب 
رغبــة الطالــب مــع العلــم أنــه كلمــا زاد عــدد الرغبــات زادت الفرصــة فــي 

الحصــول علــى قبــول فــي الجامعــة.
الطــاب غيــر الســعوديين ســتظهر لهــم الخيــارات بالكليــات المتاحــة لهــم 

والتــي يمكــن قبــول الطــاب غيــر الســعوديين عليهــا. 

يمكــن للمتقــدم تعديــل رغباتــه خــالل فتــرة التقديــم فقــط وعنــد انتهــاء 
هــذه الفتــرة يلتــزم الطالــب بهــذه الرغبــات وال يمكــن تعديلهــا وتكون هذه 
الرغبــات بهــذا التسلســل كالعقــد بيــن الطالــب والجامعــة، بحيــث يحصــل 

الطالــب علــى أعلــى رغبــة يمكــن أن تحققهــا لــه نســبته الموزونــة.

يحــدد الطالــب رغباتــه بعــد دراســة متأنيــة ويرتبهــا حســب األولويــة لديــه 
بحيــث تكــون الرغبــة األولــى هــي األعلــى فــي األولويــة ثــم يتــدرج فــي 
الرغبــات التاليــة، و يمكــن للطالــب اإلقتصــار علــى عــدد أقــل مــن الرغبات 

حســب اختيــاره حتــى ولــو كانــت رغبــة واحــدة فقــط.

التعليمات الخاصة بتحقيق الرغبات



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

فــي حالــة ترشــيح المتقــدم للقبــول فــي رغبــة دون رغبتــه األولــى 

ســيقوم النظــام بإدخالــه فــي المنافســة للرغبــات األعلــى وبصــورة آليــة 
في كل دفعة الحقة، بشــرط اســتكمال جميع إجراءات الترشــيح الكترونيا  
والموافقــة علــى اإلقــرارات ونمــوذج التعهــدات وتعبئــة المعلومــات 

الشــخصية والمعلومــات األخــرى المطلوبــة .

علــى المتقــدم الــذي لــم يرشــح للقبــول فــي أي دفعــة ويرغــب فــي 
المنافســة فــي الدفعــات الالحقــة

 أن يقــوم بتنشــيط طلبــه وذلــك عنــد إعان نتائــج كل دفعة من الدفعات. 
إن عــدم تنشــيط الطلــب ســيؤدى إلــى إغــاق ملــف المتقــدم وال يحــق لــه 

المنافسة الحقا.

التعليمات الخاصة بتحقيق الرغبات
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

اإلنسحاب من القبول

يمكــن للطالــب المقبــول في أحد برامج وكليات الجامعة اإلنســحاب 
مــن القبــول أثنــاء فتــرة القبــول وذلــك حتــى 1 محــرم 1442هـــ  

عــن طريــق الدخــول علــى حســابه فــي نظــام القبــول والموافقــة 
علــى اإلقــرار بالرغبــة فــي اإلنســحاب ومــن ثــم طباعــة نمــوذج 
إخــالء الطــرف الموقــع والمختــوم وال يحتــاج الطالــب إلــى الحضــور 

ــا. ــة مطلًق ــة الجامع أو مراجع



IAU_AR 0133332222

Deanship of Admissions and Registration
عـــمــــادة الـــقــبـــــول والتـــســـجــيـــــل

#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

مرحلة إعان النتائج

طلـبقبول مشروط
!

 الدخول على الموقع لمعرفة
نتيجة الدفعة األولى

 تم الترشيح للقبول
في الدفعة األولى

طباعة أو حفظ إشعار القبول 
وبذلك تم قبولك بالجامعة

متابعة الطلب لمن يرغب 
بالترقية في الدفعات الالحقة

متابعة الطلب لمعرفة نتائج 
الدفعات الالحقة

 لم يتم الترشيح للقبول في
الدفعة األولى

 إنهاء إجراءات القبول اإللكتروني
 لتأكيد قبولك والدخول للمنافسة في

 الدفعات الالحقة للرغبات األعلى
تنشيط طلبك في حالة 
رغبتك بالمنافسة في 

الدفعات الالحقة
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

حــول  الشــائعة  األســئلة  علــى  اإلطــالع  يمكنــك 
القبــول فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن  فيصــل 

علــى بوابــة القبــول اإللكترونيــة

بوابة القبول اإللكترونية

https://admitportal.iau.edu.sa/web//Faqs/
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

عليك القيام بتقديم طلب جديد بالدخول 
علــى أيقونــة تقديــم طلــب جديــد، حيــث 
أن جميــع طلبــات األعــوام الســابقة تعتبــر 

الغيــة وغيــر موجــودة فــي النظــام.

ســبق لي التقديم على بوابة القبول 
فــي العــام الماضــي ولــم أقبــل هــل 
أدخــل متابعــة طلــب ســابق أم تقديــم 

طلــب جديد 
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

ليــس هنــاك أولويــة فــي القبــول بنــاًء 
علــى تاريــخ التقديــم، وبالتالــي ال يؤثــر 
التقديــم فــي أول يــوم عــن آخــر يــوم، 
طالمــا أنــه خــالل الفتــرة المحــددة حســب 

مــا هــو موضــح بالخطــة الزمنيــة

هــل هنــاك أولوية في القبول حســب 
تاريخ التقديم 
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

نعــم يمكــن إعــادة ترتيــب الرغبــات خــالل فتــرة التقديــم 
فقــط وذلــك بالدخــول علــى النظــام باســتخدام معــرف 
ــرة  المســتخدم وكلمــة المــرور وبعــد انتهــاء هــذه الفت
تعديلهــا  يمكــن  وال  الرغبــات  بهــذه  الطالــب  يلتــزم 
وتكــون هــذه الرغبات بهــذا الترتيب كالعقد بين الطالب 
ــة  ــب علــى أعلــى رغب والجامعــة ، بحيــث يحصــل الطال

يمكــن أن تحققهــا لــه نســبته الموزونــة.

هــل يمكــن إعــادة ترتيــب الرغبــات 
ــا ــد حفظه بع
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

يرشــح  لــم  الــذي  المتقــدم  علــى 
للقبــول فــي أي دفعــة ويرغــب فــي 
المنافســة فــي الدفعــات الالحقة أن 

يقــوم بتنشــيط طلبــه 

ما المقصود بتنشيط الطلب 
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

الهويــة  رقــم  هــو  المســتخدم  معــرف 
الوطنيــة )الســجل المدنــي( للســعوديين 
و)رقــم اإلقامــة( لغيــر الســعوديين أمــا

كلمــة المــرور فهــي الكلمــة التــي أدخلتهــا 
عنــد تقديــم طلــب اإللتحــاق.

يمكــن إعــادة ضبــط كلمــة المــرور الخاصــة بــك بالضغــط علــى اســتعادة كلمــة 
المــرور مــن خــالل ايقونة اســتعراض طلب ســابق ببوابة القبــول االلكترونية.

مــا المقصود بمعرف المســتخدم  وكلمة 
المــرور الموجودة فــي صفحة الدخول
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#وصايا أفق

أفــق
Ufuq

يجــب عليــك مراســلتنا مــع ارفــاق 
ــة  ــك مــن خــالل أيقون ــت ذل ــا يثب م
ــر الموقــع  تواصــل مــع العمــادة عب

درجــة القــدرات أو التحصيلــي أو المعــدل 
التراكمــي للثانويــة الموجــودة عنــد تقديــم 
طلــب االلتحــاق ليســت هــي األعلــى أو غير 

صحيحــة، مــاذا يجــب علــى أن أعمــل

admitportal.iau.edu.sa

آلية التواصل
مع العمادة
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