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الكلیةإدارة

 :عمید الكلیة
السعيد حممد عبد اهلادىأ.د/ 

 : وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
حممد البيومىحممد عطيةأ.د/ 

 : وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
نسرين صالح عمرأ.د/ 

 : وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث
وفاء عبد احلكيم البهائىأ.د/ 

 : مدیر وحدة ضمان الجودة
أ.د/ سهام جاد احلق

عام الكلیةمدیر :
شهابحامد أمحد عثمانأ/ 

إدارة شئون الطالب: عاممدیر
أ/ حممد املتوىل سليمان

 إدارة رعایة الشباب: عاممدیر
السعيدأ/ أسامة عبد البديع

:موقع الكلیة اإللكترونى
http://www. Mans.edu.eg/facmedl/.
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الطبكلیةعننبذة

وا ورة الن ب المنص ة ط ر كلی ورة تعتب ة المنص ي لجامع ة األول

د ام فق ي ع ئت ف م ١٩٦٢أنش وري رق رار جمھ د ١٩٤٧بق ي عھ ف

والذى أشرف على إنشائھا وتولى إدارتھا.إبراھیم أبو النجاألستاذ الدكتور/ 

 امعى ام الج ى الع ة ف ة بالكلی دأت الدراس ة ٦٢/١٩٦٣ب انى مدرس د مب ى أح ف

ریاضیة حالیا).المنصورة الثانویة للبنین (كلیة التربیة ال

  ام ى الع ورة ٦٧/١٩٦٨ف فى المنص ة مستش ل تبعی رار وزارى بنق در ق ص

.١٩٦٨الجامعى إلى كلیة الطب لیصبح مستشفى جامعیا إعتبارا من 

 ة ز الطبی تقدر المساحة الكلیة الحالیة لكلیة الطب والمستشفى الجامعى والمراك

ل مب٣٢،٥المتخصصة التابعة لھا بحوإلى  رب فدان حیث تحت ا یق ة م اني الكلی

ي  و المبن اح اإلدارة (أ) وھ ن جن ة م اني الكلی ون مب ة. تتك ة أفدن ن الخمس م

ام  مل أقس اح (ب) ویش ة وجن ب اإلداری ع المكات ة وجمی ص إلدارة الكلی المخص

ة  ا والمناع ة، المیكروبیولوجی الباثولوجیا اإلكلینیكیة، الفارماكولوجیا اإلكلینیكی

ة، الطبیة وصالة اإلمتحانات وج ة الطبی اء الحیوی م الكیمی ھ قس ناح (ج) یوجد ب

اح -قسم الفسیولوجیا الطبیة والمكتبة وجناح برنامج منصورة  تر وجن مانشس

ة  حة العام مي الص وتر وقس ل الكمبی ارات ومعام ل المھ م معام ذى یض (د) وال

ریح  ام التش مل أقس ـ) ویش اح (ھ ھ وجن ة ب ات الطبی ع والطفیلی ب المجتم وط

م األ ى وعل ة اآلدم تولوجیا -جن ا-الھس موم -الباثولوجی رعي والس ب الش الط

رحة,  ة ج , د المش ف األجنح ة خل ى للكلی دور األرض ى ال ع ف ة. ویق اإلكلینیكی

ة  وث الطبی ز البح اء ومرك راض النس د وأم اثولوجى والتولی ى الب متحف

التجریبیة.
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 امعى ام الج ى الع ة ف ن الكلی ى م ة األول ت الدفع دد ٦٧/١٩٦٨تخرج ان ع وك

یشغلون درجة أستاذ حالیا.٣٠طبیب وطبیبة منھم ٦٤لخریجین ا

 ٧٠/١٩٧١بدأت الدراسات العلیا بالكلیة إعتبارا من العام.

  ١٥٧(٦٢/١٩٦٣كان عدد طالب الكلیة عند بدء الدراسة فى العام الجامعى (

) طالب.٧٠٠٠(مایقرب منطالب ویبلغ عدد الطالب حالیا

 ن را م وطا كبی ة ش ت الكلی د قطع ل جھ زة بفض ة وجی رة زمنی ى فت ازات ف اإلنج

.وعطاء من تولوا إدارتھا وتحملوا أمانة العمل فیھا بكل دقة

المراكز الطبیة المتخصصة والمستشفیات التابعة لكلیة الطب:

مستشفى المنصورة الجامعى..١

مركز جراحة الكلى والمسالك البولیة..٢

مركز جراحة الجھاز الھضمى..٣

یون.مركز طب وجراحة الع.٤

مركز األورام..٥

مستشفى األطفال الجامعى..٦

مستشفى الباطنة التخصصى..٧

مستشفى الطوارئ الجامعى..٨

مركز الحروق وجراحات التجمیل..٩

األعصاب  (تحت اإلنشاء )–التولید –مركز جراحة العظام .١٠

رحة .١١ داد مش مركز البحوث الطبیة التجریبیة: یقع بالدور األرضى بإمت

الكلیة.
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میزة داخل كلیة الطب:الوحدات المت

ى اإلدارى .١ ن المبن دور األول م ع بال ـودة: تق مان الجــــ دة ض وح

جناح (أ).

ى اإلدارى .٢ ن المبن دور األول م ع بال ـة: تق وارد البشری ة الم دة تنمی وح

جناح (أ).

وحدة الوافــــــــدین: تقع بالدور األول من المبنى اإلدارى جناح (أ)..٣

یم اإللكترونــ.٤ دة التعل ى اإلدارى وح ن المبن ع م دور الراب ع بال ـى : تق

جناح (أ).

.وحدة الخریجیـــــــن .٥

.وحدة إدارة األزمات والكوارث.٦
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المنصورةطبكلیة

٢٠١١أغسطس٢١المعتمدة فى

:الكلیةرسالة (Mission)

حیة  دمات ص دیم خ ى وتق دریب الطب یم والت ى التعل ز ف تقدیم مستوى عال التمی
زة للم ث متمی اء بالبح ذلك اإلرتق ة وك ة المتخصص ز الطبی ق المراك ن طری ع ع جتم

العلمى.

:(Vision)الكلیةرؤیة
أن نصنف إقلیمیا ونحقق التمیز فى التعلیم الطبى والبحوث وخدمة المجتمع.

):Accreditationاإلعتماد (
ا  ة بأنھ اد للكلی یم واإلعتم ودة التعل مان ج ة ض ھ ھیئ ذى تمنح راف ال و اإلعت ھ

ن ق ادرة على تخریج طالب قادر على المنافسة فى سوق العمل وعلى درجة عالیة م
م  اییر ت ب مع زة حس ة متمی ة ومجتمعی دمات بحثی دم خ ة تق أن المؤسس اءة وب الكف

وضعھا من الھیئة.

.للتجدیدقابلةسنواتخمسةلمدةللكلیاتاإلعتمادیمنح

اإلعتماد؟یعنىماذا
التعلیم.ضمان المستوى األساسى من جودة-١

.العالميیمھد الطریق للحصول على اإلعتماد اإلقلیمى ومن ثم -٢

الحصول على شھادة معترف بھا مقارنة بالكلیات المناظرة.-٣

ادى -٤ ل الم رص للتموی وافر ف دة وت ة المعتم ة للكلی وارد المادی ن الم تحس
للمشروعات البحثیة والمنشآت والمعامل.

المستوى اإلقلیمى والعالمى.زیادة فرص العمل لخریجى الكلیة على-٥
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للكلیةاإلستراتیجیةاألھداف

ن  ة م ى مجموع ات إل ذه الغای ة ھ لتحقیق الغایات اإلستراتیجیة للكلیة تم ترجم

األھداف محتملة التحقیق في المستقبل القریب كالتإلى: 

:والطالبالتعلیم)١

تنمیة و تطویر البرنامج األكادیمى للكلیة.-١

رات الطالب.تنمیة و تطویر مھا-٢

تبنى طرق غیر تقلیدیة لتنمیة المھارات العملیة واإلكلینیكیة للطالب.-٣

تقدیم الدعم األكادیمي و الصحي والمادى واإلجتماعى للطالب.-٤

دعم األنشطة الطالبیة.-٥

دعم ورعایة الطالب الوافدین.-٦

:العلمىوالبحثالعلیاالدراسات)٢

درجات ال-١ ة لل ة مانح ة كمؤسس اء بالكلی ات اإلرتق ى التخصص ة ف علمی

المختلفة وكذلك تحسین كفاءة طالب الدراسات العلیا.

اإلرتقاء بالبحث العلمى بالكلیة بما یضاھى المؤسسات العالمیة.-٢

ة و -٣ ز التعلیمی ات والمراك ع المؤسس ة م اركة البحثی ز المش م وتعزی دع

البحثیة ومؤسسات خدمة المجتمع.

یا والبحث العلمى.تنمیة وتطویر مصادر تمویل الدراسات العل-٤



-١٠-

:البیئةتنمیةوالمجتمعخدمةشئون)٣

ع -١ ات المجتم ع منظم ة م ین الكلی ة ب ات التفاعلی ویر العالق ة وتط تنمی

المدنیة.

ع -٢ ات المجتم ع إحتیاج ب م ا یتناس اإلرتقاء بمستوى الخدمة المجتمعیة بم

الفعلیة وأولویاتھ.

:الجودةضمان)٤

ادیمي والمتابع-١ اد األك ى اإلعتم ول عل دة الحص اییره لم ة لمع ٥ة الدوری

سنوات.

الل -٢ متابعة أداء وتطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة والخدمیة للكلیة من خ

وحدة ضمان الجودة بالكلیة.

:األداءتطویر)٥

ق .١ اونیھم لتحقی دریس ومع ة الت اء ھیئ ارات أعض ة مھ ویر وتنمی تط

المخرجات المستھدفة للتعلم و تحقیق الرضا الوظیفى لھم.

وظیفى اإلر.٢ یف ال ق التوص ة وتحقی الى للكلی ام اإلدارى الح اء بالنظ تق

والوصول إلى الرضا الوظیفى للعاملین بالكلیة.

:المالیةالموارد)٦

السعى إلى تنمیة وزیادة الموارد الذاتیة المالیة وفرص التمویل للكلیة.
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العلمیةاألقسامرؤساءالسادة
دكتور/  ١ تاذ ال اداألس وض ج د ع بري محم قسم الفسیولوجیا الطبیةرئیسص

دكتور /  ٢ تاذ ال د األس ده محم د عب ود محم محم
ف  یوس

رئیس قسم أمراض القلب 
واألوعیة الدمویة

انى٣ امح اللق ود س ر محم دكتور /  ناص تاذ ال رئیس قسم التولید وأمراض األس
النساء

یم  ٤ د الحك اء عب دكتور / وف تاذ ال ائياألس اض النفسیةرئیس قسم األمرالبھ

ح٥ ادل الالی دكتور /  ع تاذ ال رئیس قسم طب وجراحة العیوناألس

ال  ٦ و الع د أب د أحم دكتور / محم تاذ ال المیكروبیولوجیا رئیس قسماألس
والمناعة الطبیة

ادل ٧ دكتور/ ع تاذ ال د األس دي محم د المھ عب
وارى   الھ

رئیس قسم التشریح وعلم األجنة

دكتو٨ تاذ ال رودى ر/  األس از العج امة الب رئیس قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیةأس

دكتور / ٩ تاذ ال زب األس ال ع د جم طب المخ واألعصابرئیس قسم أحم

دكتور/  ١٠ تاذ ال ومىاألس د بی ھ أحم رئیس  قسم الكیمیاء الحیویة أمین
الطبیة

دكتور /  ١١ تاذ ال دياألس وان الحدی د رض ة التجمیل جراحرئیس قسممحم
والحروق

دكتور / ١٢ تاذ ال ق األس ى توفی ور عل ل منص رئیس قسم جراحة المخ نبی
واألعصاب

دكتور/  ١٣ تاذ ال ر األس و الخی دى اب د مج رئیس قسم طب األطفالمحم

صالح الدین عبد الحكیم محمد األستاذ الدكتور /  ١٤
ل الجم

رئیس قسم األمراض الباطنة

دكت١٥ تاذ ال یدور / األس ي الس ري فھم د خی قسم األمراض الصدریةمحم

دكتور/  ١٦ تاذ ال وافي األس ى الم د زك اني محم رئیس قسم جراحة العظامھ
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دكتور/  ١٧ رازقاألستاذ ال د ال ان عب دین نعم ور ال رئیس قسم جراحة القلب والصدرن

العلمیةاألقسامرؤساءالسادةتابع : 

دكتور/١٨ تاذ ال اقيحساألس د الب ین عب و العن جراحة المسالك البولیةرئیس قسمن أب

دكتور/١٩ تاذ ال ةاألس د زلط ت محم د رفع الباثولوجیارئیس قسمخال

دكتور/٢٠ تاذ ال د األس د الحمی ر عب و بك راھیم أب إب
ده  عب

رئیس قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة 
وطب الذكورة

دین ھشام علي محمداألستاذ الدكتور/٢١ جراحة األوعیة الدمویةرئیس قسمشرف ال

دكتور/٢٢ تاذ ال وض األس د ع ى محم راھیم عل عالج األورام والطب رئیس قسمإب
النووي

دكتور/٢٣ تاذ ال مساألس ى ش د عل اظم محم الجراحةرئیس قسمن

دكتور/٢٤ تاذ ال افع األس د ن ي محم د عزم محم
اجي  خف

الصحة العامة وطب رئیس قسم
لمجتمعا

یس حشیش األستاذ الدكتور/٢٥ ل أن د الجلی التخدیر والعنایة المركزة رئیس قسممني عب
الجراحیة

دكتور/٢٦ تاذ ال دجوياألس د هللا ال ي عب د عل األنف واألذن والحنجرةرئیس قسمأحم

دكروري األستاذ الدكتور/٢٧ ز ال د العزی الطب الشرعي والسموم رئیس قسمسحر عب
كلینیكیةاإل

دكتور/٢٨ تاذ ال امر  األس ف ع د یوس الل أحم األشعة التشخیصیةرئیس قسمط

دكتور/٢٩ راھیم  األستاذ ال نین إب وال عوض حس األنسجة والخالیارئیس قسمن

دكتور /  ٣٠ تاذ ال اجي  األس ود البلت ین محم رئیس قسم الفارماكولوجیا اإلكلینیكیةحس

دكتور/  ٣١ تاذ ال ياألس ي القاض د فتح مھ احم رئیس  قسم الطب الطبیعي والتأھیل بس
والروماتیزم

دكتور/  ٣٢ تاذ ال اس األس ة النح ت الطبیةرئیس قسم الطفیلیاھال
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الطالبشئونبإدارةكشف بأسماء السادة العاملین 
-السادة الموظفین :

ولى١ ولى المت ید/محمد المت مدیر عام شئون الطالبالس

ى٢ ید عل وقیھ الس یده /ش مسجل الفرقة األولىالس

ب٣ ود حبی امیة محم یدة/ س مسجل الفرقة الثانیةالس

واد ا٤ د الج ا عب یدة/ كامیلی ى الس لمرس
ولى الخ

مسجل الفرقة الثالثة

راھیم٥ ید/ اب یدالس ربینىالس ومسئول مسجل الفرقة الرابعةالش
شئون الطالب الوافدین

د رزق٦ زه محم یدة/ ع مسجل الفرقة الخامسةالس

راھیم٧ زت اب اب ع یدة/ رح مسجل الفرقة السادسةالس

رى٨ ید الحنتی ده الس د عب د محم ید/ احم تركمبیوالس

ن٩ رى حس ال یس یدة/ من كمبیوترالس

ور١٠ د منص ت محم یرین طلع یده/ ش كمبیوترالس

ل١١ ف حنیج د اللطی د عب ین محم یده/ نیف كمبیوترالس

درینى١٢ د ال د الحمی وزان عب یده/ ش مسئول التجنیدالس

یحھ١٣ یم مس انى ول یدة/ تھ صحائف األحوالالس

ى١٤ د فتح ال محم ید / جم ئف األحوالصحاالس

نعم١٥ د الم ى عب ارق یحی ید / ط صحائف األحوالالس

سكرتاریة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
ادى١٦ د الھ رى عب د یس ید / محم الس

ع١٧ و شعیش وه اب یماء عط یده /ش الس
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الداخلیةالالئحة

تشمل الالئحة الداخلیة بكلیة طب المنصورة على اآلتى

ألولالبـــاب ا

أقسام الكلیة:
- ):١مـــادة (

:تتكون كلیة الطب بجامعة المنصورة من األقسام اآلتیة

قسم التشریح اآلدمى وعلم األجنة..١

قسم الھستولوجیا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة)..٢

قسم الفسیولوجیا الطبیة (علم وظائف األعضاء)..٣

قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة ..٤

علم األمراض).قسم الباثولوجیا (.٥

قسم الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة  ..٦

خیص .٧ دة التش مل وح ة (ویش ة الطبی ا والمناع م المیكروبیولوجی قس

المیكروبى ومكافحة العدوى).    

قسم الطفیلیات الطبیة ..٨

قسم طب وجراحة العیون..٩
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ة األذن .١٠ ة: جراح ات اآلتی مل التخصص رة  (ویش ف والحنج م األذن واألن قس

أمراض التخاطب).–السمعیات –رة واألنف والحنج

قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة..١١

ب .١٢ ة وط حة العام روع الص مل ف ع (ویش ب المجتم ة وط حة العام م الص قس

الصناعات والصحة المھنیة).

ب األورام .١٣ راض –قسم األمراض الباطنة (ویشمل التخصصات اآلتیة: ط أم

ماء –لھضمى أمراض الكبد والجھاز ا–الدم اإلكلینیكیة  دد الص أمراض الغ

ض  كر واألی ة –والس ة والمناع راض الروماتیزمی ى –األم راض الكل –أم

طب الطوارئ).–األمراض المعدیة والحمیات –أمراض الشیخوخة 

.أمراض القلب واألوعیة الدمویة قسم .١٤

ة –قسم  طب األطفال  (ویشمل التخصصات اآلتیة: أمراض الوراثة .١٥ المناع

یة  اع-والحساس دم واألورام  وزرع النخ راض ال والدة –أم دیثى ال ح

رین  ب -والمبتس راض القل ة –أم ة والتغذی راض المعدی از -األم الجھ

د  مى والكب كر –الھض ماء والس دد الص راض الغ ة –أم االت الحرج الح

أمراض األعصاب). –أمراض الكلى –والعنایة المركزة 

ة طب الذكورة.األمراض الجلدیة والتناسلیة ویشمل وحد.١٦

. الطب الطبیعى والتأھیل والروماتیزم.١٧

الباثولوجیا اإلكلینیكیة ویشمل التخصصات اآلتیة :.١٨

( الكیمیاء اإلكلینیكیة ، أمراض الدم ، المیكروبیولوجیا والمناعة).-

األمراض النفسیة ..١٩



-١٧-

األمراض المتوطنة..٢٠

األمراض العصبیة ..٢١

األمراض الصدریة ..٢٢

صات اآلتیة :الجراحة وتشمل التخص.٢٣

ال –الغدد الصماء –األوعیة الدمویة –األورام ––(الجھاز الھضمى - األطف

جراحة المستقیم والقولون والشرج)–جراحة الطوارئ –

أمراض النساء والتولید..٢٤

جراحة العظام..٢٥

جراحة المسالك البولیة والتناسلیة..٢٦

جراحة القلب والصدر..٢٧

ة.التخدیر والعنایة المركزة الجراحی.٢٨

األشعة التشخیصیة..٢٩

عالج األورام والطب النووى..٣٠

جراحة المخ واألعصاب..٣١

جراحة األوعیة الدمویة..٣٢

التجمیل والحروق..٣٣
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البـــاب الثانى

- ):٢مـــادة (
تمنح جامعة المنصورة بناء على طلب كلیة الطب درجة البكالوریوس فى:

).األساسىالطب والجراحة (البرنامج .١

مانشستر).–منصورة الة (برنامح الطب والجراح.٢

- ):٣مـــادة (
مدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس فى الطب والجراحة ست سنوات.

- ):٤مـــادة (
المواد التى تدرس لنیل درجة البكالوریوس فى الطب والجراحة ھى:

-الفسیولوجیا الطبیة (علم وظائف األعضاء)-الكیمیاء الحیویھ الطبیة 
-التشریح اآلدمى "علم األجنھ" -یا (علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة) الھستولوج

العلوم -اللغة االنجلیزیة (المصطلحات الطبیة ومصطلحات الجودة واإلعتماد) 
- الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة  -الباثولوجیا (علم األمراض) -السلوكیة 

-طب وجراحة العیون -ة الطفیلیات الطبی-المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 
طب المجتمع -الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة -األذن واألنف والحنجرة 

األمراض -حقوق اإلنسان والمبادئ القانونیة العامة -ویشمل اإلحصاء الحیوى 
التولید –الجراحة العامة وتخصصاتھا -طب األطفال -الباطنة وتخصصاتھا

.وأمراض النساء 

:التعلیممراحل- ):٥(مـــادة 
الثانیة –العلوم الطبیة األساسیة (الفرق األولى :األولىالمرحلة–

الثالثة).
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الخامسة-الرابعةالفرقة( اإلكلینیكیةالطبیةالعلوم:الثانیةالمرحلة -
)السادسة

نظام الدراسة واإلمتحانات بكلیة الطب 

كاالتى:توزیع المواد على السنوات الدراسیة 

الفرقة األولى :

التشریح اآلدمى وعلم األجنة.

.(علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة) الھستولوجیا

.(علم وظائف األعضاء) الفسیولوجیا الطبیة

. الكیمیاء الحیویة الطبیة

 (المصطلحات الطبیة ومصطلحات الجودة واإلعتماد)اللغة اإلنجلیزیة.

:الفرقة الثانیة

ألجنةالتشریح اآلدمى وعلم ا.

.(علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة) الھستولوجیا

.(علم وظائف األعضاء) الفسیولوجیا الطبیة

.الكیمیاء الحیویة الطبیة

العلوم السلوكیة واإلنسانیة.

الفرقة الثالثة:

.(علم األمراض) الباثولوجیا

.الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة
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.المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة

ت الطبیة .الطفیلیا

الفرقة الرابعة:

طب وجراحة العیون.

األذن و األنف والحنجرة.

الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة.

 .الصحة العامة وطب المجتمع

حقوق اإلنسان والمبادئ القانونیة العامة.

:الفرقة الخامسة

.أمراض الباطنة وتخصصاتھا

.طب األطفال

الفرقة السادسة:

الجراحة وتخصصاتھا.

التولید وأمراض النساء.

- ):٦مـــادة (

ررات  ع المق ة توزی داول التالی ین الج رى+تب یة (نظ اعات الدراس دد الس وع

ى) وم عمل ة العل ى (مرحل ة األول ادة للمرحل ل م ة لك ة النھائی ارات والدرج واإلختب

الطبیة األساسیة) 
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لى :أوال: الفرقة األو

المقرر الدراسى
عدد الساعات

٢٠%
اإلختباراتالسنةاعمال 

الدرجة
النھائیة

الدرجةعملىنظرى

التشریح اآلدمي وعلم 
األجنة

(ویشمل علم الحیاة)
١٢٠١٢٠٥٠

 ساعات ٣تحریرى مدتھ
متضمنا علم األجنة 

ىعمل
ھىشف

٢٥٠

الھستولوجیا
(علم األنسجة 

وبیولوجیا الخلیة)
٦٠٦٠٣٠

 ساعات ٣تحریرى مدتھ
ىعمل
شفھى

١٥٠

الفسیولوجیا الطبیة
(علم وظائف األعضاء)

منھا ١٥٠
(عشرة) ١٠

ساعات 
فیزیاء 
حیویة

٦٠٥٠

 ساعات ٣تحریرى مدتھ
متضمنا الفیزیاء الحیویة 

ىعمل
شفھى

٢٥٠

٧٥٦٠٣٠الكیمیاء الحیویة الطبیة
 ساعات ٣تحریرى مدتھ
ىعمل
شفھى

١٥٠

اللغة االنجلیزیة
(المصطلحات الطبیة 

الجودة ومصطلحات
واإلعتماد)

٣٠- -

تحریرى مدتھ ساعة واحدة

٦٠

یعقد اإلمتحان سنویا على دورین: 

في نھایة العام الدراسى فى شھر مایو في جمیع المواد.: الدور األول

اني دور الث ین :ال بین والمتخلف بتمبر للراس ھر س ي ش وق –ف وال یع

ن ا ادتین م ن م د ع ا ال یزی ف فیم وب أو التخل ن الرس ة م واد الطبی لم

ال ة إنتق ادة اللغ ى م افة إل ة باإلض ة الثانی ى الفرق ى إل ة األول ب الفرق طال

اإلنجلیزیة.
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ثانیا: الفرقة الثانیة (الخطة الدراسیة واإلمتحانات)

المقرر الدراسى
%٢٠عدد الساعات

الدرجة اإلختباراتاعمال السنة
النھائیة

الدرجةعملىنظرى

١٢٠١٢٠٥٠ى وعلم االجنةالتشریح اآلدم

 ٣تحریرى مدتھ
ساعات

ىعمل
شفھى

٢٥٠

الھستولوجیا
(علم األنسجة وبیولوجیا 

٦٠٦٠٣٠الخلیة)

 ٣تحریرى مدتھ
ساعات 

ىعمل
شفھى

١٥٠

الفسیولوجیا الطبیة 
١٥٠٦٠٥٠(علم وظائف األعضاء)

 ٣تحریرى مدتھ
ساعات 

ىعمل
شفھى

٢٥٠

٧٥٦٠٣٠طبیةالكیمیاء الحیویة ال

 ٣تحریرى مدتھ
ساعات 

ىعمل
شفھى

١٥٠

تحریرى مدتھ ساعة --٣٠العلوم السلوكیة واإلنسانیة
٥٠واحدة

یعقد اإلمتحان سنویا على دورین:

ھ : األولالدور ف فی ا تخل واد وفیم ع الم ى جمی في نھایة العام الدراسى ف

.من مواد الفرقة األولى

د –بتمبر للراسبین والمتخلفین في شھر س: الدور الثاني ب یعی ن یرس وم

السنة دراسة وإمتحانا.

 ع ى جمی وال ینقل طالب الفرقة الثانیة إلى الفرقة الثالثة إال إذا كان ناجحا ف

واللغة اإلنجلیزیة.السلوكیةمواد الفرقة األولى والثانیة فیما عدا
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ثالثا: الفرقة الثالثة (الخطة الدراسیة واإلمتحانات)

المقرر الدراسى
%٢٠عدد الساعات

الدرجة النھائیةاإلختباراتاعمال السنة
الدرجةعملىنظرى

١٢٠١٢٠٦٠الباثولوجیا (علم األمراض)

 إختباران تحریریان
منھما مدة كل

ساعتان
عملى
شفھى

٣٠٠

١٢٠٦٠٦٠الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 

 إختباران تحریریان
منھما مدة كل

ساعتان
ىعمل
شفھى

٣٠٠

المیكروبیولوجیا والمناعة 
٩٠٦٠٤٠الطبیة

 تحریرى مدتھ
ساعتان ونصف 

الساعة 
ىعمل
شفھى

٢٠٠

٦٠٦٠٣٠الطفیلیات الطبیة

 تحریري مدتھ
ساعتان ونصف 

الساعة 
ىعمل
شفھى

١٥٠

سنویا على دورین:یعقد اإلمتحان

: ا فى نھایة العام الدراسى الدور األول فى شھر مایو فى جمیع المواد و فیم
السلوكیة) –فیھ من مواد (اللغة االنجلیزیة تخلف

:انى دور الث ى ال ة األول واد الفرق ین بم بین والمتخلف بتمبر للراس ھر س ى ش ف
ومن یرسب یعید السنة دراسة وإمتحانا فیما رسب فیھ. والثانیة

ة الرابع ع وال ینقل طالب الفرقة الثالثة إلى الفرق ى جمی ا ف ان ناجح ة إال إذا ك
ى  ة األول ة (الفرق ل اإلكلینیكی ة قب ھ بالمرحل ررة علی واد المق ة –الم –الثانی

الثالثة).
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- ):٧مـــادة (
توزیع المقررات وعدد الساعات الدراسیة (نظرى + اآلتیةتبین الجداول

عملى) و اإلختبارات والدرجة النھائیة للمرحلة الثانیة. 

كلینیكیـــةلمرحــلة اإلا

(الفرقة الرابعة) 

المقرر الدراسى

مدة الدراسة 
أسبوع)٣٢(

اعمال %٢٠
الدرجة اإلختباراتالسنة

النھائیة نظرى 
بالساعة

عملى 
الدرجةباألسبوع

٥٠أسابیع٨٠٨طب وجراحة العیون
 تحریرى مدتھ ساعتان

ونصف الساعة 
إكلینیكي
شفھى

٢٥٠

األذن و األنف  
٤٠أسابیع٦٤٤لحنجرةوا

 تحریرى مدتھ ساعتان
إكلینیكي
شفھى

٢٠٠

الطب الشرعى 
٨٠والسموم اإلكلینیكیة

ساعة ٦٤
عملى + 

اكلینیكى لمدة 
أسبوعین

٤٠
 تحریرى مدتھ ثالثة

ساعات 
 وإكلینیكيعملیة
شفھى

٢٠٠

الصحة العامة وطب 
١٢٨المجتمع

ساعة ٦٤
عملى + 
أسبوعین

تدریب میدانى
٦٠

 تحریرى مدتھ ثالثھ
ساعات 

وتطبیقات عملي
میدانیة 

شفھى

٣٠٠

حقوق االنسان 
والمبادئ القانونیة 

العامة
ساعة 
--اسبوعیا

 إمتحان تحریرى مدتھ
٥٠ساعتان 

یعقد اإلمتحان على دورین: 

: فى نھایة العام الدراسى فى شھر یونیة فى جمیع المواد.الدور األول

: شھر سبتمبر للطلبة الراسبین فى الدور األول.فىالدور الثانى

 ى ب ف ف الطال وق تخل ى.وال یع ة األعل ى الفرق ال إل ن اإلنتق ادتین م م
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الفرقة الخامسة )(

المقرر الدراسى
أسبوع)٤٤مدة الدراسة (

الدرجة اإلختبارات
النھائیة نظرى 

عملى اسبوعیابالساعة

أمراض الباطنة 
أسبوع٢١٦٣٢وتخصصاتھا

 ثالثة إختبارات تحریریھ مدة كل منھا
ثالثة ساعات (یكون أحدھا إختبار 

موضوعى) 
 إختبارات اكلینیكیة
 إختبارات شفویة

٩٠٠

أسبوع١٠٨١٢طب األطفال

األول منھما إختباران تحریریان مدة
ساعات والثانى إختبار موضوعى ٣

مدتھ ساعتان 
 إختبارات اكلینیكیة
 ھیةشفإختبارات

٥٠٠

یعقد اإلمتحان على دورین:
: فى نھایة شھر اكتوبر.الدور األول
:فى شھر فبرایر للراسبین والمتخلفینالدور الثانى .
ى ة ال یعوق رسوب الطالب ف ة الخامس واد الفرق ة م ى الفرق ال إل ن اإلنتق م

األعلى.

(الفرقة السادسة)

المقرر الدراسى
٤٤مدة الدراسة  (

الدرجة ختباراتاإلأسبوع)
النھائیة عملىنظرى

الجراحة 
أسبوع٢١٦٣٢وتخصصاتھا

 ة ا ثالث ل منھ دة ك ة م ارات تحریری ة إختب ثالث
ساعات (یكون أحدھا إختبار موضوعى) 

 إختبارات اكلینیكیة
 إختبارات شفویة

٩٠٠

التولید وأمراض 
أسبوع١٠٨١٢النساء 

ساعات ٣ما إختباران تحریریان مدة األول منھ
والثانى إختبار موضوعى مدتھ ساعتان 

 إختبارات اكلینیكیة
 إختبارات شفویة

٥٠٠

یعقد اإلمتحان على دورین:
: فى شھر نوفمبر.الدور األول
: فى شھر یونیة للراسبین والمتخلفین.الدور الثانى
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توزیع الساعات والدرجات على مقرر الباطنة العامة وتخصصاتھا

المقرر
عدد الساعات

واألسابیع الدراسیة
توزیع الدرجات

النظریة 
(ساعة)

اإلكلینیكیة 
(أسبوع)

أعمال 
السنة

(درجة)

اإلمتحانات التحریریة 
درجة)٣٩٠(

االجمإلىاالكلینیكى

الباطنة العامة

أمراض القلب واألوعیة 
الدمویة

٩٢

١٨

١٥

٣

٧٥

١٥

رات (ثالثة إختبا
تحریریة إحداھا 

إختبار موضوعى 
)Objectives(

وتخصص لكل ورقة 
یوضع ) درجة١٣٠(

اإلمتحان بمعرفة قسم
الباطنة العامة مع أخذ 
األسئلة من األساتذة 

القائمین بالتدریس فى 
فروع الباطنة

٢٤٠٧٢٠

فروع الباطنة

األمراض العصبیة-١
األمراض الصدریة-٢
األمراض المتوطنة-٢
األمراض النفسیة-٣
الطب الطبیعى والتاھیل        -٤

والروماتیزم
األشعة التشخیصیة-٥

١٨
١٨
١٢
٦
٦

٦

٣
٣
٢
١
١

١

٢٠
٢٠
-

١٠
١٠

١٠

تتم 
المشاركة 
مع قسم 
األمراض 
الباطنة 
العامة

٧٠

٢٤٣٢٠٣٠٢٠٧٠األمراض الجلدیة-٦

٣٠١٠٤٠----١٦ثولوجیا اإلكلینیكیةالبا-٧

٢١٦٣٢١٨٠٤٥٠٢٧٠٩٠٠المجموع
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والدرجات على مقرر الجراحة وتخصصاتھاتوزیع الساعات

المقرر

عدد الساعات
واألسابیع 
الدراسیة

توزیع الدرجات

النظر
یة 

(ساعة)

اإلكلینیكیة 
(أسبوع)

أعمال 
السنة

(درجة)

اإلمتحانات التحریریة
درجة)٣٧٠(

الشفوى 
اجمإلىواإلكلینیكى

الجراحة العامة وتشمل :
جراحة القلب والصدر.١
جراحة المخ واالعصاب.٢
زة .٣ ة المرك دیر والعنای التخ

الجراحیة

١٦٠٢٤١٢٠

ثالثة إختبارات تحریریة 
زمن كل منھا ثالثة 

ساعات ویكون إحدھا 
إختبار موضوعى 

)Objecives یوضع) (
بمعرفة قسم اإلمتحان

الجراحة العامة مع أخذ 
االسئلة من األساتذة 

القائمین بالتدریس فى 
فروع الجراحة)

٢٧٠٧٦٠

جراحة العظام -٤
جراحة المسالك -٥

٢٨
٢٨

٤
٤

٣٠
٣٠

٤٠
٤٠

تتم 
المشاركة 
مع قسم 
الجراحة 

العامة

٧٠
٧٠

٢١٦٣٢١٨٠٤٥٠٢٧٠٩٠٠المجموع

- ):٨مـــادة (
الدراسة واإلمتحان بالمرحلة ما قبل اإلكلینیكیة:ضوابط 

ثالثون أسبوعا، ویعقد اإلمتحان في دورین:٣٠مدة الدراسة بھذه المرحلة .١

:في شھر مایو.الدور األول

:في شھر سبتمبر.الدور الثاني

مع مراعاة أنھ یجوز لمجلس الجامعة بناءا على توصیة مجلس الكلیة تعدیل 

بالتالي عدد األسابیع الدراسیة.مواعید اإلمتحانات و
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بة .٢ ا بنس ص لھ نة یخص ال الس رى ألعم ان تحری د إمتح رون %٢٠یعق " عش

لوكیة  وم الس ة والعل بالمائة " من الدرجة الكلیة للمادة فیما عدا اللغة اإلنجلیزی

فال تعقد لھا إمتحانات أعمال سنة.

انیة ب.٣ لوكیة واإلنس وم الس ة والعل ة اإلنجلیزی دریس اللغ تم ت ادة ی ة الس معرف

أعضاء ھیئة التدریس بكلیة الطب كلما أمكن ذلك.

انیة (.٤ لوكیة واالنس وم الس ة والعل ) %٥٠یقدر معدل النجاح في اللغة اإلنجلیزی

ى  ة األعل ى الفرق ال إل ن اإلنتق ا م ى أى منھم وب ف وق الرس ا وال یع ل منھم لك

ة الر ى الفرق ب إل ل الطال ة وال ینق ل اإلكلینیكی ة قب ان داخل المرحل ة إال إذا ك ابع

ناجحا فى جمیع المواد.

ى .٥ ة إل ة اإلنجلیزی ادة اللغ ى م ب ف ا الطال ل علیھ ي یحص درجات الت م ال ال تض

المجموع الكلى للفرقة أو المجموع التراكمى.

ن .٦ ة م واد الطبی ن الم ادتین م ن م د ع ا الیزی ف فیم وب أو التخل وق الرس ال یع

ى إنتقال طالب الفرقة األولى إلى الفرقة الثا ة إل ة الثانی ب الفرق نیة وال ینقل طال

ة  ب الفرق ا طال ة. أم واد الطبی ع الم ى جمی ا ف ان ناجح ة إال اذا ك ة الثالث الفرق

ى  واد الت ع الم الثالثة فال ینقل إلى المرحلة اإلكلینیكیة إال إذا كان ناجحا فى جمی

تمت دراستھا فى المرحلة ماقبل اإلكلینیكیة.

ان التحر.٧ درجات اإلمتح ص ل ري تخص ن %٥٠ی ة) م ون بالمائ (خمس

الي ( درجات كالت ع ال بح توزی ادة لیص ة للم ة الكلی ان %٥٠الدرج لإلمتح

ري،  فوي، %٣٠التحری ي والش ان اإلكلینیك ال %٢٠لإلمتح ان أعم إلمتح

السنة).
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- ):٩مـــادة (

ضوابط الدراسة واإلمتحان بالمرحلة اإلكلینیكیة:

اناث" ٣٢مدة الدراسة بالفرقة الرابعة .١ ام ن دار الع ى م بوعا " عل ون أس وثالث
الدراسى.

ة .٢ ة والسادس رقتین الخامس ن الف ل م ة بك دة الدراس ون ٤٤م ة وأربع " أربع
أسبوعا" لكل منھما.

موعد بدایة الدراسة واإلمتحان فى المرحلة اإلكلینیكیة على النحو التإلى:.٣

الدور الثانىالدور األولبدایة الدراسةالفرقة الدراسیة

سبتمبریونیوأكتوبرلرابعةا
فبرایرأكتوبرأكتوبرالخامسة
یونیةنوفمبرنوفمبرالسادسة

دیل  ة تع س الكلی یة مجل مع مراعاة أنھ یجوز لمجلس الجامعة بناءا على توص
دد  الي ع ة وبالت ة اإلكلینیكی ة بالمرحل ة الدراس د بدای ات ومواعی د اإلمتحان مواعی

األسابیع الدراسیة.

د إمتح.٤ ا یعق ص لھ نة یخص ال الس رى ألعم ة) %٢٠ان تحری رون بالمائ (عش
اركة  ة المش من الدرجة الكلیة للمادة ویكون مسئوال عنھا  جمیع األقسام العلمی

في التدریس اإلكلینیكي للطالب وفقا للدرجة المخصصة لكل قسم.

ى .٥ تسلم األقسام الفرعیة كشف الدرجات إلى القسم األم (الباطنة أو الجراحة) ف
رول  ى الكنت لیمھا إل نھایة العام الدراسى إلعداد الكشوف النھائیة المجمعة وتس
یم  ن تقی م م تم لھ المختص. وتحتسب درجة أعمال السنة للطالب بناء على ما ی
دول  ع الج ب توزی ده حس ي موع ل ف ة ك دورة اإلكلینیكی ة ال ي نھای اء وف أثن

الدراسي.
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ري .٦ ون ب%٥٠تخصص لدرجات اإلمتحان التحری ة "خمس ن الدرج ة" م المائ

الي:  درجات كالت ع ال بح توزی واد لیص ع الم ي جمی ك ف ادة وذل %٥٠الكلیة للم

فوى %٣٠-لإلمتحان التحریرى  ي والش ان اإلكلینیك ال %٢٠-لإلمتح ألعم

السنة.

ل أو .٧ ى النق واء ف الق س ى اإلط واد عل دیرات الم ع تق الیجوز إضافة درجات لرف

.عند حساب تقدیر المجموع التراكمى

ة .٨ یة لجن ى توص اء عل ة بن س الكلی رره مجل ا یق یكون التعویض للنجاح وفقا لم

ادة  غرى للم ة الص ة النھای ول لدرج افة للوص الممتحنین وتكون الدرجات المض

إضافة حقیقة ولیست إعتباریة.

ل .٩ ة مث ات فرعی تراعى الضوابط اآلتیة بالنسبة للمواد التى تشارك فیھا تخصص

حة).(األمراض الباطنة والجرا

رة .أ الل فت الب خ یم الط ن تقی ئوال ع اص) مس ى (خ م فرع ل قس ون ك أن یك

ال  ة أعم ى ودرج دول الدراس ص بالج زمن المخص وء ال ى ض الدراسة بھ ف

السنة المخصصة ویتم تسلیم كشوف الدرجات النھائیة إلى القسم األم.

م .ب ى القس یقوم أعضاء ھیئة التدریس فى األقسام الفرعیة (التخصصات) وف

رى األم ( دریس النظ اموا بالت ن ق ة) مم ة العام ة والجراح ة العام الباطن

ر  ع عناص بتسلیم رئیس القسم األم األسئلة المقترحة فیما قاموا بتدریسھ م

ریة  ع وس اإلجابة المطلوبة. ویكون رئیس القسم األم ھو المسئول عن وض

ان اإلكلینیك ى اإلمتحان واإلشراف على سیر أعمال اإلمتحانات. وفى اإلمتح

تتم المشاركة حسب نوعیة الحاالت.
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ن  ان م م وإثن یس القس ن رئ ون م م یتك ل قس ى ك ى ف رول داخل كل كنت ج. یش

ال  ى أعم راف عل م لإلش یس القس ارھم رئ دریس یخت ة الت اء ھیئ أعض

اإلمتحانات والرصد .. الخ.

وق .١٠ دة والیع ة واح ة إكلینیكی ة مرحل ة والسادس ة والخامس ة الرابع ل الفرق تمث

فى مادتین من اإلنتقال إلى الفرقة األعلى. تخلف الطالب

-):١٠مـــادة (

توزیع درجات مرحلة البكالوریوس

المرحلة الدراسیة
درجات الفرقة الدراسیة

مجموع الدرجات
الثالثةالثانیةاألولى

٨٠٠٨٥٠٩٥٠٢٦٠٠ما قبل اإلكلینیكیة

السادسةالخامسةالرابعة

٩٥٠١٤٠٠١٤٠٠٣٧٥٠اإلكلینیكیة

٦٣٥٠---المجموع التراكمى 

-):١١مـــادة (

یقدر نجاح الطالب بأخذ التقدیرات االتیة:

من مجموع الدرجاتفأكثر%٨٥ممتاز

 من مجموع الدرجات%٨٥إلى أقل من %٧٥من جید جدا

من مجموع الدرجات%٧٥إلى أقل من %٦٥من جید

من مجموع الدرجات%٦٥من إلى أقل%٦٠من مقبول
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أما رسوب الطالب فیقدر بأحد التقدیرین اآلتیین:

من مجموع الدرجات%٦٠إلى أقل من %٣٠من ضعیف

من مجموع الدرجات%٣٠أقل من ضعیف جدا

-):١٢مـــادة (

ات  ى التمرین تراك ف دروس واإلش ة ال ب متابع ى الطال ب عل ة أو العملیج ی

ا  ة طبق ام المختص الس األقس ب مج ى طل اء عل ة بن س الكلی ث ولمجل ات البح قاع

ھ اذا ألحكام الالئحة الداخلیة أن یحرم الطالب من  ھ أو بعض ان كل ى اإلمتح التقدم إل

ررات رأى أن مواظبتھ غیر ى المق با ف ب راس ر الطال ة یعتب ذه الحال ى ھ مرضیة وف

فیھا .التى حرم من التقدم لإلمتحان

-):١٣مـــادة (

ن  ل م ى أق ل عل با إذا حص رى %٣٠یعتبر الطالب راس ان التحری ى اإلمتح ف

من المواد.ألى

-):١٤مـــادة (

وع  اس المجم ى أس الوریوس عل ة البك ى درج الب ف ام للط یحسب التقدیر الع

ا  رتیبھم وفق تم ت ا ی یة كم نوات الدراس الكلى للدرجات التى حصلوا علیھا فى كل الس

جموع عدا درجة اللغة االنجلیزیة.لھذا الم

-):١٥مـــادة (

ى - دا وعل د ج از أو جی یمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدیره النھائى ممت

أال یقل تقدیره العام فى أیة فرقة من فرق الدراسة عن جید جدا.

ى أى - ب ف د رس ون ق رف أال یك ة الش ى مرتب ب عل ول الطال ترط لحص ویش

رقة.إمتحان تقدم لھ فى أى ف



-٣٣-

أحكام عــامة:

 امعى ام الج دد) للع ى (الج ة األول الب الفرق دة لط ة الجدی ق الالئح تطب
٢٠٠٤/٢٠٠٥.

.طالب الفرقة الثانیة تطبق علیھم الالئحة القدیمة

 الھم احھم وانتق د نج ة وعن ة القدیم یھم الالئح ق عل ة تطب ة الثالث طالب الفرق
إلى الفرقة الرابعة تطبق علیھم الالئحة الجدیدة.

.وطالب الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة تطبق علیھم الالئحة القدیمة

للرأفةالعامھالقواعد

ى .١ ب عل ول الطال د حص ة إال بع د الرأف ق قواع ى %٣٠التطب ل ف ى األق عل

اإلمتحان التحریرى للمادة الراسب فیھا.

بة.٢ ة الراس ات اإلجاب ع كراس ة جمی ر ومراجع م بحص ل قس یس ك وم رئ یق

ان التحریرى ویدون علیھا روجعت مع التوقیع علیھا.فى إمتح

د .٣ دكتور/ عمی تاذ ال ید األس ى الس ل عل ون للفص الب المعرض ة الط رض حال تع

الكلیة لتشكیل لجنة الممتحنین قبل إعتماد النتیجة.

ادة .٤ واد (م ائج الم رول نت ل كنت یس ك رض رئ ل–یع ى تق ادة) الت م

دكتور/ %٥٠نسبة النجاح فى اإلمتحانات التحریریة عن  على السید األستاذ ال

اتراه  راح م ین إلقت ة للمتحن ة العام ى اللجن ھا عل ى عرض ر ف ة للنظ د الكلی عمی

ا دود م ى ح با ف ادة مناس ره الم یم ٧١تق انون تنظ ة لق ة التنفیذی ن الالئح م

الجامعات.

قواعد الرأفة للطالب المعرضون للفصل:.٥
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حان من الخارج:الطالب المعرض للفصل ھو الطالب المتقدم لإلمت

 دود ى ح ارج ف ن الخ دم م ب المتق ر الطال ى %٦یجب وع الكل ن المجم م

ا  ب فیھ واد الراس ى الم وزع عل ان وت ا اإلمتح ى أدى فیھ لدرجات المواد الت

مع جبر الكسر لصالح الطالب قبل إضافة درجات الرأفة.

 ى %٢٠الیزید مایضاف فى المادة الواحدة عن ة العظم ات النھای ن درج م

ا ة و للم ة %١٥دة النظری ادة العملی ى للم ة العظم ات النھای ن درج م

ة  ى الفرق ل إل دة وینق ادة واح ون م رط أن تك ادة بش ى الم اح ف ك للنج وذل

األعلى.

 ب ول الطال د حص التطبق قواعد الرأفة لمنع الفصل فى المواد العملیة إال بع

ى  ادة الراس%٢٥عل ائى للم رى النھ ان التحری ى اإلمتح ل ف ى األق ب عل

فیھا.

ات .٦ ھ درج ب ل دور األول تحتس ان ال الطالب الذى یتقدم بأعذار مقبولة عن إمتح

إمتحان نصف العام مع إمتحان الدور الثانى.

ل .٧ درجات الحاص ع ال دور األول تجم ى ال ذر ف الطالب الراسب والمتغیب بدون ع

رب  رى) وتض فوى + تحری ى + ش انى (عمل دور الث ا بال ون ٥/٤× علیھ ویك

ن الحد األقص ى م ات أعل ى درج ب عل ول الطال ة حص ى للتقدیر مقبول وفى حال

المقبول تخفض إلى الحد األقصى للمقبول من درجة المادة مع حذف الكسر.

ل .٨ ام ویعام ف الع الطالب المقیدون من الخارج التحسب لھم درجات إمتحان نص

كالطالب المتغیب بدون عذر.

ة األول.٩ ادة بالفرق اقون لإلع الب الب زم الط ة یلت ة والرابع ة والثالث ى والثانی

بحضور إمتحان أعمال السنة ونسبة الغیاب فى المواد الراسب فیھا.
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مدة البقاء بالفرق الدراسیة: .١٠

.الیجوز للطالب أن یبقى بالفرقة أكثر من سنتین

 دم رقھم سنتین التق وا بف ذین قض الب ال یجوز لمجلس الكلیة الترخیص للط

ك لإلمتحان من الخارج فى السنة  التالیة فى المقررات التى رسبوا فیھا وذل

فیما عدا الفرقة األولى.

 ل ة قب الب الفرق رخیص لط دم الت ى ماتق الوة عل ة ع س الكلی وز لمجل ویج

ة  ة والسادس ة والخامس ة الرابع رق النھائی ة) والف ة أى (الثالث النھائی

ب  ب طال ارج وإذا رس ن الخ ان م ى اإلمتح دم إل افیتین للتق تین إض بفرص

ھ الفرق مح ل ة یس ذه الفرق ررات ھ ة النھائیة فیما الیزید على نصف عدد مق

بدخول اإلمتحان حتى یتم نجاحھ.

اب) .١١ ر الغی تم حص ة (وی ة والعملی دروس النظری ة ال ب متابع یج

ور ( بة الحض توفى نس ذى الیس ب ال دم %٧٠والطال ن التق رم م ) یح

لإلمتحان.

ان یتحتم على الطالب التقدم إلمتحان الراوند (ال.١٢ تدریب اإلكلینیكى) ویعقد إمتح

ن  ى وم ام الدراس آخر للمتخلفین بعذر مقبول بعد إمتحان آخر ترم فى نفس الع

یتخلف یفقد الدرجة.

ئون .١٣ ار ش ھ إخط ون علی م التلیف كنھ أو رق وان س ب لعن ر الطال ة تغیی ى حال ف

الطالب بذلك.
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ضوابط إیقاف القید 
 

ة لقانون تنظیم الجامعات على من الالئحة التنفیذی)٦٩(تنص المادة - 
اآلتى: 

ات  ة أو قاع ات العملی ى التمرین (یجب على الطالب متابعة الدروس واالشتراك ف

البحث وفقاً ألحكام الالئحة الداخلیة. 

ة  ام الالئح اً ألحك ة طبق ام المختص ولمجلس الكلیة بناء على طلب مجالس األقس

ى االم دم إل ن التق ب م رم الطال ة أن یح ھ إذا رأى أن الداخلی ھ أو بعض ان كل تح

ى  ررات الت ى المق باً ف ب راس ر الطال ة یعتب مواظبتھ غیر مرضیة وفى ھذه الحال

حرم من التقدم لالمتحان فیھا.

الیتین أو  یتین متت نتین دراس ویجوز لمجلس الكلیة أن یوقف قید الطالب لمدة س

ام متفرقتین خالل سنى الدراسة فى الكلیة إذا تقدم بعذر مقبول یم ن االنتظ نعھ م

ف  دة وق ادة م ة زی س الجامع وز لمجل رورة یج ة الض ى حال ة، وف ى الدراس ف

القید.)

اریخ -  د ٢٩/١/١٩٩٠بت اف القی وابط ایق ى ض ة عل س الجامع ق مجل واف
وذلك على النحو التالي: 

وز أن -١ ا ال یج ل ، كم ي كام ام دراس ن ع د ع ف القی دة وق ل م وز أن تق ال یج

ا نتین متت ن س دة ع د الم ن تزی رار م دھما بق وز م رقتین ، یج لیتین أو متف

مجلس شئون التعلیم والطالب بالتفویض عن مجلس الجامعة.
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تند -٢ ذي یس بب ال رح واف للس حوبا  بش د مص ف القی ب وق ون طل ب أن یك یج

أي  د ب ھ و ال یعت ت جدیت ي تثب میة الت ھ األوراق الرس اً ب ب و مرفق ھ الطل إلی

رسمیة.أوراق أو مستندات صادرة عن جھات غیر 

اریخ -  د ٢٩/٩/٢٠٠٣بت اف القی وابط  إیق ى ض ة عل س الجامع ق مجل واف
وذلك على النحو التالي: 

-الحاالت التى یمكن إیقاف قید الطالب بسببھا ھى:

الطالب المتحفظ علیھم سیاسیا:-١

تم  ى ی یا حت یھم سیاس تحفظ عل الب الم بة للط د بالنس ف القی یجوز فتح مدة وق

اإلفراج عنھم.

رضى بأمراض نفسیة وعصبیة مزمنة:الطالب الم-٢

یة  أمراض نفس ى ب الب المرض بة للط د بالنس ف القی دة وق تح م وز ف یج

ي  د ف ف القی ب وق دموا طل ى أن یق فائھم عل تم ش ى ی ة حت بیة مزمن وعص

الموعد المحدد. 

التجنید:  -٣

یجوز وقف القید بالنسبة للطالب المجندین حتى انتھاء مدة التجنید.

الحاالت األخرى:-٤

رعایة الطفل: ثالث مرات وقف القید.-

رعایة الوالدین: ثالث مرات وقف القید.-

.مرافقة الزوج الذى یعمل فى الخارج-
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وقف القید للسفر للعمل بالخارج.-

ھ د غایت ي موع د ف ف القی ب وق دم طل حوباً ٣١یق ام مص ل ع ن ك مبر م دیس

بالمستندات.

وافق مجلس الجامعة على اآلتي:٢٩/٣/٢٠٠٩بتاریخ - 

ام ی د للع ف القی دم لوق د التق ا عن سدد الطالب مصروفات إداریة بواقع مائة جنیھ

ات  ف بكلی د الوق د تجدی نویا عن ة س ذات القیم روفات ب الخامس وتزاد تلك المص

ین  ك لتحس ة وذل الجامعة بحد أقصى ألف جنیھ تودع بصندوق الخدمات التعلیمی

العملیة التعلیمیة.  

الجامعة على:وافق مجلس ٢٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ - 

غ  ة بمبل دمات تعلیمی ع خ ق طواب د ١٠٠لص ف القی دم بوق ب التق ى طل ھ عل جنی

دمات  ة (خ على أن یتم إیداع ھذه الحصیلة فى حساب صندوق الخدمات التعلیمی

مستندیة).

تعلیمات مكتب تنسیق القبول بالجامعات والمعاھد: - 

د بھا وال یجوز وقف الطالب الممتحن من الخارج یعتبر مفصوال من الكلیة المقی

قیده.

قرر المجلس األعلي للجامعات االتي:٢٦/٣/٢٠١١بتاریخ - 

ي  واردة ف د ال نفس القواع وح ل یم المفت الب التعل د لط اف القی د إیق ع قواع تخض

قانون تنظیم الجامعات.
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ضوابط قبول أعذار الطالب عن عدم أداء االمتحان

ادة -  نص الم ن )٨٠(ت ة لم ة التنفیذی انالالئح ى ق ات عل یم الجامع ون تنظ
اآلتى: 

ى  ب أن یبق وز للطال ة (ال یج ة بالفرق س الكلی وز لمجل نتین، ویج ن س ر م أكث

ن  ان م ى االمتح دم إل ى التق نتین ف رقھم س وا بف ذین قض الب ال رخیص للط الت

الب  دا ط ا ع ك فیم ا، وذل الخارج فى السنة التالیة فى المقررات التى رسبوا فیھ

ة األولى فى الكلیات التى لیس بھا فرقة إعدادیة.الفرقة اإلعدادیة والفرق

ة  ل النھائی ویجوز لمجلس الكلیة عالوة على ما تقدم الترخیص لطالب الفرقة قب

بة  والفرقة النھائیة بفرصتین إضافیتین للتقدم إلى االمتحان من الخارج، وبالنس

ل  ل یعام ى األق نوات عل الب إلى الكلیات التى تكون مدة الدراسة بھا خمس س ط

ات  ة بالكلی ة الثالث ذلك الفرق ة وك ة إعدادی ا فرق ى بھ ات الت ة بالكلی ة الثانی الفرق

ب  التى لیس بھا فرقة إعدادیة معاملة طالب الفرقة قبل النھائیة، وإذا رسب طال

الفرقة النھائیة فیما ال یزید على نصف عدد المقررات ھذه الفرقة أو فى المقرر 

رف الواحد فى الكلیات التى تدرس  ك بص ة وذل بھا مقرر واحد فى السنة النھائی

تم  ى ی ان حت ى االمتح ھ ف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص ل

نجاحھ.

ال  ة ف س الكلی ھ مجل رى یقبل ذر قھ ان بع ول االمتح ن دخ ب ع ف الطال وإذا تخل

الیتین أو  تین متت ن فرص ف ع د التخل رط أال یزی وباً بش ھ رس ب غیاب یحس

ال رقتین خ ن متف رار م رورة بق ة الض ى حال وز ف ة ویج ة بالكلی نى الدراس ل س

مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
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عیف  دیر ض با بتق ول راس ذر مقب ر ع ان بغی ن االمتح ب ع ب المتغی ویعتبر الطال

)جدا.

ذار عن ٢٩/١/١٩٩٠بتاریخ -  ى ضوابط اإلعت ة عل س الجامع ق مجل واف
لى:عدم أداء اإلمتحان وذلك على النحو التا

األعذار المرضیة:- أ

ة -١ ة الطبی اص اللجن ن اختص یة م ذار المرض ى األع كلة یكون النظر ف المش

ة امعى أو بالكلی فى الج ائیین بالمستش ارة األخص ة استش وز للجن ویج

مستشفى الطلبة فى الحاالت التى تحتاج إلى استشارة. 

اء  كلة من أعض وبالنسبة لألمراض النفسیة فتعرض على لجنة ثالثیة مش

ھیئة التدریس بكلیة الطب یختارھم عمید الكلیة.

فیات  ن المستش ادرة ع ة الص ھادات الطبی ة الش ى اللجن رض عل وتع

ة  حیة العام ات الص فیات المؤسس ة أو مستش ة أو المركزی ة العام الحكومی

ن  ا م اً علیھ ون موقع فى وأن یك م المستش ھادة اس ل الش ب أن تحم ویج

.الطبیب المعالج مع بیان اسمھ وتخصصھ

رط أن  ارج بش ن الخ واردة م ة ال ھادات الطبی ة الش ى اللجن رض عل كما تع

ھادات  تكون معتمدة من القنصلیة المصریة وطبیبھا إذا وجد وال یعتد بالش

الطبیة الصادرة عن األطباء أو المستشفیات الخاصة.

ان-٢ دء االمتح ل ب ان قب دم أداء االمتح ذار عن ع ب اإلعت ریقدم طل ىالتحری

وم ابی اریخ أو أثن ن ت ر م ى األكث ومین عل الل ی ان ءه أو خ اء االمتح انتھ

م التحریرى ب باس وال یلتفت إلى أى طلب یقدم بعد ھذا التاریخ ویقدم الطل

د  ة بالبری ى الكلی ل إل ة أو یرس یف الكلی د بأرش ا بالی عمید الكلیة ویودع إم
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ذین  ر ھ دم بغی المسجل المصحوب بعلم الوصول وال یلتفت إلى أى طلب یق

ریقتین.الط

ب -٣ ار الطال ا بإخط ب إلیھ ول الطل تقوم إدارة شئون الطالب بالكلیة فور وص

.أعضاء اللجنةكما تخطر فى الیوم ذاتھ اللجنة الطبیةبالتقدم 

ار -٤ ا وإخط ى عنھ ر الطب ع التقری یة ووض ذار المرض ى األع ت ف ب الب یج

ان بالكل ة واالمتح ام والمراقب ان النظ ت شئون الطالب ولج رع وق ات بأس ی

ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحانات بوقت كاف.

ب -٥ ى الطال ى عل ف الطب ع الكش تم توقی ان ی اء االمتح رض أثن ان الم إذا ك

ى أن  وكتابة التقریر الطبى فوراً بمعرفة الطبیب المعین بلجنة االمتحان عل

یعتمد بعد ذلك من رئیس اللجنة الطبیة.

ن-٦ ھ م ب ال یمكن ھ أن إذا كان مرض الطال ة فعلی ى اإلدارة الطبی ور إل الحض

ة  حیة عام یلجأ إلى أقرب مستشفى حكومى عام أو مركزي أو مؤسسة ص

ع  ذلك م وراً  ب ة ف ر الكلی فى وأن یخط بجھة إقامتھ وعلیھ اإلقامة بالمستش

مھ  ان اس ع بی الج م ب المع ن الطبی ا م اً علیھ شھادة باسم المستشفى موقع

ل األ ة بتحوی وم الكلی ھ وتق ى وتخصص ر ف ة للنظ ة الطبی ى اللجن وراق إل

الحالة المرضیة.

ال یجوز تشكیل لجان امتحان خاصة بالمرضى إال بمقر الكلیة.-٧

ة -٨ رارات اللجن ن ق ة م ات المقدم ى التظلم النظر ف ة ب د الكلی تص عمی یخ

الطبیة.
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ن -٩ التفویض ع الب ب یم والط ئون التعل س ش ن مجل د م ث یعتم ذر الثال الع

مجلس الجامعة.

االجتماعیة:األعذار -ب

ذر -١ ان لع ول االمتح دم دخ ب اإلذن بع ق بطل ب أن یرف ى الطال ب عل یج

ة  میة الدال ة األوراق الرس حوباً بكاف ذر مص ذا الع رحاً لھ اعى ش اجتم

تندات  أى أوراق أو مس ك ب على حقیقة العذر المقدم منھ وال یعتد فى ذل

صادرة من جھات غیر رسمیة.

ام-٢ ة األحك ذار االجتماعی ى األع رى عل ود تس ى البن واردة ف ٩، ٤، ٢ال

من البند السابق (أ) الخاص باألعذار المرضیة.

األحكام العامة:

ول  یكون تقدیر األسباب التى تدعو إلى وقف القید أو اإلعتذار عن عدم دخ

ئون  س ش ة أو مجل س الكلی اص مجل ن اختص اعى م ذر إجتم ان لع اإلمتح

د دراس اتھ بع دود اختصاص ى ح ل ف الب ك یم والط روف التعل ة الظ

والمالبسات المحیطة بكل حالھ على حدة.

وافق مجلس شئون التعلیم والطالب على:٢١/٣/١٩٩٤بتاریخ -

 ام ى ذات الع یین ف لین دراس ن فص ول ع ذر مقب ب بع ب الطال اذا تغی

ل  ن فص ذر ع ب بع ة واذا تغی نة كامل ن س د ع ذر واح ھ ع الدراسى اعتبر غیاب

ة و نة كامل ن س ذر ع ر ع د اعتب ى واح ل دراس ول الفص ن دخ ك م ول ذل ال یح

اآلخر.
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 م ایو ث ان دور م ول إمتح دم دخ ن ع ذار ع انىاإلعت دور الث ة ال ر فرص یعتب

واحدة.

اریخ -  وافر ١٧/١/٢٠٠٦بت ى ت الب عل یم والط ئون التعل س ش ق مجل واف
صفة القھریة فى األعذار بما یجاوز الثالثة أعذار بناءاً على حیثیات حكم 

ب عن المحكمة الدستوریة العلیا ف الطال بعدم دستوریة تحدید مرات تخل
دخول اإلمتحان بعذر قھرى وذلك على النحو التالى:

.حاالت الوضع المفاجئة بالنسبة للطالبات

.حاالت حوادث الطرق أو الحوادث العامة ال قدر هللا

.الكوارث الطبیعیة

.العملیات الجراحیة المفاجئة

 ھ تحیل توقع ألوف یس ر م رى غی ذر قھ ل ع س ك دره المجل ھ یق ذر دفع ویتع

المختص.

د  على أن یقدم ضمن أوراق العذر المقدمة للكلیة ما یثبت ذلك ویقدم فى المواعی

ة  س الجامع ن مجل ادرة م ذار الص وابط األع ى ض ا ف وص علیھ میة المنص الرس

على أن تعرض كل حالة على حدة بعد إستكمال اإلجراءات الالزمة.

ألعلى للجامعات على:قرر المجلس ا٧/٥/٢٠٠٩بتاریخ - 

ب  ق مكت ن طری ھ ع الب فی یح الط م ترش ذى ت ام ال اب الع ى إحتس ة عل الموافق

ات  د بالكلی راءات القی اء إج ام بإنھ ى ذات الع التنسیق اإللكترونى، ولم یقوموا ف

التى تم ترشیحھم إلیھا عام رسوب بدون عذر.

وافق مجلس الجامعة على:٢٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ - 
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غ لصق طوابع خدمات  ى أن ٢٥تعلیمیة بمبل ذر عل دم بالع ب التق ى طل ھ عل جنی

دمات  ة (خ دمات التعلیمی ندوق الخ اب ص ى حس یلة ف ذه الحص داع ھ تم إی ی

مستندیة).

اریخ -  ئون ١٤/١٢/٢٠١٠بت ة لش یس الجامع ب رئ ید أ.د/ نائ ق الس واف
التعلیم والطالب على الرأى القانونى اآلتى: 

لین) وال یكون قبول األعذار فى بدایة العام  ل (بالفص لة بالكام ادة المتص ن الم ع

ل  ان بالفص ال أداء االمتح ى ح انى ف ى الث ل الدراس ن الفص ذر ع ول ع تم قب ی

الدراسى األول إال فى الحاالت الصعبة التى تستدعى ذلك.

قرر المجلس األعلي للجامعات االتي:٢٦/٣/٢٠١١بتاریخ - 

نفس  انون تخضع قواعد األعذار لطالب التعلیم المفتوح ل ي ق واردة ف د ال القواع

تنظیم الجامعات. 

وافق مجلس شئون التعلیم والطالب على اآلتى: ١١/٧/٢٠١١بتاریخ - 

اص  ن اختص ذار م ول األع ددة لقب میة المح د الرس ن المواعی تثناء م یكون االس

مجلس شئون التعلیم والطالب بعد موافقة مجالس الكلیات.
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قواعد التظلمات من النتائج

عقب اعالن النتیجة للطالبتظلماتتعلن شئون الطالب عن فتح باب ال-

ولمدة التقل عن أسبوعین.

یتقدم الطالب بالتظلم الي شئون الطالب بالمواد المراد التظلم من نتیجتھا-

علي النموذج المعد لذلك.

الكنترول المعني من خالل مكتب األستاذ الدكتور يیتم ارسال التظلمات ال-

وكیل الكلیة لشئون الطالب.

عة من :تتكون المراج-

أكد والتة وأسئلة االختیار من متعددتجمیع درجات االسئلھ التحریر- أ

٠من تصیحیح وتجمیع كل االسئلة

مراجعة قوائم درجات المواد الوارده من من االقسام والتأكد من -ب

صحتھا بعد مراجعھ كشوف اصول الدرجات الوارده من القسم 

لمعنى.ا

وتعتمد من االستاذ الدكتور / یتم كتابھ الدرجات فى كشوف طلب التظلم-

ل الكلیة مھا الى مكتب االستاذ الدكتور / وكییرئیس الكنترول ویتم تسل

.مھا للطالبلشئون التعلیم والطالب لتسلی

٠یوقع الطالب باالستالم -

فى حالھ وجود اى مالحظات او اخطاء فى نتیجة الطالب یتم اعداد مذكرة - 

الخطأ المادى لكنترول ویعتمد تصحیح بذلك من االستاذ الدكتور / رئیس ا

المثبت فى اوراق الطالب باعتماد االستاذ الدكتور / وكیل الكلیة لشئون 

٠التعلیم والطالب 
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التأدیبیةالعقوبات

ذ  ھ بأخ ة أو قیام ة العریق د الجامعی ى التقالی ب عل روج الطال ة خ ى حال ف

تم ات, ی ب الدروس الخصوصیة أو قیامھ بالغش أثناء اإلمتحان س تأدی ھ لمجل تحویل

بكلیتة لتوقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة.

الطالبیةالخدمات

أماكن التدریس :)١(

:المدرجات. ١

مدرج أ.د/ محمد حافظ

مدرج أ.د/ على حجازي

مدرج أ.د/ أحمد حندوسة

مدرج أ.د/ كمال الدین أحمد

) بالجناح ( د )١مدرج (

) بالجناح ( د )٢مدرج (

:المعامل. ٢

عامل األقسام العلمیة.م

:تقع بالدور األول من الجناح (د).معامـل المھارات

:تقع بالدور األول من الجناح (د).معامل الكمبیوتـر
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واألقساموالمستشفیاتالطبیةبالمراكزالتدریسقاعات. ٣

:عامةخدمات)٢(

أ(بالجناحالكلیةأدوارمندوربكلكافیتیریایوجد.(

:بىالطالالدعموحدة)٣(

ي  الب ف دعم الط ة ل ات متكامل ة وسیاس داف وخط ع أھ ى وض دة إل تھدف الوح

ا  ى عالجھ رص عل كالتھم والح م مش ى فھ ة الطالب عل ذلك إعان مجاالت عدیدة. وك

النفس  ة ب ة والثق ان والمعرف العلم واإلیم زود ب ل م ریج جی ي تخ ر ف عالجا نافعا یثم

مما یدعم مقدرتھم على المشاركة في خدمة المجتمع.

١٢٨٣بالتعاون مع  جمعیة رعایة طالب كلیة الطب المشھرة برقم  
.٢٠٠٥لسنة 
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المسئول التنفیذى لوحدة الدعم الطالبى

أھداف وحدة الدعم الطالبي:

األكادیمیة, دعم ورعایة دراسة اإلحتیاجاتمن خاللتقدیم الدعم األكادیمي. ١

سیاً ورعایة الطلبة المغتربین.المتفوقین, رعایة الطالب المتعثرین درا
من  خالل إدارة شئون الطالب وجمعیة رعایة تقدیم الدعم المادي واإلجتماعى:. ٢

وصندوق التكافل ٢٠٠٥لسنة ١٢٨٣طالب كلیة الطب المشھرة برقم  
اإلجتماعى. وكذلك دعم األنشطة الطالبیة ورعایة الموھوبین.

. تقدیم الرعایة الصحیة للطالب٣
كاوى الطالب:. ش٤

الكلیةوكیل
التعلیملشئون

بوالطال

شكاوىلجنة
الطالب

الماديالدعملجنة
واإلجتماعى

الدعملجنة
والصحيالنفسي

الدعملجنة
األكادیمي

السالبشادیة/ د.أ
األطفالطبأستاذ

جمعیة رعایة طالب كلیة رئیس
الطب

البھائىوفاء/ د.أ
النفسیةاألمراضأستاذ

ھشام دبا/ د.أ
الفارماكولوجىأستاذ

حنفىفاطمة/ م
جمعیة رعایة طالب كلیة الطب



-٤٩-

یتم تقدیم الشكاوى داخل صندوق الشكاوى من خالل إستمارة ورقیة
أو عن طریق موقع الفارابى.

آلیة تلقى الشكاوى:

نعم

وى ــــالشك

( مسئول الشكاوى)متلقي الشكوى

المسئولةالجھةبواسطةالتصحیحىاءجراألینفذ

الشكاوىمسئولطریقعنالشكوىفحصبنتائجالطالبإبالغ

ةالخدممنوالمستفیدینالطلبةشكاوىمتابعة

نھایة◌ٍ 

جودةالضمانوحدةإبالغ

شكاوىمتابعةسجلفىالشكوىتسجیل
اعمالء

والطالبالتعلیملشئونالكلیةوكیلإلىالشكوىإرسال

تصحیحىإجراءتحریرطلب

وتحلیلدراسةعنالمسئولةالجھةإلىإرسالھا
المطلوبالتصحیحىاإلجراءوتحدیدالشكوى

ضرورة إتخاذ 
إجراء 

تصحیحى

والطالبالتعلیمئونلشالكلیةوكیلإعتماد



-٥٠-

یم  ئون التعل یمكن أیضا تقدیم الشكوى مباشرة الى مكتب أ.د/ وكیل الكلیة لش

والطالب كتابة أو عن طریق البرید االلكترونى 

Camplaints @mans. edu.eg

الب  یم والط ئون التعل ة لش ل الكلی ة أ.د/ وكی تم مقابل ة ی االت الطارئ ى الح وف

.مباشرة بمكتبھ

:الطالبشئونإدارة) ٤(

تقع فى الدور األرضى وتقدم الخدمات التالیة:

إعتماد قید الطالب الجدد وتسجیلھم..١

إعداد أذون سداد الرسوم الدراسیة..٢

لقید وبیان الحالة.إستخراج البطاقات الدراسیة وشھادات ا.٣

إجراءات التحویل ونقل القید بین الكلیات األخرى..٤

إعداد الجداول الدراسیة..٥

إعتماد طلبات إستخراج الرقم القومى..٦

إعتماد إستمارات البحث اإلجتماعى المقدمة لرعایة الطالب..٧

إعتماد إستمارات اإللتحاق بالمدن الجامعیة..٨

إعداد كشوف مكافآت التفوق..٩

لإلمتحانات وإستخراج أرقام الجلوس.اإلعداد .١٠

إجراء تحویل الطلبة المرضى لإلدارة الطبیة للعالج..١١

إستقبال وعرض األعذار المرضیة..١٢
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إستخراج طلبات إشتراك السكة الحدید واألتوبیس..١٣

إجراء صرف الدعم الطالبى..١٤

إستخراج جوازات السفر للطالب..١٥

د رسومھم.إستقبال الطالب الوافدین وإجراءات قیدھم  وسدا.١٦

إرسال نتائج الطالب الوافدین للسفارات..١٧

ى .١٨ س األعل ة والمجل س الجامع ة ومجل س الكلی رارات مجل ذ ق ة تنفی متابع

للجامعات فیما یخص طالب الكلیة.

إعداد سجالت الفرق..١٩

تأجیل تجنید الطالب وإعداد سجالت التجنید..٢٠

إعتماد إستمارات اإلستعارة من المكتبة..٢١

لمحولین والذین تخرجوا.إخالء طرف الطالب ا.٢٢

ب  تجد + الطال ب المس ط (الطال د فق د أول قی ل عن أمین المعام ** یسدد رسم ت

المحول إلى الكلیة) ومقداره ثالث جنیھات.

:المكتبة) ٥(

.(د) تم إفتتاح المكتبة الجدیدة بالكلیة الطب بالدور الرابع بلوك

 ٦٢/١٩٦٣تأسست ھذه المكتبة عام.

 ى ة عل وى المكتب ى ٢٦٦٠١تحت ترك ف ا وتش ا أجنبی یا ومرجع ا دراس كتاب

دوریھ علمیة.١٩٢

.تفتح المكتبة أبوابھا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا
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 ع ق لجمی ذا ح ر ھ ا ویعتب تقوم المكتبة بإعارة الكتب واإلطالع علیھا داخلی

المترددین علیھا بعد تقدیم مایثبت شخصیتھم.

تصویر.تقدم المكتبة خدمات ال

 م دة إذا ل د الم وز تجدی ھر ویج دة ش د لم اب واح تعارة كت ب إس یجوز للطال

ت  ة ومایثب یطلب اآلخرین وذلك بعد تقدیم الضمانات الالزمة المعدة بالمكتب

سداد الرسوم.

 م ررة یخص د المق ى المواعی دم رده ف ده أو ع اب أو فق الف الكت فى حالة إت

یة.مصاریف إدار%٤٠٠ثمن الكتاب مضافا إلیھ 

) الجمعیة العلمیة لطالب طب المنصورة:٦(
 ب الجمعیة العلمیة لطالب طب المنصورة ھى الممثل الرسمى لطالب كلیة الط

الب  ة لط ات العلمی درالى للجمعی دولى الفی اد ال ام اإلتح ورة أم ة المنص جامع
ب:  ق "IFMSA"الط ن طری رع ع اد ف ب اإلتح ى مكت ویتھا ف عض

.(IFMSA Egypt)مصر

 اد ر اإلتح ة غی و جمعی ب ھ الب الط ة لط ات العلمی درالى للجمعی دولى الفی ال
ام  ب أم الب الط ل لط د الممث دى الوحی و المنت ربح. وھ دف لل ة التھ حكومی

منظمة الصحة العالمیة واألمم المتحدة.

ة الجمعیة العلمیة لطالب طب المنصورة ة كلی ت رعای ة تح ة طالبی ى منظم ھ
ى –الطب  ا جامعة المنصورة تھدف للرق ا وعملی ب علمی ب الط توى طال بمس

ؤثرة  وة م م ق دنى وجعلھ ع الم ى المجتم ب ف كما تھدف لتفعیل دور طالب الط
تھدف لدفع المجتمع المصرى لألمام.

اللجان التابعة للجمعیة العلمیة بالكلیة:

لجنة التبادل الطالبي..١
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لجنة الصحة العامة..٢

لجنة التعلیم الطبى..٣

لجنة حقوق األنسان والسالمة..٤

لجنة الصحة اإلنجابیة متضمنة اإلیدز..٥

) نظام الفارابى لضمان الجودة واإلعتماد٧(
كیفیة الدخول إلى النظام:

الدخول على موقع الجامعة..١

اختیار أنظمة اإلدارة اإللكترونیة..٢

اختیار نظام الفارابى لضمان الجودة واإلعتماد..٣

على الكارنیھ). IDإدخال رقم المستخدم (رقم .٤

مان Passwordال إدخ.٥ دة ض كرتاریة وح (الرقم الذى یتم إعطائھ لك من س
الجودة بالكلیة).

فى لوحة المفاتیح.Caps Lockإضغط Passwordعند إدخال .٦

* طالب* عضو ھیئة تدریس تحدید نوع الدخول   * إدارة مشروع .٧

رقم .٨ س ال ى نف ة وھ رور القدیم ة الم ك كلم ب من ام یطل عند دخولك على النظ
الذى تم إعطائھ لك فى وحدة ضمان الجودة.

ن .٩ ثالث ٦كلمة المرور الجدیدة یجب أال تقل ع دأ ب ى أن تب ام عل رف وأرق أح
أحرف على األقل والتحتوى على أى مسافات.
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إستخدمات نظام الفارابى لطالب الكلیة:

ھ.١ تم تحلیل المشاركة فى إستبیان الطالب عن العملیة التعلیمیة بالكلیة والذى ی
إحصائیا فى نھایة العام لوضع خطط التحسین للعام القادم.

دة .٢ ام ووح اء األقس ة، رؤس ى إدارة الكلی الب إل كاوى الط ال ش ة إرس إمكانی
ضمان الجودة.

یة.٣ نوات الدراس ات الس ائج إمتحان ة نت اموا معرف ذین ق الب ال ة للط المختلف
و  تبیان ھ تیفاء اإلس ة (إس ة التعلیمی تبیان العملی تیفاء إس ور بإس رط لظھ ش

نتیجة الطالب على نظام الفارابى).
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القیدونقلالتحویالت

أوالً : بالنسبة لقواعد تحویل الطالب المستجدین فى الفرقة األولى:

اریخ .١ ل ٢٩/٧/٢٠٠٧بت ون تحوی ات أن یك ى للجامع س األعل رر المجل ق

ة  ن كلی دھم م ل قی ى نق راغبین ف ات أو ال الطالب المرشحین للقبول بالجامع

ع إ ى م یق اإللكترون ب التنس ق مكت ن طری اظرة ع ر من رى غی ة أخ ى كلی ل

ق  ن طری الب ع ؤالء الط د ھ ل قی ل أو نق ول تحوی تم قب التأكید على أنھ لم ی

الكلیات أو الجامعات.

نوات  ى الس اظرة ف ات المتن ثانیاً: بالنسبة للضوابط الخاصة بالتحویل من الكلی

الدراسیة األعلى من الفرقة األولى:

راره ١٠/٣/٢٠٠٥یخ بتار ورد كتاب المجلس األعلى للجامعات بشأن تعدیل ق

اریخ  تھ بت ابق بجلس ات ٢٠/٤/٢٠٠٠الس ین الكلی ل ب وابط التحوی اص بض والخ

المتناظرة لتكون على النحو التالى:

ل .١ توى ك ى مس أن یكون التحویل بین الكلیات المتناظرة بالجامعات مركزیاً عل

جامعة . 

جحاً ومنقوال إلى الفرقة األعلى فى الكلیة المحول منھا. أن یكون الطالب نا.٢

ن .٣ ولین ع بة المح د نس ة %٢٠أال تزی دین بالفرق الب المقی دد الط ن ع م

المطلوب التحویل إلیھا وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلیة . 
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ى .٤ ى أعل دمین للطالب الحاصلین عل ین المتق أن تكون األولویة للتحویل من ب

تقدیر . 

ھر ال.٥ ى ش د مض اظرة بع ات المتن ین الكلی یجوز قبول طلبات تحویل الطالب ب

من بدء الدراسة . 

ین .٦ ل ب ى التحوی راغبین ف الب ال ى الط ادى عل ل م رض أى مقاب وز ف ال یج

الكلیات المتناظرة. 

ة .٧ ى أى جھ ھ إل ا لتقدیم د بھ یحق للطالب إستخراج بیان حالة من الكلیة المقی

أخرى. 

األعلى للجامعات یفید بأنھ قد عرض على المجلس بجلستھ ورد كتاب المجلس 

اریخ  دیر ٢/١٠/٩٩بت اب تق د إحتس یة عن ر أساس واد الغی ع الم أن وض ذكرة بش م

اظرة  ات المتن ین الكلی ى ب نوات األعل ى الس د ف ل القی ل أو نق الطالب فى حالة التحوی

بالجامعات وقرر اآلتى :

ة "التوصیة لدى السادة رؤساء الجامعات بإعت بار رسوب الطالب المنقول لفرق

واد  من م ة ض ة للكلی ة الداخلی اً للالئح دخل وفق ة ال ی واد تكمیلی ى م ى ف أعل

رى  الرسوب والنجاح وال یحول دون تقدم الطالب بطلب التحویل إلى كلیة أخ

ى  ف عل ل یتوق ول التحوی ا إوأن قب ى أقرھ وابط الت ب للض تیفاء الطال س

ذا  ى ھ ات ف ى للجامع س األعل ى المجل افیة الت روط اإلض ذلك الش أن وك الش

تضعھا كل كلیة وفقاً لظروفھا".
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ثالثاً: النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة :

-قرر مجلس الجامعة أن یكون النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة كما یلى :

 ز اط ومراك ة ودمی افظتى الدقھلی ن مح ة م ة العام ى الثانوی لین عل الحاص

ر ة الكب منود والمحل ر س ة كف ن محافظ یال م ز ب ة ومرك ة الغربی ى بمحافظ

.الشیخ لقربھا من محافظة الدقھلیة

ارج  ل أو خ ات داخ ن كلی د م ل القی ى نق راغبین ف الب ال بة للط ا: بالنس رابع

الجامعة من غیر الطالب المستجدین :

ة أو  ى ذات الجامع اظرة ف ر من رى غی ى أخ ة إل ن كلی ب م د الطال ل قی وز نق یج

ذى جامعة أخرى بمو وع ال ى المجم ل عل ون حاص افقة مجلس الكلیتین بشرط أن یك

ول  ة للقب روط المؤھل توفیاً للش ة ومس ة العام ى الثانوی قبلتھ الكلیة سنة حصولھ عل

.بالكلیة فى تلك السنة
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عزيزي الطالب املستجد....                  عزيزتي الطالبة املستجدة ...
.                    ومرحبا بكـــم يف كليتكم ...كــــل عــــام وانتــــم خبري ..

تقام األنشطة الطالبیة 
بالكلیة

تحت رعاية
السعید محمد عبد الھادي/السید األستاذ الدكتور

عمید الكلیة

وريادة
محمد عطیة البیوميالسید األستاذ الدكتور /

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

إشراف عام
بد البديع السعيدأسامة ع/السید 

مدیر عام إدارة رعایة الشباب

حممــد املتـولــــيالسید /
مدیر عام شئون الطالب 

حــامــد عثمــــانالسید /
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المدیر العام ـ أمین الكلیة 

تولى عمادة الكلیة على التوالي

م٢٧/٦/١٩٧١حتى ١٩٦٢المرحوم أ.د/ إبراھیـــــم أبــو النجــــا من )١

حتى ٢٨/٦/١٩٨٣المرحوم أ.د/ كمـــال الدین كامل أحمد من )٢

م٢٦/٩/١٩٨٠

حتى ٨/١٠/١٩٨٠المرحوم أ.د/ محمــــد الشبراوي علــي من )٣

م١٧/١٠/١٩٨٣

حتى ٨/١٠/١٩٨٣المرحوم أ.د/ فـــــاروق أمیــن عــــزت من )٤

م٧/١٠/١٩٨٥

حتى٧/١١/١٩٨٥أ.د/ عفـــت عبـــد الغنـــي ھــــارون من )٥

م٦/١١/١٩٨٨

م٢١/٤/١٩٩١حتى ١٦/١١/١٩٨٨أ.د/ حمـــدي إبراھیــــم العیشـــــي من )٦

حتى    ٢/٥/١٩٩١المرحوم أ.د/ محمد رفعــــــت النحاس من )٧

م١/٥/١٩٩٤

حتى    ٣/٥/١٩٩٤المرحوم أ.د/ محمد مصطفي حافـــــظ من )٨

م٢/٥/٢٠٠٠

حتى ٢/٥/٢٠٠٠المرحوم أ.د/ علـي عبد اللطیف حجازي من )٩

م٢٧/٨/٢٠٠٣

م٣١/٧/٢٠٠٥حتى ١٤/٩/٢٠٠٣أ.د/ مدحــــت محمــد محمــد علـي من )١٠
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حتى ١/٨/٢٠٠٥أ.د/ فرحـــة عبـــد العزیــز الشنــاوي من )١١

م١٤/٨/٢٠٠٧

حتى ٢٨/١١/٢٠٠٧أ.د/ عمـــــرو على على ســـــرحــان من )١٢

م٣١/٧/٢٠١٠

حتى ١/٨/٢٠١٠أ.د/ أشــرف محمـــد عبــد الباســط من )١٣

م١٦/١٠/٢٠١١

م١٥/١١/٢٠١٤حتى ١٥/١١/٢٠١١أ.د/ أیھـــاب محمـد سعد من )١٤

٣٠/٦/٢٠١٥حتى ١٦/١١/٢٠١٤أ.د/ محمد رضوان الحدیدى من )١٥

حتى  اآلن .١/٧/٢٠١٥أ.د/ السعید محمد عبد الھادى من )١٦

أخي الطالب ... أخيت الطالبة ... 
رح  ر بدایة أھال ومرحبا بكم في ھذا الص ي تعتب ب والت ة الط الق كلی العم

د  ي بعی ام الماض ة الع ت الكلی ث احتفل ر حی ب بمص ات الط دم كلی ن أق م

میالدھا الخمسین وھى ثاني كلیة معتمدة على مستوى مصر.

ھذا الصرح العمالق یجعلكم تشعرون بالفخر واالعتزاز باالنتساب إلیھ .

ید وإنكم تبدعون .فكل عام وانتم بخیر مع استقبال العام الجامعي الجد

معلومات ھامة
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:الب اد الط ة إتح ة أو الجامع الب الكلی د لط رعي الوحی یم الش و التنظ ھ

ة  ة كاف ة ممارس یم وكفال ة وتنظ ات المعنی ام الجھ یلھم أم والذي یتولي تمث

األنشطة الطالبیة.

ر ل :یحظ ي داخ اط طالب ذ أي نش ة تنفی ة بالجامع ب أو طالب ل طال ى ك عل

ید الكلیة أو خارجھا بدون  اد والس س االتح ن مجل بقة م ة مس ة كتابی موافق

أ.د/ مستشار االتحاد أو السلطات الجامعیة المختصة.

ـذا ـة : لـ ة للعلمیـ د المنظم ـوائح والقواع ـزام باللـ ـاً لاللت ـوكم جمیعـ أدعـ

ة      ي إدارات الكلی ة ف ـرعیة ممثل ـالل الشـ ـن خـ ـل م ـة والتعـام التعلیمی

ب.المختلفة واتحاد الطال

الجھاز الفني لرعایة الشباب بالكلیة 
وخدماتـــھ 

 ـایة ي برع دور األرض باب بال ة الش ي لرعای از الفن ع الجھ ئون یق باب وش الش

الطالب بالكلیة بجوار مدرج أ.د/ أبو النجا

ئوالً بال از مس ة یعتبر ھذا الجھ اد الطالب بالكلی ـع اتح اون م ـط تع ـن التخطی عـ

ألنشطة الطالبیة.واإلشراف على جمیع ا

ویختص الجھاز بما یأتي :

٥
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ان أوالً: الل لج ن خ ة م ـة المختلف ـة الطالبیـــــ ـة األنشطـ ى ممــارسـ راف عل اإلش

اتحاد  الطالب وإدارة رعایة الشباب.

اإلشراف على دعم الكتاب الجامعي.ثانیاً :

اإلشراف على مكتبة الطالب.ثالثاً :

اً : ى تقدیـرابع راف عل ادرین اإلش ر ق الب الغی ة للط ـة والعینی ـاعدات المادیـ ـم المسـ

عن طریـق صندوق التكافل االجتماعي وجمعیـــة رعایة 

بتقدیم تلك اإلعانات للطــالب مثــل:الطالب حیث یقوم  الصندوق

سداد رسوم اإلقامة بالمدن الجامعیة.)١

سداد الرسوم الدراسیة.)٢

الطالب في دراستھ.یحتاجھایة التىالمساعدة في الحصول على الكتب العلم)٣

المساعدة في الحصول على المالبس من صندوق التكافل االجتماعي .)٤

كیفیة الحصول على ھذه الخدمات:

بالكلیة.رة الخاصة من إدارة رعایة الشبابیقوم الطالب بسحب االستما)١

ع ت)٢ الب م ئون الط ن ش تیفاءھا م د اس ي اإلدارة بع تمارة إل اد االس یحتع وض

ع المساعدة المطلوبة.نو

تعرض االستمــارة على مجلـــس إدارة الصنـدوق لتقریر المساعدة.)٣

األوراق المطلوبة للبحث االجتماعي: 

صورة بطاقة الطالب وولي األمر.)١

مفردات المرتب أو المعاش لولي األمر.)٢
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بحث اجتماعي من الشئون االجتماعیة التابع لھا محل اإلقامة.)٣

ة في حالة وفاة ولي األمر.صورة شھادة الوفا)٤

شھادة من الجمعیة الزراعیة بحیازة أو عدم حیازة األرض الزراعیة.)٥

جمعیة رعایة الطالب 

ي  اعدة ف م للمس ادي لھ دعم الم دیم ال الب وتق اعدة الط دف مس ئت بھ أنش

االستمرار في الدراسة
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اتحـاد الطـــالب

بالكلیة مبنى صیدلة القدیم.یقع مقر اتحاد طالب الكلیة بالدور األول ♦

ارس♦ ھ تم الل لجان ن خ ذي م رعي ال ل الش و الممث الب ھ اد الط ر إتح ة یعتب كاف

األنشطة الطالبیة.

یشكل اتحاد الطالب من طالب الكلیة المقیدین بھا للعــام الدراســـي الجدید. ♦ 

ل الكل♦  ادة أ/ د وكی ـاً بری ـة سنویـ ـالب الكلیـ اد طـ ـس اتح ـل مجل ة یشكـ ئون ی لش

التعلیم والطالب مستشار عام اتحاد الطالب.

مستشاري لجان مجلس االتحاد من أعضاء ھیئة التدریس.)١

أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس االتحاد من الطالب.)٢

یعمل مجلس اتحاد طالب الكلیة عــلى تحقیــق أھـــداف االتحاد    ♦

من خالل لجانھ اآلتیة:

لجنة األسر الطالبیة.)١

اللجنة الثقافیة.)٢

اللجنة الفنیة .)٣

لجنة الجوالة والخدمة العامة.)٤

اللجنة الریاضیة.)٥

لجنة النشاط االجتماعي والرحالت.)٦

اللجنة العلمیة والتكنولوجیة.)٧
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لجنة األسر الطالبیھ

تعمل لجنة األسر على تحقیق األھداف التالیة:*

وانین تشجیـع تكـوین األسـر بالكلیة ودعـم نشـاطھا في إطا- أ ھ   الق ر ما تسمح ب

واللوائح المنظمة.

المختلفة بالكلیة وتنظیم المسابقات فیما بینھا.األسرأنشطةبینالتنسیق-ب

تنظیم الرحالت والمعسكرات الثقافیة واالجتماعیة والترفیھیة.-ت

أ/ شریف احمد العشري المشرف المسئول

اللجنة الثقافیة

تحقیق األھداف التالیة:تعمل لجنة النشاط الثقافي على *

ع - أ تنظیم أوجھ النشاط الثقافي التي تؤدي إلي تعریف الطالب بخصـائص المجتم

تطوره.واحتیاجات

دوات -ب یم الن ق تنظ ن طری الب ع ین الط افي ب ومي والثق وعي الق یم ال تنظ

والمعارض وإصدار

المجالت والنشرات اإلعالمیة.-ج

والثقافیة.العمل على تنمیة طاقاتھم األدبیة والفكریة -د

المواطنة لدى الطالب.وحقوقالسیاسيالوعيقیمةزیادةعلىتعمل-ه
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نشر مفاھیم الدیمقراطیة الصحیحة وثقافة حقوق اإلنسان بینھم.-و

یة -ز ات السیاس ف االتجاھ ع مختل ل م ان والتواص وق اإلنس ة حق ر ثقاف نش

والتنسیق فیما بینھم. 

أ/ ریھام مجدي یسالمشرف المسئول

نیةاللجنة الف

تعمل لجنة النشاط الفني على تحقیق األھداف التالیة:*

اكتشاف وتشجیع المواھب الفنیة وتنمیتھا.-أ

تنظیم الحفالت وتقدیم العروض المسرحیة وإقامة المعارض الفنیة.-ب

اإلشراف علي المسابقات الفنیة.-ج

أ/ احمد عمـر أبـــو الخیــر، أ / دالیا محمد فرج شاھینالمشرف المسئول

لجنة الجوالة والخدمة العامة

تعمل لجنة الجوالة والخدمة العامة على تحقیق األھداف التالیة:*

ة -أ ادئ  الحرك لیمة ومب س الس ى األس ـي عل ـاط الكشف ـھ النش ـر أوج ـم ونش تنظیـ

الكشفیة.

تفادة -ب الب  لالس ة للط ة الفرص ة وإتاح فیة والترفیھی كرات الكش ة المعس ـم إقام تنظیـ

منھا.
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برامج الخـدمة العـامة والمساھمـة في المشروعات القومیة.وضــع-ج

تنظیم برامج خدمة البیئة بما یساھم في تنمیة المجتمع.- د

أ/ دینا عبد الھادى طلبھ ، أ/حسام الدین عوضالمشرف المسئول

اللجنة الریاضیة

تعمل لجنة النشاط الریاضي على تحقیق األھداف التالیة:*

الروح الریـاضیة بین الطـالب وتشجیع المواھب الریاضیة والعمـل على تنمیتھا.بث -أ

ابقات-ب ـة المس ـریاضة وإقــام ـفرق ال وین ال ـة وتك ـریاضي بـالكلی اط ال ـم النش تنظی

والمھرجانات الریاضیة.

اإلشراف علي المسابقات الریاضیة.-ج

دین  ام ال راھیم ، أ/وئ انین أب افظ حس ئول أ/ ح رف المس المش

حسین الباز

و سمیر محمد حسن محمد أ/ دین عوض،أ/أمیر أب ام ال ،أ/حس

بكر

اللجنة االجتماعیھ والرحالت

*تعمل لجنة النشاط االجتماعي والرحالت على تحقیق األھداف التالیة:
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املین -أ ـدریس والع ة الت ـاء ھیئ ین أعض الب وب ین الط ـاعیة ب ـروابط االجتم ـة ال تنمی

لتعاون واالیخاء بینھم.بالكلیة وإشاعة روح ا

اد  -ب ى إیج ل عل ـن والعم ـاكلھم واحتیـاجاتھ ـة مش ـالب ودراس ـخدمات للط ـم ال تقدی

الحلول لھا.

العمل علي توفیر الدعم االجتماعي لغیر القادرین وذوي االحتیاجات الخاصة. -ج

أ/ اشرف محسن عبد الفتاح ، أ/ رغده نزیھ المشرف المسئول

وجیالجنة العلوم والتكنول

تعمل لجنة العلوم والتكنولوجیا على تحقیق األھداف التالیة:*

تقوم بدعم األنشطة العلمیة من خالل نوادي العلوم وتسجیل براءات االختراع.-أ

ع -ب ي وض عقد الندوات العلمیة والمحاضرات ومتابعة سیر عملیة التعلیم والمشاركة ف

الجداول الدراسیة وجداول االمتحانات.

شر ثقافة التكنولوجیا والمعرفة وتطبیقھا وإنتاجھا.تعمل على ن-ج

أ/ رغده نزیھالمشرف المسؤل

:األبحاث االجتماعیة

أ/ بسنت عبد الجواد-٣أ/ ریھام مجدي-٢أ/ رغدة نزیھ-١
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ھكیفیة تكوین األسر الطالبی

اء طالباً إلي ا٢٥یقدم طلب تكوین األسرة من عدد ال یقل عن • ادة أعض د الس ح

كل  ھ تش ة موافقت رة،وفي حال ادة األس ى ری ة عل ة للموافق دریس بالكلی ھیئة الت

ل  داخلي لعم جمعیة تأسیسھ لألسرة بإشراف رائد األسرة تتولي وضع النظام ال

األسرة في نطاق أحكام الالئحة المالیة واإلداریة التحاد الطالب.

ب • ن تعلن األسرة عن قبول االنضمام إلیھا ویج رة ع اء األس دد أعض ل ع أال یق

وم  ددین للرس ة والمس یة المختلف رق الدراس ن الف ة م اً وطالب ین طالب خمس

الدراسیة.

دأ • ن ب ھرین م الل ش ي خ ة ف اد بالكلی د االتح ي رائ رة إل اء األس ب إنش دم طل یق

الدراسة مرفقاً بھ:

موافقة عضو ھیئة التدریس على ریادة األسرة.- أ

ـة-ب ـة العمومیـ ر الجمعیـ ى محض ة عل ـت الموافق ـي تم ـة التــ التأسیسیـ

ة  ـك خط ـرة وكذل ـد األسـ ن رائـــ ـد م ـرة معتـ ل األســــ النظـام الداخلي لعم

النشاط في اللجان المختلفة.

وم -ج ـداد الرس قائمـة بأسماء أعضـاء األسرة مع إرفـاق مــــا یــدل علــى سـ

الدراسیة

ال تعتبر األسرة قائمة قانوناً ولھا الحق ف• ة ح اط المختلف ھ النش ي ممارسة أوج

توافر الشروط الالزمة لتكوین األسر وتسجیلھا بإدارة رعایة الشباب .

تطور أنشطة الكلیة
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ـة  ي األنشط ـة ف ـرة ھـائل رة طف وام األخی الل األع ب خ ة الط ھدت كلی ـد ش لق

ر ة الكبی الب القیم ي  الطالبیة لمسنا مظاھرھا وجنینا ثمارھـا حین استشعر الط ة الت

ـن دور   ـذلك م تقع في التواصل البناء مع زمالئھم وأعضــاء ھیئـة التـدریـس وما ل

.بـارز في   تـنمیة الشخصیة بشكل متوازن متكامل

ـط  ي فـق ـوق دراس ـة تف ـیس مسأل ـة ل ـاة العـلمی ـي الـحیـ ـاح ف إن النجــ

ـد أن وإنمـــا لـكي  ـال ب اح ف ـذا النج ون مرتبطیـكتمل ھ ـة یك ـات اإلنـسانیـ اً بالعــالق

ـات  ـة المـلكـ ـھ وتـنمیـ ـر وتـفھمــ ول اآلخ ى قب درة عل ویة والق ة الس واالجتماعی

والمـــواھــب بمـا یـحقـق اإلشبــاع النفـسي والثقــة الـروحیـة.
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وةـــدع

للمشاركة يف األنشطة الطالبية بالكلية 
ع یل لجمی ق أص اط ح ة النش ـ ممارس ـالوافدین ـ ریین ـ ة ( المص الب الكلی ط

ة  ة طلب طة المختلف ي األنش وبین ف زین والموھ الب المتمی ى الط تر) عل مانشس

وطالبات التوجھ إلدارة رعایة الشباب بالكلیة لتسجیل اسمھ في المجاالت اآلتیة:ــ 

النشاط الریاضي

نس ( كرة قدم ــ كرة سلة ــ الكرة الطائرة ــ كرة ید ــ ألعاب ق ـ ت باحة ـ وى ــ س

كواش ـ  ة ـ اس ـ مالكم ارعة ـ ـ مص ودو ـ ـ ج ة ـ ـ كارتی ة ـ نس طاول ـ ت ي ـ أرض

مصارعة الذراعین ـ تایكوندو).

النشاط الثقافي

ـ  دوات ـ ـ ن غ ـ ـ نواب رحي ـ ألیف مس ـ ت ث ـ ـ بح ال ـ ـ مق ل ـ ـ زج ( قصة ـ شعرـ

)أمسیات ـ مسابقة قرآن كریم ـ مسابقة األحادیث ـ نادي األدب

النشاط الفني

(موسیقي ــ كورال ــ الفنون الشعبیة ــ الفنون التشكیلیة ــ الفنون المسرحیة)

النشاط االجتماعي والرحالت

ـ  ة ـ وث االجتماعی ـ البح ة ـ ة المثالی ب والطالب ابقة الطال ـ مس طرنج ـ ( الش

)القوافل االجتماعیة المتكاملة ــ االشتراك في الرحالت الطویلة والقصیرة 
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الجوالة والخدمة العامة

ـ  ع ـ ة المجتم ة وتنمی ة البیئ ـ خدم ة ـ ة العام ـ الخدم فیة ـ كرات الكش ( المعس

الدورات الكشفیة واإلرشادیة ـ المرشدات ـ نشر الحركة الكشفیة).

نشاط األسر

( تسجیل األسر ــ المشاركة في أنشطة األسر المختلفة ــ حفالت )

یاالنشاط العلمي والتكنولوج

دریب  ة ـ الت ـ دورات علمی ات ـ ارات واختراع ـ ابتك وم ـ ادي العل ـ ن اث ـ (أبح

الصیفي)
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المراكز التي تم الحصول علیھا

على مستوى الجامعة

اللجنة الفنیة

 ث توى الثال فوز  فریق التمثیل بكلیة الطب فى مجال التمثیل المسرحى على المس

م٢٠١٦فى المھرجان المسرحى الثامن   للعام

 ة یم الخاص ة التحك ائزة لجن ى ج ة عل ول الكلی ان –حص ائزة األلح ائزة –ج ج

مركز أول دیكور .–االضاءة 

 ز األول ى المرك رحى عل ل المس ال التمثی ى مج ب ف حصل فریق التمثیل بكلیة الط

م٢٠١٦المستوى األول أفضل عروض المھرجان  للعام 

ثانى  فى مجال الدیكور فاز السید / شادى قطامش       بالمركز ال

 ألیف ى الت ة ف یم الخاص ة التحك ائزة لجن ى ج راھیم عل ى اب د عل ید / محم از الس ف

المسرحى والمركز األول إخراج 

فازت الطالب/ أحمد المنسى      بالمركز األول  فى مجال التمثیل

فازت الطالبة / سلمى سمیر     بالمركز الثانى  فى مجال التمثیل

إیمان صفوت    بالمركز الثالث  فى مجال التمثیلفازت الطالبة /

  جائزة اإلضائة -فوز الطالب / عز حلمى

  فوز الكلیة على جائزة األلحان
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اللجنة الثقافیة

ران  ظ الق ي حف ة ف ابقة الدینی ي المس د ف ماؤھم بع فاز كل من الطالب التالي أس

الكریم كلھ واإلنشاد الدیني وھم :ــ 

رآن الطالبة / فاط ي الق المركز األول ف ة ب ة الثالث مة عبد الحكیم عبد الفتاح بالفرق

الكریم علي مستوي الجامعة.

 ریم رآن الك ي الق انى  ف المركز الث ھ  ب الطالب / عمرو عالء ابراھیم الفرقھ الرابع

علي مستوي الجامعة.

ریم الطالبھ / اسیا ابراھیم عبدهللا  بالفرقة االرابعھ  بالمركز الرابع في ال رآن الك ق

علي مستوي الجامعة 

 ي ریم عل رآن الك ي الق ابع ف المركز الس ى  ب د المغن الح عب د ص ب / محم الطال

مستوي الجامعة.

 ( غ ة ( النواب ات الثقافی ابقة دورى المعلوم ى مس ث ف المركز الثال ة ب وز الكلی ف

م٢٠١٦-٢٠١٥

نى فوز الطالب / ھشام حسام الشحات بالمركز الثالث فى االنشاد الدی

  ة توى الجامع ى مس المركز األول عل ا  ب فوز الطالب / أحمد أیمن أحمد السید عط

شعر فصحى 

  فوز الطالبة / آیة عادل أحمد   بالمركز األول على مستوى الجامعة  شعر عامیة

  ة توى الجامع ى مس المركز األول عل وض   ب ید ع الح الس فوز الطالب / أحمد ص

مجال التألیف المسرحى
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وز ال ة  ف توى الجامع ى مس المركز األول عل ید   ب د الس ى محم راء عل ة /إس طالب

شعر العامیة 

  ة توى الجامع ى مس انى عل المركز الث ده  ب د عب د محم حى أحم ة / ض وز الطالب ف

مجال القصة القصیرة 

انى ع المركز الث اوى  ب ن المنش ا محس ة / میرن وز الطالب ة  ف توى الجامع ى مس ل

.مجال الروایة 
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ة االجتماعیةاللجن

ي ابقة فاز الطالب / اكرم السید عبد اللطیف البراش ي مس رر ف المركز األول مك ب

الشطرنج علي مستوي الجامعة.

د اجي حام ما ن ھ / س ازت الطالب ابقة ف ي مس المركز االول ف ة ب ة الثانی بالفرق

الشطرنج علي مستوي الجامعة.

بوع بالفرقة الثانیة ففازت الطالبھ / سما ناجي حامد ي أس طرنج ف ابقة الش ي مس

فتیات الجامعات المصریة الثالث.

 ابقة ي مس ة ف ة السادس ل بالفرق وض الجم ان ع ل عثم دي كام ة / ن ازت الطالب ف

الشطرنج في أسبوع فتیات الجامعات المصریة الثالث.

ولي ولي الخ اد مت الم عم ب / إس اني فاز الطال ز الث ي المرك ة عل ة السادس بالفرق

في مسابقة الطالب المثالي. مستوي الجامعة 

وض د ع ادل أحم ھ ع ة / آی ازت الطالب اني ف ز الث ي المرك ة عل ة الرابع بالفرق

مستوي الجامعة في مسابقة الطالب المثالي.
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اللجنة الریاضیة

: فاز كل من الطالب التالى أسماؤھم بعد بالمراكز التالیة فى دورى الجامعة-

   فى ألعاب القوى بالمركز األولالطالب  / محمد السعید الشاعر

 الطالب  / محمد السعید الشاعر         بالمركز الثانى            فى ألعاب القوى

      فى التایكوندو الطالب  / محمد السعید الشاعر         بالمركز الثانى

فى الجودو ل    الطالب  / محمود صالح أحمد         بالمركز األو

           فى الجودو الطالب  / أحمد على على شلتوت   بالمركز األول

فى الجودو ألول            الطالب  / محمود صالح أحمد         بالمركز ا

 فى الجودو الثالث           الطالب  / سامح أحمد أبو الغیط       بالمركز

فى السباحةیادة              بالمركز األول       الطالب  / طاھر محمد ز

الطالب  / منیر أیمن نور الدین          بالمركز األول والثالث  فى السباحة

الطالب  / أحمد عبد اللطیف سعد   بالمركز األول                فى كمال أجسام

 فى كارتیھ طالباتاألول         الطالبة  / مھا محمود عبد الرحمن   بالمركز

           فى رفع أثقالالطالب  / عبد الرحمن كمال          بالمركز األول

 فوز فریق الكلیة للكرة الطائرة طالبات بالمركز الرابع على مستوى الجامعة
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١٧

الجوالة والخدمة العامة

توى األول ( دی ز األول المس ى المرك ب عل ة الط ة بكلی ق الجوال ل فری ى حص –ن

ة –كشفى وارشادى  ة العام ات –الخدم یم واالتجاھ توى –الق افى ) والمس والثق

م٢٠١٦معارض )  للعام –سمر –الثالث ( فنى 

.فازت الطالبة / ھند محمد السید على الجوالة المثالیة على مستوى الجامعة

العلمیةاللجنة

د د خال م محم ازم قاس و فاز الطالب/ ح ة ھ ة السادس ز بالفرق ي المرك ھ عل وفریق

األول في مسابقة الملتقي األول للمبدعین والمبتكرین والباحثین.
.
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عزيزي الطالب ...
...عزيزتي الطالبة

الئحة الكلیة تحفظ حقوقك وتنظم واجباتك
موقع الكلیة ھو الموقع الرسمي الوحید لتلقي معلوماتك 

medfac.mans.edu.eg /Arabicموقع الكلیة
unitslqaap/medfac.mans.edu.egموقع الجودة

/arabic
medfac.mans.edu.eg/arabic/libraryموقع المكتبة

موقع رعایة الشباب
https://www.facbook.com/adartraytalshbabklytbalmns

wrt/?fref=ts

/https://www.facbook.com/groupsموقع شئون الطالب

یسعدنا تلقي اقتراحاتكم 
بمكتب رعایة الشباب بالكلیة

أماكن تنفیذ األنشطة  الطالبیة

المواقع االلكترونیة بالكلیة
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ي  اط ف ـذ   النش ـاكن تنفیـ أجیر أم تقوم الكلیة ممثلة فـي إدارة رعـایة الشبـاب بت
الجامعة كالتالي :ــ  

طة ال)١ یة:األنش ھ ریاض ب النجیل راض ومالع ددة األغ ان متع ب الترت ( مالع

والقریة االولمبیة والصالة المغطاة ).

ة :)٢ طة االجتماعی ة األنش ة االولمبی طرنج بالقری ة الش طرنج " قاع الش

دریس  ة الت اء ھیئ ادي أعض ـ ن "اللقاءات االجتماعیة والمقاالت " نادي النیل ـ

."

ة :)٣ طة الثقافی طاألنش ات األنش ات قاع ة وقاع ات بالجامع ة االجتماع ة وقاع

ومدرجات الكلیة .

ة :)٤ ات األنشطة الفنی م وقاع كیلیة والرس ون التش ات الفن ة " قاع ارح الكلی مس

الموسیقى برعایة الشباب بالجامعة ".

إلقامة المعسكرات الكشفیة للجوالة والمرشدات.المخیم الكشفي :)٥

ولوجیة.لتنفیذ األنشطة العلمیة والتكننادي العلوم :)٦

من خالل مدرجات الكلیة والقاعات والساحات والقریة أنشطة األسر الطالبیة:)٧

االولمبیة.

دور الكلیة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
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تھدف سیاسة الكلیة في مجال الخدمة المجتمعیة إلي تقدیم الخدمات الصحیة 

ین جمیع األطراف المتمیزة وتوجیھ جمیع األنشطة ومجاالت الدعم والتعاون ب

المجتمعیة إلي المجتمع المحیط والذي یمثل أفراده أصحاب المصلحة األولي لتقدیم 

الدعم والخدمات الصحیة إلیھم بصفھ مستمرة وكسب رضاھم في سوق العمل 

وذلك من خالل :

الل )١ ن خ ع م ات المجتم ع منظم ة م ین الكلی ة ب ات التفاعلی تنمیة وتطویر العالق

طة الت ل األنش ا تفعی ة وفق ئون البیئ ع وش ة المجتم اع خدم ا قط وم بھ ي یق

لمتطلبات المجتمع المحیط.

ة )٢ ع الفعلی االرتقاء بمستوى الخدمة المجتمعیة بما یناسب مع احتیاجات المجتم

وأولویاتھ والتوسع في مجاالت تقدیم الخدمة المجتمعیة.

تحدید االحتیاجات الحقیقیة للمجتمع المحیط.)٣

مجتمع وتنمیة البیئة القوافل الطبیة،الندوات، حمالت وتشمل أنشطة خدمة ال

التوعیة، الحمالت التثقیفیة، واالستشارات الطبیة.

ة  اط خدم ي نش یة ف ب األساس م الجوان د أھ ة اح اركة الطالبی ل المش وتمث

طة  ك األنش ن تل ي أي م اركة ف ي المش ب ف ن یرغ ة،وعلي م ة البیئ ع وتنمی المجتم

لكلیة لخدمة المجتمع وشئون البیئة.االتصال المباشر بمكتب وكیل ا

Attendance Policyسیاسة الحضور الجامعي



-٨٢-

 ن وى م ب القص تفادة الطال ة اس ي كفال دف إل ة تھ ور بالجامع ة الحض سیاس

ة  ي الدراس ة ف ن المنفع ى م د األعل ھ الح مل تحقیق ي تش ة والت اة الجامعی الحی

اظ  ي الحف دف إل ن جھة،وتھ ة م ة والجامعی طة الطالبی د واألنش ي التقالی عل

آت  المة المنش امعي وس ل الج یر العم ي س اظ عل ة والحف ة العریق الجامعی

الجامعیة والبیئة الجامعیة النظیفة من جھة أخرى.

.سیاسة الحضور التعد بدیالً عن اللوائح الجامعیة والطالبیة ولكنھا مكملة لھا

دخول الحرم الجامعي

ار یة س ھ الدراس إبراز بطاقت ول یلزم الطالب ب د دخ ھ ) عن ول ( الكارنی یة المفع

ام  ة االزدح ت نتیج ض الوق ر بع تغرق األم د یس ن وق الحرم الجامعي لرجل األم

ار  تعداً لالنتظ ون مس ب أن یك ي الطال ذا عل دخول والخروج،ل ات ال د بواب عن

حسب الحالة.

 اء ول أبن ة،وتمنع دخ یارتھم الخاص الب بس ول الط ع دخ ة تمن ة الجامع سیاس

دریس والعاملین بسیارات ذویھم.أعضاء ھیئة الت

 ي ة إل ات الخاص الب ذوي االحتیاج ول الط ھیل دخ مح بتس ة تس سیاسة الجامع

الحرم الجامعي وقاعات الدراسة.
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الحضـــور

       ي ـة األول ة الدراسیــ ة الحلق علي الطالب الحضور إلي الحرم الجامعي قبل بدای

ـ غ(  ل ـ ـ معم وم یرهمحاضرة ــ فصل ــ تمرین عملي ـ ة الی ى نھای اء حت )والبق

ور  ب حض ي الطال ك،ویفترض عل ر ذل ریح بغی ھ تص ان لدی ي إال إذا ك الدراس

أخر أو  كل مت ول بش ة الوص ا،وفي حال جل بھ یة المس ات الدراس ع الحلق جمی

التغیب عن الحلقة الدراسیة یتم تسجیلھ غیاب.

ان الطال تم حرم ة وی دروس العملی رات وال ور المحاض ب حض زم الطال ب یل

ول  ن دخ ة م س الكلی رارات مجل ررة بق ھ المق بة غیاب اوز نس المتج

االمتحان.

الیوم الدراسي

 یة دون رة دراس ر فت اء أخ د انتھ ھ بع رم كلیت غیر مسموح للطالب بالتواجد بح

تصریح معتمد من وكیل الكلیة المختص.

 ة ات الطالبی ة للتجمع اكن المخصص ي األم د ف ب بالتواج زم الطال یلت

بالكلیة.

 یم ات وتنظ ات واالقتراح دیم الطلب ق لتق ة كمنس ل دفع ب بك ار طال تم اختی ی

ذا  وم بھ ن أن یق استخدام مصادر كلیتھ،والتنسیق بین كلیتھ وإدارة الكلیة ویمك

الدور احد طالب االتحاد المنتخب بالكلیة.
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 ات درجات والقاع ة الم المة ونظاف ي س اظ عل ب بالحف زم الطال یلت

ع األ دم وض یة وع ات الدراس اء أو قاع واء بالفن ي س ي الكراس ل عل رج

التدریس.

 ث أن الحھ حی ھ إص يء علی ف ش ن اتل ة أن م ة سیاس ي الجامع تتبن

ة  ة عام ا ملكی ب ولكنھ ا للطال ت ملك ة لیس ات الجامع ات ومنش مقتنی

اقي  وق ب ن حق اص م ي انتق للجمیع،وإتالفھا سواء عن عمد أو بدون قصد یعن

ام طالب الجامعة، لذا بعد إجراء ال ا ق الح م تحقیق المناسب یلتزم المخرب بإص

بإتالفھ.

األمن الجامعي

 المة ي س اظ عل تھم الحف ا ومھم ة وكلیاتھ ون الجامع امعي یمثل أفراد األمن الج

الطالب وعل الطالب تنفیذ تعلیماتھم بروح التعاون.

 وم رد األمن،یق ل ف وء تعام ن س كوى م د الش رد عن ات ف ذ تعلیم ب بتنفی الطال

ن كاوى ، األم ب الش ھ أو مكت ابع لكلیت كاوى الت ب الش كوى لمكت دم بش م یتق ث

الرئیسي التابع للحرم الجامعي.
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الحفاظ علي اآلداب الجامعیة

 داء ة ، ارت د المجتمعی ة والتقالی ي اآلداب الجامعی اظ عل ف بالحف ب مكل الطال

س  ورت للطالب،والمالب ل الش موح بھا،مث ر مس اء غی ة للحی س الخادش المالب

قصیرة والتي تكشف تفاصیل الجسم للطالبات.ال

 اكن ي األم رد ف كل منف ة بش ب والطالب د الطال مح بتواج ة ال تس ة الجامع سیاس

ؤالء  ل ھ ي تحوی المغلقة أو الحدائق التي ال یوجد بھا سواھم وللجامعة الحق ف

الطالب للتحقیق واستدعاء أولیاء أمورھم.

ات الت الب والطالب مح للط ة تس ة الجامع دائق سیاس ي ح اعي ف كل جم د بش واج

ة  د الجامعی زام بالتقالی ار االلت ي إط ك ف ة وذل اكن المفتوح ة واألم الجامع

والمجتمعیة.

.التدخین غیر مسموح بھ في الحرم الجامعي أو داخل الكلیات الجامعیة

الحفاظ علي البیئة

 : ا اور منھ دة مح الل ع ن خ ة م ي البیئ اظ عل تشجع الجامعة طالبھا علي الحف

لبة ت واد الص ع الم ل وض دویر مث ادة الت نادیق إع ي ص ات ف شجیع إلقاء المخلف

والمواد اللینة كالً في الصندوق المخصص لھ.

 تخدام جع اس ة ، وتش ظ األطعم ة لحف اس الورقی تخدام األكی ة اس جع الجامع تش

أكیاس إعادة االستخدام لحفظ المنقوالت.
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دراجات الھوائی ي تشجع الجامعة استخدام الطالب لل ائل الت م الوس وفر لھ ة وت

امعي  رم الج ل الح دراجات داخ ي ال ة عل ن والمحافظ وب األم م الرك من لھ تض

أثناء الیوم الدارسي.

 ي اظ عل ادرات للحف ون مب ذین یتبن الب ال اعدات للط ع المس ة جمی ل الجامع تكف

ة  ة الجامعی ي البیئ اظ عل ي الحف دف إل ة تھ ر جامعی ون أس ذین یقیم ة وال البیئ

والمجتمعیة.

التظاھــرات

 ر ق التعبی ة ح التظاھر نشاط محظور داخل الجامعة بكافة صوره وتكفل الجامع

عن الرأي بكافة الوسائل المشروعة من خالل األنشطة المختلفة.
موقع شئون الطالب

https://www.facbook.com/groups/3736844594432443297
?ref=bookmarks.

موقع رعایة الشباب
https://www.facbook.com/AdartRaytAlshbabklytTbAl
mnawrt/?fref=ts.
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تعریفات خاصة بجودة التعلیم

اإلعتماد األكادیمي

ماھو اإلعتماد ؟؟؟؟

ا  ة بانھ ھو االعتراف الذي تمنحھ ھیئة ضمان جودة التعلیم واالعتماد للمؤسس

ة  ي درج ل وعل ة قادرة علي تخریج طالب قادر علي    المنافسة في سوق العم عالی

ن  الي  م در ع ي ق ة عل ة ومجتمعی دمات بحثی دم خ ة تق ان المؤسس اءة وب ن الكف م

الكفاءة حسب معاییر تم وضعھا من الھیئة.

ما أھمیة االعتماد ؟؟؟؟

ادة .١ ي زی ؤدي إل اظرة ی ات المن ة بالكلی ا مقارن رف بھ ھادة معت حصولك على ش

فرص توظیفك داخل وخارج مصر.

ق .٢ د الطری ومي یمھ اد الق م اإلعتم ن ث ي وم اد اإلقلیم ى اإلعتم ول عل للحص

تكمال  ل وإس ھولة العم ھادتك وس راف بش ي اإلعت نعكس عل ا ی المي مم الع

الدراسات العلیا الخاصة بك خارج مصر دون طلب معادالت للشھادة.

ة .٣ ن الكلی ك م من تخرج ا یض یم مم ودة التعل ن ج ي م توى األساس مان للمس ض

ارات اإل ارف والمھ ع المع ة وأنت مكتسب جمی ن مزاول ك م ي تمكن ة الت كلینیكی

مھنة الطب بتمیز.

خطوات الحصول على اإلعتماد:
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ي  اد وھ نح االعتم لطة م الحصول علي االعتماد یتطلب اللجوء الي ھیئة لھا س

الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  واالعتماد       

National Authority for Quality Assurance and

Accreditation of Education "NAQAAE"

Visionالرؤیة 

ھي تخیل لما ستكون علیة المؤسسة بعد عدة سنوات من التطویر.

رؤیة الكلیة

ان نصنف اقلیما ونحقق التمیز في التعلیم الطبي والبحوث وخدمة المجتمع.

Missionالرسالة  

ھي وصف لما تقدمة الكلیة من خدمات وسبب وجود الكلیة.

رسالة الكلیة

حیة تق دمات ص دیم خ ي وتق دریب الطب یم والت ي التعل ز ف دیم مستوي عال التمی

ث  اء بالبح ذلك االرتق ة وك ة المتخصص ز الطبی ق المراك ن طری ع ع زة للمجتم متمی

العلمي.

Self Studyالدراسة الذاتیة 
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ھي دراسة الوضع الحالي للكلیة في كافة المجاالت:

القدرة المؤسسیة:

ة  ة التحتی ي البنی ودة ھ ة الج ة وانظم ة والقیادی ة االداری ة واالنظم للمؤسس

ن  ة م ة المؤسس ا تمتلك والتطویر بالمؤسسة ودور المؤسسة في خدمة المجتمع (م

موارد).

الفاعلیة التعلیمیة:

ة  ة التعلیمی ین العملی ل تحس ن اج وارد م تغالل الم ي اس ھي قدرة المؤسسة عل

یم ـ بكافة مكوناتھا(الطالب ـ عضو ھیئة التدریس ـ یم والتقی ي ـ التعل ث العلم البح

اماكن التدریس ـ البرامج التعلیمیة)

یلي دراسة الوضع الراھن تحدید:  

عف - اط الض وة -نق اط الق وة -نق اط الق ل لنق ل تحلی دات  اي عم رص والتھدی الف

اعي أو  ل الرب مي التحلی دات ویس رص والتھدی ة والف عف بالكلی SWOTوالض

Analysisل مقا م عم ع ث ا لوض ول لھ وب الوص ة المطل اییر المثالی ة بالمع رن

مقترحات التحسین.

وظفین  الب والم دریس والط ة الت اء ھیئ اركة اعض ة بمش تتم صیاغة الدراسة الذاتی

بالكلیة والمجتمع الخارجي من خالل: 

ذلك  ا وك ا ورقی استبیانات  ـ لقاءات ثم تحلیل نتائج االستبیانات التي تم توزیعھ

ریر المقابالت.من خالل تقا

Strategic Planالخطة االستراتیجیة 
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ھي خطة طویلة المدي (خمس سنوات ) لتطویر الكلیة في كافة المجاالت :

التعلیم والتعلم

البحث العلمي والدراسات العلیا

 خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 الموارد المالیة للكلیة

انظمة الجودة وتقیم االداء

ول والتي تم صیاغتھا ط للوص ع خط ة ووض راھن للكلی ع ال ل الوض ي تحلی بناء عل

وظفین  الي الوضع المطلوب من خالل مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والطالب والم

واالطراف المجتمعیة (من خالل المقابالت واالستبیانات التي تم توزیعھا).

SWOT Analysisالتحلیل البیئي او التحلیل الرباعي 

ة الداخلیة للكلیة:ھو تحلیل البیئ

            نقاط القوة في جمیع المجاالتS   Strength Point

        نقاط الضعف في جمیع المجاالتw  weakness point

وتحلیل البیئة الخارجیة للكلیة (العوامل الخارجیة المؤثرة علي اداء الكلیة)
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               (ما یشجع اداء الكلیة)فرصO   Opportunities

  (ما یقلل اداء الكلیة)تھدیداتT  Threa

Questionnaireاالستبیانات 

ام  ي نظ ا عل تم مالھ ة او ی ل الكلی ا داخ تم توزیعھ ھي استطالعات الراي التي ی

ل  ذھا مح تم اخ ا ی ودة كم مان الج دة ض الل وح ن خ ا م ل نتائجھ تم تحلی الفارابي وی

صیاغة الدراسة الذاتیة ووضع خطط التحسین.االعتبار عند

-اإلستبیانات المطلوبة لطالب البكالوریوس :

. إستبیان المحاضر

.إستبیان المقرر

.إستبیان الدعم الطالبى

. إستبیان التدریس فى مجموعات صغیرة

.إستبیان إمتحان الراوند

 تحریرى).–إستبیان طرق التقییم (شفوى

وري التعبیر عنھرأیك مھم  ومن الضر

مخرجات التعلم المستھدفة
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Intended Learning Outcomes (ILOs)

رر    ة مق د دراس ب عن بھا الطال ي یكتس ارات الت ھي مجموعة المعارف والمھ

ما  او عند االنتھاء من مرحلة البكالوریوس.

رر رر ILOSویجب ان یكون لكل موضوع من المق ل مق ي ك عھا ف تم وض وی

ة.عند توصیف

 ذة ة لھ ة بمعرفت ن الكلی راف م ي اعت ي ھ ة والت ھادة الكلی ب ش نح الطال تم م ی

المعارف والمھارات.

. یتم اختبار الطالب لقیاس مدي اكتسابة لھذه المھارات والمعارف

المعاییر القومیة االكادیمیة المرجعیة

National Academic Reference Standards
(NARS)

تو ي للمس د االدن ي الح ب ان ھ ي یج ارات الت ارف والمھ ن المع وب م ي المطل

راف  تم االعت ي ی ین حت امج مع ین أو برن رر مع تة لمق الل دراس ب خ بھا الطال یكتس

ودة  بالطالب اقلیمیا كخریج للبرنامج وھي معاییر وضعتھا الھیئة القومیة لضمان ج

التعلیم واالعتماد

وتتكون من:
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 المعلوماتKnowledge

 المھارات العقلیةIntellectual Skills

 المھارات العملیةPractical Skills

 المھارات االتصالیة والتنافسیةTransferable Skills

Course Specificationتوصیف المقرر 

ھو الوصف الدقیق للبنود االتیة:

موضوعات المقرر

ساعات التدریس النظریة والعملیة الخاصة بكل منھا

ن در تھدفة م ات المس ي المخرج ارات الت ارف والمھ رر: المع ذا المق ة ھ اس

یكتسبھا الطالب حین یتم دراسة المنھج.

طرق التدریس المستخدمة

الوسائل واالماكن الالزمة للتدریس

 یل ب لتحص ا الطال ع الیھ ي یرج ة الت ع االلكترونی ة والمواق ع العلمی المراج

المعلومة

طرق التقییم المستخدمة وتوزیع الدرجات علیھا

Course Reportالمقرر تقریر
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ھو الوصف الدقیق للبنود االتیة:

.نتیجة الطالب

.عدد ساعات التدریس النظریة والعملیة التي تم تدریسھا فعلیا

.أسباب عدم التدریس في حالة نقص الساعات عن المحدد

.أعضاء ھیئة التدریس الذین قاموا بالتدریس

.طرق التقییم التي تم استخدامھا

ر الممتحن الخارجي (ان وجد).إسم وتقری

.رأي الممتحن الخارجي في الطالب والورقة االمتحانیة

ع  ویم ووض ة والتق ة التعلیمی ي العملی ور ف ھ القص د اوج ھ تحدی اء علی تم بن وی

خطة للتحسین.

إستراتیجیة التدریس والتعلم 

جامعة المنصورة-كلیة الطب 

الكلیة وھي:تبني أسالیب وأنواع مختلفة من التعلم داخل.١

Self learningالتعلم الذاتي  •

Collaborative learningالتعلم التعاوني •

Interactive learningالتعلم التفاعلي  •
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دف .٢ ك بھ ة وذل ب والجراح تحقیق التكامل بین مقررات برنامج بكالوریوس الط

ج  ط ودم ي رب ب عل درة الطال إزالة الحشو والتكرار داخل المقررات ولضمان ق

علومات النظریة واإلكلینیكیة.الم

إكساب الطالب المھارات اإلكلینیكیة في المرحلة قبل اإلكلینیكیة..٣

ل .٤ ارات التحلی الب ومھ ي للط ث العلم ارات البح اب مھ ي إكتس د عل التأكی

اإلحصائي .

مساعدة الطالب علي التعامل مع المصطلحات الطبیة بشكل جید. .٥
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وثیقة حقوق والتزامات الطالب

ة انطال امعى وأھمی ب الج ن الطال یم ش ة وتعظ قا من احترا م المنظومة الجامعی

یھم  ى عل الفھم المتبادل بین الجامعة وطالبھا فیما یختص بحقوقھم  وااللتزامات الت

ات  وق والتزام د حق ة لتحدی ذه الالئح ى ھ نص عل رورة ال ن الض ان م ا ، ك احترامھ

ة ا وائح وأنظم ع ل ارض م ا الیتع ة بم م الطالب بالكلی اخ داع ق من ك لخل ة وذل لجامع

للحقوق الطالبیة على أسس قانونیة لتنمیة ثقافة العدل من خالل وحدة مستقلة.

الطالب الجامعىحقوق 

یة  ة الدراس ادیمى (البیئ ال األك ة –المج ادة العلمی یة –الم ط الدراس الخط

یة) .االنشطة العلم–أعضاء ھیئة التدریس –االمتحانات -والجداول الدراسیة

ة  ق الكلی دمات ومراف ادیمى (خ ر أك ال الغی حیة –المج ة الص الرعای

واالجتماعیة).

الشكوى أو التظلم .

فى المجال األكادیمى

ھولة  ر وس ة بیس تیعاب والدراس ق االس بة لتحقی یة المناس ة الدراس توفیر البیئ

من خالل توفیر كافة اإلمكانات التعلیمیة المتاحة لخدمة ھذا الھدف .
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ك الحص یة وذل المقررات الدراس ة ب ة المرتبط ة والمعرف ادة العلمی ى الم ول عل

وفقاً لألحكام واللوائح الجامعیة التى تحكم العمل األكادیمى.

ھ،  ة ل ات المتاح م والتخصص ة أو القس یة بالكلی ط الدراس ى الخط ول عل الحص

وكذا اإلطالع على الجداول الدراسیة قبل بدء الدراسة.

لجامعىالتزامات الطالب ا

االنتظام الدراسى.-

العالقات التبادلیة.-

احترام القواعد.-

االمتحانات.-

ممتلكات ومرافق الكلیة.-

نص وثیقة حقوق الطالب الجامعى 

فى المجال األكادیمى

ھولة  ر وس ة بیس تیعاب والدراس ق االس بة لتحقی یة المناس ة الدراس توفیر البیئ

المتاحة لخدمة ھذا الھدف.من خالل توفیر كافة اإلمكانات التعلیمیة

ك  یة وذل المقررات الدراس ة ب ة المرتبط ة والمعرف ادة العلمی ى الم ول عل الحص

وفقاً لألحكام واللوائح الجامعیى التى تحكم العمل األكادیمى .
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ھ،  ة ل ات المتاح م والتخصص ة أو القس یة بالكلی ط الدراس ى الخط ول عل الحص

بدء الدراسة.وكذا اإلطالع على الجداول الدراسیة قبل

ة  اكن المخصص د واالم ة بالمواعی دریس بالكلی ة الت اء ھیئ زام أعض الت

رات أو  اء المحاض دم إلغ ا وع ة لھ للمحاضرات واستیفاء الساعات العلمیة والمعملی

اء  تم إعط ى أن ی ك عل ن ذل الن ع د اإلع رورة وبع ة الض ى حال ا إال ف ر أوقاتھ تغیی

ا  م إلغاؤھ ى ت ك الت ن تل ة ع رات بدیل ة محاض و ھیئ ل عض ن قب ا م ب عنھ أو التغی

الل  الب خ الن للط یق واالع ى التنس م المعن ى القس رر وعل تیفاء المق دریس الس الت

فترة تدریس المقرر.

ة  دریس ، دون رقاب ة الت اء ھیئ ع أعض ة م االستفسار والمناقشة العلمیة الالئق

دود ا ة وح یھ اآلداب العام اوز ماتقتض ا ال یتج ھ، بم ك علی ى ذل ة ف ة أوعقوب للیاق

ة  دروس العلمی رة أو ال اء المحاض ك أثن والسلوك فى مثل تلك األحوال سواء كان ذل

أو أثناء الساعات المكتبیة المعلنة لمقابلة الطالب.

ى  ائل الت ھ والمس ى ومحتویات رر الدراس من المق أن تكون أسئلة اإلمتحانات ض

ى ا رات ، وأن یراع اء المحاض ا أثن ة إلیھ ا أو اإلحال ت إثارتھ وازن تم ع المت لتوزی

ل  ل تحلی ى عم ا یراع والمنطقى للدرجات بما یحقق التقییم العادل لقدرات الطالب كم

الورقة االمتحانیة لجمیع االقسام.

ة ى معرفة اإلجابة النموذجی درجات عل ع ال لیة وتوزی ات الفص ئلة االمتحان ألس

راء ل إج ب قب یم أداء الطال ھا تقی ى أساس وم عل ى یق ة والت زاء اإلجاب ان أج االمتح

النھائى للمقرر .
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د  ا بع ى أداھ لیة الت ات الفص ى االمتحان ا ف ل علیھ ى حص ائج الت ة النت معرف

االنتھاء من تصحیحھا واعتمادھا .

رره  ا تق ق م ك وف تظلم وذل الل ال ن خ ائى م ان النھ ى االمتح ة ف ب المراجع طل

ضوابطھا.اللوائح والقرارات الصادرة عن الجامعة فى تنظیم آلیھ تلك المراجعة و

ادل  ى والتب ر العلم ث والنش ن البح ة م طة العلمی ى االنش الب عل جیع الط تش

الطالبى.

األكادیمىغیرالمجال

 ى –االستفادة من خدمات ومرافق الكلیة (مكتبة الكلیة دعم الطالب دة ال وح

..... وغیرھا) ... وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بھا فى الجامعة.

ى الرعای ول عل ة الحص فى الطلب الل مستش ن خ ة م حیة الكافی ة الص

الجامعى.

 ى اركة ف ة والمش دمھا الكلی ى تق ة الت ة االجتماعی ة والرعای ع باإلعان التمت

ذلك،  ة ل ة المنظم ات الجامعی وائح والتعلیم اً لل ا وفق ة فیھ طة المقام األنش

وذلك من خالل:

اعى بإت ل اإلجتم ندوق التكاف الب ، وص ئون الط باب ، وش ة الش اد رعای ح

طالب الكلیة ، وجمعیة رعایة الطالب كلیة الطب.

 االت ى المج وقین ف دفعات والمتف ل ال وى ألاوائ ادى والمعن ریم الم التك

المختلفة.
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 ة اء ھیئ ع أعض ب م ة الطال ى عالق رر ف ن أى ض تظلم م كوى أو ال الش

ون  ة ، ویك دات الجامع ن وح دة م ة أو أى وح م أو الكلی دریس أو القس الت

كوى أ دیم الش كاوى تق دة الش ا لوح وص علیھ ة المنص اً لآللی تظلم وفق و ال

ل  كواه م قب یر ش ة مص ن معرف ب م وحمایة الحقوق الطالبیة وتمكین الطال

الجھة المسئولة عنھا.

 وز ھ . والیج ل مع الحفاظ على محتویات ملفھ داخل الجامعة ونزاھھ التعام

را ة لق ر نتیج ك النش ن ذل م یك ا ل ھ م ة إفشاء أو نشر محتویات ملف ر بعقوب

تأدیبیة فى حق الطالب.

 ة حق الطالب من ذوى االحتیاجات الخاصة فى الحصول على الخدمة الالئق

ات  اً لإلمكان ة ووفق د المرعی ة والقواع اً لألنظم ھ وفق بة إلحتیاجات والمناس

المتاحة.

. تشجیع الطالب على االشتراك فى انشطة الكلیة المختلفة


