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كلمة معالي مدير الجامعة
تعد موؤ�ش�شات التعليم العايل منارات للعلم �املعرفة، �هي البوابة التي ننطلق منها اإىل عامل البحث �التطوير، كما اأنها 
ــ بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني ��يل عهده  ــ رعاها اهلل  عالمة من عالمات اهتمام الد�لة باأبنائها، فقد بذلت الد�لة 
االأمني كل ما ت�شتطيعه من اإمكانات �دعم لتمكني اأبناء �بنات هذا الوطن من العلم �املعرفة، لذا �شدرت التوجيهات الكرمية 

جلميع قيادات الد�لة من اأجل تذليل ما قد يواجه امل�شرية التعليمية املعرفية من عوائق ��شعوبات.
لنا طالبًا �طالبات  التي تخرج  النور  العلم، �مراكز  اإحدى منارات  املجمعة  اأن تكون جامعة  �االأمل يحد�نا جميعًا يف 
مت�شلحني بالعلم �املعرفة، قادرين على امل�شاركة يف بناء املجتمع �الرقي به �تطويره يف �شتى مناحي احلياة. اإن ما حتقق 
للجامعة ــ بف�شل اهلل ــ ما كان له اأن يتحقق ، لوال تعا�ن �ت�شافر جهود اخلريين من اأبناء هذا الوطن املعطاء، �الذين اأدركوا 

اأهمية التعليم يف م�شرية االأمم نحو التقدم �التطور �الرقي .

�ياأتي قرار اإن�شاء اجلامعة تعبريًا عن االأهمية التي يوليها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل 
هذه  يف  �البنات  البنني  من  الأبنائه  ــ  اهلل  حفظه  ــ  منه  حانية  اأبوية  �كلفتة  املباركة،  البالد  هذه  يف  العلم  مل�شرية  �شعود 

املحافظة .
تعي�شه اجلامعة  الذي  التميز  �شاهدًة على  كليات اجلامعة  �شاخمة بني  �هي  اليوم  املجمعة  الطب بجامعة  كلية  �تقف 
بف�شل اهلل تعاىل ثم بجهود املخل�شني من اأبناء هذا البلد املعطاء ، اأمتنى الأبنائي الطالب يف كلية الطب �ملن�شوبي الكلية 

مزيدا من التقدم �الرقي .

د. خالد بن �شعد املقرن         
مدير اجلامعة        
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كلمة عميد كلية الطب 

احلمدهلل رب العاملني �ال�شالة �ال�شالم على النبي االأمني ، نبينا حممد �على األه ��شحبه اأجمعني  ... اأما بعد 
ففي ظل ال�شيا�شة احلكيمة للد�لة – �فقها اهلل - �املتمثلة يف التو�شع يف اإن�شاء اجلامعات على م�شتويات حديثة لتغطى 
معظم اأنحاء اململكة �ذلك لن�شر التعليم العايل بني اأبناء الوطن مت بحول اهلل تعاىل �توفيقه يف عام 1430هـ اإن�شاء جامعة 
اإعدادًا علميًا  �الفتيات  ال�شباب  اإعداد  اإىل مثيالتها من جامعات بالدنا احلبيبة يف  لتن�شم  املجمعة،  املجمعة يف حمافظة 
املحلى  املجتمع  تخدم  كليات  على  اجلامعة  هذه  ت�شتمل  اأن  على  اهلل  اأيدها  الد�لة  حر�شت  قد   � �تربويًا.  �مهنيًا  �عمليًا 

بالدرجة االأ�ىل �اململكة ب�شفة عامة �من بني تلك الكليات كلية الطب. 
�تهدف كلية الطب يف املقام االأ�ل �يف مرحلتها االأ�ىل اإىل تقدمي خدمة تعليمية مميزة لطالبها مما يوؤهلهم لدخول 
�شوق العمل يف املجاالت الطبية بقدرة تناف�شية عالية مقارنة باأقرانهم املتخرجني من كليات الطب باجلامعات االأخرى، عرب 
مناهج تعليمية حديثة حتا�ل بقدر امل�شتطاع مواكبة اأبرز امل�شتجدات يف التعليم الطبي، �م�شتعينة يف ذلك بخربات � جتارب 
جامعات عريقة �بيوت اخلربة العاملية �عرب ا�شتقطاب الكفاءات العلمية املتميزة ، اإ�شافة اإىل امل�شاركة الفاعلة يف تنمية 

�تطوير البحث العلمي �خدمة املجتمع.
جمرد  يعد  مل  التعليمية  الكيانات  اإن�شاء  اأن  كما  الثانوية،  االأمور  من  لي�س  املجتمع  طبقات  بني  �املعرفة  العلم  ن�شر  اإن 

م�شر�عات خدمية بقدر كونها ا�شتثمار حقيقي مل�شتقبل البالد. 

د. حممد بن عثمان الركبان        
عميد كلية الطب         
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مقدمة عن نشأة كلية الطب بجامعة المجمعة :

مما ال�شك فيه اأن الرث�ة احلقيقية للوطن هي اأبنا�ؤه الذين هم غاية ما ترمي اإليه اخلطط التنموية للبالد. � من منطلق 
اأن التعليم الراقي هو االأ�شا�س �الركيزة االأهم لبناء االإن�شان �ال بديل عنه لتحقيق قفزات كمية �نوعية للتنمية ال�شاملة 
فان اململكة العربية ال�شعودية ت�شهد حاليا نه�شة تعليمية �شاملة متمثلة يف توفر اأكرث من ع�شرين جامعة يف خمتلف مناطق 
اململكة مع متتع تلك اجلامعات ببنية حتتية قوية �فرتها االعتمادات املالية املنا�شبة، كما اأنه يف ظل احلاجة امللحة للمملكة 

الأطباء �شعوديني اأكفاء فقد مت افتتاح حوايل خم�شة ع�شرة كلية طب خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية .
�تعد كلية الطب بجامعة املجمعة من اأحدثها حيث مت بحول اهلل تعاىل افتتاح كلية الطب بجامعة املجمعة بقرار جمل�س 

التعليم العايل رقم 1430/3 � تاريخ 1430/6/13 مع بداية العام اجلامعي 1431-1432 هجرية )2010-2011م(.
يف  الدرا�شة  بالكلية  اال�ىل  الدفعة  طالب  بداأ   
يقوم   ، طالبًا   50 عددهم  �بلغ  التح�شريية  ال�شنة 

على تدري�شهم نخبة من االأ�شاتذة املتميزين .
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رؤية الكلية /
اأن تكون كلية الطب بيئة مناف�شة للتعليم الطبي ت�شاهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة .

رسالة الكلية /
العلمي  للبحث  الداعمة  البيئة  �تهيئة  مهنية  كفاءة  ذ�ي  اأطباء  اإعداد  اإىل  املجمعة  بجامعة  الطب  كلية  ت�شعى 

�تعزيزال�شراكة املجتمعية متبنية للقيم االإ�شالمية �معايري اجلودة.
قيم الكلية /

1-  اجلودة �االإتقان.             
2-املبادرة �االإنتاجية.  

3-العدالة �امل�شا�اة. 
4-الثقة �االحرتام املتبادل.

5-العمل اجلماعي.        
6-املهنية.

أهداف الكلية / 
تهدف كلية الطب بجامعة املجمعة اإىل: 

1-  حتقيق التميزيف التعليم �اإعداد الطالب اإعدادًا مهنيًا 
يعزز قدرتهم على التعلم مدى احلياة. 

2- تهيئة البيئة االأكادميية �البحثية �االإدارية الداعمة التي تت�شم بالطابع املوؤ�ش�شي �العمل اجلماعي.
3-  تعزيزال�شراكة مع املجتمع.

4-  ا�شتقطاب الكفاءات الب�شرية �تنمية قدراتها .
5-تطبيق ا�ش�س �معايرياجلودة �التهيئة لالعتماد االكادميي املحلي �العاملي .

6-  تنمية االإيرادات املالية للكلية �ال�شعي للموازنة يف االإنفاق .
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إدارات وأقسام الكلية 
1. عمادة الكلية /

تعنى بتويل �شوؤ�ن الكلية �ت�شيري  �شوؤ�نها العلمية �الب�شرية �املالية �االدارية ، �ت�شم االإدارات التالية  :
اإدارة املكتب   -
اإدارة الكلية   -

اإدارة العالقات العامة �االعالم   -

اأ. اإدارة الكلية /
يف  �االإدارية  املالية  ال�شوؤ�ن  على  اال�شراف  بتويل  تقوم 

الكلية، �ت�شم الوحدات التالية :
�شوؤ�ن املوظفني  -

�شوؤ�ن اأع�شاء هيئة التدري�س  -
احلركة �النقل  -

امل�شتودعات �التموين  -
اخلدمات �ال�شيانة  -

ال�شو�ؤن املالية  -

ب. اإدارة العالقات العامة .
هي ادارة تعنى بتقومي �تدعيم عالقة الكلية مبن�شوبيها �بجمهورها اخلارجي �التعريف بد�ر الكلية �تز�يد اإدارات 

اجلامعة بكافة املعلومات �التوا�شل مع ��شائل االعالم �اال�شراف على موقع الكلية .
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وكالة الكلية  /  .2
تعنى بتويل االإ�شراف على �شري العملية التعليمية للطلبة 
�الربامج  ال�شيا�شات  �تنفيذ  اجلامعية  الدرا�شة  مرحلة  يف 
التعليمية  �اخلدمات  الطلبة  �شوؤ�ن  جماالت  يف  املعتمدة 

امل�شاعدة �حتقيق االهداف املحددة لها ، ��شم حاليًا : 
االإر�شاد االأكادميي  -
ال�شوؤ�ن الطالبية.  -

املرافق �املعامل  -
االأن�شطة الطالبية  -

اإدارة املنهج  -
ال�شوؤ�ن ال�شريرية  -

�شوؤ�ن الطالبات  -

3. وكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي / 
تعنى باال�شراف على برامج الدراغ�شات العليا يف الكلية �دعم االأبحاث �االإ�شراف على املعيدين �املبتعثني ، �ت�شم :

البحث العلمي  -
�شوؤ�ن املعيدين �املحا�شرين �املبتعثني  -

خدمة املجتمع  -
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4. وكالة الكلية للتطوير واجلودة /
عنى باال�شراف العام على التطوير �اجلودة �حتقيق معايري االعتماد �التقومي االكادميي يف العملية التعليمية ��شبط 

جودة العمل االإداري داخل الكلية �ت�شم حاليًا :
�حتديد  االكادميية  لالق�شام  الفني  الدعم  �تقدمي  اجلودة  ثقافة  بن�شر  اجلودة  �حدة  �تقوم   ( اجلودة  �حدة   -

مواطن التح�شني املمكنة �اإعداد تقارير د�رية عن م�شتويات االداء �متابعة اجراءات جوائز التميز بالكلية (
االعتماد االأكادميي  -

م�شادر �تقنيات التعليم  -
التعليم االإلكرت�ين  -

5. الأق�سام العلمية  /
يوجد يف  كلية الطب ع�شر�ن  ق�شمًا �هي كما يلي:

ق�سم علم الأمرا�ض11ق�سم الأمرا�ض اجللدية1

ق�سم طب املجتمع وال�سحة العامة12ق�سم اجلراحة2

ق�سم طب الأ�سرة13ق�سم اأمرا�ض الن�ساء والولدة3

ق�سم الطب النف�سي14ق�سم اأمرا�ض العيون4

ق�سم جراحة العظام15ق�سم اأمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة5

ق�سم امل�سالك البولية16ق�سم اأمرا�ض الأطفال6

ق�سم الأ�سعة والت�سوير الطبي17ق�سم التعليم الطبي7
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ق�سم التخدير18ق�سم العلوم الطبية الأ�سا�سية8

ق�سم العناية املركزة19ق�سم الطوارئ9

ق�سم علم الأدوية والعقاقري20ق�سم الأمرا�ض الباطنية  10
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القبول في كلية الطب
�سروط القبول:

احل�شول على �شهادة الثانوية العامة يف العلوم الطبيعية اأ� ما يعادلها مبعدل ال يقل عن %90.  )1
اأال يزيد تاريخ تخرجه من الثانوية العامة على �شنتني من تاريخ التقدمي للقبول بالكلية.  )2

اأداء اختبار القدرات الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم � للقيا�س.  )3
اأداء االختبار التح�شيلى الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم � للقيا�س.  )4

اأال تقل الن�شبة املركبة )الثانوية 30% � التح�شيلى 40% � القدرات 30%( عن %80.  )5
اأداء اختبار تقومي م�شتوى اللغة االإجنليزية الذي تقيمه اجلامعة.  )6

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية اخلا�شة بالكلية.  )7
اجتياز الفح�س الطبي .  )8

اجتياز متطلبات الكلية يف نهاية ال�شنة التح�شريية.  )9
التقدمي عرب البوابة االإلكرت�نية للجامعة يف الوقت املحدد للقبول.  )10

معايري القبول:
يكون القبول يف الكلية تفا�شلي بني املتقدمني �فقًا للمعايري التالية :

الوزن  )الن�شبة املكافئة( نوع االختبار م
%30 معدل ال�شهادة الثانوية العامة )ق�شم العلوم الطبيعية( 1
%30 اختبار القدرات  2
%40 االختبار التح�شيلي  3

اجتياز اختبار اللغة االجنليزية 4
اجتياز املقابلة ال�شخ�شية 5
%100 املجموع
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الخطة الدراسية للكلية:
تنق�شم خطة الدرا�شة بالكلية اإىل اأربع مراحل:

�احدة( )�شنة  التح�شريية  ال�شنة  اال�ىل:  املرحلة  	•
�شنة( ن�شف   � )�شنتني  االأ�شا�شية  الطبية  العلوم  الثانية:  املرحلة  	•

�شنة( ن�شف   � )�شنتني  ال�شريرية  املرحلة   الثالثة:  املرحلة  	•
التدريب( �شنة   ( االمتياز  الرابعة:  املرحلة  	•

 املرحلة اال�ىل : ال�شنة التح�شريية ،  تهدف ال�شنة التح�شريية اإىل تهيئة الطالب امل�شتجدين للدرا�شة اجلامعية ال 
�شيما فيما يتعلق بالبيئة املعرفية � نظام الدرا�شة � اللوائح � االأنظمة �تر�شيخ املبادئ االأ�شا�شية للتعلم � غر�س ر�ح املبادرة 
� الثقة بالنف�س � رفع م�شتوى الوعي باأهمية االن�شباط � ال�شعور بامل�شئولية كما اأنها تهدف لتنمية مهارات الطالب فى اللغة 
االجنليزية � مهارات التعلم � االت�شال �احلا�شب االآيل �كذلك اكت�شاب مبادئ العلوم االأ�شا�شية التي توؤهل الطالب لدرا�شة 

الطب.
تاأ�شي�س  اإىل  التح�شريية �هى تهدف  ال�شنة  املرحلة بعد  تاأتي هذه    ، االأ�شا�شية  الطبية  العلوم   : الثانية  املرحلة   
البنية االأ�شا�شية للطالب من العلوم الطبية االأ�شا�شية مثل  الت�شريح � علم �ظائف االأع�شاء � الكيمياء احليوية الطبية 
ال�شريرية �امل�شكالت ال�شحية املجتمعية �الدرا�شة  املهارات  � علم االأن�شجة � علم االأد�ية �ي�شاف على ذلك تعلم بع�س 
املبكرة للحاالت املر�شيه مما يوؤهله لدرا�شة العلوم الطبية ال�شريرية بي�شر ��شهولة. �مدة درا�شة هذه املرحلة هي �شنتني 

�ن�شف .
 املرحلة الثالثة : املرحلة ال�شريرية ، يف هذه املرحلة من الدرا�شة يخ�شع الطالب للدرا�شة يف االأق�شام ال�شريرية 
املختلفة ح�شب برنامج  معد لذلك �فيها يتعلم الطالب اأ�شا�شيات التعامل مع االأمرا�س �املر�شى �طرق الت�شخي�س �متابعة 

العالج، �يتم التدريب يف امل�شت�شفيات �املراكز ال�شحية.
 املرحلة الرابعة : التدريب )�شنة االمتياز( يف هذه املرحلة يقوم الطالب بالتدرب على املمار�شة الفعلية للطب �ذلك 

من خالل العمل يف االأق�شام االأ�شا�شية بامل�شت�شفيات حتت اإ�شراف اال�شت�شاريني � االأخ�شائيني املوؤهلني ، 
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شؤون الطالب : 
تعترب اإدارة �شوؤ�ن الطالب املركز اخلدمي االأ�ل �االأهم لطالب �طالبات كلية الطب  حيث تقدم االإدارة خدماتها من خالل 
عدة م�شارات ت�شمل القبول �الت�شجيل ، � االأن�شطة الطالبية ��شند�ق الطالب �اأي�شا االإ�شراف التام �املتابعة لهذه اخلدمات 

ليعي�س الطالب يف بيئة جامعية تنا�شب طموحاتهم � ت�شاعدهم على التقدم �النجاح يف حياتهم اجلامعية.
القبول �الت�شجيل :   -1

يتم التن�شيق مع عمادة القبول �الت�شجيل يف االأعمال التالية خلدمة طالب كلية الطب.
- القبول يف الكلية �التحويل اإليها  � خارجها �حتديد امل�شارات.

- الت�شجيل ، �ي�شمل الت�شجيل االآيل للطالب �احلذف �االإ�شافة �االعتذار �االن�شحاب من اجلامعة �االعتذار عن مقرر.
- خدمات الطالب ، �ت�شمل البطاقات اجلامعية �خطابات التعريف �التقارير الطبية �امللفات .

- املكافاأة الطالبية ، �التي ت�شرف ب�شكل د�ري �منتظم .
- البوابة االلكرت�نية للطالب �الطالبات.
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2 - االأن�شطة الطالبية:
�شوؤ�ن   اإدارة  ركائز  اأهم  من  الطالبية  االأن�شطة  تعترب 
الطالب فمن خالل االأن�شطة توفر االإدارة كل ما يلزم الطالب 
من ن�شاطات ت�شاهم يف ملئ اأ�قات فراغه مبا يعود عليه �على 
الطالب  بني  حميمي  جو  الإيجاد   ، بالنفع  ��طنه  جامعته 
من  اكت�شبه  ما  خالل  من  عليه  يعتمد  جياًل  يكون  �بالتايل 
�ال�شوابط  الطالبية  االأن�شطة  اأهداف  �من   . �قدرات  مهارات 

لها ما يلي :
االأهداف:

•	اإثراء اجلوانب املعرفية لدى طالب اجلامعة �حتفيزهم 
على البحث �االطالع �االإبداع العلمي، �تدعيم ر�ح املناف�شة ال�شريفة فيما بينهم.

الن�شاط. م�شادر  تنويع  خالل  من  اجلامعي  الطالب  �شخ�شية  •	تنمية 
االنتماء. ��شدق  الوطني  احل�س  •	تنمية 

املتنوعة. �االأن�شطة  الربامج  خالل  من  الطالب  نفو�س  يف  �قيمها   العامة  الكلية  اأهداف  •	تعزيز 
. �االجتهاد  اجلد  على  �املثابرة  �التكافل  �ال�شدق  كالتعا�ن  الطالب  نفو�س  يف  ال�شوية  القيم  •	غر�س 

. �القيادة  امل�شوؤ�لية  حتمل  على  •	القدرة 
. العامة  �النظم  العمل  •	احرتام 

�االأن�شطة. الربامج  من  الطالب  �زمالئهم  الطالب  �بني  �الطالب  الطب  كلية  اإدارة  بني  احلوار  •	تكري�س 
. �ينفع  يفيد  فيما  الفراغ  اأ�قات  •	ا�شتثمار 

الكلية. اأن�شطة  يف  التطوير  دفة  ليقود�ا  �تنميتها  �مواهبهم  الطالب  طاقات  •	اكت�شاف 



16

ابرز االن�شطة الطالبية :
حملة التعريف بكلية الطب على م�شتوى منطقة �شدير  -

حفل ا�شتقبال الطالب   -
حفل ا�شتقبال الطالب املتفوقني بالكلية للتعريف بالكلية �طريقة القبول فيها  -

احلفل اخلتامي لالن�شطة الطالبية  -
امل�شاركة يف املوؤمترات الطالبية  -

اللقاء الف�شلي للطالب مع عميد الكلية �اع�شاء هيئة التدري�س  -

3-  االإر�شاد الطالبي :
يعترب الطالب هو حمور العملية التعليمية �غايتها ، �من اجل توفري الدعم الالزم للطالب اأثناء م�شريته االأكادميية مبا 
يحقق ان�شياب اخلطة التعليمية �اإنها متطلبات اخلطة الدرا�شية �شمن املدة الزمنية املتاحة ، �من اأجل بناء الثقة الذاتية 
امل�شتقلة لدى الطالب �فقًا الأهداف كلية الطب ، كان �البد من توفري مر�شد اأكادميي من اأع�شاء هيئة التدري�س املتميزين يف 

الكلية لكل طالب .
ميثل االإر�شاد االأكادميي �احدًا من اأهم ��شائل م�شاعدة الطالب لالندماج يف البيئة االأكادميية �حتقيق اأعلى معدالت 
النجاح ، كما �ي�شاهم يف التاأكيد من م�شرية الطالب العلمية من حيث تطبيق اخلطة الدرا�شية �اختيار املقررات �كذلك فيما 

يتعلق باأداء الطالب �م�شتواه العلمي يف خمتلف املقررات .
يقوم املر�شد االأكادميي باالإ�شراف على جمموعة من الطالب ليكون عونًا لهم فيما يحتاجونه من م�شاعدة الأجل ا�شتكمال 
 ، املطلوبة  املهارات  �حتقيق  الدرا�شية  املقررات  يف  النجاح  متطلبات  �اإمتام   ، البكالوريو�س  درجة  على  احل�شول  متطلبات 
�لتقدمي التوجيه �االإر�شاد �امل�شاعدة يف الو�شول اىل حلول ملا يواجهونه من م�شاكل ��شعوبات داخل الكلية اأ� خارجها ، 

�ليكون رقيبًا �م�شرفًا على اختياراتهم �التدخل �الن�شح عند احلاجة مما يوؤدي لتح�شني نوعية العملية التعليمية .
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 مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية :

يخدم الكلية مركز بحوث يقوم على دعم البحوث �الباحثني �ذلك من خالل توفري دعم فني �تقني للباحثني �تن�شيق 
ح�شول اأع�شاء هيئة التدري�س على منح بحثية .

، �يقوم  التدري�س يف بحوث عاملية  اأع�شاء هيئة  لت�شهيل م�شاركة  العاملية  املركز بالتن�شيق مع مراكز اخلربة  كما يقوم 
املركز حاليًا باإ�شدار جملة علمية حمكمة .
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اإلمكانات والخدمات التعليمية :
 حتتوي الكلية على  املرافق التالية :

1- قاعات درا�شية:
التفاعلية  للمحا�شرات  جمهزة  درا�شية  قاعات   7 	•

النظرية.
�املجموعات  املناق�شة  درا�شية جمهزة حللقات  •		6 قاعات 

ال�شغرية.
2- معامل �خمتربات : 

معمل علم �ظائف االأع�شاء.  -
معمل االحياء الدقيقة.  -
معمل الكيمياء حيوية.  -

معمل املهارات.  -
امل�شرحة.  -

معمل اجلهاز الع�شلي.  -
معمل اجلهاز اله�شمي �البويل.  -

معمل اجلهاز الع�شبي �االإح�شا�س  -
معمل اجلهاز الد�ري �التنف�شي.  -

3- مكتبة طبية.
4- غرفة انرتنت.

كما �فرت اجلامعة :
�شاالت ريا�شية �مطاعم �مراكز ت�شوير �مكتبة �شاملة .
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عناوين االتصال /
هاتف ثابت /

064042269
فاك�س /

064042500
�س.ب /66/11952

املوقع االلكرت�ين /
www.mu.edu.sa

الربيد االلكرت�ين /
medicine@mu.edu.sa
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