
 نشأة الكليت  : 

ْٔٙ انغُخ انزذسٚجٛخ نهغالة ٔانغبنجبد يٍ عًٛغ الغبو انكهٛخ ) انزًرشٚر     

رمُٛخ األعٓضح انغجٛخ . انؼالط انغجٛؼٙ . انًخزجشاد انغجٛخ , األشؼخ ( درٛرش          

( شٓش رذسٚت فٙ إدذٖ انًغزشفٛبد انًؼزًرذح  12ٚمضٙ انغالة ٔانغبنجبد )

يجبل رخظظّ ٔثؼذ االَزٓبء يرٍ ْرزِ انغرُرخ ٚرًركرٍ              كًهب فٙ 

 .نهغبنت أٔ انغبنجخ اعزالو ٔصٛمخ انزخشط 

 سنت االهتياز : 

 204240400/ فاكس  :  204240400هاتف : 

 5150ص ب :   55400المـدينة : المجمعة الرمـز البـريدي 

 هتطلباث التخرج  : 

نهذظٕل ػهٗ انذسعخ انؼهًٛخ انزٙ رًُذٓب انكهٛخ  ٚجت ػهٗ انغبنرت اعرزرٛربص       

عًٛغ  يزغهجبد انزخشط ثُجبح  دغت انخغخ انذساعٛخ نهجشَبيظ  انرز٘ عرجرم        

(     5يرٍ       2فّٛ  ػهٗ أٌ ال ٚمم انزمذٚش انؼبو  ػٍ يمجٕل ) يؼذل ررشاكرًرٙ         

 إضبفخ انٗ    عُخ االيزٛبص .

 الدرجت العلويت التي تونحها الكليت

 االيكبَٛبد انًبدٚخ : -1

لبػخ  24لبػبد دساعٛخ يضٔدح ثأدذس انزمُٛبد انًغبػذح  فٙ  انزذسٚظ  )    -

 دساعٛخ (

يؼًم (   يجٓضح ثأدذس انزجٓٛضاد انؼهًٛخ  فرٙ        20يؼبيم يزخظظخ  )   -

 يخزهف انزخظظبد انكهٛخ  يٕصػخ كبنزبنٙ  :

 (4   . ٙيشكض انذبعت اٜن ) يؼبيم 

    ٙانُبد٘ انًؼشف 

 يشكض انجذررررٕس 

  (5 رمُٛخ االعٓررررررررضح انغجٛرررخ  ) يؼبيم 

  (3 ٙػهٕو االشؼخ ٔانزظٕٚش انغج  ) يؼبيم 

   (8  /  رًشٚررررر  ) فشع عبنجبد 4—فشع عالة 4يؼبيم 

  (9  /  ٙػالط عجٛؼ ) فشع عبنجبد 4—فشع عالة 5يؼبيم 

   (9  /  انًخزجشاد انغجٛخ  ) فشع عبنجبد 4—فشع عالة 5يؼبيم 

 االيكبَٛبد انجششٚخ :   -2

  (27  /  ) فشع انغبنجبد   10 -فشع عالة   17ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ 

  (35  /   ) فشع عبنجبد  9 -فشع عالة   26يذبضش 

  (18  /      ) فشع عبنجبد   6—فشع عالة 12يؼٛذ 

  (106  /    ) ٘فشع انغبنجبد   87 —فشع عالة 19اداس 

  (12  /         ) ُٙفشع انغبنجبد  3 —فشع انغالة 9ف 

  (3  /      ) ٙفشع انغبنجبد   1—فشع عالة 2اخظبئ 

 االهكانياث الوتاحت في الكليت : 

رًُخ كهٛخ انؼهٕو انغجٛخ انزغجٛمٛخ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ) أخظبئٙ ( فٙ ادرذ    

 رخظظبد انكهٛخ نهغالة ٔانغبنجبد . 



ْر    18/1/1428أَشأد كهٛخ انؼهٕو انغجٛخ انزغجٛمٛخ فٙ انًجًؼخ ثرزربسٚر         

ربثؼخ نجبيؼخ انًهك عؼٕد صى ضًذ نجبيؼخ انًجًؼخ انزٙ أَغأد ثبنزرٕعرٛرّ    

ْر    1430سيضربٌ       3انغبيٙ انكشٚى يٍ يمبو خبدو انذشيٍٛ انششٚفٍٛ فرٙ    

 و . 2009أغغغظ  24انًٕافك 

 نشأة الكليت : 

  االثزكبس ٔانزًٛض فٙ انزؼهٛى انغجٙ ٔ انششاكخ انًجزًؼٛخ ٔعًُٛب ٔانًغبًْرخ

 . فٙ انجذش انؼهًٙ ػبنًًٛب

 

                          رٕفٛش ثٛئخ أكبدًٚٛخ يزًرٛرضح نرزرأْرٛرم كرفربءاد ي رجرزركرشح ٔ يرزرغرٕسح

 القين : 
 اإلثذاع -اإلرمبٌ      -انزؼبٌٔ      -اإلخالص     

 الرؤيت : 

رغٕٚش انجشايظ األكبدًٚٛخ نزهجٛخ دبعبد عٕق انؼًم ٔ رأْٛهٓب نالػزًبد ٔعُٛرًب   

 ػبنًًٛب.

انزذغٍٛ انًغزًش نًٓبساد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٕٚاكت انًغزجرذاد فرٙ      

 أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔأًَبط انزمٕٚى.

رغٕٚش يٓبساد انزؼهى انزارٙ ٔاالرظبل ٔ انزفكٛش انؼهًٙ نذٖ انغالة ثربنرغرشق     

 انذذٚضخ.

رشجٛغ ٔرغٕٚش يٓبساد انجذش انؼهًٙ يٍ خالل دػى انًشربسٚرغ انرجرذرضرٛرخ ٔ             

 انًشبسكخ فٙ انفؼبنٛبد انؼهًٛخ.

رُٕٚغ يظبدس انزًٕٚم يٍ خالل خذيبد اعزشبسٚخ ٔػالعٛخ راد عبثغ خربص ٔ       

 عشح ثشايظ انزؼهٛى انًٕاص٘ فٙ يخزهف  رخظظبد انكهٛخ.

رٕفٛش يغزٕٖ يزًٛض يٍ األَشغخ ٔانزذسٚت اإلكرهرٛرُرٛركرٙ نرغرالة انركرهرٛرخ                 

 ثبعزخذاو انٕعبئم انؼهًٛخ انذذٚضخ.

 * انزؼبٌٔ يغ انًؤعغبد انًشيٕلخ فٙ يجبل انزؼهٛى  ٔ انجذش انؼهًٙ.

*  رمذٚى ثشايظ دساعبد ػهٛب يزخظظخ رغبْى ٔعَُٛب فٙ انزًُٛخ االلرزرظربدٚرخ      

 انًجُٛخ ػهٗ انًؼشفخ.

 األهداف  : 

 نظام الدراست في الكليت : 

رزجغ  كهٛخ انؼهٕو انغجٛخ انزغجٛمٛخ فٙ َظبيٓب انذساعٙ َرظربو انغربػربد       

( 18انًؼزًذح ٔٚذسط انغبنت انًمشساد انذساعٛخ ثبنهغخ اإلَجهرٛرضٚرخ فرٙ )         

أعجًٕػب نكم فظم دساعٙ , ٔٚزهمرٗ عرالة ٔعربنرجربد انركرهرٛرخ ثرجرًرٛرغ                       

اخزظبطبرٓى  دسٔعٓى انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ  ثبعزخذاو ٔعبئم يخزهفخ  يُٓرب  

انًذبضشاد   انُظشٚخ ٔدهمبد انُمبػ ٔانذسٔط انؼًهٛخ انزغرجرٛرمرٛرخ فرٙ         

انًخزجشاد ٔانًؼبيم ٔانزذسٚت اإلكهُٛٛكٙ انًٛذاَٙ فرٙ انرًرغرزرشرفرٛربد           

 ٔانًشاكض انظذٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانمغبػبد انظذٛخ  نكبفخ انزخظظبد .

 اإلطار العام للخطط الدراسيت في الكليت  : 

 

 تخصيص الطالب  : 

ٚزى رخظٛض انغبنت ثؼذ اعزٛبصِ نهغُخ انزذضٛشٚخ ثُجبح ٔ ٚزخظض فرٙ  

 أدذ انزخظظبد انزبنٛخ

 انؼالط انغجٛؼٙ ٔ انزأْٛم انظذٙ .1

 انزًشٚ  .2

 ػهٕو انًخزجشاد انغجٛخ .3

 ػهٕو االشؼخ ٔ انزظٕٚش انغجٙ .4

 عالة   -رمُٛخ االعٓضح انغجٛخ   .5

ٚشعٙ صٚبسح يٕلغ عبيؼخ انًجًؼخ ) ػًبدح انمجٕل ٔ انزغجٛم ( ػهٙ انرشاثرظ     

 االرٙ

http://www.mu.edu.sa 

 الرسالت  :

 اسم البرنامج
مدة 

 الدراسة
 ) السنة (

اجمالي 
الوحدات 
 الدراسية

 توزيع الوحدات الدراسية 

 متطلبات التخصص متطلبات الكلية متطلبات الجامعة

 اختياري إجباري اختياري إجباري اختياري إجباري

 6 81  4 31  12 - 134  1+  4  التمريض

 6 81  4 31  12 -  134      1+  4  علوم المختبرات الطبية

 6 87 4 31  12 - 141  1+ 4.5   تكنولوجيا األجهزة الطبية

 - 91  4 31 12 - 137   1+  4 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي

  -  -  - - -  - -  - علوم األشعة و التصوير الطبي

 التسجيل في الكليت :

http://www.mu.edu.sa/ar

