جامعة الملك عبد العـزيز
عمادة القبول والتسجيل

دليل القبول

للمسار (علمي صحي)
1 4 4 2هـ

نسخة معتمدة

دليل القبول

دليل القبول

1442هـ

1442هـ

تهنئة للمقبولين

أبارك ألبنائي وبناتي المقبولين

للعام الجامعي 1442هـ

وأتمنى لهم التوفيق والسداد
العنوان

العنوان

في حياتهم الجامعية في
جامعتهم

جامعة الملك عبدالعزيز
معالي رئيس الجامعة

أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

2

3

دليل القبول

الفهرس
الدرجة الموزونة

مقدمة

1442هـ
الكليات الصحية

شروط القبول العامة

6
الفهرس

8

11

سواء
يختارها الطالب  /الطالبة الذي يرغب في الكليات الصحية
ً
في مقر الجامعة الرئيسي الطب – طب االسنان  -الصيدلة -
العلوم الطبية التطبيقية  -علوم التأهيل الطبي  -التمريض أو
في كليات فرع رابغ الطب ،العلوم الطبية التطبيقية

آلية التسكين للمسار
(علمي صحي)

المقررات الدراسية

11

4

الخطة الدراسية للمسار
(علمي صحي)

السنة التحضيرية المسار (علمي صحي)
المقدمة

شروط القبول للمسار
(علمي صحي)

7

يتنافس جميع المتقدمين على المقاعد المقررة
بالكليات الصحية حسب الدرجة الموزونة مفاضلة
فيما بينهم.

1442هـ

5

6

ارتأت الجامعة تعدد فرص القبول للطالب والطالبات عن طريق السنة
التحضيرية ومن ضمن مسارات السنة التحضيرية المسار العلمي الصحي
ويتضمن كافة المقررات الدراسية التي يحتاجها الطلبة للتسكين في
الكليات الصحية.

دليل القبول

مقدمة

12

5

دليل القبول

ما هي الدرجة الموزونة ؟
هي مجموع درجات ( الثانوية  +القدرات  +التحصيلي ) بنسب معينة حسب

الرسم التوضيحي التالي:

1442هـ

( طالب وطالبات )

%40

درجة القدرات

المسار (علمي صحي)

%20

الجواب الدرجة الموزونة

الدرجة الموزونة

الكليات الصحية
كليات المسار (علمي صحي)

كلية طب األسنان

طب وجراحة األسنان
كلية الصيدلة

 الصيدلة
كليات رابغ

6

الطب
العلوم الطبية التطبيقية

4

مــدة صـالحــية شــهـادة القــدرات والتحـصيلي حسـب ما يحدده
المركز الوطني للقياس بوزارة التعليم.

5

ً
تأديبيا ،وإذا
فصال
أن ال يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى
ً
ً
الغيا.
اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فسوف يعد قبوله

كلية العلوم الطبية التطبيقية

تقنية المختبرات الطبية
األشعة التشخيصية
التغذية اإلكلينيكية (طالبات فقط)

6
7

كلية علوم التأهيل الطبي

العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
العالج التنفسي

8

ال تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية
أخرى إال إذا مضى على االنسحاب ثالثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة
أي ان الجامعة ال تقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 1441/11/10هـ.

شروط القبول العامة

(( 92= )0.2×90( + )0.4×90( + )0.4×95الدرجة الموزونة)

 طب وجراحه

3

ً
إلكترونيا مطابقة ألصل المستندات المرفقة.
أن تكون البيانات المدخلة

درجة التحصيلي

مثال توضيحي :طالب حصل على نسبة  95%ثانوية عامة ودرجة
القدرات ، 90ودرجة التحصيلي  90كيف تحسب الدرجة الموزونة ؟

كلية الطب

2

حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل
أن يكون
ً
المملكة أو خارجها.

1442هـ

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية

%40

نسبة الثانوية

1

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم البن سعودي.

دليل القبول

شروط القبول العامة

ال تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثالث سنوات ،أي
أن الجامعة تقبل الشهادات من العام الدراسي 1438/1437هـ وما بعدها.
الجامعة ال تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول بمعنى انه ال يحق
للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته
الدراسية بالجامعة.

كلية التمريض

تمريض

7

دليل القبول
1442هـ

3

دخول الطالب  /الطالبة اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية

2

أصل بطاقة الهوية.

3

دليل القبول

2

المعدل الموزون :هو معدل لدخول المفاضلة للقبول في المسار
(علمي صحي) ( ٪40للثانوية العامة  ٪ 40 ،للقدرات  ٪20 ،للتحصيلي)

1

أصل الثانوية العامة.

1442هـ

1

أن ال تقل درجة الطالب عن  % 80في كل من (االختبار التحصيلي
واختبار القدرات) ونسبة  %90في الثانوية العامة.

المستندات المطلوب رفعها الكترونيا في موقع الجامعة
للتقديم

صورة شخصية ملونة مقاس  6×4سم ،بخلفية
بيضاء (محجبة للطالبة).

شروط القبول العامة

شهادة الميالد وهوية االم وهوية االبن السعودي

4

(للطالب غير السعوديين من ام سعودية
والطالبة االم البن سعودي)

5

إفادة معتمدة تبين سبب االنسحاب للطالب
المنسحب من أي جهة تعليمية أخرى.
الطالب الذي لديه قبول مشروط عليه
احضار المستندات التي تطلب منه في
استمارة المراجعة

شروط القبول العامة

8

شروط القبول للمسار (علمي صحي)

شروط القبول العامة

9

دليل القبول
1442هـ
السنة التحضيرية

2

تحسب الدرجات التي يحصل عليها الطالب في السنة التحضيرية ضمن
سجله الدراسي وتؤثر على معدله الدراسي بالجامعة.

3

ال يسمح بإجراء عمليات الحذف واإلضافة إال عند الضرورة ،ويعتبر الجدول
ثابت للطالب طيلة فترة دراسته بالسنة التحضيرية.

4

ً
تلقائيا من قبل عمادة القبول والتسجيل
تتم عملية التسجيل للمواد
ً
طبقا للخطة الدراسية المقررة للسنة التحضيرية.

5

يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل السنة األولى.

6

يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي بسبب الغياب إذا تجاوزت نسبة
غيابه بدون عذر مقبول عن  % 20من المحاضرات والدروس العلمية
المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،ويرصد له درجة محروم (ح ،
ً
راسبا في المقرر.
 )DNفي كشف الدرجات ويعتبر

7

يجب النجاح في جميع مقررات السنة التحضيرية خالل السنة األولى
كشرط أساسي للتسكين في الكليات الصحية.

مفردات مقررات

1442هـ

1

يدرس الطالب مستويين متتالين (فصلين دراسيين) الستكمال مقررات
السنة التحضيرية وتحتسب له من متطلبات التخرج من الجامعة.

دليل القبول

نظام الدراسة للسنة التحضيرية

مفردات الخطة الدراسية للسنة التحضيرية

المسار (علمي صحي)
 3ساعات
أحياء للمسار
الصحي
BIO112

 3ساعات
رياضيات للمسار
الصحي
MATH112

 3ساعات
كيمياء للمسار
الصحي
CHEM112

 3ساعات

 3ساعات

لغة أنجليزية
للمسار الصحي ()1
ELIH101

إحصاء طبي
STAT112

 3ساعات

 3ساعات

 3ساعات
فيزياء للمسار
الصحي
PHYS112

مهارات اتصال
COMM101

لغة إنجليزية
للمسار الصحي ()2

ELIH 102

الخطة الدراسية للمسار العلمي (علمي صحي)

10

السنة التحضيرية

الخطة الدراسية للمسار (علمي صحي)

 3ساعات
البرمجة وحل
المشكالت
CPIT110

11

دليل القبول

التسكين في الكليات بعد اجتياز السنة التحضيرية بنجاح

تخضع آلية التسكين في الكليات بعد السنة التحضيرية لعدد من المعايير

1442هـ

ترتيب رغباته بشرط تحقيق معايير الكلية التي يرغبها وتوفر مقاعد شاغره فيها
ً
بناءا على النسبة الموزونة.
وحسب نتيجة المفاضلة بين المستفيدين للتسكين

آلية التسكين بالكليات الصحية

معلومات تهمك

2

ترتيب الرغبات المطلوبة ،مع مالحظة أنه في حالة اختيار رغبة ال يمكن
تغييرها بعد ظهور النتائج.

3

يتم فرز نتائج التسكين بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني ( يجب اجتياز كامل
المقررات بنجاح) للدخول في المفاضلة .

4

تتم المفاضلة بين الطلبة حسب الرغبات والمعدل الموزون النسبي
( ٪ 70لجميع المواد بدون مادة اللغة االنجليزية ٪ 20 ،لمادة اللغة
االنجليزية ٪ 10 ،للمقابلة الشخصية) وآلية التسكين في الكيات

5

المقابلة الشخصية :هي مقابلة خاص بالكليات الصحية وشرط من
شروط المفاضلة ويتم إنعقادها في األسبوع الحادي عشر من الفصل
الدراسي الثاني.

التسكين في
الكلية المناسبة

3

4

المعدل
النسبي
للتسكين

الطاقة
االستيعابية
لكل كلية

كيفية حساب المعدل الموزون للتسكين
% 70

درجة المعدل الموزون
عدا اللغة اإلنجليزية

% 20

مادة اللغة اإلنجليزية

% 10

المقابلة الشخصية

معايير التسكين

1

يتقدم الطالب في الفترة المحـــددة للتـــسكين أثناء دراســة الســـنة
التحــضــيرية لتــحديد رغــباته عــبر نظام الخدمــات اإللكتــرونية ODUS
 PLUSوهو مسؤول عن ترتيبها بحسب أولوياته.

اجتياز جميع
مفردات
المقررات
بنجاح

الكليات الصحية
تشترط حد أدنى
لنتائج بعض
المقررات

1442هـ

ً
بناءا على
التسكين هو عملية تحديد الكلية التي يرغب الطالب التخصص بها

1

2

دليل القبول

معلومات تهمك

معايير التسكين بعد السنة التحضيرية

المعدل النسبي
للتسكين

هام ً
جدا

ال يسمح للطالب  /الطالبة بتغيير رغباته وتعديل الكلية
بعد ظهور نتائج التسكين

12

13

دليل القبول

معلومات تهمك
سيعتمد التسكين النهائي في الكليات حسب اآلتي

1442هـ

1

حسب رغبات الطلبة والمقاعد المحددة في الكلية
النسب المعتمدة في النسبة الموزونه

2

• % 70تحسب من المعدل الموزون بدون حساب مادة اللغة اإلنجليزية
• % 20على مادة اللغة اإلنجليزية
• %10على المقابلة الشخصية

معلومات تهمك

الطالب الذي لم يوفق في المسار (علمي صحي) يتم معادلة
المقررات التي تم اجتيازها بنجاح وتحويله إلى كلية علمية أخرى

التحويل من المسار ( علمي صحي ) الي المسار ( علمي )
1

2

14

يمكن للطالب والطالبة التحويل من المسار (علمي صحي) للمسار
(علمي) في حالة عدم رغبة الطالب أو الطالبة في استكمال المسار
(علمي صحي) في نهاية الفصل الدراسي األول وسيتم معادلة
المقررات الدراسية له.
ال يمكن للطالب/الطالبة التحويل من المسار (علمي) إلى المسار
(علمي صحي)

البريد اإللكتروني
help@kau.edu.sa
موقع قياس
www.qiyas.org

dar@kau.edu.sa

kauadmission

admissionweb

المعامالت اإللكترونية للطالب
ers.kau.edu.sa

admissionskype

kauadmission

KAUAdmission

KAUadmission

ODUS PLUS الخدمات األكاديمية اإللكترونية
iam.kau.edu.sa

