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 األولى المشتركةنتائج تخصيص طالب وطالبات السنة 

 هـ7314/8314بنهاية الفصل الدراسي الثاني 
 

يص طالب وطالبات تخصنتائج يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن 
رها . وفق الضوابط التي أقهـ1437/1438بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني  األولى المشتركةالسنة 

 .المقاعد المتاحة لكل تخصصعلى وفق مبدأ التنافس التخصيص  تممجلس الجامعة. وقد 

 

 أواًل : المسار الصحي :

 الكلية
 أدنى معدل للتخصيص

 شروط التخصيص
 طالبات طالب

 95.89 95.04 الطب

  المعيار التالي: على التنافس بناًء

 التحضيرية التراكمي لمسار معدلال×  10
 للقبول النسبة المركبة×   0.5 +

 

 

 =للقبول النسبة المركبة
 نسبة الثانوية × 0.3

  القدراتاختبار درجة  ×  0.3+ 
  التحصيلي االختبار درجة× 0.4 +

 

 94.96 93.21 طب األسنان

 92.63 88.94 صيدلةعلوم 

 70.00 70.00 التمريض

 -  85.55 الخدمات الطبية الطارئة

لطبية ا العلوم
 قيةالتطبي

 طالبات طالب الـقــــسـم

 -  82.00 ةجهزأ -حيوية ةتقنية طبي

 86.10 - يتعليم صح -علوم صحة المجتمع 

 88.61 - التغذية السريرية

 89.59 74.68 اإلكلينيكيةعلوم المختبرات 

 88.11 70.00 سنانرعاية األ

  92.13 70.00 عالج علل النطق والسمع

 - 70.00 نسناتقنية األ

 93.20  90.73 دكتور البصريات

  89.57 80.53 شعةعلوم األ

  -  72.36 العالج الوظيفي

 90.67 79.59 العالج الطبيعي



 5ـ  2

 

 )طالب( ثانيًا : المسار العلمي :

 الكلية
 أدنى معدل للتخصيص

 البـط شروط التخصيص
 المعدل القسم

 التالي: المعيار التنافس بناًء على 81.75 الهندسة
 التحصيلي االختبار درجة ×   0.25

 القدراتاختبار درجة  ×  0.25+ 
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي ×   5 +

 ريض. 150  ريض + نقاط 140 نقاط  + 

 والمعلومات الحاسبعلوم 

 77.15 هندسة الحاسب
 76.40 علوم الحاسب

 77.55 نظم المعلومات
 79.60 اتهندسة البرمجي

 75.24 العمارة والتخطيط

 التالي: المعيارالتنافس بناًء على 
 التحصيلي االختبار درجة ×  0.2 

 القدراتاختبار درجة  ×  0.2+ 
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي  × 4 +
 اختبار القبول الخاص بالكلية.  × 0.4+

 4.26 إدارة األعمال
 التنافس بناًء على

 لمسار التحضيرية يالمعدل التراكم

 العلوم

 4.25 الرياضيات االكتوارية والمالية

 على التنافس بناًء
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 4.03 ةكيمياء حيوي
 3.21 نبات

 3.22 كيمياء
 3.00 جيولوجيا

 3.00 جيوفيزياء
 3.73 رياضيات

 3.36 حياء الدقيقةاأل
 3.40 بحوث العمليات

 3.61 فيزياء
 3.47 حصاءإ

 3.00 علم الحيوان

 علوم األغذية والزراعة

 4.02 العلوم في الهندسة الزراعية

 التنافس بناًء على
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 4.02 االقتصاد التطبيقي
 3.19 االنتاج الحيواني

 3.70 علوم األغذية وتغذية اإلنسان
 3.51 النباتي علوم االنتاج

 3.00 وقاية النبات

 التربية
 علىبناًء التنافس  3.00 الحاسب اآللي

 المعدل التراكمي لمسار السنة التحضيرية 
 واجتياز المقابلة الشخصية للكلية

 3.00 الرياضيات
 3.00 الفيزياء
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 )طالب( ثالثًا : المسار اإلنساني :

 
 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص
 البـط لتخصيصشروط ا

 المعدل القسم

 اآلداب

 3.00 لغة عربية

 على التنافس بناًء
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 4.11 عالم )عام(إ
 3.00 تاريخ

 3.00 جغرافيا
 3.04 علم المعلومات

 3.70 نجليزيةاللغة اإل
 3.32 جتماععلم اال

 3.40 الخدمة االجتماعية

 ةالتربي

 - القراءات

  التنافس بناًء
 المعدل التراكمي لمسار التحضيرية على

 واجتياز المقابلة الشخصية للكلية

 3.00 دراسات قرآنية
 3.00 ةفني ةتربي

 3.00 سالميةإدراسات 
 3.65 اللغة اإلنجليزية

 3.40 علم النفس
 3.00 التربية الخاصة

 الحقوق والعلوم السياسية
 على التنافس بناًء 4.56 الحقوق

 4.35 العلوم السياسية لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 اللغات والترجمة

 4.19 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 على التنافس بناًء
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 3.60 اللغة الفرنسية والترجمة
 3.79 اللغة اإلسبانية والترجمة

 3.00 العبرية والترجمة اللغة
 3.32 اللغة األلمانية والترجمة 

 3.35 اللغة اليابانية والترجمة
 3.00 اللغة الفارسية والترجمة

 السياحة واآلثار
 على التنافس بناًء 3.00 رشاد السياحيدارة موارد التراث واإلإ

 3.29 قيةدارة السياحية والفنداإل لمسار التحضيرية المعدل التراكمي
 3.00 اآلثار

 3.00 علوم الرياضة والنشاط البدني

 على التنافس بناًء
 المعدل التراكمي لمسار التحضيرية

 لكليةاختبار القبول الخاص باواجتياز 
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 : )طالب( فرع المزاحمية:  رابعًا

 الكلية
 أدنى معدل للتخصيص

 البـط شروط التخصيص
 المعدل القسم

 76.20 ــ المزاحمية ة عامالهندس
 التالي: المعيارالتنافس بناًء على 

 التحصيلي االختبار درجة ×   0.25
 القدراتاختبار درجة  ×  0.25+ 
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي ×   5 +

 ريض. 150  ريض + نقاط 140 نقاط  + 

 61.10 عام ــ  المزاحمية علوم الحاسب

 3.00 ية إدارة أعمال عام ــ  المزاحم
 على التنافس بناًء

 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي
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 : المسار العلمي ) للطالبات( : خامسًا

 الكلية
 أدنى معدل تخصيص

 طالبات شروط التخصيص
 المعدل القسم

 والمعلومات الحاسبعلوم 

 التالي: المعيارالتنافس بناًء على  75.80 المعلومات تقنية
 التحصيلي ختباراال درجة ×   0.25

 القدراتاختبار درجة  ×  0.25+ 
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي ×   5 +

 ريض. 150  ريض + نقاط 140 نقاط  + 

 80.45 علوم الحاسب

 83.95 نظم المعلومات

 89.60 هندسة البرمجيات

 4.49 إدارة األعمال
 على التنافس بناًء

 يةلمسار التحضير المعدل التراكمي

 العلوم

 4.83 الرياضيات االكتوارية والمالية

 على التنافس بناًء
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 4.26 ةكيمياء حيوي
 3.92 نبات

 3.67 كيمياء
 3.00 رياضيات

 4.31 حياء الدقيقةألا
 3.00 فيزياء

 : المسار اإلنساني ) للطالبات( :سادسًا

 الكلية
 للتخصيصأدنى معدل 

 طالبات شروط التخصيص
 المعدل القسم

 اآلداب

 3.00 لغة عربية

 على التنافس بناًء
 لمسار التحضيرية المعدل التراكمي

 4.66 عالم )عام(إ
 3.00 تاريخ

 3.00 جغرافيا
 4.48 نجليزيةاللغة اإل
 4.11 جتماععلم اال

 4.35 الخدمة االجتماعية

 التربية

 3.00 ت قرآنيةدراسا
 4.15 قبل المرحلة االبتدائية تعليم ما

 3.60 ةفني ةتربي
 3.41 سالميةإدراسات 

 4.72 اللغة اإلنجليزية
 4.50 علم النفس

 4.43 التربية الخاصة
 4.80 الحقوق الحقوق والعلوم السياسية

 اللغات الترجمة
 4.80 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 4.56 و الترجمة الفرنسية اللغة
 

      https://edugate.ksu.edu.saعلى نتيجة التخصيص على الرابط التالي:  لالطالعمكن الدخول الحقًا على بوابة النظام األكاديمي يو
 والتسجيل، متمنيًا لجميع الطالب والطالبات التوفيق والسداد. عميد شؤون القبول صالح بن مفلح آل صقرصرح بذلك سعادة الدكتور / 

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

