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 الكلٍخ هٌبرح للتؼلٍن الطجً الوتوٍز الوستور ّتذمٍك االرتمبءأى تصجخ 

 ثبلجذث الؼلوً ّاالثتكبر ثوب ٌلجى االدتٍبجبد الوجتوؼٍخ 

 

 

تلتزم كلٍخ الطت ثإػداا  أبجدبء هديُلٍي ػلوٍدب لدب رٌي ػلًد تمداٌن رػبٌدخ يدذٍخ هتوٍدزح   

زم الكلٍددخ ثددبلتطٌْر الوسددتور للؼولٍددخ التؼلٍوٍددخ ّالجذددث الؼلودًد الوتوٍددز ثوددب ٌذمددك كوددب تلتدد

 هؼبٌٍر الجْ ح الوؼتواح هذلٍب ٌّْاجَ الوشكالد الصذٍخ الوجتوؼٍخ ثكفبءح ّالتاار .

ى
ى

ى

 هدفىالكلوظ

 لوظالكردالظى
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ىىىرمودىالكلوظى/كلمظىاألدتاذىالدكتور
ى

ى
ىمرحباىبكمىفؽىكلوظىالطب

               

لتٌِئخ الًضوبهكن إلً أسرح كلٍخ الطت ًّذي فخْرٌي ثكدن أتمام لكن ثخبلص اكوب 

دٍددث أًكددن أّالدده الجوِْرٌددخ ّالوتوٍددزٌي ػلوٍددب ًّتوٌددى أى ٌسددتور تفددْلكن ُدد ا ثددبلتزاهكن 

ّجِاكن الوتْايه ّكلٍخ الطت ًُ كلٍخ الوتوٍزٌي ّلِب لٍوتِب الؼرٌمخ ّلٍوتِدب انًسدبًٍخ 

 الؼبلٍخ لوسئْلٍتِب ػي يذخ انًسبى .

 ه الوٌتوٍي لِب إ ران ُ ٍ الوسئْلٍخ ّالمٍوخ فؼلً ك
 

 

 هغ توٌٍبتً لكن ثوستمجه هشرق

ا رَب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمة  )    (  َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشد 
                                                                                        

                                                                                 ياق هللا الؼظٍن                                                                                                             

  عميد الكلية                                                                                         
 

 حدامىالدونىذوقؼىأ.د/                                                                  
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ى
ىكلمظىاألدتاذىالدكتور

ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبىىىىى
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

م بسم اهلل الرحمن الرحي   

            
أرحب بأبنائي األعزاء طبلب وطالبات جامعة المنيا وأشكر أوليااء أماور م الكارام الاتين وحمماوا كال المعاناة في البداية أود أن  

ت أرحااب بريساااء جمياام األوسااام بالكميااة البااد ماان  وبااتلوا المااال والجكااد لكااي يحدظااوا ألوالد اام مكانااة مرمووااة فااي المجوماام واا
كم مم إدارة الكمية العام الماضي وكانوا أصحاب الدور البارز في إنجاح العام الماضاي ورضاا الطابلب الواام شكر م عمي وعاون

عاان الكميااة وودااووكم بدضاال  اايالء . وأشااكر جمياام عمااداء ووكاابلء الكميااة السااابيين وأرحااب بالسااادة زمبلئااي أعضاااء  يئااة 
 .السابيين وعبكم  باءا فيد ودوق وبلميتكم الودريس التين يعممون  يالء الطبلب وأوول لمجميم لم يت ب 

 ‘‘‘‘وكل عام وانتم خبري 
      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

 أ.د/محمدىربدىالمحدنىهاذم       
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 كلمظىاألدتاذىالدكتور

ىالبوئظىوخدمظىالمجتمعوكولىالكلوظىلذئونى     
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 
 
 
 

كميونا الحبيبة كما أرحب بباوي  إلىمن الطبلب الجدد بانضمامكم  ألبنائييسعدني أن أويدم بخالص الوكنئة 
 وأومنى لمجميم عامًا دراسيًا موفيًا . 2222/2221طبلب الكمية في بداية العام الجامعي الجديد 

مم ال وعوق الودوق العممي وتلك الكوساب أبنائي الطبلب أن ممارسة أنشطة ونمية البيئة وخدمة المجو
 الخبرات وونمية المكارات وصيل الشخصية ومكيدًا لمدخول لمحياة العممية لوخريج الطبيب الموسمح بالعمم واإليمان .

 وكل عام وانوم بخير ,,,,
ى

ىوظىلتنموظىالبوئظىوخدمظىالمجتمعوكولىالكلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 إوكابىرفطتىتوفوقأى.ىدى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ىحدامىالدونىذوقؽىربداللػالدودىاألدتاذىالدكتورىى/ى
 عميد الكلية 

 
ىوكالءىالكلوظى

 

ىبدىالمحدنىهاذمىىىىىىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبالدودىاألدتاذىالدكتور/ىمحمدىرى
ى

ىوكولىالكلوظىللدراداتىالطلواىوالبحوثىىىىىىىىىىىبلوغىحمديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالدودىاألدتاذىالدكتور/ى
ى

ىوكولىالكلوظىلذئونىالبوئظىوتنموظىالمجتمعىىىىىىىىىىىىىإوكابىرفطتىتوفوقالدودىاألدتاذىالدكتور/ى
 

 لتنفوذيىللمدتذفواتىالجامطوظىالمدورىا
ى

ىاومنىحدانونىأ.د/

ى

 

 إدارةىالكلوظ
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( وبدأت الدراساة بكاا فاي العاام 1976( لسنة )  1142جامعة المنيا باليرار الجمكوري روم )  –أنشئت كمية الطب 
( ووعمل جا دة عمي ويديم خدمة طبية موطورة ورعاياة صاحية موكامماة ألبنااء المجومام 1984 -1983) الجامعي

في  ات  المنطياة فاي صاعيد مصار مان خابلل مسوشادياوكا الجامعياة والمراكاز الصاحية الجامعياة الممحياة بكاا فكاي 
أجكزة وميونيات حديثة وكوادر وحرص عمي أن وكون موكبه ألحدث ما وصل أليه ركب الوطور في العموم الطبية من 

طبياة مدرباة وان ويطاي مظمااة  ات  الرعاياة جميام أفااراد المجومام عماي اخاوبلي مسااووياوكم فاي ساكولة ويسار وفااي 
جامعاة المنياا إلاي واوفير أركاان الوعمايم الطباي الموطاور مان أسااوتة  –جميم األووات كما يكادي إنشااء كمياة الطاب 

ووعماايم عمااي أحاادث مسااووي لوخااريج األطباااء اليااادرين عمااي وااوفير الرعايااة  ومعاماال ومنااا ج حديثااة ووسااائل إطاابلع
الصااحية السااميمة لاايس فااي مصاار وحااد ا ولكاان خااارج مصاار أيضااا وكااتلك لضاامان الوعماايم الطبااي المسااومر لشااباب 

مة الخريجين في مرحمة الدراسات العميا بما يضمن كداءة العنصر البشري األساسي في ويديم الرعاية الصاحية السامي
 والموطورة ألبناء الوطن .

بإنشااء كمياة الطاب بالمنياا  1142صدر وارار مجماس الاوزراء روام  1976في الخامس والعشرين من نوفمبر عام و 
 وأشري عمي إنشائكا األسوات الدكوور يحيي شا ين رئيس الجامعة األسبق .

طالباا وطالباة محاولين مان كمياات 99 بادأت الدراساة بالكمياة وكاان عادد الطابلب  ناتاك 83/84وفي العاام الجاامعي 
 أخري و م من أبناء محافظة  المنيا 

بنيل مباني المسوشدي الوعميماي إلاي جامعاة المنياا ر وخرجات أول  389صدر ورار جمكوري روم  1987وفي سنة 
 طبيب وطبيبة . 92حيث كان عدد الخريجين  88/89دفعة لمكمية في العام الجامعي 

حااة الجدياادة لشاائون الطاابلب عمااي الطاابلب المموحيااين بالكميااة باادءا ماان العااام  ااتا ووااد واام وطبيااق البلئ
حرصا من أدارة الكمية عمي وطوير عممية الوعميم داخل الكمية وعمبل عمي مزياد مان الويادم  2225/2226الجامعي 

نوكااء مان أنكات الكمياة المرحماة األولاي مان موطمباات االعومااد و اي اال  والنكوض بمسووي طبلب الطمياة وخرجيكاا.
 .    2226/2227إعداد الويرير السنوي األول لمعام الدراسي 

 بـــــالط ةـــــكلي خـــتاري    
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  كمينيكااي بعااد مرحمااة البكااالوريوس لمزاولااة المكنااة وخااريج أطباااء مااي مين عمااي اعمااي مسااووي عممااي واا
 وويديم الرعاية الصحية الموطورة .

 عميااا وحضااور باارامج ضاامان الوحااديث المسااومر فااي خريجااي األطباااء ماان خاابلل الوحاااوكم بالدراسااات ال
 الوطوير وورش العمل والندوات والميومرات العممية وبرامج الوعميم الطبي المسومر .

  إجراء األبحاث العممية والدراسات الوطبييية في مجال العموم الطبياة مان اجال وطاوير العماوم الطبياة وحال
 المشكبلت الصحية المووطنة وخدمة البيئة وونمية المجومم .

  لوحااق خريجاي األطبااء بالدراساات العمياا بالكمياة لماراهبين مانكم ومانحكم الادرجات العممياة مثال سابل اويسير
 الماجسوير والدكوورا  بعد نجاحكم في الميررات المخصصة ضمانا لموطوير واالروياء بالمسووي العممي لكم .

 ة المااواطن ماان اجاال الوعااون المثماار ماام الجامعااات والمعا اد العمميااة والجكااات الحكوميااة المكوماة بصااح
يجاد الحمول العممية لكا .  دراسة المشكبلت الصحية المووطنة واا

  ويااديم الخاادمات العبلجيااة الموطااورة والمسااا مة ماام الجكااات الحكوميااة المكومااة بصااحة المااواطن فااي
 إجراءات الوواية من األمراض ونشر الوعي الصحي .

  واسوضاافة كبااار األساااوتة مان الخااارج فاي إطااار عيااد إرساال البعثااات الطبياة إلااي المعا ااد العممياة بالخااارج
 .وركة من اجل وطوير الوعميم الطبياوداويات لموبادل العممي والثيافي ووبادل الخبرات والبحوث الطبية المش

  وااوفير ساابل ومصااادر المعرفااة الطبيااة الحديثااة ماان كوااب ومجاابلت ودوريااات ووسااائل اوصااال ماام شاابكة
 ي الحصول عمي المعمومات الطبية الحديثة من العاممين في المجال الطبي . المعمومات الدولية لمراهبين ف

 أهدافىالكلوظ
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 اإلطار العام لمبرنامج
 عشرة فصول دراسية ميسمه عمى خمسه مسوويات دراسية 

 : البرنامج يوكون من ثبلث مراحل 
  والثاني( األولمرحمه وبل اإلكمينيكي )المسووى 

 )ومرحمه انويالية )المسووى الثالث 

 )والمرحمة اإلكمينيكية )المسووى الرابم والخامس 
  معومدة :  ساعة 222إجمالي عدد الساعات المعومدة 

  معومد  لكل فصل دراسي ساعة)عشرون(  22والثاني األوللممسووى 

  سيمعومد  لكل فصل درا ساعة)واحد وعشرون(  21المسووي الثالث بمووسط 

  معومد  لكل فصل دراسي ساعةوعشرون ونصي الدرجة(  أربعة) 24.5ولممسووى الرابم والخامس . 
  إكمينيكيااااه ساااااعة 45 أوعمميااااه  ساااااعة  32او ودريسااااية ساااااعة 15وعاااري الساااااعة المعوماااادة ب         

 ميدانيه. أنشطه ساعة 62 أو

 الدراسة: أسابيمعدد 

 16 صول دراسيةخمس ف أولفي  في الدصل الدراسي أسبوع 

 18 في الدصل الدراسي السادس  أسبوع 

 22 العاشر إلىفي الدصل الدراسي من السابم  أسبوع 

  واحد ونصي ساعة معومدة إليدراسي: واحد  أسبوعالساعات الودريسية لكل 

  ماااان إجمااااالي الساااااعات الدراسااااية  5معوماااادة بنساااابة  ساااااعة 11ومثاااال الميااااررات االخوياريااااة %
(curriculum credit hours) 

 االطار العام للربناهج الحعليوى
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 الوسجيل: .1

 االسوثناءأوراوه إلى مكوب الونسيق وبل بدء الدراسة )ويجوز لمكمية  باوييوم بناء عمى طمب ييدمه مم 
 من الموعد عند الضرورة( ويشورط اآلوي: 

 لممجموع المطموب لمكمية .  األدنىالحصول عمى الحد  -1
 .  الجيرافيمراعاة الووزيم  -2
 ( . الطبيلمدراسة ) بالكشي  صبلحيوهثبوت  -3
 حسن السير والسمعة .  -4
 وأدية الرسوم الميررة .  -5

 أكثر من كمية . فيممحوظة : ال يجوز لمطالب أن يييد اسمه 
 

 الوحويل لمكمية من كميات أخري:  .2
  المسوويين  إلىيحدد مجمس الكمية في نكاية كل عام دراسي عدد الطبلب الميبولين لموحويل

 الوالي من الكميات الوي وطبق الئحة مماثمه الثاني والثالث في العام الدراسي 
  من المسووى الثالث األعمىالمسوويات  إلىال يجوز وحويل الطبلب 

 

 نظام الدراسة: و الحضور .3
  و  انوظاميه وعمى الطالب موابعه الدروس النظرية و العممية  المنياالطب جامعه  بكميةالدراسة

 اإلكمينيكية وواعات البحث 
 كل االموحانات الميررة لوحد   أوبعض  إلىحرمان الطالب من الويدم  يحق لمجمس الكمية

 % من الدروس الميررة.25دراسية ما في حاله وييبه عن الدراسة بنسبة ووجاوز 
 الطبلب الباوون لئلعادة مطالبون باالنوظام في الحضور مثمكم مثل الطبلب الجدد 

 

 القواعد املنظوة للطالب 
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 إيياي الييد :  .4
  أو  اجوماعيه أوويد م لمد  عام دراسي ألسباب مرضيه  إيياييويدم الطبلب الراهبون في 

 مدير البرنامج لمعرض عمى مجمس الكمية. إلىبطمب مشدوعا بالمسوندات  أمور م أولياء
  الييد سداد الرسوم الدراسية عن الدصول الدراسية الوي سيوم ووي الييد خبللكا إيياييسومزم. 
  مودرووين خبلل  أولمد  سنوين دراسيوين موواليوين يووي ويد الطالب  أنيجوز لمجمس الكمية

 ويدم الطالب بعتر ميبول يمنعه من االنوظام في الدراسة إتاسنين الدراسة في الكمية 
 .في حاله الضرورة يجوز لمجمس الجامعة زيادة مد  ووي الييد 

 

 الميررات االخويارية .5
  درجات ودخل ضمن المجموع و  همشتال " و راسب" أو "  ًبجخ" تكْى ًتبلج االهتذبًبد فٍِب

 % من الدرجة النكائية لمميرر. 52وكون نسبة النجاح بالحصول عمي اعمي من 
  يخوار الطالب الميررات االخويارية عمى مدار المسوويات الخمسة من وائمه يعومد ا سنويا

 مجمس الكمية وبل بدء الدراسة.
  المسووي درجات  إلى ةاالخويارية المدرجال وضاي الدرجات الحاصل عميكا الطالب في الميررات

 المجموع الوراكمي أو يالدراس
 

 نظام االموحانات .6
  اإللكوروني في موابعه الطبلب في   ت  االخوبارات البنائية  أويسوعمل ممي االنجاز الوروي

 مرجعيه لمطبلب  عن الويييم الخاص بكم إعطاءويمزم منسق الميرر 
   نكاية كل وحدة  دراسية في السنة أعمالوعيد اموحانات 
  ( لممسووى الدراسي بنكاية العام الدراسي. األوليعيد  )اموحان الدور 
  لكافة المسوويات الدراسية سبومبريعيد الدور الثاني بشكر 
  من 72و السنة أعمال% من الدرجات 32:دراسيةووزيم  درجات االموحان لكل وحدة %

 اإلكمينيكي( أو% لمعممي 32وحان  النظري و% لبلم42 إلى)ونيسم السنةالدرجات لنكاية 
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  السنة أعمالاموحانات 
  أعمالالدراسية كدرجات يحصل عميكا الطالب في  %من درجات الوحدة32وخصص نسبه 

 دراسية وبحثيه واموحانات موضوعيه أنشطهوووكون من  السنة
 أساليب الويييم .7
  :الويييم الوكويني 

 الوي وجري كل أسبوع أثناء الوعمم اليائم عمي الحالة  يوم في المناوشات الجماعية الصييرة
والوعمم اليائمة عمي السيناريو اتر وكتلك في المحاضرات والدورات العممية / السريرية الوي 

 ودرس.
  من الويييمات الوكوينية شرطا مسبيا لحضور الويييمات النكائية 75ليمثل حضور نسبه  % 
  الويييم النكائي 

o دراسية )أعمال السنة(: كل وحد   في نكاية اخوبار 
o  :االموحان النكائي: في نكاية العام 

 نكائية ووألي من: وروه نظرية واحد  وسوند إلى محوويات كل وحد  دراسية اموحاناتوجري 
 اموحان في الدحص العممي أو السريري كما يمي: إليباإلضافة 

  واحد  لكل وحد  دراسية موكاممة  مكووبةوروه 
 ممي أو السريري: الدحص الع 

  الدحص العممي المنظم الموضوعيOSPE 
 الدحص السريري المنظم الموضوعيOSCE  

 وواعد يوم االموحان :  .8
 : الحاالت المرضية 

لمكوب  وويديمهييوم الطالب بويديم عتر طبي وبل االموحان الميرر وتلك بعد اعوماد  من المجنة الطبية 
 الحاالت اليكرية  فيب مرضيا عن اموحان انيضى واريخه ) إال وال يجوز وبول عتر الطالشئون الطبلب 
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  : الحرمان 
هير مرضية مثبًل ( ويعوبر الطالب  مواظبوهيجوز لمكمية أن وحرم الطالب من أداء االموحان ) كأن وكون 

 " ميبول " .  اإلعادة يحصل عمى ويدير فيينجح الميرر بويدير " ضعيي جدًا " وحين  فيراسبًا 
لوطبيق الجامعات لبلئحة الونديتية عمى أنه  1972لسنة  49( من وانون  82لوخمي بعتر ونص المادة ) ا

 ال يعوبر راسبًا بشرط أال وزيد مرات الوخمي عن فرصوين. وكريإتا وخمي الطالب عن االموحان بعتر 
  : الوخمي بدون عتر 

راسبا بويدير "ضعيي جدا"  يعوبرمه الكمية بدون عتر ويب الوحريريإتا وخمي الطالب عن أداء االموحان 
 اإلعادة يحصل عمى ويدير ميبول. فيوحين ينجح 

 : أداء االموحان 
 عمى الطالب الوواجد داخل واعة االموحان بنصي ساعة وبل الموعد.  -1
ضرورة دخول لجنة االموحان بالكارنيه الخاص بالكمية مصحوبا معه روم الجموس ويجب  -2

 رئيس المجنةالمراوب و  إلى إظكار 
أوراق أو كوب أو متكرات كما  أييحظر عمى الطالب الدخول إلى لجنة االموحان وبحيازوه  -3

تا وم ضبطه وفى حيازوه أي من  ت  األشياء حوى ولو  يحظر دخول الوميدون المحمول واا
 لم  يحاول اليش يحال إلى الوحييق بمعرفة إدارة الشئون اليانونية بالكمية . 

 عند الضرورة ( . االسوثناءيدرس بكا الميرر ) ولمكمية  الويالمية  ي لية االموحان  -4
 المكان المخصص . فيوروم جموسه وفرووه الدراسية  أسمهعمى كل طالب أن يدون  -5
جميم الصدحات واألسطر وهير مسموح بورك  فيعمى الطالب أن يجيب عمى األسئمة  -6

مال كراسة اموحان أخرى إال مسافات أو صدحات هير مسوعممة ولن يسمح لمطالب باسوع
 إتا كان مسووفيا لكل ما سبق .

تا وبين تلك سيميى  فيهير مسموح لمطالب بوضم أيه عبلمات وعوبر مميزة  -7 وروة اإلجابة واا
 ويحال إلى الوحييق لمخالدوه ليواعد االموحان . اموحانه

 . االموحانهير مسموح لمطالب ميادرة مكانه أو وييير  وبل نكاية  -8
 موح لمطالب بالوحدث مم مراوب االموحان .هير مس -9

عند انوكاء الطالب من اإلجابة عميه وسميم كراسة االموحان إلى المراوب المكمي بتلك  -11
 والوأكد من اسوبلم بطاووه الجامعية)الكارنيه(.

 
 

 



46- 15 -- 15 -- 15 - 

 

 
 البتكار بما يلبى االحتياجات المجتمعيةالكلية منارة للتعليم الطبي المتميز المستمر وتحقيق االرتقاء بالبحث العلمي واأن تصبح  :  هدف الكلية

تلتزم كلية الطب بإعداد أطباء مؤهلين علميا قادرين علي تقديم رعاية صحية متميزة ، كما تلتزم الكلية بالتطوير المستمر للعملية :  رسالة الكلية
 الت الصحية المجتمعية بكفاءة واقتدار .التعليمية والبحث العلمي المتميز بما يحقق معايير الجودة المعتمدة محليا ويواجه المشك

- 15 - 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

Quality Assurance unit 
 ( QAU ) 

 

 

 الطب كمية

            Faculty of Medicine          

 : إلياء االموحان 
 بكا.ميرر أو أكثر كعيوبة له عن مخالدة وام  فيالطالب  اموحانلعميد الكمية إلياء 

 أخر إليالنجاح و الرسوب و االنويال من مسووى  .9
  عمى  لحدة بالحصويمزم لمنجاح في المسووى الدراسي النجاح في كل وحد  دراسية عمى     

 % من درجات الوحدة الدراسية كحد أدنى. 62
  في حالة بياء الطالب لئلعادة يويدم الموحان الوحدة الدراسية الوي رسب فيكا فيط دون

%من الدرجة  62من  أكثرسبق و اجواز ا.وال يحصل الطالب عمى لدراسية الوي الوحدات ا
النكائية لمميرر )درجه النجاح(وال يطبق  تا عمي الطبلب الباويين لئلعادة من البلئحة اليديمة 

 لمدة عام دراسي واحد. األوليو يعامل معاممة الطالب المسوجد بالدروة 
  من مجموع 62من  لعمي اوحصل  إتاسووى األعمى الم إلىال ينويل الطالب من مسووى %

 الدرجات المطموبة لكتا المسووى.
% هي الوجوْع الكلً لَ ػلى أال تمه ًسجخ 61 رجخ الٌجبح للومرر/الْداح التؼلٍوٍخ ال تمه ػي  .1

 %. 41الٌجبح ثبالهتذبى التذرٌري الٌِبلً ػي 

 Fٌؼتجر الطبلت راست إذا دصه ػلً  .2

  هي الارجخ الكلٍخ فً اهتذبى الاّر الثبًً  ّػٌا 61لَ دا ألصىالطبلت الراست ٌذست %

إػب ح  راسخ الومرر/الْداح التؼلٍوٍخ ٌكْى الذا األلصى لوجوْع  رجبتَ لِ ا الومرر/الْداح 

 :. 9 84التؼلٍوٍخ 
 

 . وواعد الرأفة :12
 ير الوراكميالويد أوسواء في اموحانات نكاية العام  اإلطبلقورفم ويديرات المواد عمى  ال 

 
 .الوظممات: 11

 ويدم خبلل أسبوع من إعبلن النويجة مم دفم الرسوم الميررة.
 يعاد اموحان الطالب الناجح مرة أخري. أنممحوظة: ال يجوز 
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 . الويديرات 12

    يكون حساب ويديرات الدصول الدراسية و المسوويات الدراسية طبيا لمجدول الوالي:
 لمئوية لدرجات الطالبالنسبة ا النياط الويدير

 ممواز
A 4.22 92من  أكثر% 

A- 3.67 85 92% حوي اول من% 

 جيد جدا
B+ 3.33 82 85% حوي اول من% 

B 3.22 75 82% حوي اول من% 

 جيد
B- 2.67 72 75% حوي اول من% 

C+ 2.33 65 72% حوي اول من% 

 %65% حوي اول من C 2 62 ميبول

 %62اول من  F 1.33 راسب

من        حصل عمي ويدير اول إتايعوبر الطالب راسبا في اموحانات المسووي الدراسي 
  (F و يرصد له ويدير )  لممسووى الدراسي% من النكاية العظمي 62
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 . وواعد منح مكافأة الودوق:31
 
كا شكريا جني 22الثانوية العامة المصرية يمنحون مبمغ فيأوائل الجمكورية: الثبلثون األوائل  -1

 منوصي أبريل. فيشكور وصري دفعة واحدة  6لمدة 
الثانوية العامة المصرية مبمغ  في% أو أكثر  82الدروة األولى : يمنح الطبلب الحاصمون عمى  -2

 شكور وصري دفعة واحدة وصري دفعة واحدة فى منوصي أبريل . 6جنيه لمدة  14
شكور ر  6جنيه شكريا لمدة  22اموياز مبمغ  الدرق : يمنح الطبلب الحاصمون عمى ويدير باوي -

شكور وصري دفعة واحدة  6جنيه شكريا لمدة  14ويمنح الطبلب الحاصمون عمى ويدير جيد جدا مبمغ 
 منوصي أبريل . في
الطبلب المصريون الحاصمون عمى الشكادات المعادلة ) الحاصمون عمى الثانوية العامة من الدول  -

منوصي أبريل  فيشكور وصري دفعة واحدة  6جنيكات شكريا لمدة  12يمنحون العربية أو األجنبية ( 
. 
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( 2217وبنااى ووطبيااق المعااايير األكاديميااة الجدياادة )ماان الكيئااة اليوميااة لضاامان جااودة الوعماايم و االعوماااد  -1
 الطباايديدراليااة لموعماايم لمرحمااة البكااالوريوس و المووافيااة ماام موطمبااات االعوماااد / وفيااا لمااا حددوااه الكيئااة ال

World Federation for Medical Education  مااا  إلااىوالوااى لاان وعوااري بااأى كميااة و وضاايدكا
 the new World Wide Web-based WHO “Healthسونشاار  ماان وائمااة كميااات الطااب

Academic Institution Database” وماد كانت الكمية معومدة من الكيئة اليومية المخوصة باع إتا إال
 كميات الطب فى كل دولة.

 -وحديث برنامج مرحمة البكالوريوس والميررات لووواكب مم :-2

 احوياجات سوق العمل.-الوطورات الحديثة.-المعايير األكاديمية. §

Medical Education is changing: 
  
* Medical knowledge has increased exponentially.  
 Information technology has distinct role.    * 
Pattern of diseases is different.   * 
 Healthcare delivery system has changed.   * 
Increasing demand for social accountability.    * 
Patients expectations are different.   * 
Student body is different than used to be.  * 
 Factual knowledge should be reduced to minimum .* 
More concentration on skills especially clinical, communication .  * 
How to learn more than what to learn . * 
 How to retrieve and appraise information than to recall it .* 

 اهلدف هن هشروع الالئحة اجلديد
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consists of 6 competency areas,  * 
I- The graduate as a health care provider.  * 
II-The graduate as a health promoter.  * 
III- The graduate as a professional.  * 
IV- The graduate as a scholar and scientist.  * 

* V- The graduate as a member of the health team and  a part of the 

health care system.  

VI- The graduate as a lifelong learner and researcher. 

 

  
  

 

 

 

a lifelong learner 

and researcher 
a member of the 
health team and  a 

part of the health 

care system. 

a scholar and 

scientist 

a professional a health 

promoter 

a health care 

provider. 

Deal with practice 

uncertainty and 

knowledge gaps 

and  reflect on his 

own performance, 

 

 

 

 

work and 

collaborate 

effectively with 

physicians and 

other colleagues as 

a part of health 

care system, 

build his clinical 

practice on a base 

of knowledge of 

scientific 

principles and 

basic medical and 

social sciences, 

adhere to the 

professional and 

ethical codes, 

standards of 

practice, and laws 

governing practice. 

Improves health 

of individuals 
and communities 

prevent diseases ,
reduce deaths 

and promote 
quality life style 

provide quality, 

safe, patient-

centered care, 

applying 

integrated 

knowledge and 

clinical skills, and 

adhering to 

professional values 

 
National Academic Reference Standards (NARS 2017): 

Knowledge/skills/attitudes to be achieved              
from this curriculum  

 

(NARS 2017): 
Knowledge/skills/attitudes to be achieved from this curriculum 

the graduate is: 
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النياط وييس و وسجل  مجمل ما يبتله الطالب الكوساب المعمومات و المكارات المطموبة سواء كانت داخل الدصول  •
 أو      العمل أثناءودريب عمى مكارات  أواموحانات  أوتاوية  أنشطةل و الميومرات أو كانت أو المعامل وورش العم

 أنسب لطالب الطب. فكيويديم الخدمة الطبية  أماكنمن خبلل مرور عمى  أوالنويوجيات 

    الساعات وييس و وسجل فيط حضور الطالب داخل الدصول أو المعامل وورش العمل و الميومرات بحضور •
 . لمعمم فيطا

 
 

 

 النقاط املعحودة:

 بحد أوصى طبلبيساعة نشاط  32كل نيطة معومدة = 
 :الطبلبييشمل  النشاط 

 %52اكمينيكى( : – عممي – وداعمي – نظريساعات االوصال مم المدرس ) .1

 %12حضور االموحانات الوكوينية  .2

 % 42 التاويأنشطة الوعمم  .3

 ييسم الى: ساعة 62نيطة =  2مثال الميرر المخصص له 

أو  العمميساعة ما بين المحاضرة و المجموعات الصييرة لممناوشة و  32واحد نيطة ميابل حضور  .1
 االكمينيكى

 ...( - الكورونيوداعل  –)ويديم عرض  التاوينيطة ميابل مجموعة محددة من أنشطة الوعمم  2.8. .2

 من االموحانات الوكوينية. 1نيطة ميابل حضور عدد  2.2 .3

 ملاذا النقاط و ليسث الساعات املعحودة

Rules for the bylaws 
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 ايً م الطبلب مبنييوي وصميمكون ي أننبيي يو  العامة يميةالوعمطه من االنش وجزءايم الطبلب جزءا ال ييوي شكلي* 
 مييمن البرنامج الوعم المطموبةو نواوج الوعمم  دراجاتعمي ال

 .لبلسوخدامو وابمه  هيوم تات مصدييوي أدواتب اسوخدام جي •
و وضم  يةم المواد الدراسييس وييالموكامل ول أوالمدمج( م ) ييا عمى الوييم الطبلب مبنييكون ويي أنجب ي •

ر ييفي المعا المتكورةم الطبلب ييمم مراعاة وواعد وي بكا(  (Blueprintingجدول المواصدات الخاص يةكل كم
 .جمكورية مصر العربيةفي  يملضمان جود  الوعم يةاليوم لكيئةمن ا يةالمرجع

 .:  75اسووفي نسبة حضور  إتا إالت االموحانا إليسمح لمطالب الدخول يال  •
كون حضور  شرط لدخول يو   ((Formative assessmentي   )ينم الوكو يينظام الوي يةووبني الكم أنجب ي •

 الوروي أوسوعمل نظام ممي االنجاز االلكوروني يدرجات و  أيم عمي ييتا الويُشومل يو ال  يةاالخوبارات الوراكم
 .بكمم الخاص ييعن الوي ةراجعه لمطمب يةموزم المنسق بإعطاء ويتيي و ينلوكو م اييالطبلب في الوي عةلمواب

               السنة واالموحانات أعمالي ( عم (Summative assessment الوراكميم ييشمل الويي •
 ة.نكائية واليالدور 

ى ونكاية  العام الدصل الدراسي فى السنوات الثبلث االول نا يةة ووم في نكائيبالنسبة لبلموحانات ال •
 . األخيروينالسنوين  فيالدراسي 

بما  بخوبر الطاليو الدصل الدراسي  أو يةالدراس الوحدة أوالبموك  نكاية فيالسنة ووم  ألعمالبالنسبة  •
 : من الدرجات. 32عادل ي
     ة(  من يميالمرحمة الوعم أو م خر العاأو  الدراسيالدصل  أخر)  كائيالنوكون اموحان االخوبار ي •

 أو االكمينيكى . العممي: عمى االخوبار  32مدمج كحد أدنى  و  وحريري: اخوبار  42 إلي: ميسمة  72

 لطــالب جقيين ا
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المزاوجة الممودة  أسئمة أور من موعدد يامثل االخو يةالموضوع األسئمةالوحريرية :  االخوبارات أمثمةمن  •
 . ةيكينياإلكمالحاالت  عمي المعومدة  اتو ينار يالس أسئمةة المعدلة أو يالميال األسئمة أو
و الرصد    OSCE, OSPEموعدد المحطات الموضوعيمن امثل االخوبار العممي :االخوبار العممي  •

 Mini-CEX Mini Clinical ,) المصيرةة ير ين السر يالومار  مثلDOPS ت مكاراالمباشر لم

Evaluation Exerciser  . 
 . مةيرة والطو يلمحاالت اليص ةيكينيإلكماخوبارات اال أوة ية الشدو يديوجد دور لبلخوبارات الويمي ال •
       : فى درجات 42و نكائية : من الدرجات ال 62حصل عمي ي أنجب ينجح الطالب يكي  •

 االموحان النظري.
 إتا أما:  62و يحوسب له درجة النجاح  يصرح له دخول اموحان الدور الثانيعند رسوب الطالب  •

 .:84.9كاممة بحد أوصى  بدرجاوهة االحوداظ يالسنة الدراس إعادةند حق له عيف الثانيرسب فى الدور 
 أوة يميم المجموعات او الوحدات  الوعميعند نجاحه في جم إال أخري إلينيل الطالب من مرحمه يال  •

 . ةير يالدورات السر 
 

 

 

 

 احوساب الدرجات: 
 

  لىاألو لمخمس سيمسورات  15× النكاية العظمى = عدد النياط المعومدة 
 لمباوي 22× و= عدد النياط المعومدة 

 . % من النياط75لكل ميرر = وحصيل  النكائيشرط دخول االموحان 

Rules for the bylaws 
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 word أو PowerPointلممحاضرة فى صورة   handoutييوم عضو  يئة الودريس بوسميم  •

أيام وبل المحاضرة  12( إلي مركز وطوير الوعميم PDF)منسق جيدا و يمكن وحويمه الى 
 يراعي فيكا:و 

 الوضوح وجودة العرض و الرسومات و الجداول الووضيحية. •

 الكامل بالمخرجات. االروباط •

 إنكا وصمح كمصدر أساسي لممتاكرة. •

 عمي عدد من األسئمة. اشومالكا •

 عمي مرجم أساسي واحد + رابط إلكوروني لممساعدة. اشومالكا •
 أيام. 7سيوم إنزال المحاضرة لمطبلب وبل ميعاد ا ب  •

 ووضمن المحاضرة:   •

 .مناوشة حول األسئمة 

 .)عرض وداعمي )سيوم إرسال نموتج لعناصر المحاضرة الوداعمية و الودريب عميه 

 .أسئمة أخري يجيب عميكا الطالب الحيًا في المووم اإللكوروني 

 
 إرسالهوفيًا لنموتج سيوم  TBL% من المحاضرات لووم بطريية 25-22سيحدد المنسق  •

 والودريب عميه.

 اعومادفي المحووي الخاص به ولكن بعد   ILOSوعديل في  اووراحيمكن لعضو  يئة الودريس  •
 المنسق ومركز وطوير الوعميم مسبيًا وبل وحضير المحاضرات.

 

 

 

 احملـاضرات
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 -تتكْى الكلٍخ هي أرثؼخ هجبًً ُّن كبالتى :

 

لاراسخ فً ألسبم ٌّتن فٍَ ا داخلىالحرمىالجامطؽى:ى)ىأى(ىالمبنؼىاالكادومؼىالقدومىى-1

 التشرٌخ ّالِستْلْجً ّالطت الشرػً ّالصذخ الؼبهخ .

ٌّدتن فٍدَ الاراسدخ فدً  داخللىالحلرمىالجلامطؽى:ىىى)ىبى(ىالمبنؽىاألكادومؽىالجدودى -2

ٌّضددن  ألسددبم الطفٍلٍددبد ّالجددب ْلْجً ّالفبرهددبكْلْجً ّالوٍكرّثٍْلددْجً ّالكٍوٍددبء الذٌٍْددخ 

 الطالة ّثبلً األلسبم ان ارٌخ . أٌضب إ ارح الكلٍخ ّرػبٌخ الطالة ّشئْى

 المبنؼىالتطلومؼى)ىجى(ىالمدرجاتىامامىالمبنؼىاالدارىىبالكلوظى -3

 )جٌْة الواٌٌددخ                 أهددبم كددْثري الٌٍدده: المبنللؽىالتطلومللؽىبالمدتذللفؽىالجللامطؽىىىىى-3

 للوذبضراد ّالارّس الؼلوٍخ.

  مبنؽىالمدتذفؽىالجامطؽىللنداءىوالوالدةىواألطفالىداخلىالحرمىالجامطؽى: -4

 أماكنىالدرادظىبالكلوظ
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ى

 

ىاالدمىالقدمىم

 نبيل عبد اليادر السيدأ.د/  الوشريح االدمى وعمم األجنة 1

 أ.د/ عزة حسين حمودة الكسوولوجى ) عمم األنسجة وبيولوجيا الخمية ( 2

 والء حسن نظمىد/ . أ ( الدسيولوجيا الطبية ) عمم وظائي األعضاء 3

 أ.د/ سبلمة ربيم عبد الرحيم الكيمياء الحيوية الطبية والمناعة 4

 أ.د/ به محمد ووفيق الباثولوجيا ) عمم األمراض ( 5

 محمد عبدالبل  ابرا يم أ.د/ الدارماكولوجيا الطبية 6

 محمدابوسام سمير أ.د/  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 7

 منال تكىد/   الطديميات الطبية 8

 أحمد محمد كمال الشافعىأ.د/  طب وجراحة العين 9

 حافظ منوصر عبد السبلم.د/         ( تاألني واألتن والحنجرة ) ويشمل أمراض الوخاطب والسمعيا 12

 ايرينى عاطيأ.د/  الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية 11

 ايمان محمد محدوظأ.د/  الصحة العامة وطب المجومم 12

 عبدالعمبود محمد محمدأ.د/                                                   طب األطدال  13

 رؤداءىاألقدامى
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ىاالدمىالقدمىم

 اسامة محمد كمال أ.د/  األمراض الباطنة العامة 14

 ياسر محروس فيادأ.د/  األمراض المووطنة 15

 فاون اسماعيل محمد اسماعيلأ.د/  أمراض الباطنة الخاصة  16

 طارق السيد محمدأ.د/  اض الجمدية والوناسميةاألمر  17

 اشري محمد عثمان.د/ أ الباثولوجيا اإلكمينيكية 18

 أيمن محمد حسانينأ.د/  الجراحة العامة 19

   احمد عمر يوسيأ.د/ جراحة العظام 22

 االيمن حسين فوحىأ.د/  جراحة المسالك البولية 21

 محمد محمد أمين أ.د/ األشعة الشخصية والعبلجية 22

 امانى خيري أبو الحسنأ.د/  الوخدير والعناية المركزة 23

 خالد محمد حسنأ .د /  جراحة الوجميل   24

 عصام ابرا يم عمىأ .د/  النساء والووليد   25

تابعىرؤداءى
 األقدامى
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ىاتحادىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 الطبلبيااةاوحاااد الطاابلب  ااو الممثاال الرساامي لمطاابلب داخاال أسااوار الكميااة روالااتي ماان شااانه ونساايق األنشااطة       
لطبلب الكمية روالعمل عمى حصر مشكبلت الطبلب وبحاث سابل الحال لكاار ويكادي إلاى إثاراء الحيااة الطبلبياة داخال 

 الكمية ووعميق روح االنوماء والمشاركة لمطبلب .

ى-التقدمىللترذوحىلطضووظىاتحادىالطالبى:ىذروط
 . أن يكون الطالب موموعا بالجنسية المصرية 
 . أن يكون الطالب موموعا بالخمق اليويم والسمعة الحسنة 

 . أن يكون الطالب مسوجدا في فرووه هير باق فيكا لئلعادة الى سبب 

 . أن يكون الطالب مسدد لرسوم االوحاد و ى ضمن الرسوم الدراسية 

 ن يكون من توى النشاط الممحوظ في مجال عمل المجنة الوي يرشح ندسه فيكا .أ 

  أال يكااون واااد ساابق الحكااام عمياااة بعيوبااة مييااادة لمحرياااة أو وياارر إساااياط عضاااويوه أو / ووااي عضاااويوه بأحاااد
 االوحاديات الطبلبية ولجانكا .

 شخصاية / وماا يدياد بساداد الرساوم  يحق الى طالب اإلدالء بصووه إتا كان مييدا بجدول الناخبين ويحمل إثبات
 الدراسية .

ىزمالئناىالطالبى....ىاالتحادىمنكمىوالوكمى..
ال وورد في طمب المساعدة والووجيه في اى شأن أو مشكمة ووعمق بالدراسة أو ما سوا ا / مان أماور بالكمياة        

وعاون/ مم إدارة الكمية المودكمة لمشكبلونا وثق باال ومام التي سوميا  والدعم التي يووانى زمبلءك عن ويديمه بال‘ 
 لوتليل كل صعب وويسير كل أمر بأتن اهلل واهلل الموفق .
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ىالدورىاألولىبالكلوظى)المبنؽىالقدومى(.ىى-*ىمكانكاى
 

ى-*ىمكمظىمكتبىالطوادةىالطبوظى:
 لمكمية . *  ييوم المكوب بعمل الكشي الطبي عمى الطمبة الجدد وبل الدخول  
*    يكون المكوب عمى اسوعداد دائم لعبلج الحاالت الطارئة كالصداع أو اإلهماءات وهير ا ود ونواب الطالب فجا   

 في أثناء وواجد  بالكمية أو أدائه لبلموحانات ويكون تلك مجانا
ى العابلج المجااني *  ييوم المكوب بعمل بطاوة صحية لكل طالب يدياد  فاي الكشاي المجااني عمياه والحصاول عما  

والتي يصري له من كمية الصيدلة وفى الحاالت الصعبة كالعمميات أو األمراض المزمنة أو حاجة الطمب لعمل نظار  
يحول المكوب الطالب إلى مسوشدى الجامعة ليوم له العبلج مجانا وفى حااالت األماراض المزمناة كالساكر أو الضايط 

جانا من كمية الصيدلة شكريا ويكون تلك طبيا لرأى الطبياب والويريار الاتي يصري الطالب بالبطاوة عبلجه الكامل م
 وخرجه مسوشدى الجامعة لمطالب عن حالوه .

 

 الخدماتىالطالبوظىبالكلوظ
 

 ىالطوادةىالطبوظىبالكلوظىىىىىىىىىىىىى
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ى:صندوقىالتكافلىاالجتمارؽىإلؽى:وكدفى
 وحييق الضمان بصور  المخومدة من وأمين ورعاية اجوماعية لمطبلب .  -1
يكداال لكاال طالااب االسااودادة ماان  اات  الخاادمات ماان  اات  الخاادمات المسااا مة فااي وندياات الخاادمات الطبلبيااة بمااا   -2

 وبأسعار رمزية .
العماال عمااي حاال المشااكبلت ووخطااي العوائااق الوااي وواجااه الطاابلب ووحااول بياانكم وبااين االسااومرار الكاااد  فااي   -3

 دراسوكم بسبب عجز دخولكم المادية .

ىكوفوظىالحصولىرلؽىاإلرانظىمنىالصندوقى:
 بلب بالكمية لسحب اسومارة لمحصول عمي المساعدة * الويدم لرعاية الط

 * وسووفي البيانات األولية ووعومد من شئون الطبلب بالكمية .
 * ويديم االسومارة مرفق بكا المسوندات المطموبة لرعاية الطبلب .

 * يوم عرض جميم الطمبات عمي مجمس إدارة الصندوق إلورار نوع ومبمغ المساعدة .

ىوعىمنىأنواعىالمدارداتىللطالبىماىولؽى:ووذترطىلصرفىأيىن
 * أن يكون الطالب نظاميا مييدا بالكمية

 * أن يكون مصري الجنسية 
 * أن يكون الطالب مسوجدا في فرووه ما لم يري مجمس اإلدارة إن ظروفه االجوماعية وبرر صري المساعدة له 

 رر  مجمس اإلدارة .* أال يزيد مووسط نصيب الدرد في أسرة الطالب عن الحد التي يي
 . ال يجوز أن ينودم الطالب الواحد بأكثر من نوع من المساعدات إال في حدود الحد األوصى الميرر من مجمس االدراة* 

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 ىصندوقىالتكافلىاالجتمارؽى
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ى

ى/ىمنتصرىمحمدىربدىاللطوفىد
 

 

 
 
 
 

 

 

 السيد / محمود كحيل مدير شئون الطبلب

 أنعام حسن محمد/  ةالسيد مشري الدروة األولى

 ايمان احمد مصطدى/  ةالسيد الدروة الثانية ةمشرف

 سيد محمد عبد العزيز/  ةالسيد الدروة الثالثة مشري

 سناء فاروق مرجانالسيدة /  مشرفة الدروة الرابعة

  دى عبد المنعم احمد السيدة /  مشرفة الدروة الخامسة

 رضا فياد شحاوهالسيدة/  مشرفة الدروة السادسة

  مسئولي الخرجين
 

 لسيدة / مروة عبد الووابا
 
 

 

 مكتبىذئونىالطالب

 مونىالكلوظىأ
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ى
ى

ىاالدمىالتخصص
 الدودةى/ىجوكانىماهرىرواد هدير املكحة

ىداموظىحنفؽىمحمودالدودةى/ى النشاط الثقايف
ىالدودةى/ىداموظىحنفؽىمحمود النشاط العلوي

ىمصطفؼىكاملىإبراهوم/ىىالدود النشاط االجحواعي
ىالحفوظىمحمدىرالءىالدونىربدالدودى/ى نشاط اآلسر

ىمحمدىرالءىالدونىربدىالحفوظالدودى/ى النشاط الفني
ى/ىىاحمدىحدونىرلؼىىىكابتن النشاط الرياضي

ى/ىىاحمدىحدونىرلؼىىىكابتن نشاط اجلوالة واخلدهة العاهة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ليياار وعوباار إدارة رعايااة الشااباب ماان أ اام اإلدارات فااي الكميااة المخوصااة باال ومااام بالطالااب فااي الجوانااب ا
أكاديميااة وماان أ اام أ اادافكا الويسااير عمااي الطالااب ومراعاااة جمياام النااواحي االجوماعيااة والماديااة والندسااية لمطالااب 

لياد شاكدت كمياة الطاب خابلل األعاوام األخيارة طدارة  ائماة فاي األنشاطة الطبلبياة لمسانا مظا ر اا وجنيناا و الجامعي 
في الوواصال البنااء مام زمبلئكام وأعضااء  يئاة الوادريس وماا  ثمار ا حين اسوشعر الطبلب الييمة الكبيرة الوي ويبم

إن النجااح فاي الحيااة العممياة لايس مساألة وداوق ‘ لتلك من دور بالغ في ونمية الشخصية بشاكل مواوازن موكامال 
نما لكي يكومل  تا النجاح فبلبد أن يكون مروبطا بالعبلواات اإلنساانية واالجوماعياة الساوية واليادر  ة دراسي فحسب واا

 عمى وبول األخر وودكمه وونمية الممكات والموا ب بما يحيق اإلشباع الندسي والموعة الروحية .

 

 رراوظىالطالبمكتبى

 أنذطظىرراوظىالطالب
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ى-ونلخصىنذاطىالمكتبىوإنجازاتػىفوماىولؽى:
ى

 

 ونظيم المسابيات و المياءات الثيافية :
 الشعر الدصحى  -           الشعر العامي   -          أحاديث شريده -وران كريم        -
 األبحاث الثيافية -        اليصة اليصيرة -الميال            -

* ونظيم الندوات والمنوديات الثيافية بكدي ونميه الثيافة العامة لدى الطبلب والمسا مة في إعداد جيال عماى درجاه 
 لنشر .عالية من الوعي والثيافة كما ووفر لمطبلب كل سبل اإلطبلع وكافه اإلمكانيات البلزمة لمكوابة وا

 

ى
 ى

 وكوم  ت  المجنة بونمية النشاط العممي لمطبلب ويومثل تلك في :
 جبلت الحائط .ممسابيات لمكمبيوور والدوريات العممية ووصص الخيال العممي و 

 
ى

 

 

 
 -* ونظيم المسابيات االجوماعية المخومدة في :

 الشطرنج  -             االجوماعية األبحاث  -           الطالبة المثالية -الطالب المثالي         -
* كما ونظم دورات الووعية البيئية والمجومعية واإلسعافات األولية والرحبلت الورفيكياة والوثييدياة وويادم أيضاا خدماه 

 . الوكافل االجوماعي والمعونات المادية لمطبلب محدودي الدخل
 
 
 

 

 

د والواارابط باين طاابلب الكميااة وأعضااء  يئااه الواادريس وشاجم وكااوين األساار الطبلبياة عماابل عمااى ونمياه روح الااو 
 كشديه ( . –ثيافية  –اجوماعيه  –فنيه  –وويوم بمخومي األنشطة في كافه المجاالت  ) رياضيه 

 ىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالثقافوظى

 ىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالطلموظى

 اللجنظىاالجتماروظى

 لجنظىاألدر
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ى
 
 
 

  -* ونظيم المسابيات واألنشطة الدنية في المجاالت اآلوية :
 الدنون الوشكيمية  -     الوأليي المسرحي  -      الموسييى - اليناء    -    الومثيل الصامت -  المسرح   -

 ووكدي إلى وشجيم الموا ب الدنية لدى الطبلب وونميه النشاط الدني بما يووافق مم اإلهراض السامية له .

ى
ىى

 ونظيم المسابيات واألنشطة الرياضية المخومدة في :
                     االسكواش  -الكرة الطائرة  -مصارعه  -  ونس المبلعب - حة السبا -  كرة اليد -  كرة اليدم   -
 لياوة بدنيه  -ونس الطاولة  -الدراجات  - كرة السمة - مصارعة التراعين  - رفم أثيال - ألعاب ووى -

وتلك لطابلب الجامعاة مان الجنساين بكادي ونمياه المكاارات الرياضاية لاديكم ووحارص المجناة عماى واوفير           
 النشاطالرياضية لمطبلب وووفير كافه الوسكيبلت لكم لممارسه المبلبس واألدوات 

 
 

ى

 
 

ونظيم المياءات والمعساكرات الكشادية ومعساكرات الخدماة العاماة لمطابلب ) الجوالاة ( والطالباات ) مرشادات ( بكادي 
ا ووفر لمطبلب ونميه االوجا ات االيجابية بين الطبلب ونشر الحركة الكشدية وصيل الخبرات الكشدية بين الطبلب كم

 كمده الخدمات والوسائل البلزمة لممارسه النشاط الكشدي .

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 ىفنوظاللجنظىال

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 ىرواضوظاللجنظىال

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 لجنظىالجوالظىوالخدمظىالطامظى
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ىلفاتاالمخالئحظى
 

 

 ألعمال المخمة بنظام الكمية أو المنشأت الجامعية.  -1
وعطيل الدراسة أو الوحريض عميه أو االموناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات  -2

 مواظبة عميكا. واألعمال الجامعية األخرى الوي ويضي الموائح بال
 كل فعل يونافى مم الشري والكرامة أو مخل بحسن السير والسموك داخل الجامعة أو خارجكا.  -3
 كل إخبلل بنظام االموحان أو الكدوء البلزم له وكل هش في اموحان أو شروع فيه.  -4
 كل إوبلي لممنشأت واألجكزة أو المواد أو الكوب الجامعية أو وبديد ا.  -5
ت داخل الجامعة أو االشوراك فيكا بدون ورخيص سابق من سمطات الجامعة كل ونظيم لمجمعيا -6

 المخوصة. 
ووزيم النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكميات أو جمم ووويعات بدون ورخيص  -7

 سابق من السمطات الجامعية المخوصة. 
 م العام أو لآلداب . االعوصام داخل المباني الجامعيةر أو االشوراك في مظا رات مخالدة لمنظا -8

وكل طالب يروكب هشا في االموحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة ومبس يخرجه العميدر أو من ينوب 
في باوي المواد ويعوبر الطالب راسبا في جميم  االموحانعنه ر من لجنة االموحان ويحرم من دخول 

 ويحال إلى مجمس وأديب.  االموحانمواد  تا 
بيرار من مجمس الوأديب أو مجمس الكمية ويوروب عميه بطبلن  االموحانخرى فيبطل أما في األحوال األ

 الدرجة العممية إتا كانت ود منحت لمطالب وبل كشي اليش. 
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ىطقوباتىوالجزاءاتىالالئحظى
 
  

 الونبيه شدا ة أو كوابة.  -1

 اإلنتار .  -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطبلبية.  -3

 الميررات لمدة ال وجاوز شكرا. الحرمان من حضور دروس أحد  -4

 الدصل من الكمية لمدة ال وجاوز شكرا.  -5

 الحرمان من االموحان في ميرر أو أكثر.  -6

 إلياء اموحان الطالب في ميرر أو أكثر.  -7

 الدصل من الكمية لمدة ال وجاوز فصبل دراسيا.  -8

 الحرمان من االموحان في فصل دراسي أو أكثر. -9

 ال وزيد عمى فصل دراسي. الدصل من الكمية لمدة -12

الدصل النكائي من الجامعة ويبمغ ورار الدصل إلى الجامعات األخرى ويوروب عميه عدم -11

 صبلحية الطالب لمييد أو الويدم إلى االموحان في جامعات جمكورية مصر العربية. 

 لي أمر الطالب.ويوم إعبلن اليرار الصادر بالعيوبة الوأديبية داخل الكمية . ويبمغ اليرار إلى و 
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ىالطلبظىىانضباطىظالئح
 

 الدوة في المواعيدر والحضور في الووت المحدد والمشاركة في أعمال المنكج بأكممه.  .1
من الموووم أن يأوي الطالب مسوعدا بصورة جيدة لممحاضرة وأن ييرأ ويراجم المعمومات تات الصمة  .2

 سويل لمطبلب. بموضوع المحاضرة وتلك لونمية أسموب البحث والوعمم الم
 المشاركة الدعالة: ومن الموووم أن يشارك بنشاط في الدروس الوعميمية.  .3
يجب عمي طبلب الطب عند الوخرج أن يكونوا حاصمين عمي كل من المعاري والمكارات والمواوي  .4

 والسموكياتر والييم الوي ووجسد في: 
  رعاية المرضى 
  المعرفة العممية 
 الوعمم اليائم عمى الممارسة  
 مكارات االوصال واحورافية الوعامل 
 الممارسة المسوندة عمي الوعاون مم الزمبلء 
 اليدرة عمي الونمية الشخصية والمكنية التاوية 

ومن الموووم من جميم الطبلب أن يوصرفوا وفيا لممعايير األخبلوية والمكنية العالية الموووعة من األطباء  .5
 وميدمي الرعاية الصحية. 

  أمان المرضى والمجومم. حماية سبلمة و 
  االسوجابة في الووت المناسب في حالة وووع أي أخطاء أو سوء سموك من أحد ميدمي

 الخدمة الطبية. 
يجب أن وكون الكواوي المحمولة في وضم السكون أو إيياي في مجاالت الدراسةر والمخوبراتر والدصول  .6

 الدراسيةر والمعامل. 
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 ة في الوضم الصامت عند الوعامل مم المرضى. ينبيي أن وكون الكواوي المحمول .7
 بعض مناطق رعاية المرضى ووطمب همق الكواوي المحمولة وماما.  .8
شبكة االنورنت وبعض مواوم الوواصل االجوماعي )الديسبوكر وويورر يوويوبر مواوم المدوناتر الخ( وحووي  .9

 المكنية.  في بعض األحيان عمي معمومات هير الئيه ووحومل سوء الودسير وعدم
  .طبلب الطب  م ممثمون عن كمية الطب والمكن الطبية 
  .ونعكس الوصرفات الطبلبية عمى جميم أعضاء كمية الطب 
  .يجب عمي طالب الطب أن يأخت  ت  المسيولية عمى محمل الجد وومثيل أندسكم بمكنيه في جميم األووات 
 وظكر أو ووحي باالنوماء لكمية الطب سوي  أي نشر عمى اإلنورنتر حوى لو كان وحت اسم مسوعار بصورة

 وخضم لمحاسبة وواعد السموك المكني. 
  ال يجوز نشر الصور الثابوةر أو وسجيبلت الديديو مم أو بدون صوتر أو الوسجيبلت الصووية لؤلنشطة

 .الوعميمية أو المرضى في أي مووم شخصي أو عمى أي من مواوم الوواصل االجوماعي بدون موافية كوابية
 اإلرشادات الوالية لوسكيل االسوخدام المبلئم لممواوم االجوماعية:   .11
  يجب أن ندرك أن اإلنورنت  و مجال عامر والمحووى والصور الوي يوم رفعكا عمية وكون بعد تلك خارجة عن

 إرادة الدرد. 
  . يجب الحداظ عمى الكوية والعبلمة المكنية المميزة في المحووى التي ونشر 
 صوصية الدردية من خبلل مراجعة إعدادات الخصوصية عمى جميم مواوم الشبكات االجوماعية حماية الخ

 الوي يوم اسوخدامكا. إعدادات الخصوصية المناسبة وساعد عمى حماية الكوية والمعمومات الشخصية.
 مي يجب عميك عزيزي الطالب وحمل المسيولية والوحمي بالحكمه. فيد وكون بعض وعميياوك ومشاركاوك ع

وسائل الوواصل اإلجوماعي هير دويية أو هير الئيةرأو وحمل وكديد ما أو وضر باآلخرين. مما ييدي الي 
وبناءًا عميه يوم وجويمك لمجمس وأديبى  ضرر العبلواتر ووشويه سمعة الكميةر ووثبيط العمل الجماعي

 .والوحييق معك وووويم عيوبة عميك 
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حاالت المرضى في الممرات والمصاعد وهير ا من األماكن حماية خصوصية المريض بعدم مناوشة  .11
 العامةر أو عمى مواوم وسائل الوواصل االجوماعية. 

الكمية بعدم مناوشوكا في الممرات والمصاعد وهير ا من األماكن العامةر أو عمى  أسرار وشئونحماية  .12
 مواوم وسائل االعبلم االجوماعية. 

مل الوصول إلى األنشطة الوعميمية في الووت المحدد والمشاركة المكنية المطموبة من طبلب الطب وش .13
 في المحاضرات والدروس الوعميمية

ووطمب المكنية أيضا من الطالب الويميل من االضطرابات والحركة أثناء النشاط الوعميمير بما في تلك  .14
 منم الوشويت من وبل األجكزة اإللكورونية الشخصية ومكالمات الكاوي الخميوي. 

 جب عمي الطبلب عدم حضور أي أنشطة إتا كان لديكم أي مرض معد أو من المرجح أن يكون معديا. ي .15
ألصدواءر أو هير م من الضيوي لمحضور أو المشاركة في الدورات  مح لمطبلب دعوة أفراد األسرة أوال

 الوعميمية أو هير ا من األحداث الدراسية
 ورم الحرية الدردية ووودكم االخوبلفات.  كمية الطب وعد مجومعا موعدد الثيافات. ووح .16
 :المباد  الووجيكية لمطبلب لممبلبس والمظكر .17

  في الدصل الدراسي 
i. .ينبيي ووخي المعيول. ود وكون مبلبس عادية ومريحة ولكن ال ينبيي أن وكون كاشده أو وصيرة 
ii.  .يراعي في المبلبس الشعارات أو الصور الوي ود وكون معيبة أو هير مكنية 
iii. وكون المبلبس مريحة ولكن ال ينبيي أن ونويص من الجو الوعميمي أو الكيئة الموعاري عميكا لمطبيب  ود

 خاصة مم المرضى. 
  في الدروس اإلكمينيكية 
i.  .من الموووم أن وظكر بمظكر مكني محورم كطبيب أمام المرضي وتويكم 
ii.  المرضى. الحداظ عمى الوياليد االجوماعية والزي الويميدي المكم لكسب ثية 
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iii.  :يجب عمي الطالب أن يعري ندسه دائما كطالب. وينبيي أن يوم تلك عن طريق 
o  طالب الطب"ويديم ندسه بأنه".  
o  .يرودي شارة االسم الوي ووضمن صورة شخصية خاصة أثناء الوداعل مم المرضي 
o  ين في الرعاية ألنه ينيل لممرضى وهير م من الموخصص "الطالب"وتكر أن أ م جزء من الشارة  و كممة

 الصحية أن الدرد  و طالب وحت الودريب. ومسئولية الطالب ووضيح  تا الدور لممريض. 
o  .ما لم يتكر خبلي تلك يجب أن ورودي معطي أبيض نظيي 
o  .كل المبلبس واألحتية يجب أن وكون نظيدة وفي حالة جيدة 
o لسوالي مكتبة. يجب أن يكون الشعر أنيق ونظيي. يجب أن وبيى المحى والشواربر وا 
o .يجب عمي الطبلب ويميم األظافر وال يسمح باألظافر االصطناعيةر وومديدات األظافر  
 
   :في االموحانات اإلكمينيكية 

i. الرجال عموما يجب اروداء: وميص ويميدي وربطة عنق او بدله كاممة 
ii.  .النساء عموما يجب اروداء زي مناسب هير وصير وهير كاشي 
iii.  وبعض اإلخوبارات المعممية ووطمب اروداء معطدا أبيض نظيي. في إموحانات معينة 
  ال يسمح بإروداء المبلبس الوي وحمل شعارات أو صور هير الئيه أو المبلبس الرياضة أو المبلبس

 اليصيرة أو الضيية بصورة ممدوه وسيوم إرسال الطبلب إلي المنزل في ومك الحاالت.
 ر الويميدية أو بإفراط . ينصح بعدم إروداء المجو رات بطريية هي   
 

 مباد  ووجيكية عامة :  .18
  .وجنب األكل والشرب أمام المرضى أو في مناطق رعاية المرضى 
 .وجنب الوحدث بصوت عال في المسوشدي والعيادات 
  .وجنب الكزل والضحك بصوت عال في مواجكة المرضى خطيرة مراعاة لشعور م   
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 الشارة )الكارنيه( والصورة  .19
 الشارة في جميم األووات  اروداءب الكمية شارة  ويةر والتي يوضمن صورة شخصيةر ويجب وصدر لطبل

 وعمى جميم المواوم عند وجود أي وداعل مم المرضى أو الجمكور. 
  بناء عمى طمبكا.  اإلدارةشارة الكوية  الخاصة بك  ي من ممومكات الكميةر ويجب أن وعاد إلى 

 
 جيل الكاميرات الشخصية وأجكزة الوس .21
  اسوخدام الكاميرا الشخصية أو جكاز وسجيل )لموصوير الدوووهرافير أو الصوتر الديديور أو وسجيبلت

صووية ومرئية( لوسجيل أي درس إكمينيكي أو مم المرضى يجب أن يكون بعد موافية المحاضر وبعا 
 لمسياسة الموبعة. 

 صية أو جكاز الوسجيل في وجكة المريض لمحد من سوء الدكمر يجب عمى الطالب اال يوجه الكاميرا الشخ
 إال بإتن من وصوير أو وسجيل وم الحصول عميه وفيا لمسياسة الموبعة. 

 

ممنوع عمي الطالب إضافة أو نشر الصور ووسجيبلت الديديو مم أو بدون صوت والوسجيبلت  -
ة االموحانر الصووية والسجبلت المكووبةر أو أي شكل  خر من محووى المنا ج الدراسية او أسئم

والوجارب السريرية في أي شكل بما في تلك اإلنورنتر مثل مواوم الشبكات االجوماعية والمواوم 
 مجكول أو وحت اسم مسوعار. أسم تالنشر وحالشخصية  بما في تلك 
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 الوطوير المسومر لوحييق االعوماد والوميز الدائم .

 
 

لموصااول إلااى مسااووى  واإلدارات لؤلوسااام الدنااية وويااديم الاادعم وعماال الوحاادة عمااى نشاار ثيافااة الجااود
 موميز حسب معايير الجودة لموعميم والبحث العممي والمشاركة المجومعية .

 
 

وكدي الوحدة  إلي ويويم األداء الجامعي ووطوير  من خبلل وياس ميشرات األداء لمدخبلت ومخرجات 
 من خبلل : العممية الوعميمية والبحثية وخدمة المجومم

نشار ثيافاة جاودة العممياة الوعميميااة باين أعضااء  يئاة الوادريس وطاابلب الكمياة مان خابلل ونظاايم  -1
حمياات النيااش وورش العمال والادورات الودريبياة الواي وعناي بوطاوير األداء الجاامعي وضامان الجاودة 

 وتلك لرفم الوعي في مجومم الكمية بأ مية  ليات ضمان الجودة .
ناااب الياااوة والضاااعي فاااي اإلمكانياااات والبااارامج الدراساااية الواااي ويااادمكا الكمياااة ووياااديم وحدياااد جوا -2

الميورحاااات والوساااائل المناسااابة لمويماااب عميكاااا ووضااام خطاااط العمااال بووويواااات ومساااوويات ووحدياااد 
 اإلمكانيات البلزمة لكا .

 

 

 ضمانىالجودةىواالرتمادوحدةى
 

 دةىللظىالوحلل(ىرؤوى1مادةى)ى

 دةىللالوحىردالللظ(ىى2مادةى)ى

 دةىللالوحىأهلللدافى(ىى3مادةى)ى
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نشاااء واعاااد -3 ة معموماااات اإلشااراي عماااي ووصاايي وويريااار موكامااال لمباارامج والمياااررات الدراساااية واا

وممدات موكاممة لجميم البرامج الدراسية والميررات الدراسية لكل الدرجات العممياة الواي ومنحكاا الكمياة 
 ومكيدا لوطوير ا بحيث وودق مم المعايير اليومية والكيئات المحمية والعالمية المخوصة .

عاداد نماازج اساوطبلعات الارأي واألدوات البلزماة لموياويم بحياث -4 ووضامن  لياات ومعاايير  وصميم واا
 الويويم والخطوات اإلجرائية لونديت نظام ضمان الجودة .

وبادل الخبرات واألفكار الخاصاة بوطاوير الوعمايم الطباي مام المراكاز والوحادات المماثماة فاي كمياات  -5
 الطب في الجامعات المصرية والعربية والعالمية واالسودادة منكا في وحييق الوطوير المنشود .

ويديم ويارير سانوية عان جميام أنشاطة الكمياة لائلدارة الوخاات اإلجاراءات الوصاحيحية البلزماة بماا  -6
 يضمن االعوماد الميسسي واالسومرارية .

 
 نشأة الوحدة : 

وسعي كمية الطاب جا ادة لوطاوير وومياز العممياة الوعميمياة بكاا والبحاث العمماي والمشااركة المجومعياة 
 مي االعوماد الرسمي ....والومكيد لتلك بالحصول ع

ووم اعوماد وووثيق إنشاائكا فاي مجماس الكمياة بوااريخ  2226وليد أنشئت  وحدة الجودة بالكمية عام 
 كما وبنت الكمية المعايير األكاديمية اليومية . 22/1/2226
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 الكوكلىالتنظومؽىلوحدةىالجودة
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 . د / محمد عبد المحسن  اشمأ 
 بأعمال عميد الكمية وائم 

 مجمس ادارة وحدة ضمان الجودةورئيس 

 وحدة ضمان الجودةمدير  . د / وفاء خيرى محمدأ 

 

 د / جيكان محمد محمد بيبرس. أ 
 مدير نائب 

 ومدير وحدة الويويم 

 الونديتى لوحدة ضمان الجودةالسكروير  / خالد امين ابو الدووح السيد

 وحدة ضمان الجودة سكروارية  / مصطدى حسن حبشيد 

 البياناتمدخمة  / نكا ابرا يم عبدالرازقالسيدة 

 سكروارية  وحدة ضمان الجودة / عبير محمد يوسيالسيدة 

 وحدةىضمانىالجودةتذكولىىىىىىىىىىى
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العممية الوعميمية لممرحمة اإلكمينيكية  وعوبر المسوشديات الجامعية جزءًا من كمية الطب حيث ووم بكا
 لمدرق الرابعة والخامسة والسادسة.

ى-تذملىالمدتذفواتى:
 المسوشدي الجامعي الرئيسي -1

 والعظام والعبلج الطبيعى . و بكا أوسام الباطنة العامة والخاصة وأوسام الجراحة العامة والخاصة
 (مسوشدي النساء واألطدال ) داخل الحرم الجامعي -2

 و بكا أوسام النساء والووليد واألطدال.
 مسوشدي أمراض وجراحات اليمب والصدر ) بالمنيا الجديدة( -3

 ب والعناية المركزة لميمب والصدر.مييمب والصدر واألمراض الصدرية والو بكا أوسام جراحة ال
 مسوشدي أمراض الكمي وجراحة المسالك البولية )داخل الحرم الجامعي( -4

 .الكمويالكمى واليسيل  أمراضم المسالك البولية ووحدة و بكا وس

ىالوحداتىذاتىالطابعىالخاص
ى

 وحدة االسوشارات الشرعية واليانونية ) بيسم الطب الشرعي والسموم بكمية الطب( . -1

 وحدة وسم الخرجين -2

 وحدة الصحة العامة -3

 وحدة صندوق وحسين الخدمة -4

 

 المدتذفواتىالجامطوظى
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ى

ىذرافىالطاماأل
ى

ىهاذمىبدىالمحدناألدتاذىالدكتورى/ىمحمدىر
 

ىىياإلداراألذرافى
ى

ىمكتبىرراوظىالطالبى
 

 لجنظىإردادىالدلولىىىىىىىىىىىىىى


