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 المقدمة 

 : فلسفة انشاء الكلية

 -نشأة وتأسيس الكلية:  •

رقم   • الجمهورى  بالقرار  أٍسيوط  جامعة  الطب  كلية  يوليو    14الموافق    1380محرم سنة    20  في الصادر    1960لسنة    1295أنشئت 
كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية حكومية  و  1961/ 1960العام الجامعى   في  طبدأت الدراسة بكلية الطب جامعة أسيو و  1960

 مجال الصحة والبيئة وتطور المجتمع.  في لم بمرحلتيه فقط وانما لها خدمات مجتمعية اليقتصر دورها على التعليم والتع

ا والبحوث، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية لي علوتضم الكلية ثالثة قطاعات وهي قطاع شئون التعليم والطالب، وقطاع الدراسات ا  •
جل خدمة ورعاية أهم عنصر في العملية األكاديمية أال وهو الطالب بدءا  الجامعية و تعمل الكلية جاهدة من أالبيئة،إلى جانب المستشفيات  

إلي التطوير   بيئة جامعية وتربوية تعمل علي صقل وتنمية الشخصية المتكاملة وصوالً  ستحداث في البرامج المختلفة من  إلا ومن خلق 
نفس    في ي لتعريف الطالب بطالب الكليات األخرى  حيث المناهج وطرق التدريس هذا باإلضافة للبرامج واألنشطة الطالبية التي تسع

ادارة الجامعة    ل الخالجامعة وطالب الجامعات األخرى، كما تمتد هذه الرعاية إلي المتميزين من أبنائها بما توفره الكلية من خدمات من  
 تتوافر فيها سبل الرعاية من إقامة وتغذية وتوجيه نفسي وكذلك رعاية طبية.   

  57لعدد  1966وتم منح أول درجة بكالوريوس عام  1960عام    في ب فقد صدرت أول الئحة لمرحلة البكالوريوس  وعلى مستوى الطال •
 طبيبة(   14طبيب , 43خريج ) 

م  وبدأ التسجيل بعد ذلك لدرجات الماجستير  1973  في اسات العليا  ا فقد صدرت أول الئحة للدرلي علوعلى مستوى البحوث والدراسات ا  •
 الكلية المختلفة.  والدكتوراه ألقسام 

ترشيد وزيادة التمويل البحثى من خالل خلق    فيويوجد حديثاً بالكلية مكتب تمويل األبحاث يعمل على تنفيذ خطة الكلية البحثية ويساعد   •

 تشجع على ذلك.  يةسفبيئة تنا

تخصص الكيمياء الحيوية.   فيم  1966عام  فيتخصص الكيمياء الحيوية وأول دكتوراه كانت   فيم وكان  1962تم منح أول دبلوم عام  •

 .  2015وذلك للعام  105ودرجة الدكتوراة  352وتزايدت أعداد الممنوحين لدرجة الماجستير 

 تنوعة  ضاء هيئة التدريس بالكلية على جوائزمأع نوعلى مدار تاريخ الكلية فقد حصل الكثير م •

 . ك جوائز عالمية ) مثل جائزة السكان( ) جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وغيرها من الجوائز ( وكذل •

 م . 2012-7-12 فيوقد تم إعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  •

مجال    فيالتعلم بمرحلتيه فقط وانما لها خدمات مجتمعية  مية اليقتصر دورها على التعليم وكوح  كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية •
 الصحة والبيئة وتطور المجتمع.

 

o حيثيات تحديث الئحة مرحلة البكالوريوس : 

القوميةة لضةمان جةودة التعلةيم و اإلعتمةاد( مةن الهيئةة  الصةادرة  ق المعايير األكاديميةة الجديةدة )يطبتبنى وت ▪

 .2017اصدار  البكالوريوسة لحلمر

 .تحديث برنامج مرحلة البكالوريوس والمقررات لتتوافق مع المعايير األكاديمية الحديثة ▪

   متطلبات اإلعتماد / وفقا لما حددته الهيئة الفيدرالية للتعليم الطبى التوافق مع  ▪

                         (World Federation for Medical Education) 

 يعليم الطبطب و التمجال ال في ثةت الحدياالتطور ▪

 إحتياجات سوق العمل. ▪
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 : سمات البرنامج األساسية

 : رســــالةلا ▪

اإللتزام بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ودعم البحث العلمي والشراكة مةع المجتمةع المصةر   ▪

 فةيلتطةورات السةريعة اممارسة مهنة الطب و قادرين على التعامل مع   فيوتخريج أطباء محترفين  

 مجاالت الممارسة العملية والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع.

 الرؤية : ▪

ً يحاصلين على شهادة علمية معتمدة دول  تخريج أطباء ▪  فةيتمكنهم من العمةل أو اسةتكمال الدراسةة   ا

 جميع  المراكز العلمية والجامعات اإلقليمية والدولية.

ا ع المعايير الدولية والقومية لخريج كليةة الطةب وبمةنيكياً بما يتوافق ميتأهيل الطالب أكاديمياً وإكل ▪

 سوق العمل القومي واإلقليمي والدولي. فييمكنهم من المنافسة 

إعداد الطالب إعداداً يمكنهم من القدرة على التعلم الذاتي والمستمر وذلك من خالل تطبيق أحةدث   ▪

 م الطبي.لطرق التعليم والتع فيالعلم  ما توصل إليه

 ضوعية وعادلة مما يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.ب بطرق موتقييم الطال ▪

 :األهداف ▪

 التركيز على الطالب من خالل تطبيق مبادئ التعلم الذاتي. ▪

                  اإلهتمةةام بحةةل المشةةكالت الطبيةةة وتنميةةة المهةةارات اإلكلينيكيةةة األساسةةية منةةذ بدايةةة اإللتحةةاق  ▪

 ة تكاملية ألجهزة الجسم اآلدمي.تم ذلك عن طريق دراسيبالكلية و

 التوجه نحو نظام الدراسة التكاملي أفقياً ورأسياً لتحقيق التكامل بين العلوم األساسية واإلكلينيكية. ▪

 شفيات.المجتمع والتدريب داخل المست فياإلعتماد على نظام دراسي يوازن بين التدريب الميداني  ▪

ذهنيةة ى ميول الطةالب المختلفةة وتنمةى المهةارات القررات إختيارية تراعمإشتمال البرنامج على   ▪

 والوجدانية الالزمة لخريجي كلية الطب.
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 مــواد الالئحة 

  الدرجة العلمية :1مادة  •

درجةةة البكةةالوريوس فةةي الطةةب  أسةةيوطمجلةةس كليةةة طةةب  طلةةب بنةةاء علةةي  أسةةيوطتمةةنح جامعةةة  

ختياريةةة و اسةةتيفاء متطلبةةات إلجباريةةة و اإلدراسةةية البعةةد النجةةا  فةةي جميةةع الوحةةدات اوالجراحةةة  

 .الجامعة

 نظام النقاط المعتمدة الدراسى ب  النظام  (2مادة ) •

يعتبةةر نظةةام النقةةاط المعتمةةدة طريقةةة منهجيةةة لتوصةةيف البةةرامج الدراسةةية عةةن طريةةق تحديةةد نقةةاط  ▪

وصةةةول لل  الطالةةةب  إلةةةى الجهةةةد الدراسةةةي المبةةةذول مةةةن اً معتمةةةدة ألجةةةزاء البةةةرامج الدراسةةةية اسةةةتناد 

  .لألهداف التعليمية

تواصةةل علةةى سةةاعات ال للطالةةب ولةةيس قاصةةراً  اإلجمةةالييركةةز نظةةام النقةةاط المعتمةةدة علةةى العةةبء  ▪

 ( contact hours) .مع األساتذة سيالدرا

)إجباريةةة أو اختياريةةة( وتمةةنح النقةةاط المعتمةةدة فقةةط  ات المعتمةةدة علةةى كةةل المقةةرريةةتم توزيةةع النقةةاط  ▪

 .كل االمتحانات المطلوبة بنجا   سة المقرر ويؤد الطالب درا عندما يكمل

 .مبذول من الطالب نشاط جهد و ساعة   30 -25 تشمل كل نقطة معتمدة  ▪

مثةةل  سةةاعات االتصةةال مةةن المقةةرر ويشةةمل  ةتعكةةس النقةةاط المعتمةةدة مقةةدار الجهةةد المطلةةوب لكةةل وحةةد  ▪

مةةةن  % 50نسةةةبة ثةةةل وتم) علميةةةةلكلينيكيةةةة والةةةور  اإلاحضةةةور المحاضةةةرات والةةةدروس العمليةةةة و

مةةةع التغذيةةةة ( Formative assessment) حضةةةور االمتحانةةةات التكوينيةةةة( و اجمةةةالى النقةةةاط

وتمثةةل ) الةةتعلم الةةذاتىالدراسةةة الحةةرة و أنشةةطة و مةةن اجمةةالى النقةةاط(  % 10وتمثةةل نسةةبة )  الراجعةةة

 (من اجمالى النقاط % 40نسبة 

. )موضةةحة موزعةةة علةةى المقةةررات المختلفةةةقطةةة ن  318اسةةى:رالنقةةاط المعتمةةدة للبرنةةامج الد  يجمةةالإ ▪

 ( 21 بالمادة رقم

نشةةطة التدريسةةية فةةي نظةةام أل٪ مةةن ا 40)التةةى تمثةةل  الةةتعلم الةةذاتىالدراسةةة الحةةرة و أنشةةطة يةةتم توثيةةق  ▪

 . يلكترونإلويفّضل استخدام الملف اportfolio) نجاز )إلاملف  فيالنقاط المعتمدة( 

 .من النقاط المعتمدة ٪75لكل مقرر تحصيل  ين النهائادخول االمتحلرط تشيو ▪
 

   (3مادة ) •
 

 مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات كما يلى: ▪

 فصول  دراسية. 10خالل الخمس سنوات الدراسية يساو  (semesters) عدد الفصول الدراسية الكلي ▪

 :ت النهائية(االمتحانا )غير شاملة مدة الفصول الدراسية كما يلي ▪

o  :سبوعأ 15الفصل الدراسي األول 

o  :أسبوع 16الفصل الدراسي الثاني 

o  :أسبوع 15الفصل الدراسي الثالث 

o أسبوع 17ابع: الفصل الدراسي الر 

o  :أسبوع 16الفصل الدراسي الخامس 

o  :أسبوع 18الفصل الدراسي السادس 
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دراسيين حسب قرار لجنة البرنامج ومجلس فصلين اللبنظام اأو   أسبوع متصل  35السنة الدراسية الرابعة:   ▪

 الدراسة وفقا ألعداد الطالب واإلمكانيات المتاحةلتحديد نظام  الكلية

أو بنظةام الفصةلين الدراسةيين حسةب قةرار لجنةة البرنةامج   أسةبوع متصةل  40السنة الدراسةية الخامسةة:   ▪

 كانيات المتاحةمومجلس الكلية لتحديد نظام الدراسة وفقا ألعداد الطالب واإل

o مرحلتين: الي  والجراحةريوس الطب تقسم الخمس سنوات الدراسية لنيل بكالو-  

 تشمل الفصول الدراسية الخمس األولي األولى: المرحلة

 تشمل الفصول الدراسية الخمس الثانيةالثانية:  المرحلة

 ( 4مادة ) •

سيتين ودخول اإلمتحان القومي  لممارسة  يالتخرج من البرنامج تؤهل لإللتحاق بسنتي التدريب التأسشهادة   ▪

 . ة الجهات المختصةالمهنة بعد موافق 

 ( 5مادة ) •

الالئحة ▪ إعتبار  جميع   على   تطبق  بالبرنامج  الملتحقين  الجدد  الدراسي    اً الطالب  العام    2019  -2018من 

األولى   بالفرقة  لإلعادة  الباقين  الطالب  منو  2017/2018للعام  وعلى  طالب  تخييركل  بعد  بين  هذلك  م 

 لالئحة. هذه اراسة و فقا للد ا له ااستكم ن بي و التى بدأ الدراسة وفقا لها  السابقة و  الالئحة في االستمرار 

 ( 6مادة ) •

دراستهم   ▪ إنهاء  حتى  عليها  بالدراسة  التحقوا  الذين  الطالب  على  السابقة  الالئحة  أحكام  تطبيق  يستمر 

حيث يتم تخييركل    2018/ 2017للعام  لفرقة األولى  ابالبرنامج ويستثنى من ذلك الطالب الباقين لإلعادة ب 

السابالالئح  فيطالب منهم بين االستمرار   الة  ابد   يت قة و  لهأ  الدراسة و فقا    لهاماستك  وبينا  لدراسة وفقا 

 ساسية لها. أللهذه الالئحة بعد عرض المميزات ا

 ( 7مادة ) •

 لغة الدراسة في كلية الطب هي اللغة اإلنجليزية.  ▪

 ( 8مادة ) •

 : (األكاديميالعلمية )التوجيه ادة يالر

ال  أكاديمي من أحد   موجه يخصص لكل مجموعة من الطالب   ▪ كلية ليرشد الطالب  بال  دريستأعضاء هيئة 

عن قواعد الدراسة واإلمتحانات واإلجراءات السليمة للتعامل مع كافة إدارات الكلية وتعظيم االستفادة من  

 إمكانات الكلية المتاحة. 
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 ( 9مادة ) •

 من األقسام اآلتية:  أسيوط تتكون كلية الطب جامعة              

 األجنة.  قسم التشريح اآلدمي وعلم -1

 )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية(. ستولوجيا هم السق -2

 قسم الفيسيولوجيا الطبية )علم وظائف األعضاء(. -3

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية.  -4

 قسم الباثولوجيا )علم اإلمراض(.  -5

 قسم الفارماكولوجيا الطبية.   -6

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.   -7

 . ة الطبيطفيليات قسم ال -8

 قسم طب وجراحة العيون.  -9

 قسم األذن واألنف والحنجرة )ويشمل أمراض التخاطب والسمعيات(.  -10

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية.  -11

 ع.مقسم الصحة العامة وطب المجت -12

 قسم طب األطفال.  -13

 األمراض الباطنة.قسم  -14

 ز الهضمي. قسم طب المناطق الحارة والجها -15

 الصدرية. ألمراض قسم ا -16

 قسم األمراض العصبية والنفسية.  -17

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية )ويشمل طب الذكورة(. -18

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية.  -19

 أهيل. ي والروماتزم والت عقسم الطب الطبي -20

 أمراض النساء والتوليد. قسم  -21

 قسم الجراحة. -22

 عظام.راحة القسم ج -23

 احة المسالك البولية والتناسلية. م جرقس -24

 قسم جراحة المخ واألعصاب.  -25

 قسم جراحة التجميل. -26
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 قسم جراحة القلب والصدر. -27

 قسم جراحة األوعية الدموية .  -28

 والعناية المركزة.لتخدير اقسم  -29

 م األشعة التشخيصية. قس -30

 . نوو قسم عالج األورام والطب ال -31

 طب القلب و األوعية الدموية   -32 

  .قسم طب األسرة - 33           
 
 ( 10مادة ) •

    :كما يلي (Curriculum Committee)الدراسى    للبرنامجدارى إلا الهيكل   

ادارة  بنةةةاء علةةةى اقتةةةرا  مجلةةةس  الدراسةةةى امج جنةةةة العليةةةا الدارة البرنةةةلعميةةةد الكليةةةة و يرشةةةح  ال -أ

 على النحو التالي:اعتماد مجلس الكلية  لتعليم وتطوير ا زمرك

تطةةوير  زمركةةلمةةدير تابعةةة مةةن الناحيةةة الفنيةةة  الطةةب  كليةةةل الدراسةةى برنةةامجال دارةإل العليةةا جنةةةالل

عضةةاء أمةةن  اً شةةمل عةةدد والتعلةةيم و ت الطةةالب  لشةةئون لوكيةةل الكليةةة  داريةةةإلمةةن الناحيةةة االتعلةةيم و 

الخبةةةرة بةةةالتعليم الطبةةةى و ضةةةمان الجةةةودة    و مةةةن ذو ةفةةةمةةةن التخصصةةةات المختلهيئةةةة التةةةدريس 

 عى مشاركة ممثل عن الطالب. يراو

لتنفيذ   -ب  عليا  سلطة  للجنة  موافقو  تكون  بعد  إال  البرنامج  من  أ  جزء  بتغيير  يسمح  البرنامج وال  ة  متابعة 

 ة. ناللج

   اً. تتبع اللجنة مجلس الكلية وتقدم تقاريرها إلي المجلس دوري -ت 

 . األقل مرتين كل شهر ى علتماعات  تعقد اللجنة إج  -ث 

 ة.عضوية مجلس الكلي ىإل مشرف عليهال أو ينضم مدير البرنامج -ج

 

 

 

 ( 11مادة ) •
 

 -مسئوليات لجنة البرنامج :

ال ▪ بشكل  لتكون  مسئولة  البرناكامل  جنة  على  اإلشراف  الدراسم على  حيث   يج  من  البكالوريوس  لمرحلة 

حات لمجلس  لمقتر ج وضمان التنسيق والتعديل والتحسين وتقديم ارنام الب  المتابعة وتقييمإدارة التنفيذ و  التصميم،

 -وتقوم اللجنة بالمهام اآلتية:  الكلية

ل -1 المنظمة  واللوائح  واإلجراءات  السياسات  والمقرراألصياغة  المنهج  المسئولة عن  الوحد   ت طراف  ات  أو 

 بالكلية. ة التعليمية أو الفصول الدراسي 



9 

توصيف   -2 بعمل  اليقل  البرنامج  المواصما  القومعن  الهيئة  تعلنها  التي  القياسية  لضفات  الجودة  ية  مان 

 . ة واإلعتماد بجمهورية مصر العربي

ومراجعة  -3 عليها  واإلشراف  مقرر  لكل  منسق  وتعيين  التعليمية  الوحدات  أو  المقررات  يف  صتو  تصميم 

البرنام توصيف  مع  يتوافق  بما  التعليمية  الوحدات  أو  م المقررات  أ   علي  واإلشراف  من  ج  يقتر   قرر 

 .الكلية

األقسام    التنسيق  -4 رؤساء  الدراسية   عة لمتابمع  المقررات  تنفيذ  الجامعات    انتظام  تنظيم  قانون  الحكام  وفقا 

 والئحته التنفيذية. 

 . تابعة تنفيذ البرنامج معها في م والتنسيق الجودة  ضمان التواصل مع وحدة  -5

اإلختيار   -6 المقررات  أنها  مراجعة  من  والتأكد  نسب ية  منتمثل  إجمالي  10إلى    5ة  من  المقررة  ال%  ساعات 

 .علي سنوات البرنامج المطور  عها وتوزي

 واإلحترافية. التأكد من إضافة مقررات عمودية عن مهارات التواصل وأخالقيات المهنة   -7

يج لتمكنه من ة والمتوقعة من الخرالتي يجب أن يتقنها الطالب والمهارات المطلوب  ت اإلكلينيكيةالتحديد الحا  -8

لضمان الجودة والتعليم بجمهورية مصةر ن معاييرالهيئة القومية يقل عكطبيب مقيم بما ال  لتقدم لفترة عملا

 .العربية

 البرنامج.  ىإلقررات أو وحدات تعليمية تقديم مقترحات إلضافة أو حذف م  -9

التدريس  إ  -10 هيئة  أعضاء  لتطوير مهارات  التدريس إستشارات ألعضاوعمل  قترا  خطة  هيئة  إعادة   ء  في 

والمقررات   البرامج  الكليات  الدراتصميم  في  الجودة  لجان  مع  والتواصل  عمل  سية  ور   وتقديم  لتنسيق 

 في التعليم التكاملي.  هيئة التدريس  ودورات لتنمية قدرات أعضاء

ً اجعة وتقييم للبرنامج دوريمل مرع  -11  . ا

 . لجنة وإنتظام الدراسة بالطريقة التكاملية اط اللمجلس الكلية عن نش كتابة تقرير ربع سنو   -12

 للكلية تناسب البرنامج ومقرراته الدراسية.  ة يأن البنية التحتية والتسهيالت اللوجست أكد من الت -13

 

 ( 12مادة ) •

الكلية    ▪ التدريسمن أعضاء    "Blockأو وحدة تعليمية "  لكل مقررقاً  سمن   بتعيينيقوم عميد  بناء على    هيئة 

 ة البرنامج. اقترا  لجن 
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 ( 13مادة ) •

 تكون كالتالي:الوحدات التعليمية  وأقررات مسئوليات منسقي الم     

ا -1 المشاركة  ألالتنسيق مع رؤساء و مجالس  تعليمية  وفق   فيقسام  تقييم كل مقررأو وحدة  ً تدريس و  كام  حال  ا

   . قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية

إ  -2 على  الجداول  اإلشراف  للف الدراسعداد  ووكيية  البرنامج  مدير  إشراف  تحت  الدراسي  الكليصل  لشئون                    ل  ة 

 .والطالب التعليم 

فصل الدراسي المعني أو  لمتابعة انتظام العملية التعليمية وما يتعلق بأعمال التدريس والتدريب واإلمتحانات با -3

 .المقرر أو الوحدة التعليمية

 . يومية التي تواجههممشاكل اللى حل الب والعمل عمتابعة الطال -4

المسئول عنه وإفادة مدير البرنامج      أو المقرر أو الوحدة التعليمية   الفصل الدراسي ومي في  تسيير العمل الي  -5

 .ديم تقرير عن ذلكقعن مستوى تحصيل الطالب وإنتظامهم في الدراسة وت

رؤساء  التنسيق    -6 بين  و  دا  مع  العلمية  الدراسي  األقسام  الفصل  التعليميةا  أوخل  الوحدة  أو  ومتابعة    لمقرر 

   . يم الجامعات والئحته التنفيذيةوفقا الحكام قانون تنظ   يلفصل الدراسلمقررات بامي للعلى االمحتو 

التقييم    يرأس   -7 لكل  يث الثلالجنة  ال ة  وحدة  أو  والعملية  و  عليميةتمقرر  النظرية  االختبارات  بإعداد  تقوم  التي 

 واعد توكيد الجودة. تطبيق قإلمتحانات ووالتعاون مع وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم لمراجعة نتائج ا

 

 ( 14مادة ) •

 قبول الطالب المصريين :     

سةةيق بةةوزارة كتةةب التنميقبةةل البرنةةامج الطةةالب المسةةتجدين المرشةةحين للقبةةول بكليةةة الطةةب عةةن طريةةق  -

 .التعليم العالي

 يالدراسةةالةةى المسةةتوى  يحةةدد مجلةةس الكليةةة فةةي نهايةةة كةةل عةةام دراسةةي عةةدد الطةةالب المقبةةولين للتحويةةل -

  .الثالث و ذلك للكليات التي تطبق الئحة مماثلة يالدراسالمستوى  ي وثانال

ذا  إداء االمتحانات فيها  أ من    أو   ة ي مقرارات الدرساليجوز ان يعفى الطالب المحول للكلية من حضور بعض   -

  بقرار عفاء  إل اجامعة معترف بها و يكون    في دى بنجا  امتحانات تعادلها  أو  أحضر مقرارات تعادلها    نه أثبت  

 ى لجنة البرنامج. خذ رأأب بعد الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية و مجلس شئؤن التعليم و الطالن رئيس م
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 ( 15مادة ) •

 افدين : لواقبول الطالب 

بول الطالب الوافدين وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالى والشروط الموضوعة لديها وذلك من يتم ق ▪

 التعليم والطالب بالجامعة. لعامة لشئونخالل اإلدارة ا

 

 ( 16مادة ) •

   .فيذية تنل الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته اوفقا يوقف قيد الطالب    نأ يجوز لمجلس الكلية 

 

 ( 17مادة ) •

   . الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية ا  وفقيختص مجلس الكلية بالنظر في فصل الطالب 

 
 

 ( 18مادة ) •

 داً بالكلية إال بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة. ب مقيالطالصبح ي  ال -1

االم  في -2 الطالب  دخول  عند  مسددة  غير  دراسية  رسوم  أية  وجود  المؤهلحاتحالة  النهائى  لدرجة    ن 

 إال بعد تسديد كامل الرسوم المستحقة.  منحه الدرجة العلمية البكالوريوس يتم حجب نتائج الطالب وال يتم 

 بالكامل.   يالدراسلإلعادة الرسوم الدراسية المقررة على المستوى  ي قالباب الطاليسدد  -3

 ( 19مادة ) •

 نظام الدراسة:        

الدروس النظرية والعملية واإلكلينيكية وقاعات البحث، ولمجلس  لى الطالب متابعةوع الدراسة بالكلية نظامية ▪

 فةيمةا   يدراسةلفصةل    متحانات المقةررةكل اإل  ض أوى بعالكلية الحق أن يقرر حرمان الطالب من التقدم إل

الطالب ن احرم حالة قرر مجلس الكلية فيومن الدروس المقررة    ٪25الدراسة بنسبة تتجأوز  حالة تغيبه عن  

 الذى ُحرم من التقدم لإلمتحان فيه. يالفصل الدراس فيحانات الفصل يعتبر الطالب راسباً من كل إمت

 . 27وفقا للمادة    حضور مثلهم مثل الطالب المستجدينال في تظام البون باالنالطالب الباقون لإلعادة مط ▪

طب  ▪ وحسب  المختص  القسم  مجلس  رأ   أخذ  بعد  الكلية  لمجلس  المايعة  ويجوز  أ قررات  يقرر  لدراسية  ن 

وجهاً لوجه    %   70-٪60  بنسبة تدريس مقرر أو اكثر بنمط التعليم الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر  
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لس شئون التعليم والطالب  مج  وعلى أن يتم عرض ذلك علىبنظام التعليم عن بعد      ٪40-٪30بنسبة  وبنسبة  

   .العتمادهة  ع بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجام

 

 

 ( 20)مادة  •

يحدد مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بداية ونهاية كل عام وفصل دراسي وفقةا للخطةة الدراسةية  ▪

 .للبرنامج

( في الفصةول Blockية كل وحدة تعليمية )نهاامتحان الدور األول عقب  د. عميد الكلية مواعيد  د أ.السييحدد   ▪

 (.5فصل الدراسي إلى ال 1صل الدراسي فلالدراسية الخمسة األولى )من ا

سنة  ة في الويعقد امتحان الدور األول للوحدة التعليمية للفصل الدراسي السادس عقب نهايته وللوحدات التعليمي  ▪

 العام.  بعة والخامسة عقب نهايةالرا

 ( 21مادة ) •

فصلالجتبين   ▪ لكل  الدراسة  خطة  اآلتية  ال  -داول  وتوزيع  أسماء  وبيان  دراسية  التعليمية  حوسنة  -دات 

 . (1  ملحق مقرر ) -رارات وعدد النقاط المعتمدة والنهاية العظمى لدرجات كل وحدةالمق

 ( 22مادة ) •

ً و مقرر وفق ة أد توصيف لكل وحدة تعليميالمقررات بإعدا  نسيق مع منسقيللبرنامج بالت تلتزم اللجنة العليا   ▪    ا

ً ذا التوصيف سنويه  ج هيئة ضمان الجودة و اإلعتماد المصرية و يعتمد ذ لنمو يشمل هذا التوصيف تحديد    و  . ا

 . وحدة تعليمية  التدريس و التقييم لكل مقرر أو في هيئة التدريس المشاركين   عضاءأقسام العلمية و ألا

للبرنا ▪ العليا  اللجنة  منسقتلتزم  من خالل  االوحدا  ي مج  الخطة  ت  تطبيق  من  بالتأكد  المقرارات   و  لتعليمية 

 ا لتوصيفات الوحدات أو المقرارات. ييم )اإلختبارات( وفق ق تالدراسية و عملية ال

المقرارا ▪ أو  الدراسية  الوحدات  منسقوا  للوحد يقوم  العلمى  المحتوى  بإقترا   أ ت  الدراسية  المقرارات  ات  و 

 ا للبرنامج لمراجعتها و إعتمادها من مجلس الكلية. عليو عرضها على اللجنة ال ي دراسداخل كل فصل 

 ( 23مادة ) •

العلايختار   ▪ مطالب  المطلوب  الخاص  دد  المرفق  والملحق  الدراسية  للخطة  وفقاً  اإلختيارية  المقرارات  ن 

 . "2"  ملحق. بالمقرارات اإلختيارية 

   ي الدراسرجات الفصل  ى د ت اإلختيارية المدرجة إلالمقررا   فيب  لحاصل عليها الطالف الدرجات اتضاال   ▪

ال المجموع  الرسوب    يتراكمأو  يؤثر  ا  فيوال  علملهذه  الطقررات  إنتقال  مستوى  ى  من  إلى    يدراسالب 
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(  10 –  6نية )فصول ( إلى المرحلة الثا5 –  1األولى )فصول االنتقال من المرحلة    فيإال    المستوى األعلى

 . البكالوريوس الحصول على درجة  فيوكذلك 

المقرر أو اختيار مقم افي حالة عد  ▪ المقرر االختيار  يجوز للطالب إعادة نفس  آخر بعد موافقة    ر رجتياز 

 . الكلية  مجلس

 طالب. 50ال يقل عدد الطالب لكل مقرر اختيارى عن  ▪

 ( 24مادة ) •

 تقييم الطالب :        

ً تقييم الطالب مبني  ميم وينبغي أن يكون تص  ة لعاما  ة التعليمييتجزأ من األنشطة    ال  اً الطالب جزءيشكل تقييم    ▪   ا

 . يميامج التعلنر من الب ة علي الجدارات و نواتج التعلم المطلوب

 تخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابله لإلستخدام. يجب إس ▪

المدمج ▪  ( التقييم  على  مبنياً  الطالب  تقييم  يكون  ان  المتكامل  يجب  أو  ي (  و  الدراسية  المواد  تقييم  تم  وليس 

  ( بكل وحدة تعليمية أو مقرر مع مراعاة قواعد تقييم  (Blueprintingاص الخوضع  جدول المواصفات  

الا في  المذكوره  الهيئ  ة المرجعيمعايير  لطالب  جود   ةالقومي   ة من  مصر    التعليم   ةلضمان  جمهورية  في 

 . ة العربي

قرر  ل ملك النقاط المعتمدةمن ٪   75  تحصيل نسبة    ىاستوفاال إذا لي اإلمتحانات ال يسمح للطالب الدخول ا ▪

 . ميةأو وحدة تعلي

التدريس   ▪ يشتمل  أن  تع   فييجب  وحدة  أو  مقرر  التقييميل كل  نظام  على   Formative)    التكويني   مية 

assessment  التقييم هذا  يشتمل  ال  و  التراكمية  اإلختبارات  لدخول  شرط  حضوره  ويكون  أى  (  علي 

و  اإلليك درجات  اإلنجاز  ملف  نظام  لمتابعة يستعمل  الورقى  أو  ويلتزم  ال  تروني  التكويني  التقييم  في  طالب 

 التقييم الخاص بهم. ن ع  ة للطلب ةراجع  ة تغذيالمنسق بإعطاء  

التراكمى   ▪ التقييم  الدورية    ى عل(   (Summative assessmentيشمل  واإلمتحانات  السنة  أعمال 

 والنهائية. 

لطالب بما يعادل  ي ويختبراراسأو الفصل الد   التعليمية  أو الوحده  المقررنهاية    في تتم    ال السنةة ألعمبالنسب ▪

ً التعلم الذاتى و فق   شطة نألتقييم  %    10سنة و  لاالمتحان أعمال    ٪20تخصص    ٪ من الدرجات   30 لملف    ا

 انجاز الطالب. 

النهائ   يعقد  ▪ االختبار  الدراسى    )أخر  يإمتحان  الفصوالفصل  الدراسفي  السل  في    األولى   ت ية  العام  وآخر 

٪ على اإلختبار    25  و٪ اختبار تحريرى مدمج  45  إلى٪ مقسمة    70  مل ويش(   الرابعة والخامسة  السنتين

  40  لى إ  مس األولى و خوحدة تعليمية بالنسبة للفصول الدراسية ال  و أل مقرر  اختبار المهارات لكو  أ  العملى

حدة تعليمية بالنسبة  و و أأو اإلكلينيكي لكل مقرر    لىالعم  اإلختبار  ٪ على  30  و ٪ اختبار تحريرى مدمج  

 السادس و السنتين الرابعة و الخامسة.  يالدراسصل للف
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المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر عقد  أخذ رأ  مجلس القسم    د عويجوز لمجلس الكلية ب ▪

بما يسمح    اأو جزء منه  ات المقررالمتحان في كل  االمتحان إلكترونياً في مقرر أو أكثر، كما يجوز عقد ا

ه  ي لذلك على مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة للموافقة ع  يتم عرض أن  حيحه إلكترونياً ، وعلى  بتص

 امعة العتماده. ورفعه إلى مجلس الج

 

 ( 25مادة ) •

 رر على األقل.كل وحدة أو مقيلتزم منسقوا الوحدات التعليمية والمقررات بعمل اختبارات تكوينية مرة واحدة ل ▪

انات الدور األول النهائية عقةب نهايةة كةل وحةدة تعليميةة متحاتعقد    5،  4،  3،  2،  1ية  بالنسبة للفصول الدراس ▪

(Block )العام الدراسي التالي عدا الدور الثاني للفصل الدراسي الخامس. الثاني قبل بداية لدوراو 

راعةي مجلةس داية انعقاد الفصل الدراسةي السةادس ويالخامس قبل ب  يعقد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي ▪

بين أسابيع(   8الى  6)من  ةد بداية انعقاد الفصل الدراسي السادس بما يسمح بمدة زمنية كافيموع  الكلية تحديد 

 نهاية امتحانات الدور األول وبداية امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الخامس.

دور الثاني ال ت هذا الفصل وامتحانا ايةفي نهعقد جميع امتحانات الدور األول  راسي السادس تبالنسبة للفصل الد  ▪

 قبل بداية العام التالي.

تحانةات الةدور األول النهائيةة بجميةع المقةررات فةي نهايةة لرابع والخامس تعقةد إما  بالنسبة للعامين الدراسيين ▪

 زة الصيف.الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني في نهاية إجا

 ها من مجلس الجامعة.ماد تمواعيد االمتحانات واع عاة أنه يجوز لمجلس الكلية بتعديلمرامع  ▪

 ( 26مادة ) •

يع طرق تقييم الطالب و اإلمتحانات وسريتها  مسئوالً عن إدارة جم  رريكون منسق كل وحدة دراسية أو مق ▪

ضم ولقواعد  الدراسية  المقررات  أو  الوحدات  لتوصيفات  المومطابقتها  الجودة  الكلية         ان  مجلس  من  عتمدة 

من  لجنة    وذلك  خاصخالل  بامتحانات  عضوة  تضم  مقرر  أو  وحدة  المشتركة             اً كل  األقسام  من  كل             من 

 هذا المقرر.  في التدريس  في

 ( 27مادة ) •
   

    - (:استكمال البرنامج وقواعدالنتقال الطالب من فصل دراسي إلى أخر  المنظمةقواعد )
الثاني في مقررات /وحدات تعليمية تعادل اقل من   .1 ٪ من  50في حاله رسوب الطالب في الدور االول و 

  ة اسرعلى ان يعيد الد   المرحلةاو الفصل الدراسي التالي في نفس    ه أليت لاالمعتمدة فإنه ينقل إلى السنه    النقاط 

بما ال يتجاوز العبء االكاديمي    ةالحقة  في فصل او فصول دراسي  ة الوحدات التعليميفي هذه المقررات او  

المقرر يجب على الطالب اعادة اكتساب عدد    ةالتعليمي   ةالوحد   ةلكل فصل دراسي و عند إعادة دراس او 

من    النقاط ن  م  محدد  عل  ساعات المعتمدة  بناء  البرنامج  لجنة  )يحددها  أو  المقرر  المقرر  منسق  اقترا   ى 
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وينطبق هذا البند    .  على االقل في هذا المقرر اجماال  النقاطمن    ٪ 75الوحدة( بشرط  تحصيل الطالب ل

أكثر من    لطالب بواحد او افي حالة رسوب  بالنسبة للمرحلة الثانية )اإلكلينيكية(:  .  فقطعلى المرحلة األولى  

السادس الي العاشر ينتقل الي المقررات/ الفصول الدراسية التالية ويتم  المقررات في الفصول الدراسية من  

للجداول   وفقاُ  والطالب  التعليم  شئون  لجنه  تحددها  مواعيد  في  دراسي  لكل فصل  ثاني  دور  امتحان  عقد 

   ما لم يكن مؤجال بعذر مقبول وفقاُ للقانون.  ٪ 64.9 ى لدرجة بحد أقصالدراسية ويمنح الطالب في هذه ا

من    أكثر او    50من   تعادل  ة في مقررات او وحدات تعليمي  والثانيرسوب الطالب في الدور االول    ة الفي ح .2

  ة راسوعند إعادة د   لإلعادة  المرحلة ويبقينفس    التالية فية  الدراسي  ةفإنه ال ينتقل إلى السن  ةالمعتمد   النقاطا

ا ال   والوحدة  من  المقرر  محدد  اكتساب عدد  اعادة  الطالب  على  يجب  من    النقاط تعليمي  ساعات  المعتمدة 

  ٪ 75ل  الطالب    بشرط تحصيل المقرر )يحددها لجنة البرنامج بناء على اقترا  منسق المقرر أو الوحدة(  

 . . ألولى فقطلة ا وينطبق هذا البند على المرح  على االقل في هذا المقرر اجماال. النقاط من 

سنوات    4  أقصى   وبحد مرات    4يسمح للطالب الراسب بدخول امتحان المقرر/الوحدة التعليمية بحد أقصى   .3

  الالئحة من    154  المادةسنوات المنصوص عليها في    5إلى    باإلضافةتزيد عن عامين في كل مرحله    وال

  . الجامعةلقانون  التنظيمية 

 أو الدورات السريرية.  الوحدات التعليمية في جميع  عند نجاحهإال  ال ينقل الطالب من مرحله إلى أخر   .4

الثانية المرحلة  الى  الطالب  ينقل  الدراسي    )من phase II )ال  الفصل  الى  السادس  الدراسي  الفصل 

األولى   بالمرحلة  الدراسية  المقررات  جميع  في  نجاحه  بعد  إال  الدراسي    )من Phase Iالعاشر(  الفصل 

 دراسي الخامس( الى الفصل ال األول

٪ في درجات  40٪ من الدرجات النهائية و   60كي ينجح الطالب في وحدة أو مقرر يجب أن يحصل على   .5

 النظر . اإلمتحان 

الثاني وعند إعادة دراسة    امتحان الدور من الدرجة الكلية في    ٪ 64.9الطالب الراسب يحسب له حد أقصى  .6

التعليمي   المقرر  يكون    2و   1بند    27للمادة    فقامدة وتالمع  النقاطن  م ما هو مطلوب    وتحصيلالوحدة او 

المقرر/الوحدة   لهذا  درجاته  لمجموع  األقصى  حصل    84،9التعليمية  الحد  درجتين  أحسن  يؤخذ  أو   .٪

 عليهما الطالب في نفس المقرر. 

 لفصول الصيفية: ا
  الدور   متحانات في حالة الطالب الذين لم يكتسبوا ما هو مطلوب من نقاط كحد أدني وحرموا من دخول إ ▪

المعتمدة من  األول ) النقاط  بدخول إمتحان ثان إال بعد إكتساب  للطالب  التعليمية( ال يسمح  الوحدة  نهاية 
  % 84.9هذه الحالة يمنح الطالب الدرجة التي حصل عليها بحد أقصى    صيفية وفيجديد مع إتاحة فصول  

 األولي فقط. ةهذا على المرحليطبق  و 
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أكثر أو تأجيلها وفي هذه الحالة يعيد إكتساب النقاط المعتمدة مية أو  يدة تعلاسة لوحيمكن للطالب إعادة الدر  ▪
يتم إلحاق الطالب   ةوفي هذه الحال  %84.9من جديد وتحتسب له الدرجة التي يحصل عليها بحد أقصى  

 نقطه.  25  ةبمقرر مفتوح للطالب "عادى او صيفي" بشرط اال يتجاوز عدد المقررات االضافي
 . ات كل مقرر/ وحدة تعليميةطلبتم  ةفاءاة إستيمع مراع  ▪
ن الدراسيين األول والثاني/ والثالث والرابع/ والخامس  بتعريفها " بعد نهاية الفصلي  الصيفية تتا  الفصول  ▪

   -من:كل  ل وذللك  25 المادة في  المقررةخالل إجازة الصيف 

ات الدور األول  نمن دخول امتحا مطلوب من نقاط كحد ادني وحرموا  و ما هللطالب الذين لم يكتسبوا  .أ

التي حصل عليها في االمتحان بحد   ةيمنح الطالب الدرج  ة( وفي هذه الحالالتعليمية  الوحدة )نهاية

ما بعادل  في الفصل الصيفي يكون الحد األقصى للمقررات التي يلتحق بها الطالب % )  84.9 أقصى

   نقطه(. 25

  ة او تأجيلها بدون عذر وفي هذه الحال ر ثأكاو  ة تعليميوحده  للطالب الذين يرغبون في إعادة دراسة  .ب 

 . ٪84.9  أقصىالتي حصل عليها في االمتحان بحد  ةيمنح الطالب الدرج

  ٪ 50في مقررات أكثر من  في حالة إعادة الطالب العام الدراسي بسبب رسوبه في الدور األول والثاني  ▪

   ٪84.9  أقصىالمتحان بحد ا حصل عليها في التي  ةويمنح الدرج  ةيجب ان يعيد تحصيل النقاط المعتمد 

الطالب   ويمنح ة في موعد  المقرريؤد  امتحان  ٪ 50بمقررات اقل من   ة تاليال  السنةالي  ة وفي حالة انتقال ▪

 . ٪ 64.9  أقصى  د بج ةالدرج

من السادس الي العاشر ينتقل   ة الفصول الدراسيرسوب الطالب بواحد او أكثر من المقررات في في حالة  ▪

ويتم عقد امتحان دور ثاني لكل فصل دراسي في مواعيد تحددها   ة التالي ةلدراسياررات/ الفصول الي المق

ما   ٪64.9  أقصىبحد   ةالدرج هذهيمنح الطالب في  و  ةلجنه شئون التعليم والطالب وفقاُ للجداول الدراسي

   لم يكن مؤجال بعذر مقبول وفقاُ للقانون. 

من السادس الي   ةمن الفصول الدراسي أكثر رر او قة النقاط في مإلعاد  اضطرارهفي حالة رغبة الطالب او  ▪

   طبيعيا.   ةبالمقررات المنعقد  وااللتحاق العاشر يلزم الطالب إعادة الفصل الدراسي  

 ( 82مادة )
 رجات:  الد حتسابا

سية  لدراس فصول اللخم  X  15= عدد النقاط المعتمدة  )بلوك(    تعليمية مقرر أو وحدة  لكل  النهاية العظمى   ▪

يف كل مقرر أو وحدة تعليمية )بلوك( خطة  توص  فييحدد  و  .ي للباق  X  20نقاط المعتمدة  ال  األولى و= عدد 

ً االمتحانات و توزيع الدرجات و فق  ة. حذه الالئهمن  24للمادة  ا

 من النقاط المعتمدة.  ٪75كل مقرر = تحصيل ل يرط دخول االمتحان النهائ ش ▪
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 ( 29مادة ) •

المصرية تحسب تقديرات   ن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات م  85و    84و    83لمواد  م بأحكام امع االلتزا 

 -وجه التالى:ى التراكمى عللإمتحانات الوحدات أو المقررات  وكذلك المجموع ا فيالنجا  والرسوب 

 

 

 د ) الدرجات( المعتاالنظام  -أ

  :يعلى الوجه التال  يوكذلك المجموع التراكم كل مقرر   فييحصل عليها الطالب  التيات تقسم الدرج
 
 
 
 

 

 

 للجدول التالى: فيقسم الطالب طبقاً  معتمدةط الظام النقان -ب 

 Marking system * Approximate equivalent in ECTS -ت
Definition according to ECTS 

grading system 

 Best/ next  

More than 85% 10% A (excellent) ممتاز 

From 75% to less than 85% 25% B (Very good) جدا  دجي    

From 65% to less than 75% 55% C (good) جيد    

From 60% to less than 65% 10% D (satisfactory) مقبول 

From 30% to less than 60%  F (insufficient) ضعيف 

Less than 30%  F- (Highly insufficient) جدا   فضعي    

ً تقديرات طبق *  للنظام بجمهورية مصر العربية  ا

 

 ب : الطالديب أنظام ت  (30مادة  ) •

بالبرنامج   المقيدون  الُمبين  الطالب  التأديبى  للنظام  المصري  في خاضعون  الجامعات  تنظيم  قانون  قانون      49ة 

 انين المكملة له. ووالق   1972عام  ل

 ( 31مادة )          ▪

  
 ممتاز  A فأكثر  85%

75%  -  84,99  % B  جيد جدا 
65%  -  74,99 % C جيد 
60%  -  64,99 % D  مقبول 

 راسب  F % 60من   أقل
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 : يا يلم تماد و بناء على ع إلا ة القومية لضمان جودة التعليم و ئبعة هذه الالئحة وفقا لمعايير الهي يتم تنفيذ و متا 

 . البرنامج التعليمي داف هأ •

 . ( NARS لمرجعیة ا يمیةد كاألا  لمعايیرا مع  فق الخريج )بالتوا ت صفاامو •

 . ( NARS لمرجعیة ا يمیةد كاألا  لمعايیرا مع  فق الوبة )بالتومطات الفاءالك •

 . تطبیقها  سیتم يالت  لتكاملا اتيجية رستإل م عا  صف و  متضمنه لتعلم وا  لتعلیما ةتیجیاسترا  •

 نشطة الطالبية. أل كلينيكى و اإلارد التعلم و مصادر التدريب موا  التدريب ، وطرق التدريس   •

 . آليات الشكاوى والتظلمات  •

 . 3 م بالملحق رق ضح ا هو مومك

 

 ( 23مادة ) •

يخا ▪ ال  فيما  الالئحة  هذه  أحكام  تعديل  مجلس  يكون  اختصاص  من  القانون  على                          لف  بناءاً  الجامعة 

يت  عتبرة الطب وتيمقتر  من مجلس كل جزأ من الالئحة األساسية بعد إقرارها من  هذه التعديالت جزءاً ال 

 مجلس الجامعة. 

   لداخلية للكلية فيما لم يرد الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الجامعية والالئحة ا  قانون تنظيم م  بق أحكا طت ▪

 هذه الالئحة.  في بشأنه نص خاص 

 21الخاص بالمادة  1  ملحقمرفق 

 23لخاص بالمادة ا 2  ملحقمرفق 

 31الخاص بالمادة  3مرفق ملحق  
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1ملحق   

Program specification of the undergraduate curriculum (5+2) 
Annex 1: Curriculum Map 

First year/first semester: 15 weeks/30 points: Pre-clinical phase (Introduction, Basic Principles Blocks, subjects (Patient, 

Physician & Society) 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of the 

final written exam 

1 
Principles of studying medicine 

 الطب  دراسة مبادئ 

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

PSM-101 1 15 0.5 

2 
Principles of microscopic and macroscopic 

structures 

 والعيانية المجهريةمبادئ تشريح األنسجة 

Human anatomy & embryology 

 التشريح األدمي وعلم األجنة 

Histology 

 الهستولوجي 

PMS-102 12 180 3 

3 

Cell biology and function 

 بيولوجيا الخلية ووظيفتها 

Medical Physiology 

 طبية جيا ال يولو الفس 

Medical Biochemistry 

 يوية الطبية الح مياء الكي

CBF-103 12 180 3 

4 :Patient, Physician & Society 

 : ريض والطبيب والمجتمعمال

- Introduction to being a Physician. 

 .طبيبا لتكون   مقدمة -

- Ethics, Law & Professionalism. 

 .واالحتراف  والقانون  األخالق -

- Behavioral Medicine. 

 .السلوكيات -

Forensic medicine & clinical Toxicology, 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية 

 

Neurology &psychiatry 

 األمراض العصبية والنفسية 

PPS-132 5 75 1.5 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introbeingphysician.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/ethicslawprof.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/behavioralmedicine.php
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First year/second semester: 16 weeks/30 points: Pre-clinical phase (Introduction, Basic Principles Blocks, Introduction to 

Patient Care) 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of 

the final written 

exam 

1 Infection and immunity 

 اعة المنو وى عد ال

Medical microbiology & 

immunology 

 يا()البكتير وجي والمناعة  الميكروبيول

Medical Parasitology 

 الطفيليات 

INI- 105 12.5 187.5 3 

2 Mechanisms and principles of diseases & 

therapy 

 والعالج  األمراض ومبادئ  آليات

Pathology 

 الباثولوجي 

Medical pharmacology 

 رماكولوجي االف

MPT-104 12.5 187.5 3 

3 tient Care 1:Introduction to Pa 

 :1المريض  عايةرل  مقدمة

- Medical Interviewing. 

 .لمريضا معالطبية  مقابلةال -

- Introduction to Physical Examination1. 

 .1 فحص المريض في  مقدمة -

- Clinical Experiences 1. 

 .1 اإلكلينيكية الخبرات -

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

IPC-133 5 75 1.5 

 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences1.php
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Second year/Third semester: 15 weeks/30 points: Pre-clinical phase (Organ system blocks, Introduction to Patient Care) 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of the 

final written exam 

1 Skin & Musculoskeletal system 

 الهيكلي  العضلي والجهاز  الجلد
All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
SMU-208 8 120 2 

2 Cardiovascular system 

 الدموية  يةواألوع القلب جهاز

All departments of basic sciences ** 

 أقسام العلوم األساسية 
CVS-206 8 120 2 

3 GIT, Gastrointestinal system 

 الجهاز الهضمي 

All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
GIT-207 8 120 2 

4 :Introduction to Patient Care 2 

 :2 مريضال  لرعاية  مقدمة

- Advanced Physical Examination 2. 

 .2 المتقدم البدني الفحص -

- Clinical Experiences 2. 

 .الخبرات اإلكلينيكية -

- Advanced Medical Interviewing. 

 .المتقدمة الطبية المقابالت -

- Clinical Procedures. 

 .اإلجراءات اإلكلينيكية -

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

IPC-234 2 30 0.5 

5 Elective 1 

 . 1إختياري 

 
ELE1 4 60 1 

** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & Immunity, Parasitology.   

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
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Second year/Fourth semester: 17 weeks/30 points: Pre-clinical phase (Organ system blocks, Introduction to Patient Care) 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of 

the final written 

exam 

1 
Respiratory and renal systems 

 والكلوي التنفسي الجهاز

All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
RRS-209 9.5 142.5 2.5 

2 
Blood & lymph system: Hematology 

 الجهاز الدموي واالليمفاوي

All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
HEM-210 5 75 1.5 

3 
Health & illness in the community 

 لمجتمع رض في امالصحة وال 

Public health & community medicine 

 المجتمع الصحة العامة وطب 
HIC-211 9.5 142.5 2.5 

4 :Introduction to Patient Care 3 

 : 3المريض  رعاية عن مقدمة

- Advanced Physical Examination 2. 

 . 2 المتقدم البدني الفحص -

- Clinical Experiences 2. 

 الخبرات اإلكلينيكية. -

- Advanced Medical Interviewing. 

 المتقدمة.  الطبية المقابالت -

- Clinical Procedures. 

 كية.اإلجراءات اإلكليني -

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   بيالتعليم الطكز تطوير رم

IPC-235 2 30 0.5 

5 Elective 2 

 2إختياري 

 
ELE2 4 60 1 

 

** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & Immunity, Parasitology.   

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/hematology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
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Third year/Fifth semester: 16 weeks/30 points: Pre-clinical phase (Organ system blocks, Investigation and Discovery) 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points 

Total 

marks 

Total hours of 

the final written 

exam 

1 Neurosciences 

 عصبي الجهاز ال
All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
NEU-312 12.5 187.5 3 

2 evelopmental Reproduction & DEndocrinology, 

iologyB 

 اثر والتطور لوجيا التك الغدد وبيو 

All departments of basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 
ERD-313 12.5 187.5 3 

3 Evidence  lsdamentanFu -Medicine Based  

 أساسيات الطب المبني على الدليل 

 

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

EBM-336 2 30 0.5 

4 Scholarly Project/Investigation and Discovery 

 البحث واإلكتشاف/مشروع علمي 

Epidemiology and data management 

 علم األوبئة وإدارة المعلومات 

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

IDP- 337 1.5 22.5 0.5 

5 Elective 3 

 3إختياري 

 
ELE3 1.5 22.5 0.5 

 

** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & Immunity, Parasitology.   

 

 

 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
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Third year/Sixth semester: 18 weeks/33 points: Clinical phase (Clinical rotations, Investigation and Discovery) 

 

** Three rotation to be as follows: 6 weeks for (Medicine 1), 6 weeks for (Surgery 1), 6 weeks for forensic "4 weeks" and completion of (Surgery 1) "2 weeks".    

 

 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code 

Point

s 
Total marks 

Total hours of the 

final written exam 

1 :icine 1Med 

 1ة باطن ضأمرا

Introduction to general medicine, 

hematology, nephrology. 

Internal medicine 

 أمراض الباطنة 
MED-314 10 200 2.5 

2 :Surgery I 

 1جراحة 

-Wound Healing, bleeding, shock, blood 

transfusion, haemostasis, surgical infections, 

postoperative complications, abdominal 

trauma emergencies, surgical anuria, 

surgical nutrition (enteral and parenteral), 

Surgery of head and neck, lymphatic system  

-Thyroid and Para thyroid, supra renal 

gland, abdominal walls and hernias, Breast ( 

-Oncology-principles  

General surgery 

 الجراحة العامة 

 

 

Oncology 

 عالج األورام والطب النووي 

SUR-315 13 260 3.5 

3 Forensic medicine and toxicology 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية 

Forensic medicine & clinical toxicology 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية 
FMT-316 6 120 1.5 

4 Scholarly Project/Investigation and Discovery 

 البحث واإلكتشاف/مشروع علمي 

Epidemiology and data management 

 علم األوبئة وإدارة المعلومات 

Assuit University medical education 

development & training center 

 والتدريب   مركز تطوير التعليم الطبي

IDP- 338 2 40 0.5 

5 Elective 4 

 4إختياري 
 ELE4 2 40 0.5 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
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Fourth year: 35 weeks/65 points: Clinical phase (Clinical rotations) 

 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of the 

final written exam 

1 Medicine II: 

 :2أمراض باطنة 

-Liver–biliary system  

 .أمراض الكبد والجهاز الصفراوي -

-Nutrition, GIT 

 .أمراض التغذية والجهاز الهضمي-

-Rheumatology and clinical immunology  

 .والمناعة اتيزمالروم أمراض-

-  Endocrinology  

 صماء للغدد اامراض ا -

-Tropical medicine  

 .طب المناطق الحارة -

Internal medicine 

 أمراض الباطنة 

 

Tropical medicine and 

gastrointestinal tract 

 الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة 

MTR-417 
15 

(3.5 tropical) 
300 4*2 paper 

2 gy & obstetricsGynecolo 

 ليد لتو أمراض النساء وا 

Gynecology & obstetrics 

 أمراض النساء والتوليد 
OBG-418 18 360 5*2 paper 

 طب األطفال  3

                                                             Pediatrics 

Pediatrics 

                     طب األطفال
PED-419 18 360 5*2 paper 

4 Psychiatry 

 النفسي الطب 
Neurology & psychiatry 

 األمراض العصبية والنفسية 
PYS-420 4 80 1 

5 Surgery  II                                                                        

                                                               2جراحة

Anesthesia, pain management, intensive care, fluids 

and electrolytes and body response to trauma. 

Anesthesia & intensive care 

 التخدير والعناية المركزة 
SUR-421 4 80 1 

6 Elective 5 

 5إختياري 
 ELE5 3 60 1 

7 Family medicine  

  طب األسرة

Family medicine 

 طب األسرة 
FAM-422 3 60 1 
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Fifth year: 40 weeks/70 points: Clinical phase (Clinical rotations & Family Medicine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points Total marks 

Total hours of the 

final written exam 

1 Ophthalmology 

 طب وجراحة العيون 

Ophthalmology 

 العيون طب وجراحة 
OPH-523 9 180 2 

2 Ear, Nose & Throat 

 جراحة األنف واألذن والحنجرة 

Ear, Nose & Throat 

 الحنجرة ف واألذن و جراحة األن
ENT-524 .57 150 2 

  :Medicine 3                                        :3أمراض باطنة  3

Clinical investigations (laboratory and infection 

control and radiology). 

العدوى    الفحوص  ومكافحة  )المعامل  ة  األشع   –اإلكلينيكية 

 خيصية(التش

Clinical pathology 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية

Diagnostic radiology 

 األشعة التشخيصية 

MCI-525 6.5 130 2 

  Surgery 4:                                                   :4جراحة  4

Cardiothoracic surgery, plastic surgery, 

Neurosurgery, Vascular surgery. 

جراحة القلب والصدر، جراحة التجميل، جراحةة المةو واألعصةا ، 

 .جراحة الشرايين واألوعية الدموية  

Brain & neurosurgery 

 احة المخ واألعصاب ر ج

Plastic surgery 

 جراحة التجميل والحروق 

Cardiothoracic surgery 

 القلب والصدر   جراحة

Vascular surgery 

 جراحة األوعية الدموية والشرايين

SSS-526 6 120 1.5 

  :Surgery  4                                                  :4جراحة  5

Orthopedics& trauma 

 جراحة العظام واإلصابات 

Orthopedics surgery & 

traumatology 

 جراحة العظام واإلصابات 

 

 

ORT-527 

 

5.5 110 1 

  :Surgery  4                                                 :4جراحة  6

 Urology 

 المسالك البولية 

Urology 

 البولية جراحة المسالك 
URO-528 5.5 110 1 

  a: Surgery 3                                              :أ 3ة اح جر 7

 GIT, Liver–biliary system, pancreas, 

 abdomen and peritoneum 

General surgery 

 العامة الجراحة 
SUR-529 .57 150 2 
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)& Family Medicine nical rotations(Cli oints: Clinical phasep 70/weeks 40year:  thifF 

  
# 

Block 

 التعليمية الوحدة 
Responsible department Code Points 

Total 

marks 

Total hours of the 

final written exam 

8 4:Medicine  

 :4أمراض باطنة 

Neurology & Dermatology 

 واألمراض الجلدية األمراض العصبية 

Neurology & psychiatry 

 األمراض العصبية والنفسية 

Dermatology &venerology 

 تناسلية األمراض الجلدية وال

MND-530 6.5 130 2 

9 dicine 4:Me 

 :4أمراض باطنة 

Cardiology & Chest 

 رن لقلب والشرايين ، أمراض الصدر والتدأمراض ا 

Cardiology 

 القلب واألوعية الدموية طب 

Chest diseases 

 األمراض الصدرية والتدرن 

MCC-531 6.5 130 2 

10 Elective 6 

 6إختياري 
 ELE6 2.5 50 0.5 

11 Surgery 3b: 

 :  3جراحة 

  Acute emergencies 

 الطوارئ الحرجة 

General surgery 

 الجراحة العامة 
SUR-529 4 80 1 

12 Family medicine 

  األسرة طب

Family medicine 
 طب األسرة 

FAM-539 3 60 1 
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 2 لحقم

 Elective Course/ختياريةالمقررات اإل

Elective Courses for second year medicine students  

Options Courses 

Second Year 

1st semester 

ELE1 

2nd semester 

ELE2 

Option 1 
-Subcutaneous injection 

-Intramuscular injection. □ □ 

Option 2 
-Surgical anatomy of abdominal wall. 

-Surgical anatomy of aortic branches. □ □ 

Option 3 
-Arterial blood sampling. 

-Patient different position. □ □ 

Elective Courses for third, fourth, and fifth year 
medicine students 

Options Courses 

Third Year Fourth 

Year 

 

ELE5 

Fifth 

Year 

 

ELE6 

1st sem. 

ELE3 

2nd sem. 

ELE4 

Option 

1 

-Capillary Blood Sampling. 

-Intravenous Cannulation. □ □ □ □ 

Option 

2 

-Urinary Catheterization- Female. 

-Urinary Catheterization- Male. □ □ □ □ 

Option 

3 

-Cleaning disinfection & sterilization of 

instruments. 

-COVID-19 protective measures. 
□ □ □ □ 

Option 

4 

-Basic surgical skills- knots. 

-Basic surgical skills- Sutures. □ □ □ □ 

Option 

5 

-Basic surgical skills- Additional Sutures. 

-Basic surgical skills- Instruments & 

Handling. 
□ □ □ □ 

Option 

6 
-German Language (For only 4th & 5th year 

students). □ □ □ □ 

 

 ....... .......................................توقيع الطالب:  -
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 : ات الشكاوى والتظلماتآلي

 . فقا لالئحة الجامعة و

  

 


