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كلمة سعادة عميد الكلية

وصحبه ومن واالهآلهبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد و 
ويبلغ عدد الطلبة والطالبات . م2010هذه الكلية التي أنشئت عام الطب بجامعة جدةكليةيسرني ويشرفني أن أرحب بكم في

وتعتمد الكلية في مبادئها على استخدام أحدث الطرق العلمية في التدريس, طالًبا 190الذين يدرسون بها حاليا أكثر من 
.بمعايير عالمية وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريسوالمناهج العلمية المطورة من أجل تخريج أطباء

لك من خالل وتبذل إدارة الكلية مجهودات كبيرة للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية وتطويرها بصفه مستمرة وذ
ول على عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات عالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية لمواكبة التطور العالمي والتجهيز للحص

ـ لتكتمل بذلك 1440-1439وسعت الكلية إلى افتتاح شطر للطالبات في العام الدراسي . األكاديمي المحلي والعالمي االعتماد ه
.على حد سواء منظومتنا الصحية الواعدة والتي سنقدم من خاللها خدماتنا ألبنائنا الطالب والطالبات ولكافة شرائح المجتمع

شادي بن طالل زارع. د
عميد كلية الطب
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اديميةكلمة سعادة وكيل الكلية للشؤون األك

..وصحبهآلهالحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى 
ى الكلية لقد أنشأت كلية الطب بجامعة جدة لتكون رافًدا من روافد العلم والمعرفة في وطننا الحبيب, وتسع

من خالل القيام بدورها إلى نشر ودعم أبحاث الطب وعلومه ليس على مستوى المملكة فحسب بل على
ل ومن خال, مستوى المنطقة كذلك , وذلك من خالل استقطاب علماء متميزين من أعضاء هيئة التدريس 
مان نجاح الطلبة التعاون مع مراكز األبحاث العالمية وتهيئة بيئة مواتية للتعليم والتعلم للبحوث الكفيلة بض

.في المجالين العملي والنظري, وضمان أهلية الخريجين لالنخراط في سوق العمل
بداع لقد خطت الكلية الخطوات األولى في طريق التطور والتحديث, وتسعى على الدوام للتميز والريادة واإل

برامجها لحصولها على االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية لالعتماد والتقويم األكاديمي وإخضاعوالسعي 
دارية وأبحاثها للمعايير الدولية كأدوات رقابية على مستويات الجودة وعلى نوعية الخدمات األكاديمية واإل

.للمساهمة بإذن اهلل تعالى في االرتقاء بمخرجات التعليم والتدريب إلى أفضل المستويات
المعتز بن هاشم عبده هاشم. د

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد

-1439عام في في جامعة جدة والتي برغم حداثة إنشائها الطب شطر الطالبات إنه لمن دواعي سروري أن أتشرف بوكالة كلية 
ـ إال أنها تسعى بكل ما أعطيت من إمكانيات ودعم لخلق سمعة أكاديمية عالية محلًيا وعالمًيا وذلك بتجويد مخرجاته1440 ا ه

عليم الطبي منهجية مطورة في التمن خالل وإعدادهم لسوق العمل والتنافس على االلتحاق ببرامج الزمالة المحلية والعالمية وذلك 
ر وممارسة الطب أحدث المناهج الطبية المعتمدة على حل المشكالت والتفكير التحليلي والقدرة على التعليم الذاتي المستموتدريس 

.المراكز الطبية المبني على البراهين  وبتوفير مصادر التعلم الحديثة مثل إدراج التعليم اإللكتروني في بعض المقررات, والتدريب في
وعية الكلية إلى تطوير مهارات طالباتها البحثية والقيادية بعمل برامج ودورات المنهجية  إثرائية وأنشطة طالبية تطوتسعى 

.للطالبات أثناء الدراسة

ةكلمة سعادة وكيلة الكلي

فاتن بنت محمد سايس. د.أ
وكيلة كلية الطب
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نبذة عن كلية الطب



لتضم عدد ا من فروع أقسام العلوم الطبية ، م 2010/ هـ1431أنشئت كلية الطب بشمال جدة كـ فرع عام 
 (NJ7)فصول دراسية و مبنى  (NJ1)مباني ,مبنى 3أقسام , وكانت تضم عدد 6األساسية والتي بلغ مجملها آنذاك 

م صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 2013/ هـ 1434إلدارة الكلية , وفي عام ( (NJ13معامل ومختبرات و مبنى
امها هـ وذلك بالموافقة على تحويل فرع الكلية بشمال جدة إلى كلية مستقلة بأقس1434/ 3/ 2أ وتاريخ /432

ام قسم للعلوم الطبية األساسية والسريرية , وبعد ذلك صدر القرار الملكي في ع21والتي يصل عدد أقسامها إلى 
ريح هـ والمتضمن انشاء جامعة جدة والتي شملت كلية الطب بشمال جدة وضمت الكلية مبنى قسم التش1435

سجة والمكون من ثالثة أدوار والذي يشتمل على المشرحة وثالجات حفظ العينات التشريحية ومعملي علم األن
.والخاليا و قاعات تدريسية وكذلك معمل المهارات السريرية وأيضا مكاتب أعضاء هيئة التدريس

, لتضم عــددًا من فروع أقسام العلوم (هـ1440-هـ 1439)أنشئت كلية الطب للطالبات بالشرفية بالعام األكاديمي 
بين فصول دراسية, معامل ( 6و1,3,4,5)مباني 5أقسام, وهي تضم عدد 7الطبية األساسية والتي بلغ مجملها 

الطالب إلى مباني الشرفية شطر هـ تم نقل كلية الطب 1441-1440في العام األكاديمي .ومختبرات وإدارة الكلية 
مبنى ( 6-5)حيث حصل شطر الطالبات على المبنى, وتم توزيع المباني بين شطري الكلية وكلية العلوم التطبيقية 

.  مشرحة مشتركة بين شطري الكلية( 1)وشمل المبنى ( 4-3)وشطر الطالب حصلوا على المبنى , إداري ومبنى فصول 

يةنبذة عن الكل
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ي أن تكون المرجعية في التميز األكاديم
قًا الطبي في منطقة الشرق االوسط وتواف

امج تلتزم كلية الطب بجامعة جدة بتقديم بر.2030مع رؤية المملكة 
ة تعليمية ذات جودة عالية لطالبها في مرحل
م البكالوريوس وبرعاية مشاريع البحوث ودع
ي االنشطة العلمية والتواصل مع المجتمع ف

المملكة العربية السعودية

ةالرؤية والرسال

الرسالة

ةالرؤي
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األهداف

المجال
التعليم  

المجال
  
البحث 

مجال 
المجتمع

ي حقل تحقيق جودة عالية للبرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس ف
وحل الطب تهيئة قدرات الطالب للتعلم الذاتي والتفكير التحليلي

المشكالت, تخريج طلبة لممارسة واجباتهم طبق األنظمة 
.واألخالقيات اإلسالمية

صحة الوصول والمحافظة على التميز البحثي المتعلق بال
ي والمرض المشاركة في كتابة وترجمة ونشر المعرفة ف

.الحقل الطبي

ة نشر افكار الطب الوقائي في المجتمع تقديم خدمات الرعاية الصحي
المعتمدة على دليل علمي في جميع مستويات الرعاية األولية 

ي والمتقدمة, ونشر ثقافة اشراك المجتمع عن طريق التثقيف الصح
.والخدمات الصحية
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إدارة الكلية وأقسامها العلمية 

:  إدارة الكلية متمثلة في
.عميد الكلية

. وكالء الكلية
.رؤساء األقسام العلمية بالكلية
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:ا العامة والشعب التابعة لهاألقسام 
الشعب التابعة للقسممالقسم العامم

قسم الجراحة1
شعبة المسالك البولية1
شعبة العظام2
شعبة األنف واألذن والحنجرة3
شعبة العيون4

شعبة أمراض الدم1قسم الطب الباطني2
شعبة األشعة 2

شعبة الطوارئ1قسم طب األسرة والمجتمع3
__قسم طب األطفال4
__قسم النساء والوالدة5
__قسم التخدير والعناية المركزة6

قسم العلوم الطبية األساسية7

شعبة الكيمياء الحيوية السريرية1
شعبة التشريح2
طبيةشعبة الكائنات الدقيقة والطفيليات ال3
شعبة علم وظائف األعضاء4
شعبة علم األدوية5
شعبة علم األمراض الوراثية6
شعبة علم األمراض7



الهيكل التنظيمي لكلية الطب 



مجلس الكلية

وكالة الكلية

الهيكل التنظيم  لكلية الطب

وكالة الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي 

وكالة الكلية للتطوير 
والتنمية المستدامة

عميد الكلية
كليةاللجنة االستشارية لل

أمانة مجلس الكلية

وحدة الشؤون 
التعليمية

مركز المهارات 
السريرية

وحدة األنشطة 
الطالبية

وحدة التوجيه 
واإلرشاد

وحدة الحقوق 
الطالبية

وحدة المعامل 
واالختبارات

وحدة البحث 
العلمي

وحدة الدراسات 
العليا

وحدة خدمة 
المجتمع

وحدة خريجي
الكلية

وحدة شؤون 
المعيدين 

والمبتعثين
وحدة تقنية 

المعلومات

وحدة القياس 
والتقويم

وحدة ضمان 
الجودة واالعتماد 

األكاديمي
وحدة

االختبارات

وكالة الكلية بشطر 
األقسام العلميةالطالبات  ب وكالة الكلية للتدري

إدارة الكليةالسريري 

وحدة التدريب 
العملي والتعاوني

وحدة أطباء
االمتياز 

المركز الطبي 
وحدة الدراسات الجامعي

العليا والبحث 
العلمي 

وحدة الشؤون 
التعليمية والخدمات

الطالبية 

وحدة التطوير 
والتنمية 

المستدامة

وحدة الموارد 
البشرية

وحدة العالقات 
العامة واإلعالم

وحدة الموارد 
البشرية

وحدة
الشؤون المالية
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برنامج بكالوريوس الطب والجراحة



:ت اتآتيةيجب على الطبيب المتخرج من كلية الطب أن يكون لديه القدر الكافي من المعرفة والفهم في المجاال

.مراحل تطوير وتركيب وظائف جسم األنسان, والتفاعل ما بين أجهزة الجسم المختلفة
.معأسباب وآليات, وتاريخ المرض وخاصة األمراض الشائعة الجسدية, والعقلية, السيما المنتشرة في المجت

.وسائل وطرق التشخيص األكثر استخدامًا, وحيثيات استخدامها
.يطرق عالج األمراض المنتشرة, ويشمل ذلك استخدام األدوية والعالج, التغذية المناسبة, والدعم النفس

.مبادئ التثقيف الصحي, والوقاية من المرض, وإعادة تأهيل المرضى
.صحة المرأة الحامل, ومبادئ الحمل, الوالدة الطبيعية

ي التدريب مدة الدراسة في البرنامج خمس سنوات بعد السنة التحضيرية, يتبعها سنة تدريبية يقضيها الخريج ف
السريري بمسمى طبيب امتياز, يمنح بعدها درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

أهداف البرنامج 
:أهداف متعلقة بالمعرفة

برنامج بكالوريوس الطب والجراحة
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.كيفية الكتابة, والحصول على التاريخ المرضي بطريقة منظمة, هادفة, ودقيقة
.كيفية أداء الفحص المرضي الجسدي, والعقلي بدقة وعناية

.ربط التاريخ المرضي بالفحص السريري للوصول للتشخيص
.اختيار التحاليل الطبية, وطرق التشخيص األقل تكلفة, واألكثر فعالية

.تصميم خطة عالجية لكل مريض
.التواصل مع إرشاد المرضى, وأسرهم في كل ما يخص التشخيص والعالج

.أداء العمليات األساسية لطرق إنقاذ حياة المرضى
.لميًااستخدام قواعد المعلومات للحصول على المعلومة الطبية المناسبة, والموثقة ع

.التواصل بوضوح وفعالية مع جميع أعضاء الفريق الطبي

:أهداف متعلقة بالمهارات 

برنامج بكالوريوس الطب والجراحة
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.احترام حقوق االنسان, والتقيد باألخالق واتآداب اإلسالمية
.الرغبة في تخفيف األلم والمعاناة لدى المرضى

.الحرص على العمل بروح الفريق مع جميع أعضاء الفريق الطبي
.الشعور بالمسؤولية, وتبني مبدأ التعليم مدى الحياة

.تحويل المرضى إلى من يستطيع عالجهم إذا ما دعت الحاجة لذلك
.عدم استخدام أي طريقة للتشخيص, أو العالج ال يحتاجها المريض, أو ليست من صالحه

: أهداف متعلقة بالسلوك

برنامج بكالوريوس الطب والجراحة
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آلية القبول بكلية الطب



  كلية الطب اجتياز متطلبات السنة التحضي  
ن
ن ف :ية ننجا  وي  يتطلب التسكي 

الساعات اسم المادة رمز المادة 

ELPR-101 ية ن 3لغة انجلي 

ELPR-102 ية ن 3لغة انجلي 

SCCH-1013-1-كيمياء عامة

SCMT-1013-1-احياء عامة

SCMT-101 13رياضيات عامة

SPH-101 ياء عامة ن 13في 

SEPS-1002مهارات الدراسة الجامعية

BCBA-1002مهارات ريادة األعمال

SSSH-100 2اللياقة البدنية والصحةمفاهيم

CCCS-100مجة   علوم الحاسب والير
ن
2مقدمة ف

26اإلجمال  

آلية القبول بكلية الطب

19



  المقررات التالية
ن
:ويتوجب الحصول عىل تقدير مرتفع ف

102-101اللغة اإلنجليزية    
101كيمياء عامة            
101أحياء عامة                 

ية للكلية, مع األخذ في االعتبار بأن األفضلية للمعدل النسبي األعلى وحسب القدرة االستيعاب
.حيث تتم المفاضلة على المقاعد المتاحة حسب المعدل النسبي الموزون

آلية القبول بكلية الطب
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الخطة الدراسية



السنة الثانية 

الخطة الدراسية
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السنة الثالثة

الخطة الدراسية

23



السنة الرابعة

الخطة الدراسية
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السنة الخامسة

الخطة الدراسية
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السنة السادسة

الخطة الدراسية
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متطلبات التخرج لبكالوريوس الطب والجراحة

وحـدات دراسيـةالسـنة الدراسيـة

40السنـة الثانية

53السنـة الثالثـة

45السنـة الرابعـة

49السنـة الخامسـة

48السنـة السادسـة

235اجمــال  

235المجمـوع العام للوحدات

يصبح عدد ساعات التخرج من الجامعة( 27)بعد إضافة عـدد ساعـات متطلبات السنة التحضيرية 
.  ساعة262(بكالوريوس الطب والجراحة)

في التدريب بأحد ( شهر12)بعد اكمال متطلبات البكالوريوس الموضحة أعاله تمضي الطالبات عامًا كاماًل 
".سنة االمتياز " المستشفيات المعتمدة من قبل الكلية وتسمى هذه الفترة 

: مالحظة
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في ( شهر12)بعد إكمال متطلبات البكالوريوس خالل السنوات الخمسة تمضي الطالبات عامًا كاماًل 
,"سنة االمتياز " التدريب بأحد المستشفيات المعتمدة من قبل الكلية وتسمى هذه الفترة 

:ويكون التدريب في التخصصات الطبية السريرية على النحو التالي

سنة االمتياز

شهرانجراحة عامة

شهرانأمراض باطنه

شهرانامراض النساء والوالدة

شهرانطب األطفال

شهرطوارئ

شهرطب االرسة

  أي نوع من العلوم الطبية الرسيرية يرغبه ا)اختياري 
ن
شهران(لطالبف

اسبوعانإجازة
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قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب



نظام الدراسة

.تسير الدراسة بكلية الطب بنظام السنة الدراسية الكاملة
(يازسنة االمت)تكون الدراسة من خمس سنوات دراسية بعد السنة التحضيرية تليها سنة تدريب إجبارية 

نوات الس–المرحلة األولى )تتكون الدراسة من مرحلتين دراسية وتمثل السنة الدراسية الثانية الثالثة 
(.يريةالسنوات السر-المرحلة الثانية)وتمثل السنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة ( األساسية

ثة على نظام تسير الدراسة في السنة الدراسية الثانية على نظام الفصول الدراسية وفي السنة الدراسية الثال
.المقررات الدراسية ضمن نظام السنة الدراسية الكاملة

ام السنة على نظام الدورات متعددة األسابيع ضمن نظ( السريرية)تسير الدراسة في المرحلة الدراسية الثانية
.الدراسية الكاملة

.ية ألخرىيتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات السنوات الدراسية وفقًا ألحكام االنتقال من سنة دراس

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب
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أحكام االنتقال من سنة دراسية ألخرى واإلعادة

  مقررات متطلبات الكلية يتم تطبيق التال  
ن
:الطالب الراسبون ف

(:السنوات األساسية)المرحلة األولى 
وحدات دراسية باالنتقال إلى السنة الثالثة, وذلك بعد ( 7)يسمح للطالبات الراسبات في مادة أو أكثر من مواد السنة الثانية ال يزيد عبؤها الدراسي اإلجمالي عن 

.اختبارات الدور الثاني على أال تدخل الطالبات االختبار النهائي التالي بشقيه النظري والعملي للمادة التي رسبت فيها
وحدات دراسية وذلك بعد اختبارات الدور الثاني يبقون إلعادة ( 7)الطالبات الراسبات في مادة أو أكثر من مواد السنة الثانية يزيد عبؤها الدراسي اإلجمالي عن 

.السنة الدراسية في المواد الراسبات فيها فقط دراسة واختبار أ
( .السنة الثانية والثالثة)ال يسمح للطالبات االنتقال إلى السنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع مواد ومقررات المرحلة األساسية 

.ال يسمح للطالبات الراسبات في أي مقرر باالنتقال الى السنة الخامسة اال بعد اجتياز جميع المقررات: السنة الرابعة
هن االنتقال الطالبات الراسبات في أي مقرر من مقررات الدورات الدراسية السريرية متعددة األسابيع يسمح ل: السنتان الخامسة والسادسة

.سةللمقرر الذي يليه في نقس السنة الدراسية وال يجوز لهن االنتقال للسنة السادسة اال بعد اجتياز جميع مقررات السنة الخام
.ر أالطالبات الراسبات في أي مقرر من مقررات الدورات الدراسية السريرية متعددة األسابيع يجب عليهن إعادة الدورات دراسة واختبا

(:السنوات السريرية)المرحلة الثانية 

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

:وتشمل المادة الثامنة من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية 
حسب ما بعد االنتهاء من السنة التحضيرية توزع المقررات الدراسية على خمس سنوت دراسية ويحدد لكل سنة دراسية عدد الوحدات الدراسية

.تقتضيه الخطة الدراسية المعتمدة
.يتم تسجيل الطالب في مقررات السنوات الدراسية بالتدرج بدءًا من السنوات الدراسية الدنيا وفق الخطط الدراسية المعتمدة
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:المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

التأجـيلاالعتـذار

 من الطالبة ال إدارة الشؤون ال
ً
تعليمية تقديم االعتذار خطيا

ومن ثم يتم عرضه عىل لجنة الشؤون االكاديمية

 من الطالبة ال إدارة الشؤون التع
ً
ليمية تقديم االعتذار خطيا

ومن ثم يتم عرضه عىل لجنة الشؤون االكاديمية

ال  االعتذار عن االستمرار بالدراسة للفصل الدراس  الح

(W)ويحصل الطالب عىل تقدير 

 اال التأجيل هو االعتذار عن دراسة الفصل الدراس  القادم عىل

ن أو ثال  ن متتاليي  ن دراسيي  ث فصول يتجاوز مدة التأجيل فصلي 

متفرقة ثم يطوى قيده

اكم     احتساب المعدل الير
ن
، فصل االعتذار ال يدخل ف

وتحتسب فصول االعتذار ضمن المدة الالزمة إلنهاء 

متطلبات التخرج

طلبات ال تحتسب فصول التأجيل ضمن المدة االزمة لإلنهاء مت

التخرج

.على الطالب المنتظم ضرورة حضور المحاضرات والدروس العلمية
لكل مقرر خالل الفصل الدراسي, ( %75)يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره للمحاضرات والدروس العلمية عن 

(.DN)ويعد الطالب الذي يحرم من دخول االختبار النهائي راسبًا في المقرر ويرصد له تقدير 

:المـواظبــة

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب
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إذا تغيب الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي كامل دون طلب التأجيل يطوى قيده, كما يحق لمجلس الجامعة طي قيد الطالب
.إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل

.إذا لم ينتظم الطالب المستجد بالدراسة في مدة أقصاها أربع أسابيع من تاريخ بدء الدراسة دون طلب التأجيل يطوى قيده

:االنقـطــاع عن الدراسة

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

.يتقدم الطالب بإعادة القيد خالل سنتين من تاريخ طي القيد
موافقة مجلس الكلية والجهات ذات الصلة على إعادة قيد الطالب 

تنطبق عليه إذا مضى سنتان او أكثر على طي قيد الطالب يتقدم للجامعة كطالب مستجد دون الرجوع الى تاريخه الدراسي السابق على ان
.كافة شروط القبول في حينه

: إعـادة القـيــد

:ضوابط إعـادة القـيــد
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.إعادة قيد الطالب أكثر من مره
سباب الطالب الذي تم فصله من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية, أو فصل من جامعة أخرى أل

يده ملغي من تعليمية أو تأديبية, وإذا اتضح بعد إعادة قيده انه سبق فصله لتلك األسباب يعتبر ق
.تاريخ إعادة القيد

.ة الطبمن االستمرار بالدراسة أو ممارسة مهنتعيقهإعادة قيد الطالب في الحاالت المرضية التي 

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

:يجـــوز  ال
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 يتزيد عن خمسةيتم تسليم التقارير الطبية الخاصة باالختبارات إلدارة الشؤون التعليمية عن طريق الطالب نفسه أو من ينوب عنه في فترة ال
.أيام من تاريخ التقرير الطبي ووقت الحالة المرضية التي أصدر بشأنها التقرير

.  تسليم االشعار الطبي عن عذر الغياب عن االختبار بعد انعقاد االختبار بثالثة أيام كحد اقصى
.جميع التقارير الطبية البد ان تكون صادرة من اإلدارة الطبية في الجامعة او مستشفى حكومي

.ؤون الصحيةالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات او المستوصفات الخاصة ال يتم اعتمادها اال بعد تصديقها من المديرية العامة للش
إدارة رير الىإذا كان الغياب عن اختبار دوري يتم تقديم التقرير الى رئيس القسم, اما إذا كان الغياب عن اختبار نصفي او نهائي يتم تقديم التق

.الشؤون التعليمية ومن ثم يتم عرضه على لجنة الشؤون االكاديمية للبت في االمر
.لجنة الشؤون االكاديمية لها الحق في عدم قبول العذر الطبي في حالة تكرار الغياب

ن النسبة في حالة التقارير الطبية غياب عن محاضرات او دروس علمية يتم تقديرها من قبل القسم او الشعبة ليتم عدم احتساب الغياب م
.العادية التي تحسب للطالب نهاية العام الدراسي

:آلية تسليم التقارير الطبية

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

ن يكون يجب على الطالب انهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على ان ال يقل التقدير العام عن مقبول وا
.بنجـاح( االمتيـاز)قد أدى سنة التدريب االجباري 

:التخــرج
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.إذا لم ينجح بعد قضاء سنتين دراسيتين في أي من السنوات الدراسية الثانية والثالثة
, (سةالرابعة والخامسة والساد)إذا رسب الطالب في مقررات الدورات متعددة األسابيع لثالث مرات في السنوات الدراسية 

.ةويحق لمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب ألنهاء متطلبات التخرج بناءً على توصيات مجلس الكلي

:الفصل الجامع  

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

:حاالت الفصل من الجامعة
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.للمقررات( الدور األول)في كل من السنة الثانية والثالثة لكل فصل دراسي يعقد اختبار نهائي 
.في كل من السنة الرابعة والخامسة والسادسة يعقد اختبار نهائي في نهاية كل دورة متعددة األسابيع

لية او السريرية تحتسب درجة األعمال الفصلية أو التقييم المستمر للمقرر من خالل االختبارات التحريرية او الشفهية او العم
.او البحوث او النشاط الصفي منها جميعًا او من بعضها

ويسمح له دخول اختبار (IC)الطالب الراسب في اختبار الدور األول ألي مقرر من متطلبات الكلية يرصد له تقدير غير مكتمل 
وعليه إعادة دراسة المقرر وفي حالة ( F)أما إذا رسب يرصد له تقدير راسب ( D)الدور الثاني, فإذا نجح يرصد له تقدير مقبول 

.نجاحه يرصد له التقدير الذي حصل عليه
ر ويجوز يعتبر راسبًا في هذا المقر( سريري/عملي /شفهي/ تحريري )الطالب المتغيب عن اختبار النهائي لمقرر او جزء منه 

كتمل لمجلس الكلية النظر في حاالت الضرورة القصوى وقبول العذر القهري للطالب المتغيب مع إعطائه تقدير غير م
(IC)ويسمح له بدخول االختبار التالي ويعطى الطالب التقدير الذي حصل عليه بعد االختبار.

اكمـي :االختبارات والتقديـرات والمعـدل الير

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب
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اكم  للطالب عند التخرج كالتال   :التقدير العام للمعدل الير

اكم  التقـديــر المعــدل الير

5.00من  4.50ال يقل عن ممتــاز

 
ً
5.00من 4.50ال أقل من  3.75منجـيد جــدا

5.00من 3.75ال أقل من  2.75منجـيــد 

5.00من 2.75ال أقل من  2.00منمقــبــول

.ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة, أو في جامعة أخرى
.لكليةأن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى, والحد األقصى للبقاء في ا

.من متطلبات التخرج%( 60)أن يكون الطالب قد درس في الجامعة ما ال يقل عن 
.أال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

ف األول، أو الثانية ط للحصول عىل مرتبة الرسر :ويشير
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رًا, يحدد مجلس مدتها اثنا عشر شه( االمتياز)يشترط على الطالب الناجحين في االختبار النهائي لدرجة البكالوريوس قضاء سنة تدريب إجباري 
.الكلية موعد بدايتها وتشتمل سنة التدريب اإلجباري على فترات تدريبية في التخصصات المختلفة في الطب البشري

ة التدريبية, أو في نهاية كل فترة تدريب يتم تقييم الطبيب من قبل القسم المختص, فإن لم يحصل على تقرير مرض, فعليه إعادة الفتر
.جزء منها, وذلك بناءً على توصية مجلس القسم المختص, واعتمادها من عميد الكلية

ل سعادة عميد عند إتمام متطلبات سنة االمتياز بنجاح يمنح الطبيب شهادة مبنيًا بها فترات التدريب في كل تخصص يتم اعتمادها من قب
.الكلية

قواعد الدراسة واالختبارات بكلية الطب

(:االمتياز)سنة التدريب اإلجباري 

خرى الطالبة بالتحويل إلى كلية الطب من كلية أخرى بنفس الجامعة, أو من جامعة أ/في حالة رغبة الطالب
:معترف يتم ذلك بمراجعة موقع عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة على الرابط التالي

http://darnj.uj.edu.sa/Pages-transfer.aspx

: التحويل
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التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
Blackboard))



Blackboardبعد االلكتروني والتعلم عن التعليم 

41

,في تعليم طلبة كلية الطب حيث تضمن ذلك محاضرات عن بعد  Blackboardحرصت الكلية على االستعانة بنظام  
.واستمارات الكترونية, وتحريرية جلسات تعليمية تفاعلية واختبارات شفوية , فيديوهات علمية و مراجع 

حيث أن التقدم, من األنظمة التعليمية المهمة في المساهمة لتدريس منهج كلية الطب Blackboardيعتبر 
ن وقد وفرت جامعة جدة هذا النظام لتمكين الطالب م, التقني الرقمي من الروافد المهمة في التعليم الطبي 

.االستفادة من جميع الوسائل التعليمية المتاحة 



االختبارات اإللكترونية



.  إحضار البطاقة الجامعية الخاصة بكل طالبة
.يتم فتح ايقونة النظام الموجودة على سطح المكتب  E-examفي حال كان االختبار بنظام 
.فإنه يتم فتح ايقونة النظام الموجودة على سطح المكتب Question Markفي حال كان االختبار بنظام 

في الحقول المخصصة لذلك والتأكد من عدم وجود ODUSإدخال الرقم الجامعي وكلمة السر الخاصة بالخدمات االكاديمية 
.في مكان االدخالspaceأي فراغات او 

تبار فورًا تنبيه الطالبة أنه في حال مواجهتها لخلل فني أو ظهور أي نافذة, الرجاء إبالغ الدعم التقني الموجود في سير االخ
.  لحل المشكلة

, لذلك يجب التأكيد على الطالبة بأنها إذا قامت بالضغط على كلمة إنهاء سوف ينتهي اختبارها مع عدم القدرة عودة لألسئلة
.التأكد من عدم انهاء االختبار إال عند الرغبة بذلك

اء بكلمة في حال انهاء الطالبة لالختبار, فإنه يجب التأكيد عليها بإغالق النظام حتى ظهور الشاشة الرئيسية وعدم االكتف
.إنهاء التي داخل االختبار 

اإللكترونيةاالختبارات 
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اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية



افة المحامل    تعتز كلية الطب بجامعة جدة بأبنائها الطلبة واللذين يمثلون صفوة طلبة الجامعات السعودية وتفخر بتمثيلهم لها في ك
.سواء المحلية أو اإلقليمية بل والدولية

ن على قيم وطلبة كلية الطب بجامعة جدة يمثلون القدوة الحسنة لكل كليات الجامعة فهم متمسكون بتعاليم ديننا الحنيف محافظي
.  وتقاليد مجتمع بالد الحرمين وملتزمين بالقواعد واتآداب الجامعية ومتسلحين بعلمهم النافع

زمين بآداب والجميع ملتزمون بحضور محاضراتهم ودروسهم العملية والسريرية محافظين على سالمة المنشآت والمرافق الجامعية ملت
.  التعامل مع الزمالء واألساتذة وكافة المعلمين بالكلية والجامعة تربطهم عالقات الود واالحترام المتبادل

قاعة وفي االختبارات, الكل ملتزم بالقواعد المنظمة لالختبارات فيما يخص االلتزام بالمواعيد, وعدم الغش, وااللتزام بالهدوء في
.االختبارات

ستشفى وبالنسبة للمظهر العام فطالبنا وطالباتنا ملتزمون بمظهر من حيث الملبس والشعر ومحافظين على الزي المقرر, وفي الم
املين في محافظين على قواعد التعليم والتدريب بالمستشفى حريصين على حسن التعامل مع المرضى وأعضاء هيئة التدريس وكافة الع

.  المستشفى, إنهم بحق طالبنا اللذين نفخر بانتمائهم لجامعتنا الحبيبة

لمخالفات ورغبة منا في أن يحافظ الجميع على هذ االخالق الحميدة واتآداب الجامعية والعمل على تنميتها ونشرها فأننا ننبه على بعض ا
.والتي قد يقع فيها البعض والتي قد تعرضه المساءلة والعقوبات وفقًا للوائح الجامعة في هذا اإلطار

اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية
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  تستحق اإلحالة للجنة تأديب الطلبة
:المخالفات الثر

لتأديب كل خروج عن التقاليد اإلسالمية واألنظمة واللوائح والتعليمات الجامعية يعد مخالفة تقتضي اإلحالة للجنة ا
:  واالخص ما يلي

و مضر كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك بداخل الكلية أو خارجها سواء بالتصرفات ا
.الطالبة العام

.االعمال المخلة بأنظمة الجامعة وتعليماتها
.عدم االلتزام بالزي المقرر للطلبة في كافة السنوات الدراسية

.عدم االلتزام بالقواعد المنظمة للدراسة والتدريب بالمستشفى التعليمي
.الغش في أي امتحان او الشروع فيه, ويتبع ذلك الغش في التقارير والمشاريع الدراسية

.االخالل بنظام االمتحان او الهدوء المطلوب له
.تنظيم األنشطة او الجمعيات المخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في الجامعة

.ةكل اتالف او محاولة اتالف للمنشآت الجامعية او األجهزة او المواد او الكتب وجميع مقتنيات المكتبات الجامعي

اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية
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ويف او االحتفاظ باألسلحة النارية بكافة صورها الحقيقة منها المرخصة والغير مرخصة او أي وسليه يمكن استخدامها للتخ
ازة االيذاء او حيازة المواد القابلة لالشتعال او االنفجار وكذلك حيازة المواد المخدرة والمسكرة وما في حكمها من مواد وحي

.يةوتداول األفالم والمقاطع التسجيلية الصوتية منها والمرئية والصور والمجالت المنافية لآلداب واألخالق اإلسالم
, أبحاث)أو علمية وفكرية مثل ( أمول, معدات وأجهزة)السرقة او الشروع في السرقة داخل الحرم الجامعي سواء عينة مثل 

..(.كتب, أو مشاريع علمية
.إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها

.اصدار النشرات او توزيعها او جمع أموال او توقيعات دون موافقة الجامعة
.دخول االمتحان بدالً عن غيرة, أو دخول سواه بدالً منه, أكان ذلك داخل الجامعة او خارجها

.  التزوير بكل اشكالها
.  التدخين داخل الجامعة وملحقاتها

ائمة الخروج عن آداب اللباقة في التصرفات مع الزمالء او الموظفين او أعضاء هيئة التدريس بالجامعة او عمال الشركات الق
.بالعمل في الجامعة وموظفيها او التعدي عليهم بالقول والفعل

اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية
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.امتناع الطلبة عن حضور التحقيق او عدم االمتثال للعقوبة التي اقرتها الجهة المختصة بإصدار العقوبة
التصوير بالكاميرات او أجهزة الجوال اواي جهاز أو آداه مزودة بكاميرا داخل الحرم الجامعي دون الحصول على اذن من

.  الجهة المختصة مسبقًا
.تسجيل أو تصوير للمحاضرات قبل أجذ موافقة المحاضر الخطية

.والكلياتللعماداتكل اعتداء أو قرصنة على موقع الجامعة اإللكتروني أو المواقع اإللكترونية 
مساس وكل ما من شأنه ال. إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التحريض عليها, أو إذكاء الفتنة بكافة األساليب

.باألمن والوحدة الوطنية
.القيادة المتهورة والمخالفات المرورية داخل الحرم الجامعي

ه اللوائح ويحال للجنة تأديب الطلبة كل من يرتكب أحد هذه المخالفات للتحقيق وفرض العقوبة وفقًا لما تقتضي
.الجامعية في هذا اإلطار

والطالبات وللمزيد من المعلومات حول ضوابط السلوك بالجامعة يمكنكم االطالع على الئحة ضبط سلوك الطالب
:بجامعة جدة

اللوائح واألنظمة للمخالفات الجامعية
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ـة/التعليمات الخاصة بالطالب



طبق على االلتزام بالّزي الموحد المعتمد من الكلية وفي حالة عدم االلتزام به ست
.  الطالبة الالئحة التأديبية الصادرة من عمادة شؤون الطالب

.تغطية الرأس بغطاء ساتر مع االبتعاد عن األلوان الصارخة الملفتة

التعليمات الخاصة بالطالبة
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طبق على االلتزام بالّزي الموحد المعتمد من الكلية وفي حالة عدم االلتزام به ست
.  الطالب الالئحة التأديبية الصادرة من عمادة شؤون الطالب

.الرجاء االلتزام بالمظهر الخارجي الذي يمثل أطباء المستقبل 

التعليمات الخاصة بالطالب
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إدارة الشؤون التعليمية بشطري الكلية



.مي بالكلية التعليتعتبر إدارة الشؤون التعليمية إحدى الدعائم األساسية التي يقوم عليها البناء 

إدارة الشؤون التعليمية
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,هي الواجهة األولى التي تقابل الطالبة عند بدء التعامل مع الكليةبل 
ب بعد ويبدأ التعامل مع هذه اإلدارة عند استقبال الطالبات الالتي تم تسكينهن في كلية الط
ة, كما السنة التحضيرية والرد على االستفسارات حول نظام الدراسة, واقسام الكلية المختلف

:ليةبالمسؤوليات التاتقوم اإلدارة بناء على توجيهات عمادة الكلية والوكالء المختصين 



.تنفيذ ومتابعة القرارات الخاصة باالختبارات والنتائج
.تقوم اإلدارة بتنفيذ البرنامج االرشادي للطالبات المستجدات والتنسيق بينهن مع الجهات ذات العالقة

.القبول والتسجيل مواد متطلبات الجامعةاإلسالميةوعمادةاللغات والترجمة وكلية القران الكريم والدراسات التنسيق مع كلية 
.التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطالب لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطالبات اثناء دراستهن بالجامعة

.استالم ومتابعة التقارير الطبية الخاصة باالختبارات
.عمل إحصاءات بأعداد الطالبات بالكلية

.متابعة إجراءات تخريج الطالبات
.إعداد خطابات التدريب للطالبات الراغبات في التدريب اثناء فترة اإلجازة الصيفية

.تنفيذ الحفل الختامي للكلية بتحديد وترشيح الطالبات المتفوقات الالتي تكرمن في الحفل وعمل الشهادات الخاصة بذلك
.ترشيح رائدات اللجان الطالبية بالكلية

.االشراف على األنشطة الطالبية الالصفية بالكلية

إدارة الشؤون التعليمية
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