أولا  :السنة التحضيرية
( المرحلة األولى المشتركة لبرامج الطب والصيدلة وطب األسنان )
 -1يتم التقييم لكل مقرر من مقررات الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني على
النحو التالي :
 %03 من الدرجات لألعمال الفصلية
( الختيارات العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى )
 %03 من الدرجات لالختبار النصفي .
 %03 من الدرجات لالختبار النهائي .
 -2إذا رسب الطالب في أي مقرر من مقررات الفصل الدراسي األول أو الفصل الدراسي
الثاني يعطى فرصة لالختبار في هذه المقررات في اختبار اإلعادة .
 -0إذا رسب الطالب في اختبار اإلعادة يعيد دراسة المقررات التي رسب فيها من مقررات
الفصل الدراسي األول أو الثاني .
 -0ل يحق للطالب البقاء في السنة التحضيرية أكثر من أربع فصول دراسية .
 -5ل يحق للطالب النتقال من السنة التحضيرية إلى المرحلة الثانية من أي برنامج إل بعد
اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح ما عدا المقررات العامة للتخرج
( اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ) .
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ثانيا ا  :برنامج الطب البشري
المرحلة الثانية – دراسة أجهزة الجسم ( السنة الثانية والثالثة والرابعة )
 .1تتبع الدراسة في برنامج الطب البشري النظام السنوي .
 .2يتم التقييم في مقرري طب المجتمع والمهارات المهنية على النحو التالي :
 %03 من الدرجات لألعمال الفصلية .
( الختبارات العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى ) .
 %23 من الدرجات لختبار نهاية الفصل الدراسي األول .
 %03 من الدرجات لالختبار النهائي .
 .0يتم التقييم للمقررات العامة التي تدرس خالل فصل واحد كما يلي -:
 %03 من الدرجات لألعمال الفصلية
( الختبارات العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى ) .
 %03 من الدرجات لالختبار النصفي .
 %03 من الدرجات لالختبار النهائي .
 .0يكون التقييم في فترات دراسة األجهزة تكامليا (  ) BLOCKSعلى النحو التالي :
 %23 من الدرجات لختبار نهاية الفترة .
 %23 من الدرجات للتقييم المستمر .
 %03 من الدرجات لختبار نهاية الفصل الدراسي .
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 .5إذا رسب الطالب في أي من مقررات الفصل الدراسي األول أو الفصل الدراسي
الثاني يعطى فرصة الختبار في هذه المقررات في اختبار اإلعادة .
 .0إذا رسب الطالب في اختبار اإلعادة في مقرر واحد فقط يسمح له بحمله إلى السنة
التالية على أن ينهيه فيها .
 .7إذا رسب الطالب في أكثر من مقرر واحد يعيد السنة في المقررات التي رسب فيها.
 .8ل يحق للطالب النتقال إلى المرحلة الثالثة إل بعد اجتياز جميع مقررات المرحلة
الثانية بنجاح .
 .9ل يحق للطالب البقاء في المرحلة الثانية ( السنة الثانية  -الثالثة  -الرابعة ) أكثر من
خمس سنوات ولمجلس األمناء إعطاء فرصة بحد أقصى لمدة سنة واحدة .
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المرحلة الثالثة – الدورات اإلكلينيكية ( السنة الخامسة والسادسة )
 -1يتم التقييم في الدورات اإلكلينيكية الكبرى (  ( ) MAJOR CLERKSHIPSالباطنية –
الجراحة – طب األطفال – النساء والولدة – طب األسرة )
 -2يتم التقييم في مقرر طب األسرة وأمراض النساء والتوليد
 -0يتم التقييم في الدورات اإلكلينيكية الدقيقة ( ) MINOR CLERKSHIPS
 -0إذا أخفق الطالب في نهاية أي دورة إكلينيكية يعيد الدورة .
 -5ل يحق للطالب النتقال من السنة الخامسة إلى السنة السادسة إل بعد اجتياز جميع
الدورات بنجاح .
 -0إذا أخفق الطالب في احد دورات السنة السادسة عليه إعادتها والجلوس لالختبار في
منتصف العام الدراسي وإذا أخفق في دورتين فعليه إعادتها والجلوس لالختبار في نهاية
العام الدراسي .
 -7ل يحق للطالب البقاء في المرحلة الثالثة أكثر من ثالث سنوات ولمجلس األمناء منح
فرصة استثنائية بحد أقصى لمدة سنة .
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الختبارات اإلكلينيكية في مقررات الجراحة ـ الباطنة ـ األطفال .
يخصص لالختبارات اإلكلينيكية لكل مادة من المواد المذكورة خمسون درجة من أصل مائة
درجة
 اختبار منتصف دورة الدراسة والتدريب ( اختبار المهارات اإلكلينيكية الموضوعي )
O.S.C.E
Mid of Rotation Exam

ثانيا ا  :اختبار نهاية دورة الدراسة والتدريب
End of Rotation exam
المكونات  :يتك ون الختبار من مناقشة حالة طويلة وحالة قصيرة ويتم التركيز في الحالة الطويلة
على تقييم قدرة الطالب على استخالص التاريخ المرضي من المريض والقيام بالفحص اإلكلينيكي
المطلوب والقدرة على الوصول إلى تشخيص وعمل الفحوصات الالزمة ورسم خطة العالج وأما
في الحالة القصيرة فيتم التركيز على جميع ما سبق بدون التاريخ المرضي .

ثالثا ا  :الختبار اإلكلينيكي النهائي .
Final clinical Exam
المكونات  :يتكون الختبار من ثالث حالت قصيرة ويتم التركيز على تقييم الطالب في القيام
بالفحص اإلكلينيكي المطلوب والقدرة على الوصول إلى التشخيص التفريقي وعمل الفحوصات
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رابعا ا  :برنامج طب األسنان
أ -المرحلة الثانية ( السنة الثانية  -السنة الثالثة )
 .1تتبع الدراسة في برنامج طب األسنان النظام السنوي .
 .2إذا رسب الطالب في أي من مقررات الفصل الدراسي األول أو الثاني يعطى فرصة
الختبار في هذه المقررات في اختبار اإلعادة .
 .0إذا رسب الطالب في مقرر واحد يسمح له بحمله إلى السنة التالية على أن ينهيه فيها
شريطة أن ل يكون أحد المقررات األساسية في طب األسنان ويكون متطلب لمقرر آخر .
( انظر الجدول المرفق )
 .0ل يحق للطالب البقاء في المرحلة الثانية أكثر من ثالث سنوات ولمجلس األمناء إعطاء
فرصة بحد أقصى لمدة سنة واحدة .

ب -المرحلة الثالثة ( السنة الرابعة  -الخامسة  -السادسة )
 .1إذا رسب الطالب بعد اختبار اإلعادة في أحد المقررات األساسية في طب األسنان
عليه إعادة المقرر ول ينتقل إلى السنة التالية وإذا لم يكن المقرر من المقررات
األساسية فيمكن حمله والنتقال إلى السنة التالية .
 .2إذا رسب الطالب في أكثر من مقرر عليه إعادة المقررات التي رسب فيها ول ينتقل
إلى السنة التالية إل بعد النجاح فيها .
 .0ل يحق للطالب البقاء في المرحلة الثالثة أكثر من خمس سنوات ولمجلس األمناء منح
فرصة استثنائية بحد أقصى لمدة سنة .
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شروط القبول والتسجيل

 الحصول على شهادة الثانوية العامة ( قسم علمي ) أو ما يعادلها أكاديميا من داخل المملكة
أو خارجها بمعدل  %58كحد أدنى لدراسة الطب البشري وطب األسنان و  %58كحد أدنى
لدراسة الصيدلة اإلكلينيكية والتمريض .
 الحصول على درجة  %58كحد أدنى في اختبار القدرات العامة و  %58كحد أدنى في
اختبار التحصيلي .
 أن ل يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات ولمجلس
األمناء النظر فيما يزيد عن ذلك .
 أن يلتزم الطالب بدفع التكاليف الدراسية المطلوبة مقدما لكل فصل دراسي .
 أن يكون حسن السيرة والسلوك .
 أن يكون لئقا ا طبيا ا .
 أن يحصل الطالب على موافقة مرجعه إذا كان موظفا ا .
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