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ما هو برنامج واعد



منلعزيز،اعبدالملكبجامعةلاللتحاقوالموهوبينالمتفوقينالثانويةوطالباتطالبجذبإلىواعدبرنامجيهدف
للفئاتةالجامعيالدراسةسنواتتقليلوبالكلياتالمباشروالتسكيناألكاديميالتسريعمساراتتوفيرخالل

بحسوذلكبالجامعة،التحاقهمقبلالطالبة/الطالبيدرسهاالتيالدراسيةالموادمعادلةخاللمنالمستهدفة
بالكليات،المتقدمالتسكينمسارمنكالاًالحاليةنسختهفيالبرنامجويشمل.الجامعةفيالمتبعةاألكاديميةالمعايير
فياتوالطالبللطالبالمستمرواإلشرافالرعايةإلىباإلضافة.منهمالكلخاصةبمعاييرالمزدوجةالدراسةومسار

الطالببالخاصةالعنايةالعزيزعبدالملكجامعةتوّفرحيثالمناسبة،اإلثرائيةالبرامجخاللمناألخرىالمجاالت
خاللنهجيةوالممنهجيةمخّصصةإثرائيةبرامجخاللمنوالبحثيوالعلمياألكاديميبالدعمالمقبولينوالطالبات

طنيةالوالمعاييرومواكبةوالشفافيةبالعدالةيتسممؤسسيعملإطاروضمن.طاقاتهميعززمماالدراسةفترة
بيئةوتطويرةالتعليميوالخدماتوالتعلمالتعليملتعزيزللجامعةاالستراتيجيةاألهدافواعدبرنامجويحققوالدولية،
.واالبتكارواإلبداعللتفوقداعمةالجامعةفيمحفزة

...عبدالعزيزالملكبجامعةواعدبرنامج
.لقدراتهمبّناءواستثمارً الموهوبينلمكانةتعزيز



عوديةالسالعربيةالمملكةفياألخيرةاآلونةفيالتعليمشهد
ا ،تطورا 2030الطموحةورؤيتهاالمملكةلتوجهاتوكانشامالا
مراحله،فبمختلالتعليمفينوعيةنقلةإحداثفيالكبيراألثر

بشكلالجامعاتأعدادزادتحيثالعالي؛التعليمخاصة
التييةالنوعالمستقبلتخصصاتعلىالتركيززادكماملحوظ،
شهدهاتالتيالتنميةخططمعوتتواءمالعملسوقإليهايحتاج
.الحبيبةبالدنا
التطويرعلىعبدالعزيزالملكجامعةعملتالنهج،هذاوعلى

خطواتوخطتالتعليميةوخططهامناهجهافيالمستمر
مجاالتفي2030رؤيةمعالمواءمةمحققةذلك،فيكبيرة
يفنوعيةقفزةوإحداثالتعليمي،والتطويرالعلميالبحث
نيةوطكفاءاتتخريجيضمنبمااالستراتيجيةالجامعةخطط
ي،والعالمالمحليالعملسوقفيللتنافسومؤهلةمتميزة

معاليًرئيسًالجامعة
ًالي. د. أ ًالرحمنًبنًعبيد وبيعبد

الجامعةرئيسكلمة



نيفاتالتصفيمتقدمةمراكزوحققتالعالمية،الجامعاتأفضلمصاففيالجامعةباتتحتى
.المختلفة
ا االتميز،هذاعلىالحفاظفيالجامعةمنوسعيا هضةنفيبفاعليةاإلسهامعلىمنهاوحرصا
لفئةاهتمامهاُجلًّالجامعةأولتفقدالمتميزين،الوطنوبناتأبناءبسواعدالحبيبوطنناوتنمية

ئةالفهذهخصوصيةمنانطالقاالعامة،الثانويةوطالباتطالبمنوالمتفوقينالموهوبين
وذلكرعايتها،والستقطابهاخاصةوآلياتطرقبتصميماستثمارهامنالبدًّوطنيةثروةتعدًّالتي
.العامةالثانويةوطالباتطالبمنوالمتفوقينللموهوبينُتقدمومنححوافزخاللمن

وقين،والمتفالموهوبينوالطالباتالطالبأفضلاستقطابفيواعدبرنامجيسهمأنآملين
.وعملهموإبداعهمبعلمهموالوطنالجامعةيمّثلمنخيريكونواأننأملوالذين
...التوفيقوليوالله



مستهدفات واعد



قدمكين المتالتسمسارمستهدفات : اثانيً

دوليةالالثانويةالمدارسوطالباتطالبمنوالموهوبينالمتفوقينتمكين
اتمقررمناالعفاءخاللمنالعالميةبالمقاييسالمحليةالموهبةتعزيزمن

.متقدمةجبنتائالدوليةالمعياريةاالختباراتاجتيازمقابلالتحضيريةالسنة

مستهدفات مسار الدراسة المزدوجة: أوالً

عها،جميالثانويةالمدارسوطالباتطالبمنوالموهوبينالمتفوقينتمكين
ةالسنمقرراتبعضودراسةالموهبةاستثمارمنوالدولية،والخاصة،العامة،

.امعيةجدراسيةسنةاختصاروبالتاليالثانوية،دراسةفترةخاللالتحضيرية





مسار الدراسة المزدوجة



مسار الدراسة المزدوجة 
امعةبجوالمتفوقينالموهوبينورعايةالستقطابواعدبرنامجمساراتأحدهوالمزدوجةالدراسة
الباتوالطالطالبتمكينخاللمناألكاديميالتسريعإلىالمسارهذاويهدفعبدالعزيز،الملك

مدارسمنأوالحكومية،المدارسمنسواءالثانوية،المرحلةفيوالموهوبينالمتفوقين
المسار)بالجامعةالتحضيريةالسنةمقرراتدراسةمنالعالمية،المدارسمنأوالموهوبين،

همدراستفترةخاللـالطالبة/الطالبوقدرةموهبةحسبـوتجاوزها(الصحيالمسارأوالعلمي
حسبوذلك.والمتطلباتالتوصيفوبنفسالجامعة،وطالباتطالبمعالثانويةالمرحلةفي

قرراتالمفيونجاحهمالجامعةفيالطالبة/الطالبقبولحالوفي.المسارلهذاالمقررةالمعايير
فيبةالطال/الطالبنجاحوُيعدًّ.المقرراتلهذهالمعتمدةالساعاتلهمتحتسبدرسوها،التي
االمزدوجةالدراسةمسار .والمتميزةالجادةالجامعيةللدراسةلجاهزيتهممؤشرا



معايير التقديم في مسار الدراسة المزدوجة

الطالبة في الصف الثانوي/معدل الطالب 

اختبار قياس للموهبة واإلبداع 

:التاليةالمعاييرتحقيقالمسارهذافيللتقديمُيشترط

ادراستهمنانتهواالذيالثانويالصففي(%90)عنالطالبة/الطالبمعدليقلأال حديثا
.(الثانيأواألول)

(%3)نسبةأعلىضمنقياسمركزقبلمنالمقدم(الموهبةمقياس)اختبارآخرنتيجةتكونأن
.المتقدمينوالطالباتالطالبمن



أو

نتيجة اختبار القدرات العامة
:العامةللقدراتالتالييناالختبارينأحدللبرنامجالمتقدمونالطالبة/الطالبيجتازأن

اختبــارًالقــدراتًالعامــةًالمقــدمًمــنً
مركــزًقيـــاس،ًأوًمـــاًيعادلـــهًبالل ـــةً

مــنًنفــسًالمركــز،GATًاإلنجليزيــةً
.كحدًأدنى( 90)بدرجةً

SATاختبارًالقدراتًالدراسيةًالعالميً
(.  1600/1200)بدرجةًالًتقلًعنًً

االختبار الثانياالختبار األول



إتقان اللغة اإلنجليزية
جليزيةاإلنلل ةمطلوبةبمعاييرالمزدوجةالدراسةبرنامجدخولوالطالباتللطالبيتاح
الل ةدراسةمنالطالبة/الطالببهايعفىالتيوالشروطاالختباراتنفسوهي

.التحضيريةالسنةفياإلنجليزية

الل ــةاختبارللمســارالمتقــدمونالطـــالبـــة/الطــالـــبيـــجــتــازأن
IELTS)اإلنجـلـيزية (Academicاختبارأو(5.5)بدرجة(TOEFL (iBTبدرجة

كلفياألدنىالحدتحقيقمعوالصحي،العلميللمسارينأدنىكحد(60)
((eli.kau.edu.sa.اإلنجليزيةالل ةمعهدشروطحسبمهارة



معلومات الدراسة المزدوجة

جميـعًطالبةًالدراسةًالمزدوجـةًحاصـلينًعلـىًقبـولًفـيًالجامعـةًبعـدًاجتيـاز/يعتبرًطالبً
المعياريــةًحســبًالجــدولًالمرفــق،ًمــعًاســتيفاءًشــروطًالقبــولًالمــذكورةًعلــىالمقــررات

يـدًعلـىًالموقعًاإللكترونيًلعمـادةًالقبـولًوالتسـجيلًبجامعـةًالملـكًعبـدالعزيز،ًمـعًالتأك
طنيًالطالبـةًللحصـولًعلـىًًاختبـارًالتحصـيليًالمقـدمًمـنًالمركـزًالـو/عدمًحاجةًالطالبً

:والتقويمًإذاًأتمًدراسةًتلكًالمقرراتًوفقًشروطًالدراسةًالمزدوجةللقياسً

ةًلـدرجاتًيقبلًالطالبًوالطالباتًفيًبرنامجًواعدًبنـاءًعلـىًالمفاضـلةًبالنسـبةًالموزونـ
.القدراتًومقياسًموهبةًوبحسبًالمقاعدًالشاغرةًفيًالجامعة

طهًـًالطالبـةًعلـىًتعهـدًـًبـالعلمًوالموافقـةًعلـىًشـروطًالبرنـامجًوضـواب/يوقعًالطالـبً
.حسبًالنموذجًاإللكترونيًعلىًبوابةًالقبول

مقرراتًإضافيةً المقرراتًالمطلوبةًللتسكينًفيًكلياتًالمسار المسار

للتسكينًفيًكلية)البرمجةًوحلًالمشكالت(مقررً
.الحاسباتًوتقنيةًالمعلومات

الفيزياء،ًالكيمياء،ًاألحياء،ً: مقرراتًالمسارًالعلمي
الرياضيات،ًواإلحصاءً العلمي

يمقرراتًالل ةًاإلنجليزيةًالخاصةًبالمسارًالصح الفيزياء،ًالكيمياء،ًاألحياء،ً: مقرراتًالمسارًالصحي
الرياضيات،ًواإلحصاءً الصحي



بـةًمـعًالطال/طالبةًالدراسةًالمزدوجةًفيًالجامعة،ًتتمًمفاضلةًالطالـبً/فيًحالًقبولًطالبً
علميـةًبنـاءًعلـىًنفسًدفعةًالسنةًالتحضيريةًالذينًاجتازواًمعهمًليتمًتسكينهمًفيًالكلياتًال

،ًويسـتكملواًبقيـةًمتطلبـاتً(3)النسبةًالموزونـةًفـيًالمقـرراتًالمـذكورةًفـيًالمالحمـةًرقـمً
.موادًالسنةًالتحضيريةًبعدًالتسكينًفيًكليتهم

مًعلـىًالطالبةًمنًبرنامجًالدراسةًالمزدوجةًإذاًثبتًعـدمًجـديتهمًأوًقـدرته/يتمًفصلًالطالبً
أوًتقــديرًمحــرومً(F)فينب ــيًأالًيحصــلواًفــيًأيًمــادةًعلــىًتقــديرًراســبً. الدراســةًالمزدوجــة

(DN)،ًوينب يًأالًيقلًتقديرهمًفيًأيًمادةًعن(C)،ًكمـاًينب ـيًأالًيقـلًمعـدلهمًالفصـليًأو
(.5/4)التراكميًعنً

فـيًالطالبـةًالزائـرة/طالبةًالدراسةًالمزدوجةًشهادةًإتمامًالموادًكالطالـبًالزائـرً/يعطىًطالبً
.حالًلمًيستكملًالدراسةًفيًجامعةًالملكًعبدالعزيز





دّممسار التسكين المتق

مًبشـكلًيهدفًهذاًالمسارًإلىًاستقطابًالطالبًوالطالباتًالمتفـوقينًفـيًالثانويـةًالعامـةًمـنًخـاللًتسـكينه
رراتًالسـنةًمباشرًفيًالكلياتًالتيًيرغبونهـاًدونًااللتحـاقًبالسـنةًالتحضـيريةًبالجامعـة،ًواعفـاءًالطالـبًمـنًمقـ
ًمتــاحًللطــالبًوالطالبــاتًالــراغبينًفــيًااللتحــاقًبكليــاتًالهندســةًوا لطــبًوطــبًالتحضــيرية،ًوهــذاًالمســارًحاليــاا

ــةًالمعلومــات ــةًالحاســباتًوتقني ــامجًاســتيفاءًمعــاييرًا. األســنانًوكلي ــولًفــيًهــذاًالبرن لقبــولًفــيًُيشــترطًللقب
:الجامعة،ًكماًهوًمذكورًعلىًموقعًعمادةًالقبولًوالتسجيل،ًباإلضافةًإلىًجميعًالمعاييرًالتالية



العلمينتيجة اختبار التحصيل

امةنتيجة اختبار القدرات الع
(1)حسبًالجدولًرقمًاختباريًالقدراتًالمعرفيةًأحدالطالبةً/أنًيجتازًالطالبً

دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

(1)حسبًالجدولًرقمًيالعلمالتحصيلاختباراتخياراتأحدالطالبةً/أنًيجتازًالطالبً

إتقان اللغة اإلنجليزية
(1)حسبًالجدولًرقمًاأليلتسالتوفلًأوًاختباريًأحدالطالبةً/أنًيجتازًالطالبً

لياتالشروط العامة لمسار التسكين المتقدم بالك: أوالً

ما يعادلهااجتياز الثانوية العامة أو 
.(التعليموزارةأنممةبحسبيعادلهماأو)الثانويالثالثالصفالطالبة/الطالبيجتازأن



كينًطالبــةًمســارًالتســ/قياســيةًعالميــةًلمــوادًمعينــةًينب ــيًعلــىًطالــب/هنــااًاختبــاراتًمعياريــة
وعلـــىًالمتقـــدمًفـــيًبرنـــامجًواعـــدًاجتيازهـــاًالســـتكمالًمتطلبـــاتًالتســـكينًالمتقـــدمًبالكليـــات،

يًكـلًنـوعًفـطالبةًمسارًالتسكينًالمتقدمًفيًواعدًتحقيقًالـدرجاتًالتـيًتحـددهاًالكليـاتً/طالب
كينًمنًأنواعًهذهًاالختباراتًمنًأيًمنًاالختباراتًالتاليةًحسبًالموادًوالشروطًالخاصـةًبالتسـ

:فيًالكليات،ًوهي

دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

Advanced 
Placement (AP) 
Exams/Tests

اختباراتًالمستوىً
المتقدم

International 
Baccalaureate (IB) High 

Level (HL) Exams
اختباراتًالمستوىًالعاليً

للبكالورياًالدولية

Cambridge 
International A Level
اختباراتًكامبريدجً
المستوىًالمتقدم

أوأو

Collegeboard.org
KAU Code: 7612

ibo.org
KAU Code: 035397

cambridgeinternational.org
KAU Code:

يرغبونالتيالجامعاتضمنالعزيزعبدالملكجامعةرمزإدراجالعالميةلالختباراتالتسجيلعندالطالبات/الطالبوعلى
إليهااختباراتهمنتائجتصلأن



دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

Requirement Minimum Score
1- Standardized Abilities Tests Take one of the followingًأحدًاختباريًالقدراتًالعامة
GAT (administered by the National Center for Assessment)
اختبارًالقدراتًالمقدمًمنًالمركزًالوطنيًللقياسًوالتقويم 85

SAT (administered by the College Board – USA)
(   (SATاختبارًالقدراتًالدراسيةًالعالمي 1200/ 1600

2- Standardized Achievement Tests Take one of the following options التحصيلًالعلميخياراتًاختباراتًأحدً
SAAT-Science (administered by the National Center for Assessment)
ًللقياسًوالتقويم ًالوطني ًالمركز ًالمقدمًمن ًالتحصيلي اختبار 85
At least three IB HL Standardized Tests
اختباراتًالمستوىًالعاليًللبكالورياًالدولية 4/7 for each test
At least three Cambridge A level Standardized Tests
اختباراتًكامبريدجًالمستوىًالمتقدم (C) for each test
At least three AP Standardized Tests
اختباراتًالمستوىًالمتقدم 3/5 for each test

3- English Proficiency Tests Take one of the followingًأحدًاختباريًالل ةًاإلنجليزية
IELTS أيلتساختبارًالل ةًاإلنجليزيةً 6/ 9
TOEFL iBTًاختبارًالل ةًاإلنجليزيةًتوفل 80/120

TOEFL iBTالطالباتًعندًالتسجيلًلهذهًاالختباراتًإدراجًًأسمًأوًرمزًجامعةًالملكًعبدًالعزيز/علىًالطالب 4594))IELTS)  )
ضمنًالجامعاتًالتيًيرغبونًأنًتصلًنتائجًاختباراتهمًإليها

الدرجات المطلوبة في االختبارات القياسية(: 1)جدول 



قدمالمتالتسكين مسار لبالكلياتالخاصةالشروط : ثانياً



Take one of the following set of tests

Requirement Minimum
Score

AP Standardized Tests
Required:
• AP Calculus AB
• AP Physics C: Mechanics

3/5

Optional: Any of the 
following courses, the more 
the better
• AP Biology
• AP Chemistry
• AP Statistics
• AP Computer Science

Principles

3/5

Requirement Minimum
Score

IB Standardized Tests
Required:
• IB HL Mathematics
• IB HL Physics

4/7

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• IB HL Biology
• IB HL Chemistry
• IB HL Computer Science

4/7

Requirement Minimum
Score

Cambridge A level Standardized Tests
Required:
• Mathematics
• Physics

C

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• Biology
• Chemistry
• Computer Science

C

دّم أو
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

أو

ةالشروط الخاصة بكلية الهندس



دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

Take one of the following set of tests

Requirement Minimum
Score

AP Standardized Tests
Required:
• AP Calculus AB
• AP Computer Science A, or 

AP Computer Science
Principles

3/5

Optional: Any of the 
following courses, the more 
the better
• AP Biology
• AP Chemistry
• AP Statistics

AP Physics C: Mechanics

3/5

Requirement Minimum
Score

IB Standardized Tests
Required:
• IB HL Mathematics
• IB HL Computer Science

4/7

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• IB HL Biology
• IB HL Chemistry
• IB HL Physics

4/7

Requirement Minimum
Score

Cambridge A level Standardized Tests
Required:
• Computer Science
• Mathematics

C

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• Biology
• Chemistry
• Physics

C

أو أو

المعلومات الحاسبات وتقنيةالشروط الخاصة بكلية 



دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م ب األسنانالشروط الخاصة للتسكين المتقدم بكلية الطب وط

Requirement Minimum
Score

AP Standardized Tests
Required:
• AP Biology
• AP Chemistry

3/5

Optional: Any of the
following courses, the
more the better• AP Calculus AB
• AP Statistics
• AP Computer Science
• Principles 1AP Physics

3/5

Requirement Minimum
Score

IB Standardized Tests
Required:
• IB HL Biology
• IB HL Chemistry

4/7

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• IB HL Physics
• IB HL Mathematics
• IB HL Computer

Science

4/7

Requirement Minimum
Grade

Cambridge A level Standardized Tests

Required:
• Biology
• Chemistry

C

Optional: Any of the 
following courses, the 
more the better
• Mathematics
• Physics
• Computer Science

C

Take one of the following set of tests

و أ أو

DATاجتيازًاختبارًالقبولًفيًكليةًطبًاألسنانً•ناجتيازًالمقابالتًالشخصيةًفيًالطبًوطبًاألسنا•



www.ucat.ac.uk

www.admissionstesting.org/
for-institutions/about-our-

tests/biomedical-admissions-
test/

ب األسناننقاط إضافية اختيارية مساعدة للقبول في كلية الطب وط

ياختبار القدرات السريرية الجامع

حيةاختبار القبول في الكليات الص

علىشتمليكما.والناقدالمنطقيوالتفكيروالسلوكيةالعقليةالقدراتويختبر
.المختلفةالمواقففيالتصرفالختبارجزء

وتحليلالمشكالتلحلوالمهاراتالقدراتاختبار:أجزاءثالثةمنويتكون
لثالثاوالجزءوتطبيقاتها،والرياضياتالعلومفيالمعرفةواختبارالبيانات،
.الجيدةالكتابةمهاراتالختبارمقاليسؤال

دّم 
متق

ن ال
سكي

 الت
سار

م

http://www.ucat.ac.uk/
http://www.admissionstesting.org/


تعهدات برنامج واعد بجامعة الملك عبدالعزيز 
الستقطاب ورعاية الموهوبين والمتفوقين



ميع يتعهد جميع الطالب والطالبات المتقدمين على ج: أوالً
:ما يليمسارات واعد للتسكين المتقدم أو الدراسة المزدوجة ب

جيلوالتسالقبولبعمادةالقبولبوابةعلىالمعلنةبالجامعةالقبولشروطجميعقراءة1.
adm.kau.edu.saفيهاجاءبمابالعلمواإلقرار.

waed.kau.edu.saبواعدالتعريفيالموقععلىالمعلنةالقبولوشروطواعددليلقراءة2.
.فيهجاءبمابالعلمواإلقرار

ئقالوثابمطابقةمشروطاًاسيكونواعدمساراتمنأيفيالقبولبأنبالعلماإلقرار3.
ل،والتسجيالقبولبعمادةالقبولبوابةعلىالطالبة/الطالبمنالمقدمةالرسمية
.المتقدماختارهالذيالمسارفيالقبوللشروطوتحقيقها

أخرى،معةجاأيأوعبدالعزيزالملكبجامعةالتحضيريةالسنةفيالتسجيلمسؤوليةتحمل4.
.واعدمساراتمنمسارأيفيالقبولعدمحالةفي

ارجيةوالخالداخليةوالملتقياتوالمسابقاتالالصفيةاألنشطةفيالفاعلةالمشاركة5.
.والموهوبينالمتفوقينوالطالباتبالطالبالخاصة



هوماكبالكلية،الدراسةأثناءاألكاديمياألداءمنعال ًمستوىعلىبالمحافمةااللتزام6.
.بالمسارالخاصالتعهدفيموضح

ية،التنفيذوقواعدهاالجامعيةللمرحلةواالختباراتالدراسةالئحةعلىباالطالعالتعهد7.
تنصبماوااللتزامadmission.kau.edu.saوالتسجيلالقبولعمادةموقعفيوالمعلنة

.عليه
اراتهمسبأحدالخاصةأوواعدببرنامجالعامةالتعهداتلجميعمخالفةأيبأنبالعلماإلقرار8.

ميلزماالتخاذالمختصةاللجانعلىللعرضالطالبتعرضبالجامعةأخرىلوائحأيأو
.قراراتهاوإنفاذ

نةوالمعل(والواجباتالحقوق:الجامعيالطالبالئحة)فيجاءبماوالعملباالطالعالتعهد9.
https://bit.ly/3pBQyEoللتطويرالجامعةوكالةموقععلى

ولالقبلعمادةوتقديمهعليه،والتوقيعبالمسارالخاصالتعهدعلىباالطالعااللتزام10.
.القبولبوابةعلىاألخرىالرسميةالوثائقمعوالتسجيل



ر التسكين يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسا: ثانياً
:  المتقدم بكلية الطب ضمن برنامج واعد بما يلي

واعدامجلبرنالمتقدمينوالطالباتالطالببينالمفاضلةتتمسوفبأنهبالعلماإلقرار1.
.الطبكليةمنالمتاحةالمقاعدوحسبالمعتمدةالمعاييرحسب

.MMIالشخصيةالمقابالتبرنامجواجتيازبحضورااللتزام2.

والتجد،كمسالطبكليةفيمباشرةالطالبة/الطالبتسكينسيتمبأنهبالعلماإلقرار3.
.ذلكبالخاصةالجامعةشروطوفقفقطواحدةمرةإالآخرصحيلبرنامجالتحويللهميحق

مةوالمحافومرافقهاالجامعيوالمستشفىالطبكليةفيالموحدالزيبارتداءااللتزام4.
لداخالطالبة/الطالبيمثلهاوالتيالئقةمهنيةصورةيعكسالذيالعامالممهرعلى
.الجامعيالحرم



ار التسكين يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مس: ثالثاً
:  يالمتقدم بكلية طب األسنان ضمن برنامج واعد بما يل

الجامعياألسنانومستشفىاألسنانطبكليةفيالمناسبالزيبارتداءااللتزام1.
هايمثلوالتيمشرفةمهنيةصورةيعكسالذيالعامالممهرعلىوالمحافمةومرافقها
.الجامعيالحرمداخلالطالبة/الطالب

Dental)األسـنانطببكليةالقبوللبـرنامجاإللكترونياالختبارواجتيازبحضورااللتزام2.
Admission Test (DAT

.MMI))الشخصيةالمقابالتبرنامجواجتيازبحضورااللتزام3.

يتمثممنومستجدكطالباألسنانطبكليةفيمباشرةًاالقبوليتمبأنهبالعلماإلقرار4.
لمطلوباالصحيللمسارالتحضيريةالسنةمقرراتمناإلعفاءمناالنتهاءبعدالتخصيص

.األسنانوجراحةطبلبرنامج
المتاحةمقاعدللوفقاًاالمتقدمينوالطالباتالطالببينالمفاضلةتتمبأنهبالعلماإلقرار5.

.األسنانطبكليةقبلمنوالمحددةاالستيعابيةوالطاقة
.طبياًاالئقاًاالمتقدميكونأنالمسارشروطأحدبأنبالعلماإلقرار6.



ر الدراسة يتعهد الطالب والطالبات المتقدمين على مسا: خامساً
:  المزدوجة ضمن برنامج واعد بما يلي

مسارالأوالعلميللمسارالتحضيريةالسنةموادجميعمناالنتهاءبضرورةبالعلماإلقرار1.
وافقتمكافئةقياسيةعالميةباختباراتبمعادلتهاأوالجامعة،فيبدراستهاإماالصحي
.الجامعةعليها

موادمنهاءاالنتبعدالعلمية،الكليةفيالطالبة/الطالبتسكينسيتمأنهبالعلماإلقرار2.
السنةعةدفنفسمنوالطالباتالطالبمعالمفاضلةنتائجعلىبناءالتحضيرية،السنة

.ارالمسفيالمفاضلةنمامعلىبناءالعامنفسفيمعهماجتازوهاالتيالتحضيرية
مندةماأليالمطلوبالتقديرعلىالطالبة/الطالبحصولعدمحالةفيأنهبالعلماإلقرار3.

،بهاااللتحاقيرغبونالتيبالكليةالخاصةالشروطمواد المادةعادةإلهميحقالفإنهالحقاا
.التقديرلتحسينفقطواحدةمرةسوى



ة،المزدوجالدراسةبمسارالدراسةأثناءاألكاديمياألداءمنعال ًمستوىعلىالمحافمة4.
:ذلكومن

.بالمسارالدراسةمراحلجميعفي(5/4)عنالكليالتراكميالطالبة/الطالبمعدليقلأال5.

.دراسيفصلأيفي(5/4)عنالفصليالطالبة/الطالبمعدليقلأال6.

فإنه،(C)عنالتقديرقلفإن؛(C)عندراسيةمادةأيفيالطالبة/الطالبتقديريقلأال7.
.المسارمنفصلهميتموإالفقط،واحدةمرةسوىالمادةإعادةلهميحقال

مادةأيفيحصلواإذامباشرةالمسارمنالطالبة/الطالبفصلسيتمأنهبالعلماإلقرار8.
األنممةتنافيأخالقيةمخالفاتأيبسببأو،(DN)محرومتقديرأو(F)راسبتقديرعلى

.الجامعةفيبهاالمعمول



لقدراتهمبّناءواستثمارً الموهوبينلمكانةتعزيز




