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 لااواأل نتستٍةتازٌخ فتح تىاتح انتخصٍص 

 هـ 1437\07\14 حتىهـ   1437\06\18

 

 

 

 

 

 

 عصٌصتً انطانثح:

 : فً انكهٍاخ انصحٍح انتانٍح أسٍاٍحنك تعد َهاٌح اناُح انتٌتى تحدٌد انتخصص 

 

 

 

 األلااو انكهٍاخ

 انطة انثشسيكهٍح 

 كهٍح طة األسُاٌ

 كهٍح انصٍدنح

 لاى عهىو انتأهٍم  صحح وعهىو انتأهٍمكهٍح ان

o ًانعالج انطثٍع 

o ًانعالج انىظٍف 

 لاى عهىو انتىاصم 

o أيساض انتخاطة وانثهع 

 لاى عهىو انصحح 

o نتثمٍف انصحًا 

o انتغرٌح اإلكهٍٍُكٍح 

o انىتائٍاخ 

o ًعهى انُفس اإلكهٍٍُك 

 لاى انتمٍُاخ انطثٍح 

o األشعح انتشخٍصٍح 

o  فىق انصىتٍحانتصىٌس تانًىخاخ 

 o انعالج تاألشعح 

 كهٍح انتًسٌط

 جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 عمادة القبول والتسجيل                                  

 آلية التخصيص بعد السنة التأسيسية للكليات الصحية

 هـــ 1437-1436للفصل الدراس ي الثاني لعام 
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 أسٍاٍح نهكهٍاخ انصحٍحاناُح انت ظىاتط تخصٍص طانثاخ

ٌشتتتسط نتخصتتٍص طانثتتتاخ اناتتُح انتأسٍاتتٍح نهكهٍتتتاخ انصتتحٍح أٌ تكتتتىٌ انطانثتتح يدتتتاشج ندًٍتتتع يمتتسزاخ اناتتتُح 

  وذنك ٌعًُ اَه نٍ ٌتى تخصٍص أي طانثح اال تعد اَهاء خًٍع يمسزاخ اناُح انتأسٍاٍح  حانتأسٍاٍ

  نهكهٍاخ انصحٍحآنٍح انفسش 

 :انًتمدياخ وذنك حاة انتستٍة انتانًٌتى انفسش عٍ طسٌك انًفاظهح آنٍاً وتُافاٍاً تٍٍ خًٍع انطانثاخ 

 تستٍة انسغثاخ 

  1-102, حٍا 1-101, حٍا 1-101, فٍص 1-101)كٍىيعدل انُماط فً انًمسزاخ انعهًٍح  ,

 (1-101, زٌط 1-101عسض

 انًعدل انتساكًً نهاُح انتأسٍاٍح 

 انتحصٍهً(40انمدزاخ+ %30انثاَىٌح انعايح + %30) انُاثح انًسكثح % 

 

  

 ترتيب الرغبات

 معدل النقاط في المقررات العلمية

 المعدل التراكمي للسنة التأسيسية

 النسبة المركبة

 مالحظة هامة:

 يجب على الطالبة ترتيب جميع الكليات حسب األولوية بالنسبة لها
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 خاصح تثعط األلااو نهتخصٍصشسوط وظىاتط 

 

  كهٍح انتًسٌط – كهٍح طة األسُاٌ –كهٍح انطة انثشسي 

 اختٍاش خًٍع يمسزاخ اناُح انتأسٍاٍح 

 

 كهٍح انصٍدنح 

 .اختٍاش خًٍع يمسزاخ اناُح انتأسٍاٍح 

 ً(.1-101 يمسز كًٍٍاء نهتخصصاخ انصحٍح)كٍى أٌ ال ٌمم تمدٌس انطانثح عٍ )ب+( ف 

  (.1-102انطانثح عٍ )ب+( فً يمسز عهى األحٍاء انعاو نهتخصصاخ انصحٍح )حٍا أٌ ال ٌمم تمدٌس 

  (.1-102أٌ ال ٌمم تمدٌس انطانثح عٍ )ب+( فً يمسز عهى أحٍاء األَااٌ نهتخصصاخ انصحٍح)حٍا 

 

  لاى عهىو انتأهٍم –كهٍح انصحح وعهىو انتأهٍم 

  ًتسَايح انعالج انىظٍفً –تسَايح انعالج انطثٍع 

  خًٍع يمسزاخ اناُح انتأسٍاٍح.اختٍاش 

 ( 1-102عهى أحٍاء اإلَااٌ نهتخصصاخ انصحٍح )حٍافً يمسز  (+أٌ ال ٌمم تمدٌس انطانثح عٍ )ب 

 

 لاى انتمٍُاخ انطثٍح – كهٍح انصحح وعهىو انتأهٍم 

  تسَايح األشعح انتشخٍصٍح –تسَايح األشعح انصىتٍح 

 .اختٍاش خًٍع يمسزاخ اناُح انتأسٍاٍح 

 ( 1-101أٌ ال ٌمم تمدٌس انطانثح عٍ )ب+( فً يمسز زٌاظٍاخ نهتخصصاخ انصحٍح )زٌط 

 ( 1-101أٌ ال ٌمم تمدٌس انطانثح عٍ )ب+( فً يمسز فٍصٌاء عايح نهتخصصاخ انصحٍح )فٍص 


