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تمهيد
ي�سر عمادة القبول والت�سجيل بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �أن ت�ضع هذه املعلومات الإر�شادية بني يدي
الطالب للتعرف من خاللها على �أهم املعلومات اخلا�صة بالقبول و�شروطه وكليات اجلامعة و�أق�سامها  ،وت�أمل العمادة �أن تعني هذه
املعلومات على التعرف على �شروط ومعايري القبول وطريقة التقدمي والتي ت�ساعد الطالب على معرفة �آلية التقدمي و�شروط
القبول ،مع متنياتنا للجميع بالتوفيق.
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عن الجامعة
متثل الربامج الأكادميية يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية ،التابعة لل�شئون ال�صحية يف وزارة احلر�س الوطني ،النواة الأوىل
جلامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية .ومع النمو املت�سارع لهذه الربامج ،وما �أثمرت عنه من نتائج ايجابية يف توفري
وت�أهيل كوادر �سعودية يف خمتلف التخ�ص�صات يف املجاالت الطبية والعلوم ال�صحية ،وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -يف اخلام�س من �شهر �صفر1426هـ املوافق ال�ساد�س من �شهر مار�س 2005م ب�إن�شاء اجلامعة .وبذلك
تعترب �أول جامعة عربية متخ�ص�صة يف جمال الطب والعلوم ال�صحية.
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية جامعة حكومية تعمل وفقا لأنظمة ولوائح التعليم العايل ،املقر الرئي�س
للجامعة يف الريا�ض ،ولها مدينة جامعية يف جدة ومدينة جامعية يف االح�ساء.
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المدينة الجامعية في الرياض فيها سبع كليات هي:
•كلية الطب
•كلية طب الأ�سنان
•كلية ال�صيدلة

•كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية
•كلية العلوم الطبية التطبيقية
•كلية التمري�ض
•كلية العلوم واملهن ال�صحية

المدينة الجامعية في جدة فيها أربع كليات هي:
•كلية الطب
•كلية العلوم الطبية التطبيقية
•كلية التمري�ض
•كلية العلوم واملهن ال�صحية

المدينة الجامعية في األحساء فيها ثالث كليات هي:
•كلية العلوم الطبية التطبيقية
•كلية التمري�ض
•كلية العلوم واملهن ال�صحية
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وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -يف عام 1426هـ 2005 /م ب�إن�شاء جامعة امللك �سعود
ّ
بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية لتكون بذلك �أول جامعة عربية متخ�ص�صة يف جمال الطب والعلوم ال�صحية.
ّ
تف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -يف عام 1429هـ 2008 /م بو�ضع حجر الأ�سا�س
مل�شاريع املدن اجلامعية يف الريا�ض وجدة والأح�ساء.
برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب
بن عبداهلل بن عبدالعزيز  -وزير احلر�س الوطني املدينة اجلامعية بالريا�ض يوم الثالثاء  13جمادى الآخرة 1434هـ املوافق
� 23إبريل 2013م.
يف يوم االثنني  3حمرم 1436هـ املوافق � 27أكتوبر 2014م افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز -
وزير احلر�س الوطني املدينة اجلامعية يف الأح�ساء
ت�ساهم جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف بناء جيل وطني متميز من الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف اجلانب
ال�صحي ،وامل�ؤهلة على �أعلى م�ستوى �ضمن بيئة علمية �أكادميية قائمة وفق �أف�ضل املعايري النوعية للم�ؤ�س�سات التعليمية.
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الكليـات والتخصصـات العلمية
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قبول الطالب خريجي الثانوية العامة
الرياض:
•القبول يف م�سار واحد لكليات الطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية ،وال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية.
تتم املناف�سة واملفا�ضلة بني املتقدمني لهذه التخ�ص�صات وفقا للمعدل يف ال�سنة التح�ضريية ،ثم رغبة املتقدم ،وعدد
املقاعد املتاحة يف كل تخ�ص�ص.
جــــــــدة:
•القبول يف م�سار واحد لكليتي الطب ،والعلوم الطبية التطبيقية.
تتم املناف�سة واملفا�ضلة بني املتقدمني لهذه التخ�ص�صات وفقا للمعدل يف ال�سنة التح�ضريية ،ثم رغبة املتقدم ،وعدد
املقاعد املتاحة يف كل تخ�ص�ص.
األحساء:
•القبول مبا�شرة يف كلية العلوم الطبية التطبيقية.
شروط قبول الطالب خريجي الثانوية العامة
•�أن يكون الطالب �سعودي اجلن�سية وحديث التخرج.
•�أ َّ
ال يقل املعدل العام يف الثانوية العامة (علوم طبيعية) عن .%90
•احل�صول على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يعقده املركز الوطني للقيا�س والتقومي.
•احل�صول على نتيجة االختبار اخلا�ص بالكليات ال�صحية (االختبار التح�صيلي) الذي يعقده املركز الوطني للقيا�س
والتقومي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق:
1 .1للمتقدمني على احلرم اجلامعي يف الريا�ض ،ا�ستمارة االلتحاق كاملة على (بوابة القبول الإلكرتوين املوحد
للطالب يف اجلامعات احلكومية بالريا�ض .)www.rbu-admit.edu.sa
2 .2للمتقدمني على احلرم اجلامعي يف جدة �أو الأح�ساء ،ا�ستمارة االلتحاق كاملة على موقع اجلامعة الإلكرتوين
.www.ksau-hs.edu.sa
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية والك�شف الطبي وا�ستيفاء ال�شروط العامة وقت التقدمي.
14

مواعيد التقديم
•يبد�أ التقدمي بعد �إعالن نتائج اختبارات الثانوية العامة ،واختباري القدرات والتح�صيلي ،و�سيعلن عن ذلك عرب موقع
اجلامعة االلكرتوين على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري و�صفحتها على الفي�سبوك
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قبول الطالبات خريجات الثانوية العامة
الرياض :يتم القبول في أحد المسارين:
املوحد لكليات الطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية
•امل�سار ّ
تتم املناف�سة واملفا�ضلة بني املتقدمات لهذه التخ�ص�صات وفقا للمعدل يف ال�سنة التح�ضريية ،ثم رغبة املتقدم ،وعدد
املقاعد املتاحة يف كل تخ�ص�ص.
•م�سار كلية التمري�ض لتخ�ص�ص التمري�ض
جدة :يتم القبول في أحد المسارين:
املوحد لكليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية
•امل�سار ّ
•م�سار كلية التمري�ض لتخ�ص�ص التمري�ض
األحساء:
•القبول مبا�شرة يف كليتي العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية التمري�ض.
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شروط قبول الطالبات خريجات الثانوية العامة
•�أن تكون الطالبة �سعودية اجلن�سية.
•حا�صلة على �شهادة الثانوية (علوم طبيعية) مبعدل ال يقل عن :%90
1 .1لكلية الطب وطب الآ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية� :أن تكون حديثة التخرج.
2 .2لكلية التمري�ض� :أال يكون قد م�ضى على تخرجها �أكرث من ثالث �سنوات� ,أي �أن تكون خريجة �أحد الأعوام
التالية 143٨/143٧ - 143٧/143٦ - 143٦/143٥( :هـ).
•احل�صول على نتيجة اختبار القبول اخلا�ص بالطالبات الذي يعقده املركز الوطني للقيا�س والتقومي.
•�أن تكون الئقة طبيا.
•التفرغ واالنتظام الكامل يف الدرا�سة.
•تعبئة ا�ستمارة االلتحاق:
 -1للمتقدمات للكليات يف الريا�ض (الطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض)
ا�ستمارة االلتحاق كاملة على موقع القبول الإلكرتوين املوحد بالريا�ض
www.rgu.admit.edu.sa
 -2للمتقدمات للكليات يف جدة (الطب ،والعلوم الطبية التطبيقية ،والتمري�ض) ا�ستمارة االلتحاق كاملة تكون
على موقع اجلامعة
http://www.ksau-hs.edu.sa
 -3للمتقدمات للكليات يف الأح�ساء (التمري�ض والعلوم الطبية التطبيقية) اال�ستمارة على موقع اجلامعة
http://www.ksau-hs.edu.sa
مواعيد التقديم
•يبد�أ التقدمي بعد �إعالن نتائج اختبارات الثانوية العامة ،واختبار القبول اخلا�ص بالطالبات الذي يعقده املركز
الوطــــني للقـيــــا�س والتـقــويــــــم ،و�ســيـعـلـــن عــــــن ذلك عبـــــــــر مــــوقـــــــع اجلـــــامــعــــة الإلكتـروين على الإنرتنت
 www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري و�صفحتها على الفي�سبوك .
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دراسة الطب لحملة البكالوريوس
الرياض (طالب وطالبات)  /جدة (طالب فقط)
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية هي اجلامعة الوحيدة التي تتيح فر�صة الدرا�سة لدرجة البكالوريو�س يف الطب
َ
حل َم َلة وحامالت �شهادة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات العلمية (العلوم ،العلوم الطبية التطبيقية ،ال�صيدلة).
شروط ومتطلبات القبول في كلية الطب لحملة البكالوريوس
•�أن يكون املتقدم  /املتقدمه �سعودي � /سعودية اجلن�سية
•احل�صول على �شهادة بكالوريو�س العلوم �أو العلوم الطبية التطبيقية �أو ال�صيدلة
•حداثة التخرج بحيث ال تزيد مدة احل�صول على �شهادة البكالوريو�س عن خم�س �سنوات
•�أال يقل التقدير يف البكالوريو�س عن جيد
•اجتياز امتحان القبول بالكلية
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية والفح�ص الطبي
•التفرغ واالنتظام الكامل يف الدرا�سة
مواعيد التقديم :
•تبد�أ الدرا�سة يف هذا الربنامج يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،وتفتح بوابة التقدمي يف منت�صف الف�صل الدرا�سي
الأول ويعلن عن ذلك عرب موقع اجلامعة الإلكرتوين على الإنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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طريقة التقديم على الجامعة
نظام التقديم اإللكتروني للطالب والطالبات في جدة واألحساء
يوفر نظام التقدمي الإلكرتوين اجلهد والوقت دون احلاجة �إىل احل�ضور ملقر اجلامعة �أو فروعها ،ويهدف النظام �إىل ت�سهيل
الإجراءات الإدارية املرتبطة بالتقدمي للجامعة ،وي�ضمن فر�ص قبول مت�ساوية جلميع املتقدمني واملتقدمات ،كما ي�ساعدهم
على حتديد البدائل املنا�سبة يف حال عدم توفر املقاعد اجلامعية .تتم جميع �إجراءات التقدمي عن طريق الإنرتنت عرب موقع
اجلامعة  http://www.ksau-hs.edu.saوي�شرتط لذلك:
•االطالع على النظم واللوائح اخلا�صة باجلامعة قبل تعبئة منوذج التقدمي املتاح باملوقع الإلكرتوين.
•مراعاة الدقة يف �إدخال املعلومات عند تعبئة النموذج وعدم �إغفال �أي حقل من احلقول �ضما ًنا لدخول املناف�سة.
•حتميل البيانات بال�ضغط على مفتاح الإر�سال بعد �إكمالها بنجاح.
القبول اإللكتروني الموحد للطالب والطالبات في الرياض
مت االتفاق بني اجلامعات احلكومية مبدينة الريا�ض (جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن ،جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،جامعة امللك �سعود ،جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية) على توحيد �إجراءات القبول للطالبات عن
طريق �إن�شاء بوابة �إلكرتونية موحدة للطالب على ( )www.rbu.admit.edu.saوبـوابـــة �إلكتـرونـيـــة للـطــالبـــات عـلـــى
( )www.rgu.admit.edu.saوتهدف هذه اخلطوة �إىل:
•ت�سهيل �إجراءات القبول وتوحيدها من �أجل توفري الوقت واجلهد على الطالب والطالبات من م�شقة احل�ضور ملقر
اجلامعات وتاليف تكرار �إدخال البيانات يف اجلامعات.
•زيادة �أعداد املقبولني واملقبوالت فعل ًيا يف اجلامعات عن طريق عدم تكرار قبول الطالب �أو الطالبة يف �أكرث من
جامعة واحلد من الهدر يف املقاعد اجلامعية ب�سبب الإن�سحابات.
•التعرف على جميع التخ�ص�صات املتاحة يف اجلامعات الأربع و�شروط القبول فيها.
•التقدمي على اجلامعات الأربع وترتيب الرغبات يف التخ�ص�صات التي تتوافق مع �شروط القبول باجلامعة ،علما ب�أن
القبول تناف�سي.
•الو�ضوح وال�شفافية يف �إجراءات القبول ،و�ضمان فر�ص مت�ساوية وعادلة للجميع وفق معايري القبول املعتمدة لكل
تخ�ص�ص.
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معايير القبول
يعتمد القبول يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية على معايري جت�سد حر�ص اجلامعة على ا�ستقطاب املتميزين،
وتتم املفا�ضلة بني املتقدمني بناء ن�سبة مركبة من املعدل الرتاكمي للثانوية العامة ،واالختبار التح�صيلي ،واختبار القدرات
العامة وفقا للأوزان التالية:
•وزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة %30
%30
•وزن درجة اختبار القدرات العامة
%40
		
•وزن درجة االختبار التح�صيلي
وتحسب النسبة المركبة كما يلي:
الن�سبة املركبة = (الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة×(+)0,30درجة القدرات العامة×(+)0,30درجة االختبار
التح�صيلي×)0,40
مثال على طريقة حساب النسبة المركبة:
•طالب ح�صل يف الثانوية العامة على معدل تراكمي ( )%95.00ويف اختبار القدرات العامة ( )%85,00ويف االختبار
التح�صيلي ( ،)%80,00يتم ح�ساب ن�سبته املركبة كما يلي:
•الدرجة املركبة = (86 = )0.40×80( + )0.30×85( + )0.30×95
•وهذه هي الن�سبة التي يتم فيها حتديد املفا�ضلة بني الطالب �أو الطالبات ممن تنطبق عليهم �شروط القبول العامة.
ويتم ذلك عن طريق احلا�سب الآيل (برنامج التقدمي الإلكرتوين) حيث يتم احت�ساب املعايري ال�سابقة �إلكرتون ًيا.
•بعد ذك يتم �إعداد قائمة ب�أ�سماء الطالب املر�شحني للمقابلة ال�شخ�صية ويتم التوا�صل معهم من خالل الربيد
االلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية ويطلب منهم �إح�ضار الوثائق التالية:
�1 .1صورة من ال�شهادة الثانوية مع الأ�صل (يتم ت�سليم الأ�صل يف حالة القبول).
�2 .2صورة من بطاقة الأحوال مع الأ�صل للمطابقة �أو بطاقة العائلة للطالبات.
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تعليمات هامة:
•التقدمي عن طريق البوابة االلكرتونية واملقابلة ال�شخ�صية ال يعني القبول باجلامعة� ،إذ تخ�ضع عمليات القبول �إىل
املفا�ضلة بني الطالب املتقدمني ح�سب الن�سبة املركبة وتوفر املقاعد.
•غياب الطالب عن ا�ستكمال �أي �إجراء من �إجراءات التقدمي يخرجه من املناف�سة.
•يلتزم الطالب بحمل بطاقة التعريف امل�ؤقتة التي �ست�سلم له عند ح�ضوره للمقابلة ال�شخ�صية ،وخالل كل املراحل
اخلا�صة با�ستكمال �إجراءات القبول والت�سجيل.
•ت�ستبدل البطاقة امل�ؤقتة ب�أخرى دائمة بعد قبول الطالب باجلامعة وبدء الدرا�سة.
•يتم �إعالم الطالب بالنتائج عن طريق و�سيلة الإت�صال التي و�ضعها الطالب يف املوقع الإلكرتوين.
•يكتب اال�سم كام ًال باللغة العربية مطاب ًقا ال�ستمارة الثانوية العامة.
•عند ح�ضور الطالب يف موعد املقابلة ال�شخ�صيةُ ،يطلب منه ا�ستكمال الوثائق ومطابقتها مع الأ�صل.
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الدراسات العليا
تقدم الجامعة برامج ماجستير في التخصصات التالية:
•التعليم الطبي
•املعلوماتية ال�صحية
•ال�صحة العامة
•�إدارة اجلودة والأنظمة ال�صحية
•الإح�صاء احليوي والوبائيات
•التمري�ض (تخ�ص�ص القبالة)
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 -1ماجستير التعليم الطبي
(كلية الطب في الرياض وفروع الجامعة في جدة واألحساء)
متنح املاج�ستري يف التعليم الطبي حلملة البكالوريو�س من كليات الطب وطب الأ�سنان والعلوم الطبية التطبيقية وال�صيدلة
والتمري�ض .
شروط القبول
•�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية.
•�أن يكون املتقدم من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات ال�صحية (الطب ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،التمري�ض،
والعلوم الطبية التطبيقية).
•�أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي الطب و طب الأ�سنان عن  3.50و �أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي التخ�ص�صات
ال�صحية الأخرى عن .3.75
•موافقة خطّ ية من جهة العمل للدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.
•�إجادة اللغة الإجنليزية.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية واختبار القبول (اختباراللغة الإجنليزية) و الفح�ص الطبي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق عرب املوقع االلكرتوين www.ksau-hs.edu.sa

•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.
مواعيد التقديم

•يتم االعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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 -2ماجستير المعلوماتية الصحية
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)
يهدف الربنامج �إىل تلبية احتياجات القطاع ال�صحي يف اململكة من الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال تقنية ونظم
املعلوماتية ال�صحية القادرة على نقل وتوطني املعرفة و تطبيق تقنية ونظم املعلوماتية ال�صحية والإرتقاء مب�ستوى خدمة
القطاع ال�صحي مهني ًا � .صمم هذا الربنامج وفق ًا لتو�صيات ومقايي�س املنظمة الدولية يف املعلوماتية ال�صحية (.)IMIA
شروط القبول
•�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية� ،أو حا�صل على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان غري �سعودي.
•�أن يكون املتقدم من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات ال�صحية (الطب ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،التمري�ض،
الأ�شعة ،املختربات� ،إدارة اخلدمات ال�صحية� ،إدارة املعلومات ال�صحية و احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات).
•�أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي الطب و طب الأ�سنان عن  3.50و �أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي التخ�ص�صات
ال�صحية الأخرى عن .3.75
•موافقة جهة العمل لدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.
•�أن يكون حا�صال على ( )550درجة يف اختبار اللغة الإجنليزية (� ،)TOFELأو ما يعادله �أو يكون حا�صال على ()6
درجات يف اختبار اللغة الإجنليزية ( ،)IELTSب�شرط توفر النتيجة قبل بداية العام الدرا�سي.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية و الفح�ص الطبي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق عرب املوقع االلكرتوين.
•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.

مواعيد التقديم
•يتم االعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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 -3ماجستير الصحة العامة
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)
يهدف برنامج املاج�ستري يف ال�صحة العامة �إىل تغطية النق�ص ال�شديد يف الكفاءات املتخ�ص�صة يف جمال ال�صحة العامة يف
امل�ست�شفيات و املراكز ال�صحية و املجتمع و حل امل�شاكل التي قد تعيق تطبيق مفاهيم ال�صحة العامة.
شروط القبول
•�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية� ،أو حا�صل على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان غري �سعودي.
•�أن يكون املتقدم من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات ال�صحية (الطب ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،التمري�ض،
الأ�شعة ،املختربات ،ال�صحة العامة ،التوعية ال�صحية ،التغذية الإكلينيكية و �إدارة اخلدمات ال�صحية).
•�أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي الطب و طب الأ�سنان عن  3.50و �أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي التخ�ص�صات
ال�صحية الأخرى عن .3.75
•موافقة جهة العمل لدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.

•�أن يكون حا�صال على ( )550درجة يف اختبار اللغة الإجنليزية (� ،)TOFELأو ما يعادله �أو يكون حا�صال على ()6

درجات يف اختبار اللغة الإجنليزية ( ،)IELTSب�شرط توفر النتيجة قبل بداية العام الدرا�سي.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية و الفح�ص الطبي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق عرب املوقع االلكرتوين.
•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.
مواعيد التقديم

•يتم الإعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك .
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 -4ماجستير الصحة العامة في إدارة الجودة واألنظمة الصحية
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)
يهدف الربنامج �إىل تخريج متخ�ص�صني على م�ستوى عالٍ من الكفاءة الوطنية يف �إدارة الأنظمة و اجلودة ال�صحية و تقدمي
اال�ست�شارات �إىل منظمات القطاع ال�صحي.
شروط القبول
•�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية� ،أو حا�صل على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان غري �سعودي.
•�أن يكون املتقدم من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات ال�صحية (الطب ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،التمري�ض،
الأ�شعة ،املختربات� ،إدارة املعلومات ال�صحية و �إدارة اخلدمات ال�صحية).
•�أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي الطب و طب الأ�سنان عن  3.50و �أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي التخ�ص�صات
ال�صحية الأخرى عن .3.75
•موافقة جهة العمل لدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.

•�أن يكون حا�صال على ( )550درجة يف اختبار اللغة الإجنليزية (� ،)TOFELأو ما يعادله �أو يكون حا�صال على ()6

درجات يف اختبار اللغة الإجنليزية ( ،)IELTSب�شرط توفر النتيجة قبل بداية العام الدرا�سي.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية و الفح�ص الطبي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق عرب املوقع الإلكرتوين.
•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.
مواعيد التقديم

•يتم الإعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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 -5ماجستير الصحة العامة في اإلحصاء الحيوي والوبائيات
(كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية)
يهدف برنامج ماج�ستري الوبائيات �إىل بناء كوادر وطنية عالية الت�أهيل يف جمال ت�صميم و تطوير و تطبيق �أ�ساليب الوبائيات
و الإح�صاء الطبي� ،إ�ضافة �إىل �إعطاء اال�ست�شارات الإدارية والتقنية مل�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي.
شروط القبول
•�أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية� ،أو حا�صل على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا �إذا كان غري �سعودي.
•�أن يكون املتقدم من حملة درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات ال�صحية (الطب ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،التمري�ض،
و املختربات).
•�أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي الطب و طب الأ�سنان عن  3.50و �أن ال يقل املعدل الرتاكمي خلريجي التخ�ص�صات
ال�صحية الأخرى عن .3.75
•موافقة جهة العمل لدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.

•�أن يكون حا�صال على ( )550درجة يف اختبار اللغة الإجنليزية (� ،)TOFELأو ما يعادله �أو يكون حا�صال على ()6

درجات يف اختبار اللغة الإجنليزية ( ،)IELTSب�شرط توفر النتيجة قبل بداية العام الدرا�سي.
•اجتياز املقابلة ال�شخ�صية و الفح�ص الطبي.
•تعبئة منوذج طلب االلتحاق عرب املوقع الإلكرتوين.
•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.
مواعيد التقديم

•يتم الإعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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ماجستير التمريض تخصص القبالة
(كلية التمريض)
تمنح درجة الماجستير في التمريض تخصص القبالة لحامالت البكالوريوس في التمريض.
شروط القبول:
•�أن تكون املتقدمة �سعودية اجلن�سية.
•�أن تكون حا�صلة على درجة البكالوريو�س يف التمري�ض مبعدل تراكمي ال يقل عن  3.75من � 5أو مايعادله.
•�أن تكون حا�صلة على رخ�صة التمري�ض ال�سعودية.
•�أن يكون لديها خربة عملية ملدة ال تقل عن عام واحد يف وحدة �أمرا�ض الن�ساء والوالدة.
•موافقة جهة العمل على الدرا�سة ملدة �سنتني �أكادمييتني.
•�أن تكون املتقدمة حا�صلة على ( )550درجة يف اختبار اللغة الإجنليزية (� )TOFELأو حا�صلة على ( )6درجات يف
اختبار اللغة الإجنليزية (.)IELTS
•تعبئة ا�ستمارة االلتحاق عن طريق موقع اجلامعة الإلكرتوين.
•اجتياز املقابلة والفح�ص الطبي.
•يتم القبول ح�سب املفا�ضلة املبنية على املعدل الرتاكمي وتوفر املقاعد.

مواعيد التقديم
•يتم الإعالن عن موعد التقدمي عرب موقع اجلامعة على االنرتنت  www.ksau-hs.edu.saوح�سابها على توتري
و�صفحتها على الفي�سبوك
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الزماالت الطبية

متنح جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية العديد من الزماالت يف التخ�ص�صات الطبية العامة والتخ�ص�صات الدقيقة
املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ويكون القبول �سنوي وتعلن مواعيد القبول عرب املوقع الإلكرتوين
للجامعة  http: //ksau-hs.edu.saوذلك ح�سب �شروط القبول املعلنة يف حينه.
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دليــــــــــــــل القبــــــــــــول
 143٩ - 143٨هـ
الت�صميم والإخراج

 201٨ - 201٧م

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
June 2017

