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أسست كلية الطب بجامعة الملك سعود في عام ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧ م لتكون األولى على 
مستوى المملكة، و بدأت الدراسة الفعلية بعد ذلك بعامين، و في العام ١٣٩4هـ افتتح 
القسم الخاص بالطالبات، و بعده بعام انضم مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي للكلية، 
بعد ذلك افتتحت مقرات كلية الطب و مستشفى الملك خالد الجامعي في عام ١4٠١ هـ 

/١٩٨١م لإلسهام في العملية التعليمية وتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وحتى اليوم شهدت الكلية تخريج أكثر من 4٠٠٠ طالب و طالبة. و ما يزيد على ٢٠٠ 
طالب دراسات عليا، إضافة إلى ٧٠٠ خريج من برامج الزمالة الطبية في مختلف التخصصات 

لدعم القطاع الصحي و المساهمة في تدريب العاملين فيه من داخل المملكة وخارجها.

نبذة عن الكلية ..

الرؤية:
أن نحقق الريادة في التعليم الطبي و الخدمات الصحية، و أن يكون لنا بصمة واضحة 
في تعزيز الصحة في المجتمع السعودي، و تقديم إضافات متميزة للعلوم الطبية على 

مستوى العالم.

الرسالة:
- نعلم وندرب األطباء الممارسين 
الصحيين في بيئة تعليمية مبدعة.
- نستكشف آفاقًا جديدة في البحث 

العلمي و ننتج إسهامات عملية مهمة 
للعالم.

- نقدم خدمات صحية على مستوى عال 
للمجتمع السعودي.

- نوائم بين التعليم الطبي و البحث 
العلمي و الرعاية الصحية في بيئة شاملة.

القيم:
•  اإلبتكار و اإلبداع.

•  التفوق.
•  العمل الجماعي.

•  المصداقية.
•  المسؤولية.

•  التعلم المستمر.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إلى بناتي وأبنائي األعزاء طلبة و طالبات كلية الطب 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يسعدني و كلي فخر و إعتزاز بإسمي واسم جميع منسوبي كلية الطب والمدينة 
الطبية أن أرحب بكم في رحاب كليتكم كلية الطب بجامعة الملك سعود أحد 

قالع العلم و المعرفة في مملكتنا الغالية.
بناتي و أبنائي و أنتم تبدؤون هذا المشوار مشوار التحدي و األمل و أنتم تبدؤون 
خطوة األلف ميل و التي ستكون نهايتها سعيدة و جميلة بإذن اهلل وقد اخترتم 
هذا الطريق لإلنتصار على النفس و تحقيق رغبة جامحة لديكم أن تكونوا من 
لبنات البناء لهذا الوطن الكريم. الكل ينتظركم والديكم مجتمعكم و األهم من 
ذلك وطنكم فهيا شمروا عن سواعدكم و ابذلوا أوقاتكم بالنهل من مصادر 
أوصيكم  أخيرًا  و  النجوم  و  الكواكب  تحدها  واسعة ال  التحدي  المعرفة فسماء 
أنا  اللحظة.  في هذه  حملتموها  التي  العظيمة  األمانة  استشعار  و  اهلل  بتقوى 
لست بعميدكم فقط أنا والدكم أواًل و أخيرًا و يسعدني التواصل معكم في أي 
وقت متى ما وجدتم أني استطيع خدمتكم و ذلك شرف لي ، مع دعواتي القلبية 

لكم بالتوفيق و النجاح.

عميد كلية الطب و المشرف 
على المستشفيات الجامعية: 

أ.د. فهد بن عبداهلل الزامل 

للتواصل :
الهاتف: ٤٦٧٠٨٩٠

الفاكس: ٤٦٧١٨٣١
  fzamil@ksu.edu.sa    :البريد اإللكتروني

كلمة العميد :

إدارة 
الكلية

mailto:fzamil@ksu.edu.sa
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وكيل كلية الطب 
للشؤون األكاديمة:

د.فيصل بن عبداهلل السيف

للتواصل :
الهاتف: ٤٦٧٠٨٧٨

الفاكس: ٤٦٧٢٦٥٠
falsaif@ksu.edu.sa  :البريد اإللكتروني

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أبنائي و بناتي طالب و طالبات كلية الطب

السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته
أرحب بكم جميعا في كليتكم ، أول كلية طب في المملكة، و التي نرجوا لها أن 
تكون من أفضل كليات الطب في العالم . و أهم ما تعتمد عليه بعد اهلل في 
ذلك هو وجودكم في هذه الكلية و مشاركتكم  الفاعلة في تطوير و إثراء كل 

بقعه فيها.
يعينكم ألن  ما  تقديم كل  األول  الكلية همهم  أن جميع من في هذه  تأكدوا 
بإذن  الحبيبة. بعد سنوات قليلة ستتخرجون  تكونوا أفضل األطباء في بالدنا 

اهلل و لكن أرجو أن تتركوا في هذة الكلية آثارا تدوم سنوات طويلة. 

محبكم 
فيصل بن عبداهلل السيف 

إدارة الكلية

كلمة وكيل الكلية للشؤون 
األكاديمية:

mailto:falsaif@ksu.edu.sa
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بداية أبارك لكل طالبنا وطالباتنا ممن حققوا أعلى تحصيل دراسي واجتازوا المنافسة 
لينضموا لنا في كلية الطب.

العالية  الهمم  أصحاب  إليه  يتطلع  ما  أفضل  من  الطب  تعلم  إن  المستقبل  أطباء 
اهلل:  رحمه  الشافعي  اإلمام  قال  الالزمة  النبيلة  العلوم  من  فهو  الشريفة،  والنفوس 
)صنفان ال غنى للناس عنهما العلماء لألديان واألطباء لألبدان( وقال في رواية أخرى: 

)ال أعلم بعد الحالل والحرام أنبل من الطب(.
األجر  عظيم  استشعار  أن  إال  وممارسته  الطب  تعلم  جميعا صعوبة  عليكم  يخفى  وال 
َما  َفَكَأنَّ َأْحَياَها  َوَمْن   { الكريم  كتابه  تعالى في  اهلل  قال  فقد  يسيرا  الصعب  يجعل  فيه 
اَس َجِميًعا { فإن الطبيب إذا سعى في هذا المعنى وأصلح النية حصل له األجر. َأْحَيا النَّ

التعلم والتعاون فيما بينكم واحترام أساتذتكم والتحلي  كما أوصيكم باالجتهاد في 
أموركم  تسهيل  هو  واجبنا  أن  واعلموا  ومظهركم.  أخالقكم وصفاتكم  في  باإلسالم 

وتيسير سير عملية تعلمكم فأبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكم دائما.
وأخيرا أسأل اهلل - سبحانه وتعالى - أن يسهل عليكم علوم الطب وأن تكونوا جميعا 
أطباء وطبيبات تمتلئ سماء الكون بنجوم مضيئة منهم  بتميز علومكم ونبل أخالقكم.

اللهم اجعل علومنا نافعة مبارًكة، واجعلنا ممن يتعلم فينتفع، ويعمل بما علم، وارزقنا 
اإلخالص في القول والعمل، إنك سميع مجيبٌ.

وكيله كلية الطب للبنات 
للسنة األولى و الثانية:

د. غادة بن سيف

للتواصل :
المدينه الجامعية للبنات بالدرعية

هاتف: ٨٠٥٢٠٤٤ - ٨٠٥٢٣٠٩
المركز األكاديمي للطالبات بمبنى العيادات 
الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي

هاتف: ٤٦٩١٤٥٤
فاكس: ٤٦٩١٤٥٥

gbinsaif@ksu.edu.sa :البريد اإللكتروني

كلمة وكيلة الكلية للطالبات:

إدارة الكلية

mailto:gbinsalf@ksu.edu.sa
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أعضاء لجنة اإلرشاد األكاديمي للطالب :
•  د.عمرو سيد محمود مصطفى .. مرشد طالب السنة األولى .

•  د.خالد عبداهلل الرقيعي .. مرشد طالب السنة الثالثة.
•  د.فهد دخيل العصيمي .. مرشد طالب السنة الرابعة والخامسة.

•  د.خالد عبدالمنعم محمد .. متخصص بالطب النفسي للجنة اإلرشاد 
األكاديمي و هو غير مرتبط بالمستشفى حيث أنه يقوم بمساعدة الطالب في 

حال وجد أي مشكلة بشكل سري .

أعضاء لجنة اإلرشاد األكاديمي للطالبات :
•  د. مها محمد عرفة .. مرشدة لطالبات السنه األولى و الثانية.

•  د. وضحى العتيبي .. مرشدة لطالبات السنة الثالثة والخامسة.
•  د. نوف بكر البكر   .. مرشدة لطالبات السنة الرابعة.

اإلرشاد
األكاديمي

هيئة  أعضاء  من  مكونة  لجنة  هي 
التدريس يقوم كل منهم بدور المرشد 
السنوات  من  سنة  لكل  األكاديمي 

الدراسية.

متى يرجع إليها الطالب؟

ألي  مواجهته  حال  في  الدراسية  بسنته  الخاص  األكاديمي  للمرشد  الطالب  يرجع 
المرشد بمساعدته في حل  يتكفل  أكاديمية، حيث  غير  أو  أكاديمية  مشاكل سواء 

المشكلة و إن تعذر عليه ذلك فإنه يقوم بمخاطبة من يلزم للسعي في حلها.
د. محمد عبداهلل الزغيبي .. رئيس اللجنة .
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الشؤون 
الطالبية

              
للطالب

خالد  الملك  مستشفى  األولى:  السنة 
 / الخارجية  العيادات  مبنى   / الجامعي 

الدور األول والثاني.
باقي السنوات: مستشفى الملك خالد 

الجامعي / مبنى كلية الطب.

للطالبات
المدينة  والثانية:  األولى  السنه 
كلية  مبنى   / بالدرعية  الجامعية 

الطب ) مبنى رقم ٩ ( .
باقي السنوات: مستشفى الملك خالد 
الجامعي / مبنى العيادات الخارجية / 

الدور الثالث ) المركز األكاديمي ( .

هي جهة تنفيذية تتبع وكالة الكلية للشؤون 
األكاديمية و تمثل حلقة الوصل بين الطالب 
ترتبط  اإلدارة.  و  التدريس  هيئة  عضو  و 
التابعة  المكاتب  و  اللجان  ببقية  داخليًا 
للوكالة، وخارجيًا بعمادة القبول و التسجيل.

أهدافها :

•  مساعدة الطالب و توجيهه إلى الجهات المعنية القادرة على حل مشاكلهم و توفير طلباتهم .
•  مساعدة الطالب عند وجود أي مشاكل أكاديمية مثل ) تعديل الجداول و الحذف واإلضافة ، 

تنظيم عملية اإلعتذار عن المقررات الدراسية و توجيه حاملين أعذاز الغياب (.
استالم  الكلية،  بطاقة  إصدار   (  : أكاديمية  غير  مشاكل  وجود  عند  الطالب  مساعدة  أيضًا    •

البطاقات البنكية، تنظيم صرف األدوات الطبية لطالب و طالبات السنة الثالثة (

                  أماكن الدراسة 
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مسؤولي اللجنة :

د. نيرفانا مصطفى
رئيسة وحدة الجودة األكاديمية..

لجنة الجودة 
و التطوير 
الرؤية:األكاديمي

اإلبداع والتميز في التطوير والجودة.
الرسالة:

للجامعة  العالمية  الريادة  تحقيق 
بالتخطيط اإلستراتيجي الفاعل وتطبيق 
لرفع  الشامل  والتطوير  الجودة،  أنظمة 
في  واألكاديمي  اإلداري  األداء  كفاءة 

بيئة داعمة، وشراكة مجتمعية بناءة.

      أهداف الوكالة االستراتيجية: 
 

 تطوير هيكل إداري تنظيمي داعم للجامعة. • 
  ترسيخ أفضل  ممارسات التطوير والجودة في التعليم العالي. • 
 تحقيق مستوى عال من الجودة لمخرجات الجامعة. • 
 تطوير بيئة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد لتعزيز التعلم التفاعلي. • 
 تقديم اإلستشارات العلمية والدراسات البحثية والشراكة مع المجتمع في • 

مجال التطوير والجودة. 
 تعزيز قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين. • 
بناء منظومة للقياس والتقويم لتحقيق أداء متميز لوحدات الجامعة المختلفة. • 
إيجاد نظام لرصد المتغيرات العالمية المثلى في مجاالت التطوير والجودة • 

وتطبيقاتها ونقل هذه الممارسات للجامعة.

     د.خالد بن عيضة السواط
وكيل كلية الطب للتطوير والجودة.. 

أ.د. فهد بن محمد بن عبداهلل الكليبي
      وكيل الجامعة للتطوير والجودة
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لجنة حماية 
الحقوق 
الطالبية

يهدف إنشاء مشروع لجنة حماية الحقوق الطالبية إلى إيجاد مناخ داعم للحقوق 
الطالب  حصول  وضمان  الجامعة  داخل  قانونية  أسس  على  المبنية  الطالبية 
على حقوقه كاملة، وذلك في محاولة للقضاء على النظرة الخاطئة التي تنظر 
للطالب بحسبانه وعاء لاللتزامات والواجبات، دون أن يكون له من الحقوق ما 
يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة. كما تهدف أيضًا إلى نزع صفة الخوف 
إلى استقاللية  الجامعة. وتجدر اإلشارة  من تقديم شكوى بحق أحد منسوبي 
هذه الجهة وحياديتها في نظر في تظلمات الطالب كي تكون الداعم األساسي 

للطالب خالل ما يواجهه أثناء مسيرته الجامعية.

الرؤية:
تعرقل مسيرته  قد  التي  المشكالت  لمواجهة  قدراته  وتنمية  الجامعي  الطالب  بناء شخصية   •
وذلك بترسيخ مفهوم المطالبة بحقوقه والخدمات المشروعة له من قبل الجامعة والدفاع عنها 

ودفع الظلم عنه.

الرسالة:
• تحقيق مجتمع جامعي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين جميع منسوبي الجامعة، 
والوصول إلى أعلى مستويات جودة العمل األكاديمي عن طريق إقرار مبادئ العدل واإلنصاف 
بالحقوق وطرق  المطالبة  ثقافة  وإنماء  الجامعة  بناء مجتمع مثالي داخل  أساسية في  كدعامة 

الحصول عليها.
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لجنة حماية 
الحقوق 
الطالبية

عمل اللجان الحقوقية  :
من خالل هذه اللجان يكون النظر في الشكوى على مرحلتين :
تبدأ المرحلة األولى : من خالل اللجان الفرعية  التابعة للكلية .

والمرحلة الثانية: أمام الوحدة الدائمة أو المركزية .

                أهداف لجنة حماية الحقوق الطالبية:

 - التحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الطالب.
وغير  األكاديمية  مشكالتهم  يخص  فيما  للطالب  الالزمة  اإلستشارات  تقديم   -

األكاديمية المرتبطة بالجامعة.
القنوات  إلى  باللجوء  عليها  الحصول  الجامعية وكيفية  الطالب بحقوقهم  تبصير   -

الشرعية والرسمية داخل الجامعة.
- إقرار مبادئ العدل واإلنصاف كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الجامعة.

- دعم حقوق الطالب بما يتوافق مع األنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة وبما ال 
يتعارض معها.

لجان الوحدة الحقوقية :
 تتألف هذه الوحدة من عدة مستويات متفرعة هي - من األعلى إلى األقل:

• اللجنة الدائمة
• اللجان الفرعية
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اللجنة الدائمة:
تتألف من عدد من المستشارين القانونيين المحايدين.

و  الفرعية،  اللجان  قرارات  في  النظر  على  اللجنة  هذه  تعمل 
تأييدها أو إصدار قرارات مختلفة في حال ثبوت أن قرار اللجنة 

الفرعية لم يكن منصفًا.

اللجان الفرعية:
في كل كلية من كليات الجامعة  يوجد لجنة فرعية  مسؤولة عن تقديم خدماتها 

للكلية فقط .
مؤلفة من : أحد وكالء الكلية و عضوين من هيئة التدريس باإلضافة إلى مشاركة 

طالبية من خالل ضم أربعة طالب يمثلون اللجنة.
و تعد اللجنة الفرعية المرحلة األولى التي يبدأ بها الطالب مشواره نحو المطالبة 
الواجهة  هي  الفرعية  اللجنة  بأن  القول  فيمكن   ، عليه  الواقع  الظلم  ورفع  بحقه 
وتختص  به  تقوم  الذي  العمل  أهمية  تأتي  هنا  ومن   ، الوحدة  لعمل  الحقيقية 
اللجنة الفرعية  في كلية الطب بتلقي الشكاوي المقدمة من الطالب بشأن أيًا من 
كانت  ولو  حتى  الطالب  لها  يتعرض  التي  األكاديمية  وغير  األكاديمية  المشكالت 
الشكوى ضد أحد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل في الكلية وإذا رأت اللجنة 
أهمية  من  المعروضة  الحالة  به  تتمتع  قد  لما  الشكوى  في  الفصل  عدم  الفرعية 
خاصة أو بسبب وجود مانع أدبي لدى اللجنة يحول دون اتخاذ القرار المناسب ، تقوم 

بإحالة الموضوع بحالته إلى اللجنة الدائمة بالجامعة لتباشر اختصاصها بشأنه.

آلية تقديم الشكاوى و دراستها:

لتقديم شكوى سيتعين على الطالب الذهاب إلى اللجنة الفرعية في كلية الطب و تعبئة 
استمارة شكوى يتم فيها أيضا حيثيات الشكوى و الطرف المعني بها.

ثم تقوم اللجنة الفرعية باستدعاء الطرف محل الشكوى، و أخذ أقواله، و دراسة الوضع 
، و بإمكان الطالب التواصل مع اللجنة الفرعية لكلية الطب عن طريق :

students.rights.ksumsc@gmail.com

mailto:students.rights.ksumsc@gmail.com
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» اإلختبارات «

حقوق 
الطالب 

وواجباته 
دستور  هي  واجباته  و  الطالب  حقوق 
هم  فالطالب   ، نظامها  و  الكلية  هذه 
أوجدت.  وألجلهم   األساسية  اللبنة 
معرفة الطالب و الطالبة بحقوقهم هي 
الخطوة األولى في مشوار تحقيق العدل 
و اإلنصاف هنا ستجدون أهم الحقوق و 

الواجبات على طالب كلية الطب.

الوقت المخصص لألسئلة

-  من حق الطالب/ـة:
-  الحصول على ١.5 دقيقة، لكل سؤال في 
)MCQ exam( اإلختبارات متعددة الخيارات

-  الحصول على ٣-4 دقائق لكل سؤال في 
 OSPE( الموضوعية  العملية  االختبارات 

)exam
لكل محطة  دقائق  على 5-١٠  الحصول    -
الموضوعية  اإلكلينيكية  االختبارات  في 

)OSCE exam(

حقوقك قبل اإلختبار

-  من حق الطالب/ـة:
وتقسيماته  المقرر  متطلبات  معرفة    -

.)course objectives( الموضوعية
-  معرفة مواعيد اختبارات المقرر.

-  معرفة عدد األسئلة ومدة االختبار.

واجباتك خالل اإلختبار

-  يجب على الطالب/ـة:
 ٣٠ مرور  قبل  االختبار  بقاعة  التواجد    -

دقيقة من بداية االختبار.
نصف  مرور  قبل  القاعة  مغادرة  عدم    -

مدة االختبار.
-  في حال التغيب بعذر يجب تبليغ مرشد 
سنته األكاديمي خالل مدة أقصاها خمسة 
أيام عمل. و يحق له إعادة االختبار خالل 

مدة ال تتجاوز الفصل الدراسي التالي.

حقك في معرفة درجة 
اإلختبار

معرفة  الطالبة  و  الطالب  حق  من 
اقصاها  مدة  خالل  في  درجاتهم 

أسبوعين من تاريخ االختبار .
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حقك في مراجعة اإلختبار

-  من حق الطالب/ـة:
-   في حالة عدم اقتناعه بالدرجة المرصدة له المطالبة بإعادة مراجعة لورقة اإلجابة.

-     طلب المراجعة لإلختبار الفصلي خالل مدة ال تتجاوز اسبوع من تاريخ االختبار 
واسبوعين لالختبار النهائي.

ورقة  على  اإلطالع  حقه  فمن  إختباره  ورقة  مراجعة  بنتائج  الطالب  يقتنع  لم  إذا    -
اإلجابة و طلب مراجعة أخرى من لجنة ال تتضمن الدكتور المسؤول عن المادة.

مقررات  ثالث  أو  المقرر  نفس  في  سواء   _ إختبارات  ثالث  الطالب  راجع  حال  في 
بأي من درجاته بهذه  تعديل  ولم يحدث  تقرير عدم صحة مطالبته  مختلفة_ وتم 
المراجعات الثالث، فال يحق للطالب بعدها المطالبة بأي عملية مراجعة خالل مسيرته 

األكاديمية المتبقية.

      
       »الحضور و اإلنذارات«

الحضور:
-   في حالة تغيب الطالب بدون 
يزيد عن ٢5%  عذر مقبول عما 
)محاضرات  المقرر  نشاطات  من 
نظرية، عملية، أخرى(. يمنع من 
لهذا  النهائي  االختبار  دخول 
محروم  درجة:  ويمنح  المقرر، 

.)DN(
بعذر  الطالب  تغيب  كان  إذا    -
مجلس  الى  العذر  يرفع  مقبول 
حال  في  الحق  ويمنح  الكلية 
االختبار  لدخول  العذر  قبول 
تكون  ال  أن  بشرط  النهائي 
نسبة غيابه تزيد عن 5٠% من 

نشاطات المقرر.
- مغادرة الطالب قاعة المحاضرة 
بعد تأخر المحاضر لمدة معينة، 
من  أي  عليه  تنص  لم  تصرف 

لوائح الجامعة.

اإلنذارات:
بعد  مقررين  في  الطالب  رسوب  حال  في    -
سنوي  معدل  على  حصوله  او  اإلعادة  اختبار 

أقل من ٢.٠ يمنح الطالب إنذار أكاديمي.
-  في حال حصول الطالب على ثالثة إنذارات 

أكاديمية يفصل الطالب من الجامعة.
التخرج  إنهاء متطلبات  الطالب  على  -  يجب 
مدة  أصل  من   %5٠ تتجاوز  ال  مدة  في 
استثناء  الطالب  يمنح  قد  الدراسي.  البرنامج 
المدة.  ضعف  يتجاوز  ال  لما  المدة  بزيادة 
 ١٠ حتى  يستثنى  سنوات،   5 المدة  )مثال: 

سنوات(.
* معرفة الطالب لقوانين الجامعة والتنظيمات 
لم  تصرفات  تكون  قد  المهمة،  األمور  من 
تنص عليها قوانين الجامعة لكن هذا ال يعني 

المصادمة بين الطالب وأستاذه.
تحكم المحاضر ببعض أمور القاعة التنظيمية 
والمحاضرة  القاعة  كون  جامعي،  عُرف  يعد 

تحت تصرف المحاضر.
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     »االعتذار و التأجيل«

حقوق 
الطالب 

وواجباته 
االعتذار:

الطب،  كلية  في  الطالبة  أو  للطالب  يحق 
االعتذار عن السنة األكاديمية أو عن المقررات 

حسب الطرق التالية

خالل » السنة األولى والثانية «
-  يحق للطالب طلب اعتذار عن مقرر، قبل 

تاريخ إختباره النهائي بفترة ال تقل عن ثلث 
مدة المقرر )مثال: مقرر ٦ اسابيع، يجب 

تقديم االعتذار قبل بداية االسبوع 5 بحيث 
يتبقى على نهاية المقرر الثلث: اسبوعين(

حقوقك في االعتذار:
- يحق للطالب طلب اعتذار عما مجموعه 
مسيرته  خالل  فقط  مقررات  أربع 

األكاديمية بكلية الطب.
سنة  عن:  اعتذار  طلب  للطالب  يحق   -

أكاديمية كاملة.
- مدة اإلعتذار يجب أن ال تزيد عن سنتين 

أكاديمية خالل مسيرته بكلية الطب.
- قد يتم استثناء الطالب وقبول اعتذارهم 
مدة  تجاوزوا  ما  إذا  المقرر  أو  السنة  عن 

تقديم الطلب، في حال وجود عذر مقنع.

التأجيل:

فصل  تأجيل  طلب  للطالب  يحق    -
الطلب  يقدم  أن  واحد بشرط  دراسي 
قبل نهاية األسبوع األول من الفصل 
ال  التأجيل  أن  العلم  مع  الدراسي 
النظامية  المدة  ضمن  من  يحتسب 
برنامجه  الستكمال  للطالب  الالزمة 

الدراسي على عكس االعتذار.
ما  تأجيل  طلب  للطالب  يحق   -
متتاليين  دراسيين  فصليين  مجموعه 
فصول   ٣ او  واحدة(  أكاديمية  )سنة 

دراسية متفرقة.

خالل » السنة الثالثة «
-  خالل هذه السنة يكون النظام الدراسي 

سنوي، يحق للطالب تقديم اعتذار عن المقرر 
خالل مدة ٨ اسابيع قبل موعد االختبار 

النهائي للمقرر.

خالل »السنة الرابعة والسنة 
الخامسة«

-  يطبق نظام السنتين األولى والثانية.



١٧

     
         »الرسوب وإعادة االختبارات«

خالل السنة األولى والسنة الثانية:

re-( إعادة  اختبار  على  الحصول  له  يحق  المقرر،  في  الطالب  رسوب  حالة  في     -
set( في غضون مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ العام الدراسي القادم. اختبار 
اإلعادة سيتضمن ما محتواه ٦٠% من درجة المقرر فقط. الناجح فيه يعني حصول 

الطالب على درجة »مقبول«.
-  يحق للطالب اختبار اإلعادة إذا ما رسب بمقرر )block( او مقررين فقط، في حالة 
الرسوب بثالثة او أكثر يضطر إلعادة السنة وأخذ المقررات من جديد )اإلعادة فقط 

بالمقررات التي لم يجتازها الطالب(.
-  في حالة رسوب طالب السنة األولى بمقرر واحد فقط، ورسوبه في اختبار اإلعادة 
أيضًا يحق له اإللتحاق بالسنة الثانية وأخذ اختبار المقرر النهائي مع طالب السنة 

القادمة )كاختبار اعادة ثاني(.
في  اإلعادة  اختبار  في  ورسوبه  بمقررين،  األولى  السنة  طالب  رسوب  حالة  في    -
كال المقريين، يضطر إلعادة السنة وأخذ هذه المقررات من جديد. في حالة نجاحه 
اختبار  وأخذ  الثانية  بالسنة  االلتحاق  له  يحق  باألخر،  ورسوبه  واحد  إعادة  باختبار 

المقرر النهائي مع طالب السنة القادمة )كاختبار اعادة ثاني(.
* يجب على طالب السنة الثانية اجتياز جميع مقررات السنة لإللتحاق بالسنة الثالثة، 
يجبر  له  إعادة  أول محاولة  اجتياز  واحد فقط وعدم  بمقرر  الرسوب  حالة  حيث في 

الطالب على أخذ المقرر من جديد في السنة الدراسية القادمة.

خالل »السنة الثالثة« و »السنة الرابعة« و »السنة 
الخامسة«

-  تطبق جميع قوانين السنة األولى والثانية في اختبار اإلعادة.
- في حالة الرسوب باختبار اإلعادة بمقررين يتوجب على الطالب أخذ المقررين من 

جديد في السنة الدراسية القادمة.

*الشكر لممثلة الحقوق الطالبية للعام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١4 حمدة باوزير و 
نائبتها نورة العوهلي و ممثل الحقوق عبداهلل الرويتع و نائبه باسل الصوينع
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األنــديـــة 
و الـلجـان 
الطالبية 
بالكلــية 

الرسالة :
انطالقًا من إيمان »نبض الطب« بأهمية النشاط الالمنهجي في تنمية الفرد 
وتأهيله لالتصال الفاعل مع أفراد المجتمع نسعى نحو إشراك الطالبة باألنشطة 
،الرياضية  الثقافية  االجتماعية،  الدينية،  أنواعها:  بشتى  المختلفة  الالمنهجية 
والترفيهية التي تخدمها في دينها ودنياها وتكسبها مهارات جديدة ال تتوفر 

في المقاعد الدراسية .

الرؤية:
تحقيق الريادة في تقديم األنشطة الالمنهجية وجعلها أحد أساسيات المسيرة 
التعليمية للطالبة والرقي بها لمستوى يليق بكلية الطب وجامعة الملك سعود.

) نبض الطب ( لجان األنشطة الطالبية للطالبات، 
هي  لجنة ترعى األنشطة الالمنهجية المقدمة 
لطالبات ومنسوبات كلية الطب البشري –جامعة 
الملك سعود ، وتعمل على تعزيز دور األنشطة 
الالمنهجية في حياة طالبات الطب مع خلق بيئة 
تعكس احتياجاتهنّ الشخصية للرقي بأنفسهن 

وبمجتمعهن في مختلف األصعدة.

١

     f.m.sc.ksu@gmail.com

www.facebook.com/f.med.sc.ksu

fmedsc_ksu اللجان الطالبية للطالبات - كلية الطب

للتواصل :

mailto:f.m.sc.ksu@gmail.com
www.facebook.com/f.med.sc.ksu


١٩

الرؤية :

نشاط طالبي متميز ومتنوع يالمس الواقع و االحتياجات بكفاءات طالبية .

النشاط  تتولى  للطالب  الطالبية  اللجان 
الالصفي عمومًا كـاألنشطة الثقافية والمشاركة 
القيام  و   ، العلمية  و  الوطنية  المناسبات  في 
نشاط  كل  و   ، المجتمع  تخدم  التي  باألنشطة 
ضروري إلبراز كلية الطب خاصة و جامعة الملك 
في  الرسمية  الجهات  إحدى  وهي  عامة.  سعود 
للشؤون  الكلية  وكالة  تتبع  التي  الطب  كلية 
الطالب  شؤون  عمادة  و  بالكلية  األكاديمية 

بالجامعة .

٢

    msc-m@windowslive.com

mscksuجامعة الملك سعود - اللجان الطالبية 

للتواصل :

األنــديـــة 
و الـلجـان 
الطالبية 
بالكلــية 

mailto:msc-m@windowslive.com
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بشكل  والطالبة  الطالب  مشاركة  على  يعتمد  برنامج 
المجتمعي  والتواصل  التعليمية  العملية  في  أساسي 
األفكار  من  العديد  وتنفيذ  وتخطيط  ابتكار  طريق  عن 
بين  فعالة  شراكة  إلى  تهدف  و  الطالبية.  والمبادرات 
الطالب و الجامعة، تساهم في خلق الشعور باإلنتماء لدى 

الطالب و  تعده للنجاح في حياته العلمية.

هو برنامج أنشئ لعمل بحوث علمية إستراتيجية ومؤطرة  
من  فريق  بها  يكلف  للتجديد(  قابلة  سنوات  )أربع  زمنيًا 
العلماء والباحثين المتميزين والمتخصصين في مجاالت 
يشمل  رائده  تطبيقية  ببحوث  للقيام  محددة  علمية 
البرنامج 4٧ كرسي بحث متخصص في المجاالت الطبية 

والصيدالنية.
في  العلمي  البحث  حركة  تطوير  إلى  البرنامج  يهدف 
جامعة الملك سعود، وجعلها أكثر تميزًا وابتكارًا وإبداعا.

للتواصل :

٣
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    sppksu@spp.ksu.edu.sa

Student Partnership Program  برنامج الشراكة الطالبية

spp_ksu

    c.ksu.edu.sa

www.qmksu.com/newsletter 

للتواصل :

    spp.ksu.edu.sa

mailto:sppksu@spp.ksu.edu.sa
c.ksu.edu.sa
www.qmksu.com/newsletter
spp.ksu.edu.sa
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 نادي حياة للعمل التطوعي
على  التطوع  مجال  في  متخصص  جامعي  نادِ  أول  هو 
شؤون  لعمادة  تابع  السعودية،  الجامعات  مستوى 
إحياء  إلى  النادي  يسعى  سعود  الملك  بجامعة  الطالب 
باألعمال  اإلنسانية  ونشر  الشباب،  لدى  التطوعي  إرثنا 

التطوعية.

نادي القراءة 
هو نادي طالبي بجامعة الملك سعود، يهتم بالقراءة 

الحرة الالمنهجية بشتى المجاالت والفنون
و يهدف النادي إلى بناء جيل واع و مثقف و نشر ثقافة 

القراءة بين الطلبة و من ثم عائالتهم و المجتمع .

5
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    life.ksu@live.com 

www.facebook.com/LifeKSU

Life KSULifeClubKSU

www.facebook.com/rcksu     نادي القراءة

rc_ksu 

    ww.rcksu.com 

للتواصل :

للتواصل :

mailto:life.ksu@live.com
www.facebook.com/LifeKSU
www.facebook.com/rcksu
ww.rcksu.com
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نادي االبتكار الطبي:
إلى  تطمح   ، طالبية  مؤسسة  هو  الطبي  االبتكار  .نادي 
 ، األنظمة  يصنعون  وطبيبات  أطباء  طب  طلبة  إيجاد 

يوجدون الحلول ، يحدثون التغيير في تاريخ الطب.
عن  الطب  كلية  وطالبات  طالب  توعية  خالل  من  وذلك 
وكيفية   ، الطبي  المجال  في  وأهميته  االختراع  مفهوم 

الحصول على براءة االختراع وما يترتب على ذلك.

للتواصل :

نادي البحث العلمي:
الطالب  بين  العلمي  البحث  ثقافة  بنشر  يهتم  نادي  هو 
البحثية إلنجاز  والعمل على تطوير مهاراتهم  والطالبات 
سعود  الملك  جامعة  رؤية  يدعم  بما  متميزة  بحوث 

كجامعة بحثية رائدة.
-مقره: كلية طب األسنان.

للتواصل 
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www.Facebook.com/ksu.mic

minnovationclub

    mic.ksu.edu.sa   : للتسجيل في النادي

    src@ksu.edu.sa

Scientific Research Club

src_ksu

    clubs.ksu.edu.sa/src

www.Facebook.com/ksu.mic
mic.ksu.edu.sa
mailto:src@ksu.edu.sa
clubs.ksu.edu.sa/sr
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مجموعة أطباء أدباء
برسالته  المؤمنين  باألدب  المهتمين  من  مجموعة  هي 
الدارسين  وإيناسها  النفس  تهذيب  في  السامية 
الطب،  لنبض  تابعة  وهي  الطب،  لمهنة  والممارسين 

اللجان الطالبية للطالبات ّأطباء 

ء 

ء 
ُ َِ

للتواصل :

مجموعة اوثق 
االضطراب  مرضى  لدعم  السعودية  المجموعة  هي 
نكون  أن  رؤيتها   . وذويهم  القطب  ثنائي  الوجداني 
االضطراب  مرضى  لدعم  األولى  التطوعية  المرجعية 
العربية  المملكة  في  وذويهم  القطب  ثنائي  الوجداني 

السعودية .

للتواصل :

٩

١٠

www.facebook.com/Dr.Adab

DrAdabأطباء أدباء

    awthq.sa@gmail.com 

www.facebook.com/awthq.sa

Awthq  مجموعة اوثق

www.facebook.com/Dr.Adab
mailto:awthq.sa@gmail.com
www.facebook.com/awthq.sa
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مصدري“
التوعية  أبحاث  كرسي  إشراف  تحت  تطوعية  مجموعة 
الصحية وتعزيز الصحة، تهدف إلى ترجمة الكتب والمواد 

الصحية الموجهة للمرضى و ذويهم .

للتواصل :

١١

 الحملة الوطنية لإلسعافات األولية  ”أسعـف“ 
الطب  كلية  طالبات  و  طالب  و  أطباء  من  مجموعة  هي 
أسعف  حملة  إطالق  فكرة  تبنت  سعود  الملك  بجامعة 
التطوعية، الحملة الوطنية لتوعية أفراد المجتمع بمبادئ 
و  األساسية،  الحياة  دعم  ومهارات  األولية  اإلسعافات 
المجموعة  أفراد  من  بدءا  نشرها  و  الكتسابها  تسعى 

أنفسهم ووصواًل إلى جميع طبقات و فئات المجتمع.
 

للتواصل 

١٢

    info@masdari.org

Masdari Sagroup  - www.facebook.com/Masdari.org 

Masdari_sa

    www.masdari.org 

    as3ef.me@gmail.com 

                           www.facebook.com/As3ef.campaign

as3ef

    www.AS3EF.com 

mailto:info@masdari.org
www.facebook.com/Masdari.org
www.masdari.org
mailto:as3ef.me@gmail.com
www.facebook.com/As3ef.campaign
www.AS3EF.com
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مجلة ترياق
الملك سعود  بجامعة  الطب  لكلية  مجلة فصلية طالبية 
ُكوّنت بجهود طالبية وموجهة  األولى من نوعها  وهي 
تهبكم  الطب  كلية  أروقة  وأخبار  خفايا  تنقل  للطالب. 

صوتها، وتهديكم حرفها. 
يمكنكم تصفح أول عدد لـ ترياق إلكترونيًا هنا:

www.ksu-msc.com/ar/triaq
ثاني عدد لـ ترياق هنا 

www.ksu-msc.com/ar/Tiryaq2

هو نادي طالبي بكلية الطب، جامعة الملك سعود  وتحت 
مظلة كرسي التوعية الصحية

وتعزيز الصحة، يهدف إلى:
١ . توعية المجتمع عن األمراض واالضطرابات  المنتشرة 
فيه عبر المشاركة باأليام العالمية والحمالت التطوعية.

٢. زيادة الوعي الصحي في مختلف مناطق المملكة عن 
طريق تدشين »نادي وعي« في

الكليات الصحية المختلفة

للتواصل :

١٣

١4

    tiryaq.ksums@gmail.com    TiryaqKSU

    waei_club

waei.club.ksu@gmail.com 

    waei_club

للتواصل :

www.ksu-msc.com/ar/triaq
www.ksu-msc.com/ar/Tiryaq
mailto:tiryaq.ksums@gmail.com
mailto:waei.club.ksu@gmail.com
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والمجموعة الدراسية الواحدة 
تتكون من المواد التالية :

) Anatomy ( علم التشريح
) Histology ( علم األنسجة

) Embryology ( علم األجنة
) Biochemistry ( علم الكيمياء الحيوية

) Physiology ( علم وظائف األعضاء
) Pathology ( علم األمراض

) Pharmacology ( علم األدوية الطبية
) Immunology ( علم المناعة

) Microbiology ( علم األحياء الدقيقة
) Genetics ( علم الوراثة

سنوات 
العلوم 

األساسية 
السنتين  هي  األساسية  العلوم  سنوات 
وهي  الطب  كلية  من  والثانية  األولى 
حل  على  المبني  التعليم  نظام  تتبع 
 Problem Based  ( المشكالت 
السنتين  هذه  أن  بحيث   )  Learning
 ( دراسية  مجموعات  عدة  إلى  مقسمة 

. ) Block System



٢٨

السنة
 األولى

نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 وهي مقدمة في العلوم
 األساسية التي سيتطرق

 إليها الطالب خالل دراسته
 في كلية الطب وباألخص
سنوات العلوم األساسية

١٠ مقدمة في العلوم الطبية
األساسية

Foundation Block

١١١ أسس
FOND 111

 في كل جهاز سيتم دراسة
 مكوناته ، وظائفه وعالقته
 باألجهزة األخرى باإلضافة
 إلى أبرز األمراض التي من
 الممكن أن تصيبه وأهم

األدوية المستخدمة لعالجها

٦ الجهاز الحركي
Musculoskeletal Block

١١5 حرك
MUSC 115

4 الجهاز التنفسي
Respiratory Block

١١٢ صدر
RESP 112

٧ الجهاز الدوري والقلب
Cardiovascular Block

١١٣ قلب
CARD 113

4 الجهاز البولي والكلى
Renal Block

١١4 كلى
NEPH 114

 عبارة عن مجموعة من
 المحاضرات عن طرق

 التعلم بشكل عام وكيفية
 االستفادة منها وسيطلب

 منكم كتابة تقارير لمواضيع
معينة ضمن هذا المقرر

٢
مهارات التعلم

Learning Skills
١٠١ مهر
SKI 101

 هي مواد ثقافة اسالمية
 تابعة لقسم الثقافة

 االسالمية بكلية التربية ،
 وتعتبر من ضمن المتطلبات

الجامعية

٢ حقوق االنسان ١٠5 سلم

٢ قضايا معاصرة
١٠٨ سلم
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نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 في كل جهاز سيتم دراسة
 مكوناته ، وظائفه وعالقته
 باألجهزة األخرى باإلضافة

 إلى أبرز األمراض التي
 من الممكن أن تصيبه

 وأهم األدوية المستخدمة
لعالجها

١٢
الجهاز العصبي

Nervous System Block
٢٢٢ عصب

NEUR 222

4
الجهاز الهضمي والدم
Gastrointestinal & 

Haematology Block

٢٢٣ هضم
GNT 223

٦ الجهاز التناسلي
Reproduction Block

٢٢4 نسل
REPR 224

٦ جهاز الغدد الصماء
Endocrine Block

٢٢5 غدد
ENDO 225

 عبارة عن مجموعة من
 المحاضرات المختصة

 بالجانب الطبي والمهارات
 التي يجب على الطبيب/ة

 التحلي بها وسيطلب منكم
 كتابة تقارير عن مواضيع

 معينة في هذا الجانب بآلية
 ستوضح أثناء دراسة هذا

المقرر

٦
المهنية الطبية

Medical 
Professionalism

٢٢١ مهر
SKI 221

 هي مواد ثقافة إسالمية
 تابعة لقسم الثقافة

 اإلسالمية بكلية التربية
 ، وتعتبر من ضمن

المتطلبات الجامعية

٢ أخالقيات المهنة ١٠٧ سلم
٢ ١٠٦ سلم الفقه الطبي

السنة
 الثانية
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نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 علم طب المجتمع يهتم بعدة فروع
 منها: الوقاية من األمراض ، و منع
 انتشارها و التعامل األنسب في حال
 ظهورها ، التثقيف الصحي للمجتمع،
 صحة األم والطفل ، الصحة المهنية
 و المدرسية وصحة البيئة ، باإلضافة
إلى إحصاء األمراض ومدى انتشارها

4
علم طب المجتمع
Community 

Medicine

٣١١ طبع
COMM 

311

 يهتم بالتوصل إلى بعض الدالئل
 التي تكشف عن الطريقة التي
 توفي فيها اإلنسان، و السموم

 وكيفية معالجتها، ويناقش الطريقة
 الصحيحة والمثلى لكتابة شهادة

الوفاة

٢

الطب الشرعي والسموم
Forensic Medicine 

& Toxicology

٣٢١ شرع
FORM 

321

 من المقررات األساسية و المهمة
 في هذه السنة ، يناقش األمراض

 الباطنية و أسباب حدوثها و
 مضاعفاتها وكيفية تشخيصها

 وعالجها والوقاية منها ، وينقسم
إلى قسمين نظري و سريري

١٠
أمراض الباطنة

Internal Medicine
٣4١ طبب
MED 341

 علم يهتم بالمعلومات الطبية
 وتخزينها والبرامج واألنظمة التي
 تخدم المجال الطبي وتساعد في

تطويره وتحسين خدماته

٢
المعلوماتية الطبية

Medical 
Informatics

٣٠١ معط
CMED 

301

السنة
الثالثة
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نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 يناقش البحوث الطبية ، وأهميتها
 و كيفية إعداد بحث طبي متكامل

 ونشره ، باإلضافة إلى التطبيق
 العملي في تقديم بحث طبي في

هذه المادة

٦
البحوث الطبية

Medical Research
٣٠5 كطب
CMED 

305

 يناقش المعضالت التي قد يواجهها
 الطبيب المسلم عند ممارسته

 لهذه المهنة ، و األحكام المتعلقة
 بالمريض ، وبعض األخالقيات التي

 ينبغي على الطبيب التحلي بها
 في تعامالته كما حّث عليها ديننا

الحنيف

٢

 أخالقيات الطبيب
المسلم

Ethics of Muslim 
Physician

٣٩5 كطب
MEDI 

395

 يناقش كل ما يختص بعلم األشعة
 من حيث أنواعها ومميزات وعيوب
 كل نوع ، ومتى ولمن تستخدم،

ومضاعفاتها

٢
األشعة الطبية

Medical Radiology 
& Body Imaging

٣٦٦ شاع
RAD 366

 من المقررات األساسية و المهمة
 في هذه السنة ، يناقش األمراض

 التي تحتاج إلى تدخل جراحي ،
 وأسبابها ومضاعفاتها و كيفية

 تشخيصها وعالجها والوقاية منها
 وينقسم إلى قسمين نظري و

سريري

٨
األمراض الجراحية

General Surgery
٣5١ جرح
SURG 

351

السنة
الثالثة
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نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 مادة علمية تشتمل على أساسيات
 التخدير واإلنعاش، تحتوي على أهم
 مبادئ الطب المتعلقة بحفظ الحياة

واستمرارية التنفس والدوران

4
أساسيات التخدير

Basic Anesthesia 
& Resuscitation

٠45 كطب
MEDI 

045

 مادة علمية تتعلق بأهم األمراض
 الجلدية وعالجها وهي مقسمة إلى
 جزء نظري بالمحاضرات وجزء عملي

بالعيادات

٢  األمراض الجلدية
العامة

Dermatology

٣٩4 جلد
SKD 394

 مادة علمية عملية، تناقش مبادئ
 الطب األولي المتضمن أهم وأكثر

 األمراض انتشارًا في المجتمع، وكيفية
 الممارسة المثالية للطبيب مع المريض
 وااللتزام بأحدث العالجات المبنية على
 البراهين وهي مقسمة إلى جزء نظري
 بالمحاضرات وجزء عملي في العيادات

والميادين

٦ الرعاية الصحية األولية
Primary Health 

Care

4٢١ طبع
COMM 

421

 مادة علمية تناقش أهم أمراض األذن
 والحنجرة وجراحة الرأس والعنق

 وكيفية عالجها، وهي مقسمة إلى
 جزء نظري بالمحاضرات وجزء عملي

بالعيادات

4  أمراض األنف واألذن
 والحنجرة وجراحة

الرأس والرقبة
Otorhinolaryngology

4٣٢ أذن
ORL 432

السنة
الرابعة



٣٣

نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 مادة علمية تناقش أهم حاالت أمراض
 العيون وكيفية عالجها وهي مقسمة

 إلى جزء نظري بالمحاضرات وجزء عملي
بالعيادات

4 أمراض العيون
Ophthalmology

4٣٢ عين
OPT 432

 مادة علمية تناقش أبرز ما يتعلق
 بالعظام و المفاصل باإلضافة إلى أهم
 حاالتها و كيفية عالجها وهي مقسمة

 إلى جزء نظري بالمحاضرات وجزء عملي
بالعيادات

٦ جراحة العظام
Orthopedic 

Surgery

45٢ جرح
SURG 

452

 مادة علمية تناقش أهم األمراض
 النفسية و كيفية عالجها وهي مقسمة
 إلى جزء نظري بالمحاضرات وجزء عملي

بالعيادات

4 الطب النفسي
Psychiatry

4٦٢ طنف
PME 462

 مادة علمية تهتم بأمراض النساء
 و الوالدة و أهم حاالتها و كيفية

 عالجها وهي مقسمة إلى جزء نظري
بالمحاضرات وجزء عملي بالعيادات

٨ أمراض النساء والوالدة
Obstetrics & 
Gynecology

4٨٢ نسا
GYN 482

 هي فترة تدريب إجبارية في الصيف
 يمكن للطلبة من خاللها التدرب
 في مجاالت إهتمامهم سواء كانت

 اكلينيكية أو في مجال البحوث الطبية
 ويمكن أن تكون داخل أو خارج

 المملكة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي
التدريب في مركز التعليم الطبي

٣  العلوم الطبية
االختيارية ١

Elective Studies 1

١٠١ ختر
ELC 101

السنة
الرابعة
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نبذة عنه الساعات المقرر الرمز

 هذا المقرر امتدادًا لما تم دراسته في السنة
 الثالثة مع اهتمام أكبر بالجانب اإلكلينيكي
 في كيفية توجيه التاريخ المرضي والفحص
 اإلكلينيكي نحو التشخيص المناسب إلجراء

 الفحوصات الالزمة وتدريب الطالب على
 ترجمة وقراءة نتائج الفحوصات للبدء بالخطة

 العالجية ومتابعة حالة المريض كي يكون ملمًا
 بأساسيات التطبيب والممارسة الفعلية حين

بدء فترة االمتياز

١٠
 ممارسة الطب

الباطني
Internal 

Medicine 
Practice

44٢ طبب
MED 
442

 كما هو الحال في مقرر الباطنة، تعتبر مادة
 الجراحة لهذا العام امتدادًا للسنة الثالثة في

 كيفية التعامل مع الحاالت التي تتطلب التدخل
 الجراحي، مع التوسع في استقبال المرضى
 و حضور العيادات والمشاركة في العمليات
 الجراحية وأخذ التجربة اإلكلينيكية بشكل

.كامل وموجز

١٠  ممارسة الجراحة
العامة

General 
Surgery & 

Anesthesia 
Practice

45٣ جرح
SURG 

453

 يعنى المقرر باألمراض التي تصيب األطفال
 بشكل خاص وكيفية ظهور األعراض عليهم

 وعالجها مع االهتمام باألمراض الوراثية
 والعيوب الخلقية واألمراض المتعلقة بالنمو
 والبلوغ والعوامل البيئية التي تؤثر على ذلك
 مع التركيز على مشاكل تغذية الطفل وتوجيه
 األم نحو التغذية السليمة باإلضافة إلى كيفية
التعامل مع الحاالت الحرجة بعد فترة الوالدة

١٠  طب األطفال
Pediatrics

4٧4 طفل
PED 474

 هي فترة تدريب إجبارية في الصيف يمكن
 للطلبة من خاللها التدرب في مجال إهتمامهم

 سواء كانت اكلينيكية أو في مجال البحوث
 الطبية ويمكن أن تكون داخل أو خارج المملكة
 وذلك بالتنسيق مع مسؤولي التدريب في مركز

التعليم الطبي

٣  العلوم الطبية
االختيارية ٢
Elective 

Studies 2

١٠٢ ختر
ELC 102

السنة
الخامسة
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سنة 
االمتياز

هذه  وتعتبر  للتدريب  شهرًا  عشر  اثنا 
وال  الطب  لدراسة  مكماًل  جزءًا  الفترة 
مهنة  لممارسة  مؤهاًل  الطالب  يعتبر 
الطب إال بعد إتمامه تلك الفترة بنجاح .

يتولى اإلشراف على تدريب أطباء االمتياز مكتب االمتياز ويكون مسؤواًل عن كل ما 
والمالحظات  المشكالت  جميع  المكتب  يستقبل  كما  االمتياز.  أطباء  تدريب  يخص 

والتظلمات التي يرفعونها أثناء فترة تدريبهم.
يشترط لبدء التدريب حصول الكلية على خطاب من عمادة القبول والتسجيـل يثبت 
إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج . المواعيد المحددة لبداية سنة االمتياز ستة مواعيد 
في السنة وهي األول من يوليو، سبتمبر، نوفمبر، يناير، مارس، و األول من مايو من 

كل سنة.
يقوم طبيب االمتياز بالكشف األولي على المريض وأخذ التاريخ المرضي ، وتسجيل 
العالمات المرضية لكل مريض تحت رعايته وتوثيق ذلك بملف المريض ، كما أن 
عليه تسجيل التشخيص  المبدئي واقتراح الفحوصات األولية وخطة العالج على أن 
ال يبدأ في تنفيذ خطة العالج إال بعد إقرارها من قبل أحد أطباء الفريق المسؤول 
الفحوصات  ونتائج  الموصوف   العالج  تنفيذ  متابعة  االمتياز  طبيب  وعلى  بالقسم 
المريض  حالة  على  تطرأ  تطورات مرضية جديدة  أي  ومراقبة  للمريض  المطلوبة 

وتوثيقها في ملفه.
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سنة 
السريرية االمتياز الجوالت  بحضور  االمتياز   طبيب  يلتزم 

تعليماتهم  وينفذ  القسم  أطباء  بها  يقوم  التي 
،كما أن عليه المشاركة في األنشطة العلمية التي 

بالقسم ويشجع على المشاركة في األبحاث اإلكلينيكية التي تجرى بالقسم الذي يعمل 
يلتزم  .كما  غيرهم  أو  التدريس  هيئة  أعضاء  من  االستشاريين  أحد  إشراف  تحت  به 
طبيب االمتياز بتعليمات الحضور واالنصراف في األقسام التي يعمل بها. يجوز لطبيب 
االمتياز تأجيل  شهر أو أكثر من التدريب بعد موافقة لجنة االمتياز على أن يقضي هذه 

الفترة الحقًا  بعدما ينهي جميع الدورات األخرى.
تكون دورات التدريب على النحو التالي :

القسم الفترة ت
شهرين الباطنيـــــــــــة ١
شهرين الجراحــــــــــة ٢
شهرين النساء والوالدة ٣
شهرين األطفـــــــــــــال 4
شهرين الطـــــــــــوارئ 5
شهرين االختيــــــــــاري ٦

المتدربين  بالرياض. على جميع  الملك سعود  االمتياز بمستشفيات جامعة  فترة  تتم 
قضاء ما ال يقل عن 5٠% من فترة االمتياز في مستشفيات جامعة الملك سعود
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اختبارات القبول 
للتخصصات 

الطبية

األساسي  المعيار  االمتحان  هذا  يعد 
وقدرات  أهلية  مدى  تحديد  في 
التدريب  ببرنامج  لاللتحاق  المتقدم 
الدراسات  في  شهادة  على  للحصول 
المتقدم  إلمام  مدى  وتقييم  العليا، 
مجال  في  درسها  التي  بالمواد 
الطب البشري بهدف المفاضلة بين 
المطلوب  العدد  الختيار  المتقدمين 

منهم لبرامج التدريب.
سؤال   ١٠٠ من  االمتحان  يتكون 
األساسية  التخصصات  مختلف  من 
  %5٠ النجاح  ونسبة  واإلكلينيكية 
كحد أدنى لكن كل ما كانت درجتك 
أعلى كل مازاد قبولك في التخصص 
االمتحان  هذا  يقدم  تريده.  الذي 
للمتقدم  ويحق  الكترونية  بطريقة 
السنة  في  مرات  ثالث  له  الدخول 
في  الحرية  وله  الواحدة  الميالدية 

اختبار الهيئة السعودية
:Saudi License Exam 

يرغب  الذي  االمتحان  مركز  اختيار 
يناسبه  الذي  االمتحان  وتاريخ  به 
لاللتحاق  التقديم  للمتقدم  يحق  كما 
سنوات  خمس  خالل  التدريب  ببرامج 
العام  األمين  أكد  االمتحان.  تاريخ  من 
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
بن  سليمان  الدكتور  األستاذ  بالنيابة 
عمران العمران على أن الهيئة ماضية 
السعودية  الهيئة  اختبار  تطوير  في 
حيث  من   SLE الصحية  للتخصصات 
وإضافة  وصياغتها  األسئلة  عدد  زيادة 

OSCE االختبار العملي

موقع الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية:

    english.scfhs.org.sa

شكر خاص للقائمين على فعالية أطباء االمتياز ٢٠١4

english.scfhs.org.sa
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USMLE STEP 1
اختبار معني بالعلوم األساسية، 

اإلختبار مكون من اختيارات متعددة، 
األسئلة عبارة عن حاالت طويلة 

تتطلب الكثير من التفكير و المذاكرة 
الجيدة للحل؛ ألنها لن تكون مباشرة، 
النجاح فيه يكون من ١٩٢ فما فوق. 

USMLE STEP 2
هذا اإلختبار عن السنوات اإلكلينيكية 

ومتكون من خطوتين: 

:Step 2-CK
متعددة  أسئلة  من  مكون  اختبار 
ساعات  تسع  عن  عبارة  وهو  الخيارات 
يطلب  الحاسوب  على  واحد  يوم  في 
من الطالب الحصول على ٢٠٣ الجتياز 

االمتحان.

Step 2-CS
من  السريرية  المهارات  لتقييم  اختبار 
التاريخ  بأخذ  المريض  محاكاة  خالل 
الكامل والفحص السريري لكل مريض، 
ومن ثم كتابة مذكرة المريض واصفا 
و  التشخيص،  قائمة  األولية،  النتائج 

االختبارات األولية.

USMLE STEP 3
 USMLE اإلمتحان النهائي في سلسلة
كلية  إذا كان خريج  ما  لتقييم  مصمم 
الطبية  المعرفة  تطبيق  يمكنه  الطب 
والسريرية  الحيوية  الطبية  العلوم  و 

األساسية من دون رقابة.

اختبارات القبول 
للتخصصات 

الطبية

)البورد األمريكي(  
 United States Medical
Licensing Examination

:USMLEموقع الـ
    www.usmle.org

www.usmle.org
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اختبارات القبول 
للتخصصات 

الطبية

  )البورد الكندي(
 Medical council of 
 Canada Evaluating

Exam

يماثل في تركيبته تقريبًا النظام األمريكي في الكثير من جوانبه، 
وفي   USMLE بال  مقارنة  وليس ٣ خطوات  فقط خطوتين  وهو 
األساسية  الطب  بمواد  متعلقة  أسئلة  يوجد  ال  اإلختبارين  كال 
USMLE Step1 بل يعتمد على الخبرة والمواد  والتي تختبر في 
هذا  يتكون   .  USMLE Step2 في  الموجودة  مثل  اإلكلينيكية 
المتعدد  االختيار  نوع  من  سؤال   ١٨٠ من   )MCCEE( اإلختبار 
مكونة من خمسة اختيارات لكل سؤال ويغطي هذا االختبار بشكل 

أساسي الفروع التالية:
 Mental Health. Adult Health. Child Health. Maternal
Health. Population Health and Ethics

: MCCEE موقع
    mcc.ca/examinations/mccee

mcc.ca/examinations/mccee
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- تنقسم مسارات التخصصات الطبية إلى مسارين: مسار إكلينيكي ومسار أكاديمي.
- في هذه المرحلة، يتوجب على األطباء البحث عن قبول في برامج التدريب الداخلية أو 
يرغبونها إلكمال مرحلة  التي  التخصصات  الخارجية »Residency programs« في 

التدريب كأطباء مقيمين.

البرامج المحلية:
ولكل  المملكة  مستشفيات  داخل  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  تقدمها 

تخصص متطلباته المختلفة، ويتم تحديث المتطلبات بشكل سنوي.

البرامج الدولية:
تقدمها المستشفيات المعترف بها خارج المملكة، ويلزم للمتقدمين الحصول على قبول 
في مستشفى أو جامعة تقبل اإلبتعاث الخارجي )مثل برامج اإلعادة في جامعتنا(، وفي 
التدريب  التي سيتم فيها  الوقت نفسه الحصول على قبول من المستشفى و الجامعة 

الخارجي.

معايير القبول في البرامج التدريبية:
المعايير متفاوتة لكل تخصص وتعتمد على:

عدد المقاعد المتاحة.• 
)أو•  السعودي  البورد  على  التقديم  حال  في    SLE مثل:  القبول  اختبارات  اجتياز 

التقديم  MCCEE في حال  أو  البورد األمريكي،  التقديم على  USMLE  في حال 
على البورد الكندي(.

المعدل التراكمي لشهادة البكالوريوس.• 
اجتياز المقابلة الشخصية.• 
بعض األمور التي قد تفيدك في قبولك ولكن ليست أساسية مثل: البحوث الطبية، • 

وحضور المؤتمرات الطبية أو الدورات التدريبية الصيفية في التخصص المطلوب.

التخصصات الطبية
Residency Programs
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المسار األكاديمي:
مسار مستقل عن المسار اإلكلينيكي يتم فيه إكمال الدراسة األكاديمية • 

الدكتوراة  أو  الماجستير  شهادة  على  للحصول  معين  تخصص  في 
في  يرغب  من  أو  كليًا  اإلكلينيكي  المجال  ترك  قرر  من  يدخله  فيه. 
الحصول على شهادة أكاديمية باإلضافة إلى شهادته اإلكلينيكية في 
التخصصات المختلفة أو لديه اهتمام شخصي بتخصص معين ويود 

التعمق فيه، وأحيانًا لزيادة فرص القبول في برنامج تدريبي معين.
لالبتعاث •  عبداهلل  الملك  برنامج  المسار:  هذا  توفر  التي  البرامج  من 

الخارجي، وبعض الجامعات مثل برامج اإلعادة في جامعتنا بعد الحصول 
على قبول في أحد األقسام.

نظام اإلعادة

ماهي اإلعادة:
جامعة  من  البكالوريوس  درجة  على  حصل  من  عليها  يعين  وظيفة  هي 
التخصص  إلكمال  اإلبتعاث  بهدف  بها  معترف  عالمية  أو  سعودية 
، أو الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراة   »Residency Program«
بالجامعات العالمية المرموقة والعودة للعمل بجامعة الملك سعود كعضو 

هيئة تدريس على وظيفة أستاذ مساعد.

مهام المعيد:
١- الحصول على قبول في إحدى الجامعات العالمية.

٢- يمارس عمله كطبيب مقيم.
٣- التدريس.

4- األبحاث.
5- األعمال اإلدارية.

المقاعد المتاحة:
احتياج •  على حسب  تقسم  المقاعد  من  عدد  الجامعة سنويًا  تخصص 

األقسام في ذلك الوقت، مما يعني عدم توفر وظائف شاغرة في جميع 
األقسام دائمًا.

يتم اإلعالن عن المقاعد المتاحة عن طريق مكتب المعيدين، ويكون • 
التقديم مفتوح لجميع التخصصات.

طبية
ت ال

صا
ص

التخ
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إجراءات القبول:
تم استحداث نظام موحد لقبول المعيدين في جميع التخصصات لضمان فعالية وجودة 
القبول وسيتم البدء بتطبيقه في عام ٢٠١5 م، بحيث يتم استقبال جميع الطلبات في آن 

واحد والمقارنة بينها بناًء على معايير ثابتة.
بعد ذلك تعقد المقابلة الشخصية من قبل لجنة المعيدين ، ثم يتم إرسال أوراق المقبولين 
في  الطلب  بمناقشة  إنتهاًء  المرشحين  ومقابلة  مناقشتها  تتم  و  المعنية  األقسام  إلى 
مجلس الكلية وإرسال الموافقة إلى الجامعة، ووحدة مساندة المعيدين ستقوم بمتابعة 

األوراق واإلجراءات الالزمة.

المعايير التي يتم المفاضلة فيها:
.)USMLE. MCCEE( ١- اختبار الرخصة الطبية
.)TOFEL. IELTS( ٢- اختبارات اللغة اإلنجليزية

٣- المعدل الجامعي.
4- العمل البحثي.

ما بعد القبول:
المعيدين  لمساعدة  تأهيلية  دورات  بتخصيص  يقوم  سوف  المعيدين  مساندة  مكتب 
قبول  على  للحصول  الشخصية  المقابالت  واختيار  الذاتية  السيرة  كتابة  في  المقبولين 

خارج المملكة.
شكر خاص للقائمين على فعالية أطباء االمتياز ٢٠١4

مسؤولي اإلعادة بالكلية:
أ.د . أيمن عبده

وكيل الكلية للدراسات العليا والتعليم 
الطبى المستمر

للتواصل :
aabdo@ksu.edu.sa

نظام اإلعادة

د. مازن حسنين
مدير وحدة دعم و مساندة المعيدين

للتواصل :
mhassanain@ksu.edu.sa

mailto:aabdo@ksu.edu.sa
mailto:mhassanain@ksu.edu.sa
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الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على أشرف األنبياء 
و المرسلين . فبحمد الباري ونعمة منه وفضل ورحمة، تم االنتهاء من هذا 
فيه  ندعي  ال  و  به  القيام  حاولنا  جهد  إال  هذا  كان  فما  التعريفي،  الكتيب 
الكمال ولكن عذرنا أننا بذلنا فيه قصارى جهدنا فإن أصبنا فذاك مرادنا وإن 

أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلم.
و أخيرًا ، حاول أن تتفاءل و عش يومك بابتسامة و خذ أول خطوة و كلك 
إيمان باهلل تعالى و ال تباِل لعدم معرفتك لما قد يواجهك فقط إبدأ بأول 
خطوة و ال تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة فسوف تخرج 
منها  و أنت أكثر تماسكا وقوة و تذكر أن السر ال يكمن في عدم السقوط 

بل في النهوض كلما سقطنا من جديد.
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فريق العمل للنسخة الثالثة

خلود الردادي                                                                 سديم الدواس
ساره بن عبدالقادر                                                           فاطمة القرني

يارا العنزي                                                                   والء الشهري
تصميم:

وجدان السويد

فريق العمل للنسخة األلى والثانية
   محمد الخريجي                                                             أحمد الدريهيم
ريم األحمدي                                                                  زيد القحطاني
سمر  اشتيوي                                                                     بالل مروة

   أيان حسين                                                                عبد العزيز الحجيري
سارة الحسين                                                                    محمد الرويشد

فريق
العمل
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