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 عضٌضجً انطانثة:

 :فً انكهٍات انصحٍة انحانٍة أسٍسٍةٌحى جحذٌذ انحخصص نك تعذ َهاٌة انسُة انح

 مالحظة هامة:

 التالٌة :فً المواعٌد ٌجب على الطالبة ترتٌب جمٌع الكلٌات حسب األولوٌة بالنسبة لها 

 انحاسٌخ تانًٍالدي انحاسٌخ انهدشي انٍىو 

 6087-03-64 8341-07-62 األحذ فحح تىاتة انحخصٍص 

 6087-00-02 8341-01-80 انسثث إغالق  تىاتة انحخصٍص 

 

 أسٍسٍة نهكهٍات انصحٍةانسُة انح ظىاتط جخصٍص طانثات

 األلساو انكهٍات

 انطة انثششيكهٍة 

 كهٍة طة األسُاٌ

 كهٍة انصٍذنة

 لسى عهىو انحأهٍم  صحة وعهىو انحأهٍمكهٍة ان

o ًانعالج انطثٍع 

o ًانعالج انىظٍف 

  حةصانلسى عهىو 

o  انصحً انحثمٍف 

o انحغزٌة اإلكهٍٍُكٍة 

o انىتائٍات 

o ًعهى انُفس اإلكهٍٍُك 

 لسى انحمٍُات انطثٍة 

o األشعة انحشخٍصٍة 

o  فىق انصىجٍةانحصىٌش تانًىخات 

 o )جمٍُات انطة انُىوي )األشعة انُىوٌة 

 جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 عمادة القبول والتسجيل

 السنة التأسيسية للكليات الصحيةآلية التخصيص بعد 

 هـــ 3418-3417للفصل الدراس ي الثاني لعام 
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 اخحٍاص خًٍع يمشسات انسُة انحأسٍسٍة . -8

 ٌحى جحىٌهها إنى كهٍة انحًشٌط أو كهٍات انًساس انعاو . 4يعذل جشاكًً ألم يٍ عُذ حصىل انطانثة عهى  -6

 نهكهٍات انصحٍةآنٍة انفشص 

 :انًحمذيات ورنك حسة انحشجٍة انحانًٌحى انفشص عٍ طشٌك انًفاظهة آنٍاً وجُافسٍاً تٍٍ خًٍع انطانثات 

 جشجٍة انشغثات .8

,  8-806, حٍا 8-808, حٍا 8-808, فٍض 8-808انعهًٍة )كٍىيعذل انُماط فً انًمشسات  .6

 (8-808, سٌط 8-808عشض

 انًعذل انحشاكًً نهسُة انحأسٍسٍة .4

 .% انححصٍهً(30%انمذسات+40%انثاَىٌة انعاية +40) انُسثة انًشكثة .4

 ششوط وظىاتط خاصة تثعط األلساو نهحخصٍص

 

 

 

 

 ( : 8347-8342,  8342-8340نهعايٍٍ ) يعذالت انفشص نهحخصٍص نطانثات انسُة انحأسٍسٍة نهكهٍات انصحٍة 

 انششوط انكهٍة
 اخحٍاص خًٍع يمشسات انسُة انحأسٍسٍة.   كهٍة طة األسُاٌ –كهٍة انطة انثششي 

 اخحٍاص خًٍع يمشسات انسُة انحأسٍسٍة.  كهٍة انصٍذنة

  أٌ ال ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب+( فً يمشس كًٍٍاء

 (.8-808نهحخصصات انصحٍة)كٍى 

  أٌ ال ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب+( فً يمشس عهى األحٍاء

 (.8-806انعاو نهحخصصات انصحٍة )حٍا 

  ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب+( فً يمشس عهى أحٍاء أٌ ال

 (.8-806األَساٌ نهحخصصات انصحٍة)حٍا 

 
 لسى عهىو انحأهٍم –كهٍة انصحة وعهىو انحأهٍم 

 (تشَايح انعالج انىظٍفً –تشَايح انعالج انطثٍعً )

 .اخحٍاص خًٍع يمشسات انسُة انحأسٍسٍة 

  أٌ ال ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب+(فً يمشس عهى أحٍاء

 .( 8-806اإلَساٌ نهحخصصات انصحٍة )حٍا

 
 لسى انحمٍُات انطثٍة –كهٍة انصحة وعهىو انحأهٍم

 (انحشخٍصٍةتشَايح األشعة  –تشَايح األشعة انصىجٍة )   

 

 .اخحٍاص خًٍع يمشسات انسُة انحأسٍسٍة 

  )+فً يمشس أٌ ال ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب

  .(8-808سٌاظٍات نهحخصصات انصحٍة )سٌط

  أٌ ال ٌمم جمذٌش انطانثة عٍ )ب+( فً يمشس فٍضٌاء

 .( 8-808عاية نهحخصصات انصحٍة )فٍض
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 األلساو
 انحذ األدَى نهُماط انعهًٍة 

8340\8342  8342\8347 

 كهٍة انطة انثششي

 3.70 3.76 كلٌة الطب البشري

  كهٍة طة األسُاٌ

 3.70 3.23  كلٌة طب األسنان

 كهٍة انصٍذنة

 4.41 0..4 كلٌة الصٌدلة

 كهٍة انصحة وعهىو انحأهٍم

 3.30 3.41 التخاطب والبلعأمراض -قسم علوم التواصل-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 3.00 0..4 التغذٌة االكلٌنٌكٌة-قسم علوم الصحة-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 4.43 3.66 العالج الوظٌفً-قسم علوم التأهٌل-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 .4.0 3.06 العالج الطبٌعً-قسم علوم التأهٌل-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 3.66 ــــــــــــــــــ العالج باألشعة-قسم التقنٌات الطبٌة-التأهٌلكلٌة الصحة وعلوم 

 3.88 ــــــــــــــــــ علم النفس اإلكلٌنٌكً-قسم علوم الصحة-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 4.76 4.18 الوبائٌات-قسم علوم الصحة-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 4.13 4.14 األشعة التشخٌصٌة-الطبٌةقسم التقنٌات -كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 4.06 .4.0 التصوٌر بالموجات فوق الصوتٌة-قسم التقنٌات الطبٌة-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 4.70 4.76 التثقٌف الصحً-قسم علوم الصحة-كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل

 


