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إن التعليــم فــي الســعودية هــو 
الركيــزة األساســية التــي نحقــق 
نحــو  شــعبنا  تطلعــات  بهــا 
العلــوم  فــي  والرقــي  التقــدم 

والمعــارف.
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طموحنــا أن نكــون ضمــن أفضــل 
20 إلــى ٣0 نظامـــــــًا تعليمــــــيًا 
لتحقيــق  ونملـــــك كل شـــــيء 

ذلــك.
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ــه  ــه وقيادت ــب لوطن ــل مح ــداد جي ــا إع مهمتن
ومتســلح بالمعرفــة والمهــارة منتــٍم لدينــه 
ووطنــه، يمتلــك القيــم واالتجاهــات والمهارات 

التــي تعــزز انتمــاءه ومســؤوليته الوطنيــة.

وزير التعليم 
حمد بن محمد آل الشيخ 
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جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســالمية إحــدى الجامعات 
الوطنيــة الرائــدة بفضــل اهلل ثــم بدعــم حكومتنــا الرشــيدة 
المنظومــة  تطويــر  شــأنه  مــن  مــا  كل  وبــذل  تقديــم  فــي 
التعليميــة والرقــي بهــا وبمخرجاتهــا، وقــد شــهد التعليــم 
تطــورًا مســتمرًا ومتســارعًا خــالل العهــد الزاهــر الــذي تعيشــه 
البــالد فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
ـ وســمو ولي عهده  ـــ حفظــه اهلل تعالىـ  عبدالعزيــز آل ســعودـ 
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز ــــ حفظه اهلل ــ والــذي بذل الكثير للتوســع والتطوير 
فــي جميــع الجامعــات والكليــات بشــكل عــام وكليــات الطــب 
بشــكل خــاص والتــي ســوف تســهم بدورهــا فــي ســد حاجــة 
هــذا الوطــن الكبيــر مــن خــالل تعليــم وتأهيــل أفضــل الكــوادر 
األمانــة  بحمــل  اهلل  بــإذن  ســتقوم  التــي  الوطنيــة  الطبيــة 
ــراد  ــع األف ــتوياتها لجمي ــة مس ــة بكاف ــة الطبي ــم الرعاي وتقدي

ــن. ــن والمقيمي المواطني

معالي رئيس الجامعة
أ.د./ أحمد بن سالم العامري
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وقــد حظيــت كليــة الطــب بالجامعــة بدعــم وعنايــة بالغــة، واالهتمــام المســتمر ممــا 
ــن  ــا م ــر كل م ــن وتوفي ــابقة الزم ــن مس ــة م ــن الكلي ــاب لتتمك ــل الصع ــق وذل ــد الطري مه
ــة  ــاءة علمي ــاء ذوي كف ــج أطب ــي تخري ــا ف ــق تميزه ــالتها ليتحق ــة رس ــهيل لتأدي ــأنه التس ش
وعمليــة، متحليــن باألمانــة والمهنيــة فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة، وقادريــن علــى مواصلــة 
ــه,  ــب وعلوم ــة الط ــي ممارس ــز ف ــق التمي ــة، وتحقي ــوث العلمي ــر البح ــا ونش ــات العلي الدراس
وقــد حرصــت الكليــة إصــدار هــذا الكتيــب الــذي يبــرز دور كليــة الطــب علــى تحقيــق تطلعــات 
حكومتنــا الرشــيدة فــي مجــال الصحــة مــن خــالل إدخــال برامــج طبيــة تعليميــة متطــورة 
تتواكــب مــع مــا وصــل إليــه التعليــم الطبــي الحديــث فــي الجامعــات العالميــة، ونتشــرف 
بتقديــم هــذا الكتيــب الــذي يبــرز دور كليــة الطــب فــي اإلســهام فــي خدمــة هــذه البــالد، 
وختامــًا أدعــوا للجميــع بالتوفيــق ومواصلــة المســيرة التــي بــدأت منــذ ســنوات لتحقيــق هــذا 
الهــدف للجامعــة مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق خطــط الجامعــة وأهدافهــا 
ــعودية 2030،  ــة الس ــة والرؤي ــالد المبارك ــذه الب ــر ه ــات والة أم ــة تطلع ــي تلبي ــاهمة ف والمس
وبــارك اهلل فيكــم وأنــار دربكــم وســدد علــى طريــق الحــق خطاكــم وأدعــو اهلل أن يحفــظ 

ــا المرابطيــن وأن ينصرهــم ويثبتهــم. ــا وجنودن بالدن
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عميد كلية الطب 
المشرف العام على الخدمات الطبية

د./ طارق بن عبدالرحمن العسبلي

الحمــدهلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ..

أبنائــي الطــالب والطالبــات -الزمــالء والزميــالت منســوبي الكليــة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والــكادر اإلداري والفنــي - الســادة القــراء ..

تســعى كليــة الطــب بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن خــالل 
ــز فــي التعليــم  ــر البيئــة المناســبة للتمي ــى توفي رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا إل
الطبــي للحصــول علــى مخرجــات نوعيــة بكفــاءة عاليــة تلبــي متطلبــات ســوق 

العمــل.

كمــا تتطلــع الكليــة للقيــام بدورهــا فــي تقديــم الخدمــات المجتمعيــة وتطوير 
مشــاريع البحــث العلمــي ونشــر ثقافــة االبتــكار واإلبــداع فــي عمــل تكاملــي مــع 
بقيــة كليــات ووحــدات جامعتنــا العريقــة لتحقيــق الخطــط الطموحــة للجامعة 
لتعزيــز مكانتهــا كجامعــة رائــدة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي 
فــي ظــل الدعــم الســخي مــن حكومتنــا الرشــيدة والمتابعــة والتوجيه المســتمر 

مــن قبــل قيــادات التعليــم وإدارة الجامعــة.

ســائلين اهلل ان يوفــق جميــع العامليــن علــى خدمــة هــذه الجامعــة وهــذا 
الوطــن العزيــز لمــا يحبــه ويرضــاه 
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نشأة الكلية:

الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســوله وبعــد  امتــدادًا لمــا توليــه حكومــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين أهميــة لتطويــر التعليــم بشــكل عــام ليتواكــب مــع رؤيــة ٢٠٣٠ ، وكليــة الطــب فــي جامعــة 
ــاءت  ــث  ج ــدف  ، حي ــذا اله ــق ه ــي تحقي ــال ف ــر وفع ــدور كبي ــاهم ب ــعود تس ــن س ــد ب ــام محم االم
الموافقــة علــى إنشــائها بموجــب قــرار مجلــس التعليــم العالــي المــؤرخ فــي 1428/10/18هـــ، والمتــوج 
بالموافقــة الســامية الكريمــة وبنــاء عليهــا شــكلت لجنــة تأسيســه تضــم فــي عضويتهــا نخبــة مــن 
األســاتذة واألطبــاء المتميزيــن مــن الجنســين وقــد اهتمــت الكليــة وفــق خطتهــا االســتراتيجية بالنقاط 

التاليــة:

التميز في التعليم الطبي الذي يجمع بين األصالة والمعاصرة. . 	
إيجاد بيئة تعليمية طبية عالية الجودة.  . 	
المساهمة في تخريج أطباء يتحلون بالكفاءة العالية واألمانة. . 	
تقديم رعاية طبية متميزة تخدم المجتمع ، وتثري البحث العلمي.. 	
التقييد بقيم تراعي المهنية واإلخالص واألمانة وااللتزام واإلتقان واإلبداع. . 	
إعــداد طــالب االمتيــاز واالهتمــام بهــم مــن حيــث االشــراف وحرصهــا علــى اكتســاب الخبــره . 	

والمهــارة العاليــة.

نبذة عامة عن كلية الطب:
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القــدرة علــى أخــذ المبــادرة بطــرح الجديــد فــي مجــال الطــب والرعايــة الصحيــة والتكيــف . 	
معــه. 

االستجابة الحتياجات الطالب العلمية والشخصية. . 	
ــن . 	 ــس المتميزي ــة التدري ــاء هيئ ــجيع أعض ــالل تش ــن خ ــج م ــث البرام ــتمرار تحدي ــعي الس الس

علــى اإلســهام فــي هــذه العمليــة.
وبالرغــم مــن أن كليــة الطــب بجامعــة االمــام محمــد بن ســعود االســالمية تعد مــن الكليات الناشــئة 
إال أن عــدد طالبهــا وطالبتهــا يبلــغ مــا يقــارب )900( طالــب وطالبــة ســنويا، وبالفعــل تمكنــت الكليــة 
مــن مســابقه الزمــان وتوفيــر كل مــا مــن شــأنه المســاهمة فــي خدمــة القطــاع الصحــي وتغذيتــه 
بالكــوادر الطبيــة المؤهلــة للمســاهمة فــي توطيــن هــذه المهنــة المهمــة  بمنهــج محكــم وخــط 

متــوازن بزمــن قياســي.

إننــا علــى ثقــة بــأن هــذه الكليــة ستســهم - بــإذن اهلل - مــع كليــات الطــب األخــرى فــي الجامعــات 
الســعودية فــي تطويــر التعليــم الطبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وإيجــاد الكــوادر الطبيــة 

الوطنيــة التــي تســعد بخــدم أبنــاء هــذه البــالد المباركــة.

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
11
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رؤية ورسالة الكلية:

التميز في التعليم الطبي الذي يجمع 
بين األصالة والمعاصرة

إيجــاد بيئــة تعليميــة طبيــة عاليــة الجــودة تســهم 
العاليــة  بالكفــاءة  يتحلــون  أطبــاء  تخريــج  فــي 
األدلــة  علــى  المبنــي  الطــب  خــالل  مــن  واألمانــة 
والبراهيــن لتقديــم رعايــة طبيــة متميــزة تخــدم 

العلمــي. البحــث  وتثــري  المجتمــع 

الـــــرؤية:

الرسالة:
11
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القيـــم

https://bit.ly/2WotAGu

الشفافية

العـــدالة

المبـــادرةالتشاركية

المسؤولية

الجودة والتميز
1

٣

٥

٤

6

2

لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط:
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احصائيات وأرقام

٥٩٥  

٥٩٥  

٢٩٩
الطالب

الطالبات

عدد طالب وطالبات كلية الطب للعام 2021

١٢٧
٤٢

ل�عضــــاء
للعضوات

١٦٩ عدد أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

٤٣
٢٠٧

النتاج البحثي للطالب والطالبات

عدد خريجي وخريجات كلية الطب

خريج وخريجة٦٦٨

٥٩٥  ٢٤٧
بحث تم نشره

بحث قيد النشر

عدد ا�بحاث المشورة من قبل أعضاء
هيئة التدريس للعام 2021

بحث علمي خالل عام واحد
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هيئة التخصصات الصحية

التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض

مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية

شركة اكسبلورنس / بلو

مستشفى المملكة

مدينة الملك سعود الطبية

شراكات واتفاقيات كلية الطب

1

2

3

4

5

6
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الهيكل التنظيمي لكلية الطب

الدليل التعريفي لكلية الطلب
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اللجنة االستشارية بكلية الطب 
https://cutt.ly/RWrbumI

  العمل االسمم   

 رئيسعميد كلية الطب  د./ طارق بن عبدالرحمن العسبلي1  

الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني د. فهد بن صالح الغفيلي 2 
عضوبالمنطقة الوسطى

رئيس الخدمات الطبية بمستشفى المركز التخصصي د. سامي بن محمد العضيب 3 
عضوالطبي بالرياض  

عضواستشاري طب األسرة و المجتمع د. هشام بن محمد الخشان 4 

عضو كلية الطب بجامعة الملك سعود  أ.د. غادة بنت عبدالعزيز بن سيف5

 عضو وكيل الكلية للتطوير و الجودة  د.عبداهلل إبراهيم بخاري 6 

 عضووكيلة كلية الطب لشؤون الطالباتد.ريم الهذيل 7 

عضوخريج كلية الطبد. أحمد بن عبدالعزيز الربيعان8 

 عضوخريجة كلية الطب د. ربى بنت محسن آل تميم9 
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مجلس كلية الطب
https://cutt.ly/jWrbYBU

 التواصل المسمى االداري االسمم

 عميد كلية الطب المشرف العام د./ طارق بن عبدالرحمن العسبلي1  
على الخدمات الطبية

 dean.med@imamu.edu.sa
مباشر مع مدير مكتب العميد 0112584782 

  وكيل الكلية للدراسات العليا  د./حسن بن علي الشهري2 
والبحث العلمي 

 PGR.med@imamu.edu.sa
مباشر 0112584314

 Academic.med@imamu.edu.sa             وكيل الكلية للشؤون التعليميةد./ عبداهلل بن عبدالعزيز الزايد3 
مباشر  0112589076

Quality.med@imamu.edu.sa  وكيل الكلية للتطوير والجودة د./ عبداهلل بن إبراهيم بخاري4 
مباشر 0112037144

 وكيل الكلية للشؤون السريرية  د/ وائل بن عبدالعزيز داغستاني5
CSSC@imamu.edu.sa والتدريب  

F.med@imamu.edu.saوكيلة الكلية لشؤون الطالبات  د./ ريم بنت راشد الهذيل 6 
0112584524 

FM.med@imamu.edu.saرئيس  قسم طب األسرة د./ عبدالملك بن محمد العريني 7 

Pharma.med@imamu.edu.sa رئيس قسم علم األدوية  د/ سعود بن محمد السند8 

 GS.med@imamu.edu.saرئيس قسم الجراحةد./ عمرو بن يوسف أركوبي 9 

kialhussaini@imamu.edu.saرئيس قسم التخدير  د./ خالد بن إبراهيم الحصيني10 
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  obgyn.med@imamu.edu.sa رئيس قسم النساء والوالدة   د./ خلود بنت جمال صندوقه11 

PH.med@imamu.edu.sa رئيس قسم الصحة العامة  د./ عبداهلل بن توفيق خوجه12

  Ophtha.med@imamu.edu.sa رئيس قسم طب وجراحة العيون د/ طراد بن احمد القاضي13

 رئيس قسم طب األنف واألذن   د./ عمير بن حسين  بن عمير أل حسين14
Ent.med@imamu.edu.sa والحنجرة 

Anat.med@Imam.edu.sa  رئيس قسم التشريح د./ محمد بن صالح الحربي15 

 Derma.med@imamu.edu.sa رئيس األمراض الجلدية  د./ ابرار بنت عماد بخاري16 

Pedia.med@imamu.edu.sa  رئيس قسم طب األطفال د./ مصلح بن علي جباري 17 

IM.med@imamu.edu.sa   رئيس قسم األمراض الباطنية د./ خالد بن محمد الحربي18

  رئيس قسم العلوم العصبية د./ عاصم بن عبدالعزيز العقيل19 
Neuro.med@imamu.edu.sa   السريرية

MEdu.med@imamu.edu.sa  رئيس قسم التعليم الطبي    د./ لولو بنت عبدالرحمن الوزان20

phath.med@imamu.edu.sa          رئيس قسم علم األمراض      د./ جهاد بن عوض الرحيلي 21 

biochem.med@imamu.edu.sa رئيس قسم الكيمياء الحيوية د/ جهاد بن عوض الرحيلي22

Phys.med@imamu.edu.saرئيس قسم علم وظائف األعضاء د./ سامر بن احمد الزهراني 23

Forensic.med@imamu.edu.sa رئيس قسم الطب الشرعي د./ أسامة بن محمد الخزيم 24

EM.med@imamu.edu.sa            رئيس قسم  طب الطوارئ د.يوسف العماري  25
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وكالة الـكلية للشؤون التعليمية:
وحدة شؤون الطالب. 	
وحدة االرشاد االكاديمي. 	
وحدة التقويم واالختبارات. 	
وحدة التعليم االلكتروني. 	

 وكالة الكلية للتطوير والجودة:
وحدة الجودة المركزية واالعتماد األكاديمي. 	
وحدة التطوير والتخطيط االستراتيجي. 	
وحدة اإلحصاء والمعلومات. 	
وحدة الخريجين. 	

وكاالت الكلية والوحدات اإلدارية

انقر على الرابط للوصول الى الموقع المطلوب

انقر على الرابط للوصول الى الموقع المطلوب

انقر على الرابط للوصول الى الموقع المطلوب

انقر على الرابط للوصول الى الموقع المطلوب

انقر على الرابط للوصول الى الموقع المطلوب

https://shortest.link/HUU

https://shortest.link/GxM

https://shortest.link/HUW

https://bit.ly/38el4fH

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

وحدة الدراسات العليا . 	
وحدة المعيدين والمبتعثين . 	
وحدة األبحاث الطالبية . 	
المكتبة الطبية. 	

وكالة الكلية للشؤون السريرية والتدريب: 
	· وحدة التعليم الطبي المستمر.
	· وحدة التدريب السريرية.
	· وحدة أطباء االمتياز.
	· وحدة خدمة المجتمع.
	· مركز المحاكاة والمهارات.

https://shortest.link/Gyk

وكالة الكلية لشؤون الطالبات:

وحدة  شؤون االختبارات. 	
وحدة لجنة االعذار. 	
وحدة حقوق الطالبات وواجباتهم. 	

وحدة االشراف على االرشاد األكاديمي. 	
وحدة ادارة شؤون الموظفات. 	
وحدة الشؤون الفنية. 	

الدليل التعريفي لكلية الطلب
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التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

أمراض السكريطب األسرةأستاذ مساعدد./ عبدالملك بن محمد العريني1

األخالقيات  الصحية والتعليم الطبيطب أسرةأستاذد./عبدالعزيز بن فهد القباع2

طب األسرةأستاذ مساعدد/ خالد بن إبراهيم القميزي3

طب االسرةأستاذ مساعدد./ ياسر بن ابراهيم السنيدي4

طب األسرةأستاذ مساعدد./إبراهيم بن عبدالله بن أحمد5

إدارة صحة السكان، نظم وسياسيات الصحة طب األسرةأستاذ مشاركد./ عبدالله بن توفيق خوجه6
واقتصادياتها

طب االسرةأستاذ مساعدد./ سامر بن احمد الزهراني7

أمراض السكريطب األسرةأستاذ مساعدد./ عبدالعزيز بن عبدالله الركبان8

أمراض السكريطب األسرةأستاذ مساعدد./ خالد بن إبراهيم العبد الكريم9

طب األسرةأستاذ مشاركد./ فهد بن عبدالله العتيق10

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

طب األعشابالطب البديل والتكميليأستاذ مشاركد/ سعود بن محمد السند1

علم أدوية الجهاز العصبيعلم األدويةأستاذ مشاركد./ أسامة بن عبدالرحمن الخميس2

علم أدوية الجهاز القلبي والدمويعلم االدوية السريريأستاذ مشاركد./ وليد بن محمد الشقحاء3

األقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس : 	

قسم طب األسرة
Family Medicine Department

قسم علم األدوية
Pharmacology Department
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علم األدوية الجزيئي والجينومي علم األدويةأستاذ مساعدد/ علي بن محمد العسيم4

علم أدوية الجهاز العصبي علم األدويةأستاذ مساعدد/ طلحة جاويد خان5

علم األدويةأستاذ مساعدد/ ماريه احسان انور6

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

جراحة الترميم المجهرية وجراحة اليدجراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ عمرو بن يوسف أركوبي1

جراحة اصابات الحوادث وجراحة السمنة والمناظيرجراحة عامةأستاذ مساعدد/ عارف بن اسماعيل الرويلي2

جراحة الترميم المجهريةجراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ وائل بن عبدالعزيز داغستاني3

جراحة االوعية الدمويةجراحة االوعية الدمويةأستاذ مساعدد./ نهار بن األسمر العنزي4

جراحة القولون والمستقيمجراحة عامةأستاذ مشاركد./ محمد بن بخيتان الحربي5

جراحة االوعية الدمويةأستاذ مساعدد./ خالد بن عبدالرحمن البريكيت6

جراحة االطفالأستاذ مساعدد./ ياسر بن راشد الشريف7

جراحة الحوادث والحاالت الطارئةجراحة عامةأستاذ مساعدد./ جالل بن محمد العويس8

جراحة أورام الثدي والجراحة التداخلية المحدودةجراحة عامةأستاذ مساعدد./ عبدالله بن فايز السليماني9

جراحات عظام األطفال والعمود الفقري  طب وجراحة العظامأستاذ مساعدد./ مجدي بن عبدالله هاشم11

جراحة عامةأستاذ مساعدد./ جبران بن جابر الفيفي12

جراحة الترميم المجهريةجراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ فيصل بن مأمون عبيد13

جراحة عامةأستاذ مساعدد./ عبدالعزيز بن محمد العجالين14

جراحة ترميم الثدي والجراحة المجهريةجراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ عبدالمجيد بن سعد الهدلق15

 قسم اجلراحة
Surgery Department
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جراحة التجميل والحروقجراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ فارس بن عبدالرحمن الداغري16

جراحة الثدي والغدد الصماءجراحة عامةأستاذ مساعدد./ أشواق بنت جمال الجهني17

جراحات إصابات المالعب واألطراف العلوية طب وجراحة العظامأستاذ مساعدد./ معاذ بن عبدالعزيز العامر18
ومناظير المفاصل

جراحات المفاصل الصناعية وتخصص الحوادث والكسور  طب وجراحة العظامأستاذ مساعدد./ ماجد بن شاكر العسبلي19

جراحات استبدال المفاصل واألطراف طب وجراحة العظامأستاذ مساعدد./ يوسف بن توفيق خوجة20
السفلية واإلصابات الرياضية والمناظير

جراحات استبدال وترميم مفصل الورك والركبة والكسور طب وجراحة العظامأستاذ مساعدد./ محمد بن صالح الحربي21
المعقدة والحوادث وكسور الحوض والورك

جراحة المسالك البوليةأستاذ مساعدد./ معاذ بن منصور الهزاع22
زراعة الكلى وتخصص دقيق زراعة الكلى وإزالة 

الكلى بالمنظار لمتبرع حي وجراحات الربوت 
وجراحة البروستات بالليزر

جراحة التجميل والترميمأستاذ مساعدد./ عبدالعزيز بن صالح المديميغ23

جراحة القلبمعيدد./ عبدالرحمن بن محمد الجعيلي24

جراحة العظاممعيدد./تركي بن فهيد القحطاني25

جراحة المخ واالعصابمعيدد./ فهد بن سعود العتيبي26

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظيراألمراض الباطنيةأستاذ مساعدد./ خالد بن إبراهيم الحصيني1

طب التخديرأستاذ مساعدد./ عزام بن عبدالعزيز نواب2

التخدير الجزئي و الموضعيطب التخديرأستاذ مساعدد./ وليد بن عبدالله الغامدي3

قسم التخدير
Anesthesia Department
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التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

االشعة التشخيصية أستاذ مساعدد./ خلود بنت جمال صندوقه1
والطب النووي

طب النساء والوالدةأستاذ مساعدد./ الكسندرا بنت عبدالله الخاطر2

طب النساء والوالدةأستاذ مساعدد./ لطيفة بنت راشد العتي3

طب النساء والوالدةأستاذ مساعدد./ حسن بن أبو بكر درامي4

طب العقم واالخصابطب النساء والوالدةأستاذ مساعدد./دالل بنت سطام الشمري5

قسم الصحة العامة

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

إدارة صحة السكان، نظم وسياسيات الصحة صحة عامة و أسرةأستاذ مشاركد./ عبدالله بن توفيق خوجه1
واقتصادياتها

طب المجتمع )الطب الوقائي (أستاذ مشاركد./ محمود بن عبدالرحمن محمود2

وبائيات اجتماعية وسلوكيةصحة العامةأستاذ مساعدد./ سعيد بن غرم الله الزهراني3

الوبائياتطب مجتمعأستاذ مساعدد./ مشعل بن سلطان الدايل4

علوم البيئة / صحة عامةأستاذ مساعدد./ فريد بشير أحمد موحد5

الوبائيات والصحة الرقميةوبائياتمحاضرد./ عبدالله بن محمد الربيعة6

طب وقائيمعيدد./ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز ال الشيخ7

قسم طب النساء والوالدة
Obstetric and gynecology Department

قسم الصحة العامة
Public Health Department
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التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

القرنية والماء األبيض وتصحيح النظر بالليزرطب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ طراد بن أحمد القاضي1

الماء األزرقطب وجراحة العيونأستاذ مشاركد./ طارق بن عبدالرحمن العسبلي2

الشدفة االمامية واالخطاء االنكساريةطب وجراحة  امراض العيونأستاذ مشاركد./ وليد بن عبد العزيز الراشد3

طب وجراحة عيون األطفال والحولطب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ عبدالرحمن بن أحمد المزروع4

أمراض وجراحة الشبكية والتهابات العينطب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ عبدالرحمن بن حمد الصاعدي5

أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجيطب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ فيصل بن عبدالله المارك6

الشبكيةطب و جراحة العيونأستاذ مساعدد./ عمرو بن يوسف الحازمي7

الجراحات التجميلية و التقويمية للعين و الحجاجطب و جراحة العيونأستاذ مساعدد./ دالل بنت إبراهيم العيسى8

أمراض العين الخارجية وجراحة الماء األبيض طب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ ريم بنت راشد الهذيل9
والقرنية وجراحات تصحيح العيوب االنكسارية

أمراض الشبكية وااللتهاب العنابيةطب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ سارة بنت حسام الجفري10

طب وجراحة العيونأستاذ مساعدد./ أحمد بن عبدالعزيز الربيعان11

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعدد./ عمير بن حسين بن عمير أل حسين1
زمالة جراحة األنف وقاع الجمجمة بالمناظيروجراحة الرأس والرقبة

قسم طب االنف واالذن واحلنجرة
ORL H&N Surgery Department

قسم طب العيون
Ophthalmology Department
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جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعدد./ تركي بن محمد بن محفوظ2
وجراحة الرأس والرقبة

زمالة جراحة األنف وقاع الجمجمة بالمناظير 
/ زمالة جراحة و تجميل األنف و الوجه

جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعدد./ فراس بن محمد الخليوي3
وجراحة الرأس والرقبة

د./ امنه بنت سالم عبدالواحد 4
جراحة األنف و االذن والحنجرة أستاذ مساعدالعاشور

زمالة طب و جراحات األذنو جراحة الرأس و الرقبة

جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعدد./ فهد بن زراق العتيبي5
 وجراحة الرأس والرقبة

جراحة األنف واألذن والحنجرة أستاذ مساعدد./ إيمان بنت عبد الله حجر6
زمالة طب وجراحات األذنوجراحة الرأس والرقبه

د./ عبدالله بن عبدالمحسن 7
الزال في برنامج زمالة االنف معيدالعبدالقادر

واالذن والحنجرة

جراحة األنف واألذن و الحنجرة معيدةد./ أمل بنت منصور هزاع8
و جراحة الرأس و العنق

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

جراحات استبدال وترميم مفصل الورك والركبة الجراحةأستاذ مساعدد./ محمد بن صالح الحربي1
والكسور المعقدة والحوادث وكسور الحوض والورك

العلوم الطبية األساسية أستاذ مشاركد./غاده بنت حسن الصيفي2
علم تشريح االنسجة و بيولوجيا الخلية)علم األنسجة و الخاليا(

التشريح واألجنةأستاذ مساعدد./ محمد إبراهيم جمعة3

علم تشريح االنسجةالتشريحأستاذ مساعدد./ إيمان علي الكردي4

قسم التشريح
Anatomy Department
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التشريح واألجنةأستاذ مساعدد./ صفاء مسعود عبدالعزيز5

التشريح واألجنةمحاضرد./ شهزاد رشيد أحمد6

-محاضرأ./ البتول بنت محمد النجيدي7

-معيدهأ./ رنا بنت أحمد الدريويش8

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

األمراض الجلدية المتقدمة و العالجات البيولوجيةطب األمراض الجلدية و الليزرأستاذ مساعدد./ أبرار بنت عماد بخاري1

األمراض الجلديةأستاذ مشاركد./ سعد بن محمد ال طلحاب2

عالج أمراض الشعراألمراض الجلديةأستاذ مشاركد./ ثامر بن فهد المبكي3

الحساسية وجراحة الليزراالمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ سامي بن عبدالرحمن الدهام4

األمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ أسامة بن محمد الخزيم5

األمراض الجلديةأستاذ مشاركد./ عبدالعزيز بن صالح الرجيعي6

األمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ راكان بن منذر البريكان7

طب األورام الجلديةاالمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ محمد بن عطا الله المشعلي8

االمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ مانع بن عبدالله الحربي9

األمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ سلمى بنت يوسف البرقاوي10

جلدية االطفال وامراض الجلد الجينيةاألمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ أشجان بنت إبراهيم الحجي11

االمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ ابراهيم بن عبدالله العمير12

األمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ فجر بنت منصور الزامل13

قسم طب اجللديةقسم طب اجللدية
Dermatology Department
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التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

امراض الغدد الصماء و السكر لدى االطفالطب االطفالأستاذ مشاركد./ مصلح بن علي جباري1

االمراض الصدرية و الربو لدى االطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ عبدالله بن عبدالعزيز الزايد2

طب االطفالأستاذ مساعدد./ فواز بن محمد فاروقي3

االمراض المزمنة لدى االطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ كامل بن عوض العنزي4

امراض الجهاز العصبي و الصرع لدى االطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ أحمد بن عيادة العنزي5

طب االطفالأستاذ مساعدد./ سلطان بن عبدالله الوهيبي6

طب االطفالأستاذ مساعدد/ أحمد بن محمد المطيري7

العناية المركزة لحديثي الوالدهطب االطفالأستاذ مساعدد./حسن بن علي الشهري8

طب االطفالأستاذ مساعدد./ محمد بن محمود رياحي9

تعليم طبي ومحاكاةطب االطفالأستاذ مساعدد./ ريم بنت عبد الله المهيزعي10

طب أمراض الدم واألورام لدى األطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ ابتسام بنت فرحان القحطاني11

امراض الحساسية والمناعة لدى االطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ سارة بنت محمد الشهري12

االمراض المعدية لدى األطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ العنود بنت زيد الجربوع13

االمراض الصدرية و الربو لدى االطفالطب االطفالأستاذ مساعدد./ دانة بنت أحمد البسام14

طب االطفالأستاذ مساعدد./ أحالم بنت طلق العصيمي15

طب االطفالأستاذ مساعدد./ أريج بنت راشد القحطاني16

قسم طب االطفال
Pediatrics Department
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التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

أمراض القلب والقسطرة التداخليةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ خالد بن محمد الحربي1

أمراض الحساسية والمناعةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عزام بن ضيف الله العتيبي2

أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبدالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ أحمد بن عبد الله النمر3

الطب الباطنيأستاذ مشاركد./ صالح بن هادي الحربي4

الباطنة وتخثر الدمالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ مساعد بن عمر المقرن5

أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ وليد بن محمد الحزيم6
العالجية

امراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير الطب الباطنيأستاذ مشاركد./ خالد بن عبدالله النمر7
الطبقي و النووي للقلب

األمراض الصدرية و طب النومالطب الباطنيأستاذ مشاركد./ سعد بن محمد الشريف8

أمراض الكلىالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عبدالله بن عبدالعزيز العريني9

أمراض وأورام الدم للكبارالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عيسى بن نهار السلمي10

الجهاز الهضمي وأمراض الكبدالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ خالد بن إبراهيم الحصيني11

الغدد الصماء - األمراض النخاميةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ أسامة بن أحمد حكمي12

امراض المفاصل والروماتيزم - تخصص الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ يوسف بن محمد العماري13
الذئبة الحمراء والتهاب األوعية الدموية

أمراض الكلى وأمراض الكلى المناعية الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عبدالله حسين الغامدي14
والتهابات األوعية الدموية

قسم الطب الباطين
Medicine Department
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الجهاز الهضمي وأمراض الكبدالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ خليل بن إبراهيم الشمري15

الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ حمزة بن علي الحمزة16

طب األمراض الصدريةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ محمد بن عبدالله الهاجري17

أمراض القلب للكبارالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عبدالرحمن بن محمد العنزي18

أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظيرالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عبدالواحد بن عبدالعزيز العتي19

العناية المركزةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ ريان بن أبو بكر قطب20

أمراض معدية ووبائيةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ عبدالله بن إبراهيم بخاري21

امراض القلب للكبار، وتصوير القلب الطب الباطنيأستاذ مساعدد/ محمد بن رديني الشمري22
بالموجات الصوتيه للكبار

الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ إحسان نصر الدين النور عبدالقادر23

الغدد الصماء و أورامهاالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ أم الخير بنت مصطفى الشيخ24

االشعة التشخيصية أستاذ مساعدد./ خلود بنت جمال صندوقه25
والطب النووي

الغدد الصماء - أورام الغدة الدرقيةالطب الباطنيأستاذ مساعدد./ أزهار بنت خالد سعيد محروس26

األشعة التشخيصيةأستاذ مساعدد./ مازن عبدالرحمن مجلي27

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

اضطرابات المزاج والقلقالطب النفسيأستاذ مساعدد./ عاصم بن عبدالعزيز العقيل1

الطب النفسي لألطفال والمراهقينالطب النفسيأستاذ مساعدد./ نادر بن محمد الرحيلي2

طب األعصابأستاذ مشاركد./ رضوان محمد زيدان3

قسم العلوم العصبية السريرية
Neuroscience Department
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طب األعصاب/ الصرع وتخطيط المخ/ اعتالالت العضالت طب األعصابأستاذ مساعدد./ صالح بن عائض القرني4
واألعصاب الطرفية وتخطيط األعصاب والعضالت

الطب النفسيأستاذ مساعدد./ بندر بن أحمد حداد5

الطب النفسي / الطب النفسي الجسدي”التواصلي” الطب النفسيأستاذ مساعدد./ صالح بن أحمد الغامدي6
/ الطب النفسي الشرعي “الجنائي

الطب النفسيأستاذ مساعدد./ إيمان بنت عبدالكريم أبا حسين7

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

التعليم الطبيأستاذ مساعدد./ لولو بنت عبدالرحمن الوزان1

طب أسرة والتعليم الطبيأستاذأ.د./ خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن2

مكتباتأستاذ مشاركد./علي عبدالمحسن محمد3

مكتباتأستاذ مساعدد./ محمد علي أبو سالم4

التعليم الطبيمعيدد./ حمد صالح حمد التركي5

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

علم األمراض التشريحي  في الجلدعلم األمراض التشريحيأستاذ مساعدد./ جهاد بن عوض الرحيلي1

أمراض الدم و نقل الدمعلم االمراضأستاذ مساعدد./ عبدالله بن عبدالعزيز الحربي2

األحياء الطبية المجهريةعلم األمراضأستاذ مساعدد./أحمد بن جمعان الزهراني3

قسم التعليم الطيب
Medical Education Department

قسم علم االمراض
Pathology Department
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علم األمراض التشريحي المراض الثدي علم األمراض التشريحيأستاذ مساعدد./ أالء بنت مشعل الجهني4
واالمراض النسوية

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ مساعدد./ نهلة عبدالوهاب علي مليك5

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةالميكروبيولوجيا الطبية والمناعةأستاذ مساعدد./ شعيب مصطفى صغير أحمد6

األحياء الطبية المجهرية و االمراض المعديةاألحياء الطبية المجهريةأستاذ مساعدد./ رازق أنور7

علم األمراض التشريحيمحاضرد./ عبدالرحمن بن بدر المحمد8

علم االحياء الطبية المجهرية, علم االمراض علم األمراضأستاذ مساعدد/ جهاد بن عبدالرزاق الدالي9
المعدية وعلم المناعة

علم االحياء الطبية المجهرية, علم االمراض علم األمراضأستاذ مساعدد./ مشاري بن إبراهيم عمر العبداللطيف10
المعدية وعلم المناعة

أحياء دقيقة طبيةمحاضرأ./ الهنوف بنت عبدالعزيز العماني11

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

علم األمراض التشريحيأستاذ مساعدد./ جهاد بن عوض الرحيلي1

الكيمياء الحيويه الطبيه أستاذأ.د./ صالح الدين عراق الدين2
و البيولوجيا الجزيئية

الكيمياء الحيويه الطبيه أستاذأ.د./ سهى سعيد زكريا3
و البيولوجيا الجزيئية

الكيمياء الحيويه الطبيه أستاذ مشاركد./ الرزقي عبدالمجيد عزي4
االمراض المعديةو البيولوجيا الجزيئية

قسم الكيمياء احليوية
Biochemistry Department
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الكيمياء الحيويه الطبيه محاضرأ./ محمد بن علي الزهراني5
و البيولوجيا الجزيئية

علم الوراثة الجزيئيةأستاذ مساعدد./ جلوي بن علي العسيري6

التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبة العلميةاالسم#

طب اسرةطب اسرةأستاذ مساعدد./ سامر بن احمد الزهراني1

-علم وظائف االعضاءأستاذ مشاركد./ سوزان مصطفى هزاع2

اعصابعلم وظائف االعضاءأستاذ مساعدد./ سارة هاني المزيدي3

-علم وظائف االعضاءأستاذ مساعدد./ سيف أحمد4

التناسل والتطور الحيويعلم وظائف االعضاءأستاذ مساعدد./ فهد بن تراحيب العتيبي5

اعصابعلم وظائف االعضاءمحاضرد./ هيفاء بنت علي الغبان6

اعصابعلم وظائف االعضاءمعيدد./ عروبة بنت سعد المفلح7

التخصص الدقيق الرتبة العلميةاالسم#

طب األمراض الجلديةاألمراض الجلديةأستاذ مساعدد./ أسامة بن محمد الخزيم1

قسم طب الطوارئ

التخصص الدقيق الرتبة العلميةاالسم#

أمراض الروماتيزم - الذئبة الحمراء والتهاب الطب الباطنيأستاذ مساعدد./ يوسف العماري1
األوعية الدموية

قسم الطب الشرعي
Forensic Medicine Department

قسم علم وظائف األعضاء
Physiology Department
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برنامج بكالوريوس الطب والجراحة
آلية القبول في كلية الطب:  	

شروط القبول في المسار الصحي - السنة التحضيرية:

ــل اي  ــة رســميا وال يقب ــرة المحــدد و المعلن ــول خــالل الفت ــة الموحــدة للقب ــر البواب ــم عب أواًل: يكــون التقدي
ــم ورقــي.. تقدي

ثانيًا: يتم قبول المتقدمين لاللتحاق بالمسار الصحي وفقا للشروط التالية :

أن يكون معدل الثانوية العامة)طبيعي( ، %90 فأكثر    

أن تكون درجة االختبار التحصيلي   80 درجة فأكثر 

أن تكون درجة اختبار القدرات  80 درجة فأكثر

أن يكون معدل امتحان كفايات اللغة اإلنجليزية )STEP 60% ( فأكثر

أن يكون المتقدم تخرج من الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي أو الذي قبله.

أن يجتاز المقابلة الشخصية

ثالثًا: يتم حساب النسبة الموزونة للمتقدم على النحو التالي :    
 الثانوية العامة 20% 	 
التحصيلي 35% 	 
القدرات 35%    	 
 اللغة اإلنجليزية 10%   	 
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   التحويل إلى الكلية :

أوال: الُيقبل التحويل إلى الكلية. 

ثانيــا: تتــم آليــة القبــول فقــط مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة  الموحــدة لمــن لــم يتجــاوز تخرجــه مــن الثانويــة العامــة 
ســنتين )الســنة الحاليــة والتــي قبلهــا(. 

شروط التسجيل للسنة األولى بكلية الطب لطالب الجامعة المسجلين في المسار الصحي:

أواًل: يتم ق بول الطالب/الطالبات في السنة األولى بناء على تحقيق جميع الشروط التالية :

تحقيق الطالب للمعدل التراكمي المطلوب للقبول وهو  4 من 5 في مواد المسار الصحي.

عدم الرسوب في أي مقرر من مقررات برنامج السنة التحضيرية – المسار الصحي.

الحصــول علــى درجــة 5.5 فأكثــر فــي اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة الدولــي - الفــرع األكاديمي ثانيـــــــــًا: ترفــع 
عمــادة القبــول والتســجيل قائمــة بأســماء مــن حققــوا شــروط القبــول الثالثــة إلدارة كليــة الطــب إلتمــام 

تســجيلهم فــي قوائــم الســنة األولــى

ــدم  ــال ع ــي ح ــب ف ــة الط ــوع لكلي ــًا ودون الرج ــي تلقائي ــار الصح ــن المس ــة م ــد الطالب/الطالب ــوى قي ــًا: يط ثالثــــــ
تحقيقــه  أي شــرط مــن الشــروط الثالثــة المذكــورة وال يرفــع إلدارة كليــة الطــب بمعالجــة أوضاعهــم لتعــذر 

ذلــك.

رابعــــــــًا: تعالــج عمــادة البرامــج التحضيريــة أوضــاع الطــالب المتعثريــن الخاصــة والمتعلقــة بتعثــر الطالــب بســبب أعذار 
قاهــرة ومعتبــرة )كتغيــب عــن االمتحــان بســبب ظــرف صحــي أو عائلــي معتبــر أو غيــره(  دون الرجــوع لكليــة 
الطــب. و يتــم عالجهــا حســب أنظمــة و لوائــح الجامعــة .ويراعــى أن تتــم المعالجــة  و الرفع باألســماء إلدارة 
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كليــة الطــب قبــل بدايــة العــام الدراســي الجديــد بأســبوعين.

خامســًا: تعتــذر إدارة كليــة الطــب عــن قبــول طلبــات االســتثناء والشــفاعات بخصــوص الطــالب المتعثريــن فــي المســار 
الصحــي لعــدم تماشــيها مــع أهــداف الكليــة وخصوصيتهــا وضــرورة حرصهــا علــى انتقــاء الطــالب األجــدر 

لمهنــة الطــب بمــا يرقــى بمخرجــات الكليــة ويعكــس الجديــة المعروفــة عنهــا.

شــروط قبــول الطالــب فــي برنامــج الســنة التحضيريــة المســار الصحــي إذا كان ممــن أنهــوا دراســة 
المرحلــة الثانويــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية

تعادل درجة الثانوية العامة من وزارة التعليم ثم تطبق على الطالب الشروط المذكورة في الفقرة )شروط 
 القبول في المسار الصحي - السنة التحضيرية(.

مراجعة الشروط من قبل مجلس كلية الطب سنويًا

ــة  ــودة العملي ــن ج ــا يضم ــب بم ــة الط ــس كلي ــل مجل ــن قب ــنويًا م ــر س ــروط والمعايي ــذه الش ــة ه ــم مراجع يت
والمخرجــات. التعليميــة 
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      الخطة الدراسية:
))مــدة برنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة ســت ســنوات ، ســنة تحضيريــة للعلــوم الصحيــة وخمــس 

ســنوات فــي العلــوم الطبيــة ، إضافــة الــى ســنة االمتيــاز .((

السنة األولى: 
المستوى األول :  بكالوريوس طب بشري م 01 )18(  وحدة )6( مقررات

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
6جسم اإلنسان  1جسم 112 1
1مهارات التعلم  2 مهر 2112
2ثقافة إسالمية ثقف 3112
3النمو والتطور والهرم نمو 112 4
5مبادئ أمراض اإلنسان  1مرض 5111
1القرآن الكريم 1قرا 6101

المستوى الثاني :  بكالوريوس طب بشري م 02 )20(  وحد ة )7( مقررات
3األساس الجزئي لألمراض مرض 121 1
5جسم اإلنسان 2جسم 123 2
1تاريخ الطب طبي 3121
1القرآن الكريم 2 قرا 151 4
6مبادئ أمراض االنسان 2مرض 123 5
2التوحيد عقد 6133
2الوبائيات وصحة المجتمع صحة 7211
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السنة الثانية: 

المستوى الثالث 
المستوى الثالث :  بكالوريوس طب بشري م 03 )19( وحدة )7(  مقررات

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
4أساسيات العالج دوا 1210
4العلوم العصبية السريرية جسم 2214
4مناعة الجسم منع 3210
2طرق البحث 1صحة 4222
2النحو العربي نحو 5203
1القرآن الكريم 3قرا 201 6
2الفقه الطبي اإلسالمي طبي 7212

المستوى الرابع :  بكالوريوس طب بشري م 04 )18( وحدة )6(  مقررات
5الجهاز الحركي واألغشية عضل 1220
4الجهاز القلبي الوعائي قلب 220 2
4الجهاز التنفسي رئة 3220
1القرآن الكريم 4 قرا 251 4
2طرق البحث 2صحة 313 5
2اللغة العربية نحو 254 6
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السنة الثالثة: 

المستوى الخامس 
المستوى الخامس :  بكالوريوس طب بشري م 05 )20( وحدة )7(  مقررات

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
4الجهاز الهضمي هضم 310 1
3الغدد الصماء واأليضغدد 310 2
2الطب التكميلي طبي 3313
1القرآن الكريم 5 قرا 4301
6الجهاز التناسلي والبولي  تكل 310 5
2تاريخ المملكة العربية السعودية ترخ 102 6
2الطب المسند )المبرهن(صحة 324 7

المستوى السادس :  بكالوريوس طب بشري م 06 )16( وحدة )6(  مقررات
5الجهاز العصبي والحواس عصب 1320
3الجهاز الدموي اللمفاوي دما 320 2
3تكامل األجهزة كمل 3320
1األخالقيات الطبية طبي 324 4
2السيرة النبوية ترخ 101 5
2المهارات السريرية األساسية مهر 321 6
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السنة الرابعة : 

المستوى السابع 
المستوى السابع :  بكالوريوس طب بشري سنة رابع  )42( وحدة )6(  مقررات

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
12مبادئ الطب الباطنيبطن 1411
2االشعة والتصوير الطبيشعع 412 2
11الجراحة العامة والتخديرجرح 3413
3جراحة عظامعظم 4414
12طب األطفالطفل 5416
2الطب الشرعيشرط 6417

السنة الخامسة : 

المستوى الثامن :  بكالوريوس طب بشري سنة خامس )38( وحدة )10(  مقررات
5مبادئ الطب الباطني 2بطن 1512
5الجراحة العامة 2جرح 2512
4الطب النفسيطبس 3514
8طب النساء والتوليدنسا 4515
2طب الطوارئطرا 5516
6طب األسرةأسر 6511
2طب العيونبصر 7511
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2طب الجلدية جلد 8511
2األنف واألذن والحنجرةأنف 9511
2اختبار اكلينيكيخير 10501

المقررات اختياري 

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م

2اساسيات الصحة العامةخير 1111
2السمومخير 121 2
2العالج باألعشابخير 3211
2الطب النفسي الجسديخير 4212
2المشروع البحثي 2خير 5220
2اختياري 2خير 6222
2االعالم الصحيخير 7223
2الموت الدماغيخير 8224
2أسس التخاطب الطبيخير 9225
2تشريح جسم االنسانخير 10226
2المهارات اإلجرائية السريريةخير 11227
2الوقاية من العدوى والتحكم فيهاخير 12228
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2التشريح التصويريخير 13229
2الصحة االلكترونيةخير 14230
2الرضاعة الطبيعيةخير 15231 
2صحة بيئة العملخير 16312
2اإلدارة الطبيةخير 17314
2المهارات المخبرية األساسيةخير 18315
2اختياري 3خير 19323
2المعلوماتية الطبيةخير 20325
2علم االجتماع الطبخير 21326
2اختياري اكلينيكيخير 22501
2التشريح السطحي والسريريخير 23515
2المشروع البحثيخير 24516
2التعريب الطبيخير 25517
2سالمة المختبرات الطبيةخير 26518
2سالمة المرضىخير 519 27
1المواضيع المعاصرة في الطب الحيوي والبحوثخير 28520
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      سمات خريجي كلية الطب :

يجــب  خاصــة  ســمات  الطــب  كليــة  حــددت 
تطويرهــا لــدى طــالب الطــب للتخــرج مــن الكليــة 
كيفيــة  حــول  شــاملة  اســتراتيجيات  ووضعــت 
ــن  ــمات الخريجي ــل س ــمات. تمث ــذه الس ــر ه تطوي
أهــم المواصفــات المتوقــع التحلــي بهــا كخريــج 

ــي: وه

الفكــري:  واالتســاع  الحيــاة  مــدى  التعلــم     .1
متعلميــن  الطــب  كليــة  خريجــو  ســيكون 
نشــطين ومســتمرين ، قادريــن علــى االســتزادة 
وتحديــث معارفهــم ومهاراتهــم لتتناســب 
المهنيــة  واحتياجاتهــم  رغباتهــم  مــع 
ــع. ــض والمجتم ــة للمري ــل خدم ــم أفض ولتقدي

ــيكون  ــد: س ــر الناق ــكالت والتفكي ــل المش 2.    ح
 ، المشــكالت  حــل  فــي  فعاليــن  الخريجــون 
حيــث يطبقــون مهــارات التوليــف والتحليــل 
اإلبداعيــة  والحلــول  واالســتجابات  النقدييــن 
لمواجهــة التحديــات التــي يواجههــا مجــال 

الطــب.

االتصــال:  ومهــارات  الفريــق  بــروح  العمــل   .3
علــى  القــدرة  مــن  الخريجــون  ســيتمكن 
التواصــل بفعاليــة و مهنيــة مــع أعضــاء الفريق 

والمجتمــع. المرضــى  وكذلــك   ، الطبــي 

ســيتحلى  المرضــى:  ورعايــة  االحتــراف    .4
والدراســة  الفكريــة  بالنزاهــة  الخريجيــن 

. قيــة خال بأ

5.  االبتــكار واإلبــداع: ســتتاح الفرصــة لخريجــي 
كليــة الطــب لتطويــر طــرق إبداعيــة ومبتكــرة 
باســتخدام  وذلــك   ، والعمــل  التفكيــر  فــي 
مهــارات التفكيــر النقــدي لحــل المشــكالت 
و توليــد أفــكار وتطبيقــات جديــدة تســاهم 
ــات  ــة والممارس ــوم الطبي ــوض بالعل ــي النه ف

الصحيــة.

       القيــادة: ســيتحلى الخريجــون بصفات القيادي 
زمالئهــم  بيــن  قياديــة  أدوار  لتقلــد  الناجــح 
ــة ، ليخطــو خطــوات نشــطة نحــو  فــي المهن

ــى. ــة المرض ــين رعاي تحس

1
5

6

2

3

4
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    سنة االمتياز
     ســنة االمتيــاز هــي الفتــرة اإللزاميــة التــي يقضيهــا الطالــب الــذي أنهــى متطلبــات التخــرج المقــررة بنجــاح 

ومدتهــا اثنــا عشــر شــهرا مــن التدريــب الســريري.
تعتبــر هــذه الفتــرة جــزءا مكمــال لدراســة الطــب وال يعتبــر الطالــب مؤهــال لممارســة مهنــة الطــب اال بعــد 

إتمامــه هــذه الفتــرة بنجــاح.

األهـــــــداف:

1

4

7

2

5

3

6

وتطبيـــــــق  تنـميـــــــــــة 
المعلومــات الطبيــة مــن 
خــالل التدريــب الســريري.

تدريــب طبيــب االمتيــاز 
فــي  االنســجام  علــى 
ضمــن  العمــل  نظــام 
الفريــق الطبــي ومعرفــة 
إمكاناتــه  حــدود 
ومقدراتــه وتدريبــه علــى 
ممــن  المشــورة  طلــب 
أكثــر منــه خبــرة. تطبيق اخالقيات الطبيب هــم 

المسلم في جميع 
اعماله وااللتزام بذلك.

ــاز  ــب االمتي ــب طبي تدري
ــي  ــتقاللية ف ــى االس عل
علــى  والقــدرة  العمــل 
ــل  ــرار والتعام ــاذ الق اتخ

بكفــاءة مهنيــة.

تعويــد المتــدرب علــى 
التعامــل  أســلوب 
المريــض  الصحيــح مــع 

وذويــه.

علـــى  االمتيـــاز  طبيـــب  تدريـــب 
العمـــل  نظـــام  فـــي  االنســـجام 
ضمـــن الفريـــق الطبـــي ومعرفـــة 
ومقدراتـــه  إمكاناتـــه  حـــدود 
المشـــورة  طلـــب  علـــى  وتدريبـــه 

خبـــرة. منـــه  أكثـــر  هـــم  ممـــن 

بعــض  علــى  الطالــب  تدريــب 
التــي  الســريرية  غيــر  المهــارات 
يحتاجهــا الطبيــب مثــل: مهــارات 
ــض  ــاء، بع ــارات االلق ــل، مه التواص

ذالــك. وغيــر  اإلداريــة  المهــارات 
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دورات التــــــدريب: 	
تقسم دورات التدريب السريري في سنة االمتياز على النحو التالي:

الفترةالقسمم

شهرينالباطنة1

شهرينالجراحة العامة2

شهرينالنساء والوالدة3

شهريناألطفال4

شهر واحدالطوارئ5

شهر واحدطب االسرة6

شهريناالختياري7
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المجلس الطالبي بكلية الطب

نظــًرا ألهميــة المجلــس الطالبــي فــي كليــة الطــب كقنــاة للتواصــل المســتمر فــي 
إدارة الكليــة والطلبــة وكجهــة تنظــم وتشــرف علــى جميــع األنشــطة الطالبيــة 
ــع،  ــة المجتم ــة وخدم ــة والرياضي ــة والبحثي ــا، التعليمي ــتى مجاالته ــة بش ــي الكلي ف
فقــد تقــرر إنشــاء المجلــس الطالبــي مــن قبــل ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور طــارق 

ــخ ١٤٤٢/١/٢٢. ــبلي بتاري العس

تأصيــل دور الطــالب في تطويــر العمليــة التعليمية، 
وخلــق بيئــة أكاديميــة مثالية\متكاملــة، وتعزيــز 

دورهــم البحثــي والمجتمعــي.
الـــــرؤية:
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1

4

7

10

2

5

8

3

6

9

تعزيز الروابط والثقة بين إدارة 
الكلية والطالب وتمكينهم 
من المساهمة الفعالة في 
األكاديمية  الجوانب  دعم 

والغير أكاديمية.

الطـــالب  وصـــول  تســـهيل 
مـــوارد  لكافـــــة  والطالبـــات 
الكليـــة ومرافقهـــا لالســـتفادة 
الخدمـــات  مـــن  القصـــوى 

المقدمـــة.

توضيـــح وســـائل وقنــوات 
التواصــــل بيــــن الطـــــالب 
االختصاص  ذات  والجهات 
باقتراحاتهم وشكاويهم. 

خلق بيئة طالبية اشتراكية 
واالحترام  الــــود  يسودها 
والطالبات،  الطـــالب  بيــن 
التعامل  مبـــادئ  وتعــزيز 

األخالقي الحميد بينهم.

والطالبات  الطالب  إشراك 
القرارات  صنع  عملية  في 
بمصـــيرهم  المتــعلقـــــة 
البيئة  وتطوير  األكاديمي 

التعليمية بشكل عام.

تنظيـــم وســـائل التواصل 
الطـــالب؛  بيـــن  الداخلـــي 
وصـــــــولهم  لتســــــهيل 
واالســـتبيانات. لإلعالنـــات 

دعم المشاريع واالبتكارات 
محفزة  بيئة  وبناء  الطالبية 
بشتى  والتطوير  لإلبداع 

مجاالتها.

إرساء قـــواعد المســـاواة 
والشفافية المطلقة في 

البيئة الطالبية.

جميـــع  عمـــل  تنظيـــم 
والنــــــــوادي  المبـــــــادرات 
الطـــــالبية،  والمـــــــشاريع 
والبحثيـــة. والمجتمعيـــة، 

رفع جودة المخرجات من البرامج والمشاريع الطالبية، والمجتمعية، والبحثية باسم الكلية. 

األهـــــــداف:
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التمــيز، المســؤولية، القيـــم
المهــنيـــة، العــــدل، 
القــيــــادة، الحــــوار. 

الدليل التعريفي لكلية الطلب



 بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

الهيكل التنظيمي للمجلس الطالبي وفروعه
 الرئيس الفخري

د.طارق العسبلي
عميد كلية الطب

 عضو فخري
د.ريم الهذيل

 وكيلة الكلية لشؤون
الطالبات

رئيس المجلس الطالبي
شهد آل محفوظ

رئيس المجلس الطالبي
فارس بن يوسف  لجنة المجلس ا�عالمية

رئيسة اللجنة
مالك  الدخيل ا�

أمينة المجلس
نوران باعباد

نادي ا�نشطة الطالبية

رئيس النادي
أريج السبتي

رئيس النادي
محمد المطيري

مبادرات المجلس
 مبادرة التعريف بالتخصصات الطبية

مابعد مرحلة البكالوريوس

نائب رئيس المجلس الطالبي
حمد الصانع

وحدة ا�بحاث الطالبية

رئيس الوحدة
 فراس الركف

رئيس الوحدة
شهد الرويلي

نائبة رئيسة
المجلس الطالبي

غادة الشهري

اعضاء المجلس التنفيذي

السنة ا�ولى
ريناد المسند - ماجد باحميد

 السنة الثانية
الجوهرة الشهراني - هيف القحطاني

 السنة الثالثة
سارة الزهراني - عبدا� الخرجي

 السنة الرابعة
سمر العنزي - معاذ الكعيد

 السنة الخامسة
 عبير القحطاني - عمار الناصر

سنة االمتياز
أسيل الفهاد - معاذ البصير

عضو فخري
د.محمد الحربي
 المشرف على وحدة

ا�بحاث الطالبية

 المشرف العام على
المجلس

د.سلمى البرقاوي

عضو فخري
د.عبدا� الزايد

 وكيل الكلية للشؤون
التعليمية

عضو فخري
د.حسن الشهري
 وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

عضو فخري
 د.محمود عبدالرحمن

 رئيس وحدة خدمة
المجتمع
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تمثيل طالب الكلية ورفع التقارير الالزمة بالمقترحات والشكاوى واحتياجات الطالب. 	
اإلســهام بتحســين وتطويــر الجوانــب األكاديميــة والغيــر أكاديميــة واالشــتراك بعمليــة صنــع . 	

القرارات
إيصال نتائج االجتماعات وقرارات المجلس لطالب الكلية. 	
تنظيم عمل النوادي الطالبية والبحثية والمجتمعية. 	
إعداد واقتراح برامج ومبادرات طالبية لبناء بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار. 	

	 .

تتبع الوحدة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي . 	

التنسيق مع االقسام األكاديمية لتحديد مجاالت ومواضيع األبحاث العلمية ذات األهمية. 	

تطوير مهارات الطالب وتقديم المشورة في مجال البحث والمساعدة في نشر األبحاث. 	

اإلشراف على األبحاث الطالبية والمجموعات البحثية. 	

لتنظيم واإلشراف على الدورات وورش العمل الخاصة باألبحاث العلمية للطالب. 	
تنظيم المشاركات في الجهات الرسمية داخل وخارج الجامعة. 	

مهام المجلس الطالبي:

مهام وحدة األبحاث الطالبية:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
6
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إبراز قدرات وامكانيات الطلبة في مختلف األنشطة.. 	

نشــر الثقافــة الطبيــة المعتمــدة والموثوقــة، المبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن، مــن خــالل . 	
المعــارض والحمــالت ووســائل التواصــل االجتماعــي.

ــي . 	 ــل التطوع ــى العم ــم عل ــة وحثه ــوس الطلب ــي نف ــامية ف ــم الس ــوالء والقي ــز ال تعزي
والخدمــة المجتمعيــة.

تنفيذ جميع المنشورات المطبوعة واإللكترونية الصادرة باسم المجلس وفروعه.. 	

التأكــد مــن موافقــة المنشــورات واإلعالنــات لضوابــط النشــر باســم كليــة الطــب بجامعة . 	
اإلمــام محمــد بن ســعود اإلســالمية. 

مهام نادي األنشطة الطالبية:

مهام لجنة المجلس اإلعالمية:

1

2

3

1
2
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كيف يساعدك المجلس الطالبي؟

ــة  ــي الكلي ــا ف ــات واإلدارة العلي ــالب والطالب ــن الط ــن كٍل م ــل بي ــة وص ــي حلق ــس الطالب ــر المجل يعتب
إلتاحــة الفرصــة لجميــع الطــالب والطالبــات بــأن تصــل أصواتهــم وافكارهــم ومشــاكلهم ومقترحاتهم 

للمســؤولين وذوي الخبــرة فــي الكليــة.

ولتحقيــق أهــداف المجلــس الطالبــي ورؤيتــه التــي تقــوم بالركيــزة األساســية علــى مســاعدة الطــالب 
والطالبــات وذلــك مــن خــالل عــدة طــرق، وهــي: 

يســتقبل مقترحــات وآراء الطلبــة والطالبــات حــول العمليــة العلميــة مــن خــالل أعضــاء . 	
وعضــوات المجلــس ممثلــي الســنوات الدراســية أو عبــر البريــد الرســمي وتتــم معالجــة 

الطلبــات والــرد عليهــا خــالل يومــي عمــل. 

يحــرص المجلــس الطالبــي علــى بنــاء مجتمع طالبــي هدفه التميــز في جميــع المجاالت، . 	
ــي  ــاهم ف ــي تس ــات الت ــة والطالب ــادرات الطلب ــكار ومب ــتقبل أف ــب يس ــدر رح ــكل ص فب

صنــع بيئــة صحيــة للتعلــم واإلبــداع.

يســتطيع جميــع الطلبــة والطالبــات التقــدم فــي أي وقت باألنشــطة والمبــادرات بجميع . 	

1

3

2
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تصنيفاتهــا الصحيــة، الرياضيــة، الثقافيــة والبحثيــة والمجتمعيــة مــن خــالل إرســال خطــة 
العمــل لمقترحاتهــم عبــر البريــد الرســمي للمجلــس.

 يفخــر المجلــس الطالبــي بنجاحــات وانجــازات الطــالب والطالبــات، فيشــجع الطلبــة . 	
ــس  ــمي للمجل ــاب الرس ــي أو الحس ــد اإللكترون ــر البري ــم عب ــال منجزاته ــات بإرس والطالب

ــا.  ــاء به ــر« لالحتف ــي » تويت ــل االجتماع ــع التواص ــي موق ف

ــن  ــة م ــة طالبي ــه جه ــز بكون ــذي يتع ــي ال ــس الطالب ــام المجل ــن مه ــره ع ــبق ذك ــا س ــدا لم وتأكي
الطــالب والطالبــات ولهــم، وتحقيقــا لشــعار المجلــس »بأيديكــم نســعى لبيئــة اكاديميــة طالبيــة 

أفضــل« يســعد المجلــس الطالبــي بالتواصــل مــع الطــالب عــن طريــق القنــوات التاليــة: 

Email: sc.imsiu@imamu.edu.sa  Twitter: @SC_IMSIU

4
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حقوق الطالب الجامعي وواجباته

تســعى الجامعــة للقيــام بدورهــا ومســؤوليتها تجــاه طالبهــا لكــي يحصــل الطالــب علــى كامــل حقوقــه 
األكاديميــة والغيــر األكاديميــة فــي إطــار أنظمــة ولوائــح الجامعــة. ولقــد وضعــت الجامعــة لوائــح ومعاييــر 
تضبــط ســلوكيات وتعامــالت أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــالب داخــل الجامعــة، بحيــث يضمــن 

االحتــرام المتبــادل بيــن جميــع األطــراف وتراعــي حقــوق وواجبــات الجميــع.
ــرام الحقــوق للجميــع مــن  ــه« ليضمــن احت ــب الجامعــي ووجبات ولقــد جــاء هــذا اإلصــدار مــن »حقــوق الطال
خــالل معرفــة الطــالب بحقوقهــم وواجباتهــم، وتزويدهــم بمبــادئ توجيهيــة توعويــة إرشــادية، تســاعدهم 

علــى تكويــن تصــور واضــح عــن حقوقهــم وواجباتهــم األكاديميــة وغيــر األكاديميــة.

·الحقوق األكاديمية: الحقوق غير األكاديمية	

ــب 	  ــن الطال ــي تمك ــبة الت ــية المناس ــة الدراس ــة البيئ تهيئ
مــن تحقيــق االســتيعاب والدراســة بيســر وســهولة؛ وذلك 
بتوفيــر كافــة اإلمكانــات التعليميــة والخدميــة المتاحــة.

خطــة 	  وفــق  دراســته  تكــون  أن  الطالــب  حقــوق  مــن 
المســتويات  عــدد  بهــا  موضحــًا  معتمــدة،  دراســية 
الالزمــة  والمتطلبــات  المقــررات  وماهيــة  والســاعات 
ــية  ــة الدراس ــن الخط ــخة م ــى نس ــول عل ــرج، والحص للتخ
عــن طريــق القســم المختــص، أو عبــر النظــام األكاديمــي 

اإلنترنــت علــى  الجامعــة  بموقــع  الذاتيــة«  »الخدمــات 

والرعايــة 	  باإلعانــة  التمتــع  للطالــب  يحــق 
االجتماعيــة التــي تقدمها الجامعة والمشــاركة 
للوائــح  وفقــًا  فيهــا  المقامــة  األنشــطة  فــي 

لذلــك. المنظمــة  الجامعيــة  والتعليمــات 
ــة 	  ــى الرعاي ــول عل ــة الحص ــوق الطالبي ــن الحق م

الصحيــة الكافيــة بالعــالج داخــل المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة التابعــة للجامعــة.
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مــن حقــوق الطالــب إبالغــه بتعثــره إن كان متعثــرًا، 	 
باإلشــارة إلــى ذلــك فــي إشــعار النتائــج الفصليــة، أو عــن 
طريــق قســمه، أو عبــر النظــام األكاديمــي »الخدمــات 
الذاتيــة« بموقــع الجامعــة علــى اإلنترنــت، أو أي وســيلة 

أخــرى مناســبة.

مقــررات 	  فــي  التســجيل  المتعثــر  للطالــب  يحــق 
الدنيــا  المســتويات  مــن  بــدءًا  بالتــدرج  المســتويات 
المتاحــة بمــا يضمــن لــه علــى األقــل الحــد األدنــى 
ــات  ــتيفاء المتطلب ــريطة اس ــي، ش ــبء الدراس ــن الع م
فــي  تعــارض  وجــود  وعــدم  للمقــررات،  الســابقة 
أخــذ  وعــدم  تســجيلها،  المــراد  المقــررات  مواعيــد 
مقــررات مــن مســتوى تــال إال إلكمــال الحــد األدنــى من 

الدراســي. العــبء 

ــه 	  ــي حق ــدر ف ــا يص ــه بم ــب إحاطت ــوق الطال ــن حق م
مــن  غيــره  أو  نظــر  لفــت  أو  أكاديميــة  إنــذارات  مــن 

ذلــك. وأســباب  أكاديميــة  عقوبــات 

مــن حقــوق الطلبــة اإلعــالن عــن حــاالت الحرمــان مــن 	 
دخــول االختبــار قبــل االختبــار النهائــي بوقــت كاف 

ــات. ــح والتعليم ــب اللوائ حس

يحــق للطالــب االســتفادة مــن خدمــات ومرافــق 	 
الســكن   – الجامعــي  )الكتــاب  الجامعــة 
والفرعيــة  المركزيــة  المكتبــات   – الجامعــي 
مواقــف   – المطاعــم   – الرياضيــة  المالعــب   –
للوائــح  وفقــًا  وذلــك  وغيرهــا(   .....  - الســيارات 

بالجامعــة. بهــا  المعمــول  والنظــم 

الحوافــز 	  علــى  الحصــول  للطالــب  يحــق 
والمكافــآت الماديــة المقــررة نظاميــًا ال ســيما 

المتفــوق. للطالــب 

مــن حقــوق الطالــب الترشــيح للــدورات التدريبيــة 	 
والبرامــج والرحــالت الداخليــة والخارجيــة وزيــادة 
وكذلــك  الثقافيــة  األنشــطة  فــي  مشــاركته 
المجتمــع  خدمــة  أنشــطة  فــي  المشــاركة 

المحلــى واألعمــال التطوعيــة.

أي 	  مــن  التظلــم  أو  الشــكوى  للطالــب  يحــق 
أمــر يتضــرر منــه فــي عالقتــه مــع أعضــاء هيئــة 
التدريــس أو القســم أو الكليــة أو أي وحــدة مــن 
وحــدات الجامعــة، ويكــون تقديــم الشــكوى 
أو التظلــم وفقــًا للقواعــد المنظمــة لوحــدة 
ــب  ــن الطال ــة، وتمكي ــوق الطالبي ــة بالحق التوعي
ــة  ــل الجه ــن ِق ب ــكواه م ــر ش ــة مصي ــن معرف م

المســؤولة عنهــا.
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الحــذف واإلضافــة واالنســحاب مــن 	  يحــق للطالــب 
ــب  ــددة حس ــدة المح ــي الم ــر ف ــي أو أكث ــرر دراس مق
التقويــم الجامعــي، وفقــًا لنظــام الدراســة بالجامعــة 

ولوائحهــا.

يحــق للطالــب تأجيــل دراســة فصــل دراســي أو االعتــذار 	 
ــس  ــه مجل ــذر يقبل ــود ع ــبًا لوج ــد راس ــه دون أن يع من
التقويــم  حســب  المحــددة  المــدة  فــي  الكليــة، 
الجامعــة  فــي  الدراســة  لنظــام  وفقــًا  الجامعــي، 

ولوائحهــا.

يحــق للطالــب المتغيــب عــن حضــور االختبــار النهائــي 	 
لعــذر قهــري وفــي حــاالت   ً فــي أي مقــرر دراســي 
الضــرورة القصــوى اختبــارًا بديــال وفقــًا للوائــح وأنظمــة 
التقديــر  ويعطــى  الشــأن،  بهــذا  الصــادرة  الجامعــة 

ــل. ــار البدي ــه االختب ــد أدائ ــه بع ــل علي ــذي حص ال

مــن الحقــوق الطالبيــة عــدم تنفيــذ أي إجــراء أكاديمي 	 
للطالــب إال بموافقتــه أو توكيلــه الموثــق رســميًا إال في 

حالــه وقــوع اإلجــراء األكاديمــي ضمــن الئحــة التأديب.

يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس بتعريــف الطــالب بآليــة 	 
التقييــم وذلــك فيمــا يتعلــق بالمشــاركة داخــل القاعــة 
ــرى. ــال األخ ــات أو األعم ــوث أو الواجب ــارات أو البح أو االختب

ــن 	  ــاع ع ــن الدف ــه م ــب تمكين ــوق الطال ــن حق م
نفســه أمــام أي جهــة بالجامعــة فــي أي قضيــة 
ــة  ــدور العقوب ــدم ص ــده، وع ــع ض ــة ُت رف تأديبي
فــي حقــه إال بعــد ســماع أقوالــه، وذلــك مــا لــم 
يثبــت أن عــدم حضــوره كان لعــذر غيــر مقبــول 

وذلــك بعــد اســتدعائه للمــرة الثانيــة.

مــن الحقــوق الطالبيــة الحفــاظ علــى محتويــات 	 
ملــف الطالــب داخــلٍ  الجامعــة ونزاهــة التعامل 
للطالــب  إال  منهــا  أي  تســليم  وعــدم  معــه 
بذلــك  يفوضــه  مــن  أو  أمــره  ولــي  أو  نفســه 
التــي ُيطلــب فيهــا  الحــاالت  رســميًا. مــا عــدا 
الملــف  ذلــك  محتويــات  معرفــة  أو  تســليم 
ــاء  ــزة القض ــق أو أجه ــات التحقي ــل جه ــن ِق ب م
أو لجهــٍة حكوميــة أخــرى. وال يجــوز إفشــاء أو 
نشــر محتويــات ملفــه مــا لــم يكــن ذلــك النشــر 
نتيجــة لقــرار بعقوبــة تأديبيــة فــي حــق الطالــب

الجامعــة 	  فــي  المختصــة  الجهــات  تلتــزم 
والعمــل  الخاصــة،  الطلبــة  ظــروف  بمراعــاة 
علــى تذليــل الصعوبــات أمامهــم قــدر اإلمــكان 
منهــم  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  والســيما 

األنظمــة. وفــق 
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جميــع 	  تكــون  بــأن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يلتــزم 
واضحــة  وأســئلتها  التكليفيــة  الواجبــات  تعليمــات 

فهمهــا. للطــالب  يتســنى  حتــى  ومحــددة 

يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس تجــاه الطلبــة بــأن تكــون 	 
أســئلة االختبــارات حصــرًا مــن ضمــن محتويــات المقــرر 
الدراســي والمســائل التــي أثيــرت أثنــاء المحاضــرات، وأن 
تكــون مفهومــة، ال تحمــل إجابــات متعاكســة وأن 

يكــون الوقــت المخصــص لإلجابــة كافيــًا.

تلتــزم األقســام األكاديميــة تجــاه الطــالب باإلعــالن 	 
قبــل  وغيرهــا  الفصليــة  االختبــارات  مواعيــد  عــن 
التــي  المناســبة  وبالطريقــة  كافيــة  بمــدة  تاريخهــا 

الطــالب. جميــع  إلــى  وصولهــا  تضمــن 

ــس 	  ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــام األكاديمي ــزم األقس تلت
وعمــادة القبــول والتســجيل بــأال يجــرى للطالــب أكثــر 
ذلــك  يكــون  أن  إال  واحــد،  يــوم  فــي  اختباريــن  مــن 
باســتثناء مــن مجلــس الجامعــة، ســواء فــي االختبــارات 
الدوريــة أو النهائيــة، وللطالــب حــق اختيــار المقــرر الــذي 
يرغــب تأجيــل اختبــاره حــال اجتمــاع أكثــر مــن اختباريــن 

فــي جــدول االختبــارات.
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ــه 	  ــب بإبالغ ــاه الطال ــس تج ــة التدري ــاء هيئ ــزم أعض يلت
تصحيحهــا  بعــد  واالختبــارات  الواجبــات  بنتائــج 
بعــد  أســبوعين  يتجــاوز  ال  موعــد  فــي  واعتمادهــا 
ــات أو  ــم بواجب ــل تكليفه ــك وقب ــدد لذل ــخ المح التاري

أخــرى. اختبــارات 

يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد تصحيــح الواجبــات 	 
ــالب  ــد الط ــا بتزوي ــات عليه ــع الدرج ــارات ووض واالختب
ــم  ــس القس ــالغ رئي ــم إب ــة، ويت ــة مكتوب ــة راجع بتغذي
عــن أي مــن حــاالت الســرقة العلميــة أو الغــش وذلــك 

ــا. ــق فيه ــل التحقي ــن أج م

ــار 	  ــب بإظه ــاه الطال ــس تج ــة التدري ــاء هيئ ــزم أعض يلت
ــاوز  ــدة ال تتج ــي م ــررات ف ــي المق ــة ف ــة النهائي النتيج
ثالثــة أيــام مــن إجــراء االختبــار النهائــي، إال أن يكــون 
ــر. ــر ظاه ــذر قاه ــر ع ــي التأخي ــس ف ــة التدري ــو هيئ لعض

يحــق للطالــب طلــب مراجعــة درجــة االختبــار النهائــي، 	 
عــن  الصــادرة  والقــرارات  اللوائــح  تقــرره  مــا  وفــق 
المراجعــة وضوابطهــا. آليــة  الجامعــة فــي تنظيــم 
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· واجبات الطالب:	

الواجبات غير األكاديميةالواجبات األكاديمية

يجــب علــى الطالــب االلتــزام بأنظمــة الجامعــة 	 
ــذًا  ــادرة تنفي ــرارات الص ــا والق ــا وتعليماته ولوائحه
لهــا، وعــدم التحايــل عليهــا أو انتهاكهــا أو تقديــم 
وثائــق مــزورة للحصــول علــى أي حــق أو ميــزة خالفــًا 

ــه األحــكام ذات العالقــة.  لمــا تقضــي ب

يجــب علــى الطالــب المنتظــم االلتــزام بحضــور 	 
المحاضــرات والــدروس العلميــة والميدانيــة، وعــدم 
لألنظمــة  وفقــًا  مقبــول  بعــذر  إال  عنهــا  التغيــب 

الجامعيــة. واللوائــح 

يجــب علــى الطالــب التقيــد باســتخراج البطاقــة 	 
الجامعيــة، وحملهــا بصفــة دائمــة أثنــاء وجــوده 
وتقديمهــا  عليهــا،  والمحافظــة  الجامعــة،  فــي 

للجهــات المختصــة عنــد الطلــب.

ــب 	  ــال الكت ــن إدخ ــاع ع ــب االمتن ــى الطال ــب عل يج
قاعــات  داخــل  الممنوعــات  وســائر  واألجهــزة 
العلميــة  باألمانــة  وااللتــزام  االختبــار،  ومعامــل 
أو المشــاركة  أو الغــش  واالبتعــاد عــن الســرقات 
واألعمــال  األبحــاث  فــي  كانــت  صــورة  بــأي  فيــه 

والفنيــة. العلميــة 

يجــب علــى الطالــب االلتــزام بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا 	 
وعــدم  لهــا،  تنفيــذًا  الصــادرة  والقــرارات  وتعليماتهــا 
مــزورة  وثائــق  تقديــم  أو  انتهاكهــا  أو  عليهــا  التحايــل 
للحصــول علــى أي حــق أو ميــزة خالفــًا لمــا تقضــي بــه 

العالقــة. ذات  األحــكام 

هيئــة 	  أعضــاء  باحتــرام  االلتــزام  الطالــب  علــى  يجــب 
ــن  ــن م ــع العاملي ــالب وجمي ــن والط ــس والموظفي التدري
والزائريــن  الضيــوف  مــن  وغيرهــم  الجامعــة  منســوبي 
لهــا، وعــدم التعــرض لهــم باإليــذاء بالقــول أو الفعــل بــأي 

صــورة كانــت.

ــرات 	  ــير المحاض ــى س ــة عل ــب المحافظ ــى الطال ــب عل يج
ــالل  ــدم اإلخ ــطة وع ــدورات واألنش ــدوات وال ــا كالن وغيره
بهــا، ويشــمل ذلــك االمتنــاع عــن اســتعمال الهاتــف الجوال 
واألجهــزة اإللكترونيــة أثنــاء المحاضــرات ونحوهــا بــأي نــوع 

مــن أنــواع االســتعمال بغيــر إذن

ــكات 	  ــرض لممتل ــدم التع ــزام بع ــب االلت ــى الطال ــب عل يج
الجامعــة باإلتــالف ً مــا أو العبــث بهــا أو تعطيلهــا عــن 
العمــل أو المشــاركة فــي ذلــك ســواء كان منهــا مرتبطــًا 
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باللوائــح 	  االلتــزام  الطالــب  علــى  يجــب 
وحســن  لالختبــارات  المنظمــة  والقواعــد 

. ها ســير

باإلرشــادات 	  االلتــزام  الطالــب  علــى  يجــب 
أو  المســؤول  يوجههــا  التــي  والتعليمــات 
المعامــل. أو  االختبــار  قاعــة  فــي  المراقــب 

يجــب علــى الطالــب المحافظــة علــى الوثائــق 	 
وعــدم  بــه  الخاصــة  األكاديميــة  الرســمية 
العبــث بهــا أو تغييرهــا أو حيازتهــا بطريقــة 

ــرعية. ــر ش غي

وتنظيــم 	  بترتيــب  الخاصــة  بالتعليمــات  الطالــب  يلتــزم 
لألغــراض  وتجهيزاتهــا  الجامعــة  مرافــق  واســتخدام 
المخصصــة لهــا، ووجــوب الحصــول علــى ٍ إذن مســبق مــن 
الجهــة المختصــة الســتعمال تلــك المرافــق أو التجهيــزات 
ّ عنــد الرغبــة فــي اســتخدامها أو االنتفــاع منهــا فــي غيــر 

ــه مــا أعــدت ل

أو 	  توزيعهــا،  أو  نشــرات  إصــدار  بعــدم  الطالــب  يلتــزم 
جمــع األمــوال، أو توقيعــات قبــل الحصــول علــى ترخيــص 
مــن الجهــات المختصــة فــي الجامعــة، ومــن الجهــات 

االختصــاص. ذات  الحكوميــة 

يلتــزم الطالــب باالمتثــال للعقوبــة الصــادرة فــي حقــه مــن 	 
قبــل الجهــات المختصــة فــي الجامعــة، وكذلــك الحضــور 

لــدى لجنــة التأديــب فــي حــال طلبــه.

للمزيد حول حقوق الطالب وواجباته، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3mF0vBL

للمزيد حول قواعد تظلم الطالب الجامعي وإجراءاته، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3jdZ7nj

للمزيد حول العقوبات التأديبية، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3BdnAiJ
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        1.  وحدة اإلرشاد األكاديمي
· تعريف الوحدة:	

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــب بجامع ــة الط ــي بكلي ــي والطالب ــاد األكاديم ــدة اإلرش وح
اإلســالمية تعنــى بالتخطيــط والتنســيق واإلشــراف علــى تنفيــذ عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي 
والطالبــي مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، وتكــون مســئولة لــدى عميــد الكليــة، 
والطالبــي  األكاديمــي  اإلرشــاد  مركــز  إدارة  مــع  والتعــاون  بالتنســيق  الوحــدة  وتعمــل 

بالجامعــة.

· كيف يساعدك اإلرشاد األكاديمي:	

ــة 	  ــه طيل ــي ل ــد أكاديم ــن مرش ــب بتعيي ــاه الطال ــص تج ــم المخت ــس القس ــزم مجل يلت
ــة أول  ــن بداي ــبوعين م ــاوز أس ــدة ال تتج ــالل م ــك خ ــم ذل ــة، ويت ــته الجامعي ــره دراس فت

ــة. ــي الجامع ــجيله ف ــد تس ــب بع ــي للطال ــل دراس فص

يلتــزم المرشــد األكاديمــي بتعريــف الطالــب بنظــم الجامعــة ولوائحهــا، خاصــة الئحــة 	 
الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة.

      الدعــم الطــالبي
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يلتــزم المرشــد األكاديمــي بإعــداد ملــف للطالــب يحتــوي علــى بياناتــه وســجالته، 	 
الطالــب  بتســجيل مقرراتــه، والتأكــد مــن معرفــة  الطالــب فيمــا يتعلــق  وبتوجيــه 

االجتهــاد. علــى  الطالــب  وحــث  وأماكنهــا،  محاضراتــه  لمواعيــد 

يلتــزم المرشــد األكاديمــي بمســاعدة الطالــب فــي حل مشــكالته المتعلقــة بالتخصص 	 
وبتنظيــم الدراســة والمذاكــرة والبحــث، وإعــداد جــدول زمنــي إلكمــال متطلبــات التخــرج 
ــذف  ــة بالح ــاراته المتعلق ــى استفس ــة عل ــى. واإلجاب ــد األقص ــدى الح ــدة ال تتع ــي م ف
ــر  ــع بتقاري ــدل، والرف ــاب المع ــي وحس ــبء الدراس ــل والع ــل والتأجي ــة والتحوي واإلضاف
ــة  ــدى مالءم ــة، وم ــاكل الطلب ــن مش ــي ع ــاد األكاديم ــه اإلرش ــس لجن ــى رئي ــة إل فصلي

المقــررات وفاعليتهــا، وأي اقتراحــات أخــرى يراهــا.

يلتــزم المرشــد األكاديمــي بتعريــف الطالــب بالمعــدل التراكمــي، وبيــان أســباب ارتفاعــه 	 
وانخفاضــه

للمزيد حول اإلرشاد األكاديمي يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3sOO4US
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 المفردات واألنظمة العامة·	
· المعدل الفصلي:	
هــو معــدل فصــل دراســي واحــد دون أي فصــل آخــر، وهــو حاصــل قســمة مجمــوع  	

النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب علــى مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع المقــررات 
ــي. ــل دراس ــي فص ف

· المعدل التراكمي:	
ــل  	 ــاط الحاص ــوع النق ــمة مجم ــل قس ــو حاص ــية، وه ــول الدراس ــع الفص ــدل جمي ــو مع ه

ــة. ــه بالكلي ــذ التحاق ــها من ــي درس ــررات الت ــع المق ــي جمي ــب ف ــا الطال عليه

· الحضور والغياب والحرمان:	
على الطالب المنتظم االلتزام بحضور جميع المحاضرات 	
يحسب الغياب من أول أيام الدراسة 	
 يحرم الطالب إذا تجاوزت نسبة غيابه دون عذر )٢٠٪( 	
ال تقبــل أعــذار الطالــب مهمــا كان نوعهــا إذا زادت نســبة غيابــه عــن )٥٠٪( مــن عــدد  	

محروًمــا الطالــب  ويعــد  المحاضــرات، 
	 )DN( أو )يعد الطالب المحروم راسًبا، ويرصد له تقدير محروم )ح
الطالب يتحمل مسؤولية معرفة نسبة غيابه في المقرر. 	
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· االعتذار:	
يجــوز للطالــب االعتــذار عــن عــدم االســتمرار فــي دراســة فصــل دراســي دون أن يعــد راســًبا  	

شــريطة أن يتقــدم بعــذر مقبــول فــي زمــن تحــدده الكليــة. ويحتســب هــذا الفصــل مــن 
المــّدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

· التأجيل:	
يحــق للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة بعــذر مقبــول مــن الكليــة، علــى أال تتجــاوز  	

ــد  ــة كح ــر متتالي ــية غي ــول دراس ــة فص ــن أو ثالث ــيين متتاليي ــن دراس ــل فصليي ــدة التأجي م
أقصــى طيلــة بقائــه فــي الجامعــة. وال تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن المــدة الالزمــة إلنهاء 

متطلبــات التخــرج.

· القيد وطّيه:	
ُيطوى قيد الطالب الذي يتغيب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل. 	
يمكــن للطالــب المطــوي قيــده التقــدم بطلب إعــادة قيده برقمه وســجّله قبــل االنقطاع  	

وفــق ضوابــط معينة مذكــورة بملف القواعــد التنفيذيــة لالئحة الدراســة واالختبارات.
للمزيد حول المعدل الجامعي واإلنذارات األكاديمية، يمكنك اضغط على الملف التالي:

https://shortest.link/GU1
للمزيد حول القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات اضغط على الرابط التالي:

https://shortest.link/FyM
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2.  وحدة شؤون الطالب :

https://shortest.link/G6k      

مهام وحدة شؤون الطالب : 
التسجيل والحذف واإلضافة واالعتذار . 	

متابعة األوضاع األكاديمية للطالب. 	

التنسيق مع مسجل الكلية لدى عمادة القبول والتسجيل في شطري الطالب والطالبات في  	
السنوات ما قبل السريرية والسريرية والتأكد من تسجيل الجدول لديهم.

اإلشراف على الحذف واإلضافة. 	

اإلشراف على لجنة الحقوق الطالبية . 	

طرق التواصل

011 2583366 رئيس وحدة شؤون الطالب  د./ عبد اهلل بن عبد العزيز الحربي     
aaaharbi@imamu.edu.sa

  Staffairs.med@imamu.edu.sa مدير مكتب وحدة شؤون الطالب    أ./ صالح بن عبد اهلل العيدي 

crm.imamu.edu.sa : نظام تواصل                 
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 3.  الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس:

فيديو تعريفي

 https://shortest.link/G6j

يرجى  الكلية  في  التدريس  هيئة  اعضاء  قبل  من  المحددة  المكتبية  الساعات  على  لالطالع 
الدخول على الرابط التالي:

https://bit.ly/2WvoOag

هي ساعات محددة من قبل كل عضو هيئة تدريس على األقل فترة واحدة أسبوعيا في 
, الستقبال الطالب  التواصل عن بعد من خالل برامج معينة  مكتب العضو او من خالل 
المشكالت  حل  على  ومساعدتهم  ودعمهم  تساؤالهم  على  لإلجابة  فردي  بشكل 

المتعلقة بالمقررات والمحاضرات واالمتحانات.
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1

أنظمة التواصل اإللكترونية واألنظمة 
المساندة للطالب والطالبات

تســهل األنظمــة اإللكترونيــة التــي تقدمهــا جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
لطــالب وطالبــات جميــع الكليــات التعامــالت األكاديميــة واإلجــراءات النظاميــة التــي قــد 

يحتاجهــا الطــالب خــالل دراســتهم. ومنهــا:

:Office 365 نظام البريد اإللكتروني

ــة  ــة حزم ــا: إتاح ــا، منه ــن المزاي ــد م ــدم العدي ــة، ويق ــي الجامع ــمي ف ــل الرس ــام التواص ــو نظ ه
أو  الحصريــة  الخصومــات  مــن  عــدًدا  يقــدم  كمــا  مجانــي،  بشــكل   Microsoft Office برامــج 

االشــتراكات المجانيــة فــي كثيــر مــن المواقــع عــن طريــق اســتخدامه للتســجيل بهــا.

ــن  ــتخدم ع ــم المس ــتخراج اس ــب أوًلا اس ــي، يج ــي الجامع ــد اإللكترون ــا البري ــن مزاي ــتفادة م لالس
/https://sm.imamu.edu.sa/restoreUser  :طريــق الرابــط التالــي

*اسم المستخدم: 

· تحتاجه لمهام إلكترونية مثل:	
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اإليميل الجامعي. 	

دخول مواقع الجامعة. 	

اإلنترنت في الحرم الجامعي. 	

مواقــع تواصــل )تفعيــل اإليميــل الجامعــي والبــالك بــورد، الشــكاوى واالســتعالمات فــي . 	
الجامعــة(

ــائل 	  ــق الرس ــن طري ــك ع ــة ب ــرور الخاص ــة الم ــتخدم وكلم ــم المس ــيصلك اس ــك س ــد ذل بع
النصيــة لرقــم الجــوال المدخــل عنــد التســجيل، وتكــون صيغــة عنوانــك البريــدي بالشــكل 

Username@sm.imamu.edu.sa التالــي:  

ُيفعــل البريــد عــن طريــق نظــام تواصــل لُيتــاح اســتخدامه، ويكــون تســجيل الدخــول بعــد 	 
https://sm.imamu.edu.sa :ــة ــع الجامع ــن موق ــل ع التفعي

 نظام الخدمات الذاتية:

ــليم  ــي وتس ــدل التراكم ــاب المع ــي حس ــدة ف ــة المعتم ــجيل الجه ــول والتس ــادة القب ــد عم تع
ــن  ــدل م ــي والمع ــجل الدراس ــن الس ــتعالم ع ــة االس ــات الذاتي ــام الخدم ــر نظ ــاح عب ــق ويت الوثائ

ــا.  خالله

ولنظام الخدمات الذاتية خصائص ومزايا عديدة، منها:

2

1

2

4

3
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تحديث البيانات الشخصية 	

عرض معلومات الطالب العام 	

إدخال الرغبات لطلبة البرامج التحضيرية 	

تسجيل المقررات وحذفها واالنسحاب 	

االنسحاب من المقررات 	

البحث في الشعب الدراسية عن المقررات ومتطلباتها 	

التحويل بين الكليات والبرامج التحضيرية 	

التحويل من االنتساب المطور إلى االنتظام 	

إعادة القيد والتأجيل واالعتذار والفرص 	

الدخول لنظام الخدمات الذاتية يتم عن طريق إدخال رقمك الجامعي عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/3t0X7SV
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*الرقم الجامعي: 

· ــراءات 	 ــة اإلج ــه كاف ــد علي ــر، وتعتم ــن اآلخ ــب ع ــز كل طال ــي، ويمي ــب الجامع ــة الطال ــم هوي ــو رق ه
ــب.  ــم الطال ــن اس ــًلا ع ــر بدي ــث يعتب ــب، حي ــة للطال الجامعي

· يصلك الرقم الجامعي عبر رسالة نصّية من الجامعة.	
· فائدة الرقم الجامعي:	

معرفة الدرجات والمعدالت. 	
معرفة الجدول الدراسي. 	
كتابة الرقم في االختبارات. 	

 نظام الخدمات المساندة للطالب:

ــن  ــدد م ــى بع ــي ُتعن ــات والت ــالب والطالب ــية للط ــات األساس ــن الخدم ــع بي ــام يجم ــو نظ وه
المجــاالت المختلفــة منهــا:

تحديث البيانات الشخصية	 
االستعالم عن قيد الطالب	 
خدمات البطاقات البنكية	 
طلب تعديل تخصص أو تعديل الفصل الدراسي	 

3

1
2
3
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4

نموذج الجدول الدراسي	 
خطابات التعريف	 
خدمة طباعة السجل األكاديمي	 
إفادة بالتدريب الميداني	 
سهولة الوصول إلى أنظمة الجامعة	 

/https://students.imamu.edu.sa  :للدخول لنظام الخدمات المساندة للطالب

 نظام تواصل:

ــم  ــث يمّكنه ــتفيدين بحي ــع المس ــات لجمي ــارات واالقتراح ــل إلدارة االستفس ــام متكام ــو نظ ه
ــوال  ــق الج ــة أو تطبي ــة اإللكتروني ــددة كالبواب ــرق متع ــالل ط ــن خ ــام م ــى النظ ــول عل ــن الدخ  م

ولنظام تواصل خصائص ومزايا عديدة، منها:

ــر االستفســارات والشــكاوى واالقتراحــات مــن قبــل 	  عملــه كبيئــة دعــم مركزيــة تدي
ــة. ــوبي الجامع منس

آلية مرنة لتقديم الدعم وطلب المعلومات سواء للمستفيد أو مقدم الدعم.	 

يمكــن فتــح تذكــرة الدعــم مــع أي جهــة مــن خــالل أي وســيلة متاحــة - وتبقــى إدارة 	 
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التذاكــر وتقديــم الدعــم مــن خــالل محــرك مركــزي وآليــة موحــدة وبنفــس الفريــق.

ــائل 	  ــل والرس ــالل اإليمي ــن خ ــرة م ــى التذك ــم عل ــراء يت ــول أي اج ــه ح ــل والتنبي التواص
ــوال. ــى الج ــة عل النصي

يمكــن المتابعــة والتواصــل بشــكل مباشــر مــن خــالل الجــوال وباســتخدام رقــم 	 
التذكــرة ورفــع البيانــات المطلوبــة والمرفقــات.

يمكــن لــإلدارة متابعــة مؤشــرات األداء مــن حيــث التعامــل مــع التذاكــر ومعــدل 	 
المســتفيدين. إغالقهــا ودعــم 

    للدخول لنظام تواصل:

 https://crm.imamu.edu.sa
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األسئلة الشائعة     

· مــا هــي شــروط القبــول بالمســار الصحــي التحضيــري بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 	
ســعود اإلســالمية؟

أن تكون شهادة الخريج من المسار العلمي )طبيعي( وال يقل معدله عن ٩٠٪ 	
اجتياز اختبار القدرات بدرجة ال تقل عن ٨٠ 	
اجتياز اختبار التحصيلي بدرجة ال تقل عن ٨٠ 	
اجتياز اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية STEP بدرجة ال تقل ٦٠ 	

· كم عدد سنوات الدراسة؟	

٥ سنوات دراسية تحتسب بعد نهاية السنة التحضيرية.

· ما هي الخطة الدراسية في كلية الطب جامعة االمام؟ 	

ــي ١٩٩  ــام ه ــة االم ــب جامع ــة الط ــن كلي ــرج م ــة للتخ ــية المطلوب ــدات الدراس ــدد الوح ع
ــن: ــى مرحلتي ــمه ال ــاعة( مقس ــده )س وح
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المرحلة ما قبل السريرية: أول ٣ سنوات في الكلية، وفيها ١٢١ وحده دراسية 	
المرحلة السريرية: هي السنتين األخيرة، وفيها ينهي الطالب ٧٨ وحده دراسية 	

· هل شهادة كلية الطب بجامعة االمام معادلة لشهادات الجامعات األخرى؟ 	

ال يوجــد فــرق بيــن شــهادات الطــب فــي جامعــات المملكــة، فجميــع الشــهادات معتمــده 
لــدى هيئــة التخصصــات الصحية.

· ما هي شروط اجتياز السنة التحضيرية والقبول في كلية الطب؟ 	

أال يقل المعدل التراكمي عن ٤ من ٥ 	
الحصول على ٨٠ في اختبار الكفايات أو ٥ في اختبار IELTS األكاديمي 	
يشترط اجتياز جميع المقررات وعدم التعثر فيها أو حملها 	

· هل الطالب بحاجة للغة اإلنجليزية لدراسة في كلية الطب جامعة االمام؟ 	

نعــم دراســة الطــب معتمــدة بشــكل أساســي علــى اللغــة اإلنجليزيــة، كمــا أن الحصــول 
ــة  ــي كلي ــول ف ــروط القب ــد ش ــر أح ــات يعتب ــار الكفاي ــي اختب ــن ٥٠ ف ــل ع ــة ال تق ــى درج عل

ــام. ــة االم ــب بجامع الط
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· هل معدل السنة التحضيرية يكون من ضمن المعدل التراكمي؟ 	

ال، المعدل التراكمي للطالب يبدأ من السنة األولى في كلية الطب.

· ما هي المستشفيات التي سيتم تدريس المواد السريرية فيها؟ 	

ــنة  ــن س ــة م ــل الكلي ــن قب ــا م ــد معه ــم التعاق ــي يت ــفيات الت ــز والمستش ــف المراك تختل
ــة. ــز مؤهل ــي مراك ــي وف ــب عال ــتوى تدري ــان مس ــى ضم ــة عل ــرص الكلي ــرى، وتح ألخ

· متى يحق للطالب االختبار البديل؟ 	

ــل  ــري، مث ــذر قه ــي لع ــرر دراس ــي أي مق ــار ف ــور االختب ــن حض ــب م ــن الطال ــم يتمك إذا ل
تنويــم الطالــب المريــض فــي المستشــفى، إيقــاف الطالــب أو حجــزه لــدى الجهــات األمنية 

المختصــة وغيرهــا مــن األعــذار القهريــة المماثلــة يقررهــا مجلــس الكليــة.

· ــة 	 ــار اللغ ــرط اختب ــول كش ــروط القب ــد ش ــق أح ــي تحقي ــب ف ــر الطال ــال تعث ــي ح ف
ــرى؟  ــه أخ ــى فرص ــل يعط ــة ه ــنة التحضيري ــالل الس خ

ُيمهل الطالب إلى نهاية اإلجازة الصيفية الجتياز االختبار وتسليم الوثائق المطلوبة.
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· ــي 	 ــر ف ــال التعث ــي ح ــريرية ف ــنوات الس ــي الس ــول ف ــب الدخ ــق للطال ــل يح س/ ه
ــريرية؟  ــل الس ــا قب ــنوات م ــي الس ــن ف ــرر أو مقرري مق

ال يحــق للطالــب االســتمرار للســنوات الســريرية إال فــي حــال إنهــاءه لجميــع مقــررات 
األساســية. الســنوات 

· ــنة 	 ــالل الس ــة خ ــات الصحي ــة التخصص ــار هيئ ــوس الختب ــب الجل ــق للطال ــل يح ه
ــجيل؟  ــع للتس ــراء المتب ــو االج ــا ه ــة، وم ــي الكلي ــة ف الخامس

يحــق للطالــب ذلــك، ويكــون بعــد تقديــم طلــب للكليــة والحصــول علــى خطــاب تعريــف 
مــن إدارة الكليــة.

ملحق للطلبة المستجدين

نصائح وإرشادات للطالب المستجد:
https://shortest.link/FyX

دليل الطلبة المستجدين حول أنظمة الدراسة واالختبارات:
https://cutt.us/sfksu
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مرافق كلية الطب

· المعامل:	

المعامل والمختبرات في الكلية مهيأة لتجري فيها كافة أنواع التحاليل واالختبارات والتجارب العلمية 
,تحتوي  بها  التحكم  يمكن  معيارية  ظروف  تحت  التعليمية  العملية  اثناء  الطالب  يحتاجها  التي 
المختبرات خدماتها بطرٍق علمية وبحثية معتمدة مع  التقنية تقدم  المعامل على أحدث االجهزة 

الحفاظ على معايير االمن والسالمة.
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· مشرحة كلية الطب:	

التعليمية  المصادر  أهم  أحد  المشرحة       تعد 
الثاني  في كلية الطب، وتقع المشرحة في الدور 

بمبني كلية الطب الرئيسي

المنطقة األولي: منطقة التحضير والحفظ 	

هي منطقة خاصة بتحضير والمحافظة علي 
الجثث كوسيلة مهمة جدا للتعليم والتدريب.

المنطقة الثانية: منطقة خاصة بالتعليم  	
والتدريس

التشريحية  النماذج  من  العديد  بها  ويتوفر 
البالستيكية  والنماذج  ]البلستنويد[  المحنطة 
لجسم  الحقيقي  التركيب  تحاكي  التي 
دائرة  المنطقة  بهذه  يتوفر  كما  االنسان. 
وكاميرا  عرض  بشاشات  مزودة  تليفزيونية 

لتسجيل الدروس العملية وعرضها .

الدليل التعريفي لكلية الطلب
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المنطقة الثالثة: منطقة المتحف 	

وبه  الوقت  طوال  متاحة  تعليمية  وسيلة  وتوفير  والتدريب  التعليم  في  للمساعدة  المتحف  انشاء  تم 
طاوالت  بالمتحف  ويتوفر  التشريحية.  العملية  في  المفيدة  التشريحية  والعينات  المقاطع  من  العديد 
وكثيفة  واألمنة  الحديثة  التعلم  وسائل  من  وهي  االليكتروني  والتشريح  للعرض  متقدمة  تشريحية 

المحتوي العلمي .

· مركز المحاكاة:	
معمل المحاكاة والمهارات هو صرح متخصص لتدريب الكوادر الصحية من طالب الطب واألطباء والمتخصصين 
في الرعاية الصحية األخرى ، وتقييم المشاركين من خالل تشخيص المرضى ونماذج التعليم التي تتضمن استخدام 
المريض االفتراضي والدمى االلكترونية للمحاكاة عالية الدقة. وهو معمل تدريبي وبحثي يخضع إلشراف وكالة 

الكلية للشئون السريرية والتدريب 
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· مكتبة كلية الطب:	
التعليمية في أية مؤسسة تعليمية، وقد تأسست مكتبة كلية الطب   تعد المكتبة أحد أهم المصادر 
المكتبة مساحة قدرها  الرئيسي، وتشغل  الدور األول بمبني كلية الطب  المكتبة في  ٢٠1٠ م وتقع  عام 

ألف متر مربع.

الطالب  جانب  من  لالستخدام  واتاحته  الطب  مجال  في  الفكري  اإلنتاج  اقتناء  الي  المكتبة      تهدف 
والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.تقتني المكتبة 7٠٠٠ مجلد في مختلف الفروع الطبية كما تتيح المكتبة 

الدخول الي عدد كبير من قواعد البيانات العالمية من خالل المكتبة الرقمية السعودية
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· القاعات الدراسية :	

80الدليل التعريفي لكلية الطلب



81 بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

· ·الصالة الرياضية:	 ·مبنى الطالبات:	 المصلى:	

الدليل التعريفي لكلية الطلب
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عميد كلية الطب المشرف العام 
على الخدمات الطبية  

د./ طارق بن عبدالرحمن العسبلي 
dean.med@imamu.edu.sa

مباشر 0112584782

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 
د./ حسن بن علي الشهري

pgr.med@imamu.edu.sa
مباشر 0112584314

وكيل الكلية للشؤون التعليمية 
د./ عبدالله بن عبدالعزيز الزايد

Academic.med@imamu.edu.sa
 مباشر  0112587076

وكيل الكلية للتطوير والجودة 

د./ عبدالله بن إبراهيم بخاري 
Quality.med@imamu.edu.sa

  مباشر 0112584316

وكيل الكلية لشؤون السريرية والتدريب

د./  وائل بن عبدالعزيز داغستاني 
  مباشر 0112585696

وكيل الكلية لشؤون الطالبات 

د./ ريم بنت راشد الهذيل 
F.med@imamu.edu.sa

مباشر 0112584311

التواصل مع كلية الطب
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board.med@imamu.edu.sa : )شؤون أعضاء هيئة التدريس )مجلس الكلية
staffairs.med@imamu.edi.sa: شؤون الطالب والطالبات

acadvising.med@imamu.edu.sa : اإلرشاد األكاديمي

crm.imamu.edu.sa : نظام تواصل
تليفون : 0112584782 
فاكس : 0112037108

واتساب : 0112593255

العنوان : صندوق بريد 7544 – طريق عثمان بن عفان – حي الندى – الرياض 4233-13317.
@med_imsiu : حساب الكلية في تويتر

https://shortest.link/G6n :موقع الكلية االلكتروني
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