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 نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة التحضيرية

 هـ4341/5341بنهاية الفصل الدراسي الثاني 

 

يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن 
بعد نهاية الفصل  يص طالب وطالبات السنة التحضيريةتخصنتائج 

هـ. وفق الضوابط التي أقرها مجلس 3414/3415الدراسي الثاني 
معة. وقد توقف التخصيص حسب معدالت مقررات السنة التحضيرية الجا

 على النحو التالي:

 

 أوالً : المسار الصحي :

 

 الكلية
 أدنى معدل للتخصيص

 شروط التخصيص
 طالبات طالب

 18.4 18.4 الطب

المعدل  على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية التراكمي

 18.4 18.4 طب األسنان

 18.6 18.4 الصيدلة

 083 083 التمريض

 - 181 الخدمات الطبية الطارئة

العلوم الطبية 

 التطبيقية

 طالبات طالب الـقــــسـم
-علوم صحة المجتمع

 تعليم صحي
083 18.4 

 1864 .181 صريات بدكتور 

 1814 1836 علوم األشعة

 1814 ..08 رعاية األسنان

علوم المختبرات 

 اإلكلينيكية
08.. 1840 

 .186 0844 عالج علل النطق والسمع

 1844 .183 العالج الطبيعي

 1810 0816 التغذية السريرية

 - .18 أجهزة-حيويةطبية تقنية 

 - 0864 تقنية أسنان
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 )طالب( ثانياً : المسار العلمي :

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص

 طالب شروط التخصيص

 المعدل القسم

 التنافس بناًء على النسبة التالية: 8.4.. عام بعد التحضيرية الهندسة

 التحصيلي االختبار درجة ×  38.4   

 القدراتاختبار درجة  ×  38.4+ 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي ×   4 +

 ريض8 443ريض + نقاط  413+ نقاط 

 الحاسب

 6.8.4 هندسة البرمجيات

 6.8.4 هندسة الحاسب

 66 حاسبعلوم ال

 6.8.4 نظم المعلومات

 .6486 عام بعد التحضيرية العمارة والتخطيط

 التنافس بناًء على النسبة التالية:

 التحصيلي االختبار درجة ×  .38   

 القدراتاختبار درجة  ×  .38+ 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي×   1 +

 القبول الخاص بالكلية8 اختبار  × 381+

 1846 عام بعد التحضيرية عمالإدارة األ
 التنافس بناًء على

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 العلوم

 .183 الرياضيات االكتوارية والمالية

 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 083 كيمياء

 ..08 رياضيات

 083 أحياء دقيقة

 083 فيزياء

 083 إحصاء

 .084 عملياتبحوث ال

 083 جيولوجيا

 0804 جيوفيزياء

 083 كيماء حيوية

 083 علم الحيوان

علوم األغذية 

 والزراعة

 083 اإلنسان تغذيةعلوم األغذية و

 التنافس بناًء على

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 083 العلوم في الهندسة الزراعية

 083 االقتصاد التطبيقي

 0833 اإلنتاج النباتيعلوم 

 التربية

 .084 الحاسب اآللي
المعدل التراكمي  التنافس بناء على

 لمسار السنة التحضيرية

 واجتياز المقابلة الشخصية للكلية

 0834 الرياضيات

 08.6 اللغة اإلنجليزية

 08.4 الفيزياء
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 )طالب( ثالثاً : المسار اإلنساني :

 الكلية

 يصأدنى معدل للتخص

 طالب شروط التخصيص

 المعدل القسم

 اآلداب

 083 اللغة العربية

 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 083 المعلومات علوم المكتبات و

 .086 اللغة اإلنجليزية

 083 الجغرافيا

 1834 اإلعالم

 083 التاريخ

 08.0 الخدمة االجتماعية

 .080 علم االجتماع

 التربية

 083 دراسات قرآنية

المعدل التراكمي  التنافس بناء على

 لمسار السنة التحضيرية

 واجتياز المقابلة الشخصية للكلية

 083 القراءات

 083 دراسات إسالمية

 .08 التربية الخاصة

 1844 اللغة اإلنجليزية

 .081 علم النفس

 083 التربية الفنية

الحقوق والعلوم 

 السياسية

 على التنافس بناءً  .184 الحقوق

 1841 العلوم السياسية لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 اللغات والترجمة

 18.4 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 08.1 والترجمة اللغة الفرنسية

 .084 انية والترجمةاللغة اإلسب

 083 اللغة األلمانية والترجمة

 083 اللغة اليابانية والترجمة

 083 اللغة التركية والترجمة

 083 والترجمة اللغة الصينية

 083 اللغة العبرية والترجمة

 083 والترجمة اللغة الفارسية

 083 اللغة الروسية والترجمة

 السياحة واآلثار

 083 اراآلث
 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي
 083 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

 083 اإلدارة السياحية والفندقية

علوم الرياضة 

 والنشاط البدني
 083 عام بعد التحضيرية

المعدل التراكمي  التنافس بناء على

 لمسار السنة التحضيرية

 لكليةلقبول الخاص بااختبار اواجتياز 
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 رابعاً : المسار العلمي ) للطالبات( :

 الكلية

 أدنى معدل تخصيص

 طالبات شروط التخصيص

 المعدل القسم

 الحاسب
المعلومات تقنية  18.. 

 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 1804 علوم الحاسب

 العلوم

 18.4 يةالرياضيات اإلكتوارية والمال
 18.4 كيمياء حيوية

 0804 كيمياء
 083 رياضيات

 083 فيزياء
 1844 دقيقةالحياء األ

 .084 نبات

 1804 عام بعد التحضيرية إدارة األعمال

 ) للطالبات( : اإلنساني: المسار خامساً 

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص

 طالبات شروط التخصيص

 المعدل القسم

 داباآل

 083 اللغة العربية

 على التنافس بناءً 

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 18.4 اللغة اإلنجليزية

 083 الجغرافيا

 083 التاريخ

 1806 االجتماعية الخدمة

 .180 علم االجتماع

 .18 إعالم

 التربية

 .183 قرآنيةدراسات 

 1830 دراسات إسالمية

 184 المرحلة اإلبتدائيةتعليم ماقبل 

 ..18 علم النفس

 1834 التربية الفنية

 ..18 التربية الخاصة

الحقوق والعلوم 

 السياسية
 .186 الحقوق

 اللغات الترجمة
 ..18 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 1814 اللغة الفرنسية
 

 
لى نتيجة التخصيص على الرابط التالي: مكن الدخول الحقاً على بوابة النظام األكاديمي لإلطالع عيو

https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init 
 

صرح بذلك سعادة الدكتور / عبد العزيز بن عبد هللا العثمان عميد شؤون القبول والتسجيل، متمنياً لجميع 

 الطالب والطالبات التوفيق والسداد.

https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init
https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init

