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 مواعيد وإجراءات التقديم 

 للبكالوريس لبرامج التجسير 

 0200-0202لعام 

 

 

 

 تعلن كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

 البرامج المطروحةتقديم طلبات االلتحاق لبرامج التجسير لدرجة البكالوريوس في بعض  مواعيدعن 

 م 02/0/0202ه الموافق 9/7/2440يوم األحد  

 وحتى

 م07/0/0202ه الموافق 21/7/2440يوم السبت 

 

 الرابط التالي:  عبر 

 http:/www.psmchs.edu.sa  
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َ
 التجسيرشروط وضوابط عامة للقبول في برامج أوال

 ويجوز قبول طلب على منحة أو على حسابهم الخاص إذا كان من غير السعوديين.  .أن يكون المتقدم سعودي األصل والمنشأ 

  
ً
 كليا

ً
 .للدراسة طوال فترة التحاقه بالدراسة أن يكون المتقدم متفرغا

 للتخصص في الدبلوم. " ن يكون برنامج التجسير " امتداداأ 

 دى المتقدم شهادة تصنيف وتسجيل مهني أن تكون شهادة الدبلوم في أحد التخصصات المصنفة ضمن الكادر الصحي ول

 التقديم.  سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند

  
ا
 ال تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة باإلضافة لفترة االمتياز. على شهادة دبلوم  أن يكون المتقدم للتجسير حاصل

 يد. جالدبلوم عن  أال يقل المعدل التراكمي في برنامج 

 المانحة لشهادة الدبلوم من الجهات المعتمدة. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة  أن تكون الجهة

 .فيجب أن يكون قد صدر بمعادلة الشهادة من لجنة معادلة وزارة التعليم

 المعتمد للكلية التالية:  *أن يكون المتقدم قد اجتاز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية 

o  412أن يكون المتقدم قد حصل على درجة ال تقل عن ( في امتحان التوفل الورقيToefl) 

o  211أو أن يكون قد حصل على درجة ال تقل عن ( في اختبار التوفل بالكمبيوترCBT.) 

o  41أو أن يكون قد حصل على درجة ال تقل عن ( في اختبار التوفل باإلنترنتIBT.) 

o  األكاديمي-في اختبار اآليلتس 4.2أن يكون قد حصل على درجة ال تقل عن أو (IELTS.) 

 مالحظة: ال تعتمد الكلية نتائج اختبارات اللغة االنجليزية األخرى         

  خبرة في مجال التخصص بعد الدبلوم ال تقل عن سنتين.  لدى المتقدمأن يكون 

 ل أو مفصول أو منقطع(. أن يكون المتقدم على رأس العمل )غير مستقي 

 آلخر عامين للمتقدم عن )جيد جدا"(. -جهة العمل–أال تقل درجة التقدير في األداء الوظيفي 

 أن يحصل المتقدم على الموافقة الخطية من جهة عمله لحضور االختبارات والمقابلة الستكمال دراسته وإيفاده. 

  المعتمدة في الكليةأن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية 

 أن يوقع المتقدمين من غير موظفي الخدمات الطبية للقوات المسلحة على نموذج تعهد مالي بدفع تكاليف الدراسة. 

 أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي. 

  .ال تلتزم الكلية بالسكن واإلعاشة والمواصالت 

 أديبيةاخرى ألسباب ت أو سبق فصله من أي كلية/جامعةألسباب تأديبية أو أكاديمية،  أن ال يكون قد سبق فصله من الكلية. 

  .أن يتعهد بمعرفة وانطباق أية اشتراطات تطلبها أنظمة اإليفاد واالبتعاث 

  
ً
فقط عبر بوابة قبول التجسير في المواعيد المعلنة المحددة ولن يقبل أي طلب خالف ذلك. ويتحمل  يتم التقديم آليا

المتقدم صحة المعلومات المدخلة واكتمال تحميلها بالنظام، وسيلغى كل طلب ال تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من 

 .مراحل القبول والدراسة

 لية وتعلن عند وقت التقديم. أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الك 

 



  

 

w w w . p s m c h s . e d u . s a  

 

: البرامج
ً
 المطروحة للتجسير ثانيا

 ( البرامج المطروحة2جدول رقم )

 مالحظة **مدة الدراسة مكان الدراسة الجنس تخصص الدبلوم /للتجسيرالتخصص م

 التمريض التمريض 2 

 للطالبات

موقع الكلية 

 بالظهران

اربعة فصول 

  دراسية

ستة أشهر +

 امتياز

تزاد مدة الدراسة )فصل 

علوم أو فصل تقوية او 

فصلين( حسب الخطة 

الدراسية والتقدير في 

   الدبلوم

 مساعد طبيب اسنان مساعد طبيب اسنان 0

 العناية التنفسية العناية التنفسية 1

 العناية التنفسية العناية التنفسية 1

 للطالب

 خدمات طبية طارئة خدمات طبية طارئة 4

 تقنية التخدير تقنية التخدير 1

6 
علوم المختبرات 

 اإلكلينيكية

علوم المختبرات 

 اإلكلينيكية

 

 

 
ً
 على بوابة القبول اإللكترونية: مواعيد اإلعالن والتقديم ثالثا

 والتقديم االلكتروني  ( موعد اإلعالن0جدول رقم )

 انتهاء عملية االعالن بداية االعالن الحدث

 االعالن عن مواعيد واجراءات وشروط القبول 

 لبرامج التجسير على موقع الكلية اإللكتروني

 هـ21/6/2440األحد 

 م 12/2/0202الموافق 

 هـ6/7/2440 الخميس

 م21/0/0202الموافق 

 تقديم طلبات القبول لبرامج التجسير 

 على موقع الكلية االلكتروني

 هـ9/7/2440االحد 

 م 02/0/0202الموافق 

 هـ21/7/2440السبت 

 م 0/0202/ 07الموافق  

 

 

 
ً
 والمقابلة للتجسير ومكان االختبار موعد  :رابعا

 مواعيد االختبار والمقابلة (4جدول رقم ) 

ــخ االختبار والمقابلة الموافق وقت االختبار والمقابلة مكان االختبار ـ  التخصص/التجسير تاريـ

 العناية التنفسية طالبات هـ2/1/2440األحد  24/1/0202 صباحا 7:12الساعة  مبنى الطالبات /الكلية

 العناية التنفسية طالب هـ2/1/2440األحد  24/1/0202 صباحا 7:12الساعة  مبنى الطالب/الكلية

 طالبات/مساعد طبيب اسنان هـ2/1/2440األحد  24/1/0202 صباحا 7:12الساعة  مبنى الطالبات /الكلية

 طالب/ علوم المختبرات اإلكلينيكية هـ0/1/2440االثنين  21/1/0202 صباحا 7:12الساعة  مبنى الطالب/الكلية

 مبنى الطالبات /الكلية
 صباحا 7:12الساعة 

 صباحا 7:12الساعة 

26/1/0202 

27/1/0202 

 هـ1/1/2440الثالثاء 

 هـ4/1/2440االربعاء 

 –طالبات -التمريض

 المعلن الحقاحسب الترتيب 

 طالب-الخدمات الطبية الطارئة هـ1/1/2440الخميس  21/1/0202 صباحا 7:12الساعة  الطالب/الكليةمبنى 

 تقنية التخدير هـ1/1/2440الخميس  21/1/0202 صباحا 7:12الساعة  مبنى الطالب/الكلية
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ً
 طلبات االلتحاق تقديملبرامج التجسير عند -الكترونيا -المطلوبة : الوثائقخامسا

 تحفظ كل 
ً
وتحميل الوثيقة من خالل طلب االلتحاق في  PDF بصيغةواحد وترفق في ملف الكتروني  وثيقة مطلوبة )واضحة( آليا

 من أيام التقديم: يوم  آخرأقصاه  النظام في موعد

  ة عن شهادة الدبلوم من كلية/جامعة معتمدة. صور  .2

 الدبلوم من كلية/جامعة معتمدةعالمات  سجلصورة  .0

 متياز. صورة عن شهادة اال .1

 صورة عن استمارة الثانوية العامة/علمي.  .4

 .صورة مكبرة عن بطاقة الهوية الوطنية .1

 )سارية المفعول( والتصنيف المهني  التسجيلصورة مكبرة عن شهادة  .6

 يبين تاريــــخ التعيين وأنه على رأس العمل وهل مترسم أم متعاقد(خطاب تعريف من جهة العمل ) .7

 العائلة(.  صورة مكبرة عن سجل األسرة )دفتر  .1

  للكلية كما في شروط القبول المعلنة.  ةنتيجة اجتياز أحد اختبارات اللغة اإلنجليزية المعتمد .9

 خطاب موافقة جهة العمل على حضور االختبار والمقابلة.  .22

ع فللخدمات الطبية للقوات المسلحة( بدفع تكاليف الدراسة، ود ةتعبئة نموذج تعهد مالي )مرفق( من غير منسوبي )التابع .22

 في الوقت المحدد.  بأية مبالغ ناجمة عن عدم اجتياز الطال

من الخدمات الطبية للقوات المسلحة )على موقع الكلية( متضمنة تدقيق  ننسخة معبأة من النماذج التالية للمدنيي .20

 الوحدة/جهة العمل وموقعة من رئيس القسم ومدير التدريب ومصدقة من مدير الوحدة التي يعمل بها: 

o نموذج االيفاد -أ 

o نموذج معلومات عن المرشح/المبتعث-ب 

o نموذج تعهد بالخدمة للمدنيين                       -ج 

o نموذج طلب ترشيح-د 

 صور عن شهادات الخبرة  .21

 

 .
ً
 ****ال ترسل الوثائق عبر الجوال لعدم وضوحها أحيانا
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ً
 : آلية واجراءات القبولسادسا

 

 

 

 
ً
 وإعالن نتائج المقبولين في برامج التجسير : معايير سابعا

  تعلن نتائج المقبولين، واختيار المرشحين للقبول من المتقدمين وفق أعلى النسبة التفاضلية الموزونة الناتجة عن معايير

 فى(. المقابلة، الخبرة، تقييم المستشفى والسعة السريرية للمستشالقبول التالية: )المعدل التراكمي للدبلوم، اختبار القبول، 

  

 التقديم واالختبارات والمقابالت على موقع الكلية. اعالن مواعيد وشروط  2

بدء التقديم لاللتحاق االلكتروني على موقع الكلية مباشرة حسب المواعيد. )تحفظ كل وثيقة مطلوبة وترفق في  0

 يوم من ايام التقديم آخر أقصاه موعد في وتحميل الوثائق من خالل النظام   PDF بصيغةواحد ملف الكتروني 

من انطباق شروط وضوابط القبول عليهم ويتم استبعاد من ال تنطبق  والتأكدوثائق المتقدمين  تدقق الكلية على 1

 ترتبوما يويتحمل المتقدم المسئولية الكاملة عن صحة المعلومات  من حضور االختبار والمقابلة.  عليهم الشروط

 ة. وتستبعد الطلبات غير المكتملة. والدراس القبول مراحلعليها من فصل الطالب في أي مرحلة من 

 للمعلومات والوثائق المقدمة، مع تحديد موعد  4
َ
اعالن اسماء من تنطبق عليهم الشروط على موقع الكلية وفقا

 الحضور الى الكلية لتقديم االختبارات والمقابالت وبالتنسيق مع ادارة التدريب بالخدمات الطبية للقوات المسلحة. 

 رات والمقابالت واستخراج النسب التفاضلية الموزونة، وفرز المرشحين للمقبولينإجراء االختبا 1

 ارسال نتائج المرشحين للقبول ونسخة من الوثائق المقدمة الى ادارة التدريب باإلدارة العامة للخدمات الطبية.  6

 وديوان الخدمة المدنية. اصدار خطابات االيفاد واالبتعاث للمقبولين بالتنسيق ما بين ادارة التدريب  7

 الجهات التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة(.  غير تسديد الرسوم من المتقدمين من ) 1

حضور الطلبة الى الكلية بداية الدراسة في الفصل الدراسي وفق شرط قبول الطالب )الفصل االول أو الثاني( من العام  9

 اذج الكلية، وبدء الدراسة. القادم. واستكمال وثائق القبول وتعبئة نم
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ً
 للمرشحين في التجسير للبكالوريوس المطلوبة عند القبول النهائي : الوثائقثامنا

  النسخ االصلية من المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االلتحاق االلكتروني )الشهادات وسجالت العالمات والوثائق

 االخرى( وصورة مصدقة عن كل منها. 

 (6 .صور شخصية حديثة )()للطالبات بالحجاب الشرعي 

  .بطاقة الهوية الوطنية 

  .تعبئة نماذج القبول والتعهدات في الكلية 

 

 

 
ً
 ه  2440/2441موعد بدء الدراسة للعام  :تاسعا

 دات المقبولين والجداول يتم حضور المرشحين والمرشحات للقبول الى مبنى الكلية الستكمال إجراءات ونماذج وتعه

ه الموافق  2441/ 02/2يوم االحد  0200/ 0202في األسبوع الذي يسبق بدء الفصل الدراسي األول الدراسية 

 للمقبولين على الفصل األول. وفي األسبوع الذي يسبق بداية الفصل الثاني للمقبولين الفصل الدراسي الثاني.  09/1/0202

  لالتصال والمراسلة :  

o 1421406/221وهاتف       1421196/221هاتف:  :للطالب       

o 1611/فرعي  1442222: للطالبات 

     12441الرمز البريدي     11241ص.ب  

  :1421177/221    فاكس الكلية 

  :البريد اإللكتروني للقبول والتسجيلadmreg@psmchs.edu.sa 

mailto:admreg@psmchs.edu.sa

