
البكالوريوس القبول والتخصصات المتاحة لمرحلة  دليل 
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الدفاع الصحية بوزارة  التابعة للخدمات 
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علومللالعسكريةسلطاناألميركليةفيالتخصصاتتحديدومعاييرالقبولعنقيمةمعلوماتالدليلهذايقدم

،الطالببهايمرالتيالدراسيةالمراحلباقيعنوتميزهااألولىالجامعيةالمرحلةألهمية"نظربالظهران،الصحية

.المستقبللمهنةوالسلوكيةوالمهنيةالمعرفيةالمهاراتواكتسابالطلبةاهتماماتترسمالمرحلةهذهوألن

والمعلوماتالبياناتتقديمعلىوالتسجيلالقبولبإدارةممثلةالصحيةللعلومالعسكريةسلطاناألميركليةتؤكد

.الصائبالقراراتخاذعلىوالطالباتالطالبتساعدالتيالالزمة

ي التخصصاتالكلية،وطالباتطالبقبولومعاييرشروطعنمعلوماتعلىالدليلهذايحتو أنب"علماالمتاحة،و

.الصالحيةصاحبةوالجهاتالكليةمجلسقراراتمنيستجدماوفقالتعديالتلبعضخاضعةالمعلوماتهذه

والتسجيلالقبولإدارةللجميع،،،التوفيقمتمنين

المقدمة
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قائمة المحتويات
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النشأة1. األصل و ي  المتقدم سعود يكون  .  أن 

يكون حاصال2. الثانوية " أن  الطبيعية فقط)على  يقل عن ( العلوم  بمعدل تراكمي ال  يعادلها  .%90أو ما 

آخر ثالث سنوات 3. الثانوية على  المتقدم على  القبول (1443-1442-1441)أن ال تزيد مدة حصول  األفضلية في  ، وتكون 

الحالي العام  .لخريجي 

المتقدم على 4. يزيد عمر  الطلبعامًا 23)أن ال  (.عند تقديم 

يكون 5. راسةمتفرغًا  أن  .بشكل كلي للد

يكون  6. العامة حاصاًل على أن  ات  القدر العلمي عن ( %70)نتائج  راسي  الد التحصيل  أدنى( %65)و .كحد 

يكون  7. اإلنجليزية حاصاًل أن  اللغة  اختبار  أو ( 3.5)بدرجة ال تقل عن (IELTS)أو ( 45)عن ال تقل بدرجة STEP))على نتيجة 

رجة ال تقل عن (IBT)اختبار توفل  التوفل( 25)بد اختبار  رجة ال تقل عن  (CPT)أو  اختبار  (80)بد بدرجة ال (PBT)التوفل أو 

(.377)تقل عن 

شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية
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الكلية• ى  المعتمد لد الطبي  الفحص  الطالب  يجتاز  .أن 

ى• أخر ي كلية  أ أو ألسباب تأديبية من  الكلية  أو تأديبية من  أكاديمية  يكون قد سبق فصله ألسباب  .أن ال 

التقديم  • الكلية آليًا للكلية يتم  القبول  –عبر موقع  المتقدم  مسئولية ص-االلكترونيبوابة  يتحمل  المعلومات و حة 

يلغى تسجيله  ونية وفي حال ثبوت خالف ذلك  االلكتر اقع  بالمو اسيةمباشرة ً  المسجلة  ر ي مرحلة د أ .وفي 

التمريض• التخصص للمقبوالت في  يجوز تغيير  .ال 

ال• بوزارة  الصحية  ي وحده تابعه للخدمات  أ بالعمل في  المقبولين كمدنيين  الطالبات  الطالب و دفاع يتعهد جميع 

العملتقتضيهحسب ما  .مصلحة وحاجة ومناوبات 

شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية
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رها • يال1000مكافأة مالية شهرية قد .ر

اإلمكانية• السكن حسب  .توفير 

ائية حسب  • الغذ الوجبات  .اإلمكانيةتوفير 

المجاني• العالج  .توفير 

أثناء الدراسة المميزات 
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بطلبات   التقديم للكلية  ق يتم  احدة اإللتحا و الجامعية مرة  اسنويًا  للمرحلة  الثانوية  لعامة ونتائج بعد ظهور نتائج كل من 

العلمي اسي  ر الد التحصيل  العامة و رات  القد الوطني في  القياس  .مركز 

مواعيد وخطوات التقديم لاللتحاق بالكلية
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المعلنة فقط• وط  الشر و اعيد  المو وفق  الكلية  ونيًا عبر موقع  التقديم إلكتر .يتم 

ق • االلتحا اإلجبارية في طلب  المطلوبة  الحقول  بالرقم  ( بكل دقة)يتم تعبئة جميع  االحتفاظ  ي للممع  .ستخدمالسر

آلياً • المعلن عنها  الفترة  بعد  و تعديالت  أ ية طلبات  أ يتم قبول  .لن 

اسة• ر الد أو  القبول  احل  ي مرحلة من مر أ الشروط في  استبعاد كل من ال تنطبق عليه  .يتم 

آلية التقديم لاللتحاق والقبول بالكلية
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القبول مسارات 

يتم تحدي• التطبيقية و الطبية  التخصصات  احد وهو مسار  االولى في مسار و السنة  الطالب في  د يتم قبول 

األولى السنة  اجتياز  بعد  .التخصصات 

المتاحة للطالب التخصصات 

المرحلة الجامعيةالمتاحة لطالب  التخصصات والمسارات  

التنفسية• العناية 

اإلكلينيكية• المختبرات  علوم 

التخدير• تقنية 

الطارئة• الطبية  الخدمات 

الطبية• األجهزة  تقنية 

الصحية• المعلومات  ارة  إد



10

القبول مسارات 

السنة  • الطالبات في  المساريناألولى يتم قبول  أحد  :في 

التمريض• مسار 

األولى• السنة  اجتياز  بعد  التخصصات  يتم تحديد  التطبيقية و الطبية  التخصصات  .مسار 

المتاحة  للطالباتالتخصصات 

المرحلة الجامعيةلطالبات  التخصصات والمسارات المتاحة 

التمريض•

التنفسية• العناية 

االكلينيكية• المختبرات  علوم 

التخدير• تقنية 

اسنان• مساعد طبيب 

الصحية• المعلومات  ارة  إد
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التفاضلية المكونة منيتم  الموزونة  النسبة  وفق تسلسل  وقبول الطالب  المعايير فرز 

:  التالية

العام للثانوية • التراكمي  العلمي–المعدل  القسم 

العامة • رات  القد اختبار  القياس في  رجة  د

العلمي • راسي  الد التحصيل  ر  اختيا القياس في  رجة  د

االنجليزية• اللغة  اختبار 

:مالحظة
المملكة ى  .القبول تنافسيًا على مستو

معايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالب
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التفاضلية من المعاي الموزونة  النسبة  وفق تسلسل  وقبول الطالبات  التاليةيتم فرز  :ير 

واًل  المعايير : أ

العام للثانوية • التراكمي  ل  العلمي–المعد القسم 

العامة • رات  القد اختبار  القياس في  رجة  د

العلمي• راسي  الد التحصيل  ر  اختيا القياس في  رجة  د

االنجليزية• اللغة  اختبار 

:حسب المنطقة": ثانيا
الشرقية• الشرقية/المنطقة  المنطقة  .خارج 

معايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالبات
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أساس  • الموزونة  النسب  القبول و بعد تطبيق معايير  المتقدمين  أعلى  احتياطيتم فرز  .و

البريد  أسماء  عن  اإلعالن يتم  • رسائل  عبر  برسائل نصية و المرشحات للقبول  وني  المرشحين و جل المساإللكتر

الكلية .بالنظام وعلى موقع 

ي كل في منطقته عبر خدمة جامعي• السعود البريد  المطلوبة لمكاتب  الوثائق  المقبولين  .يتم تسليم 

بريده  • المرسل على  الطبي  الفحص  بطباعة نموذج  المرشح للقبول  أقرب مستشاإللكتروني  يقوم  اجعة  فى ومر

الطبي الفحص  ي في منطقته إلجراء  .عسكر

اسي  • ر الد الفصل  اسة  ر اية د بد التسجيل  مع  و القبول  الطبي إلى  الفحص  المرشح نتيجة  .األوليسلم 

في المرحلة الجامعيةللقبول فرز وإعالن نتائج المرشحين 



14

التالية بعد ارسال رسائل بقبوله إل• الوثائق المطلوبة  ى  أقرب يقدم المرشح المقبول 

ي في منطقته :مكتب للبريد السعود

:الوثائق•

رتين مصدقة عنها1. األصل وصو العامة  الثانوية  .استمارة 

الشخصية 2. البطاقة  اضحة من  ر و األصل للمطابقة)ثالثة صو (.مع إحضار 

العائلة 3. اضحة من دفتر  األصل للمطابقة)صورتين و (.مع إحضار 

اإلنج4. اللغة  اختبار  العلمي و اسي  ر الد التحصيل  اختبار  العامة ونتيجة  ات  القدر اختبار  اضحة من نتيجة  .ليزيةصورة و

يثة ملونة مقاس ( 6)5. ر شخصية حد اإلسالمي(6()4)صو بالحجاب  الصورة  أن تكون  (.يشترط للفتيات 

عند القبولوالوثائق المطلوبة نموذج الفحص الطبي  
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أقرب مستش• اجعة  اإللكتروني ومر بريده  المرسل على  الطبي  الفحص  بطباعة نموذج  المرشح للقبول  فى يقوم 

الطبي الفحص  ي في منطقته إلجراء  .عسكر

االول• اسي  ر الد الفصل  اسة  ر بداية د التسجيل مع  القبول و الطبي إلى  الفحص  المرشح نتيجة  .يسلم 

نموذج الفحص الطبي
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التقويم األ الدراسة حسب  ول لبدء  الكلية لليوم اال كاديمي يحضر المرشحون للقبول إلى 

التالية :الستكمال اإلجراءات 

الصحية • البطاقات  األمنية و التصاريح  النماذج و المطلوبة وتعبئة  التعهدات  الوثائق و .استكمال 

البنكي• الحساب  .  فتح 

اسةحضور  • ر الد ائح  التعليمات ولو االنظمة و بالكلية و التعريفي  ي  االرشاد .البرنامج 

اللغة  • ى  اختبار مستو .االنجليزيةإجراء 

استخراج  • االولى و السنة  االول من  الفصل  الطلبة لمقررات  ولهمتسجيل  ا .جد

الغياب• الحضور و احتساب  اسية و ر الد ات  المحاضر االنتظام في  .بدء 

وبدء الدراسةمقررات الفصل األول  بدء الدراسة وتسجيل 
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الت وفقًا للمعايير  ولى بنجاح  ز السنة األ :اليةيتم تحديد تخصصات الطلبة بعد اجتيا

االولى• السنة  التراكمي للطالب في نهاية  .المعدل 

الطالب• رغبات تخصصات  .الطالبة/ترتيب 

األكاديمي• االستيعابية للتخصص  .الطاقة 

االولى• السنة  .السلوك في 

الشخصية • (.إن وجدت)المقابلة 

البري االول برسائل على  الدراسي  الفصل  االسبوع من  ية  ا التخصصات في بد الكتروني تعلن نتائج تحديد  د 

االلكتروني الكلية  .للطالب وموقع 

معايير تحديد التخصصات 
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والتسجيل• البريد اإللكتروني للقبول 

•E-mail: admreg@psmchs.edu.sa

0138405396التواصل عن طريق            •

معلومات االتصال


