
شروط وتعليمات االختبار التحريري للكليات الصحية للطالب للدخول في المنافسة 

 هـ1440/1441على القبول للعام الجامعي 

 الطالب: ـتعليمات 

حسب شروط القبول المعلن عنها على بوابة ببدخول االختبار  السماح للطالب -1

وزونة نسبهم الم لمن يتم السماح بدخول االختبار للطالبالقبول االلكتروني، وس

لكلية الصيدلة االكلينيكية وكلية  %80سنان ولكلية الطب وطب األ علىوأ 85%

العام  وأما خريج هـ1439/1440هذا العام  لخريج العلوم الطبية التطبيقية

وفقا  علىوأ %90لمن نسبهم الموزونة سيسمح هـ 1438/1439الـماضي 

من  %30لثانوية العامة + التراكمي لمن المعدل  %30للمعادلة التالية: ـ )

 .ختبار التحصيلي(من درجة ا %40درجة اختبار القدرات + 

ستكون المعادلة في المنافسة على القبول وفقا للمعادلة بعد تصحيح االختبار  -2

من  %25من درجة االختبار المعدل التراكمي للثانوية العامة +  %25التالية: 

من  %20من درجة االختبار التحصيلي +  %30درجة االختبار القدرات + 

 درجة االختبار التحريري الصحي.

رسل وست م7/7/2019الموافق  هـ4/11/1440 األحديوم  هو االختبارموعد  -3

ابة في بو المدخلجوال الطالب  ليإرسالة نصية بمقر االختبار ووقت االختبار 

 القبول االلكتروني.

موقع بوابة على  اختبار الكليات الصحية والموجود يجب طباعة نموذج دخول -4

 ختبار.بدخول اال حضاره لمقر االختبار ليتم السماح للطالبإالقبول االلكترونية و



از السفر جوأصل  حضارإو يجب أبطاقة األحوال المدنية  أصل حضارإيجب  -5

من دخول االختبار  هسيمنع بذلك لتزام الطالباعدم الخاص بالطالب فقط، و

 .له ولن يكون هناك اختبار بديل ائيا  نه

 وقت بدء االختبارالطالب الحضور قبل نصف ساعة من يجب على  -6

 سيتم استبعاده من دخول االختبار الإيجب الحضور بالزي الرسمي و -7

 و القلم الجاف نهائياأو الساعة االلكترونية أالجوال  حضارإيجب عدم  -8

أقالم رصاص من قبل  توفيركون اإلجابة بالقلم الرصاص فقط وسيتم ست -9

 .الجامعة لجميع الطلبة

 اإلنجليزية.سيكون االختبار التحريري باللغة  -10

 .كون مدة االختبار ساعة واحدةست -11

حضور الطالب في الوقت المحدد هناك اختبار بديل في حالة عدم  لن يكون -12

 والمعلن عنه.

المدينة لتعليم عن بعد في عمادة ا 35سيكون مقر االختبار في مبنى رقم  -13

 مقر وضحرسال رسائل نصية تإوسيتم  ،7الجامعية بالقرب من بوابة رقم 

طباعة نموذج دخول االختبار من و سيكون عن طريق طالب، أ لكل االختبار

معلومات مقر االختبار وقاعة ا كل فيه ا  يقونة بوابة القبول االلكترونية موضحا

 االختبار لكل طالب.



 

 


