
 

 

 

 ة )طالب وطالبات(الصحيالكليات أوالً : مسار 

 

 

 

 

 

 الكلية
 أدنى معدل للتخصيص

 شروط التخصيص
 طالبات طالب

  97.00 94.82 الطب

 

 

 

 التنافس بناًء على المعيار التالي:

 معدل مسار السنة األولى المشتركة×  10

 النسبة المركبة للقبول×   0.5+ 

 

 

 

 النسبة المركبة للقبول=

 نسبة الثانوية×  0.3

 درجة اختبار القدرات ×  0.3+ 

 درجة االختبار التحصيلي× 0.4+ 

 

 95.60 91.86 طب األسنان

 92.99 84.02 دكتور صيدلة

 ـــــ 80.92 الخدمات الطبية الطارئة

 

 

 

 

 

الطبية  العلوم

 التطبيقية

 91.41 83.07 أجهزة -تقنية طبية حيوية

 70.00 ـــــ تعليم صحي -علوم صحة المجتمع 

 77.51 ـــــ التغذية السريرية

 90.00 70.00 علوم المختبرات اإلكلينيكية

 70.00 ـــــ رعاية األسنان

 93.05 70.00 عالج علل النطق والسمع

 ـــــ ـــــ تقنية األسنان

 92.40 86.60 دكتور البصريات

 84.16 77.34 علوم األشعة

 ـــــ 70.00 العالج الوظيفي

 ـــــ 84.50 العالج التنفسي

 89.07 70.00 العالج الطبيعي



 

 )طالب( ةالعلمي الكليات ثانياً : مسار

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص

 شروط التخصيص
 طـالب

 المعدل القسم

  79.90 الهندسة

 التنافس بناًء على المعيار التالي:

 حصيليدرجة االختبار الت ×  0.25

 درجة اختبار القدرات×  0.25+ 

 معدل مسار السنة األولى المشتركة ×   7+ 

 ريض 101+ نقاط  
 

 علوم الحاسب والمعلومات

 82.15 هندسة الحاسب

 85.02 علوم الحاسب

 84.41 نظم المعلومات

 89.05 هندسة البرمجيات

 العمارة والتخطيط

 61.96 عمارة وعلوم البناء
 بناًء على المعيار التالي:التنافس 

 درجة االختبار التحصيلي×   0.2

 درجة اختبار القدرات ×  0.2+ 

 معدل مسار السنة األولى المشتركة×   4+ 

 اختبار القبول الخاص بالكلية×   0.4 +
 64.76 التخطيط العمراني

 العلوم

 4.21 كتوارية والماليةالرياضيات اإل

 التنافس بناًء على
 ر السنة األولى المشتركةمعدل مسا

 3.92 كيمياء حيوية

 3.00 نبات

 3.00 كيمياء

 3.00 جيولوجيا

 3.00 فيزياءوجي

 3.76 رياضيات

 3.00 األحياء الدقيقة

 44.1 بحوث العمليات

 3.80 فيزياء

 3.91 إحصاء

 3.00 علم الحيوان

 علوم األغذية والزراعة

 3.76 دسة الزراعيةالعلوم في الهن

 افس بناًء علىنالت
 معدل مسار السنة األولى المشتركة

 3.30 تصاد التطبيقيقاال

 3.00 نتاج الحيوانياإل

 3.25 علوم األغذية وتغذية اإلنسان

 3.00 نتاج النباتيعلوم اإل

 3.00 وقاية النبات



 

 

 )طالب( ةاإلنساني الكليات ثالثاً : مسار

 الكلية

 ى معدل للتخصيصأدن

 شروط التخصيص
 طـالب

 المعدل القسم

 اآلداب

 3.00 لغة عربية

 

 التنافس بناًء على
 معدل مسار السنة األولى المشتركة

 3.97 إعالم )عام(

 3.00 تاريخ

 3.00 جغرافيا

 3.23 علم المعلومات

 3.00 اللغة اإلنجليزية

 3.34 علم االجتماع

 3.41 الخدمة االجتماعية

 التربية

 3.00 دراسات قرآنية

 3.00 دراسات إسالمية

 3.69 أخصائي نفسي

 الحقوق والعلوم السياسية
 4.48 الحقوق

 4.23 العلوم السياسية
 

 اللغات والترجمة

 3.56 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 3.00 اللغة الفرنسية والترجمة

 3.00 ة والترجمةاللغة اإلسباني

 3.00 اللغة العبرية والترجمة

 - اللغة الروسية والترجمة

 - اللغة األلمانية والترجمة

 3.00 اللغة اليابانية والترجمة

 3.00 اللغة الصينية والترجمة

 - اللغة الفارسية والترجمة

 السياحة واآلثار

 3.00 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

 3.38 اإلدارة السياحية والفندقية

 3.00 اآلثار

علوم الرياضة والنشاط 
 البدني

 3.00 علوم الرياضة والنشاط البدني
 التنافس بناًء على

 معدل مسار السنة األولى المشتركة 
 واجتياز اختبار القبول الخاص بالكلية



 

 

 

 )طالبات( ةالعلمي الكليات رابعاً : مسار

 الكلية

 عدل تخصيصأدنى م

 شروط التخصيص
 طالبات

 المعدل القسم

 علوم الحاسب والمعلومات

 90.87 تقنية المعلومات

 
 التنافس بناًء على المعيار التالي:

 درجة االختبار التحصيلي ×   0.25

 درجة اختبار القدرات ×  0.25+ 

 معدل مسار السنة األولى المشتركة ×   7+ 

 ريض 101+ نقاط  

 89.91 لحاسبعلوم ا

 89.54 نظم المعلومات

 92.76 هندسة البرمجيات

 لومعال

 4.85 كتوارية والماليةالرياضيات اإل

 التنافس بناًء على
 معدل مسار السنة األولى المشتركة

 4.41 كيمياء حيوية

 4.03 نبات

 3.00 كيمياء

 4.04 رياضيات

 4.16 األحياء الدقيقة

 70.3 فيزياء

 4.40 إحصاء

 

 



 

 

 )طالبات( خامساً : مسار الكليات اإلنسانية

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص

 معدل على التنافس بناءً 
مسار السنة األولى 

 المشتركة

 طالبات

 المعدل القسم

 بااآلد

 3000 لغة عربية

 80.4 إعالم )عام(

 3000 تاريخ

 3000 جغرافيا

 .891 اللغة اإلنجليزية

 3048 علم االجتماع

 8004 الخدمة االجتماعية

 التربية

 3031 دراسات قرآنية

 30.0 إسالميةدراسات 

 8033 أخصائي نفسي

 3043 الطفولة المبكرة

 ..80 الحقوق الحقوق والعلوم السياسية

 الترجمةواللغات 
 80.0 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 .891 رجمةاللغة الفرنسية والت

 8034 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي السياحة واآلثار

 304 والنشاط البدني ةعلوم الرياض علوم الرياضة والنشاط البدني

التنافس بناًء على معدل 
مسار السنة األولى 

المشتركة واجتياز اختبار 
 القبول الخاص بالكلية

 


