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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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العلمية والتخصصـات الكليـات
يبين الجدول التالي كليات الجامعة والتخصصات المتاحة فيها
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يتم القبول في أحد المسارين
 •
 •

شروط قبول الطالب خريجي الثانوية العامة

 •
 
 
 •
 •
 •


 •

 
(www.rbu-admit.edu.sa

 
www.ksau-hs.edu.sa

 •

مواعيد التقديم

 •www.ksau-hs.edu.sa
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قبول الطالبات خريجات الثانوية العامة 
المدينة الجامعية في الرياض:

 •               



 •

المدينة الجامعية في جدة:

 •              
          


 •

المدينة المدينة الجامعية في ا�حساء:

 •              


 •
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شروط قبول الطالبات خريجات الثانوية العامة

 •
 •
 
 
 •
 •
 •
 •

         


www.rgu.admit.edu.sa 



http://www.ksau-hs.edu.sa


  http://www.ksau-hs.edu.sa

مواعيد التقديم 

 •www.ksau-hs.edu.sa
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دراسة الطب لحملة البكالوريوس
الرياض (طالب وطالبات)  /  جدة (طالب وطالبات)


  

شروط ومتطلبات القبول في كلية الطب لحملة البكالوريوس 

 •
 •
 •


 •
 •
 •
 •

مواعيد التقديم :

 •               
www.ksau-hs.edu.sa
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طريقة التقديم على الجامعة
نظام التقديم ا�لكتروني للطالب والطالبات في جدة وا�حساء

     
          


http://www.ksau-hs.edu.sa
 •
 •
 •

القبول ا�لكتروني الموحد للطالب والطالبات في الرياض


www.rbu.admit.edu.sa
www.rgu.admit.edu.sa

 •


 •


 •
 •


 •
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معايير القبول

               


 • 
 • 
 •  

وتحسب النسبة المركبة كما يلي:

××
×

مثال على طريقة حساب النسبة المركبة:

 •


 •×××
 •

 
 •               
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تعليمات هامة: 

 •


 •
 •  
 • 
 •
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الدراسات العليا
تقدم الجامعة برامج ماجستير في التخصصات التالية:

 •
 •
 •
 •
 •
 •

١- ماجستير التعليم الطبي
(كلية الطب في الرياض وفروع الجامعة في جدة وا�حساء)



شروط القبول

 •
 •              


 •


 • 
 •
 •
 •www.ksau-hs.edu.sa
 •
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مواعيد التقديم

 • www.ksau-hs.edu.sa     
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٢- ماجستير المعلوماتية الصحية
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في الرياض وفروع الجامعة في جدة وا�حساء)

               


IMIA

شروط القبول

 •
 •


 •


 •
 •TOFEL

IELTS
 •
 •
 •

مواعيد التقديم

 •www.ksau-hs.edu.sa
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٣- ماجستير الصحة العامة
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)




شروط القبول

 •
 •


 •


 •
 •TOFEL

IELTS
 •
 •
 •

مواعيد التقديم

 • www.ksau-hs.edu.sa      
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الصحية ٤- ماجستير إدارة النظم
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)

 


شروط القبول

 •
 •


 •


 •
 •TOFEL

IELTS
 •
 •
 •

مواعيد التقديم

 • www.ksau-hs.edu.sa      
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واالحصاء الحيوي ٥- ماجستير الصحة العامة في الوبائيات
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)




شروط القبول

 •
 •


 •


 •
 •TOFEL

IELTS
 •
 •
 •

مواعيد التقديم

 •www.ksau-hs.edu.sa   
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ماجستير التمريض تخصص القبالة
(كلية التمريض في الرياض وجدة)

تمنح درجة الماجستير في التمريض تخصص القبالة لحامالت البكالوريوس في التمريض.

شروط القبول: 

 •
 •
 •
 •
 •
 •TOFEL

IELTS
 •
 •
 •

مواعيد التقديم

 • www.ksau-hs.edu.sa      
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الزماالت الطبية

               

http: //ksau-hs.edu.sa






