وزارة التعليم
جامعة الملك عبدالعزيز
كلية الطب برابغ

دليل الطالب المستجد

2

3

كلمة عميد الكلية
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددد ه رب العددالمين والةدداة والسدداا علددأل ايددرو امربيددان والمر ددلين ربي ددا محمددد و علددأل هل د
و صدددددددددددددحب و مدددددددددددددن دددددددددددددار علدددددددددددددأل ر جددددددددددددد الدددددددددددددأل يددددددددددددد ا الددددددددددددددين مدددددددددددددا بعدددددددددددددد
رشئت كلية الطب برابغ بم جب مر
عبددد العزيددز رمددي

مجل د

ا ملكي و ي ص علأل م افقة خادا الحرمين الشريفين الملك عبدد هللا بدن

التعلدديم العددالي علددأل مددرار المجل د

رمددم  1429/49/24بتدداري  1429/7/3ه د

القاضي بإرشان ثاث كليات بمحافظة رابغ تابعة لجامعة الملك عبد العزيز م دا كليدة الطبقومدد بدد ت الدرا دة
ب ا في الفةل الدرا ي امول من العاا الجامعي 1430/1429ه  .وتعتبر كلية الطب برابغ ركيزة

ا ية فدي

فرع جامعة الملك عبد العزيز التي خذت علأل عاتق ا إرشان م ظ مة متكاملة من الكليات التابعة ل دا لتدددا
الت ميددة البشددرية و الةددحية واالمتةددادية فددي المحافظددات القريبددة مددن جدددة وتلبددي االحتياجددات فددي الحاضددر
و المسدتقبل لسد

العمدل مدن الكد ادر ال

يددة المتدةةدة و تد أهيل ا وتط يرهدا بدالعلم والدبدرة قو تتجلددأل

ر دالة هدذا الكليددة ال ليددة بددفع عجلددة الت ميدة فدي المجدداالت الةدحية المدتلفدة إضددافة إلدأل تقدديم الرعايددة
الةحية وفق

علمية تطبيقيدة بالمسداهمة فدي العديدد مدن الدددمات واال تشدارات وامبحداث التدي تدددا

مطدداع الةددحة وتبددادل الدبددرات مددع بقيددة دول العددالم مسددتددمة فددي للددك حدددث الطددر العلميددة للتدددري
واعتماد الم اهج العلمية المط رة لتدريج بان كفان وفدق المعدايير العالميدة وللدك تحدت إيدراو ردبد مدن
عضان هيئة التدري ق إن تطلعات ا كبيرة و م حة ل دذا الكليدة التدي بدد ت رحلدة املدب ميدل باقدة وه الحمدد
وتحظأل باهتماا ودعم كبيرين من الجامعة اما و علأل ر

ا معالي مدير الجامعة و صدحاب السدعادة وكدان

الجامعة و رعايت ا الداممة لدطط الكلية ق
و ارج ا هللا عز و جل الت فيق و السداد و ن يعي ا علأل ادان واجب ا علدأل كمدل وجد و ن ركد ن ع دد
حسن ظن الجميع و دع ا اإلخ ة امعزان م س بي الكلية مدن عضدان هيئدة التددري

ومحاضدرين ومعيددين

وف يين وإداريين لبذل مزيد من التعاون المامر والب ّان بروح الفريق ال احد والتفاري في بيل تط ير الكلية
وإرجاح العملية التعليمية وترجمة ر الة الكلية تجاا الم ا ن و ال نق

عميد الكلية
قدق ت فيق بن محمد علي غبرا

ف رس المحت يات

1
2

كلمة سعادة العميد
فهرس المحتويات

9-8
10

3

نبذة عن الكلية

17-10

3
4
5

الدرجات العلمية
إدارة الكلية و أقسامها العلمية
الهيكل التنظيمي
برنامج الحصول على بكالوريوس
الطب و الجراحة
أهداف متعلقة بالمعرفة و المهارات و
السلوك
متطلبات الدراسة
متطلبات التخرج

19-18
20
21

6
6
7
7

2

الخطة الدراسية
سنة االمتياز
قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب
برابغ
اللوائح و األنظمة الجامعية
وحدة الشئون التعليمية
الخدمات الطالبية

22

األقسام و الشعب العلمية

23

صور من مرافق الكلية

24

طرق التواصل

ربذة عن الكلية
كلية الطب برابغ من احدث كليات الطب في المملكة العربية السعودية حيث استقبلت الكلية أول دفعة
لها عام  1430هـ  2009ميالدي وتقع الكلية في مدينة رابغ الصناعية على البحر مباشرة ,وقد
حرصت الكلية منذ نشأتها على أال تكون مجرد نسخة من كليات الطب األخرى في المملكة والشرق
األوسط بل عملت على تطبيق نظام التدريس التكاملي الذي يسمح للطالب بفهم أجهزة الجسم و
دراسته من جميع جوانبه في نفس الوقت مما يوفر فرصه كبيرة لالستيعاب الموضوع بشكل كامل مع
العلم انه يتم التطبيق في المستشفيات في نفس الوقت.

رؤية الكلية
كلية طب رائدة تعليميا ً وبحثيا ً باستدامة وشراكة مجتمعية

ر الة الكلية
إثراء المجتمع باألطباء االكفاء والتميز في الرعاية الصحية واألبحاث التطبيقية

القيم
األمانة – اإلحسان – القدوة الحسنة – االحترام – العمل الجماعي – التميُّز – االستدامة

الدرجات العلمية
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة

3

ادارة الكلية و مسام ا العلمية
يت لأل ادارة الكلية
-

مجل

عميد الكلية.
وكيل الكلية للعلوم الطبية االساسية.
وكيل الكلية للعلوم السريرية.
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
وكيل الكلية للتطوير.
وكيل الكلية  ,مدير المستشفى الجامعي برابغ.
وكيلة الكلية لشطر الطالبات.
مدير اإلدارة.

الكلية

ويتألف مجلس الكلية من:
 -1عميد الكلية

رئيسا

 -2وكالء الكلية

اعضاء

 -3رؤساء األقسام

أعضاء

ج  -اممساا العلمية
أقسام العلوم الطبية األساسية – أقسام العلوم السريرية

4

ال يكل الت ظيمي حسب اإلدارات و ال حدات

5

بررامج الحة ل علأل بكال ري س الطب والجراحة
مدة الدراسة في البرنامج ست سنوات  ,يتبعها سنة تدريبية يقضيها الخريج في التدريب السريري بمسمى
طبيب امتياز  ,يمنح بعدها درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

هداو البررامج
هداو متعلقة بالمعرفة
يجب علي الطبيب المتخرج من كلية الطب أن يكون لديه القدر الكافي من المعرفة والفهم في مجال:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

مراحل تطوير وتركيب وظائف جسم االنسان  ,والتفاعل ما بين أجهزة الجسم المختلفة.
أسباب وآليات وتاريخ المرض وخاصة األمراض الشائعة الجسدية  ,والعقلية  ,السيما المنتشرة في
المجتمع.
وسائل وطرق التشخيص األكثر استخداما  ,وحيثيات استخدامها.
طرق عالج األمراض المنتشرة  ,ويشمل ذلك استخدام األدوية  ,والتغذية المناسبة  ,والدعم النفسي ,
والعالج.
مبادئ التثقيف الصحي  ,والوقاية من المرض  ,وإعادة تأهيل المرضي.
صحة المرأة الحامل  ,ومبادئ الحمل  ,والوالدة الطبيعية.

هداو متعلقة بالم ارات
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

كيفية الكتابة  ,والحصول علي التاريخ المرضي بطريقة منظمة  ,وهادفة  ,ودقيقة.
كيفية أداء الفحص المرضي الجسدي  ,والعقلي بدقة وعناية.
ربط التاريخ المرضي بالفحص السريري للوصول الي التشخيص.
اختيار التحاليل الطبية وطرق التشخيص االقل تكلفة واالكثر فعالية.
تصميم خطة عالجية لكل مريض.
التواصل مع ارشاد المرضى وأسرهم في كل ما يخص التشخيص والعالج.
اداء العمليات األساسية لطرق انقاذ حياة المرضى.
استخدام قواعد المعلومات للحصول على المعلومة الطبية المناسبة  ,والموثقة علميا.
التواصل بوضوح وفعالية مع جميع أعضاء الفريق الطبي.

هداو متعلقة بالسل ك
)1
)2
)3
)4
)5
)6

احترام حقوق االنسان  ,والتقيد باألخالق واآلداب االسالمية.
الرغبة في تخفيف األلم والمعاناة لدي المرضي.
الحرص علي العمل بروح الفريق مع جميع أعضاء الفريق الطبي.
الشعور بالمسوؤلية  ,وتبني مبدأ التعليم مدي الحياة.
تحويل المرضى الى من يستطيع عالجهم اذا ما دعت الحاجة لذلك.
عدم استخدام أي طريقة للتشخيص  ,أو العالج ال يحتاجها المريض  ,أو ليس من صالحه.

6

متطلبات الدرا ة
الس ة التحضيرية
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 3وحدات دراسية
 3وحدات دراسية
 6وحدات دراسية
 3وحدات دراسية
 8وحدات دراسية
 6وحدات دراسية

مهارات االتصال
علوم الحاسب
لغة انجليزية 4,3,2,1
رياضيات
الثقافة االسالمية
اللغة العربية

متطلبات الكلية
▪
▪
▪
▪

 3وحدات دراسية
 3وحدات دراسية
 3وحدات دراسية
 3وحدات دراسية

الفيزياء
اإلحصاء
الكيمياء
األحياء

ماحظة  :مفاضلة القبول تكون عن طريق عمادة القبول و التسجيل بعد االنتهاء من جميع متطلبات القبول في
الجامعة و الكلية .

متطلبات التدرج
بكال ري س الطب والجراحة
وحدات درا ية

الس ة الدرا ية

السنة االولي( التحضيرية )
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة السادسة
اجمالي

27
45
48
45
49
48
262

المجموع العام للوحدات الدراسية 262
ً
بعد اكمال متطلبات البكالوريوس الموضحة اعاله  ,يمضي الطالب عاما كامال ( 12شهرا) في التدريب بأحد
المستشفيات المعتمدة من قبل الكلية  ,وتسمى هذه الفترة "سنة امتياز"

7

الدطة الدرا ية لكلية الطب برابغ

السنة التحضيرية
المـــــــــــــــــادة
أحياء عامة()1
)GENERAL BIOLOGY(1
كيمياء عامة()1
GENERAL
)CHEMESTRY(1
لغة انجليزية()1
ENGLISH
)LANGUAGE(1
إحصاء عام()1
GENERAL
)STATISTICS(1

الفصل األول (المستوى األول)
رمزها ورقمها

الوحدات

BIO 110

3

مالحظات

الفصل الثاني (المستوى الثاني)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
مهارات االتصال()1
COMMUNICATIONS
COMM 101
)SKILLS(1

الوحدات

3

CHEM 110

3

مهارات الكمبيوتر
COMPUTER SKILLS

CPIT 100

3

ELCS 101

3

لغة انجليزية()2
)ENGLISH LANGUAGE(2

ELCS 102

3

STAT 110

3

MATH 110

3

PHYS 110

3

رياضيات عامة()1
GENERAL
)MATHEMATICS(1
فيزياء عامة()1
)GENERAL PHYSICS(1

12

مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

مالحظات

15

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثاني

السنة الثانية 2nd Year
الفصل األول (المستوى الثالث)
رمزها ورقمها

الوحدات

ANTM 211

2

تشريح عام
GENERAL ANATOMY

ANTM 212

4

علم األجنة
EMBRYOLOGY

ANTM 213

1

كيمياء حيوية
BIOCHEMISTRY

BCHM 211

5

المـــــــــــــــــادة
الخاليا واألنسجة
CELLS & TISSUES

أساسيات الطب
MEDICAL
FOUNDATION
ثقافة اسالمية()1
)ISLAMIC STUDIES(1
لغة عربية()1
ARABIC
)LANGUAGE(1

مالحظات

الفصل الثاني (المستوى الرابع)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
األحياء الدقيقة الطبي
MICM 311
MEDICAL MICROBIOLOGY
علم األدوية السريري
MEDICAL
PHAM 311
PHARMACOLOGY
الجهاز العضلي العظمي
SYS 220
MUSCULCSKELETAL SYSTEM
الجهاز العصبي والحواس الخاصة
& NERVOUS SYSTEM
SYS 329
SPECIAL SENSES

الوحدات

4
2
5
6

FOND 101

4

علم األمراض
PATHOLOGY

PATM 211

5

ISLS 101

2

الثقافة االسالمية()2
)ISLAMIC STUDIES(2

ISLS 201

2

ARAB 101

3

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث

21

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الرابع

8

مالحظات

24

السنة الثالثة 3rd Year
المـــــــــــــــــادة

الفصل األول (المستوى الخامس)
رمزها ورقمها

أساسيات الطوارئ
BASIC EMERGENCY CARE
مقدمة سريرية ومهارات اتصال
EARLY CLINICAL SKILLS
جهاز الدورة الدموية
CARDIOVASCULAR SYSTEM
الجهاز التنفسي
RESPIRATORY SYSTEM
جهاز المناعة والدم
IMMUNE BLOOD
LIMPHATIC SYSTEM
الجهاز الهضمي
GASTROINTESTINAL SYSTEM
ثقافة اسالمية()3
)ISLAMIC STUDIES(3
لغة عربية()2
)ARABIC LANGUAGE(2

الوحدات

المـــــــــــــــــادة

مالحظات

علم الوراثة الطبية
MEDICAL GENETICS
الغذاء والتمثيل الغذائي
NUTRITION & METABOLISM
الغدد الصماء
ENDOCRINE SYSTEM
الجهاز التناسلي
REPRODUCTIVE SYSTEM

CLC 231

1

CLC 332

2

SYS 221

4

SYS 222

4

SYS 223

4

الجهاز البولي
URINARY SYSTEM

SYS 328

5

الثقافة االسالمية()4
)ISLAMIC STUDIES(4

ISLS 301

2

ARAB 201

3

CLC 435

2

SYS 324

4

SYS 325

5

SYS 326

5

SYS 327

5

ISLS 401

2

الفصل األول (المستوى السابع)
رمزها ورقمها

CLC 231

3

PRFM 401

2

المـــــــــــــــــادة

مالحظات

طب األسرة والمجتمع
COMMUNITY MEDICINE
االنف واالذن والحنجرة
OTORHINOLARYNGOLOGY
أمراض العيون
OPTHALMOLOGY
أساسيات األشعة
BASIC IMAGING
الطب الشرعي
FORENSIC MEDICINE
مقرر اختياري ()1
)ELECTIVE(1

20

25

مجموع الساعات في الفصل الدراسي السابع

الفصل الثاني (المستوى الثامن)
رمزها ورقمها

مالحظات

23

مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس

الوحدات

CSM 401

الوحدات

25
السنة الرابعة 4th Year

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الخامس

الطب المخبري
LABORATORY MEDICINE
مقرر المهنية
PROFESSIONALISM
مقرر مهارات سريرية
CLINICAL SKILLS MODULE

المـــــــــــــــــادة

الفصل الثاني (المستوى السادس)
رمزها ورقمها

الوحدات

MCOM 431

7

ENT 351

3

OPH 531

3

CLC 434

3

PATM 413

2

SSM 401

2

مالحظات

20

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثامن

السنة الخامسة 5th Year
الفصل األول (المستوى التاسع)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
التخدير والعناية المركزة
ANS 531
ANESTHESIA & ICU

2

طب األسرة
FAMILY MEDICINE

MCOM 632

7

طب االطفال
PEDIATRICS

PEDM 431

16

الوحدات

مجموع الساعات في الفصل الدراسي الحادي عشر

6
16
2
24

مجموع الساعات في الفصل الدراسي العاشر

الوحدات

مالحظات

22
2
24

الفصل الثاني (المستوى الثاني عشر)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
الطب الباطني وتخصصاته الدقيقة
& MEDICINE
MEDM 601
SUBSPECIALITIES
سالمة المرضى
PSM 601
Patient Safety Module
مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثاني عشر

9

مالحظات

الوحدات

25
السنة السادسة 6th Year

مجموع الساعات في الفصل الدراسي التاسع
الفصل األول (المستوى الحادي عشر)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
الجراحة وتخصصاتها الدقيقة
& SURGREY
SURM 601
SUBSPECIALITIES
طب الطوارئ
EMC 601
Emergency Medicine

مالحظات

الفصل الثاني (المستوى العاشر)
رمزها ورقمها
المـــــــــــــــــادة
الطب النفسي
MEDM 533
PSYCHIATRY
أمراض النساء و الوالدة
& OBSTETRICS
OBGM 531
GYNECOLOGY
مقرر اختياري ()2
SSM 501
)ELECTIVE(2

مالحظات

الوحدات

22
2
24

ة االمتياز
بعد اكمال متطلبات البكالوريوس خالل السنوات الستة  ,يمضي الطالب عاما كامالً ( 12شهرا ) في
التدريب بإحدى المستشفيات المعتمدة من قبل الكلية وتسمى هذه الفترة " سنة االمتياز ويكون التدريب في
التخصصات الطبية السريرية على النحو التالي:
شهران
جراحة عامة
شهران
أمراض الباطنة
شهران
أمراض النساء والوالدة
شهران
طب األطفال
شهر
طب الطوارئ
شهر
اختياري ( في أي تخصص من األشعة – طب األسرة – الطب النفسي )
شهران
فترة اختيارية
اسبوعان
اجازة
-

م اعد الدرا ة واالختبارات بكلية الطب برابغ
رظاا الدرا ة

)1

تتبع الدراسة بكلية الطب برابغ نظام السنة الدراسية الكاملة

)2

تشتمل الدراسة على ست سنوات دراسية تليها سنة تدريب اجبارية (سنة امتياز)

)3

تتكون الدراسة على ثالث مراحل دراسية  ,وتمثل السنة الدراسية االولي (السنة التحضيرية) ,
والسنوات الثانية والثالثة (المرحلة األولي – العلوم الطبية األساسية) وتمثل السنوات الدراسية
الرابعة والخامسة والسادسة (المرحلة الثانية – العلوم الطبية السريرية).

)4

تتبع الدراسة في المرحلتين السنة التحضيرية والمرحلة األولى نظام الفصول الدراسية ضمن نظام
السنة الدراسية الكاملة.

)5

تتبع الدراسة في المرحلة الدراسية الثانية نظام الدورات متعددة االسابيع ضمن نظام السنة
الدراسية الكاملة.

)6

يتدرج الطالب في الدراسة  ,والنجاح في مقررات السنوات الدراسية وفقا ألحكام االنتقال من سنة
دراسية ألخرى.
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حكاا االرتقال من

ة درا ية مخرى و اإلعادة

 .1توزيع المقررات الدراسية على خمس سنوات دراسية ,ويحدد لكل سنة دراسية عدد الوحدات
الدراسية حسب ما تقتضيه الخطة الدراسية المعتمدة.
 .2ال يجوز للطالب االنتقال من مرحلة دراسية آلخرى إال بعد ان يجتاز جميع المقررات الدراسية
الخاصة بكل مرحلة دراسية.
 .3الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات السنوات الدراسية
بالتدرج  ,بدءا من السنوات الدراسية الدنيا وفق الخطط الدراسية المعتمدة.
 .4الطالب المتعثرون دراسيا بسبب الرسوب في مقررات متطلبات الكلية يتم انتقالهم إلى السنوات
التالية بمراعاة النقاط التالية:

المرحلة امولأل (الس ات ام ا ية):
• يسمح للطالب الراسبين في مقرر او أكثر ال يزيد عبؤها الدراسي عن ( )7وحدات دراسية باالنتقال
الى السنة التالية و ذلك بعد اختبارات الدور الثاني ,على ان يدخل الطالب االختبار التالي للمقرر الذي
رسب فيه.
• الطالب الراسبون في ( )7وحدات دراسية أو أكثر وذلك بعد اختبارات الدور الثاني يبقون إلعادة
السنة الدراسية في المقررات الراسبين فيها فقط دراسة واختبارا ً.
• يحق للطالب دخول اختبار المادة الواحدة أربع مرات كحد أقصى ,وفي حالة عدم النجاح يطوى قيده.

المرحلة الاارية (الس ات السريرية):
• يسمح للطالب الراسبين في مقرر او أكثر ال يزيد عبؤها الدراسي عن ( )7وحدات دراسية باالنتقال
الى الدورة التالية على أن يدخل اختبار الدور الثاني فيه نهاية العام الدراسي وفي حالة رسوبه يدخل
االختبار الثاني للمقرر الذي رسب فيه.
• الراسبون أكثر من ( )7ساعات يمكنهم االنتقال إلى الدورة التالية على ان يدخل اختبار الدور الثاني
في نهاية العام الدراسي وفي حالة رسوبه في الدور الثاني عليه اعادة المقرر الذي رسب فيه دراسةً
واختبارا ً.
• الطالب الراسبون في أي مقررات الدورات متعددة االسابيع بالمرحلة الدراسية الثانية يبقون إلعادة
المقرر دراسةً واختبارا ً لمرة اضافية أخرى وإذا لم يتمكن الطالب من النجاح للمرة الثانية يجوز له
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االنتقال الى مقرر الدورة التالية في نفس السنة الدراسية على ان يدخل الطالب االختبار التالي للمقرر
الذي رسب فيه.
•

ال يجوز للطالب الراسبين في أي مقرر من مقررات الدورات متعددة االسابيع االنتقال الى السنة
الدراسية التي تليها إال بعد اجتيازهم تلكم المقررات.

•

أما بالنسبة لمقررات متطلبات الجامعة فيجب على الطالب الراسب في أي منها ان يجتازها كحد
اقصى بنهاية المرحلة الدراسية االولى حسب الخطة الدراسية بالكلية.

•

يحق للطالب مراجعة نتيجة االمتحان خالل ثالثة أيام وذلك حسب اآللية اآلتية:

-1

يقوم الطالب بتعبئة نموذج مراجعة درجة لدى إدارة الشؤون التعليمية بالكلية.

-2

تقوم إدارة الشؤون التعليمية بالكلية بإرسال الطلب الى رئيس القسم المعني ويتم مراجعة النتيجة
عن طريق لجنة من القسم او المقرر الدراسي وذلك خالل اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

-3

تقوم وحدة الشؤون التعليمية بإعالم الطالب بقرار اللجنة.

-4

إذا ثبت حق للطالب يتم التعامل معه وتعديل النتيجة على ضوء نتيجة المراجعة.

-5

في حالة ثبت ان الطالب قد راجع أكثر من امتحان سابق ولم يكن له أي حق يتم عرض موضوعه
على لجنة الشؤون األكاديمية بالكلية وإذا استدعت الحاجة اصدار قرار تأديبي بحقه حسب اللوائح
واالنظمة.

الم اظبة واالعتذار عن الدرا ة
.1

االعتذار عن الدراسة ه و :أن يتقدم الطالب بطلب االعتذار الكترونيا الى عمادة القبول والتسجيل
عن طريق االنترنت ,وال يستحق الطالب مكافأة أثناء فترة اعتذاره.

.2

على الطالب حضور المحاضرات ,والدروس العلمية ,والسريرية المحددة لكل مقرر .ويحرم من
االستمرار في المادة ,ودخول االختبار النهائي فيها ,إذا قلت نسبة حضوره عن ( )%75ويعد
الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب (راسبا) في المقرر ويرصد له تقدير محروم
(ح )DN-وعليه اعادة المقرر دراسة واختبارا.

.3

يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه  -استثناء -رفع الحرمان بسبب الغياب ,والسماح للطالب
بدخول االختبار شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس ,ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور
على أال تقل عن ( ) %75من المحاضرات أو الدروس العملية والسريرية المحددة للمقرر .فإذا
زادت نسبة الغياب عن  %25ال يجوز السماح للطالب بدخول االختبار.
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.4

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة سنة دراسية دون أن يعد راسبا إذا تقدم بعذر
مقبول لدى مجلس الكلية أو من يفوضه وذلك قبل بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني بخمسة
اسابيع على األقل للسنتين األولى والثانية ,ويرصد له تقدير منسحب بعذر (ع.)W-

.5

بالنسبة للد ورات المتعددة األسابيع يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة دورة دون أن
يعد راسبا اذا تقدم بعذر مقبول لدى مجلس الكلية ,أو من يفوضه ,وذلك قبل بداية االختبار النهائي
لتلك الدورة بأربعة أسابيع على األقل  ,ويرصد له تقدير منسحب بعذر (ع. )W-

التأجيل واالرقطاع عن الدرا ة
التأجيل هو :أن يتقدم الطالب بخطاب طلب التأجيل الى ادارة الشؤون التعليمية مشفوعا بأسباب التأجيل,
ومن ثم رفع الطلب عن طريق ادارة الشؤون التعليمية الى لجنة الشؤون األكاديمية.
•

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية أو من يفوضه ,على أال تتجاوز
مدة التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين (كحد أقصى) طيلة بقائه في الجامعة ,ثم يطوى قيده
بعد ذلك ,ويجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة االستثناء من ذلك.

•

اذا كان التأجيل لمدة سنتين متتاليتين يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة القصوى السماح
للطالب بمواصلة الدراسة ,شريطة اجتياز اختبار تقييمي في مقررات اخر سنة دراسية نجح فيها,
وال تحسب هذه النتيجة ضمن التقدير العام ,وفي حالة عدم اجتيازه فانه يمكن قبوله في اخر سنة
دراسية نجح فيها.

•

إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة تعادل فصال دراسيا دون طلب التأجيل ,يطوى قيده من الجامعة
ولمجلس الجامعة حق طي قيد الطالب اذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

•

إذا لم ينتظم الطالب المستجد في الدراسة في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ بدء الدراسة,
دون طلب التأجيل يطوى قيده.

إعادة القيد:
يمكن للطالب المطوى قيده التقدم بطلب اعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط االتية:
•

أن يتقدم بطلب اعادة القيد خالل سنتين من تاريخ طي القيد.

•

أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على اعادة قيد الطالب.

•

اذا مضى على طي القيد للطالب سنتان فأكثر ,فبإمكانه التقدم للجامعة (طالبا مستجدا) دون
الرجوع الى سجله الدراسي السابق ,على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
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•

ال يجوز اعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.

•

ال يجوز اعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية  ,أو الذي فصل من
جامعة أخرى ألسباب تعليمية أو تأديبية  ,وإذا اتضح بعد اعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه
األسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ اعادة القيد.

•

ال يجوز اعادة قيد الطالب في الحاالت المرضية التي تعيقه عن االستمرار في الدراسة  ,أو
ممارسة مهنة الطب.

هلية تسليم التقارير الطبية:
•

•
•
•
•
•

•

جميع التقارير الطبية الخاصة باالختبارات يجب ان تقدم إلدارة الشؤون التعليمية في فترة ال تزيد
عن خمسة ايام من تاريخ ووقت الحالة المرضية التي اصدر بشأنها التقرير الطبي  ,ويتم تقديمها
اما عن طريق الطالب نفسه أو من ينوبه.
جميع التقارير الطبية البد أن تكون صادرة من المركز الخدمات الطبية الجامعي  ,أو المستشفى
الجامعي أو مستشفى حكومي.
التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات  ,أو المستوصفات الخاصة  ,ال يتم اعتمادها اال بعد
تصديق المختص بالمديرية العامة للشؤون الصحية.
اذا كانت فترة التقرير الطبي عن اختبار دوري أو نصفي فانه يتم تقديرها من قبل وكيل الكلية
المختص.
اذا كانت فترة التقرير لغياب عن امتحان نهائي للمادة  ,فان نتيجة الطالب تعلق ويرفع موضوعه
الى لجنة الشؤون االكاديمية.
في حالة كون التقارير الطبية عن فترة غياب محاضرات أو دروس عملية فانه يتم تقديرها من قبل
(الوكيل أو القسم) ليتم عدم احتساب الغياب من النسبة العادية التي تحسب للطالب في نهاية العام
الدراسي.
في حالة تغيب الطالب لعذر قهري خارج عن ارادته  ,يتم تقديره من قبل وكيل الكلية المختص في
فترة ال تزيد عن خمسة أيام من تاريخ تغيبه عن الدراسة  ,ويتم تقديمها عن طريق الطالب نفسه ,
أو من ينوبه.

التدرج:
وتشمل المادة التاسعة عشرة من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية:
يتخرج الطالب بعد انهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية  ,على أن ال يقل تقديره العام عن
جيد  ,وأن يكون قد أدى سنة التدريب االجباري (االمتياز) بنجاح.

الفةل من الجامعة:
وتشمل المادة العشرون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية:
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يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:
-

اذا لم ينجح بعد قضاء سنتين دراسيتين في أي من السنوات الدراسية الثانية والثالثة.

-

اذا رسب الطالب في أي من مقررات الدورات متعددة األسابيع لثالث مرات في السنوات الدراسية
(الرابعة والخامسة والسادسة)  ,ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية اعطاء فرصة
استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج.

االختبارات والتقديرات و المعدل التراكمي:
وتشمل المواد الحادية عشرة  ,والثانية عشرة  ,والمواد من الثانية والعشرين الى الثالثين  ,من الئحة
الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية :
-

يعقد في الفصل الدراسي االول لكل من السنوات الثانية والثالثة اختبار نهائي (الدور األول)  .كما
يعقد في الفصل الدراسي الثاني لكل من السنوات الثانية والثالثة اختبار نهائي (الدور األول) لكل
مقرر من مقررات األجهزة  .أما اختبار الدور الثاني سواء للمواد الطبية أو مقررات األجهزة
فيعقد قبل بداية السنة الدراسية التالية .

-

وفيما يخص السنوات الرابعة والخامسة والسادسة فيعقد االختبار النهائي في نهاية كل دورة متعددة
األسابيع.

-

يجوز لمجلس الكلية بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص أن يضمن االختبار النهائي في أي
مقرر اختبارات عملية أو سريرية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات االختبار النهائي.

-

يحدد مجلس الكلية درجة لألعمال الفصلية أو للتقييم المستمر ال تقل عن  %30من الدرجة النهائية
للمقرر.

-

تحتسب درجة األعمال ال فصلية أو التقييم المستمر للمقرر من خالل االختبارات التحريرية  ,أو
الشفهية  ,أو العملية  ,أو السريرية  ,أو البحوث  ,أو أنواع النشاط الصفي األخرى  ,أو منها
جميعا أو من بعضها.

-

الطالب الراسب في اختبار الدور األول ألي مقرر من متطلبات الكلية يرصد له تقدير غير مكتمل
في المقرر (ل)  ,أو ( ) IPويسمح له بدخول اختبار الدور الثاني  ,فاذا نجح يرصد له تقدير مقبول
(د) أو ( )Dأما اذا رسب فيرصد له تقدير راسب (هـ) أو ( )Fوعليه اعادة دراسة المقرر  ,وفي
حالة نجاحه في المقرر في سنة االعادة  ,يرصد له التقدير الذي يحصل عليه.

-

الطال ب الذي يتغيب عن االختبار النهائي لمقرر أو أي جزء منه (تحريري – شفهي – عملي –
سريري) يعتبر راسبا في هذا المقرر  ,ويجوز لمجلس الكلية  ,أو من يفوضه  ,في حاالت
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الضرورة القصوى قبول العذر القهري للطالب الغائب مع اعطائه تقدير غير مكتمل في المقرر
(ل) أو ( )IPويسمح له بدخول االختبار التالي  ,وفي هذه الحالة يعطى الطالب التقدير الذي
يحصل عليه بعد ادائه االختبار.

تحتسب التقديرات التي يحةل علي ا الطالب في كل مقرر كما يلي:
التقدير بالعربي

الدرجة المئ ية

التقدير باالرجليزي

100-95

ممتاز مرتفع

Exceptional

رمز التقدير بالعربي

أ+

رمز التقدير وزن التقدير من ()5
باالرجليزي
A+

5.0

 -90الى أقل من 95

ممتاز

Excellent

أ

A

4.75

 -85الى أقل من 90

جيدجدا مرتفع

Superior

ب+

B+

4.5

 -80الى أقل من 85

جيدجدا

Very Good

ب

B

4.0

 -75الى أقل من 80

جيد مرتفع

Above Average

ج+

C+

3.5

 -70الى أقل من 75

جيد

Good

ج

C

3.0

 -65الى أقل من 70

مقبول مرتفع

High pass

د+

D+

2.5

 -60الى أقل من 65

مقبول

Pass

د

D

2.0

أقل من 60

راسب

Fail

هـ

F

1.0

-

غير مكتمل

In - Complete

ل

IP

-

-

محروم

Denial

ح

DN

1.0

ناجح دون درجة

No grade – Pass

ند

NP

-

راسب دون
درجة
منسحب بعذر

No grade – Fail

هد

NF

-

Withdrew

ع

W

-

 60وأكثر
أقل من 60

-

ر

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالتالي :
(ممتاز) اذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  4.50من . 5.00
(جيد جدا) اذا كان المعدل التراكمي من  3.75الى أقل من  4.5من .5.00
(جيد) اذا كان المعدل التراكمي من  2.75الى أقل من  3.75من .5.00
(مقبول) اذا كان المعدل التراكمي من  2.00الى أقل من  2.75من .5.00
•

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.75الى ( )5.00عند
التخرج  ,وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25الى ()5.00
عند التخرج.
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ويشترط للحصول على مرتبة الشرف االولى  ,أو الثانية :
-

أن ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة  ,أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد االدنى  ,والحد
األقصى للبقاء في الكلية.
أن يكون الطالب قد درس في الجامعة ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.

ة التدريب االجباري (االمتياز):
يشترط على الطالب الناجحين في االختبار النهائي لدرجة البكالوريوس قضاء سنة تدريب اجباري (االمتياز)
مدتها اثني عشر شهرا ً  ,يحدد مجلس الكلية موعد بدايتها وتشتمل سنة التدريب االجباري على فترات تدريبية
في التخصصات المختلفة في الطب البشري.
في نهاية كل فترة تدريب يتم تقييم الطبيب من قبل القسم المختص  ,فان لم يحصل على تقرير مرض  ,فعليه
اعادة الفترة التدريبية  ,أو جزء منها  ,وذلك بناء على توصية مجلس القسم المختص  ,واعتمادها من عميد
الكلية.
عند اتمام السنة التدريبية االجبارية بنجاح يمنح الطبيب شهادة مبينا بها فترة التدريب في كل تخصص
ويعتمدها عميد الكلية.

التح يل:
في حالة رغبة الطالب بالتحويل الى كلية الطب من كلية أخرى بنفس الجامعة  ,أو من جامعة أخرى معترف
بها يتم ذلك بمراجعة صفحة عمادة القبول والتسجيل بموقع جامعة الملك عبد العزيز ( . ) www.kau.edu.sa
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الل امح وامرظمة
الل امح وامرظمة الجامعية للمدالفات الجامعية
تعتز كلية الطب بفرع جامعة الملك عبد العزيز بمدينة رابغ بأبنائها الطالب وتفخر بتمثيلهم لها في كافة
المحافل سواء المحلية او االقليمية أو الدولية .وليس المؤتمر التاسع لطالب كليات الطب بدول مجلس التعاون
الخليجي الذي أقيم بمدينة العين في دولة االمارات العربية المتحدة ببعيد .والذي أثبت فيها طالبنا مقدرتهم
العالية على التنفيذ واإلعداد لمثل هذه االحداث الكبرى والظهور بالصورة المشرفة.
وطالب الكلية يمثلون القدوة الحسنة لكل كليات الجامعة فهم متمسكون بتعاليم ديننا الحنيف محافظين على قيم
وتقاليد مجتمع بالد الحرمين وملتزمين بالقواعد واآلداب الجامعية ومسلحين بعلمهم النافع.
والجميع ملتزمون بحضور محاضراتهم ودروسهم العملية و السريرية محافظين على سالمة المنشآت
والمرافق الجامعية .ملتزمين بآداب التعامل مع الزمالء واألساتذة وكافة المعلمين بالكلية والجامعة تربطهم
عالقات الود واالحترام المتبادل وفي االختبارات الكل ملتزم بالقواعد المنظمة لالختبارات فيما يخص االلتزام
بالمواعيد وعدم الغش وااللتزام بالهدوء في قاعات االختبارات.
وبالنسبة للمظهر العام فطالبنا ملتزمون بمظهرهم من حيث الملبس والشعر ومحافظين على الزي المقرر لكل
سنة دراسية.
والن الخطأ والنسيان مالزم لإلنسان فقد لوحظ ان قلة من أبنائنا ال يلتزمون أحيانا بالزي الرسمي والتعليمات
المبلغة للجميع .حيث يقوم بعض الطالب بارتداء مالبس ال تليق بالحرم الجامعي أو دون لبس البالطو االبيض
و اطالة الشعر بطريقة غير الئقة وعدم ابراز البطاقة ووضعها داخل الجيب.
ورغبة منا في أن يحافظ الجميع على هذه االخالقيات الحميدة واآلداب الجامعية والعمل على تنميتها ونشرها
فأننا ننبه على بعض المخالفات والتي قد يقع فيها البعض والتي قد تعرضه للمساءلة والعقوبات وفقا للوائح
الجامعية في هذا االطار.

المدالفات التي تستحق االحالة للج ة تأديب الطاب:
كل خروج عن التقاليد االسالمية واألنظمة واللوائح والتعليمات الجامعية يعد مخالفة تقتضي االحالة للجنة
التأديب وعلى األخص مايلي:
•

كل فعل يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الكلية أو خارجها سواء
بالتصرفات او مظهر الطالب العام.

•

األعمال المخلة بأنظمة الجامعة وتعليماتها.
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•

عدم االلتزام بالزي المقرر للطالب والطالبات في كافة السنوات الدراسية.

•

عدم االلتزام بحض ور المحاضرات وحلقات النقاش والدروس العملية  ,حيث يحرم الطالب من دخول
االختبار النهائي فيها اذا قلت نسبة حضوره عن ( )%75من المحاضرات والدروس العملية أو
السريرية من المقرر خالل الفصل الدراسي.

•

عدم االلتزام بالقواعد المنظمة للدراسة والتدريب بالمستشفى الجامعي.

•

الغش في أي امتحان أو الشروع فيه  ,ويتبع ذلك الغش في التقارير والمشاريع الدراسية.

•

االخالل بنظام االمتحان أو الهدوء المطلوب له.

•

تنظيم األنشطة أو الجمعيات المخالفة للوائح و القوانين المعمول بها في الجامعة.

•

كل إتالف أو إتالف للمنشئات الجامعة أو األجهزة أو المواد أو الكتب وجميع مقتنيات المكتبات
الجامعة.

•

إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها .

•

إصدار النشرات أو التوزيعات أو جمع أموال أو توقيعات دون موافقة الجامعة .

•

دخول الطالب االمتحان بدال عن غيرة أو دخول سواه بدال منه أكان ذلك داخل الجامعة أم خارجها .

•

التزوير بكل أشكاله.

•

التدخين داخل مباني الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها .

•

الخروج عن األدب واللباقة في تصرفاته مع زمالئه أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو
عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل .

•

ويحال للجنة تأديب الطالب كل من يرتكب أحد هذه المخالفات للتحقيق وفرض العقوبة وفقا لما
تقتضيه اللوائح الجامعية في هذا اإلطار.
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وحدة الشؤون التعليمية
تعتبر وحدة الشؤون التعليمية إحدى الدعائم األساسية التي يقوم عليها البناء التعليمي بالكلية  ,بل هي الواجهة
األولى التي تقابل الطالب عند بدء التعامل مع الكلية  ,ويبدأ التعامل مع هذه الوحدة عند استقبال الطالب الذين
تم تسكينهم في كلية الطب برابغ بعد السنة التحضيرية  ,و الرد على االستفسارات حول نظام الدراسة ,
وأقسام الكلية المختلفة  ,كما تقوم الوحدة بناء على توجيهات عمادة الكلية والوكالء المختصين بالمسؤوليات
التالية :
•

تنفيذ و متابعة القرارات الخاصة باالختبارات و النتائج .

•

تقوم الوحدة بتنفيذ البرامج اإلرشادية للطالب المستجدين و التنسيق بينهما مع الجهات ذات العالقة .

•

التنسيق مع كلية العلوم واآلداب  ,وعمادة القبول والتسجيل لتسجيل مواد متطلبات الجامعة .

•

التنسيق مع عمادة القبول و التسجيل  ,وعمادة شؤون الطالب لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطالب
أثناء دراسة بالجامعة .

•

استالم ومتابعة التقارير الطبية الخاصة باالختبارات .

•

عمل إحصاءات بأعداد الطلبة بالكلية .

•

متابعة إجراءات تخرج الطلبة .

•

إصدار شهادة التعريف و إفادة االنتظام للطلبة .

•

إعداد خطابات التدريب للطلبة الراغبين في التدريب أثناء فترة اإلجازة الصيفية .

•

تنفيذ الحفل الختامي للكلية بتحديد وترشيح الطالب المتفوقين الذين يكرمون بالحفل  ,وعمل الشهادات
الخاصة بذلك و اإلشراف على األنشطة الطالبية الالصفية بالكلية.

الددمات الطابية
المكتبة :
تحتوي مكتبة كلية الطب برابغ على العديد من الكتب الضرورية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
وتضم المكتبة بين جنباتها مجموعه من الكتب العربية  ,واالنجليزية  ,والدوريات  ,والمجالت العلمية
الطبية  ,في كافة التخصصات التي تدرس في الكلية  ,باإلضافة إلى مواد علمية أخرى مثل  :منشورات
ودوريات منظمة الصحة العالمية  ,والمطبوعات الحكومية  ,ومطبوعات الجامعة .
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وتتبع الم كتبة نظاما ً مرنا يتيح االستخدام األمثل للمراجع  ,والدوريات  ,والمجالت العلمية  ,حيث تصدر
بطا قة استعارة تسمح للمستخدم استعارة أي كتاب يرغب فيه  ,أما الكتب والمراجع التي ال يسمح بإعارتها
فيمكن تصوير األجزاء المرغوب دراستها  ,وذلك في قسم التصوير التابع للمكتبة .
ورغبة من المكتبة في تطوير أدائها فقد ادخل نظام الحاسب اآللي إلعطاء مرونة وفعالية أكبر في استخدام
المكتبة  ,باإلضافة إلى االتصال بالمكتبات األخرى بالجامعة  ,ومعرفة ما لديها في سهولة ويسر في زمن
قياسي.

الددمات المتاحة بمكتبة كلية الطب :
•

خدمة الفهارس

•

خدمات اإلعارة

•

خدمة تصفح االنترنت و البحث عن الكتب الرقمية من خالل أجهزة الحاسب اآللي الموجودة بالمكتبة

•

خدمة الطباعة

الددمات االلكترورية:
يتمتع الطالب بكلية الطب برابغ بعدد من الخدمات االلكترونية الموجودة في موقع
الجامعةwww.kau.edu.sa:

حيث يمكن للطالب الحصول على الجدول الدراسي  ,اإلفادات واالطالع على

نتائجه الفصلية و ذلك بالدخول على نظام الخدمات الجامعية  Odus Plusمن الصفحة الرئيسية للجامعة.

الفةل التفاعلي الذكي:
تم تجهيز هذا الفصل بحيث يضم عدد من االجهزة المزودة بأحدث البرامج  ,وهي مرتبطة ببعضها البعض
بشبكة داخلية و متصلة جميعها بجهاز رئيسي ألستاذ المادة يتم التحكم من خالله بكافة أجهزة الطالب حيث
يتم من خالل هذا الفصل التواصل بين أستاذ المادة و الطالب و ارسال المسائل و مناقشتها و حلها و ارسال
الواجبات و عرضها و تقسيم الطالب كمجموعات للمشاركة في النقاش  ,كل ذلك من خالل نظام تفاعلي
ذكي .

ال شا الطابي:
يوجد لدى الكلية انشطة طالبية مختلفة متمثلة في لجان النشاط الطالبية االربعة وهي:
اللج ة االجتماعية  -اللج ة الاقافية  -لج ة الت عية الدي ية  -اللج ة الرياضيةق
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اممساا والشعب العلمية
 -العل ا الطبية ام ا ية :

ا

القسم

ا

القسم

1

قسم الكائنات الدقيقة

2

قسم التشريح

3

قسم الكيمياء الحيوية السريرية

4

قسم علم األمراض

5

قسم علم وظائف األعضاء

6

قسم علم األدوية

ب -العل ا السريرية :

م

القسم

م

القسم

1

قسم الجراحة

2

قسم األمراض الباطنة

3

قسم أمراض النساء والوالدة

4

قسم طب األطفال

5

قسم طب األسرة والمجتمع

6

قسم األنف و األذن و الحنجرة
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ر الت اصل

الع

ان  /مدي ة رابغ – الك رريش – ريق بترو رابغ – جامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ

مكتب الكلية بجدة  -مباري كلية الطب بجدة  -مب أل رمم  ( 13مكتبة الكليات الةحية ) الدور امرضيق

هاتب /

 0126400000تح يلة 73698 - 20739 - 20077 – 20079 – 20078

البريد االلكتروري

Medr@kau.edu.sa :

حساب الكلية عبر م مع الت اصل االجتماعي ت

يتر :

https://twitter.com/MedRabigh

م مع الكلية علأل االرتررت http://rabigh-medicine.rb.kau.edu.sa :
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الطبعة الثانية 2021م
كلية الطب -فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ
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مع تحيات لجنة العالقات العامة واالعالم بالكلية

