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تمهيد
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الجامعة عن
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المدينة الجامعية في الرياض فيها سبع كليات هي: 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

المدينة الجامعية في جدة فيها أربع كليات هي: 

 •

 •

 •

 •

المدينة الجامعية في ا حساء فيها ثالث كليات هي:

 •

 •

 •
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���� א���� ����� א��א��� א��א��
א������ א��א���� �� א���א�:

أوال: القبول في المسار الصحي الموحد لكلیات الطب، طب االسنان، الصیدلة والعلوم الطبیة التطبیقیة في تخصصاتھا (علوم المختبرات 

االكلینیكیة، العالج التنفسي، الخدمات الطبیة الطارئة، العالج الوظیفي، علوم االشعة، تقنیة القلب (القسطرة القلبیة) وتقنیة التخدیر).

ثانیاً: مسار كلیة الصحة العامة والمعلوماتیة الصحیة تخصص المعلوماتیة الصحیة (قبول مباشر).

:��� �� ��א������ א��א��
القبول في المسار الصحي الموحد لكلیات: الطب والعلوم الطبیة التطبیقیة في تخصصاتھا (الخدمات الطبیة الطارئة، العالج التنفسي، 

تقنیة التخدیر، العالج الوظیفي وعلوم االشعة).

א������ א��א���� �� א���א�:
القبول مباشر في كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة في تخصصاتھا (العالج التنفسي، الخدمات الطبیة الطارئة، علوم االشعة والعالج الوظیفي).

۱- أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

۲- لكلیة الطب، طب االسنان، الصیدلة والعلوم الطبیة التطبیقیة ان یكون حدیث التخرج

۳- لكلیة الصحة العامة والمعلوماتیة الصحیة اال یكون قد مضى على تخرجھ أكثر من ثالث سنوات

٤- أال یقل المعدل التراكمي العام في الثانویة العامة علوم طبیعیة عن ٪۹۰.

٥- اجتیاز المقابلة الشخصیة للبرامج التي تتطلب ذلك، وستكون معاییر التقییم في المقابلة الشخصیة على النحو التالي:

                 ∙   وضوح الھدف والرغبة بالتخصص.

                 ∙   التواصل اللفظي والبصري.

                 ∙   مالئمة المتقدم للتخصص (القدرات والمھارات).

یتطلب الحصول على مجموع ٦۰٪ كحد أدنى من ۱۰۰٪ في المقابلة الشخصیة إلتمام إجراءات القبول. 

٦- اجتیاز الكشف الطبي واستیفاء الشروط العامة وقت التقدیم.

۷- التقدم الختبار القبول للتخصصات العلمیة للطالب (التحصیلي) واختبار القدرات العامة (القیاس) اللذان یعقدان في مركز قیاس 

التابع لھیئة تقویم التعلیم والتدریب.
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א���� א�����	� �א�	���:
۱- سیتم استبعاد الطلب في حالة عدم صحة البیانات المدخلة.

۲- جمیع الطلبات تكون عن طریق موقع القبول اإللكتروني الموحد للطالب في الجامعات الحكومیة والكلیات التقنیة في منطقة الریاض 

وفي جدة واالحساء عن طریق موقع الجامعة االلكتروني للعام الحالي.

۳- تخضع عملیات القبول إلى المفاضلة بین الطالب حسب النسبة الموزونة وتوفر المقاعد واجتیاز المقابلة الشخصیة للبرامج التي تتطلب ذلك.

٤- عدم استكمال المتقدم أي إجراء من إجراءات التقدیم في المواعید المحددة یخرجھ من المنافسة.

٥- یكتب االسم كامالً باللغة العربیة مطابقًا لشھادة الثانویة العامة.

٦- یجب متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب عمادة القبول والتسجیل 

على تویتر.

۷- ان یكون المتقدم الئق طبیاً.

۸- عند الترشیح للقبول یجب تزوید عمادة القبول والتسجیل بالمستندات التالیة:

•صورة من شھادة الثانویة العامة.

•صور شخصیة.

سیكون التنافس على المقاعد المتوفرة وفق المعاییر التالیة:

 - تمثل النسبة العامة في شھادة الثانویة العامة ٪۳۰ من النسبة الموزونة

 -  تمثل درجة اختبار القدرات العامة ٪۳۰ من النسبة الموزونة

 - تمثل درجة االختبار التحصیلي ٪٤۰ من النسبة الموزونة

* تحسب النسبة الموزونة المعتمدة للقبول في البرنامج كاآلتي: 

النسبة الموزونة = (نسبة الثانویة العامة × ۰٫۳۰) + (درجة القدرات العامة × ۰٫۳۰) + (درجة االختبار التحصیلي × ۰٫٤۰)

مثال لحساب النسبة المركبة: 

طالب نسبتھ في الثانویة العامة (۹٥٫۰۰٪)

ودرجتھ في القدرات العامة (۸٥٫۰۰) 

وفي االختبار التحصیلي (۸۰٫۰۰) 

الدرجة الموزونة = (۹٥٫۰۰٪ × ۰٫۳۰) + (۸٥٫۰۰ × ۰٫۳۰) + (۸۰٫۰۰ × ۰٫٤۰) = ۸٦ 

 •www.ksau-hs.edu.sa@KSAU_Admission
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 •

 •
 •

 •

 •

 •

 •

الصحي

ثالثاً: مسار كلیة الصحة العامة والمعلوماتیة الصحیة تخصص المعلوماتیة الصحیة ونظم المعلومات (قبول مباشر).

السمعیات واضطرابات التخاطب،عـلم النفس االكلینیكي

تقنیة القلب (التصویر الصوتي)

والخدمات الطبیة الطارئة
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 •
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 •
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اجتیاز المقابلة الشخصیة للبرامج التي تتطلب ذلك، وستكون معاییر التقییم في المقابلة الشخصیة على النحو التالي:

۱- وضوح الھدف والرغبة بالتخصص.

۲- التواصل اللفظي والبصري.

۳-مالئمة المتقدم للتخصص (القدرات والمھارات).

یتطلب الحصول على مجموع ٦۰٪ كحد أدنى من ۱۰۰٪ في المقابلة الشخصیة إلتمام إجراءات القبول.

 •

التقدم الختبار القبول للتخصصات العلمیة للطالب (التحصیلي) واختبار القدرات العامة (القیاس) اللذان یعقدان 

في مركز قیاس التابع لھیئة تقویم التعلیم والتدریب

۳.     لكلیة الصحة العامة والمعلوماتیة الصحیة اال یكون قد مضى على تخرجھا أكثر من ثالث سنوات.

اجتیاز الكشف الطبي واستیفاء الشروط العامة وقت التقدیم.

א���� א�����	� �א�	���:
۱- سیتم استبعاد الطلب في حالة عدم صحة البیانات المدخلة.
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۲- جمیع الطلبات تكون عن طریق موقع القبول اإللكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومیة والكلیات التقنیة في منطقة الریاض 

وفي جدة واالحساء عن طریق موقع الجامعة االلكتروني للعام الحالي.

۳- تخضع عملیات القبول إلى المفاضلة بین الطالبات حسب النسبة الموزونة وتوفر المقاعد واجتیاز المقابلة الشخصیة للبرامج التي تتطلب ذلك.

٤- عدم استكمال المتقدمة أي إجراء من إجراءات التقدیم في المواعید المحددة یخرجھا من المنافسة.

٥- یكتب االسم كامالً باللغة العربیة مطابقًا لشھادة الثانویة العامة.

٦- یجب متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب عمادة القبول والتسجیل على تویتر.

۷- ان تكون المتقدمة الئقة طبیاً.

۸- عند الترشیح للقبول یجب تزوید عمادة القبول والتسجیل بالمستندات التالیة:

•صورة من شھادة الثانویة العامة.

•صور شخصیة.

سیكون التنافس على المقاعد المتوفرة وفق المعاییر التالیة:

 - تمثل النسبة العامة في شھادة الثانویة العامة ٪۳۰ من النسبة الموزونة

 -  تمثل درجة اختبار القدرات العامة ٪۳۰ من النسبة الموزونة

 - تمثل درجة االختبار التحصیلي ٪٤۰ من النسبة الموزونة

* تحسب النسبة الموزونة المعتمدة للقبول في البرنامج كاآلتي: 

النسبة الموزونة =(نسبة الثانویة العامة × ۰٫۳۰) + (درجة القدرات العامة × ۰٫۳۰ ) + (درجة االختبار التحصیلي × ۰٫٤۰)

مثال لحساب النسبة المركبة: 

طالب نسبتھ في الثانویة العامة ( ۹٥٫۰۰٪)

ودرجتھ في القدرات العامة ( ۸٥٫۰۰) 

وفي االختبار التحصیلي ( ۸۰٫۰۰) 

الدرجة الموزونة = (۹٥٫۰۰٪ × ۰٫۳۰) + (۸٥٫۰۰ × ۰٫۳۰) + (۸۰٫۰۰ × ۰٫٤۰) = ۸٦ 

 •www.ksau-hs.edu.sa@KSAU_Admission
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www.ksau-hs.edu.sa

@KSAU_Admission
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 •

:��א� א��א��	�� א��א��� ��א�� א��א����� �א������ א��א�� �� א�� 

ماجستیر التعلیم الطبي.
ماجستیر المعلوماتیة الصحیة

ماجستیر الصحة العامة في صحة البیئة والمجتمع.
ماجستیر الصحة العامة في إدارة النظم الصحیة.

ماجستیر الصحة العامة: تخصص الوبائیات واإلحصاء الحیوي.
الدبلوم العالي في القیادة الصحیة التنفیذیة.

ماجستیر التمریض (تخصص قبالة).
الدبلوم العالي في األمان االسري

التمریض والصیدلة.

، والتمریض والصیدلة

ان یكون حاصالً على (٦٫٥) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥٥۰) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة 

(TOEFL PBT) او حاصالً على (۸٦) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد مضى على تاریخ 

االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۹۲) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان ال یكون قد مضى على 

تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 
أساسیان لدخول المقابلة).



 •
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 •www.ksau-hs.edu.sa

یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.
 •
 •

یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب 
عمادة القبول والتسجیل على تویتر

@KSAU_Admission

@KSAU_Admission
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IMIA
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 •

 •www.ksau-hs.edu.sa

ان یكون المتقدم من حملة درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: الطب البشري، طب األسنان، التمریض، الصیدلة، 
األشعة، المختبرات، إدارة النظام الصحیة، إدارة المعلومات، الحاسب اآللي وتقنیة المعلومات.

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 
أساسیان لدخول المقابلة).

ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة 
اإلنجلیزیة (TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد مضى 
على تاریخ االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان ال یكون 

قد مضى على تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.

یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.
یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب • 

عمادة القبول والتسجیل على تویتر

@KSAU_Admission

@KSAU_Admission
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •www.ksau-hs.edu.sa

�א����� א��� א��א�� �� ��� א����� �א������

 ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة 
(TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد مضى على تاریخ 

االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان ال یكون قد مضى على 
تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 

أساسیان لدخول المقابلة).

 یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.
یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب 

عمادة القبول والتسجیل على تویتر

 •

صحة البیئة والمجتمع

@KSAU_Admission

@KSAU_Admission

ان یكون المتقدم من حملة درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: الطب البشري، طب االسنان، الصیدلة، العلوم 
الطبیة التطبیقیة، التمریض، الصحة العامة، الوبائیات، اإلحصاء الحیوي.
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة 
اإلنجلیزیة (TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد مضى 
على تاریخ االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان ال یكون 

قد مضى على تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.

����א����� א��� א��א�� �� ��א�� א���� א�

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 
أساسیان لدخول المقابلة).

یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.

 •www.ksau-hs.edu.sa

 یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في • 

حساب عمادة القبول والتسجیل على تویتر

ان یكون المتقدم من حملة درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: الصحة العامة، اإلدارة الصحیة، إدارة المستشفیات، 

اقتصادیات الصحة، إدارة االعمال، الطب، طب االسنان، الصیدلة، التمریض.

@KSAU_Admission

@KSAU_Admission
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 •www.ksau-hs.edu.sa

����א����� א��� א��א��: � � א���א��א� �א��א� א��

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 

أساسیان لدخول المقابلة).

یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.

یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب 

عمادة القبول والتسجیل على تویتر

 •

الصحة العامة: تخصص الوبائیات واإلحصاء الحیوي

ان یكون المتقدم من حملة درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: الطب البشري، طب األسنان، التمریض، الصیدلة، 

والمختبرات، العلوم الطبیة التطبیقیة، الصحة العامة، الوبائیات، اإلحصاء الحیوي.

 ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة 

(TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد مضى على تاریخ 

االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان ال یكون قد مضى على 

تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.
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أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 
أساسیان لدخول المقابلة).

یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.

یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في حساب 
عمادة القبول والتسجیل على تویتر

 •

دبلوم الدراسات العلیا في القیادة الصحیة التنفیذیة ھو برنامج حدیث تقدمھ كلیة الصحة العامة والمعلوماتیة الصحیة في جامعة الملك سعود 

بن عبد العزیز للعلوم الصحیة ویستھدف المھنیین الصحیین الذین  یرغبون في أن یصبحوا رؤساء ومدراء تنفیذیین فّعالین في مجالھم.

اعداد ممارسین أكفاء في مجال حمایة األسرة والوقایة من العنف األسري من خالل تقدیم دبلوم فرید إقلیمیًا یجمع بین المعارف التراكمیة 
العالمیة ومھارات الخبراء المیدانیین والقیم الثقافیة واإلسالمیة المحلیة مما یمھد الطریق لمجتمع آمن یلبي رؤیة الدولة ۲۰۳۰ 

فیما یتعلق باألسرة سالمة وجودة الحیاة.

یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر كحد أدنى.

یجب أال یقل المعدل التراكمي لمستوى الماجستیر عن ۳٫۷٥ من ٥.
ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة • 

اإلنجلیزیة (TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد 
مضى على تاریخ االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (STEP) وان 

ال یكون قد مضى على تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.
یجب أن یكون لدى مقدم الطلب ثالث سنوات على األقل من الخبرة في منصب قیادي / إداري ورسالة تؤكد تعیینھ / 

تعیینھا في ھذا المنصب.

موافقة جھة العمل على الدراسة لمدة سنة أكادیمیة (موافقة رئیس القسم والمقرونة بموافقة الخدمات الطبیة أو مدیر 
التشغیل بالنسبة لموظفي الشؤون الصحیة بالحرس الوطني).
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واال یزید عمر المتقدمة عن ۳٥ سنة.• 

 •

 •

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة.

یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس من جامعة معترف بھا في أحد التخصصات الصحیة، العلوم 
اإلنسانیة: علم النفس، االجتماع، الخدمة االجتماعیة، أو التخصصات التربویة، أو القانونیة بدرجة ال تقل عن جید جداً.

• إجادة اللغة العربیة (لغة برنامج الدبلوم) تحدثاً وكتابة.
• االلتزام بتسدید رسوم الدبلوم العالي.

• تقدیم شھادة بممارسة مھنیة في مجال الحمایة األسریة لمدة عام على األقل من جھة محلیة أو إقلیمیة أو دولیة.
موافقة جھة العمل على الدراسة لمدة سنتین أكادیمیتین لبرامج الماجستیر وسنة لبرنامج الدبلوم العالي في القیادة 

الصحیة التنفیذیة والدبلوم العالي في األمان األسري (موافقة رئیس القسم والمقرونة بموافقة الخدمات الطبیة أو مدیر 
التشغیل بالنسبة لموظفي الشؤون الصحیة بالحرس الوطني).

 •

• تعبئة طلب االلتحاق على الموقع االلكتروني.
أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 

أساسیان لدخول المقابلة.
 •

• ان یجتاز اختبار القبول بالكلیة (إن وجد).

یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في 
حساب عمادة القبول والتسجیل على تویتر 

 •

• یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.

@KSAU_Admission

 •www.ksau-hs.edu.sa
@KSAU_Admission



33

http: //ksau-hs.edu.sa



 •www.ksau-hs.edu.sa
@KSAU_Admission

@KSAU_Admission

 •

 •

 •
 •

أن یجتاز المقابلة الشخصیة (إحضار خطاب الموافقة المبدئیة من جھة العمل واجتیاز اختبار اللغة اإلنجلیزیة شرطان 

أساسیان لدخول المقابلة).
یتم القبول حسب المفاضلة المبنیة على المعدل التراكمي وتوفر المقاعد والمقابلة الشخصیة.

 یجب على المتقدمین متابعة نتائج الترشیح حتى انتھاء فترة القبول، وذلك من خالل رابط بوابة التقدیم الموجود في 

حساب عمادة القبول والتسجیل على تویتر

 •

 •

 •

ان یكون حاصالً على (٦) درجات في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (IELTS) او حاصالً على (٥۰۰) في اختبار اللغة • 

اإلنجلیزیة (TOEFL PBT) او حاصالً على (٦۱) في اختبار اللغة اإلنجلیزیة (TOEFL IBT) وان ال یكون قد 

 (STEP) مضى على تاریخ االختبار أكثر من سنتین. ان یكون حاصالً على (۸۳) درجة في اختبار اللغة اإلنجلیزیة

وان ال یكون قد مضى على تاریخ االختبار اكثر من ۳ سنوات.




