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أبنائي الطالب ..بناتي الطالبات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:
يسرني أن أرحب بكم في رحاب كلية الطب كليتكم التي اخترتموها وستقضون فيها مرحلة دراسية مفعمة بالعلم
والمعرفة والمتعة ومكللة بالنجاح بإذن هللا تعالى.
لتعلموا أبنائي وبناتي إنكم اخترتم كلية تتمتع بمكانة مرموقة بين كليات الطب على مستتو وطننتا وخارجت ..كليتة خرججتت نخبت .متن
األطباء األكفاء اصطفاهم هللا للعناية بصحة اإلنسان وسالمت ،.وبانضمامكم لهذا الصرح العلمتي العظتيم ستتحملون علتى عتاتقكم هتذ
األمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة وكلي ثقة بأنكم ستكونون أهال لها بإذن هللا.
اعلموا أبنائي وبناتي أن دراسة الطب تحتاج منكم المثابرة وبذل الجهد ،ولقد وفرت لكم الكلية كل متا تحتاجونت .فتي ستبيل تحقيت متا
نصبوا إلي .نحن وأنتم وكلنا أمل ان يكلل هللا تعبكم بالتوفي والنجاح.
ونحن نضع بين أيديكم كتيبا تعريفيا يعد خارطة طري  ،وال بد لكل طالب وطالبة من قراءت .جيدا ليعتر حقوقت .وواجباتت ،.متمنتين
أن يساهم هذا الكتيب في تعريفكم بكليتكم من أول خطوة تخطونها وأن يساعدكم في مسيرتكم العلمية والعملية.
هذا وأدعو المولى العلي القدير لكم بالتوفي والنجاح وتحقي آمالكم وآمال أهلكم ووطتنكم وأن تكونتوا نجومتا ستاطعة فتي ستمائ .فتي
المستقبل القريب.
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نبذة عن كلية الطب

4

أنشئت كلية الطب عام 1395هـ 1975/م ،لتضم عدداً من األقسام والشعب العلمية ،بلغتت يتم ململ تا  23قستما ً وشتعةة ،وبعتد أ متم
انتقال الكلية إلى المركز الطةم اللديد يم بداية العام الدراسم 1415هـ امسعت رقعة الكلية ،وأصةحت مضم أكثر من ( )9مةا بقستم
الطالب ،وعدداً مماثالً ل ا بقسم الطالةات باإلضاية إلى المستشفى اللامعم.
الرؤية ..
كلية مرجعية يم التميز األكاديمم الطةم بمنطقة الشرق األوسط
الرسالة..
ملتزم كلية الطب –جامعة الملك عةد العزيز بتقديم برامج معليمية ذات جودة عالية ودعم الةحث العلمم والشراكة مع الملتمع
السعودي
أهداف الكلية
.1
.2
.3
.4
.5

معزيز التعليم والتعلم والخدمات التعليمية لريع كفاءة المخرجات التعليمية.
التوسع يى برامج الدراسات العليا ومعزيز واستثمار جودة الةحث العلمم.
مفعيل المشاركة الملتمعية لمنسوبم اللامعة ومقديم إس امات متميزة لخدمة الملتمع.
مطوير بيئة محفزة وداعمة لإلبداع واالبتكار.
االلتزام بالقيم التربوية اإلسالمية يم الةناء الشخصم لإلنسا .
5

الدرجات العلمية..
ممنح الكلية الدرجات العلمية التالية وهم:
 بكالوريوس الطب واللراحة.
 درجة الماجستير ،ودرجة الدكتوراه يم بعض التخصصات.
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إدارة الكلية وأقسامها العلمية

مجلس الكلية..
ويتألف مللس الكلية من:
-1عميد الكلية
-2وكالء الكلية
-3رؤساء األقسام العلمية بالكلية
-4بعض أعضاء هيئة التدريس بالدعوة
-5عدد  1طالب 1 /طالةة ممثلين يم مللس الكلية

رئيسا ً
أعضاء
أعضاء
أعضاء
أعضاء

األقسام العلمية..






















قسم التشريح
قسم علم وظائف األعضاء
قسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الطةية
قسم علم األمراض
قسم الكيمياء الحيوية السريرية
قسم الوراثة الطةية
قسم طب األطفال
قسم األنف واألذ والحنلرة والرأس والعنق
قسم طب األسرة والملتمع
قسم أمراض وجراحة العيو
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قسم األشعة
قسم جراحة العظام
قسم التخدير والعناية المركزة
قسم جراحة المسالك الةولية
قسم الطوارئ
قسم الطب الةاطنم
قسم أمراض النساء والوالدة
قسم اللراحة
قسم التعليم الطةم
قسم األمراض الللدية
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برنامج بكالوريوس الطب والجراحة
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متتتتدة الدراستتتتة يتتتتم الةرنتتتتامج سمتتتتس ستتتتنوات بعتتتتد الستتتتنة التحضتتتتيرية ،يتةع تتتتا ستتتتنة مدريةيتتتتة يقضتتتتي ا الختتتتريج يتتتتم التتتتتدريب
السريري بمسمى طةيب امتياز ،يمنح بعدها درجة الةكالوريوس يم الطب واللراحة.
أهداف البرنامج
أهداف متعلقة بالمعرفة:
يلب على الطةيب المتخرج من كلية الطب أ يكو لديه القدر الكايم من المعرية والف م يم الملاالت االمية:
 .1مراحل مطوير ومركيب وظائف جسم اإلنسا  ،والتفاعل ما بين أج زة اللسم المختلفة.
 .2أسةاب وآليات ،وماريخ المرض وساصة األمراض الشائعة اللسدية ،والعقلية ،ال سيما المنتشرة يم الملتمع.
 .3وسائل وطرق التشخيص األكثر استخداماً ،وحيثيات استخدامام ا.
 .4طرق عالج األمراض المنتشرة ،ويشمل ذلك استخدام األدوية والعالج ،التغذية المناسةة ،والدعم النفسم.
 .5مةادئ التثقيف الصحم ،والوقاية من المرض ،وإعادة مأهيل المرضى.
 .6صحة المرأة الحامل ،ومةادئ الحمل ،والوالدة الطةيعية.
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أهداف متعلقة بالمهارات:
 .1كيفية الكتابة ،والحصول على التاريخ المرضم بطريقة منظمة ،وهادية ،ودقيقة.
 .2كيفية أداء الفحص المرضم اللسدي ،والعقلم بدقة وعناية.
 .3ربط التاريخ المرضم بالفحص السريري للوصول إلى التشخيص.
 .4استيار التحاليل الطةية ،وطرق التشخيص األقل مكلفة ،واألكثر يعالية.
 .5مصميم سطة عالجية لكل مريض.
 .6التواصل مع إرشاد المرضى ،وأسرهم يم كل ما يخص التشخيص ،والعالج.
 .7أداء العمليات األساسية لطرق إنقاذ حياة المرضى.
 .8استخدام قواعد المعلومات للحصول على المعلومة الطةية المناسةة ،والموثقة علميا ً.
 .9التواصل بوضوح ويعالية مع جميع أعضاء الفريق الطةم.
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أهداف متعلقة بالسلوك:
 .1احترام حقوق اإلنسا  ،والتقيّد باألسالق واآلداب اإلسالمية.
 .2الرغةة يم مخفيف األلم والمعاناة لدى المرضى.
 .3الحرص عل العمل بروح الفريق مع جميع أعضاء الفريق الطةم.
 .4الشعور بالمسؤولية ،ومةنم مةدأ التعليم مدى الحياة.
 .5محويل المرضى إلى من يستطيع عالج م إذا ما دعت الحاجة لذلك.
 .6عدم استخدام أي طريقة للتشخيص ،أو العالج ال يحتاج ا المريض ،أو ليست من صالحه.
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آلية القبول بكلية الطب
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 .1يتطلب التسكين في كلية الطب اجتياز متطلبات السنة التحضيرية بنجاح وهي:
رمز المادة

اسم المادة

الساعات

MATH 110

رياضيات عامة-1-

3

PHYS110

فيزياء عامة-1-

3

CHEM 110

كيمياء عامة-1-

3

BIO 110

أحياء عامة-1-

3

STAT 110

إحصاء عام-1-

3

CPIT 100

مهارات الحاسب

3

COMM 101

مهارات االتصال

3

ELl 102-103-104

اللغة اإلنجليزية

6
27

اإلجمالي

14

 .2ويتوجب الحصول على تقدير مرتفع في المقررات التالية:
 اللغة اإلنلليزية ELl 102-103-104
 كيمياء عامةCHEM 110-1-
 أحياء عامةBIO 110-1-
 ييزياء عامةCPIT 100-1-

مع األسذ باالعتةار بأ األيضلية للمعدل النسةم األعلى وحسب القدرة االستيعابية للكلية ،حيث متم المفاضلة على المقاعد المتاحة
حسب المعدل النسةم الموزو .

15

الخطة الدراسية

16

السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني

السنة الثانية الفصل الدراسي األول
الساعات
المقرر

الرمز والرقم

المقرر

الرمز والرقم
المعتمدة

الساعات
المعتمدة

FOND 201

أساسيات الطب

4

PATM 201

علم األمراض-1-

5

ANTM 212

تشريح عام -1-

4

MICP 201

األحياء الدقيقة الطبية

4

ANTM 211

الخاليا واألنسجة

2

PHAM 201

علم األدوية السريري

2

ANTM 213

علم األجنة

1

CLC 211

علم الوراثة الطبي

2

BCHN 201

الكيمياء الحيوية
السريرية-1-

CLC 221

أساسيات الطوارئ

1

5

ISLS 101

ثقافة إسالمية-1-

2

ARAB 101

لغة عربية-1-

3

ISLS 201

ARAB 201

المجموع

21

ثقافة إسالمية-2-

لغة عربية-2-

المجموع

17

2

3

18

السنة الثالثة الفصل الدراسي الثاني

السنة الثالثة الفصل الدراسي األول
الساعات
الرمز والرقم

الساعات

المقرر

المقرر

الرمز والرقم

المعتمدة

المعتمدة
SYS 311

جهاز المناعة والدم

4

SYS 361

الجهاز الهضمي

5

SYS 221

جهاز الدورة الدموية

4

SYS 371

الغدد الصماء

5

SYS 331

الجهاز التنفسي

4

SYS 381

الغذاء والتمثيل الغذائي

4

SYS 341

جهاز العضلي والعظمي

5

SYS 391

الجهاز البولي

5

SYS 351

الجهاز العصبي
والحواس الخاصة

6

SYS 301

الجهاز التناسلي

5

ISLS 301

ثقافة إسالمية-3-

CLC 311

مقدمة سريرية ،ومهارات
االتصال

2

ISLS 401

ثقافة إسالمية-4-

2

المجموع

2

25
المجموع

18

28

السنة الرابعة

السنة الخامسة
الساعات

الساعات
المعتمدة

المقرر

الرمز والرقم

الرمز والرقم

المقرر
المعتمدة

16

طب األطفال

PED 501

20

مقرر مهارات سريرية

CSM 401

6

األمراض النفسية

PSYC 501

3

أساسيات األشعة

CLC 421

2

التخدير ،والعناية المركزة

ANES 501

3

الطب المخبري

CLC 411

7

طب األسرة

COM 501

2

الطب الشرعي
والسميات

FORM 401

2

مقرر اختياري - 2-

ELE-SSM 501

2

مقرر المهنية

PRFM 401

16

أمراض النساء والوالدة

OBG 501

7

طب األسرة والمجتمع

COMM 401

3

األنف واألذن والحنجرة

ORL-HNS
401

3

أمراض العيون

OPTH 401

49

المجموع
2
45

19

مقرر اختياري -1-

المجموع

ELE-SSM
401

السنة السادسة
22

أمراض الباطنة

MEDM 601

2

مقرر سالمة المرضى

PSM 601

22

جراحة عامة

SURM 601

2

مقرر الطوارئ

EMC 601

48

المجموع
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Second Year- 1st Semester
Course
Code
FOND 201
ANTM 212
ANTM 211
ANM 213
BCHM 201
ISLS 101
ARAB 101

Second Year- 2nd Semester

Course

Credit

Course
Code

Foundation Course
General Anatomy-1Cells & Tissues
Empryology
Biochemical Basis Medicine
Islamic Culture-1Arabic Language-1Total

4
4
2
1
5
2
3
21

PATM 201
MICP 201
PHAM 201
CLC 211
ISLS 201
ARAB 201
CLC 221

21

Course
Pathology-1Medical Microbiology
Medical Pharmacology
Medical Genetics
Islamic Culture -2Arabic Language -2Basic Emergency Care
Total

Credit
5
4
2
2
2
3
1
18

Third Year- 1st Semester
Course
Code
SYS 311
SYS 321
SYS 331
SYS 341
SYS 351
ISLS 301

Course
Immune, Blood Lymphatic
System
Cardiovascular System
Respiratory System
Musculoskeletal System
Nervous System & Special
Sense
Islamic Culture-3Total

Third Year- 2nd Semester
Credit

Course
Code
SYS 361
SYS 371
SYS 381
SYS 391
SYS 301
CLC 311
ISLS 401

4
4
4
5
6
2
25

Course

Credit

Gastrointestinal System
Endocrine System
Nutrition & Metabolism
Urinary System
Reproductive System
Early Clinical Experience
Islamic Culture -4-

5
5
4
5
5
2
2

Total

22

28

Forth Year
Course
Code
CSM 401
ELE-SSM 401
CLC 411
CLC 421
ORL-HNS 401
OPTH 401
COMM 401
FORM 401
PRFM 401

Course
Clinical Skills Module
Special Study Mod & Elec-1Laboratory Medicine
Basic Imaging
Otorhinolaryngology
Ophthalmology
Community Medicine
Forensic Medicine
Professionalism
Total

Fifth Year
Course
Code
PED 501
OBG 501
ANES 501
PSYC 501

Credit
20
2
3
3
3
3
7
2
2
45

COM 501
ELE-SSM
501

Course

Credit

Pediatrics
Obstetrics & Gynecology
Anesthesia/ ICU
Psychiatry& Behavioral
Sciences
Family Medicine
Special Study Module &
Electiv

16
16
2
6

Total

23

7
2
49

Sixth Year
Course
Code
MEDM 601
PSM 601
SURM 602
EMC 601

Course
Medicine
Patient Safety
Surgery
Emergency Care
Total

24

Credit
22
2
22
2
48

متطلبات التخرج لبكالوريوس الطب والجراحة

السنة الدراسية

وحدات دراسية

السنة الثانيــــة

39

السنة الثالثــــة

53

السنة الرابعــة

45

السنة الخامسة

49

السنة السادسة

48

اجمــــــــــالي

234

المجموع العام للوحدات

234

بعد إكمال متطلةات الةكالوريوس الموضحة أعاله ،يمضم الطالب عاما ً كامـالً ( 12ش راً) يتم التتدريب بأحتد المستشتفيات المعتمتدة
من قةل الكلية ،ومسمى هذه الفترة "سنة االمتياز ".
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سنة االمتياز:
بعد إكمال متطلبات البكالوريوس خالل السنوات الخمسة ،يمضي الطالب عامتا ج كتامال(  12شتهرا( فتي التتدريب بأحتد المستشتفيات المعتمتدة
من قبل الكلية ،وتسمى هذ الفترة "سنة االمتياز" ،ويكون التدريب في التخصصات الطبية السريرية على النحو التالي:

جراحة عامة

ش را

أمراض باطنه

ش را

أمراض النساء والوالدة

ش را

طب األطفال

ش را

طوارئ

شر

طب األسرة

شر

استياري (يم أي يرع من العلوم الطةية السريرية يرغةه الطالب)

ش را

إجازة

أسةوعا
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قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب
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نظام الدراسة:
 .1مسير الدراسة بكلية الطب بنظام السنة الدراسية الكاملة.
 .2متكو الدراسة من سمس سنوات دراسية بعد السنة التحضيرية ملي ا سنة مدريب إجةارية (سنة االمتياز).
 .3متكتتو الدراستتة متتن متترحلتين دراستتية ،وممثتتل الستتنة الدراستتية الثانيتتة والثالثتتة (المرحلتتة األولتتى-الستتنوات األساستتية) ،وممثتتل
السنوات الدراسية الرابعة ،والخامسة ،والسادسة (المرحلة الثانية-السنوات السريرية).
 .4مسير الدراسة يم السنة الدراسية الثانية على نظام الفصول الدراسية ،ويم السنة الدراسية الثالثتة علتى نظتام المقتررات الدراستية
ضمن نظام السنة الدراسية الكاملة.
 .5مسير الدراسة يم المرحلة الدراسية الثانية (السريرية) على نظام الدورات متعددة األسابيع ضمن نظام السنة الدراسية الكاملة.
 .6يتدرج الطالب يم الدراسة ،والنلاح يم مقررات السنوات الدراسية ويقا ً ألحكام االنتقال من سنة دراسية ألسرى.
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أحكام االنتقال من سنة دراسية ألخرى واإلعادة
وتشمل المادة الثامنة من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
 .1بعتتد االنت تتاء متتن الستتنة التحضتتيرية متتوزع المقتتررات الدراستتية علتتى سمتتس ستتنوات دراستتية ويحتتدد لكتتل ستتنة دراستتية عتتدد
الوحدات الدراسية حسب ما مقتضيه الخطة الدراسية المعتمدة.
 .2يتم مسليل الطالب يم مقررات السنوات الدراسية بالتدرج بدءاً من السنوات الدراسية الدنيا ويق الخطط الدراسية المعتمدة.
 .3الطالب الراسةو يم مقررات متطلةات الكلية يتم مطةيق التالم:
المرحلة األولى (السنوات األساسية):
أ .يسمح للطلةة الراسةو يم مادة أو أكثر من مواد الستنة الثانيتة ال يزيتد عةؤهتا الدراستم االجمتالم عتن ( )7وحتدات دراستية
باالنتقال إلى السنة الثالثة ،وذلك بعد استةارات الدور الثانم ،علتى أ يتدسل الطالتب االستةتار الن تائم التتالم بشتقيه النظتري
والعملم للمادة التم رسب يي ا.
ب .الطلةة الراسةو يم مادة أو أكثر من مواد السنة الثانية يزيد عةؤها الدراستم االجمتالم عتن ( )7وحتدات دراستية وذلتك بعتد
استةارات الدور الثانــم يةقو إلعادة السنة الدراسية يم المواد الراسةين يي ا يقط دراسة واستةاراً.
ت .ال يسمح للطلةة االنتقال إلى السنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع مواد ومقررات المرحلة األساسية (السنة الثانية والثالثة).
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المرحلة الثانية (السنوات السريرية):
أ .السنة الرابعة :ال يسمح للطلةة الراسةو يم أي مقرر باالنتقال إلى السنة الخامسة إال بعد اجتياز جميع المقررات.
ب .السنتان الخامسةة والسادسةة :الطلةتة الراستةو يتم أي مقترر متن مقتررات التدورات الدراستية الستريرية متعتددة األستابيع
يسمح ل م باالنتقتال للمقترر التذي يليته يتم نفتس الستنة الدراستية وال يلتوز لته االنتقتال للستنة السادستة إال بعتد اجتيتاز جميتع
مقررات السنة الخامسة.
ت .الطتتالب الراستتةو يتتم أي مقتترر متتن مقتتررات التتدورات الدراستتية الستتريرية متعتتددة األستتابيع يلتتب علتتي م إعتتادة التتدورات
دراسة واستةاراً.
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آلية مراجعة الدرجات
يحق للطالب/الطالةة مراجعة نتيلة االمتحا سالل ثالثة أيام من صدور نتيلة االستةار وذك حسب اآللية اآلمية:
 .1يقوم الطالب/الطالةة بتعةئة نموذج مراجعة درجة لدى إدارة الشؤو التعليمية بالكلية.
 .2مقوم إدارة الشؤو التعليمية بالكلية بإرسال الطلب إلى رئيس القسم المعنم ،ويتم مراجعة النتيلة عن طريق للنة متن القستم
أو المقرر الدراسم وذلك سالل أسةوع من ماريخ مقديم الطلب.
 .3مقوم إدارة الشؤو التعليمية بالكلية بإعالم الطالب/الطالةة بقرار الللنة.
 .4إذا ثةت أي حق للطالب/الطالةة يتم التعامل معه ومعديل النتيلة على ضوء نتيلة المراجعة.
 .5يم حالتة ثةتت أ الطالب/الطالةتة قتد راجتع أكثتر متن امتحتا ستابق ولتم يكتن لته أي حتق يتتم عترض موضتوعه علتى للنتة
الشؤو األكاديمية بالكلية المخاذ االجراء الذي مراه مناسةا.
 .6استنادا على المادة التاسعة والثالثو من الئحة الدراسة واالستةارات للمرحلتة اللامعيتة ،يلتوز لمللتس الكليتة -يتم حتاالت
الضتترورة-الموايقتتة علتتى إعتتادة مصتتحيح أوراق اإلجابتتة ستتالل يتتترة ال متعتتدى بدايتتة استةتتارات الفصتتل التتتالم ،وعلتتى
الطالب/الطالةة مراجعة إدارة الشؤو التعليمية يم حال الرغةة يم ذلك.
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المواظبة واالعتذار عن الدراسة
االعتذار هو :أ يتقدم الطالب/الطالةة بطلب االعتذار سطيا ً عن دراستة الفصتل الدراستم الحتالم إلتى إدارة الشتؤو التعليميتة بالكليتة
والتم مقوم بدورها بعرضه على للنة الشؤو األكاديمية.
واستنادا على المادة الثالثة عشرة من الئحة الدراسة واالستةارات للمرحلة اللامعية ،يلتوز للطالب/الطالةتة االعتتذار عتن االستتمرار
يم دراستة يصتل دراستم إذا مقتدم بعتذر مقةتول ،وذلتك قةتل بدايتة االستةتارات الن ائيتة بخمستة أستابيع علتى األقتل ،حيتث يحصتل ييته
الطالب/الطالةة على مقدير ( ) wيم جميع المقررات المسللة يم جدوله الدراسم دو أ مدسل يم احتستاب المعتدل التراكمتم ،ويتم
حال رغةة الطالب/الطالةة باالعتذار يإ نظام السنة الدراسية الكاملة يحتم االعتذار عن يصلين دراستيين متتتاليين ،ومحتستب يصتول
االعتذار ضمن المدة الالزمة إلن اء متطلةات التخرج.
التأجيل هو :أ يتقدم الطالب/الطالةة بطلب التأجيتل سطيتا ً لالعتتذار عتن دراستة الفصتل الدراستم القتادم إلتى إدارة الشتؤو التعليميتة
بالكلية والتم مقوم بدورها بعرضه على للنة الشؤو األكاديمية.
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واستنادا علتى المتادة الرابعتة عشترة متن الئحتة الدراستة واالستةتارات للمرحلتة اللامعيتة ،يلتوز للطالب/الطالةتة التقتدم بطلتب مأجيتل
الدراسة لعذر يقةله مللس الكلية على أال متلاوز مدة التأجيل يصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة يصول غير متتالية كحتد أقصتى طيلتة
بقائه يم اللامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويلوز لمللس اللامعة يم حال الضرورة االستثناء من ذلك علما ً أ نظتام الستنة الدراستية
الكاملة قد يعيق مطةيق هذه المادة من الالئحة ،وال محتسب يصول التأجيل ضمن المدة الالزمة إلن اء متطلةات التخرج.

المواظبـــة:
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العلمية ويحرم من دسول االستةار الن ائم يي ا إذا قلت نسةة
حضوره عن النسةة التم يحددها مللس اللامعة على أال مقل عن ) (75 %من المحاضرات والدروس العلمية
المحددة لكل مقرر سالل الفصل الدراسم ،ويعُد الطالب الذي حرم من دسول االستةار بسةب الغياب راسةا يم
المقرر ،ويرصد له مقدير محروم (.)DN
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االنقطاع عن الدراسة
 استناداً على المادة الخامسة عشرة من الئحة الدراسة واالستةارات للمرحلة اللامعية إذا انقطع الطالب /الطالةة عن الدراسة
لمدة معادل يصالً دراسيا ً دو طلب التأجيل أو االعتذار ،يطوى قيده من اللامعة ولمللس اللامعة حق طم قيد الطالب إذا
انقطع عن الدراسة لمدة أقل.
 إذا لم ينتظم الطالب المستلد يم الدراسة يم مدة أقصاها أربعتة أستابيع متن متاريخ بتدء الدراستة ،دو طلتب التأجيتل يطتوى
قيده.

إعادة القيد:
يمكن للطالب المطوى قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسلله قةل االنقطــاع ويق الضوابط اآلمية:
أ – أ يتقدم بطلب إعادة القيد سالل سنتين من ماريخ طم القيد.
ب-أ يوايق مللس الكلية المعنية والل ات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
ج-إذا مضى على طم قيد الطالب سنتا يأكثر ،يةإمكانه التقدم لللامعــة (طالةا ً مستتلداً) دو الرجتوع إلتى ستلله الدراستم الستابق،
على أ منطةق عليه كاية شروط القةول المعلنة يم حينه.
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 ال يلوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
 ال يلوز إعادة قيد الطالب التذي يصتل متن اللامعتة ألستةاب معليميتة أو مأديةيتة ،أو التـذي يصتل متن جامعتة أسترى ألستةاب
معليمية أو مأديةية ،وإذا امضح بعد إعادة قيده أنه سةق يصله لمثل هذه األسةاب ييعتةر قيده ملغم من ماريخ إعادة القيد.
 ال يلوز إعادة قيد الطالب يم الحاالت المرضية التم معيقه عن االستمرار يم الدراسة ،أو ممارسة م نة الطب.
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آلية تسليم التقارير الطبية
 يلب مسليم اإلشعار الطةم عن عذر الغياب عن االستةار بعد انعقاد االستةار بثالثة أيام كحد أقصى.
 جميع التقارير الطةية الخاصة باالستةارات يلب أ مقدم إلدارة الشؤو التعليمية يم يترة ال مزيد عن سمسة أيام متن متاريخ
ووقت الحالة المرضية التم أصدر بشأن ا التقرير الطةم ،ويتم مقديم ا إما عن طريق الطالب نفسه أو من ينوبه.
 جميع التقارير الطةية البد أ مكو صادرة من مستشفى حكومم أو مركز صحم.
 التقارير الطةية الصتادرة متن المستشتفيات ،أو المستوصتفات الخاصتة ،ال يتتم اعتمادهتا إال بعتد مصتديق المختتص بالمديريتة
العامة للشؤو الصحية.
 إذا كا الغياب عن استةار دوري ييقدم العذر لرئيس القسم  /رئيس المقرر المعنم .أما إذا كا الغياب عن استةتار نصتفم أو
ن ائم ييقدم العذر إلى إدارة الشؤو التعليمية والتم مقوم بدورها بالريع إلى للنة الشؤو األكاديمية للةت يم األمر.
 يم حالة مكرار الغياب عن االستةارات بتقارير طةية يلللنة الشؤو األكاديمية الحتق يتم عتدم قةتول العتذر الطةتم ،أو طلتب
عرض الطالب/الطالةة على للنة طةية.
 يم حالة كو التقارير الطةيتة عتن يتترة غيتاب محاضترات أو دروس عمليتة يإنته يتتم مقتديرها متن قةتل القستم أو الشتعةة ،أو
الل از ليتم عدم احتساب الغياب من النسةة العادية التم محسب للطالب يم ن اية العام الدراسم.
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التخرج:
واستناداً على المادة التاسعة عشرة من الئحة الدراسة واالستةارات للمرحلة اللامعية ،يتخرج الطالب بعد إن اء متطلةات التخرج
بنلاح حسب الخطة الدراسية على أ يكو حاصل على مقدير جيد يم المواد األساسية األربعة ( باطنة ،جراحة ،أطفال ،نساء و
والدة) بتقدير عام ال يقل عن جيد ،وأ يكو قد أدى جميع متطلةات سنة التدريب اإلجةاري (االمتياز) بنلاح.
الفصل من الجامعة:
ومشمل المادة العشرو من الئحة الدراسة واالستةارات للمرحلة اللامعية.
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا لم ينلح بعد قضاء سنتين دراسيتين يم أي من السنوات الدراسية الثانية والثالثة.
 .2إذا رستتب الطالتتب يتتم أي متتن مقتتررات التتدورات متعتتددة األستتابيع لتتثالا متترات يتتم الستتنوات الدراستتية (الرابعتتة والخامستتة
والسادستتة) ،ولمللتتس اللامعتتة بنتتا ًء علتتى موصتتية مللتتس الكليتتة إعطتتاء يرصتتة رابعتتة لمتتن يمكنتته ريتتع معدلتته التراكمتتم وإن تتاء
متطلةات التخرج.
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االختبارات والتقديرات والمعدل التراكمي:
ومشمل المواد الحادية عشرة ،والثانية عشرة ،والمواد من الثانيتة والعشترين إلتى الثالثتين ،متن الئحتة الدراستة واالستةتارات للمرحلتة
اللامعية:
 .1يعقد يم كل يصل دراسم من السنة الثانية استةار ن ائم (الدور األول) واستةار ن ائم يم السنة الثالثتة (التدور األول) بعتد ن ايتة
كل مقرر أما استةار (الدور الثانم) ييعقد قةل بداية السنة الدراسية التالية.
 .2وييما يخص السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ييعقد االستةار الن ائم يم ن اية كل دورة متعددة األسابيع.
 .3يلتتوز لمللتتس الكليتتة بنتتا ًء علتتى موصتتية مللتتس القستتم المختتتص أ يضتتمن االستةتتار الن تتائم يتتم أي مقتترر استةتتارات عمليتتة أو
سريرية ويحدد الدرجات التم مخصص ل ا من درجات االستةار الن ائم.
 .4يحدد مللس الكلية درجة لألعمال الفصلية أو للتقييم المستمر ال مقل عن  %30من الدرجة الن ائية للمقرر.
 .5محتستتب درجتتة األعمتتال الفصتتلية أو التقيتتيم المستتتمر للمقتترر متتن ستتالل االستةــتتـارات التحريريتتة ،أو الشتتف ية ،أو العمليتتة ،أو
السريرية ،أو الةحوا ،أو أنواع األنشطة الصفية األسرى ،أو من ا جميعا ً أو من بعض ا.
 .6الطالب/الطالةة الراسب يم استةتار التدور األول ألي مقترر متن متطلةتات الكليتة يرصتد لته مقتدير غيتر مكتمتل يتم المقترر ()IP
ويسمح له بدسول استةار الدور الثانم ،يإذا نلح يرصد له مقدير مقةتول ( )Dأمتا إذا رستب ييرصتد لته مقتدير راستب ( )Fوعليته
إعادة دراسة المقرر ،ويم حالة نلاحه يم المقرر يم سنة اإلعادة ،يرصد له التقدير الذي يحصل عليه.
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الرسوب في اختبار الدور األول
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 .7الطالب/الطالبة الذي يتغيب عن االختبار النهائي لمقرر أو أي جزء من .تحريتري – شتفهي – عملتي – ستريري يعتبتر راستبا ( فتي هتذا
المقرر ،ويجوز للجنة الشتؤون األكاديميتة فتي حتاالت الضترورة القصتو قبتول العتذر القهتري للطالتب الغائتب متع إعطائت .تقتدير يتـر
مكتمل في المقرر  IPويسمح ل .بدخول اختبتار التدور الثتاني ،وفتي هتذ الحالـتـة يعطتى الطالتب التقتدير التذي يحصتل عليت .بعتد أدائت.
االختبار.


اعتمدت كلية الطب عقد امتحان نهتائي شتامل عنتد نهايتة المرحلتة األولتى -األساستية  PROGRESS TESTوامتحتان نهتائي
آخر عند نهاية المرحلة الثانية –السريرية . EXIT EXAM
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تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
الدرجة المئوية

التقدير بالعربي

التقدير باإلنجليزي

رمز التقدير باإلنجليزي

وزن التقدير من ()5

100 – 95

ممتاز مرتفع

Exceptional

A+

5‚0

 – 90إلى أقل من 95

ممتاز

Excellent

A

4‚75

 – 85إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

Superior

B+

4‚5

 – 80إلى أقل من 85

جيد جداً

Very Good

B

4‚0

 – 75إلى أقل من 80

جيد مرتفع

Above Average

C+

3‚5

 – 70إلى اقل من 75

جيد

Good

C

3‚0

 – 65إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

High Pass

D+

2‚5

 – 60إلى أقل من 65

مقبول

Pass

D

2‚0

أقل من 60

راسب

Fail

F

1‚0

ــ

غير مكتمل

In – Progress

IP

-

ــ

محروم

Denial

DN

1‚0

ــ

منسحب بعذر

Withdrew

W

-
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 يكو التقدير العام للمعدل التراكمي للطالب عند التخرج كالتالم:
(ممتاز) إذا كا المعدل التراكمم ال يقل عن  4‚50من .5‚00
(جيد جداً) إذا كا المعدل التراكمم من  3‚75إلى أقل من  4‚50من .5‚00
(جيد) إذا كا المعدل التراكمم من  2‚75إلى أقل من  3‚75من .5‚00
 ممنح مرمةة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل مراكمم من ( )4‚75إلــى ( )5‚00عنتد التخترج ،وممتنح مرمةتة الشترف
الثانية للطالب الحاصل على معـــدل مراكمم من ( )4‚25إلى أقل من ( )٤. ٧٥عند التخرج.
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ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى ،أو الثانية:
 ال يكو الطالب قد رسب يم أي مقرر درسه يم اللامعة ،أو يم جامعـة أسرى.
 أ يكو الطالب قد أكمل متطلةات التخرج يم مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى ،والحد األقصى للةقاء يم الكلية.
 أ يكو الطالب قد درس يم اللامعة ما ال يقل عن ( )٪60من متطلةات التخرج.
 أال يكو قد صدر بحقه أي عقوبة مأديةية.

سنة التدريب اإلجباري (االمتياز):
 يشترط على الطالب الناجحين يم االستةار الن ائم لدرجة الةكالوريوس قضاء ستنة متدريب إجةتاري (االمتيتاز) متدم ا اثنتا عشتر
ش راً ،يحدد مللس الكلية موعد بدايت ا ومشتمل سنة التدريب اإلجةاري على يترات مدريةية يم التخصصات المختلفة يتم الطتب
الةشري.
 يتم ن ايتتة كتتل يتتترة متتدريب يتتم مقيتتيم الطةيتتب متتن قةتتل القستم المختتتص ،يتتإ لتتم يحصتتل علتى مقريتتر متترض ،يعليتته إعتتادة الفتتترة
التدريةية ،أو جزء من ا ،وذلك بنا ًء على موصية مللس القسم المختص ،واعتمادها من عميد الكلية.
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 عند إممام متطلةات سنة االمتياز بنلتاح يمتنح الطةيتب شت ادة مةينتا ً ب تا يتترات التتدريب يتم كتل مخصتص يتتم اعتمادهتا متن قةتل
سعادة عميد الكلية.

التحويـــل:
يتتم حالتتة رغةتتة الطالب/الطالةتتة بالتحويتتل إلتتى كليتتة الطتتب متتن كليتتة أستترى بتتنفس اللامعتتة ،أو متتن جامعتتة أستترى معتتترف يتتتم ذلتتك
بمراجعة موقع عمادة القةول والتسليل بلامعة الملك عةد العزيز على الرابط التالم:
http://admission.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=210&Lng=AR
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تعليمات خاصة باالختبارات اإللكترونية

45



يتم عقد االستةارات االلكترونية يم معامل الحاسب اآللم بمةنى  1ومةنى ( 7الطابق الثانم) عليه يلب التواجد يم هذين
المةنيين يترة االستةارات والتقيد بتوزيع الطالةات على المعامل.
إحضار الةطاقة اللامعية الخاصة بكل طالةة.
يم حال كا ج از الكمةيومر مطفأ يإنه يتم يتحه باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمعمل والموجودة على قاعدة
الشاشة أمام كل ج از.



يم حال كا االستةار بنظام  E-examيتم يتح ايقونة النظام الموجودة على سطح المكتب




يم حال كا االستةار بنظام  Question Markيإنه يتم يتح ايقونة النظام والموجودة على سطح المكتب
إدسال الرقم اللامعم وكلمة السر الخاصة بالخدمات االكاديمية  ODUSيم الحقول المخصصة لذلك والتأكد من عدم
وجود أي يراغات او  spaceيم مكا االدسال.
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 منةيه الطالةة أنه يم حال مواج ت ا لخلل ينم أو ظ ور أي نايذة ،الرجاء إبالغ الدعم التقنم الموجود يم سير االستةار
يوراً لحل المشكلة.
 التأكيد على الطالةة بأن ا إذا قامت بالضغط على كلمة إن اء سوف ينت م استةارها مع عدم القدرة عودة لألسئلة ،لذلك
يلب التأكد من عدم ان اء االستةار إال عند الرغةة بذلك.
 يم حال ان اء الطالةة لالستةار ،يإنه يلب التأكيد علي ا بإغالق النظام حتى ظ ور الشاشة الرئيسية وعدم االكتفاء ب
كلمة إن اء التم داسل االستةار.
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اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية
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معتتتز كليتتة الطتتب بلامعتتة الملتتك عةتتد العزيتتز بأبنائ تتا الطتتالب والطالةتتات والتتذين يمثلتتو صتتفوة طتتالب اللامعتتات الستتعودية ومفختتر
بتمثيل م ل ا يم كاية المحايل سواء المحلية أو اإلقليمية بل والدولية .وليس المتؤممر الستابع لطتالب كليتة الطتب بتدول مللتس التعتاو
الخليلم بةعيد ،والتذي أثةتت ييته طالبنتا مقتدرم م العاليتة علتى التنفيتذ واإلعتداد لمثتل هتذه األحتداا الكةترى والظ تور بالصتورة التتم
أب رت اللميع.
وطالب وطالةات كلية الطب بلامعة الملك عةد العزيز يمثلو القدوة الحسنة لكل كليات اللامعة ي تم متمستكو بتعتاليم ديننتا الحنيتف
محايظين على قيم ومقاليد ملتمع بالد الحرمين وملتزمين بالقواعد واآلداب اللامعية ومتسلحين بعلم م النايع.
واللميع ملتزمو بحضور محاضرام م ودروس م العملية والسريرية محتايظين علتى ستالمة المنشتات والمرايتق اللامعيتة .ملتتزمين
باداب التعامل مع الزمالء واألسامذة وكاية المعلمتين بالكليتة واللامعتة متربط م عالقتات التود واالحتترام المتةتادل .ويتم االستةتارات،
الكل ملتزم بالقواعد المنظمة لالستةارات ييما يخص االلتزام بالمواعيد وعند الغش وااللتزام بال دوء يم قاعات االستةارات.
وبالنسةة للمظ ر العام يطالبنا وطالةامنا ملتزمو بمظ رهم من حيث الملةس والشعر ومحايظين على الزي المقرر.
ويتتم المستشتتفى اللتتام عم متتراهم محتتايظين علتتى قواعتتد التعلتتيم والتتتدريب بالمستشتتفى حريصتتين علتتى حستتن التعامتتل متتع المرضتتى
وأعضاء هيئة التدريس وكاية العاملين بالمستشفى .إن م بحق طالبنا الذين نفخر بانتمائ م للامعتنا الحةيةة.
وأل الخطأ والنسيا مالزم لإلنسا يقد لوحظ أ قلة من أبنائنا وبنامنا ال يلتزمو أحيانا ً بالزي الرسمم والتعليمات المةلغة لللميع.
حيث يقوم بعض الطالب بارمداء مالبس ضيقة والتلوال يم ردهات المستشفى اللامعم بلةس العمليات دو لةس الةالطو األبيض.
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وإطالة الشعر بطريقة غير الئقة وعدم إبراز الةطاقة ووضع ا داسل الليب .وبالنسةة لقلة من الطالةات يإن ن يرمدين بنطاالً ضيقا ً
وبالطو قصيراً وضيقا ً والحلابات ذات األلوا الصارسة.

ورغةة منا يم أ يحايظ اللميع على هذه األسالقيات الحميدة واآلداب اللامعية والعمل على منميت ا ونشرها يإننا ننةه على بعض
المخالفات والتم قد يقع يي ا الةعض والتم قد معرضه للمساءلة والعقوبات ويقا ً للوائح اللامعة يم هذا اإلطار.
المخالفات التي تستحق اإلحالة للجنة تأديب الطلبة:
كل سروج عن التقاليد اإلسالمية واألنظمة واللوائح والتعليمات اللامعية يعد مخالفة مقتضم اإلحالة لللنة التأديب وعلى األسص ما
يلم:







كل يعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داسل الكلية أو سارج ا سواء بالتصريات أو مظ ر
الطالب العام.
األعمال المخلة بأنظمة اللامعة ومعليمام ا.
عدم االلتزام بالزي المقرر للطالب والطالةات يم كاية السنوات الدراسية.
عدم االلتزام بالقواعد المنظمة للدراسة والتدريب بالمستشفى اللامعم.
الغش يم أي امتحا أو الشروع ييه ،ويتةع ذلك الغش يم التقارير والمشاريع الدراسية.
اإلسالل بنظام االمتحا أو ال دوء المطلوب له.
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منظيم األنشطة أو اللمعيات المخالفة للوائح والقوانين المعمول ب ا يم اللامعة.
كل إمالف أو محاولة إمالف للمنشئات اللامعية أو األج زة أو المواد أو الكتب وجميع مقتنيات المكتةات اللامعية.
االحتفاظ باألسلحة النارية بكاية صورها الحقيقية من ا المرسصة وغير المرسصة أو أي وسيلة يمكن استخدام ا للتخويف أو
اإليذاء أو حيازة المواد القابلة لالشتعال أو االنفلار وكذلك حيازة المواد المخدرة والمسكرة وما يم حكم ا من مواد وحيازة
ومداول األيالم والمقاطع التسليلية الصومية من ا أو المرئية والصور والملالت المنايية لآلداب واألسالق اإلسالمية.
السرقة أو الشروع يم السرقة داسل الحرم اللامعم سواء عينة مثل (اموال ،معدات ،اج زة ).أو علمية ويكرية مثل (أبحاا،
كتب ،أو مشاريع علمية )..
إساءة استعمال مرايق اللامعة وملحقام ا ومحتويام ا.
إصدار النشرات أو موزيع ا أو جمع أموال أو موقيعات دو موايقة اللامعة.
دسول الطالب االمتحا بدالً عن غيره أو دسول سواه بدالً منه أكا ذلك داسل اللامعة أم سارج ا.
التزوير بكل أشكاله.
التدسين داسل مةانم اللامعة وملحقام ا.
الخروج عن آداب اللياقة يم التصريات مع الزمالء او الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس باللامعة أو عمال الشركات القائمة
بالعمل يم اللامعة وموظفي ا أو التعدي علي م بالقول أو الفعل.
امتناع الطالب  /الطالةة عن حضور التحقيق أو عدم االمتثال للعقوبة التم أقرم ا الل ة المختصة بإصدار العقوبة.
التصوير بالكاميرات أو بأج زة اللوال أو أج زة الحاسوب المحمول أو أي أداة مزودة بكاميرا داسل الحرم اللامعم دو
الحصول على إذ من الل ة المختصة مسةقاً.
كل إسالل بنظام ولوائح اإلسكا الطالبم.
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 مسليل أو مصوير للمحاضرات قةل أسذ موايقة المحاضر الخطية.
 كل اعتداء او قرصنة على موقع اللامعة اإللكترونم أو المواقع االلكترونية للعمادات والكليات.
 إثارة النعرات القةلية أو الطائفية أو التحريض علي ا ،أو إذكاء الفتنة بكاية األساليب .وكل ما من شأنه المساس باألمن والوحدة
الوطنية.
 القيادة المت ورة والمخالفات المرورية داسل الحرم اللامعم.
 ويحال لللنة مأديب الطالب/الطالةات كل من يرمكب أحد هذه المخالفات للتحقيق ويرض العقوبة ويقا ً لما مقتضيه اللوائح
اللامعية يم هذا اإلطار.
ولمزيد من المعلومات حول ضوابط السلوك باللام عة يمكنكم االطالع على الئحة ضةط سلوك الطالب والطالةات بلامعة الملك عةد
العزيز:
http://studentaffairs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=211&Lng=AR
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تعليمات خاصة بالـطـالب
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 االلتزام ّ
بالزي الموحد المعتمد من الكلية ،ويم حالة عدم االلتزام به ستطةق على
الطالب الالئحة التأديةية الصادرة من عمادة شؤو الطالب.
 ي منع دسول طالب السنوات األساسية إلى المستشفى اللامعم إال حسب اللدول
الدراسم.
 يمنع التدسين يم جميع مرايق اللامعة.
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شرح لمخطط المباني األكاديمية لكلية الطب (قسم الطالب)
اسم المبنى وأقسامه

رقم المبنى
اإلدارة:

1



مكتب العميد



وكيل الكلية للعلوم الطبية االسية



وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي



وكيل الكلية للجودة والتطوير



إدارة الشؤون التعليمية



إدارة البرامج الممولة ذاتياً



مدير اإلدارة



شؤون الموظفين



الشؤون اإلدارية



االتصاالت



الشؤون المالية



المستودعات

2

فصول دراسية (كلية الطب)

3

مبنى النشاط الطالبي

4

قاعات محاضرات وامتحانات

5

الصيدلة

6

الصيدلة

7

قسم الكيمياء الحيوية – قسم الكائنات الدقيقة – قسم علم األدوية – قسم الطفيليات

8

قسم التشريح – علم األمراض – علم وظائف األعضاء
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9

مجمع مراكز ابحاث


طب األطفال



األنف واألذن والحنجرة



قسم الجراحة



أمراض الدم



طب وجراحة العيون



األمراض الباطنة



جراحة العظام



جراحة المسالك البولية



النساء والوالدة



التخدير



األشعة

أقسام مختلفة:

10

11

كلية طب األسنان

12

كلية طب األسنان

13

مكتبة كلية الطب

14

مركز المحاضرات رقم  – 21المطعم.
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تعليمات خاصة بالـطـالبة
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 االلتزام ّ
بالزي الموحد المعتمد من الكلية ويم حالة عدم االلتزام به ستطةق على
الطالةة الالئحة التأديةية الصادرة من عمادة شؤو الطالةات.
 مغطية الرأس بغطاء سامر مع االبتعاد عن األلوا الصارسة الملفتة.
 يمنع دسول طالةات السنوات األساسية إلى المستشفى اللامعم إال حسب اللدول
الدراسم.
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شرح لمخطط المباني األكاديمية لكلية الطب (قسم الطالبات)
رقم المبنى

الدور األرضي

الدور األول

الدور الثاني

اإلعارة

الدوريات

الوسائل التعليمية مركز معامل الحاسب
اآللي واالنترنت

() 1
المكتبة
قاعة محاضرات /240أ
() 2

قاعة محاضرات/240أ

مركز محاضرات 1

فصل دراسي 230/220

فصل دراسي /220أ
فصل دراسي /230أ
مركز التصوير -القرطاسية

() 3

النادي الرياضي

كافتيريا الطالبات

مقر األنشطة الطالبية

مركز

إدارة األمن والصيانة والتشغيل

تطوير التعليم الجامعي

مركز أنشطة الطالبات

الحضانة
إدارة المعامل ،إدارة الشؤون األكاديمية

مكتب وكيلة الكلية

إدارة المقررات واألجهزة العلمية
إدارة االتصاالت

() 4
الدعم الطالبي ،قاعات االجتماعات

إدارة شؤون الموظفين
وحدة اإلسعافات األولية
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مسرح الكلية

قسم األحياء الدقيقة والطفيليات الطبية
() 5
العلوم الصحية ال أساسية3

() 6

مركز محاضرات ( ) 2
طب األسرة والمجتمع

وحدة المصطلحات الطبية

قسم الكيماء الحيوية

العلوم الصحية ال أساسية2
قسم علم األدوية

() 7
قسم علم األمراض

قسم التشريح
العلوم الصحية األساسية1

() 8

مكتب وكيلة العلوم الطبية المساعدة

كلية التمريض

إدراة الكلية
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قسم التشريح

() 9

كلية طب األسنان

كلية الصيدلة

فصول دراسية

فصول دراسية علم األدوية

معامل

قسم علم وظائف األعضاء

كلية الطب

()10

مكتب وكيلة الكلية

كلية طب األسنان

إدارة شؤون الطالبات

()11

وكيلة الكلية

كلية الصيدلة

معامل وفصول دراسية

معامل ومكاتب

()12
التقنية الطبية
كلية العلوم الطبية التطبيقية
()13
فصول دراسية

متحف معرض
مركز محاضرات2
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كافتيريا

إدارة الشؤون التعليمية
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معتةر إدارة الشتؤو التعليميتة إحتدى التدعائم األساستية التتم يقتوم علي تا الةنتاء التعليمتم بالكليتة ،بتل هتم الواج تة األولتى التتم مقابتل
الطالب/الطالةة عند بدء التعامل مع الكلية ،ويةتدأ التعامتل متع هتذه اإلدارة عنتد استتقةال الطالب/الطالةتات التذين متم مستكين م يتم كليتة
الطتتب بعتتد الستتنة التحضتتيرية ،والتترد علتتى االستفستتارات حتتول نظتتام الدراستتة ،وأقستتام الكليتتة المختلفتتة ،كمتتا مقتتوم اإلدارة بنتتاء علتتى
موجي ات عمادة الكلية والوكالء المختصين بالمسؤوليات التالية:
 منفيذ ومتابعة القرارات الخاصة باالستةارات والنتائج.
 مقوم اإلدارة بتنفيذ الةرنامج اإلرشادي للطالب/الطالةات المستلدين والتنسيق بين ما مع الل ات ذات العالقة.
 التنسيق مع كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،وعمادة القةول والتسليل لتسليل مواد متطلةات اللامعة.
 التنسيق مع عمادة القةول والتسليل ،وعمادة شؤو الطالب لتذليل كاية الصعاب التم مواجه الطالب أثناء دراسته باللامعة.
 استالم ومتابعة التقارير الطةية الخاصة باالستةارات.
 عمل إحصاءات بأعداد الطلةة بالكلية.
 متابعة إجراءات مخريج الطلةة.
 إعداد سطابات التدريب للطلةة الراغةين يم التدريب أثناء يترة اإلجازة الصيفية.
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 منفيذ الحفل الختامم للكلية بتحديد ومرشيح الطالب/الطالةات المتفوقين الذين يكرمو بالحفل ،وعمل الش ادات الخاصة بذلك.
 مرشيح رائدات الللا الطالبية بالكلية.
 اإلشراف على األنشطة الطالبية الالصفية بالكلية.
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وحدة الدعم الطالبي

67

الرؤية :الوصول بالطالب/الطالةات إلى محقيق نلاح متميز ومحقيق الذات والتميز الم نم الرائد.
الرسالة :مساعدة الطالب/الطالةات ي م محقيق أهداي م األكاديمية والتغلب على مشكالم م الشخصية من سالل مطوير م ارام م
ودعم م معنويا ً وإرشادياً.
الهدف :م دف الوحدة إلى مساندة الطالب/الطالةات ومعاونت م يم التغلب على المشاكل أو المعوقات التم محول دو مقدم م
ومميزهم ومؤثر على محصيل م الدراسم مع المحايظة التامة على سصوصيت م.
مهام الوحدة:
 .1إرشاد وموجيه الطلةة والمساهمة إليلاد الحل المناسب للمشاكل والمعوقتات ستواء كانتت (نفستية – اجتماعيتة – دراستية ––
مادية).
 .2االهتمام الطالب/الطالةات الذين يعانو من ضعف يم محصيل م الدراسم والعمل علتى معريتة االستةاب التتم أدت إلتى هتذا
الضعف وإيلاد الحلول المناسةة.
 .3االهتمام الطالب/الطالةات المتفوقين والموهوبين ومقديم ما يعزز قدرام م يم التفوق واالبداع.
 .4االهتمام بالحاالت التم محتاج دعما ً ماديا ً من صندوق الطالب عن طريق التشغيل أو المعونات أو السلف.
 .5متابعة الطالب/الطالةات لرؤية مدى التقدم والتغلب على ملك المعوقات.
 .6موجيه ومشليع الطالب/الطالةات إلى بعض األنشطة الطالبية التم يميل إلي ا الطالب/الطالةة لالستفادة من وقت الفراغ.
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 .7المشاركة يم دعم األنشطة الالصفية.
 .8عمل سط ساسن الستقةال مكالمات الطالب/الطالةات والوقوف على حاجام م مع مويير بريد إلكترونم للتواصل مع م.
 .9موطيد أواصر التواصل والتفاهم مع المسؤولين بالكلية.
الموقع:
 الطالب مةنى  1الدور االرضم.
محويلة20288 :
Email: med.ssum@kau.edu.sa
 الطالةات – مةنى  4الدور األرضم.
محويله73858 :
Email: med.ssuf@kau.edu.sa
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وحدة رعاية الموهبة واالبداع
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تعريف بالوحدة:
مقوم الوحدة بتع د ومنمية الكفاءات المتميزة من الطالب/الطالةات الموهوبين والمةدعين وإرشادهم ودعم م ماديا ً ومعنوياً.
الـرؤيـــة:
أ مصةح كلية الط ب يم جامعة الملك عةد العزيز راعية للكوادر الموهوبة والمةدعة على مستوى المملكة.
الرسالة:
استقطاب ودعم ومطوير طلةة كلية الطب الموهوبين والمةدعين يم مختلف الملاالت لالستفادة من مواهة م وطاقام م يم سدمة
الوطن.
األهداف:
 اكتشاف الطلةة الموهوبين والمةدعين يم كلية الطب.
 مقديم الدعم الالزم لتنمية القدرات والم ارات.
 ريع مستوى الوعم لدى اللامعة والملتمع بشأ الموهةة واإلبداع.
 مخريج كوادر طةية موهوبة ومةدعة مساهم يم دعم النماء الدائم للمملكة.
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طرق تحقيق أهداف الوحدة:
 .1إنشاء وحدة لرعاية الموهوبين والمةدعين لرعاية طلةة كلية الطب.
 .2مويير الدعم الفنم والمالم لرعاية الموهوبين والمةدعين يم كلية الطب.
 .3ميسير المنح المختلفة لصقل الموهةة واإلبداع.
 .4منح اللوائز المتعددة للتميز.
 .5دعم الةحوا والدراسات العلمية.
 .6مذليل الصعوبات التم مواجه المةدعين وأسرهم والتم محد من نمو قدرام م ومواهة م.
 .7المساعدة على استثمار االستراعات واالبتكارات.
 .8النشر اإلعالمم المتخصص للتعريف بنشاط الوحدة يم ملال الموهةة واإلبداع.
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الموقع:
 مةنى - 9شطر الطالب -الدور الثانم مكتب 911
محويلة20472 :
Email: med.tcs@kau.edu.sa
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األنشطــة الطالبيــة
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يوجد لدى الكلية أنشطة طالبية مختلفة ،متمثلة يم للا النشاط الطالبية األربعة وهم:
لجنة التوعية اإلسالمية:
م تم باللانب التوعوي والشرعم والتثقيفم وإيصاله بإمقا وإبداع مكثف مع التركيتز علتى األصتالة والتميتز يتم مقتديم مستتوى رييتع
يم ملال الدعوة والتوعية الشرعية.
اللجنة الثقافية والفنية:
معتةر مركزاً النطالق اإلشعاع الثقايم وم دف إلى معزيز ومنمية الثقايتة بتين الطلةتة ومةنتم المواهتب الفنيتة واحتضتا الكفتاءات ييمتا
بين م ،وذلك من سالل إشراي ا على كاية الفعاليات الثقايية واألدبية داسل الكلية ومنظيم ا ،وإقامة الندوات والمحاضرات الثقايية.
اللجنة الرياضية:
م دف إلى متويير الرياضتة النوعيتة ذات اللتودة العاليتة يتم المرايتق الرياضتية وذلتك متن ستالل مقتديم العديتد متن الةترامج الرياضتية
والتريي ية والتم مطرح بصورة دورية لتطوير الطالةات بدنيا ً ولترسيخ اإلحساس بانتمائ م إلى الكليتة والملتمتع ،كمتا مقتدم ملموعتة
واستتعة متتن الةتترامج الرياضتتية داستتل الحتترم اللتتامعم وسارجتته .ومشتتمل دوري كليتتات اللامعتتة يتتم ألعتتاب كتترة القتتدم والستتلة واليتتد
والطائرة ومسابقات التنس األرضم ومنس الطاولة والةلياردو.
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اللجنة االجتماعية:
إ اإلنسا مخلوق اجتماعم بالفطرة ،ومن ثم يإ الللنة االجتماعية متةنى هذا التوجه يم انفتاح طالب الكلية علتى الملتمتع التداسلم
باللامعة والملتمع الخارجم المحيط بالكلية واللامعة.
اللجان طالبية:
يوجد بالكلية للا طالبية مختلفة ومتنوعة باستالف الديع الدراسية.
ولمزيد من المعلومات حول ا يمكن التواصل مع قائدي وقائدات الديع المختلفة.
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الخدمات الطالبية
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 .1المكتبة:
يمكن للطالةات االستفادة من الخدمات المتاحة يم المكتةة وهم كالتالم:
الفهارس:
يعد الف رس مفتاح المكتةة ودليل لمحتويام ا ويمكن الةحث يم الف رس االلم بالمؤلف-بالعنوا -
وبموضوع الكتاب .ومتوير أج زة الف رس اآللم يم المكتةة ويمكن الوصل اليه ايضا باستخدام اج زة الحاسوب الشخصية أو
باستخدام ال وامف النقالة من سالل رابط الموقع االلكترونم لعمادة شؤو المكتةات /http://library.kau.edu.sa
اإلعارة:
سدمة ممكن الطالةات من الحصول على الكتب التم يرغةن يم قراءم ا أو االطالع علي ا سارج مةنى المكتةة .ولالستفادة من هذه
الخدمة عليك الحصول على عضوية المكتةة بالطريقة التالية:
 معةئة نموذج العضوية إلكترونيا ً.
 احضار الةطاقة اللامعية واللدول الدراسم عند االستعارة.
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نظام اإلعارة للكتب:
أ -المواد غير المسموح باستعارم ا:
المراجع والدوريات ،والمطةوعات الحكومية والرسائل العلمية ،والكتب النادرة ،وأوعية المعلومات غير التقليدية والكتب ذات
النسخة الواحدة.
ب_ عدد الكتب المسموح بإعارم ا ومدة اإلعارة:
الفئة

الحد األقصى لعدد الكتب

الحد األقصى لمدة اإلعارة

طالةات االنتظام

 6كتب

 15يوم

طالةات الدراسات العليا

 10كتب

 30يوما ً
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الخدمات اإللكترونية:
متيح المكتةة الخدمات اإللكترونية لطالةات اللامعة كخدمة ملانية ومشمل على الخدمات التالية:
أوال :خدمة اإلنترنت:
متاح سدمة االنترنت الالسلكية يم جميع طوابق المكتةة ويمكن للطالةة ايضا استخدام االج زة المتصلة باإلنترنت لألغراض الةحثية.
ثانيا :المكتبة الرقمية:
وهم عةارة عن مصادر معلومات رقمية متاح من سالل موقع المكتةة ( ) http://library.kau.edu.saعن طريق المكتةة الرقمية
السعودية "  "SDLمحتوي على ملالت علمية وكتب إلكترونية ورسائل جامعية وأعمال المؤممرات  ،ويكو التدريب على
استخدام المكتةة الرقمية ويق منسيق مسةق وذلك بعد معةئة النموذج (التدريب على استخدام المكتةة الرقمية ) ومحديد الموعد
المطلوب  ،المستفيدات من هذه الخدمة كاية منسوبات اللامعة و أعضاء هيئة مدريس وطالةات .
ثالثا :طلب مقال من المكتبة البريطانية:
يتم طلب المقاالت العلمية عن طريق معةئة نموذج (طلب مقال من المكتةة الةريطانية) المتاح على موقع المكتةة.
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اإلحاطة الجارية:
مقدم المكتةة سدمة اإلحاطة اللارية ب دف إحاطة المستفيدات بمصادر المعلومات اللديدة بالمكتةة ومقدم سدمة اإلحاطة اللارية
بالطرق التالية
 إرسال نشرة باإلحاطة اللارية عةر الةريد اإللكترونم للميع منسوبم اللامعة باستالف يِئام م.
 إماحة قوائم اإلحاطة اللارية على الموقع اإللكترونم للمكتةة محت مسمى وصل حديثاً:
أسأل مكتبي:
هو أحد أشكال الخدمة المرجعية الرقمية والتم مويرها مكتةة جامعة الملك عةد العزيز ،وهم بمثابة حلقة وصل بين المستفيد
والمكتةة ،حيث يتمكن المستفيد من إرسال استفساره للمكتةة عةر وسائل التواصل المختلفة.
من سالل يريق عمل يقوم بتلقم سؤالك ويةحث عن اإلجابة سالل 48ساعة.
للتواصل :محويلة ( )27660بريد إلكترونمlibrary@kau.edu.sa dlag@kau.edu.sa:
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برنامج الوعي المعلوماتي في المكتبة :Information literacy program
منذ العام 1430هـ يقدم برنامج الوعم المعلومامم أنشطته ب دف نشر الثقاية المعلومامية لدى المستفيدات من المكتةة من سالل مقديم
ملموعة من االنشطة ومتمثل ييما يلم:
 الةرنامج اإلرشادي
 نادي أصدقاء المكتةة
 ورش المكتةة الرقمية
 ملتقى المعلومامية السنوي
 بوابة الوعم المعلومامم
 نشرات  Info expressااللكترونية
 المشاركة يم يعاليات وأنشطة اللامعة
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 .2نظام التعليم اإللكتروني :blackboard
http://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=0&lng=AR&SYS_ID=351
مقدم كلية الطب للميع الطالب/الطالةات سدمة نظتام التعلتيم االلكترونتم  blackboardوهتو عةتارة عتن نظتام متكامتل يقتوم بتإدارة
العملية التعليمية ،حيث ي دف إلى مس يل عملية التفاعل بين الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس.
ومن أمثلة الخدمات التم يقدم ا هذا النظام للطالب:
 مقديم المادة العلمية بشكل الكترونم يمكن للطالب الدسول ل ا يم أي وقت.
 النقاش االلكترونم بين الطالب وأستاذ المادة.
 موزيع الواجةات وعمل امتحانات بشكل الكترونم.
 وضع االستةيانات الخاصة بالمن ج الدراسم.

83

 .3معامل الشبكة المعلوماتية:
مم مل يز هذه المعامل بحيث مضم أحدا وأكةر عتدد متن األج تزة المتزودة بأحتدا الةترامج،
وهم مرمةطة يةعضت ا التةعض بأليتاف ضتوئية ممتا يست ل سترعة االمصتال باإلنترنتت ،ويتتم
حاليا ً إنشاء ملموعة من معامل إضايية لالستتفادة القصتوى من ا.باإلضتاية إلتى متويير سدمتة
الطةاعة للطالةات ييما يخص كشف الدرجات – مخفيض التذاكر-اإليتادات...الخ وكتذلك مقتديم
الدعم الفنم الالزم من مويير برامج ومقديم االستشارات الفنية الالزمة.

84

 .4النادي الرياضي:
يوجد بالكلية النادي الطةم األول للطالب
والمنتدى الصحم للطالةات.
ويحتوي النادي على:
 .1صالة بناء أجسام(جمنيزيم)
 .2ملعب (كرة سلة – كرة اليد – كرة الطائرة
سماسيات كرة القدم-منس أرضم).
 .3طاوالت منس طاولة
 .4بلياردو
 .5يرييره
 .6حمام َسونَه
 .7غرف لتغيير المالبس ،ومراوش
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يقوم قسم النشاط الرياضم متمثالً يم المشريين الرياضيين وأعضاء الللنة الرياضية بتنظتيم بطتوالت علتى مستتوى الكليتة والكليتات
الصحية سنويا ً ويق سطة موضع بداية كل عام يتتم علتى أساست ا استيتار نوعيتة الةطتوالت التتم ستتقام يتم كتل عتام ،ومتن أنتواع هتذه
الةطوالت على سةيل المثال (سماسيات كرة القدم – كرة السلة – منس طاولة – الةلياردو – كرة طائرة).

 .5حضانة األطفال (مركز الطفولة فرع كلية الطب):
الرؤية:
مركز مطةيقم وبحثم ومدريةم نقود به العالم بأطفالنا رواد المستقةل.
الرسالة:
سوف يقدم مركز الطفولة باللامعة التطةيقم والةحثم والتدريةم الخدمات التعليمية والتربوية لألطفال العاديين يم السنوات الست
األولى من عمر الطفل ،ومقديم الدعم المعنوي والتثقيفم ألولياء أمور هؤالء األطفال من سالل االمصال الدوري المةاشر والدورات
التدريةية التم مؤهل م للتعامل مع طفل م .هذه الخدمات سوف مقدم من سالل يريق متخصص من معلمات وأسصائيات معليم عام
مؤهالت ومدربات محت إشراف للنة مكونة من أعضاء هيئة مدريس من قسم دراسات الطفولة.
من طموحات المركز المستقةلية أ يتم دمج األ طفال ذوي االحتياجات الةسيطة والمتوسطة مع األطفال العاديين يم بيئة دمج مناسةة
محت إشراف متخصصات من قسم دراسات الطفولة ومقديم سدمات متكاملة للطفل يم بيئة الفصل العادية.
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يضم المركز قسم مدريةم يعمل على مويير الةيئة المثالية لتأهيل معلمات لرياض األطفال من العاديين وذوي االحتياجات الخاصة
وسيشمل التدريب معلمات من داسل الوحدة ويوير أيضا ً سدمات لمعلمات من سارج الوحدة وطالةات اللامعة من قسم دراسات
الطفولة.
وأسيرا س يضم قسم أبحاا يعنى بعمل األبحاا التطةيقية التم متم من سالل أعضاء هيئة التدريس وطالةات الدراسات العليا
والةكالوريوس ذوو الملاالت المرمةطة بالطفولة (كعلم النفس ،علم االجتماع ،سمع ونطق ،مناهج وطرق مدريس طفولة ،معليم
ساص ،معليم م نم ،ممريض ،وطب أطفال) للعمل على مطوير الملال من شتى أطرايه ومخصصامه.
 .6وحدة إسعافيه بشطر الطالبات:
الموقع مةنى  4الدور األرضم.
أنشأت كلية الطب بشطر الطالةات وحدة إسعاييه متةع إداريا ً إلدارة الخدمات الصحية (اإلدارة الطةية سابقا ً) ،ومقدم سدمات اإلسعاف
األولم للميع منسوبم الكليات الصحية وأطفال الحضانة.
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 .7الكافتيريات والقرطاسيات في كلية الطب شطر الطالبات:








بانينوس
موينةيك
بيتزا إ
موكامشينو
ق وة بنو
قرطاسية سوارزيم
قرطاسية أبو زنادة
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المستشفى الجامعي
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نبذة مختصرة:
بدأ العمل بمستشفى جامعة الملك عةد العزيز يم أواسر عام 1396هـ الموايتق 1976م وذلتك بستعة  36ستريراً ،ومزايتد عتدد األسترة
مدريليا ،حتى وصل يم ن اية عام 1416هـ إلى  291سريراً ،ثم بعد ذلك مم االنتقال لمقر المستشفى اللامعم اللديد بتالمركز الطةتم
حيث بلغ عدد األسرة حتى ن اية عام 1427هـ  671سريراً ،علما ً بأ الطاقة االستيعابية اإلجمالية للمستشفى هم  878سريراً.
أقسام المستشفى:
 .1الطوارئ
 .2الطب العام وعيادات العاملين والقطعيات
 .3العيادات التخصصية
ومشمل:
 الةاطنة (الةاطنة العامة ،الحساسية ،الللدية والتناسلية ،الربو ،القلب ،الغدد الصتماء الل تاز ال ضتمم ،أمتراض الكلتى ،المتخ
واألعصاب ،األمراض النفسية ،أمراض الدم ،الكةد والقنوات المرارية ،األمراض الروماميزمية األورام).
 األطفتتال (باإلضتتاية إلتتى األطفتتال األصتتحاء ،األمتتراض الوراثيتتة ،الربتتو ،الفشتتل الكلتتوي ،الل تتاز العصتتةم ،األورام ،الغتتدد
الصماء ،األمراض الروماميزمية).
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 اللراحتتة (اللراحتتة العامتتة ،جراحتتة القلتتب ،اللراحتتة التلميليتتة ،جراحتتة األطفتتال ،جراحتتة األعصتتاب ،جراحتتة األوعيتتة
الدموية ،جراحة العظام).
 النساء والوالدة (باإلضاية إلى العقم ،األورام ،منظيم األسرة).
 األنف واألذ والحنلرة والرأس والعنق،


المسالك الةولية ،العيو  ،األسنا  ،مثقيف المرضى لمختلف التخصصات.

 األلم.
 .4الخدمات المخبرية
لدى المستشفى الكثير من التقنية الحديثة ومقدم هذه المختةرات سدمام ا يم األقسام التالية:
الكيمياء الحيوية ،الفيروسات ،الفيروسات (المستوى الثالث) ،المناعة ،األنسلة والخاليتا ،التدم ،بنتك التدم ،األحيتاء اللزيئيتة ،األحيتاء
الدقيقة والطفيليات ووحدة اللينوم.
 .5األشعة التشخيصية
ومحتوي على كتل أنتواع األشتعة التشخيصتية متن األشتعة العاديتة والملونتة ،الموجتات يتوق الصتومية واألشتعة المقطعيتة ،والتصتوير
بالرنين المغناطيسم ،ومصوير الثدي والطب النووي ،وقياس كثاية العظام األشعة العالجية األشعة التداسلية ،واألشعة الومضية.
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 .6األقسام الطبية المساندة


األشعة

 التخدير والعناية المركزة



المختبرات



الصيدلية

 العالج الطبيعي



التغذية والحمية



بنك الدم

 األطرا



التمريض



العناية المركزة

 مركز طب وبحوث النوم

الصناعية

 .7األقسام الداخلية


الطب الباطني



الجراحة



طب األطفال



النساء والوالدة



جراحة العظام



طب وجراحة العيون



أن وأذن وحنجرة
وجراحة العن والرأس



جراحة المسالك البولية



أمراض الدم



الطوارئ



طب األسرة والمجتمع



الطب العام والعيادات



الرعاية اليومية





الرعاية الصحية المنزلية

رفة العمليات
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 .8القسم الخاص
 .9غرف العمليات
 .10وحدات العناية اليومية ويبلغ مجموع أسرة وحدات العناية اليومية  97سريراً.


وحدة التنويم اليومم.



وحدة مفتيت الحصى.



وحدة غسيل الكلى.



وحدة المناظير.



وحدة العناية المنزلية.

 .11وحدة السجالت الطبية
 .12وحدة الخدمة االجتماعية
 .13وحدة عالقات المرضى.
 .14إدارة المستشفى والتمريض
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 .15األمن (لمتابعة البطاقات).
 .16التعليم والتدريب (قسم اإلنعاش الرئوي والقلبي)
 .17الخدمات المساندة.
 .18تقنية المعلومات تضمنه نظام الشبكة العنكبوتية للمتصلين بالجامعة.
 .19الصيدلية الخارجية والداخلية.
 .20قسم الصيانة العامة والطبية.
 .21الكافيتريا تخص فقط العاملين بالمستشفى
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أرقام هواتف تهمك

مكتب سعادة عميد كلية الطب

22074

مدير مكتب العميد

22064

مكتب سعادة وكيل الكلية للعلوم الطةية االساسية

20070-20071-20072

مكتب سعادة وكيل الكلية للعلوم السريرية

18292 - 18282

مكتب سعادة وكيلة كلية الطب

72167-72837

إدارة الشؤو التعليمية (طالب)

20065

وحدة الدعم الطالبم (طالب)

22214

وحدة الدعم الطالبم (طالةات)

73858

إدارة الشؤو التعليمية (طالةات)

23057
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