
 بالتعليم ومتطورة متعددة طرق علىباعتماده  ليتميز والجراحة الطب بكالوريوس برنامج عدادإ تم

 لتحقيق وذلك واإلكلينيكية األساسية العلوم تكامل و فعال الكتروني تعليم نظاممن خالل  الطبي

 الرعاية احتياجات في السريعة التغيرات مواكبة على قادرين أطباء إعداد في  البرنامج من الهدف

 .السعودية العربية المملكة في الصحية

 

 األساسية المعلومات أهم الى التطرق فيه  يتم حيث التأسيسية بالسنة البكالوريوس  برنامج يبدأ

 األولى السنتين  وفي ، مستقبالا  الدراسية للمراحل وتهيئتهم الطالبات إلعداد  مادة كل في

 وحدة كل تغطي بحيث الجسم، أجهزة على المبنية الوحدات ظامن على االعتماد  يتم والثانية

 باإلضافة االخرى باألجهزة عالقته، وظائفه، مكوناته:  : بالجسم الحيوية األجهزة من جهازاا  معرفية

 للطالب وتدريسها الوحدات هذه تصميم على ويعكف. المستخدمة االدوية وأهم األمراض أبرز الى

 توافق مختلفة بتخصصات إكلينيكيين وأطباء األساسية العلوم أساتذة من التخصصات متعدد فريق

 ويرتكز الذاتي بالتعليم البرنامج يهتم و . وأعضاء حيوية أجهزة من تحتويه وما دراسية وحدة كل

 Problem Based Learning المشكالت حل على المبني التعلم على يعتمد منهج خالل من عليه

 على الحلقات هذه وتركز صغيرة، نقاش مجموعة في حاالت مرضية مناقشة على يحتوي حيث

 تعليمية أهداف إلى والوصول بنفسه الحاالت ودراسة اكتشاف في الكاملة الحرية الطالب إعطاء

 .حالة كل من ذاتية

 

 المستشفى في  العملي للعلوم االكلينيكة التطبيق يبدا الخامسة السنة إلى الثالثة السنة ومن

 مثل المختلفةوالعلوم اإلكلينيكية  التخصصات من عدد في الطبية الدورات نظام على يعتمد حيث

 النساء أمراض، النفسي الطب، الجلدية األمراض، االطفال طب، والباطنية  الجراحية األمراض

 في" التعليم طرق مقررات ثالث الدراسية المراحل  وتشمل. وغيرهم، العظام جراحة،  والوالدة

 منها االستفادة وكيفية عام بشكل التعلم طرق عن محاضرات مجموعة عن عبارة األولى، السنة

 في" الطبية المعلوماتية"و  والمهارات الطبي بالجانب مختصه الثانية، السنة في" الطبية المهنية"و

. حي للتعامل مع التطور في المعلوماتية الطبية واالتصاالت المتطورة في المجال الص الثالثة السنة

 والخامسة الرابعة السنتين في" الطالب تصميم من" جديدتين اختياريتين تطبيقيتين ودورتين

 

 

 الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية  .1

 شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة

 

 متطلبات االلتحاق بالكلية .2

 يتم القبول على كل كلية صحية مباشرة. 
 ( التحصيلي %40القدرات ،  %30ثانوية العامة ، ال %30اعتماد النسبة المركبة)  
  85ال تقل النسبة المركبة عن%  



  اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية أو احضار ما يثبت مستوى اللغة االنجليزية
 TOFEL ( او ما يعادلها بالتوفل4الدرجة تساوي ) IELTS للطالبة بأحد االختبارات ) األيلتس

 STEP  غة االنجليزية، الكفايات لل
 اجتياز المقابلة الشخصية. 
 اجتياز الكشف الطبي. 
  اجتياز السنة التأسيسية للكليات الصحية بمعدل مرتفع 

    نظام الدراسة .3

 سنوي

  

 لغة الدراسة .4

 اللغة االنجليزية

 

   الوظيفية الفرص .5

 أطباء عاملين في القطاع الحكومي والقطاع الصحي


