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 والتمريضتخصصات طب االسنان والعلوم الطبية تعليمات القبول المباشر 

 في الجامعة العربية األمريكية

 

 طب االسنان .1

 

وحدات من أثنين من  3وحدات رياضيات على األقل و  3بشرط دراسة فأعلى علمي % 80 معدلأ. 

 مساقات العلوم األساسية )كيمياء، فيزياء، بيولوجي(.

 

 للمساق العلمي الذي لم يدرسه في البجروت. Science-Pre: سيتم دراسة مساق مالحظة

 

 

 التمريض .2

 

% 80% فأعلى للبجروت العلمي، ومعدل 65و معدل % فأعلى للبجروت االدبي أ80معدل    أ. 

 علمي.-% فأعلى للثانوية العامة65ادبي و معدل  –فأعلى للثانوية العامة 

 

 من في مرحلة البجروت لديهم وحداتوليس الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط أعاله  مالحظة:

العلوم ويستثني من  لتلك Pre- Scienceدراسة  عليهممساقات العلوم األساسية )كيمياء، بيولوجي( 

 ذلك طالب التجسير بغض النظر عن نوع شهادة التوجيهي. 

 

 المختبرات الطبية، االشعة .3

 

 .للبجروت العلمي فقطفأعلى % 65معدل    أ. 

 ثانوية عامه علمي فقط.فأعلى % 65ب.  معدل 

 

الطلبة الذين ينطبق عليهم الشروط أعاله ولم يدرسوا في مرحلة البجروت مساقات العلوم  مالحظة:

 لتلك المساقات. Pre-Scienceاألساسية )كيمياء، فيزياء، بيولوجي( عليهم دراسة 
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 الطبيعيالعالج  .4

 

 % فأعلى للبجروت العلمي فقط.65أ. معدل 

 زراعي -صناعي –% فأعلى ثانوية عامة علمي 65معدل ب. 

 

الطلبة الذين ينطبق عليهم الشروط أعاله ولم يدرسوا في مرحلة البجروت مساقات العلوم  مالحظة:

 لتلك المساقات. Pre-Scienceاألساسية )كيمياء، فيزياء، بيولوجي( عليهم دراسة 

 

 

 الوظيفي العالج .5

 

 علمي أو ادبي.% فأعلى للبجروت 65أ. معدل 

 زراعي. –صناعي  –% فأعلى للثانوية العامة في تخصصات علمي 65معدل ب. 

 % فأعلى للثانوية العامة لباقي تخصصات الثانوية العامة.70ج. معدل 

 

الطلبة الذين ينطبق عليهم الشروط أعاله ولم يدرسوا في مرحلة البجروت مساقات العلوم  مالحظة:

 .Pre-Scienceء، بيولوجي( عليهم دراسة األساسية )كيمياء، فيزيا

 

 :ثانياً: القبول في البرنامج التحضيري

باشر في التخصص الذي البرنامج التحضيري اذا لم يلبي شروط القبول الم فيللدراسة للطالب التقدم  يحق

 يرغب دراسته مع مراعاة ما ورد أعاله.

 

 :دراستهثالثاً: شروط االنتقال من البرنامج التحضيري الى التخصص الذي يرغب 

 -التالية: يجب على الطالب تحقيق الشروط 

النجاح في جميع المواد االجبارية المطلوبة في الخطة الدراسية للطلبة المقبولين مباشرة في التخصص  .1

 المطلوب في السنة األولى.

 السنة الثانية في البرنامج المستهدف.تحقيق شروط االنتقال الى  .2

 



05/02/2018ريخ بتا 2017/2018-16مجلس العمداء   

يخضع الطالب في البرنامج التحضيري للتعليمات الخاصة في البرنامج المستهدف والى تعليمات رابعاً: 

 لم يرد فيه نص. الجامعة فيما


