بوابة القبول اإللكتروني لكلية األمير سلطان العسكرية

للعام الدراسي  1442هـ 2020 -م

التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

دليل القبول والتخصصات المتاحة
لمرحلة البكالوريوس
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مقدمة
يقدم هذا الدليل معلومات قيمة عن القبول ومعايير تحديد التخصصات في كلية األمير سلطان
العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ،نظر" ألهمية المرحلة الجامعية األولى وتميزها عن باقي
المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب ،وألن هذه المرحلة ترسم اهتمامات الطلبة واكتساب
المهارات المعرفية والمهنية والسلوكية لمهنة المستقبل.
تؤكد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ممثلة بإدارة القبول والتسجيل على تقديم
البيانات والمعلومات الالزمة التي تساعد الطالب والطالبات على اتخاذ القرار الصائب.
يحتوي هذا الدليل على معلومات عن شروط ومعايير قبول طالب وطالبات الكلية ،والتخصصات

المتاحة ،علما" بأن هذه المعلومات خاضعة لبعض التعديالت وفق ما يستجد من قرارات مجلس
الكلية والجهات صاحبة الصالحية.
إدارة القبول والتسجيل

متمنين التوفيق للجميع،،،
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شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية
.1

أن يكون المتقدم سعودي األصل والنشأة.

.2

أن يكون حاصال" على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها

.3

أن ال تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثالث سنوات

بمعدل تراكمي ال يقل عن .%90

( ،)1442/1441 ،1441/1440 ،1440/1439وتكون األفضلية في القبول

لخريجي العام الحالي.
.4

أن ال يزيد عم المتقدم على ( 23عاما عند تقديم الطلب).

.5

أن يكون متفرغا بشكل كلي للدراسة.

.6

أن يكون حاصال" على نتائج القدرات العامة ( )%70والتحصيل الدراسي
العلمي عن ( )%65كحد أدنى.
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شروط القبول العامة في المرحلة الجامعية
.7

أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية.

.8

أن ال يكون قد سبق فصله ألسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو ألسباب

.9

يتم التقديم آليا" للكلية عبر موقع الكلية – بوابة القبول االلكتروني ويتحمل

تأديبية من أي كلية أخرى.

المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع االلكترونية وفي حال

ثبوت خالف ذلك يلغى تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة دراسية.
 .10ال يجوز تغيير التخصص للمقبوالت في التمريض.

 .11يتعهد جميع الطالب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحده

تابعه للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة
ومناوبات العمل.
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المميزات أثناء الدراسة

• مكافأة مالية شهرية قدرها  1000ريال.

• توفير السكن حسب اإلمكانية.
• توفير الوجبات الغذائية حسب االمكانية.
• توفير العالج المجاني.
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مواعيد وخطوات التقديم لاللتحاق بالكلية

يتم التقديم للكلية بطلبات االلتحاق للمرحلة الجامعية مرة واحدة
سنويا" بعد ظهور نتائج كل من الثانوية العامة ونتائج مركز

القياس الوطني في القدرات العامة والتحصيل الدراسي العلمي.
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آلية التقديم لاللتحاق والقبول بالكلية

• يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع الكلية وفق المواعيد والشروط
المعلنة فقط.

• يتم تعبئة جميع الحقول المطلوبة اإلجبارية في طلب االلتحاق (بكل
دقة) مع االحتفاظ بالرقم السري للمستخدم.

• على المتقدم أن يتأكد بأن حالة طلبه مكتمل والتي تظهر مع نهاية
تسليم الطلب ،وعليه إكماله إذا ظهرت عبارة مستمر أو غير مكتمل أو
تحت اإلجراء خالل فترة التقديم ،وإال لن يتم دخوله المنافسة مع
المتقدمين.

• لن يتم قبول أية طلبات أو تعديالت بعد الفترة المعلن عنها آليا.

• يتم استبعاد كل من ال تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل
القبول أو الدراسة.
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التخصصات والمسارات المتاحة
لطالب المرحلة الجامعية
مسارات القبول
• يتم قبول الطالب في السنة االولى في مسار واحد وهو مسار التخصصات
الطبية التطبيقية ويتم تحديد التخصصات بعد اجتياز السنة األولى.

التخصصات المتاحة للطالب
• العناية التنفسية

•

الخدمات الطبية الطارئة

• علوم المختبرات اإلكلينيكية

•

تقنية األجهزة الطبية

• تقنية التخدير

•

إدارة المعلومات الصحية
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التخصصات والمسارات المتاحة لطالبات
المرحلة الجامعية
مسارات القبول
• يتم قبول الطالب في السنة االولى في أحد المسارين:
• مسار التمريض
• مسار التخصصات الطبية التطبيقية ويتم تحديد التخصصات بعد اجتياز السنة األولى.

التخصصات المتاحة للطالبات:
• التمريض

•

تقنية التخدير

• العناية التنفسية

•

مساعد طبيب اسنان

• علوم المختبرات االكلينيكية

•

إدارة المعلومات الصحية
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معايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالب:

يتم فرز وقبول الطالب وفق تسلسل النسبة الموزونة التفاضلية

المكونة من المعايير التالية:

• المعدل التراكمي العام للثانوية –القسم العلمي
•

درجة القياس في اختبار القدرات العامة

• درجة القياس في اختيار التخصيل الدراسي العلمي

مالحظة:
القبول تنافسيا على مستوى المملكة.
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معايير القبول لدرجة البكالوريوس للطالبات
يتم فرز وقبول الطالبات وفق تسلسل النسبة الموزونة التفاضلية من المعايير التالية:
أوال :المعايير
أ-

المعدل التراكمي العام للثانوية –القسم العلمي

ب-

درجة القياس في اختبار القدرات العامة

ج-

درجة القياس في اختيار التخصيل الدراسي العلمي

ثانيا" :حسب المنطقة:
• المنطقة الشرقية/خارج المنطقة الشرقية.
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فرز وإعالن نتائج المرشحين للقبول
في المرحلة الجامعية
• يتم فرز أعلى المتقدمين بعد تطبيق معايير القبول والنسب الموزونة أساس واحتياط

• يتم االعالن عن اسماء المرشحين والمرشحات للقبول برسائل نصية ورسائل عبر البريد
االلكتروني المسجل بالنظام وعلى موقع الكلية.

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

• يقوم المرشح للقبول بطباعة نموذج الفحص الطبي المرسل على بريده االلكتروني
ومراجعة أقرب مستشفى عسكري في منطقته إلجراء الفحص الطبي.

• يسلم المرشح نتيجة الفحص الطبي إلى القبول والتسجيل مع بداية دراسة الفصل
الدراسي االول.
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نموذج الفحص الطبي والوثائق
المطلوبة عند القبول
يقدم المرشح المقبول الوثائق المطلوبة التالية بعد ارسال رسائل بقبوله إلى أقرب

مكتب للبريد السعودي في منطقته:
الوثائق:
أ-

استمارة الثانوية العامة األصل وصورتين مصدقة عنها.

ب -ثالثة صور واضحة من البطاقة الشخصية (مع إحضار األصل للمطابقة).
ت -صورتين واضحة من دفتر العائلة (مع إحضار األصل للمطابقة).
ث -صورة واضحة من نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي
العلمي.

ج )6( -صور شخصية حديثة ملونة مقاس (( )6 x 4يشترط للفتيات أن تكون الصورة
بالحجاب اإلسالمي).
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نموذج الفحص الطبي

• يقوم المرشح للقبول بطباعة نموذج الفحص الطبي المرسل على
بريده اإللكتروني ومراجعة أقرب مستشفى عسكري في منطقته
إلجراء الفحص الطبي.

• يسلم المرشح نتيجة الفحص الطبي إلى القبول والتسجيل مع بداية
دراسة الفصل الدراسي االول.
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بدء الدراسة وتسجيل مقررات
الفصل االول وبدء الدراسة
يحضر المرشحون للقبول إلى الكلية لليوم االول لبدء الدراسة حسب التقويم
األكاديمي الستكمال اإلجراءات التالية:

أ-

استكمال الوثائق والتعهدات المطلوبة وتعبئة النماذج والتصاريح األمنية

ب-

فتح الحساب البنكي.

ت-

.حضور البرنامج االرشادي التعريفي بالكلية واالنظمة والتعليمات ولوائح

ث-

إجراء اختبار مستوى اللغة االنجليزية

ج-

تسجيل الطلبة لمقررات الفصل االول من السنة االولى واستخراج جداولهم

ح-

بدء االنتظام في المحاضرات الدراسية واحتساب الحضور والغياب.

والبطاقات الصحية .

الدراسة.
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معايير تحديد التخصصات

يتم تحديد تخصصات الطلبة بعد اجتياز السنة األولى بنجاح وفقا للمعايير
التالية:

• المعدل التراكمي للطالب في نهاية السنة االولى.
• ترتيب رغبات تخصصات الطالب/الطالبة.
•

الطاقة االستيعابية للتخصص األكاديمي.

• السلوك في السنة االولى.
• المقابلة الشخصية (إن وجدت).
تعلن نتائج تحديد التخصصات في بداية االسبوع من الفصل الدراسي االول
برسائل على البريد الكتروني للطالب وموقع الكلية االلكتروني.
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معلومات االتصال
• البريد اإللكتروني للقبول والتسجيل
• E-mail: admreg@psmchs.edu.sa
• التواصل عن طريق

0138405396

رابط األسئلة الشائعة
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