مىاعيد القبىل بكلياث السٍاض لعب ألاشنان والصيدلت للفصل الدزاس ي ألاول 1439/1438هـ
جسحب كـلياث السٍاض لعب ألاشنان والصـيدلت بالعلبت املخقـدمين للفصل الدزاس ي ألاول 1439/1438هـ علما بأن مىاعيد القبىل
شخكىن على النحى الخالي -:
 العلبت املصخجدًن ًبدأ من 1438/9/2هـ املىافق 2017/5/28م .
 العلبت املحىلين ًبدأ من 1438/9/2هـ املىافق2017/5/28م وٍنخهي في 1438/10/22هـ املىافق 2017/7/16م وٍكىن
ً
القبىل جنافصيا حصب املعدل واملقاعد املخاحت
 ظلبت الخجصيرفي جخصص بكالىزٍىس الصيدلت وصحت الفم وألاشنان واملخخبراث العبيت والخمسٍض وجقنيت ألاشنان
ومصاعد ظبيب أشنان ًبدأ من جازٍخ 1438/9/2هـ املىافق 2017/5/28م وٍنخهي في 1438/10/22هـ املىافق 2017/7/16م
ً
وٍكىن القبىل جنافصيا حصب املعدل واملقاعد املخاحت
ٌ عقد أمخحان القبىل كل ًىم ثالثاء حصب ألاوقاث الخاليت :

ال ـ ـ ــىقت
9,00ص10,30-ص

النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
أمخحان عملي للمخقدمين لخخصص ظب ألاشنان (فقغ)

10,30ص12,00-ص

امخحان جحسٍسي للغت إلاهجليزًت

12,00ػ12,30-ػ

صالة الظهس +اشتراحت

12,30ػ2,00-ػ

املقابلت الشخصيت

حعلن هخائج القبىل كل ًىم أ حد من ألاشبىع الري ًليت .
أشخقبال العلباث حصب العنىان الخالي :
النمىذجيه مبنى زقم  –517ظسٍق امللك فهد البىابت (زقم  )1للعالب والبىابت (زقم  ) 3للعالباث .
هاجف زقم920000842 :
للمزٍد من املعلىماث ًسجى إلاظالع على مىقع الكلياث http://www.riyadh.edu.sa
مالحظه هامه  :السجاء إحضازالبعاقت الشخصيت عند الحضىز لمخحان القبىل

شروط إلالخحاق باليلياث للفصل الدراس ي ألاول  1439/1438هـ
ٌشترط للبىل املخلدم لنيل درجت البيالىرٍىش في أحد الخخصصاث الصحيت امللدمت من اليلياث أن ٌضخىفي الشروط الخاليت:
ً
 .1أن ًىىن حاصال على شهادة الثاهىٍت العامت أو ما ٌعادلها من داخل اململىت أو من خارجها و أخخبار اللدراث والخحصيلي أو
الامخحاهاث املشابهه مثل الضاث .
ً
 اللبىل في جخصص بيالىرٍىش ظب وجراحت الفم وألاصنان حضب الدرجت املىزوهت لىال من :
الثاهىٍت العامت  %30اللدراث  %30الخحصيلي  %40بحيث ال جلل الدرجت املىزوهت عن  %80وال جلل درجت الخحصيلي عن %70
ً
 اللبىل في جخصص بيالىرٍىش الصيدلت حضب الدرجت املىزوهت لىال من :
الثاهىٍت العامت  %30اللدراث  %30الخحصيلي  %40بحيث ال جلل الدرجت املىزوهت عن %70
 اللبىل في جخصص بيالىرٍىش الخمرٍض وصحت الفم وألاصنان واملخخبراث العبيـت وجلنيـت ألاصـنان ومضـاعد ظبيـب أصـنان
ً
حضب الدرجت املىزوهت لىال من :
الثاهىٍت العامت  %30اللدراث  %30الخحصيلي  %40بحيث ال جلل الدرجت املىزوهت عن %65
.2
.3
.4
.5
.6

أن ًىىن حضن الضيرة و الضلىن .
أن ًجخـازبنجـا أمخحاهـاث اللبـىل املشـخملت علـى اللنـت ألاهجلياًـت وامللابلـت الصخصـيت وألامخحـان العملـي ( بالنضـبت للمخلــدمين
لخخصص بيالىرٍىش ظب وجراحت الفم وألاصنان ) .
ً
ً
أن ًىىن الئلا ظبي ــا.
ً
أن ال ًىىن مفصىال من جامعت أو وليت أخري ألصباب جأدًبيت .
حضدًد الرصىم الدراصيت امللررة .

الىثائم املعلىبت
 .1أصل شهادة الثاهىٍت العامت أو ماٌعادلها .
 .2إشعارهديجت اخخباراللدراث العامت و الخحصيلي من املرهسالىظني لللياش والخلىٍم .
 .3صىرة من إثباث الصخصيت ( الهىٍت الىظنيت –هىٍت املليم ) .
 .4صىرجين شخصيت .
 .5إًصال دفع رصىم الدسجيل (  ) 5000خمضت أالف رٍال غيرمضترده

شروط الخحىٍل باليلياث للفصل الدراس ي ألاول  1439/1438هـ
 الخحىٍل لخخصص بيالىرٍىش ظب وجراحت الفم وألاصنان ٌشترط أصديفاء الشروط الخاليت :
 أصل السجل الاوادًمي مصدق مع احضاروصف امللرراث الدراصيت .ً
 أن ال ًلل املعدل التراهمي عن جيد جدا وٍىىن اللبىل جنافضيا وحضب امللاعد املخاحت . صىره من الهىٍت الىظنيت  /هىٍت املليم . صىرجين شخصيت . ظلبت الخجضيرفي جخصص بيالىرٍىش الصيدلت وصحت الفم وألاصنان واملخخبراث العبيت والخمرٍض وجلنيت ألاصنان
ومضاعد ظبيب أصنان ٌشترط أصديفاء الشروط الخاليت :
ً
 أن ًىىن حاصال على الثاهىٍت العامت جخصص علمي . أصل شهادة الدبلىم والسجل ألاوادًمي .-

جصنيف الهيئت الضعىدًت للخخصصاث الصحيت صاري املفعىل .
ً
أن ًىىن حاصال على أحد أخخباراث اللنت ألاهجلياًت ( الخىفل  /اًلدط  /هفاًاث )
ً
أن ال ًلل املعدل التراهمي عن جيد وٍىىن اللبىل جنافضيا وحضب امللاعد املخاحت .
صىره من الهىٍت الىظنيت  /هىٍت املليم .

 -صىرجين شخصيت .

كضم اللبىل والدسجيل

