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 الكلٍخ هٌبرح للتؼلٍن الطجً الوتوٍز الوستور ّتذمٍك االرتمبءأى تصجخ 

 ثبلجذث الؼلوً ّاالثتكبر ثوب ٌلجى االدتٍبجبد الوجتوؼٍخ 

 

 

أطجدبء هدلُلٍي ػلوٍدب لدب رٌي ػلًد تمداٌن رػبٌدخ مدذٍخ هتوٍدزح   تلتزم كلٍخ الطت ثإػداا  

كوددب تلتددزم الكلٍددخ ثددبلتطٌْر الوسددتور للؼولٍددخ التؼلٍوٍددخ ّالجذددث الؼلودًد الوتوٍددز ثوددب ٌذمددك 

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

ى
ى

ى

 هدفىالكلوظ

 ردالظىالكلوظ
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ىىىرمودىالكلوظكلمظىاألدتاذىالدكتور/ى
ى

ى
ىمرحباىبكمىفؽىكلوظىالطب

               

أتمام لكن ثخبلص التٌِئخ الًضوبهكن إلً أسرح كلٍخ الطت ًّذي فخْرٌي ثكدن كوب 

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

الؼرٌمخ ّلٍوتِدب انًسدبًٍخ ّجِاكن الوتْامه ّكلٍخ الطت ًُ كلٍخ الوتوٍزٌي ّلِب لٍوتِب 

 الؼبلٍخ لوسئْلٍتِب ػي مذخ انًسبى .

 فؼلً كه الوٌتوٍي لِب إ ران ُ ٍ الوسئْلٍخ ّالمٍوخ 
 

 

 هغ توٌٍبتً لكن ثوستمجه هشرق

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

                                                                                 ماق هللا الؼظٍن                                                                                                             

  عميد الكلية                                                                                         
 

 حدامىالدونىذوقؼىأ.د/                                                                  
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ى
ىكلمظىاألدتاذىالدكتور

ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبىىىىى
 

                                  
 

 
    

                                                  
 

ى
ى
ى
ى

ى
 

كميتنا الحبيبة كما أرحب بباقي  إلىمن الطبلب الجدد بانضمامهم  ألبنائييسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة 
 وأتمنى لمجميع عامًا دراسيًا موفقًا . 2222/ 2221طبلب الكمية في بداية العام الجامعي الجديد

أبنائي الطبلب أن ممارسة أنشطة تنمية البيئة وخدمة المجتمع ال تعوق التفوق العممي وذلك الكتساب 
 لمدخول لمحياة العممية لتخريج الطبيب المتسمح بالعمم واإليمان . الخبرات وتنمية المهارات وصقل الشخصية تمهيداً 

 وكل عام وانتم بخير ,,,,
ى
ىلذئونىالتطلومىوالطالبوكولىالكلوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

 إوكابىرفطتىتوفوقأى.ىدى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ىحدامىالدونىذوقؽىربداللػالدودىاألدتاذىالدكتورىى/ى
 عميد الكلية 

 
ىوكالءىالكلوظى

 

ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبىىىىىىىىىىىىإوكابىرفطتىتوفوقالدودىاألدتاذىالدكتور/ىىىى
ى

ىوكولىالكلوظىللدراداتىالطلواىوالبحوثىىىىىىىىىىىبلوغىحمديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالدودىاألدتاذىالدكتور/ى
ى

ىوكولىالكلوظىلذئونىالبوئظىوتنموظىالمجتمعىأدامظىمحمدىالمنذاوىىىىىىىالدودىاألدتاذىالدكتور/ى
 

 المدورىالتنفوذيىللمدتذفواتىالجامطوظى
ى

ىحدانونمحمدىاومنىىأ.د/

ى

 

 إدارةىالكلوظ
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( وبدأت الدراسةة بهةا فةي العةام 1976( لسنة )  1142جامعة المنيا بالقرار الجمهوري رقم )  –أنشئت كمية الطب 
وتعمل جاهدة عمي تقديم خدمة طبية متطورة ورعايةة صةحية متكاممةة ألبنةام المجتمةع ( 1984 -1983الجامعي )

في هةذ  المنطقةة فةي صةعيد مصةر مةن خةبلل مستشةفياتها الجامعيةة والمراكةز الصةحية الجامعيةة الممحقةة بهةا فهةي 
حديثة وكوادر  تحرص عمي أن تكون موكبه ألحدث ما وصل أليه ركب التطور في العموم الطبية من أجهزة ومقتنيات

طبيةة مدربةة وان تيطةي مظمةةة هةذ  الرعايةة جميةع أفةةراد المجتمةع عمةي اخةتبلي مسةةتوياتهم فةي سةهولة ويسةر وفةةي 
جامعةة المنيةا إلةي تةوفير أركةان التعمةيم الطبةي المتطةور مةن أسةاتذة  –جميع األوقات كما يهةدي إنشةام كميةة الطةب 

دث مسةةتوي لتخةةريج األطبةةام القةةادرين عمةةي تةةوفير الرعايةةة ومعامةةل ومنةةاهج حديثةةة ووسةةائل إطةةبلع وتعمةةيم عمةةي أحةة
الصةةحية السةةميمة لةةيس فةةي مصةةر وحةةدها ولكةةن خةةارج مصةةر أيضةةا وكةةذلك لضةةمان التعمةةيم الطبةةي المسةةتمر لشةةباب 
الخريجين في مرحمة الدراسات العميا بما يضمن كفامة العنصر البشري األساسي في تقديم الرعاية الصةحية السةميمة 

 بنام الوطن .والمتطورة أل
بإنشةام كميةة الطةب بالمنيةا  1142صدر قةرار مجمةس الةوزرام رقةم  1976في الخامس والعشرين من نوفمبر عام و 

 وأشري عمي إنشائها األستاذ الدكتور يحيي شاهين رئيس الجامعة األسبق .
ة محةولين مةن كميةات طالبةا وطالبة99بةدأت الدراسةة بالكميةة وكةان عةدد الطةبلب  نةذاك  83/84وفي العةام الجةامعي 

 أخري وهم من أبنام محافظة  المنيا 
بنقل مباني المستشفي التعميمةي إلةي جامعةة المنيةا ر تخرجةت أول  389صدر قرار جمهوري رقم  1987وفي سنة 

 طبيب وطبيبة . 92حيث كان عدد الخريجين  88/89دفعة لمكمية في العام الجامعي 
ون الطةةبلب عمةةي الطةةبلب الممتحقةةين بالكميةةة بةةدما مةةن العةةام هةةذا وقةةد تةةم تطبيةةق البلئحةةة الجديةةدة لشةةئ

حرصا من أدارة الكمية عمي تطوير عممية التعميم داخل الكمية وعمبل عمي مزيةد مةن التقةدم  2225/2226الجامعي 
أنهةت الكميةة المرحمةة األولةي مةن متطمبةات االعتمةاد وهةي االنتهةام مةن  والنهوض بمستوي طبلب الطميةة وخرجيهةا.

 .    2226/2227د التقرير السنوي األول لمعام الدراسي إعدا

 الطـــــب كليـــــة تاريـــخ    
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  كمينيكةةي بعةةد مرحمةةة البكةةالوريوس لمزاولةةة المهنةةة تخةةريج أطبةةام مةةعهمين عمةةي اعمةةي مسةةتوي عممةةي وار
 وتقديم الرعاية الصحية المتطورة .

  العميةةا وحضةةور بةةرامج ضةةمان التحةةديث المسةةتمر فةةي خريجةةي األطبةةام مةةن خةةبلل التحةةاقهم بالدراسةةات
 التطوير وورش العمل والندوات والمعتمرات العممية وبرامج التعميم الطبي المستمر .

  إجرام األبحاث العممية والدراسات التطبيقية في مجال العموم الطبيةة مةن اجةل تطةوير العمةوم الطبيةة وحةل
 المشكبلت الصحية المتوطنة وخدمة البيئة وتنمية المجتمع .

  التحةاق خريجةي األطبةام بالدراسةات العميةا بالكميةة لمةراهبين مةنهم ومةنحهم الةدرجات العمميةة مثةل  سةبلتيسير
 الماجستير والدكتورا  بعد نجاحهم في المقررات المخصصة ضمانا لمتطوير واالرتقام بالمستوي العممي لهم .

 صةةحة المةةواطن مةةن اجةةل التعةاون المثمةةر مةةع الجامعةةات والمعاهةد العمميةةة والجهةةات الحكوميةةة المهتمةة ب
يجاد الحمول العممية لها .  دراسة المشكبلت الصحية المتوطنة وار

  تقةةديم الخةةدمات العبلجيةةة المتطةةورة والمسةةاهمة مةةع الجهةةات الحكوميةةة المهتمةةة بصةةحة المةةواطن فةةي
 إجرامات الوقاية من األمراض ونشر الوعي الصحي .

  ج واستضةافة كبةةار األسةةاتذة مةن الخةةارج فةي إطةةار عقةةد إرسةال البعثةةات الطبيةة إلةةي المعاهةةد العمميةة بالخةةار
 .تركة من اجل تطوير التعميم الطبياتفاقيات لمتبادل العممي والثقافي وتبادل الخبرات والبحوث الطبية المش

  تةةوفير سةةبل ومصةةادر المعرفةةة الطبيةةة الحديثةةة مةةن كتةةب ومجةةبلت ودوريةةات ووسةةائل اتصةةال مةةع شةةبكة
 المعمومات الدولية لمراهبين في الحصول عمي المعمومات الطبية الحديثة من العاممين في المجال الطبي . 

 أهدافىالكلوظ
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ىبوىالتنظومؽىلكلوظىالطىاإلداريالكوكلى
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 اإلطار العام لمبرنامج
 عشرة فصول دراسية مقسمه عمى خمسه مستويات دراسية 

 : البرنامج يتكون من ثبلث مراحل 
  والثاني( األولمرحمه قبل اإلكمينيكي )المستوى 

 )ومرحمه انتقالية )المستوى الثالث 

 )والمرحمة اإلكمينيكية )المستوى الرابع والخامس 
  معتمدة :  ساعة 222إجمالي عدد الساعات المعتمدة 

  معتمد  لكل فصل دراسي ساعة)عشرون(  22والثاني األوللممستوى 

  معتمد  لكل فصل دراسي ساعة)واحد وعشرون(  21المستوي الثالث بمتوسط 

  معتمد  لكل فصل دراسي ساعةوعشرون ونصي الدرجة(  أربعة) 24.5ولممستوى الرابع والخامس . 
 إكمينيكيةةةةه سةةةةاعة 45 أوعمميةةةةه  سةةةةاعة  32او تدريسةةةةية سةةةةاعة 15ري السةةةةاعة المعتمةةةةدة ب تعةةة         

 ميدانيه. أنشطه ساعة 62 أو

 الدراسة: أسابيععدد 

 16 خمس فصول دراسية أولفي  في الفصل الدراسي أسبوع 

 18 في الفصل الدراسي السادس  أسبوع 

 22 العاشر إلىفي الفصل الدراسي من السابع  أسبوع 

  واحد ونصي ساعة معتمدة إليدراسي: واحد  أسبوعالساعات التدريسية لكل 

  مةةةةن إجمةةةةالي السةةةةاعات الدراسةةةةية  5معتمةةةةدة بنسةةةةبة  سةةةةاعة 11تمثةةةةل المقةةةةررات االختياريةةةةة %
(curriculum credit hours) 

 الحعليوىاالطار العام للربناهج 



45- 11 -- 11 -- 11 - 

 

 
 الكلية منارة للتعليم الطبي المتميز المستمر وتحقيق االرتقاء بالبحث العلمي واالبتكار بما يلبى االحتياجات المجتمعيةأن تصبح  :  هدف الكلية

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

- 12 - 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة

Quality Assurance unit 
 ( QAU ) 

 

 

 الطب كمية

            Faculty of Medicine          

 

 
 التسجيل: .1

 االستثنامأوراقه إلى مكتب التنسيق قبل بدم الدراسة )ويجوز لمكمية  باقييتم بنام عمى طمب يقدمه مع 
 من الموعد عند الضرورة( ويشترط اآلتي: 

 لممجموع المطموب لمكمية .  األدنىالحصول عمى الحد  -1
 .  الجيرافيمراعاة التوزيع  -2
 ( . الطبيلمدراسة ) بالكشي  صبلحيتهثبوت  -3
 حسن السير والسمعة .  -4
 تأدية الرسوم المقررة .  -5

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

 التحويل لمكمية من كميات أخري:  .2
  المستويين  إلىيحدد مجمس الكمية في نهاية كل عام دراسي عدد الطبلب المقبولين لمتحويل

 الثاني والثالث في العام الدراسي التالي من الكميات التي تطبق الئحة مماثمه 
  من المستوى الثالث األعمىالمستويات  إلىال يجوز تحويل الطبلب 

 

 نظام الدراسة: الحضور و .3
  و  انتظاميه وعمى الطالب متابعه الدروس النظرية و العممية  المنياالطب جامعه  بكميةالدراسة

 اإلكمينيكية وقاعات البحث 
  كل االمتحانات المقررة لوحد   أوبعض  إلىيحق لمجمس الكمية حرمان الطالب من التقدم

 % من الدروس المقررة.25دراسية ما في حاله تييبه عن الدراسة بنسبة تتجاوز 
 الطبلب الباقون لئلعادة مطالبون باالنتظام في الحضور مثمهم مثل الطبلب الجدد 

 

 القواعد املنظوة للطالب 
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 إيقاي القيد :  .4
  أو اجتماعيه أوقيدهم لمد  عام دراسي ألسباب مرضيه  إيقاييتقدم الطبلب الراهبون في 

 مدير البرنامج لمعرض عمى مجمس الكمية. إلىبطمب مشفوعا بالمستندات  أمورهم أوليام
  القيد سداد الرسوم الدراسية عن الفصول الدراسية التي سيتم وقي القيد خبللها إيقاييستمزم. 
  متفرقتين خبلل  أويوقي قيد الطالب لمد  سنتين دراسيتين متتاليتين  أنيجوز لمجمس الكمية

 تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من االنتظام في الدراسة إذاسنين الدراسة في الكمية 
 وز لمجمس الجامعة زيادة مد  وقي القيد.في حاله الضرورة يج 

 

 المقررات االختيارية .5
  درجات تدخل ضمن المجموع و  هشمتال " و راسب" أو "  ًبجخ" تكْى ًتبلج االهتذبًبد فٍِب

 % من الدرجة النهائية لممقرر. 52تكون نسبة النجاح بالحصول عمي اعمي من 
  المستويات الخمسة من قائمه يعتمدها سنويا يختار الطالب المقررات االختيارية عمى مدار

 مجمس الكمية قبل بدم الدراسة.
  المستوي درجات  إلى ةاالختيارية المدرجال تضاي الدرجات الحاصل عميها الطالب في المقررات

 المجموع التراكمي أو يالدراس
 

 نظام االمتحانات .6
  اإللكتروني في متابعه الطبلب في  هذ  االختبارات البنائية  أويستعمل ممي االنجاز الورقي

 مرجعيه لمطبلب  عن التقييم الخاص بهم إعطامويمزم منسق المقرر 
   في نهاية كل وحدة  دراسية السنة أعمالتعقد امتحانات 
  ( لممستوى الدراسي بنهاية العام الدراسي. األوليعقد  )امتحان الدور 
 لكافة المستويات الدراسية سبتمبرر يعقد الدور الثاني بشه 
  من 72و السنة أعمال% من الدرجات 32:دراسيةتوزيع  درجات االمتحان لكل وحدة %

 اإلكمينيكي( أو% لمعممي 32% لبلمتحان  النظري و42 إلى)تنقسم السنةالدرجات لنهاية 
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  السنة أعمالامتحانات 
  أعمالالدراسية كدرجات يحصل عميها الطالب في  %من درجات الوحدة32تخصص نسبه 

 دراسية وبحثيه وامتحانات موضوعيه أنشطهوتتكون من  السنة
 أساليب التقييم .7
  :التقييم التكويني 

  يتم في المناقشات الجماعية الصييرة التي تجري كل أسبوع أثنام التعمم القائم عمي الحالة
في المحاضرات والدورات العممية / السريرية التي والتعمم القائمة عمي السيناريوهاتر وكذلك 

 تدرس.
  من التقييمات التكوينية شرطا مسبقا لحضور التقييمات النهائية 75ليمثل حضور نسبه  % 
  التقييم النهائي 

o دراسية )أعمال السنة(: في نهاية كل وحد   اختبار 
o  :االمتحان النهائي: في نهاية العام 

 نهائية تتألي من: ورقه نظرية واحد  تستند إلى محتويات كل وحد  دراسية امتحاناتتجري 
 امتحان في الفحص العممي أو السريري كما يمي: إليباإلضافة 

  واحد  لكل وحد  دراسية متكاممة  مكتوبةورقه 
  :الفحص العممي أو السريري 

  الفحص العممي المنظم الموضوعيOSPE 
 الفحص السريري المنظم الموضوعيOSCE  

 قواعد يوم االمتحان :  .8
 : الحاالت المرضية 

لمكتب  وتقديمهيقوم الطالب بتقديم عذر طبي قبل االمتحان المقرر وذلك بعد اعتماد  من المجنة الطبية 
 الحاالت القهرية  فيوال يجوز قبول عذر الطالب مرضيا عن امتحان انقضى تاريخه ) إال شئون الطبلب 
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  : الحرمان 
هير مرضية مثبًل ( ويعتبر الطالب  مواظبتهيجوز لمكمية أن تحرم الطالب من أدام االمتحان ) كأن تكون 

 " مقبول " .  اإلعادة يحصل عمى تقدير فيينجح المقرر بتقدير " ضعيي جدًا " وحين  فيراسبًا 
التنفيذية عمى أنه  لتطبيق الجامعات لبلئحة 1972لسنة  49( من قانون  82التخمي بعذر تنص المادة ) 

 ال يعتبر راسبًا بشرط أال تزيد مرات التخمي عن فرصتين. قهريإذا تخمي الطالب عن االمتحان بعذر 
  : التخمي بدون عذر 

راسبا بتقدير "ضعيي جدا"  يعتبربدون عذر تقبمه الكمية  التحريريإذا تخمي الطالب عن أدام االمتحان 
 اإلعادة يحصل عمى تقدير مقبول. فيوحين ينجح 

 : أدام االمتحان 
 عمى الطالب التواجد داخل قاعة االمتحان بنصي ساعة قبل الموعد.  -1
ضرورة دخول لجنة االمتحان بالكارنيه الخاص بالكمية مصحوبا معه رقم الجموس ويجب  -2

 المراقب ورئيس المجنة إلى إظهار 
أوراق أو كتب أو مذكرات كما  أيوبحيازته  يحظر عمى الطالب الدخول إلى لجنة االمتحان -3

ذا تم ضبطه وفى حيازته أي من هذ  األشيام حتى ولو  يحظر دخول التميفون المحمول وار
 لم  يحاول اليش يحال إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالكمية . 

 الضرورة ( . عند االستثناميدرس بها المقرر ) ولمكمية  التيالمية  هيلية االمتحان  -4
 المكان المخصص . فيورقم جموسه وفرقته الدراسية  أسمهعمى كل طالب أن يدون  -5
جميع الصفحات واألسطر وهير مسموح بترك  فيعمى الطالب أن يجيب عمى األسئمة  -6

مسافات أو صفحات هير مستعممة ولن يسمح لمطالب باستعمال كراسة امتحان أخرى إال 
 إذا كان مستوفيا لكل ما سبق .

ذا تبين ذلك سيميى  فيهير مسموح لمطالب بوضع أيه عبلمات تعتبر مميزة  -7 ورقة اإلجابة وار
 ه لقواعد االمتحان .ويحال إلى التحقيق لمخالفت امتحانه

 . االمتحانهير مسموح لمطالب ميادرة مكانه أو تييير  قبل نهاية  -8
 هير مسموح لمطالب بالتحدث مع مراقب االمتحان . -9

عند انتهام الطالب من اإلجابة عميه تسميم كراسة االمتحان إلى المراقب المكمي بذلك  -11
 والتأكد من استبلم بطاقته الجامعية)الكارنيه(.
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 ام االمتحان :إلي 
 مقرر أو أكثر كعقوبة له عن مخالفة قام بها. فيالطالب  امتحانلعميد الكمية إليام 

 أخر إليالنجاح و الرسوب و االنتقال من مستوى  .9
  عمى  لحدة بالحصويمزم لمنجاح في المستوى الدراسي النجاح في كل وحد  دراسية عمى     

 % من درجات الوحدة الدراسية كحد أدنى. 62
  في حالة بقام الطالب لئلعادة يتقدم المتحان الوحدة الدراسية التي رسب فيها فقط دون

%من الدرجة  62من  أكثرسبق و اجتازها.وال يحصل الطالب عمى الوحدات الدراسية التي 
النهائية لممقرر )درجه النجاح(وال يطبق هذا عمي الطبلب الباقيين لئلعادة من البلئحة القديمة 

 لمدة عام دراسي واحد. األوليمعاممة الطالب المستجد بالفرقة و يعامل 
  من مجموع 62من  لعمي اقحصل  إذاالمستوى األعمى  إلىال ينتقل الطالب من مستوى %

 الدرجات المطموبة لهذا المستوى.
% 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 61الطبلت الراست ٌذست لَ دا ألصى %

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

 :. 9 84التؼلٍوٍخ 
 

 . قواعد الرأفة :12
 التقدير التراكمي أوسوام في امتحانات نهاية العام  اإلطبلقترفع تقديرات المواد عمى  ال 

 
 .التظممات: 11

 المقررة.تقدم خبلل أسبوع من إعبلن النتيجة مع دفع الرسوم 
 يعاد امتحان الطالب الناجح مرة أخري. أنممحوظة: ال يجوز 
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 . التقديرات 12

    يكون حساب تقديرات الفصول الدراسية و المستويات الدراسية طبقا لمجدول التالي:
 النسبة المئوية لدرجات الطالب النقاط التقدير

 ممتاز
A 4.22 92من  أكثر% 

A- 3.67 85 92% حتي اقل من% 

 جيد جدا
B+ 3.33 82 85% حتي اقل من% 

B 3.22 75 82% حتي اقل من% 

 جيد
B- 2.67 72 75% حتي اقل من% 

C+ 2.33 65 72% حتي اقل من% 

 %65% حتي اقل من C 2 62 مقبول

 %62اقل من  F 1.33 راسب

من        حصل عمي تقدير اقل إذايعتبر الطالب راسبا في امتحانات المستوي الدراسي 
  (F و يرصد له تقدير )  لممستوى الدراسي% من النهاية العظمي 62
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 . قواعد منح مكافأة التفوق:31
 
جنيها شهريا  22الثانوية العامة المصرية يمنحون مبمغ فيأوائل الجمهورية: الثبلثون األوائل  -1

 منتصي أبريل. فيشهور تصري دفعة واحدة  6لمدة 
الثانوية العامة المصرية مبمغ  في% أو أكثر  82الفرقة األولى : يمنح الطبلب الحاصمون عمى  -2

 شهور تصري دفعة واحدة تصري دفعة واحدة فى منتصي أبريل . 6جنيه لمدة  14
شهور ر  6جنيه شهريا لمدة  22الفرق : يمنح الطبلب الحاصمون عمى تقدير امتياز مبمغ  باقي -

شهور تصري دفعة واحدة  6جنيه شهريا لمدة  14الحاصمون عمى تقدير جيد جدا مبمغ  ويمنح الطبلب
 منتصي أبريل . في
الطبلب المصريون الحاصمون عمى الشهادات المعادلة ) الحاصمون عمى الثانوية العامة من الدول  -

منتصي أبريل  فيشهور تصري دفعة واحدة  6جنيهات شهريا لمدة  12العربية أو األجنبية ( يمنحون 
. 
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( 2217تبنةةى وتطبيةةق المعةةايير األكاديميةةة الجديةةدة )مةةن الهيئةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة التعمةةيم و االعتمةةاد  -1
 الطبةةيلمرحمةةة البكةةالوريوس و المتوافقةةة مةةع متطمبةةات االعتمةةاد / وفقةةا لمةةا حددتةةه الهيئةةة الفيدراليةةة لمتعمةةيم 

World Federation for Medical Education  مةةا  إلةةىوالتةةى لةةن تعتةةري بةةأى كميةةة و تضةةيفها
 the new World Wide Web-based WHO “Healthستنشةةر  مةةن قائمةةة كميةةات الطةةب

Academic Institution Database” كانت الكمية معتمدة من الهيئة القومية المختصة باعتماد  إذا إال
 ى كل دولة.كميات الطب ف

 -تحديث برنامج مرحمة البكالوريوس والمقررات لتتواكب مع :-2

 احتياجات سوق العمل.-التطورات 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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النقاط تقيس و تسجل  مجمل ما يبذله الطالب الكتساب المعمومات و المهارات المطموبة سوام كانت داخل الفصول  •
 أو العمل أثنامتدريب عمى مهارات  أوامتحانات  أوذاتية  أنشطةأو المعامل وورش العمل و المعتمرات أو كانت 

 أنسب لطالب الطب. فهيتقديم الخدمة الطبية  أماكنمن خبلل مرور عمى  أوالنويتجيات 

    الساعات تقيس و تسجل فقط حضور الطالب داخل الفصول أو المعامل وورش العمل و المعتمرات بحضور •
 . المعمم فقط

 
 

 

 النقاط املعحودة:

 بحد أقصى طبلبيساعة نشاط  32كل نقطة معتمدة = 
 :الطبلبييشمل  النشاط 

 %52اكمينيكى( : – عممي – تفاعمي – نظريساعات االتصال مع المدرس ) .1

 %12حضور االمتحانات التكوينية  .2

 % 42 الذاتيأنشطة التعمم  .3

 ساعة يقسم الى: 62نقطة =  2مثال المقرر المخصص له 

أو  العمميساعة ما بين المحاضرة و المجموعات الصييرة لممناقشة و  32واحد نقطة مقابل حضور  .1
 االكمينيكى

 ...( - الكترونيتفاعل  –)تقديم عرض  الذاتينقطة مقابل مجموعة محددة من أنشطة التعمم  2.8. .2

 من االمتحانات التكوينية. 1نقطة مقابل حضور عدد  2.2 .3

 ملاذا النقاط و ليسث الساعات املعحودة

Rules for the bylaws 
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 ايً م الطبلب مبنييتق تصميمكون ي أننبيي يو  العامة يميةالتعمطه من االنش تجزمايم الطبلب جزما ال ييشكل تقي* 
 مييمن البرنامج التعم المطموبةو نواتج التعمم  دراجاتعمي ال

 .لبلستخدامو قابمه  هيقم ذات مصدييتق أدواتب استخدام جي •
و تضع  يةم المواد الدراسييس تقيالمتكامل ول أوم ) المدمج( ييا عمى التقيم الطبلب مبنييكون تقي أنجب ي •

ر ييفي المعا المذكورةم الطبلب ييمع مراعاة قواعد تق بها(  (Blueprintingجدول المواصفات الخاص يةكل كم
 .جمهورية مصر العربيةفي  يملضمان جود  التعم يةالقوم لهيئةمن ا يةالمرجع

 .:  75استوفي نسبة حضور  إذا إالاالمتحانات  إليسمح لمطالب الدخول يال  •
كون حضور  شرط لدخول يو   ((Formative assessmentي   )ينم التكو يينظام التق يةتتبني الكم أنجب ي •

 الورقي أوستعمل نظام ممي االنجاز االلكتروني يدرجات و  أيم عمي ييذا التقُشتمل يو ال  يةاالختبارات التراكم
 .بهمم الخاص ييعن التق ةراجعه لمطمب يةمتزم المنسق بإعطام تيذيي و ينم التكو ييالطبلب في التق عةلمتاب

               السنة واالمتحانات أعمالي ( عم (Summative assessment التراكميم ييشمل التقي •
 ة.نهائية واليالدور 

الفصل الدراسي فى السنوات الثبلث االولى ونهاية  العام  ناهيةة تتم في نهائيبالنسبة لبلمتحانات ال •
 . األخيرتينالسنتين  فيالدراسي 

بما  بختبر الطاليو الفصل الدراسي  أو يةالدراس الوحدة أوالبموك  نهاية فيالسنة تتم  ألعمالبالنسبة  •
 : من الدرجات. 32عادل ي
     ة(  من يميالمرحمة التعم أو م خر العاأو  الدراسيالفصل  أخر)  هائيالنتكون امتحان االختبار ي •

 أو االكمينيكى . العممي: عمى االختبار  32مدمج كحد أدنى  و  تحريري: اختبار  42 إلي: مقسمة  72

 جقيين الطــالب 
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المزاوجة الممتدة  أسئمة أور من متعدد يامثل االخت يةالموضوع األسئمةالتحريرية :  االختبارات أمثمةمن  •

 . ةيكينياإلكمعمي الحاالت  المعتمدة هاتو ينار يالس أسئمةة المعدلة أو يالمقال األسئمة أو
و الرصد    OSCE, OSPEمتعدد المحطات الموضوعيمن امثل االختبار العممي :االختبار العممي  •

 Mini-CEX Mini Clinical ,) المصيرةة ير ين السر يالتمار  مثلDOPS ت مهاراالمباشر لم

Evaluation Exerciser  . 
 . مةيرة والطو يلمحاالت القص ةيكينيإلكمااالختبارات  أوة ية الشفو يديوجد دور لبلختبارات التقمي ال •
       : فى درجات 42و نهائية : من الدرجات ال 62حصل عمي ي أنجب ينجح الطالب يكي  •

 االمتحان النظري.
 إذا أما:  62و يحتسب له درجة النجاح  يصرح له دخول امتحان الدور الثانيعند رسوب الطالب  •

 .:84.9كاممة بحد أقصى  بدرجاتهة االحتفاظ يالسنة الدراس إعادةحق له عند يف الثانيرسب فى الدور 
 أوة يميع المجموعات او الوحدات  التعميعند نجاحه في جم إال أخري إلينقل الطالب من مرحمه يال  •

 . ةير يالدورات السر 
 

 

 

 

 احتساب الدرجات: 
 

  األولىلمخمس سيمسترات  15× النهاية العظمى = عدد النقاط المعتمدة 
 لمباقي 22× و= عدد النقاط المعتمدة 

 . % من النقاط75لكل مقرر = تحصيل  النهائيشرط دخول االمتحان 

Rules for the bylaws 
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 word أو PowerPointلممحاضرة فى صورة   handoutيقوم عضو هيئة التدريس بتسميم  •

أيام قبل المحاضرة  12( إلي مركز تطوير التعميم PDF)منسق جيدا و يمكن تحويمه الى 
 ويراعي فيها:

 الوضوح وجودة العرض و الرسومات و الجداول التوضيحية. •

 الكامل بالمخرجات. االرتباط •

 إنها تصمح كمصدر أساسي لممذاكرة. •

 عمي عدد من األسئمة. اشتمالها •

 حد + رابط إلكتروني لممساعدة.عمي مرجع أساسي وا اشتمالها •
 أيام. 7سيتم إنزال المحاضرة لمطبلب قبل ميعادها ب  •

 تتضمن المحاضرة:   •

 .مناقشة حول األسئمة 

 .)عرض تفاعمي )سيتم إرسال نموذج لعناصر المحاضرة التفاعمية و التدريب عميه 

 .أسئمة أخري يجيب عميها الطالب الحقًا في الموقع اإللكتروني 

 
 إرسالهوفقًا لنموذج سيتم  TBL% من المحاضرات لتتم بطريقة 25-22سيحدد المنسق  •

 والتدريب عميه.

 اعتمادفي المحتوي الخاص به ولكن بعد   ILOSتعديل في  اقتراحيمكن لعضو هيئة التدريس  •
 المنسق ومركز تطوير التعميم مسبقًا قبل تحضير المحاضرات.

 

 

 

 احملـاضرات
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 -تتكْى الكلٍخ هي أرثؼخ هجبًً ُّن كبالتى :

 

ٌّتن فٍَ الاراسخ فً ألسبم  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 

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

 المبنؼىالتطلومؼى)ىجى(ىالمدرجاتىامامىالمبنؼىاالدارىىبالكلوظى -3

 )جٌْة الواٌٌددخ                 أهددبم كددْثري الٌٍدده: دتذللفؽىالجللامطؽىىالمبنللؽىالتطلومللؽىبالمىى-3

 للوذبضراد ّالارّس الؼلوٍخ.

  مبنؽىالمدتذفؽىالجامطؽىللنداءىوالوالدةىواألطفالىداخلىالحرمىالجامطؽى: -4

 أماكنىالدرادظىبالكلوظ
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ىاالدمىالقدمىم

 فاطمة الزهرام فعادأ.د/  التشريح االدمى وعمم األجنة 1

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

 والم حسن نظمىد/ أ.  ( الفسيولوجيا الطبية ) عمم وظائي األعضام 3

 أ.د/ سبلمة ربيع عبد الرحيم الكيميام الحيوية الطبية والمناعة 4

 أ.د/هبه محمد توفيق الباثولوجيا ) عمم األمراض ( 5

 محمد عبدالبل  ابراهيم أ.د/ الفارماكولوجيا الطبية 6

 ابتسام سمير محمدأ.د/  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 7

 محمد منال ذكىد/   الطفيميات الطبية 8

 أحمد محمد كمال الشافعىأ.د/  طب وجراحة العين 9

 محمد عبدالمتعال جمعه.د/         ( تاألني واألذن والحنجرة ) ويشمل أمراض التخاطب والسمعيا 12

 ايرينى عاطيأ.د/  الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية 11

 نشوى نبيل كمالأ.د/  الصحة العامة وطب المجتمع 12

 محمد عبدالعمبود محمدأ.د/                                                   طب األطفال  13

 رؤداءىاألقدامى
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ىاالدمىالقدمىم

  يوسي اسماعيل موسيأ.د/  األمراض الباطنة العامة 14

 ياسر محروس فعادأ.د/  األمراض المتوطنة 15

 فاتن اسماعيل محمد اسماعيلأ.د/  أمراض الباطنة الخاصة  16

 طارق السيد محمدأ.د/  األمراض الجمدية والتناسمية 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 فتحىأ.د/  جراحة المسالك البولية 21

 محمد محمد أمينأ.د/  األشعة الشخصية والعبلجية 22

 امانى خيري أبو الحسنأ.د/  التخدير والعناية المركزة 23

 احمد محروسأ .د /  جراحة التجميل   24

 ايمن نادى عبدالمجيدأ .د/  النسام والتوليد   25

تابعىرؤداءى
 األقدامى
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ىاتحادىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 الطبلبيةةةاتحةةاد الطةةبلب هةةو الممثةةل الرسةةمي لمطةةبلب داخةةل أسةةوار الكميةةة روالةةذي مةةن شةةانه تنسةةيق األنشةةطة       
لطبلب الكمية روالعمل عمى حصر مشكبلت الطبلب وبحةث سةبل الحةل لهةار ويهةدي إلةى إثةرام الحيةاة الطبلبيةة داخةل 

 الكمية وتعميق روح االنتمام والمشاركة لمطبلب .

ى-ذروطىالتقدمىللترذوحىلطضووظىاتحادىالطالبى:
 . أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية 
  متمتعا بالخمق القويم والسمعة الحسنة .أن يكون الطالب 

 . أن يكون الطالب مستجدا في فرقته هير باق فيها لئلعادة الى سبب 

 . أن يكون الطالب مسدد لرسوم االتحاد وهى ضمن الرسوم الدراسية 

 . أن يكون من ذوى النشاط الممحوظ في مجال عمل المجنة التي يرشح نفسه فيها 

 ة بعقوبةةة مقيةةةدة لمحريةةةة أو تقةةرر إسةةةقاط عضةةةويته أو / وقةةي عضةةةويته بأحةةةد أال يكةةون قةةةد سةةبق الحكةةةم عميةةة
 االتحاديات الطبلبية ولجانها .

  يحق الى طالب اإلدالم بصوته إذا كان مقيدا بجدول الناخبين ويحمل إثبات شخصةية / ومةا يفيةد بسةداد الرسةوم
 الدراسية .

ىزمالئناىالطالبى....ىاالتحادىمنكمىوالوكمى..
تترد في طمب المساعدة والتوجيه في اى شأن أو مشكمة تتعمق بالدراسة أو ما سواها / مةن أمةور بالكميةة ال        

وثق باالهتمام الذي ستمقا  والدعم الذي يتوانى زمبلمك عن تقديمه بالتعاون/ مع إدارة الكمية المتفهمة لمشكبلتنا ‘ 
 لتذليل كل صعب وتيسير كل أمر بأذن اهلل واهلل الموفق .
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ىالدورىاألولىبالكلوظى)المبنؽىالقدومى(.ىى-*ىمكانكاى
 

ى-*ىمكمظىمكتبىالطوادةىالطبوظى:
 *  يقوم المكتب بعمل الكشي الطبي عمى الطمبة الجدد قبل الدخول لمكمية .  
*    يكون المكتب عمى استعداد دائم لعبلج الحاالت الطارئة كالصداع أو اإلهمامات وهيرها قد تنتاب الطالب فجا   

 في أثنام تواجد  بالكمية أو أدائه لبلمتحانات ويكون ذلك مجانا
لمجةاني *  يقوم المكتب بعمل بطاقة صحية لكل طالب يفيةد  فةي الكشةي المجةاني عميةه والحصةول عمةى العةبلج ا  

والذي يصري له من كمية الصيدلة وفى الحاالت الصعبة كالعمميات أو األمراض المزمنة أو حاجة الطمب لعمل نظار  
يحول المكتب الطالب إلى مستشفى الجامعة ليتم له العبلج مجانا وفى حةاالت األمةراض المزمنةة كالسةكر أو الضةيط 

ية الصيدلة شهريا ويكون ذلك طبقا لرأى الطبيةب والتقريةر الةذي يصري الطالب بالبطاقة عبلجه الكامل مجانا من كم
 تخرجه مستشفى الجامعة لمطالب عن حالته .

 

 الخدماتىالطالبوظىبالكلوظ
 

 ىالطوادةىالطبوظىبالكلوظىىىىىىىىىىىىى
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ى:صندوقىالتكافلىاالجتمارؽىإلؽى:وكدفى
 تحقيق الضمان بصور  المختمفة من تأمين ورعاية اجتماعية لمطبلب .  -1
المسةةاهمة فةةي تنفيةةذ الخةةدمات الطبلبيةةة بمةةا يكفةةل لكةةل طالةةب االسةةتفادة مةةن هةةذ  الخةةدمات مةةن هةةذ  الخةةدمات   -2

 وبأسعار رمزية .
العمةةل عمةةي حةةل المشةةكبلت وتخطةةي العوائةةق التةةي تواجةةه الطةةبلب وتحةةول بيةةنهم وبةةين االسةةتمرار الهةةاد  فةةي   -3

 دراستهم بسبب عجز دخولهم المادية .

ىإلرانظىمنىالصندوقى:كوفوظىالحصولىرلؽىا
 * التقدم لرعاية الطبلب بالكمية لسحب استمارة لمحصول عمي المساعدة 

 * تستوفي البيانات األولية وتعتمد من شئون الطبلب بالكمية .
 * تقديم االستمارة مرفق بها المستندات المطموبة لرعاية الطبلب .

 ر نوع ومبمغ المساعدة .* يتم عرض جميع الطمبات عمي مجمس إدارة الصندوق إلقرا

ىووذترطىلصرفىأيىنوعىمنىأنواعىالمدارداتىللطالبىماىولؽى:
 * أن يكون الطالب نظاميا مقيدا بالكمية

 * أن يكون مصري الجنسية 
 * أن يكون الطالب مستجدا في فرقته ما لم يري مجمس اإلدارة إن ظروفه االجتماعية تبرر صري المساعدة له 

 يب الفرد في أسرة الطالب عن الحد الذي يقرر  مجمس اإلدارة .* أال يزيد متوسط نص
 . ال يجوز أن ينتفع الطالب الواحد بأكثر من نوع من المساعدات إال في حدود الحد األقصى المقرر من مجمس االدراة* 

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 ىصندوقىالتكافلىاالجتمارؽى
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ى

ى/ىمنتصرىمحمدىربدىاللطوفىد
 

 

 
 
 
 

 

 

 السيد / صالح إبراهيم عمار الطبلبمدير شئون 

 أنعام حسن محمد/  ةالسيد مشري الفرقة األولى

 ايمان احمد مصطفى/  ةالسيد الفرقة الثانية ةمشرف

 محمد عبد العزيز ةسيد/  ةالسيد الفرقة الثالثة مشري

 سنام فاروق مرجانالسيدة /  مشرفة الفرقة الرابعة

 هدى عبد المنعم احمد السيدة /  مشرفة الفرقة الخامسة

 السيد / محمود كحيل مشرفة الفرقة السادسة

  مسئولي الخرجين
 

 السيدة / مروة عبد التواب
 
 

 

 مكتبىذئونىالطالب

 أمونىالكلوظى
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ى
ى

ىاالدمىالتخصص
 الدودةى/ىجوكانىماهرىرواد هدير املكحة

ىداموظىحنفؽىمحمودالدودةى/ى النشاط الثقايف
ىداموظىحنفؽىمحمودىالدودةى/ النشاط العلوي

ىمصطفؼىكاملىإبراهوم/ىىالدود النشاط االجحواعي
ىمحمدىرالءىالدونىربدىالحفوظالدودى/ى نشاط اآلسر

ىمحمدىرالءىالدونىربدىالحفوظالدودى/ى النشاط الفني
ى/ىىاحمدىحدونىرلؼىىىكابتن النشاط الرياضي

ى/ىىاحمدىحدونىرلؼىىىكابتن نشاط اجلوالة واخلدهة العاهة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعتبةةر إدارة رعايةةة الشةةباب مةةن أهةةم اإلدارات فةةي الكميةةة المختصةةة باالهتمةةام بالطالةةب فةةي الجوانةةب الييةةر 
أكاديميةةة ومةةن أهةةم أهةةدافها التيسةةير عمةةي الطالةةب ومراعةةاة جميةةع النةةواحي االجتماعيةةة والماديةةة والنفسةةية لمطالةةب 

الطةب خةبلل األعةوام األخيةرة طفةرة هائمةة فةي األنشةطة الطبلبيةة لمسةنا مظاهرهةا وجنينةا لقةد شةهدت كميةة و الجامعي 
ثمارها حين استشعر الطبلب القيمة الكبيرة التي تقبع في التواصةل البنةام مةع زمبلئهةم وأعضةام هيئةة التةدريس ومةا 

العمميةة لةيس مسةألة تفةوق إن النجةاح فةي الحيةاة ‘ لذلك من دور بالغ في تنمية الشخصية بشةكل متةوازن متكامةل 
نما لكي يكتمل هذا النجاح فبلبد أن يكون مرتبطا بالعبلقةات اإلنسةانية واالجتماعيةة السةوية والقةدرة  دراسي فحسب وار

 عمى قبول األخر وتفهمه وتنمية الممكات والمواهب بما يحقق اإلشباع النفسي والمتعة الروحية .

 

 مكتبىرراوظىالطالب

 أنذطظىرراوظىالطالب
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ى-نذاطىالمكتبىوإنجازاتػىفوماىولؽى:ىونلخص
ى

 

 تنظيم المسابقات و المقامات الثقافية :
 الشعر الفصحى  -           الشعر العامي   -          أحاديث شريفه -قران كريم        -
 األبحاث الثقافية -        القصة القصيرة -المقال            -

بهدي تنميه الثقافة العامة لدى الطبلب والمساهمة في إعداد جيةل عمةى درجةه  * تنظيم الندوات والمنتديات الثقافية
 عالية من الوعي والثقافة كما توفر لمطبلب كل سبل اإلطبلع وكافه اإلمكانيات البلزمة لمكتابة والنشر .

 

ى
 ى

 ذلك في :تهتم هذ  المجنة بتنمية النشاط العممي لمطبلب ويتمثل 
 جبلت الحائط .ممسابقات لمكمبيوتر والدوريات العممية وقصص الخيال العممي و 

 
ى

 

 

 
 -* تنظيم المسابقات االجتماعية المختمفة في :

 الشطرنج  -             األبحاث االجتماعية  -           الطالبة المثالية -الطالب المثالي         -
* كما تنظم دورات التوعية البيئية والمجتمعية واإلسعافات األولية والرحبلت الترفيهيةة والتثقيفيةة وتقةدم أيضةا خدمةه 

 . التكافل االجتماعي والمعونات المادية لمطبلب محدودي الدخل
 
 
 

 

 

الكميةةة وأعضةام هيئةةه التةةدريس تشةجع تكةةوين األسةةر الطبلبيةة عمةةبل عمةةى تنميةه روح الةةود والتةةرابط بةين طةةبلب 
 كشفيه ( . –ثقافية  –اجتماعيه  –فنيه  –وتقوم بمختمي األنشطة في كافه المجاالت  ) رياضيه 

 ىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالثقافوظى

 ىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالطلموظى

 اللجنظىاالجتماروظى

 لجنظىاألدر
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  -* تنظيم المسابقات واألنشطة الفنية في المجاالت اآلتية :
 الفنون التشكيمية  -     التأليي المسرحي  -      الموسيقى - الينام    -    التمثيل الصامت -  المسرح   -

 وتهدي إلى تشجيع المواهب الفنية لدى الطبلب وتنميه النشاط الفني بما يتوافق مع اإلهراض السامية له .

ى
ىى

 تنظيم المسابقات واألنشطة الرياضية المختمفة في :
                     االسكواش  -الكرة الطائرة  -مصارعه  -  تنس المبلعب - حة السبا -  كرة اليد -  كرة القدم   -
 لياقة بدنيه  -تنس الطاولة  -الدراجات  - كرة السمة - مصارعة الذراعين  - رفع أثقال - ألعاب قوى -

وذلك لطةبلب الجامعةة مةن الجنسةين بهةدي تنميةه المهةارات الرياضةية لةديهم وتحةرص المجنةة عمةى تةوفير           
 النشاطالمبلبس واألدوات الرياضية لمطبلب وتوفير كافه التسهيبلت لهم لممارسه 

 
 

ى

 
 

تنظيم المقامات والمعسةكرات الكشةفية ومعسةكرات الخدمةة العامةة لمطةبلب ) الجوالةة ( والطالبةات ) مرشةدات ( بهةدي 
تنميه االتجاهات االيجابية بين الطبلب ونشر الحركة الكشفية وصقل الخبرات الكشفية بين الطبلب كما توفر لمطبلب 

 في .كمفه الخدمات والوسائل البلزمة لممارسه النشاط الكش

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالفنوظى

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 اللجنظىالرواضوظى

 ىىىىىىىىىىىىىىى

 لجنظىالجوالظىوالخدمظىالطامظى
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 ألعمال المخمة بنظام الكمية أو المنشأت الجامعية.  -1
تعطيل الدراسة أو التحريض عميه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات  -2

 واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي الموائح بالمواظبة عميها. 
 كل فعل يتنافى مع الشري والكرامة أو مخل بحسن السير والسموك داخل الجامعة أو خارجها.  -3
 كل إخبلل بنظام االمتحان أو الهدوم البلزم له وكل هش في امتحان أو شروع فيه.  -4
 كل إتبلي لممنشأت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.  -5
أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من سمطات الجامعة كل تنظيم لمجمعيات داخل الجامعة  -6

 المختصة. 
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكميات أو جمع توقيعات بدون ترخيص  -7

 سابق من السمطات الجامعية المختصة. 
 اب . االعتصام داخل المباني الجامعيةر أو االشتراك في مظاهرات مخالفة لمنظام العام أو لآلد -8

وكل طالب يرتكب هشا في االمتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تمبس يخرجه العميدر أو من ينوب 
في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع  االمتحانعنه ر من لجنة االمتحان ويحرم من دخول 

 ويحال إلى مجمس تأديب.  االمتحانمواد هذا 
بقرار من مجمس التأديب أو مجمس الكمية ويترتب عميه بطبلن  تحاناالمأما في األحوال األخرى فيبطل 

 الدرجة العممية إذا كانت قد منحت لمطالب قبل كشي اليش. 
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ىطقوباتىوالجزاءاتىالئحظىال
 
  

 التنبيه شفاهة أو كتابة.  -1

 اإلنذار .  -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطبلبية.  -3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا.  -4

 الفصل من الكمية لمدة ال تجاوز شهرا.  -5

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر.  -6

 إليام امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.  -7

 الفصل من الكمية لمدة ال تجاوز فصبل دراسيا.  -8

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي أو أكثر. -9

 الفصل من الكمية لمدة ال تزيد عمى فصل دراسي. -12

الفصل النهائي من الجامعة ويبمغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عميه عدم -11

 صبلحية الطالب لمقيد أو التقدم إلى االمتحان في جامعات جمهورية مصر العربية. 

 كمية . ويبمغ القرار إلى ولي أمر الطالب.ويتم إعبلن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل ال
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ىالطلبظىىانضباطىظالئح
 

 الدقة في المواعيدر والحضور في الوقت المحدد والمشاركة في أعمال المنهج بأكممه.  .1
من المتوقع أن يأتي الطالب مستعدا بصورة جيدة لممحاضرة وأن يقرأ ويراجع المعمومات ذات الصمة  .2

 بموضوع المحاضرة وذلك لتنمية أسموب البحث والتعمم المستقل لمطبلب. 
 المشاركة الفعالة: ومن المتوقع أن يشارك بنشاط في الدروس التعميمية.  .3
نوا حاصمين عمي كل من المعاري والمهارات والمواقي يجب عمي طبلب الطب عند التخرج أن يكو  .4

 والسموكياتر والقيم التي تتجسد في: 
  رعاية المرضى 
  المعرفة العممية 
  التعمم القائم عمى الممارسة 
 مهارات االتصال واحترافية التعامل 
 الممارسة المستندة عمي التعاون مع الزمبلم 
 تيةالقدرة عمي التنمية الشخصية والمهنية الذا 

ومن المتوقع من جميع الطبلب أن يتصرفوا وفقا لممعايير األخبلقية والمهنية العالية المتوقعة من األطبام  .5
 ومقدمي الرعاية الصحية. 

  .حماية سبلمة وأمان المرضى والمجتمع 
  االستجابة في الوقت المناسب في حالة وقوع أي أخطام أو سوم سموك من أحد مقدمي

 الخدمة الطبية. 
يجب أن تكون الهواتي المحمولة في وضع السكون أو إيقاي في مجاالت الدراسةر والمختبراتر والفصول  .6

 الدراسيةر والمعامل. 
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 ينبيي أن تكون الهواتي المحمولة في الوضع الصامت عند التعامل مع المرضى.  .7
 بعض مناطق رعاية المرضى تتطمب همق الهواتي المحمولة تماما.  .8
وبعض مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوكر تويترر يوتيوبر مواقع المدوناتر الخ( تحتوي  شبكة االنترنت .9

 في بعض األحيان عمي معمومات هير الئقه وتحتمل سوم التفسير وعدم المهنية. 
  .طبلب الطب هم ممثمون عن كمية الطب والمهن الطبية 
  .تنعكس التصرفات الطبلبية عمى جميع أعضام كمية الطب 
  .يجب عمي طالب الطب أن يأخذ هذ  المسعولية عمى محمل الجد وتمثيل أنفسهم بمهنيه في جميع األوقات 
  أي نشر عمى اإلنترنتر حتى لو كان تحت اسم مستعار بصورة تظهر أو توحي باالنتمام لكمية الطب سوي

 تخضع لمحاسبة قواعد السموك المهني. 
 الفيديو مع أو بدون صوتر أو التسجيبلت الصوتية لؤلنشطة  ال يجوز نشر الصور الثابتةر أو تسجيبلت

 التعميمية أو المرضى في أي موقع شخصي أو عمى أي من مواقع التواصل االجتماعي بدون موافقة كتابية.
 اإلرشادات التالية لتسهيل االستخدام المبلئم لممواقع االجتماعية:   .11
  ى والصور التي يتم رفعها عمية تكون بعد ذلك خارجة عن يجب أن ندرك أن اإلنترنت هو مجال عامر والمحتو

 إرادة الفرد. 
  . يجب الحفاظ عمى الهوية والعبلمة المهنية المميزة في المحتوى الذي تنشر 
  حماية الخصوصية الفردية من خبلل مراجعة إعدادات الخصوصية عمى جميع مواقع الشبكات االجتماعية

 صوصية المناسبة تساعد عمى حماية الهوية والمعمومات الشخصية.التي يتم استخدامها. إعدادات الخ
  يجب عميك عزيزي الطالب تحمل المسعولية والتحمي بالحكمه. فقد تكون بعض تعميقاتك ومشاركاتك عمي

وسائل التواصل اإلجتماعي هير دقيقة أو هير الئقةرأو تحمل تهديد ما أو تضر باآلخرين. مما يعدي الي 
وبنامًا عميه يتم تجويمك لمجمس تأديبى  وتشويه سمعة الكميةر وتثبيط العمل الجماعيضرر العبلقاتر 

 .والتحقيق معك وتوقيع عقوبة عميك 
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حماية خصوصية المريض بعدم مناقشة حاالت المرضى في الممرات والمصاعد وهيرها من األماكن  .11
 العامةر أو عمى مواقع وسائل التواصل االجتماعية. 

الكمية بعدم مناقشتها في الممرات والمصاعد وهيرها من األماكن العامةر أو عمى  وشئونأسرار حماية  .12
 مواقع وسائل االعبلم االجتماعية. 

المهنية المطموبة من طبلب الطب تشمل الوصول إلى األنشطة التعميمية في الوقت المحدد والمشاركة  .13
 في المحاضرات والدروس التعميمية

تتطمب المهنية أيضا من الطالب التقميل من االضطرابات والحركة أثنام النشاط التعميمير بما في ذلك  .14
 منع التشتيت من قبل األجهزة اإللكترونية الشخصية ومكالمات الهاتي الخميوي. 

 يجب عمي الطبلب عدم حضور أي أنشطة إذا كان لديهم أي مرض معد أو من المرجح أن يكون معديا.  .15
ألصدقامر أو هيرهم من الضيوي لمحضور أو المشاركة في الدورات  ح لمطبلب دعوة أفراد األسرة أومال

 التعميمية أو هيرها من األحداث الدراسية
 كمية الطب تعد مجتمعا متعدد الثقافات. وتحترم الحرية الفردية وتتفهم االختبلفات.   .16
 :المباد  التوجيهية لمطبلب لممبلبس والمظهر .17

  في الفصل الدراسي 
i. .ينبيي توخي المعقول. قد تكون مبلبس عادية ومريحة ولكن ال ينبيي أن تكون كاشفه أو قصيرة 
ii.  .يراعي في المبلبس الشعارات أو الصور التي قد تكون معيبة أو هير مهنية 
iii. ها لمطبيب قد تكون المبلبس مريحة ولكن ال ينبيي أن تنتقص من الجو التعميمي أو الهيئة المتعاري عمي

 خاصة مع المرضى. 
  في الدروس اإلكمينيكية 
i.  .من المتوقع أن تظهر بمظهر مهني محترم كطبيب أمام المرضي وذويهم 
ii.  .الحفاظ عمى التقاليد االجتماعية والزي التقميدي المهم لكسب ثقة المرضى 
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iii.  :يجب عمي الطالب أن يعري نفسه دائما كطالب. وينبيي أن يتم ذلك عن طريق 
o  طالب الطب"تقديم نفسه بأنه".  
o  .يرتدي شارة االسم التي تتضمن صورة شخصية خاصة أثنام التفاعل مع المرضي 
o  ألنه ينقل لممرضى وهيرهم من المتخصصين في الرعاية  "الطالب"تذكر أن أهم جزم من الشارة هو كممة

 دور لممريض. الصحية أن الفرد هو طالب تحت التدريب. ومسئولية الطالب توضيح هذا ال
o  .ما لم يذكر خبلي ذلك يجب أن ترتدي معطي أبيض نظيي 
o  .كل المبلبس واألحذية يجب أن تكون نظيفة وفي حالة جيدة 
o  .يجب أن يكون الشعر أنيق ونظيي. يجب أن تبقى المحى والشواربر والسوالي مهذبة 
o  وتمديدات األظافر.يجب عمي الطبلب تقميم األظافر وال يسمح باألظافر االصطناعيةر  
 
   :في االمتحانات اإلكمينيكية 

i. الرجال عموما يجب ارتدام: قميص تقميدي وربطة عنق او بدله كاممة 
ii.  .النسام عموما يجب ارتدام زي مناسب هير قصير وهير كاشي 
iii.  .في إمتحانات معينة وبعض اإلختبارات المعممية تتطمب ارتدام معطفا أبيض نظيي 
 المبلبس التي تحمل شعارات أو صور هير الئقه أو المبلبس الرياضة أو المبلبس  ال يسمح بإرتدام

 القصيرة أو الضيقة بصورة ممفته وسيتم إرسال الطبلب إلي المنزل في تمك الحاالت.
  . ينصح بعدم إرتدام المجوهرات بطريقة هير التقميدية أو بإفراط   
 

 مباد  توجيهية عامة :  .18
  .تجنب األكل والشرب أمام المرضى أو في مناطق رعاية المرضى 
 .تجنب التحدث بصوت عال في المستشفي والعيادات 
  .تجنب الهزل والضحك بصوت عال في مواجهة المرضى خطيرة مراعاة لشعورهم   
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 الشارة )الكارنيه( والصورة  .19
  الشارة في جميع األوقات  ارتدامتصدر لطبلب الكمية شارة هويةر والذي يتضمن صورة شخصيةر ويجب

 وعمى جميع المواقع عند وجود أي تفاعل مع المرضى أو الجمهور. 
  بنام عمى طمبها.  اإلدارةشارة الهوية  الخاصة بك هي من ممتمكات الكميةر ويجب أن تعاد إلى 

 
 الكاميرات الشخصية وأجهزة التسجيل  .21
  ير الفوتوهرافير أو الصوتر الفيديور أو تسجيبلت استخدام الكاميرا الشخصية أو جهاز تسجيل )لمتصو

صوتية ومرئية( لتسجيل أي درس إكمينيكي أو مع المرضى يجب أن يكون بعد موافقة المحاضر تبعا 
 لمسياسة المتبعة. 

  لمحد من سوم الفهمر يجب عمى الطالب اال يوجه الكاميرا الشخصية أو جهاز التسجيل في وجهة المريض
 ير أو تسجيل تم الحصول عميه وفقا لمسياسة المتبعة. إال بإذن من تصو 

 

ممنوع عمي الطالب إضافة أو نشر الصور وتسجيبلت الفيديو مع أو بدون صوت والتسجيبلت  -
الصوتية والسجبلت المكتوبةر أو أي شكل  خر من محتوى المناهج الدراسية او أسئمة االمتحانر 

اإلنترنتر مثل مواقع الشبكات االجتماعية والمواقع  والتجارب السريرية في أي شكل بما في ذلك
 مجهول أو تحت اسم مستعار. أسم تالنشر تحالشخصية  بما في ذلك 
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 التطوير المستمر لتحقيق االعتماد والتميز الدائم .

 
 

لموصةةول إلةةى مسةةتوى  واإلدارات لؤلقسةةام الفنةةيتعمةةل الوحةةدة عمةةى نشةةر ثقافةةة الجةةودة وتقةةديم الةةدعم 
 متميز حسب معايير الجودة لمتعميم والبحث العممي والمشاركة المجتمعية .

 
 

خبلل قياس معشرات األدام لمدخبلت ومخرجات تهدي الوحدة  إلي تقويم األدام الجامعي وتطوير  من 
 العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع من خبلل :

نشةر ثقافةة جةودة العمميةة التعميميةةة بةين أعضةام هيئةة التةدريس وطةةبلب الكميةة مةن خةبلل تنظةةيم  -1
ن الجةودة حمقةات النقةاش وورش العمةل والةدورات التدريبيةة التةي تعنةي بتطةوير األدام الجةامعي وضةما

 وذلك لرفع الوعي في مجتمع الكمية بأهمية  ليات ضمان الجودة .
تحديةةةد جوانةةةب القةةةوة والضةةةعي فةةةي اإلمكانيةةةات والبةةةرامج الدراسةةةية التةةةي تقةةةدمها الكميةةةة وتقةةةديم  -2

المقترحةةةات والوسةةةائل المناسةةةبة لمتيمةةةب عميهةةةا ووضةةةع خطةةةط العمةةةل بتوقيتةةةات ومسةةةتويات وتحديةةةد 
 ا .اإلمكانيات البلزمة له

 

 

 وحدةىضمانىالجودةىواالرتماد
 

 دةىللظىالوحلل(ىرؤوى1مادةى)ى

 دةىللالوحىردالللظ(ىى2مادةى)ى

 دةىللالوحىأهلللدافى(ىى3مادةى)ى
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نشةةام قاعةةةدة معمومةةةات  -3 اإلشةةراي عمةةةي توصةةيي وتقريةةةر متكامةةةل لمبةةرامج والمقةةةررات الدراسةةةية وار

وممفات متكاممة لجميع البرامج الدراسية والمقررات الدراسية لكل الدرجات العمميةة التةي تمنحهةا الكميةة 
 والعالمية المختصة .تمهيدا لتطويرها بحيث تتفق مع المعايير القومية والهيئات المحمية 

عةداد نمةازج اسةتطبلعات الةرأي واألدوات البلزمةة لمتقةويم بحيةث تتضةمن  ليةات ومعةايير  -4 تصميم وار
 التقويم والخطوات اإلجرائية لتنفيذ نظام ضمان الجودة .

تبادل الخبرات واألفكار الخاصةة بتطةوير التعمةيم الطبةي مةع المراكةز والوحةدات المماثمةة فةي كميةات  -5
 ب في الجامعات المصرية والعربية والعالمية واالستفادة منها في تحقيق التطوير المنشود .الط
تقديم تقارير سةنوية عةن جميةع أنشةطة الكميةة لةئلدارة التخةاذ اإلجةرامات التصةحيحية البلزمةة بمةا  -6

 يضمن االعتماد المعسسي واالستمرارية .
 

 نشأة الوحدة : 
تميةز العمميةة التعميميةة بهةا والبحةث العممةي والمشةاركة المجتمعيةة تسعي كمية الطةب جاهةدة لتطةوير و 

 ...والتمهيد لذلك بالحصول عمي االعتماد الرسمي .
وتم اعتماد وتوثيق إنشةائها فةي مجمةس الكميةة بتةاريخ  2226ولقد أنشئت  وحدة الجودة بالكمية عام 

 كما تبنت الكمية المعايير األكاديمية القومية . 22/1/2226
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 الكوكلىالتنظومؽىلوحدةىالجودة
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 حسام الدين شوقي عبداهللأ . د / 
 عميد الكمية 

 ورئيس مجمس ادارة وحدة ضمان الجودة

 مدير وحدة ضمان الجودة أ . د / وفام خيرى محمد

 

 بيبرس أ . د / جيهان محمد محمد
 نائب مدير 

 ومدير وحدة التقويم 

 لوحدة ضمان الجودة التنفيذيالسكرتير  الفتوح أبو أمينالسيد / خالد 

 سكرتارية  وحدة ضمان الجودة د / مصطفى حسن حبشي

 مدخمة البيانات عبدالرازق إبراهيمالسيدة / نها 

 سكرتارية  وحدة ضمان الجودة السيدة / عبير محمد يوسي

 تذكولىوحدةىضمانىالجودةىىىىىىىىىى
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تعتبر المستشفيات الجامعية جزمًا من كمية الطب حيث تتم بها العممية التعميمية لممرحمة اإلكمينيكية 
 لمفرق الرابعة والخامسة والسادسة.

ى-تذملىالمدتذفواتى:
 المستشفي الجامعي الرئيسي -1

 والعظام والعبلج الطبيعى . مة والخاصةو بها أقسام الباطنة العامة والخاصة وأقسام الجراحة العا
 مستشفي النسام واألطفال ) داخل الحرم الجامعي( -2

 و بها أقسام النسام والتوليد واألطفال.
 مستشفي أمراض وجراحات القمب والصدر ) بالمنيا الجديدة( -3

 والصدر. ب والعناية المركزة لمقمبمققمب والصدر واألمراض الصدرية والو بها أقسام جراحة ال
 مستشفي أمراض الكمي وجراحة المسالك البولية )داخل الحرم الجامعي( -4

 .الكمويالكمى واليسيل  أمراضو بها قسم المسالك البولية ووحدة 

ىالوحداتىذاتىالطابعىالخاص
ى

 وحدة االستشارات الشرعية والقانونية ) بقسم الطب الشرعي والسموم بكمية الطب( . -1

 وحدة قسم الخرجين -2

 وحدة الصحة العامة -3

 وحدة صندوق تحسين الخدمة -4

 

 المدتذفواتىالجامطوظى
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ىذرافىالطاماأل
ى

ىإوكابىرفطتىتوفوقاألدتاذىالدكتورى/ى
ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالب

 

ىىاإلدارياألذرافى
ى

ىمكتبىرراوظىالطالبى
 

 لجنظىإردادىالدلولىىىىىىىىىىىىىى


