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كلمة معالي مدير الجامعة

تعد م�ؤ�س�سات التعليم العايل منارات للعلم واملعرفة ،وهي البوابة التي ننطلق منها �إىل عامل البحث والتطوير ،كما �أنها

عالمة من عالمات اهتمام الدولة ب�أبنائها ،فقد بذلت الدولة ــ رعاها اهلل ــ بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده
الأمني كل ما ت�ستطيعه من �إمكانات ودعم لتمكني �أبناء وبنات هذا الوطن من العلم واملعرفة ،لذا �صدرت التوجيهات الكرمية
جلميع قيادات الدولة من �أجل تذليل ما قد يواجه امل�سرية التعليمية املعرفية من عوائق و�صعوبات.
والأمل يحدونا جميع ًا يف �أن تكون جامعة املجمعة �إحدى منارات العلم ،ومراكز النور التي تخرج لنا طالب ًا وطالبات
مت�سلحني بالعلم واملعرفة ،قادرين على امل�شاركة يف بناء املجتمع والرقي به وتطويره يف �شتى مناحي احلياة� .إن ما حتقق
للجامعة ــ بف�ضل اهلل ــ ما كان له �أن يتحقق  ،لوال تعاون وت�ضافر جهود اخلريين من �أبناء هذا الوطن املعطاء ،والذين �أدركوا
�أهمية التعليم يف م�سرية الأمم نحو التقدم والتطور والرقي .
وي�أتي قرار �إن�شاء اجلامعة تعبري ًا عن الأهمية التي يوليها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود مل�سرية العلم يف هذه البالد املباركة ،وكلفتة �أبوية حانية منه ــ حفظه اهلل ــ لأبنائه من البنني والبنات يف هذه
املحافظة .
وتقف كلية الطب بجامعة املجمعة اليوم وهي �شاخمة بني كليات اجلامعة �شاهد ًة على التميز الذي تعي�شه اجلامعة
بف�ضل اهلل تعاىل ثم بجهود املخل�صني من �أبناء هذا البلد املعطاء � ,أمتنى لأبنائي الطالب يف كلية الطب وملن�سوبي الكلية
مزيدا من التقدم والرقي .
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د .خالد بن �سعد املقرن
مدير اجلامعة

كلمة عميد كلية الطب
احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على النبي الأمني  ،نبينا حممد وعلى �أله و�صحبه �أجمعني � ...أما بعد
ففي ظل ال�سيا�سة احلكيمة للدولة – وفقها اهلل  -واملتمثلة يف التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات على م�ستويات حديثة لتغطى
معظم �أنحاء اململكة وذلك لن�شر التعليم العايل بني �أبناء الوطن مت بحول اهلل تعاىل وتوفيقه يف عام 1430هـ �إن�شاء جامعة
املجمعة يف حمافظة املجمعة ،لتن�ضم �إىل مثيالتها من جامعات بالدنا احلبيبة يف �إعداد ال�شباب والفتيات �إعداد ًا علمي ًا
وعملي ًا ومهني ًا وتربوي ًا .و قد حر�صت الدولة �أيدها اهلل على �أن ت�شتمل هذه اجلامعة على كليات تخدم املجتمع املحلى
بالدرجة الأوىل واململكة ب�صفة عامة ومن بني تلك الكليات كلية الطب.
وتهدف كلية الطب يف املقام الأول ويف مرحلتها الأوىل �إىل تقدمي خدمة تعليمية مميزة لطالبها مما ي�ؤهلهم لدخول
�سوق العمل يف املجاالت الطبية بقدرة تناف�سية عالية مقارنة ب�أقرانهم املتخرجني من كليات الطب باجلامعات الأخرى ،عرب
مناهج تعليمية حديثة حتاول بقدر امل�ستطاع مواكبة �أبرز امل�ستجدات يف التعليم الطبي ،وم�ستعينة يف ذلك بخربات و جتارب
جامعات عريقة وبيوت اخلربة العاملية وعرب ا�ستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة � ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة الفاعلة يف تنمية
وتطوير البحث العلمي وخدمة املجتمع.
�إن ن�شر العلم واملعرفة بني طبقات املجتمع لي�س من الأمور الثانوية ،كما �أن �إن�شاء الكيانات التعليمية مل يعد جمرد
م�شروعات خدمية بقدر كونها ا�ستثمار حقيقي مل�ستقبل البالد.

							

							

د .حممد بن عثمان الركبان
عميد كلية الطب
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مقدمة عن نشأة كلية الطب بجامعة المجمعة :
مما ال�شك فيه �أن الرثوة احلقيقية للوطن هي �أبنا�ؤه الذين هم غاية ما ترمي �إليه اخلطط التنموية للبالد .و من منطلق
�أن التعليم الراقي هو الأ�سا�س والركيزة الأهم لبناء الإن�سان وال بديل عنه لتحقيق قفزات كمية ونوعية للتنمية ال�شاملة
فان اململكة العربية ال�سعودية ت�شهد حاليا نه�ضة تعليمية �شاملة متمثلة يف توفر �أكرث من ع�شرين جامعة يف خمتلف مناطق
اململكة مع متتع تلك اجلامعات ببنية حتتية قوية وفرتها االعتمادات املالية املنا�سبة ,كما �أنه يف ظل احلاجة امللحة للمملكة
لأطباء �سعوديني �أكفاء فقد مت افتتاح حوايل خم�سة ع�شرة كلية طب خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية .
وتعد كلية الطب بجامعة املجمعة من �أحدثها حيث مت بحول اهلل تعاىل افتتاح كلية الطب بجامعة املجمعة بقرار جمل�س
التعليم العايل رقم  1430/3و تاريخ  1430/6/13مع بداية العام اجلامعي  1432-1431هجرية (2011-2010م).
بد�أ طالب الدفعة االوىل بالكلية الدرا�سة يف
ال�سنة التح�ضريية وبلغ عددهم  50طالب ًا  ،يقوم
على تدري�سهم نخبة من الأ�ساتذة املتميزين .
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رؤية الكلية /

�أن تكون كلية الطب بيئة مناف�سة للتعليم الطبي ت�ساهم يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .

رسالة الكلية /

ت�سعى كلية الطب بجامعة املجمعة �إىل �إعداد �أطباء ذوي كفاءة مهنية وتهيئة البيئة الداعمة للبحث العلمي

وتعزيزال�شراكة املجتمعية متبنية للقيم الإ�سالمية ومعايري اجلودة.

قيم الكلية /

 -1اجلودة والإتقان.
-2املبادرة والإنتاجية.
-3العدالة وامل�ساواة.

-4الثقة واالحرتام املتبادل.
-5العمل اجلماعي.
-6املهنية.

أهداف الكلية /

تهدف كلية الطب بجامعة املجمعة �إىل:
 -1حتقيق التميزيف التعليم و�إعداد الطالب �إعداد ًا مهني ًا

يعزز قدرتهم على التعلم مدى احلياة.
 -2تهيئة البيئة الأكادميية والبحثية والإدارية الداعمة التي تت�سم بالطابع امل�ؤ�س�سي والعمل اجلماعي.
 -3تعزيزال�شراكة مع املجتمع.
 -4ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية وتنمية قدراتها .
-5تطبيق ا�س�س ومعايرياجلودة والتهيئة لالعتماد االكادميي املحلي والعاملي .
 -6تنمية الإيرادات املالية للكلية وال�سعي للموازنة يف الإنفاق .
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إدارات وأقسام الكلية

 .1عمادة الكلية /

تعنى بتويل �ش�ؤون الكلية وت�سيري �ش�ؤونها العلمية والب�شرية واملالية واالدارية  ،وت�ضم الإدارات التالية :
	�إدارة املكتب	�إدارة الكلية	�إدارة العالقات العامة واالعالم�أ� .إدارة الكلية /
تقوم بتويل اال�شراف على ال�ش�ؤون املالية والإدارية يف
الكلية ،وت�ضم الوحدات التالية :
-

�ش�ؤون املوظفني

-

�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س

-

احلركة والنقل

-

امل�ستودعات والتموين

-

اخلدمات وال�صيانة

-

ال�شو�ؤن املالية

ب� .إدارة العالقات العامة .
هي ادارة تعنى بتقومي وتدعيم عالقة الكلية مبن�سوبيها وبجمهورها اخلارجي والتعريف بدور الكلية وتزويد �إدارات
اجلامعة بكافة املعلومات والتوا�صل مع و�سائل االعالم واال�شراف على موقع الكلية .
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وكالة الكلية /

.2

تعنى بتويل الإ�شراف على �سري العملية التعليمية للطلبة
يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج
املعتمدة يف جماالت �ش�ؤون الطلبة واخلدمات التعليمية
امل�ساعدة وحتقيق االهداف املحددة لها  ،و�ضم حالي ًا :
-

الإر�شاد الأكادميي

-

ال�ش�ؤون الطالبية.

-

املرافق واملعامل

-

الأن�شطة الطالبية

	�إدارة املنهج-

ال�ش�ؤون ال�سريرية

-

�ش�ؤون الطالبات

 .3وكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي /
تعنى باال�شراف على برامج الدراغ�سات العليا يف الكلية ودعم الأبحاث والإ�شراف على املعيدين واملبتعثني  ،وت�ضم :
-

البحث العلمي

-

�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين واملبتعثني

-

خدمة املجتمع
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 .4وكالة الكلية للتطوير واجلودة /
عنى باال�شراف العام على التطوير واجلودة وحتقيق معايري االعتماد والتقومي االكادميي يف العملية التعليمية و�ضبط
جودة العمل الإداري داخل الكلية وت�ضم حالي ًا :
	وحدة اجلودة ( وتقوم وحدة اجلودة بن�شر ثقافة اجلودة وتقدمي الدعم الفني لالق�سام االكادميية وحتديدمواطن التح�سني املمكنة و�إعداد تقارير دورية عن م�ستويات االداء ومتابعة اجراءات جوائز التميز بالكلية )
-

االعتماد الأكادميي

-

م�صادر وتقنيات التعليم

-

التعليم الإلكرتوين

 .5الأق�سام العلمية /
يوجد يف كلية الطب ع�شرون ق�سم ًا وهي كما يلي:
1

ق�سم الأمرا�ض اجللدية

11

ق�سم علم الأمرا�ض

2

ق�سم اجلراحة

12

ق�سم طب املجتمع وال�صحة العامة

3

ق�سم �أمرا�ض الن�ساء والوالدة

13

ق�سم طب الأ�سرة

4

ق�سم �أمرا�ض العيون

14

ق�سم الطب النف�سي

5

ق�سم �أمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة

15

ق�سم جراحة العظام

6

ق�سم �أمرا�ض الأطفال

16

ق�سم امل�سالك البولية

7

ق�سم التعليم الطبي

17

ق�سم الأ�شعة والت�صوير الطبي

10

8

ق�سم العلوم الطبية الأ�سا�سية

18

ق�سم التخدير

9

ق�سم الطوارئ

19

ق�سم العناية املركزة

20

ق�سم علم الأدوية والعقاقري

10

ق�سم الأمرا�ض الباطنية
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القبول في كلية الطب

�شروط القبول:
 )1احل�صول على �شهادة الثانوية العامة يف العلوم الطبيعية �أو ما يعادلها مبعدل ال يقل عن .%90
�	)2أال يزيد تاريخ تخرجه من الثانوية العامة على �سنتني من تاريخ التقدمي للقبول بالكلية.
�	)3أداء اختبار القدرات الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم و للقيا�س.
�	)4أداء االختبار التح�صيلى الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم و للقيا�س.
�	)5أال تقل الن�سبة املركبة (الثانوية  %30و التح�صيلى  %40و القدرات  )%30عن .%80
�	)6أداء اختبار تقومي م�ستوى اللغة الإجنليزية الذي تقيمه اجلامعة.
 )7اجتياز املقابلة ال�شخ�صية اخلا�صة بالكلية.
 )8اجتياز الفح�ص الطبي .
 )9اجتياز متطلبات الكلية يف نهاية ال�سنة التح�ضريية.
 )10التقدمي عرب البوابة الإلكرتونية للجامعة يف الوقت املحدد للقبول.
معايري القبول:
يكون القبول يف الكلية تفا�ضلي بني املتقدمني وفق ًا للمعايري التالية :
م

نوع االختبار

الوزن (الن�سبة املكافئة)

1

معدل ال�شهادة الثانوية العامة (ق�سم العلوم الطبيعية)

2

اختبار القدرات

3

االختبار التح�صيلي

4

اختبار اللغة االجنليزية

5

املقابلة ال�شخ�صية

%30
%30
%40
اجتياز
اجتياز
%100

املجموع
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الخطة الدراسية للكلية:

تنق�سم خطة الدرا�سة بالكلية �إىل �أربع مراحل:

•

املرحلة االوىل :ال�سنة التح�ضريية (�سنة واحدة)

•

املرحلة الثانية :العلوم الطبية الأ�سا�سية (�سنتني و ن�صف �سنة)

•

املرحلة الثالثة :املرحلة ال�سريرية (�سنتني و ن�صف �سنة)

•

املرحلة الرابعة :االمتياز ( �سنة التدريب)

املرحلة االوىل  :ال�سنة التح�ضريية  ،تهدف ال�سنة التح�ضريية �إىل تهيئة الطالب امل�ستجدين للدرا�سة اجلامعية ال
�سيما فيما يتعلق بالبيئة املعرفية و نظام الدرا�سة و اللوائح و الأنظمة وتر�سيخ املبادئ الأ�سا�سية للتعلم و غر�س روح املبادرة
و الثقة بالنف�س و رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية االن�ضباط و ال�شعور بامل�سئولية كما �أنها تهدف لتنمية مهارات الطالب فى اللغة
االجنليزية و مهارات التعلم و االت�صال واحلا�سب الآيل وكذلك اكت�ساب مبادئ العلوم الأ�سا�سية التي ت�ؤهل الطالب لدرا�سة
الطب.
املرحلة الثانية  :العلوم الطبية الأ�سا�سية  ،ت�أتي هذه املرحلة بعد ال�سنة التح�ضريية وهى تهدف �إىل ت�أ�سي�س
البنية الأ�سا�سية للطالب من العلوم الطبية الأ�سا�سية مثل الت�شريح و علم وظائف الأع�ضاء و الكيمياء احليوية الطبية
و علم الأن�سجة و علم الأدوية وي�ضاف على ذلك تعلم بع�ض املهارات ال�سريرية وامل�شكالت ال�صحية املجتمعية والدرا�سة
املبكرة للحاالت املر�ضيه مما ي�ؤهله لدرا�سة العلوم الطبية ال�سريرية بي�سر و�سهولة .ومدة درا�سة هذه املرحلة هي �سنتني
ون�صف .
املرحلة الثالثة  :املرحلة ال�سريرية  ،يف هذه املرحلة من الدرا�سة يخ�ضع الطالب للدرا�سة يف الأق�سام ال�سريرية
املختلفة ح�سب برنامج معد لذلك وفيها يتعلم الطالب �أ�سا�سيات التعامل مع الأمرا�ض واملر�ضى وطرق الت�شخي�ص ومتابعة
العالج ،ويتم التدريب يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
املرحلة الرابعة  :التدريب (�سنة االمتياز) يف هذه املرحلة يقوم الطالب بالتدرب على املمار�سة الفعلية للطب وذلك
من خالل العمل يف الأق�سام الأ�سا�سية بامل�ست�شفيات حتت �إ�شراف اال�ست�شاريني و الأخ�صائيني امل�ؤهلني ،
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شؤون الطالب :

تعترب �إدارة �ش�ؤون الطالب املركز اخلدمي الأول والأهم لطالب وطالبات كلية الطب حيث تقدم الإدارة خدماتها من خالل
عدة م�سارات ت�شمل القبول والت�سجيل  ،و الأن�شطة الطالبية و�صندوق الطالب و�أي�ضا الإ�شراف التام واملتابعة لهذه اخلدمات
ليعي�ش الطالب يف بيئة جامعية تنا�سب طموحاتهم و ت�ساعدهم على التقدم والنجاح يف حياتهم اجلامعية.

 -1القبول والت�سجيل :
يتم التن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل يف الأعمال التالية خلدمة طالب كلية الطب.
 القبول يف الكلية والتحويل �إليها و خارجها وحتديد امل�سارات. الت�سجيل  ،وي�شمل الت�سجيل الآيل للطالب واحلذف والإ�ضافة واالعتذار واالن�سحاب من اجلامعة واالعتذار عن مقرر. خدمات الطالب  ،وت�شمل البطاقات اجلامعية وخطابات التعريف والتقارير الطبية وامللفات . املكاف�أة الطالبية  ،والتي ت�صرف ب�شكل دوري ومنتظم . -البوابة االلكرتونية للطالب والطالبات.
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 - 2الأن�شطة الطالبية:
تعترب الأن�شطة الطالبية من �أهم ركائز �إدارة �ش�ؤون
الطالب فمن خالل الأن�شطة توفر الإدارة كل ما يلزم الطالب
من ن�شاطات ت�ساهم يف ملئ �أوقات فراغه مبا يعود عليه وعلى
جامعته ووطنه بالنفع  ,لإيجاد جو حميمي بني الطالب
وبالتايل يكون جي ًال يعتمد عليه من خالل ما اكت�سبه من
مهارات وقدرات  .ومن �أهداف الأن�شطة الطالبية وال�ضوابط
لها ما يلي :
الأهداف:
• �إثراء اجلوانب املعرفية لدى طالب اجلامعة وحتفيزهم
على البحث واالطالع والإبداع العلمي ،وتدعيم روح املناف�سة ال�شريفة فيما بينهم.
• تنمية �شخ�صية الطالب اجلامعي من خالل تنويع م�صادر الن�شاط.
• تنمية احل�س الوطني و�صدق االنتماء.
• تعزيز �أهداف الكلية العامة وقيمها يف نفو�س الطالب من خالل الربامج والأن�شطة املتنوعة.
• غر�س القيم ال�سوية يف نفو�س الطالب كالتعاون وال�صدق والتكافل واملثابرة على اجلد واالجتهاد .
• القدرة على حتمل امل�س�ؤولية والقيادة .
• احرتام العمل والنظم العامة .
• تكري�س احلوار بني �إدارة كلية الطب والطالب وبني الطالب وزمالئهم الطالب من الربامج والأن�شطة.
• ا�ستثمار �أوقات الفراغ فيما يفيد وينفع .
• اكت�شاف طاقات الطالب ومواهبهم وتنميتها ليقودوا دفة التطوير يف �أن�شطة الكلية.
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ابرز االن�شطة الطالبية :
-

حملة التعريف بكلية الطب على م�ستوى منطقة �سدير

-

حفل ا�ستقبال الطالب

-

حفل ا�ستقبال الطالب املتفوقني بالكلية للتعريف بالكلية وطريقة القبول فيها

-

احلفل اخلتامي لالن�شطة الطالبية

-

امل�شاركة يف امل�ؤمترات الطالبية

-

اللقاء الف�صلي للطالب مع عميد الكلية واع�ضاء هيئة التدري�س

 -3الإر�شاد الطالبي :
يعترب الطالب هو حمور العملية التعليمية وغايتها  ،ومن اجل توفري الدعم الالزم للطالب �أثناء م�سريته الأكادميية مبا
يحقق ان�سياب اخلطة التعليمية و�إنها متطلبات اخلطة الدرا�سية �ضمن املدة الزمنية املتاحة  ،ومن �أجل بناء الثقة الذاتية
امل�ستقلة لدى الطالب وفق ًا لأهداف كلية الطب  ،كان والبد من توفري مر�شد �أكادميي من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف
الكلية لكل طالب .
ميثل الإر�شاد الأكادميي واحد ًا من �أهم و�سائل م�ساعدة الطالب لالندماج يف البيئة الأكادميية وحتقيق �أعلى معدالت
النجاح  ،كما وي�ساهم يف الت�أكيد من م�سرية الطالب العلمية من حيث تطبيق اخلطة الدرا�سية واختيار املقررات وكذلك فيما
يتعلق ب�أداء الطالب وم�ستواه العلمي يف خمتلف املقررات .
يقوم املر�شد الأكادميي بالإ�شراف على جمموعة من الطالب ليكون عون ًا لهم فيما يحتاجونه من م�ساعدة لأجل ا�ستكمال
متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س  ،و�إمتام متطلبات النجاح يف املقررات الدرا�سية وحتقيق املهارات املطلوبة ،
ولتقدمي التوجيه والإر�شاد وامل�ساعدة يف الو�صول اىل حلول ملا يواجهونه من م�شاكل و�صعوبات داخل الكلية �أو خارجها ،
وليكون رقيب ًا وم�شرف ًا على اختياراتهم والتدخل والن�صح عند احلاجة مما ي�ؤدي لتح�سني نوعية العملية التعليمية .
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مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية :
يخدم الكلية مركز بحوث يقوم على دعم البحوث والباحثني وذلك من خالل توفري دعم فني وتقني للباحثني وتن�سيق
ح�صول �أع�ضاء هيئة التدري�س على منح بحثية .
كما يقوم املركز بالتن�سيق مع مراكز اخلربة العاملية لت�سهيل م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بحوث عاملية  ،ويقوم
املركز حالي ًا ب�إ�صدار جملة علمية حمكمة .
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اإلمكانات والخدمات التعليمية :
حتتوي الكلية على املرافق التالية :

 -1قاعات درا�سية:
•  7قاعات درا�سية جمهزة للمحا�ضرات التفاعلية
النظرية.
•   6قاعات درا�سية جمهزة حللقات املناق�شة واملجموعات
ال�صغرية.
 -2معامل وخمتربات :
-

معمل علم وظائف الأع�ضاء.

-

معمل االحياء الدقيقة.

-

معمل الكيمياء حيوية.

-

معمل املهارات.

-

امل�شرحة.

-

معمل اجلهاز الع�ضلي.

-

معمل اجلهاز اله�ضمي والبويل.

-

معمل اجلهاز الع�صبي والإح�سا�س

-

معمل اجلهاز الدوري والتنف�سي.

 -3مكتبة طبية.
 -4غرفة انرتنت.
كما وفرت اجلامعة :
�صاالت ريا�ضية ومطاعم ومراكز ت�صوير ومكتبة �شاملة .
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عناوين االتصال /
هاتف ثابت /

064042269
فاك�س /

064042500
�ص.ب 66/11952/
املوقع االلكرتوين /

www.mu.edu.sa
الربيد االلكرتوين /

medicine@mu.edu.sa
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