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 المقدمة

 

 فلسفة انشاء الكلية: 

 :نشأة وتأسيس الكلية- 

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

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

   وتضم الكلية ثالثة قطاعات وهي قطاع شئون التعليم والطالب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية
جل خدمة ورعاية أهم عنصر في العملية األكاديمية أال وهو الطالب بدءا من البيئة،إلى جانب المستشفيات الجامعية و تعمل الكلية جاهدة من أ

ج خلق بيئة جامعية وتربوية تعمل علي صقل وتنمية الشخصية المتكاملة وصوالً إلي التطوير واإلستحداث في البرامج المختلفة من حيث المناه
ي لتعريف الطالب بطالب الكليات األخرى فى نفس الجامعة وطالب وطرق التدريس هذا باإلضافة للبرامج واألنشطة الطالبية التي تسع

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

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

  م  وبدأ التسجيل بعد ذلك لدرجات الماجستير 1973وعلى مستوى البحوث والدراسات العليا فقد صدرت أول الئحة للدراسات العليا فى
 الكلية المختلفة. والدكتوراه ألقسام

        ويوجد حديثاً بالكلية مكتب تمويل األبحاث يعمل على تنفيذ خطة الكلية البحثية ويساعد فى ترشيد وزيادة التمويل البحثى من خالل

 خلق بيئة تنافسية تشجع على ذلك.

 -  م  فى تخصص الكيمياء 1966عام م وكان فى تخصص الكيمياء الحيوية وأول دكتوراه كانت فى  1962تم منح أول دبلوم عام

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

 -  وعلى مدار تاريخ الكلية فقد حصل الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جوائزمتنوعة 

 ائز ( وكذلك جوائز عالمية ) مثل جائزة السكان( ) جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وغيرها من الجو. 

  م .2012-7-12وقد تم إعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد فى 

  كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية حكومية اليقتصر دورها على التعليم والتعلم بمرحلتيه فقط وانما لها خدمات مجتمعية فى مجال
 والبيئة وتطور المجتمع.الصحة 

 

o حيثيات تحديث الئحة مرحلة البكالوريوس: 

 مان الهيئاة القومياة لضامان جاودة التعلايم و اإلعتمااد( الصاادرة ق المعاايير األكاديمياة الجديادة )يطبتبنى وت

 .2017اصدار  لمرحلة البكالوريوس

  األكاديمية الحديثةتحديث برنامج مرحلة البكالوريوس والمقررات لتتوافق مع المعايير. 

  متطلبات اإلعتماد / وفقا لما حددته الهيئة الفيدرالية للتعليم الطبىالتوافق مع                          

(World Federation for Medical Education) 

 فى مجال الطب و التعليم الطبى التطورات الحديثة 

 .إحتياجات سوق العمل 
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o سمات البرنامج األساسية : 

 رســــالةال : 

   اإللتزام بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ودعم البحث العلماي والشاراكة ماع المجتماع المصار

وتخريج أطباء محترفين فى ممارسة مهنة الطب و قادرين على التعامال ماع التطاورات الساريعة فاى 

 مجاالت الممارسة العملية والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع.

 ة :الرؤي 

  تخريج أطباء حاصلين على شهادة علمية معتمدة دولياا تمكانهم مان العمال أو اساتكمال الدراساة فاى

 جميع  المراكز العلمية والجامعات اإلقليمية والدولية.

  تأهيل الطالب أكاديمياً وإكلينيكياً بما يتوافق مع المعايير الدولياة والقومياة لخاريج كلياة الطاب وبماا

 فى سوق العمل القومي واإلقليمي والدولي. يمكنهم من المنافسة

   إعداد الطالب إعداداً يمكنهم من القدرة على التعلم الذاتي والمستمر وذلك من خاالل تطبياق أحادث

 ما توصل إليه العلم فى طرق التعليم والتعلم الطبي.

 .تقييم الطالب بطرق موضوعية وعادلة مما يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب 

 فاألهدا: 

 .التركيز على الطالب من خالل تطبيق مبادئ التعلم الذاتي 

                    اإلهتماااام بحااال المشاااكالت الطبياااة وتنمياااة المهاااارات اإلكلينيكياااة األساساااية مناااذ بداياااة اإللتحااااق

 بالكلية ويتم ذلك عن طريق دراسة تكاملية ألجهزة الجسم اآلدمي.

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

 .اإلعتماد على نظام دراسي يوازن بين التدريب الميداني فى المجتمع والتدريب داخل المستشفيات 

  إشتمال البرنامج على مقررات إختيارياة تراعاى مياول الطاالب المختلفاة وتنماى المهاارات الذهنياة

 لخريجي كلية الطب. والوجدانية الالزمة

 مــواد الالئحة

 

 ( 1مادة) 

  الدرجة العلمية :1مادة  

درجاااة البكاااالوريوس فاااي الطاااب  أسااايوطمجلاااس كلياااة طاااب  طلاااببنااااء علاااي  أسااايوطتمااانح جامعاااة  

بعاااد النجاااام فاااي جمياااع الوحااادات الدراساااية االجبارياااة و االختيارياااة و اساااتيفاء متطلباااات والجراحاااة  

 .الجامعة

 ( 2مادة)  نظام النقاط المعتمدةالدراسى ب النظام 
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  يعتباااار نظااااام النقاااااط المعتماااادة طريقااااة منهجيااااة لتوصاااايف الباااارامج الدراسااااية عاااان طريااااق

تحدياااد نقااااط معتمااادة ألجااازاء البااارامج الدراساااية اساااتنادا إلاااى الجهاااد الدراساااي المباااذول مااان 

  .للوصول لألهداف التعليمية  الطالب

  اإلجماااالى للطالاااب ولااايس قاصااارا علاااى سااااعات يركاااز نظاااام النقااااط المعتمااادة علاااى العااابء

 ( contact hours) .مع األساتذة تواصل الدراسىال

 إجباريااااة أو اختياريااااة( وتماااانح النقاااااط  اتيااااتم توزيااااع النقاااااط المعتماااادة علااااى كاااال المقاااارر(

المعتماااادة فقااااط عناااادما يكماااال الطالااااب دراسااااة المقاااارر ويااااؤدى كاااال االمتحانااااات المطلوبااااة 

 .بنجام

  مبذول من الطالبنشاط جهد و ساعة   30 -25 تشمل كل نقطة معتمدة . 

  سااااعات تعكاااس النقااااط المعتمااادة مقااادار الجهاااد المطلاااوب لكااال وحاااده مااان المقااارر ويشااامل

 مثاااال حضااااور المحاضاااارات والاااادروس العمليااااة واالكلينيكيااااة والااااور  العلميااااة االتصااااال 

 حضااااااااور االمتحانااااااااات التكوينيااااااااة( و ماااااااان اجمااااااااالى النقاااااااااط % 50وتمثاااااااال نساااااااابة )

(Formative assessment )مااااان  % 10وتمثااااال نسااااابة )  ماااااع التغذياااااة الراجعاااااة

ماااان  % 40وتمثاااال نساااابة ) الااااتعلم الااااذاتىالدراسااااة الحاااارة و أنشااااطة و (  اجمااااالى النقاااااط

 ( اجمالى النقاط

 :موزعاااة علاااى المقاااررات المختلفاااةنقطاااة   318اجماااالى النقااااط المعتمااادة للبرناااامج الدراساااى .

 ( 21 )موضحة بالمادة رقم

  ماااان االنشااااطة  ٪ 40)التااااى تمثاااال  الااااتعلم الااااذاتىالدراسااااة الحاااارة و أنشااااطة يااااتم توثيااااق

و يفّضاال اسااتخدام  portfolio) التدريسااية فااي نظااام النقاااط المعتماادة( فااى ملااف االنجاااز )

 الملف االلكترونى. 

 من النقاط المعتمدة %75دخول االمتحان النهائى لكل مقرر تحصيل لرط تشو ي. 
 

 ( 3مادة)  
 

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

 عدد الفصول الدراسية الكلاي ( semesters )  فصاول   10خاالل الخماس سانوات الدراساية يسااو

 دراسية.

 غير شاملة االمتحانات النهائية( مدة الفصول الدراسية كما يلي(: 

o  :إسبوع 15الفصل الدراسي األول 

o إسبوع 16اسي الثاني: الفصل الدر 

o  :إسبوع 15الفصل الدراسي الثالث 

o  :إسبوع 17الفصل الدراسي الرابع 

o  :إسبوع 16الفصل الدراسي الخامس 

o  :إسبوع 18الفصل الدراسي السادس 
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  :إسبوع متصل 35السنة الدراسية الرابعة 

  :إسبوع متصل 40السنة الدراسية الخامسة 

 

 

  وتشامل  (مساتويات) مراحل ةبكالوريوس الطب والجراحة إلي ثالثتقسم الخمس سنوات دراسية لنيل

 االتي:

 ةاألول المرحلة ( :(Principles level (2,1شمل مجمل الفصلين الدراسيين )تو 

 ةالثاني المرحلة ( :(Organ system level  (5,4,3شمل مجمل الفصول الدراسية )تو 

 ةالثالث المرحلة (:Clinical levelو )(5,4, ومجمل السنتين الدراسيتين) 6لدراسي شمل)الفصل ات 

 

 ( 4مادة) 

   شهادة التخرج من البرنامج تؤهل لإللتحاق بسنتي التدريب التأسيسيتين ودخول اإلمتحان القومي

 . لممارسة المهنة بعد موافقة الجهات المختصة

 ( 5مادة) 

 2018الطالب الجدد الملتحقين بالبرنامج إعتبارا من العام الدراسي  جميع تطبق الالئحة على- 

و ذلك  2017/2018للعام وعلى الطالب الباقين لإلعادة بالفرقة األولى                        2019

 ,بينوالتى بدأ الدراسة وفقا لها  السابقة و بعد تخييركل طالب منهم بين االستمرار فى الالئحة

 استكمله الدراسة و فقا لهذه الالئحة.

  

 ( 6مادة) 

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

حيث يتم  2017/2018للعام بالبرنامج ويستثنى من ذلك الطالب الباقين لإلعادة بالفرقة األولى 

ر فى الالئحة السابقة و التى بدأ الدراسة وفقا لها و,بين استكمله تخييركل طالب منهم بين االستمرا

 الدراسة و فقا لهذه الالئحة بعد عرض المميزات االساسية لها.

 ( 7مادة) 

 .لغة الدراسة في كلية الطب هي اللغة اإلنجليزية 

 ( 8مادة) 
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 :(األكاديمي الريادة العلمية ) التوجيه 

  أكاديمي من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ليرشد  موجهيخصص لكل مجموعة من الطالب

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

 االستفادة من إمكانات الكلية المتاحة.

 ( 9مادة) 

 من األقسام اآلتية: أسيوطتتكون كلية الطب جامعة            

 التشريح اآلدمي وعلم األجنة.قسم  -1

 قسم الهستولوجيا )علم األنسجة وبيولوجيا الخلية(. -2

 قسم الفيسيولوجيا الطبية ) علم وظائف األعضاء(. -3

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية. -4

 قسم الباثولوجيا ) علم اإلمراض(.  -5

 قسم الفارماكولوجيا الطبية.  -6

 ة والمناعة.قسم الميكروبيولوجيا الطبي  -7

 قسم الطفيليات الطبية. -8

 قسم طب وجراحة العيون. -9

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

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية. -11

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع. -12

 قسم طب األطفال. -13

 قسم األمراض الباطنة. -14

 المناطق الحارة والجهاز الهضمي.قسم طب  -15

 قسم األمراض الصدرية. -16

 قسم األمراض العصبية والنفسية. -17

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

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية. -19

 قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل. -20

 قسم أمراض النساء والتوليد. -21
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 قسم الجراحة. -22

 قسم جراحة العظام. -23

 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية. -24

 قسم جراحة المخ واألعصاب. -25

 قسم جراحة التجميل. -26

 قسم جراحة القلب والصدر. -27

 قسم جراحة األوعية الدموية . -28

 قسم التخدير والعناية المركزة. -29

 قسم األشعة التشخيصية. -30

 .عالج األورام والطب النوو  قسم -31

)سيتم انشاؤه بناءاً على الالئحة الجديدة وبقرار من مجلس كلية طب  قسم طب األسرة - 32         
 .(أسيوط

 ( 10مادة) 

 الدراسى               للبرنامجالهيكل االدارى    

   (Curriculum Committee)                                               كما يلى:

بناااااء علااااى اقتاااارام مجلااااس ادارة   الدراسااااى عميااااد الكليااااة و يرشااااح  اللجنااااة العليااااا الدارة البرنااااامج  -أ

 على النحو التالي:مركذ تطوير التعليم و اعتماد مجلس الكلية 

لماادير تابعااة ماان الناحيااة الفنيااة  الطااب كليااةل الدراسااى برنااامجال الدارة العليااا اللجنااة

و التعلاايم  الطااالب لشاائونلوكياال الكليااة   ماان الناحيااة االداريااةمركااذ تطااوير التعلاايم و 

شااامل عاااددا ماااان اعضااااء هيئااااة التااادريس مااان التخصصااااات المختلفاااة و ماااان ذوى و ت

 الخبرة بالتعليم الطبى و ضمان الجودة  ويراعى مشاركة ممثل عن الطالب. 

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

 اللجنة.

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

 .تعقد اللجنة إجتماعات علي األقل مرتين كل شهر -ث

 ة.إلي عضوية مجلس الكلي أو المشرف عليه ينضم مدير البرنامج -ج

 ( 11مادة) 
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 -مسئوليات لجنة البرنامج :

 على اإلشراف على البرنامج الدراسى لمرحلة البكالوريوس من حيث كامل جنة مسئولة بشكل لتكون ال

التصميم،إدارة التنفيذ والمتابعة وتقييم البرنامج وضمان التنسيق والتعديل والتحسين وتقديم المقترحات 

 -وتقوم اللجنة بالمهام اآلتية: لمجلس الكلية

طراف المسئولة عن المنهج والمقررات أو الوحدات ألللوائح المنظمة لصياغة السياسات واإلجراءات وا -1

 بالكلية.ة التعليمية أو الفصول الدراسي

عمل توصيف البرنامج بما اليقل عن المواصفات القياسية التي تعلنها الهيئة القومية لضمان الجودة  -2

 ةواإلعتماد بجمهورية مصر العربي

توصيف  ية وتعيين منسق لكل مقرر واإلشراف عليها ومراجعةتصميم المقررات أو الوحدات التعليم -3

المقررات أو الوحدات التعليمية بما يتوافق مع توصيف البرنامج واإلشراف علي أ  مقرر يقترم من 

 .الكلية

وفقا الحكام قانون تنظيم الجامعات و  انتظام تنفيذ المقررات الدراسية مع رؤساء األقسام لمتابعة التنسيق  -4

 الئحته التنفيذية .

 

 الجودة والتنسيق معها في متابعة تنفيذ البرنامجضمان التواصل مع وحدة  -5

من إجمالي ساعات المقررة  %10إلى  5مراجعة المقررات اإلختيارية والتأكد من أنها تمثل نسبة من -6

 .وتوزيعهاعلي سنوات البرنامج المطور

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

تحديد الحاالت اإلكلينيكية التي يجب أن يتقنها الطالب والمهارات المطلوبة والمتوقعة من الخريج لتمكنه من  -8

ة والتعليم بجمهورياة مصار كطبيب مقيم بما ال يقل عن معاييرالهيئة القومية لضمان الجود لتقدم لفترة عملا

 .العربية

 تقديم مقترحات إلضافة أو حذف مقررات أو وحدات تعليمية إلي البرنامج. -9

إستشارات ألعضاء هيئة التدريس في إعادة قترام خطة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وعمل إ -10

الكليات لتنسيق وتقديم ور  عمل تصميم البرامج والمقررات الدراسية والتواصل مع لجان الجودة في 

 ودورات لتنمية قدرات أعضاءهيئة التدريس في التعليم التكاملي.

 عمل مراجعة وتقييم للبرنامج دوريا. -11

 كتابة تقرير ربع سنو  لمجلس الكلية عن نشاط اللجنة وإنتظام الدراسة بالطريقة التكاملية . -12

 الت اللوجستيه للكلية تناسب البرنامج ومقرراته الدراسية.التأكد من أن البنية التحتية والتسهي -13

 ( 12مادة) 
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   لكل مقرر بتعيينيقوم عميد الكلية ً بناء على  هيئة التدريسمن أعضاء  "Blockأو وحدة تعليمية " منسقا

 اقترام لجنة البرنامج.

 ( 13مادة) 

 :تكون كالتالي أو الوحدات التعليمية مسئوليات منسقي المقررات      

التنسيق مع رؤساء و مجالس االقسام المشاركة فى تدريس و تقييم كل مقررأو وحدة تعليمية  وفقا الحكام  -1

 قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية 

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي تحت إشراف مدير البرنامج ووكيل الكلية لشئون                    -2

 .والطالب  التعليم 

متابعة انتظام العملية التعليمية وما يتعلق بأعمال التدريس والتدريب واإلمتحانات بالفصل الدراسي المعني أو  -3

 .المقرر أو الوحدة التعليمية

 . متابعة الطالب والعمل على حل المشاكل اليومية التي تواجههم -4

المسئول عنه وإفادة مدير البرنامج   ة التعليميةأو المقرر أو الوحد تسيير العمل اليومي في الفصل الدراسي  -5

 .عن مستوى تحصيل الطالب       وإنتظامهم في الدراسة وتقديم تقرير عن ذلك

ومتابعة  أو المقرر أو الوحدة التعليميةاألقسام العلمية داخل الفصل الدراسي  مع و بين  رؤساء التنسيق   -6

 ى وفقا الحكام قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية ى العلمي للمقررات بالفصل الدراسالمحتو

 

التي تقوم بإعداد االختبارات النظرية والعملية و مقرر أو وحدة التعليميةالئالئية لكل لجنة التقييم  يرأس  -7

 والتعاون مع وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم لمراجعة نتائج اإلمتحانات وتطبيق قواعد توكيد الجودة .

 

 ( 14مادة) 

 قبول الطالب المصريين :    

يقبااال البرناااامج الطاااالب المساااتجدين المرشاااحين للقباااول بكلياااة الطاااب عااان طرياااق مكتاااب التنسااايق باااوزارة  -

 .التعليم العالي

 الااى المسااتوى الدراسااى يحاادد مجلااس الكليااة فااي نهايااة كاال عااام دراسااي عاادد الطااالب المقبااولين للتحوياال -

  .الثالث و ذلك للكليات التي تطبق الئحة مماثلة المستوى الدراسى الثاني و

يجوز ان يعفى الطالب المحول للكلية من حضور بعض مقرارات الدرسية او من اداء االمتحانات فيها اذا  -

ثبت انه حضر مقرارات تعادلها او ادى بنجام امتحانات تعادلها فى جامعة معترف بها و يكون االعفاء بقرار 

 ى لجنة البرنامج.ب بعد اخذ رأد موافقة مجلس الكلية و مجلس شئؤن التعليم و الطالمن رئيس الجامعة بع
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 ( 15مادة) 

 قبول الطالب الوافدين :

  يتم قبول الطالب الوافدين وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالى والشروط الموضوعة لديها وذلك مان

 بالجامعة.خالل اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب 

 

 

 ( 16مادة) 

 الحكام قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية وفقا يجوز لمجلس الكلية ان يوقف قيد الطالب 

 ( 17مادة) 

 الحكام قانون تنظيم الجامعات و الئحته التنفيذية وفقا يختص مجلس الكلية بالنظر في فصل الطالب 
 

 ( 18مادة) 

 إال بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة.ال يصبح الطالب مقيداً بالكلية  -1

فى حالة وجود أية رسوم دراسية غير مسددة عند دخول الطالب االمتحان النهائى المؤهل لدرجة  -2

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

 الدراسية المقررة على المستوى الدراسى بالكامل. يسدد الطالب الباقى لإلعادة الرسوم -3

 ( 19مادة) 

 نظام الدراسة:       

  ، الدراسااة بالكليااة نظاميااة وعلااى الطالااب متابعااة الاادروس النظريااة والعمليااة واإلكلينيكيااة وقاعااات البحااث

لفصل دراسى ولمجلس الكلية الحق أن يقرر حرمان الطالب من التقدم إلى بعض أو كل اإلمتحانات المقررة 

مان الاادروس المقاررة وفااى حالاة قاارر مجلاس الكليااة  %25ماا فااى حالاة تغيبااه عان الدراسااة بنسابة تتجااأوز 

ارم مان التقادم  حرمان الطالاب مان كال إمتحاناات الفصال يعتبار الطالاب راساباً فاى الفصال الدراساى الاذى حم

 لإلمتحان فيه.

 27وفقا للمادة  ثلهم مثل الطالب المستجدينحضور مالطالب الباقون لإلعادة مطالبون باالنتظام فى ال. 

 ( 20مادة) 
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 الكلية بداية ونهاية كل عام وفصل دراسى وفقا للخطة الدراسية  الجامعة بناء على طلب مجلس يحدد مجلس

كما يحدد السيد أ.د عميد الكلية مواعيد امتحانات الدور االول )عقب الفصل الدراسى فى السنوات  للبرنامج.

وفقا  )قبل بداية العام الدراسى التالى( الثالث األولى و نهاية العام فى السنة الرابعة و الخامسة( و الدور الثانى

 .للخطة الدراسية للبرنامج

 ( 21مادة) 

  سنة دراسية وبيان أسماء وتوزيع الوحدات التعليمية  -خطة الدراسة لكل فصلتبين الجداول اآلتية-

 (1 ملحقمقرر ) -المقرارات وعدد النقاط المعتمدة والنهاية العظمى لدرجات كل وحدة

 

 

 ( 22مادة) 

  وفقا  تلتزم اللجنة العليا للبرنامج بالتنسيق مع منسقي المقررات بإعداد توصيف لكل وحدة تعليمية أو مقرر

و يشمل هذا التوصيف تحديد  ج هيئة ضمان الجودة و اإلعتماد المصرية و يعتمد هذا التوصيف سنويا.ذلنمو

 االقسام العلمية و اعضاء هيئة التدريس المشاركين فى التدريس و التقييم لكل مقرر أو وحدة تعليمية.

  و المقرارات   بالتأكد من تطبيق الخطة تلتزم اللجنة العليا للبرنامج من خالل منسقى الوحدات التعليمية

 الدراسية و عملية التقييم )اإلختبارات( وفقا لتوصيفات الوحدات أو المقرارات.

  يقوم منسقوا الوحدات الدراسية أو المقرارات بإقترام المحتوى العلمى للوحدات الدراسية أو المقرارات

 مج لمراجعتها و إعتمادها من مجلس الكلية.داخل كل فصل دراسى و عرضها على اللجنة العليا للبرنا

 ( 23مادة) 

  للخطة الدراسية والملحق المرفق الخاص ً يختار الطالب العدد المطلوب من المقرارات اإلختيارية وفقا

 ."2" ملحق. بالمقرارات اإلختيارية

  الفصل الدراسى  ال تضاف الدرجات الحاصل عليها الطالب فى المقررات اإلختيارية المدرجة إلى درجات

أو المجموع التراكمى وال يؤثر الرسوب فى هذه المقررات على إنتقال الطالب من مستوى دراسى إلى 

( 10 – 6( إلى المرحلة الثانية )فصول 5 – 1إال فى االنتقال من المرحلة األولى )فصول  المستوى األعلى

 .وكذلك فى الحصول على درجة البكالوريوس

 المقرر االختيار  يجوز للطالب إعادة نفس المقرر أو اختيار مقرر آخر بعد موافقة  في حالة عدم اجتياز

 مجلس الكلية

  طالب. 50ال يقل عدد الطالب لكل مقرر اختيارى عن 
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 ( 24مادة) 

 تقييم الطالب :       

   يشكل تقييم الطالب جزءا ال يتجزأ من األنشطة التعليميه العامه وينبغي أن يكون تصميم تقييم الطالب مبنيا

 علي الجدارات و نواتج التعلم المطلوبه من البرنامج التعليمي

 .يجب إستخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابله لإلستخدام 

 على التقييم ً ) المدمج( أو المتكامل وليس تقييم المواد الدراسية و يتم  يجب ان يكون تقييم الطالب مبنيا

( بكل وحدة تعليمية أو مقرر مع مراعاة قواعد تقييم  (Blueprintingوضع  جدول المواصفات الخاص

في جمهورية مصر  الطالب المذكوره في المعايير المرجعيه من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم

 العربيه.

  لكل مقرر  النقاط المعتمدةمن  ٪ 75 تحصيل ال يسمح للطالب الدخول الي اإلمتحانات اال إذا استوفي نسبة

 .أو وحدة تعليمية

 يجب أن يشتمل التدريس فى  كل مقرر أو وحدة تعليمية على نظام التقييم التكويني             

(Formative assessmentويكون حضوره شرط لدخول اإلختبارات )  التراكمية و ال يشتمل هذا

التقييم علي أى درجات ويستعمل نظام ملف اإلنجاز اإلليكتروني أو الورقى لمتابعة الطالب في التقييم 

 التكويني ويلتزم المنسق بإعطاء تغذيه راجعه للطلبه عن التقييم الخاص بهم.

  يشمل التقييم التراكمىSummative assessment) متحانات الدورية ( علي أعمال السنة واإل

 والنهائية.

  لطالب بما يعادل أو الفصل الدراسي ويختبرا التعليميةأو الوحده  المقرربالنسبة ألعمال السنة تتم فى نهاية

لتقييم انشطة التعلم الذاتى و فقا  % 10المتحان أعمال السنة و  %20تخصص  من الدرجات ٪ 30

 لملف انجاز الطالب.

 وآخر العام في  األولى في الفصول الدراسية الستإمتحان االختبار النهائى ) أخر الفصل الدراسى  يعقد

على  ٪ 25اختبار تحريرى مدمج و و  ٪45مقسمة الي  ٪ 70 ويشمل(  السنتين الرابعة والخامسة

ة الحمس األولى و اختبار المهارات لكل مقرر او وحدة تعليمية بالنسبة للفصول الدراسيأو  اإلختبار العملى

أو اإلكلينيكي لكل مقرر او وحدة  على اإلختبار العملى ٪ 30اختبار تحريرى مدمج و و  ٪ 40 الى

 تعليمية بالنسبة للفصل الدراسى السادس و السنتين الرابعة و الخامسة.

 ( 25مادة) 
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  على  لكل وحدة أو مقررلوحدات التعليمية والمقرارات بعمل اختبارات تكوينية مرة واحدة ايلتزم منسقوا

 .األقل

  تعقد إمتحانات الدور األول النهائية فى نهاية الفصل الدراسى األول    5و 3و  1بالنسية للفصول الدراسية

 عدا الدور الثانى للفصل الدراسى الخامس  والدور الثانى بعد انتهاء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى مباشرة

  للفصل الدراسى الخامس قبل بداية انعقاد الفصل الدراسى السادس و يراعى مجلس يعقد امتحان الدور الثانى

أسابيع(  8الى  6الكلية تحديد موعد بداية انعقاد الفصل الدراسى السادس بما يسمح بمدة زمنية كافية )من 

 بين نهاية امتحانات الدور االول و بداية امتحانات الدور الثانى للفصل الدراسى الخامس.

 تعقد امتحانات الدور األول  النهائية فى نهاية الفصل الدراسى الثانى     6و  4و2نسية للفصول الدراسية بال

 .والدور الثانى  فى نهاية أجازة الصيف

  بالنسبة للعامين الدراسيين الرابع والخامس تعقد إمتحانات الدور األول النهائية فى نهاية الفصل الدراسى

 .فى نهاية إجازة الصيف الثانى و الدور الثانى 

 مع مراعاة انه يجوز لمجلس الكلية بتعديل مواعيد االمتحانات و اعتمادها من مجلس الجامعة.

 ( 26مادة) 

  يكون منسق كل وحدة دراسية أو مقرر مسئوالً عن إدارة جميع طرق تقييم الطالب و اإلمتحانات وسريتها

ية ولقواعد ضمان الجودة المعتمدة من مجلس الكلية        ومطابقتها لتوصيفات الوحدات أو المقررات الدراس

وذلك من خالل لجنة امتحانات خاصة بكل وحدة أو مقرر تضم عضوا من كل من األقسام المشتركة                   

 فى التدريس فى هذا المقرر.

 ( 27مادة) 

   تكمال البرنامج القواعد المنظمه النتقال الطالب من فصل دراسي الي أخر و قواعد اس  
من النقاط  ٪٥٠في حاله رسوب الطالب في الدور االول و الثاني في مقررات /وحدات تعليميه تعادل اقل من  .1

المعتمده فإنه ينقل الي السنه التاليه او الفصل الدراسي التالي في نفس المرحله علي ان يعيد الدزاسه في هذه 
بما ال يتجاوز العبء االكاديمي لكل فصل  المقررات او الوحدات التعليميه في فصل او فصول دراسيه الحقه

اعادة اكتساب عدد محدد من النقاط دراسه الوحده التعليميه او المقرر يجب علي الطالب عند إعادة دراسي و 
المعتمدة من نقاط المقرر )يحددها لجنة البرنامج بناء على اقتراح منسق المقرر أو الوحدة( بشرط  تحصيل 

 على االقل فى هذا المقرر اجماال. من النقاط  %7٥الطالب ل
-الي ٥٠في حاله رسوب الطالب في الدور االول و الثاني في مقررات او وحدات تعليميه تعادل أكثر من  .2

عند إعادة و عاده من النقاط المعتمده فإنه ال ينتقل الي السنه الدراسيه التاليه في نفس المرحله و يبقي لال ٪٦٠
يجب علي الطالب اعادة اكتساب عدد محدد من النقاط المعتمدة من نقاط تعليمي دراسه الوحده او المقرر ال
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من  %7٥المقرر )يحددها لجنة البرنامج بناء على اقتراح منسق المقرر أو الوحدة( بشرط  تحصيل الطالب ل
 النقاط  على االقل فى هذا المقرر اجماال.

سنوات و  ٤و بحد اقصي  مرات ٤التعليمية بحد أقصى يسمح للطالب الراسب بدخول امتحان المقرر/الوحدة  .3
من الالئحه  1٥٤سنوات المنصوص عليها في الماده  ٥ال تزيد عن عامين في كل مرحله باالضافه الي 

  .التنظيميه لقانون الجامعه
 السريرية.ال ينقل الطالب من مرحله إلي أخري إال عند نجاحه في جميع الوحدات  التعليمية أو الدورات  .٤
                    ٪٤٠من الدرجات النهائية و ٪ ٦٠كي ينجح الطالب فى وحدة أو مقرر يجب أن يحصل علي  .5

 فى درجات اإلمتحان النظري.

دراسه الدور الثاني وعند إعادة  امتحان  من الدرجة الكلية في %٦٠ الطالب الراسب يحسب له حد أقصى .٦
يكون 2و  1بند  27و فقا للمادة  النقاط المعتمده ل ما هو مطلوب من تحصيالوحده او المقرر التعليمي و 

أو يؤخذ أحسن درجتين حصل عليهما  .٪ ٨٤،٩لهذا المقرر/الوحدة التعليمية  تهادرجمجموع ل األقصىالحد 
 .الطالب في نفس المقرر

 
 ( 28مادة) 

 احتساب الدرجات: 

  عدد النقاط المعتمدة )بلوك(  لكل مقرر أو وحدة تعليميةالنهاية العظمى =X 15  للخمس فصول الدراسية

و يحدد فى توصيف كل مقرر أو وحدة تعليمية )بلوك( خطة  للباقى. X 20األولى و= عدد النقاط المعتمدة 

 من هذه الالئجة. 24االمتحانات و توزيع الدرجات و فقا للمادة 

  المعتمدة. من النقاط %75شرط دخول االمتحان النهائى لكل مقرر = تحصيل 

 ( 29مادة) 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية تحسب تقديرات  85و  84و  83مع االلتزام بأحكام المواد 

 -النجام والرسوب فى إمتحانات الوحدات أو المقررات  وكذلك المجموع التراكمى على الوجه التالى:

 النظام المعتاد ) الدرجات( -أ

  
 ممتاز A فأكثر %٨٥

7٨٤,٩٩ - %٥ % B جيد جدا 
٦٥% - 7٤,٩٩% C جيد 
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يحصل عليها  التيتقسم الدرجات 
وكذلك الطالب فى كل مقرر 

على الوجه المجموع التراكمى 
  :ي التال

 
 
 
 

 

 

  فيقسم الطالب طبقاً للجدول التالى: نظام النقاط المعتمدة -ب

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

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 طبقا للنظام بجمهورية مصر العربية *

 
 

 (  30مادة)  : نظام تأديب الطالب 

بين فى قانون تنظيم الجامعات المصرية قانون الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأديبى     49المم

 والقوانين المكملة له. 1972لعام 

 ( 31مادة) 

 يتم تنفيذ و متابعة هذه الالئحة وفقا لمعايير الهيثة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد و بناء على ما يلى:

٦٤,٩٩ - %٦٠% D مقبول 
 راسب F %٦٠من  أقل
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 اهداف البرنامج التعليمي 

 بالتوا تصفاامو( لمرجعیةا يمیةدالكاا لمعايیرا مع فقالخريج NARS) 

  بالتوالكفاءات المطلوبة(لمرجعیةا يمیةدالكاا لمعايیرا مع فقا NARS) 

  تطبیقها سیتم لتىا لتكاملا اتيجية رستال معا صفو متضمنه لتعلموا لتعلیما تیجیةاسترا. 

  الطالبية .طرق التدريس والتدريب ، موارد التعلم و مصادر التدريب االكلينيكى و االنشطة 

 آليات الشكاوى والتظلمات 

 3كما هو موضح بالملحق رقم 

 ( 23مادة) 

                          يكون تعديل أحكام هذه الالئحة فيما ال يخالف القانون من اختصاص مجلس الجامعة بناءاً على

سية                           مقترم من مجلس كلية الطب وتعتبر هذه التعديالت جزءاً ال يتجزأ من الالئحة األسا

 بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

   تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الجامعية والالئحة الداخلية للكلية فيما لم يرد

 بشأنه نص خاص فى هذه الالئحة.

 21الخاص بالمادة  1 ملحقمرفق 

 23الخاص بالمادة  2 ملحقمرفق 

 31الخاص بالمادة  3ملحق  مرفق

 

 

 

 

 


