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دليل القبول والتخصصات المتاحة
لمرحلة البكالوريوس

م2020-هـ 1442

بوابة القبول اإللكتروني لكلية األمير سلطان العسكرية 
م2020-هـ1442للعام الدراسي 

التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
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مقدمة

طانسلاألميركليةفيالتخصصاتتحديدومعاييرالقبولعنقيمةمعلوماتالدليلهذايقدم
باقيعنوتميزهااألولىالجامعيةالمرحلةألهمية"نظربالظهران،الصحيةللعلومالعسكرية
واكتسابالطلبةاهتماماتترسمالمرحلةهذهوألنالطالب،بهايمرالتيالدراسيةالمراحل

.المستقبللمهنةوالسلوكيةوالمهنيةالمعرفيةالمهارات

قديمتعلىوالتسجيلالقبولبإدارةممثلةالصحيةللعلومالعسكريةسلطاناألميركليةتؤكد
.الصائبالقراراتخاذعلىوالطالباتالطالبتساعدالتيالالزمةوالمعلوماتالبيانات

والتخصصاتالكلية،وطالباتطالبقبولومعاييرشروطعنمعلوماتعلىالدليلهذايحتوي
مجلسقراراتمنيستجدماوفقالتعديالتلبعضخاضعةالمعلوماتهذهبأن"علماالمتاحة،
.الصالحيةصاحبةوالجهاتالكلية

والتسجيلالقبولإدارةللجميع،،،التوفيقمتمنين
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قائمة المحتويات

صالموضوعصالموضوع

12إعالن نتائج المقبولين4شروط القبول في المرحلة الجامعية

14الوثائق المطلوبة عند القبول6امتيازات المقبولين في الكلية

16تسجيل مقررات الفصل األول7مواعيد وخطوات التقديم لاللتحاق بالكلية

17معايير تحديد التخصصات9سالتخصصات والمسارات المتاحة للطالب لدرجة البكالوريو

18للمزيد من المعلومات واالتصال10وسالتخصصات والمسارات المتاحة للطالبات لدرجة البكالوري

18األسئلة الشائعة11معايير القبول لدرجة البكالوريوس
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شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية

.والنشأةاألصلسعوديالمتقدميكونأن.1

يعادلهاماأو(فقطالطبيعيةالعلوم)الثانويةعلى"حاصاليكونأن.2
.%85عنيقلالتراكميبمعدل

سنواتثالثآخرعلىالثانويةعلىالمتقدمحصولمدةتزيدالأن.3
لخريجيالقبولفياألفضليةوتكون،(1439/1438،1440/1439،1441/1440)

.الحاليالعام

.(الطلبتقديمعندعاما23)علىالمتقدمعميزيدالأن.4

.للدراسةكليبشكلمتفرغايكونأن.5

الدراسيوالتحصيل(%70)العامةالقدراتنتائجعلى"حاصاليكونأن.6
.أدنىكحد(%65)عنالعلمي

about:blank


5

www.psmchs.edu.sa

شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية

.الكليةلدىالمعتمدالطبيالفحصالطالبيجتازأن.7

بابألسأوالكليةمنتأديبيةأوأكاديميةألسبابفصلهسبققديكونالأن.8
.أخرىكليةأيمنتأديبية

ويتحمليااللكترونالقبولبوابة–الكليةموقععبرللكلية"آلياالتقديميتم.9
حالوفيااللكترونيةبالمواقعالمسجلةالمعلوماتصحةمسئوليةالمتقدم

.دراسيةمرحلةأيوفيمباشرة  تسجيلهيلغىذلكخالفثبوت

ريينللعسكالطوارئطبدبلومفي"الحقاللمقبولينالتخصصتغييريجوزال.01
.التمريضفيوالمقبوالت

وحدهأيفيبالعملكمدنيينالمقبولينوالطالباتالطالبجميعيتعهد.11
وحاجةمصلحةتقتضيهماحسبالمسلحةللقواتالطبيةللخدماتتابعه

.العملومناوبات
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المميزات أثناء الدراسة

.ريال1000قدرهاشهريةماليةمكافأة•

.االمكانيةحسبالغذائيةالوجباتتوفير•

.المجانيالعالجتوفير•

رال":مالحظة "نالمقبوليوالطالبللطالباتسكنالكليةتوفِّ
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مواعيد وخطوات التقديم لاللتحاق بالكلية

واحدةةمرالجامعيةللمرحلةااللتحاقبطلباتللكليةالتقديميتم
مركزونتائجالعامةالثانويةمنكلنتائجظهوربعد"سنويا

.العلميالدراسيوالتحصيلالعامةالقدراتفيالوطنيالقياس
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آلية التقديم لاللتحاق والقبول بالكلية

والشروطالمواعيدوفقالكليةموقععبرإلكترونيا  التقديميتم•
.فقطالمعلنة

كلب)االلتحاقطلبفياإلجباريةالمطلوبةالحقولجميعتعبئةيتم•
.للمستخدمالسريبالرقماالحتفاظمع(دقة

نهايةمعتظهروالتيمكتملطلبهحالةبأنيتأكدأنالمتقدمعلى•
أومكتملغيرأومستمرعبارةظهرتإذاإكمالهوعليهالطلب،تسليم
معالمنافسةدخولهيتملنوإالالتقديم،فترةخاللاإلجراءتحت

.المتقدمين
.آليا  عنهاالمعلنالفترةبعدتعديالتأوطلباتأيةقبوليتملن•
مراحلمنمرحلةأيفيالشروطعليهتنطبقالمنكلاستبعاديتم•

.الدراسةأوالقبول
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التخصصات والمسارات المتاحة 
لطالب المرحلة الجامعية

القبولمسارات
التخصصاتمساروهوواحدمسارفياالولىالسنةفيالطالبقبوليتم•

.األولىالسنةاجتيازبعدالتخصصاتتحديدويتمالتطبيقيةالطبية

للطالبالمتاحةالتخصصات
العناية التنفسية•

علوم المختبرات اإلكلينيكية•

التخديرتقنية•

الخدمات الطبية الطارئة•

تقنية األجهزة الطبية•

إدارة المعلومات الصحية•
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التخصصات والمسارات المتاحة لطالبات 
المرحلة الجامعية

القبولمسارات
:المسارينأحدفياالولىالسنةفيالطالبقبوليتم•

التمريضمسار•

.األولىةالسناجتيازبعدالتخصصاتتحديدويتمالتطبيقيةالطبيةالتخصصاتمسار•

:للطالباتالمتاحةالتخصصات
التمريض•

التنفسيةالعناية•

االكلينيكيةالمختبراتعلوم•

التخديرتقنية•

مساعد طبيب اسنان•

إدارة المعلومات الصحية•
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:معايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالب

يةالتفاضلالموزونةالنسبةتسلسلوفقالطالبوقبولفرزيتم
:التاليةالمعاييرمنالمكونة

العلميالقسم–للثانويةالعامالتراكميالمعدل•

العامةالقدراتاختبارفيالقياسدرجة•

العلميالدراسيالتخصيلاختيارفيالقياسدرجة•

:مالحظة

.المملكةمستوىعلىتنافسيا  القبول
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تمعايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالبا

:التاليةيرالمعايمنالتفاضليةالموزونةالنسبةتسلسلوفقالطالباتوقبولفرزيتم

المعايير:أوال  
العلميالقسم–للثانويةالعامالتراكميالمعدل-أ
العامةالقدراتاختبارفيالقياسدرجة-ب
العلميالدراسيالتخصيلاختيارفيالقياسدرجة-ج

(الشرقيةالمنطقةخارجالشرقية،)المنطقةحسب:"ثانيا
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فرز وإعالن نتائج المرشحين للقبول
في المرحلة الجامعية

اطواحتيأساسالموزونةوالنسبالقبولمعاييرتطبيقبعدالمتقدمينأعلىفرزيتم•

االلكترونيبريدهمعلىبرسائلللقبولوالمرشحاتالمرشحيناسماءعناالعالنيتم•
.يالطبالفحصواجراءالوثائقتسليممنقبولهماستكمالواجراءاتالكليةموقعوعلى

.منطقتهيفكلالسعوديالبريدلمكاتبالمطلوبةالتاليةالوثائقالمقبولينتسليميتم•

االلكترونيبريدهعلىالمرسلالطبيالفحصنموذجبطباعةللقبولالمرشحيقوم•
.الطبيالفحصإلجراءمنطقتهفيعسكريمستشفىأقربومراجعة

الفصلدراسةبدايةمعوالتسجيلالقبولإلىالطبيالفحصنتيجةالمرشحيسلم•
.األولالدراسي
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نموذج الفحص الطبي والوثائق 
المطلوبة عند القبول

أقربىإلبقبولهرسائلارسالبعدالتاليةالمطلوبةالوثائقالمقبولالمرشحيقدم
:منطقتهفيالسعوديللبريدمكتب

:الوثائق

.عنهاوصورتيناألصلالعامةالثانويةاستمارة-أ

.(للمطابقةاألصلإحضارمع)الشخصيةالبطاقةواضحةمنصورثالثة-ب

.(للمطابقةاألصلإحضارمع)العائلةدفترمنصورتين-ت

.ميالعلالدراسيالتحصيلاختبارونتيجةالعامةالقدراتاختبارنتيجةمنصورة-ث

الصورةتكونأنللفتياتيشترط)(4x6)مقاسملونةحديثةشخصيةصور(6)-ج
.(اإلسالميبالحجاب
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نموذج الفحص الطبي

علىالمرسلالطبيالفحصنموذجبطباعةللقبولالمرشحيقوم•
منطقتهفيعسكريمستشفىأقربومراجعةاإللكترونيبريده
.الطبيالفحصإلجراء

بدايةمعوالتسجيلالقبولإلىالطبيالفحصنتيجةالمرشحيسلم•
.األولالدراسيالفصلدراسة
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بدء الدراسة وتسجيل مقررات 
الفصل االول وبدء الدراسة

التقويمحسبالدراسةلبدءاالوللليومالكليةإلىللقبولالمرشحونيحضر
:التاليةاإلجراءاتالستكمالاألكاديمي

ةاألمنيوالتصاريحالنماذجوتعبئةالمطلوبةوالتعهداتالوثائقاستكمال-أ
.الصحيةوالبطاقات

.البنكيالحسابفتح-ب
ولوائحوالتعليماتواالنظمةبالكليةالتعريفياالرشاديالبرنامجحضور.-ت

.الدراسة
االنجليزيةاللغةمستوىاختبارإجراء-ث
جداولهمواستخراجاالولىالسنةمناالولالفصللمقرراتالطلبةتسجيل-ج
.والغيابالحضورواحتسابالدراسيةالمحاضراتفياالنتظامبدء-ح
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معايير تحديد التخصصات  

معاييرللوفقا  بنجاحاألولىالسنةاجتيازبعدالطلبةتخصصاتتحديديتم
:التالية

.االولىالسنةنهايةفيللطالبالتراكميالمعدل•
.الطالبة/الطالبتخصصاترغباتترتيب•
.األكاديميللتخصصاالستيعابيةالطاقة•
.االولىالسنةفيالسلوك•
.(وجدتإن)الشخصيةالمقابلة•

االولالدراسيالفصلمناالسبوعبدايةفيالتخصصاتتحديدنتائجتعلن
قعوموالكليةاعالناتلوحاتوعلىللطالبالكترونيالبريدعلىبرسائل
.االلكترونيالكلية
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معلومات االتصال

والتسجيلللقبولاإللكترونيالبريد•

•E-mail: admreg@psmchs.edu.sa

3660أو3635فرعي8405480للطالباتاالتصال•

8405426أو8405396للطالباالتصال•

8405577:الكليةفاكس•

الدمام31448بريديرمز33048ب.صالبريديالعنوان•

رابط األسئلة الشائعة

نموذج طلب المساعدة
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