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مرحًبا بكم في كلية الطب
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 تأسست كلية الطب عام 1960، وهي تعتبر أقدم كلية للطب
 في صعيد مصر. تعد هذه الكلية الطالب ليكونوا أطباء أكفاء

 قادرين على الممارسة الطبية، والتعلم المستم، والمنافسة
 الوطنية وا�قليمية. كما تلتزم الكلية بتعزيز البحث العلمي،
 وتطوير مهنة الطب، وتقديم خدمات صحية مرضية للمجتمع

 في إطار أخالقي.، ومرافق البحث والخبرة لحل المشاكل البيئية
 وتعزيز المجتمع تطوير. وأخيًرا، تلعب الكلية دوًرا فريًدا في

 دراسات تنمية الوادي الجنوبي وتنفيذ المشاريع للخروج من
.الوادي الضيق في الجنوب

.

هل تعلم أن؟
 تسعى الكلية للحصول على تصنيف إقليمي 

 متقدم، با�ضافة إلى الحصول على التقدم الدولي من
 خالل تحقيق التميز المستمر في مجاالت التعليم والبحث

العلمي وخدمات المجتمع

 تمنح كلية الطب بجامعة أسيوط ٨٢  درجة 
 علمية في تخصصات طبية مختلفة في العلوم ا·ساسية

والسريرية

 يحصل الطالب الملتحقون بهذه الكلية على 
تأمين طبي ·نفسهم وأسرهم

  

   

 

  أ.د\ عالء محمد أحمد عطية 
عميد كلية الطب

كلمة عميد الكلية

ا·طبــاء بتدريــب  اســيوط  بجامعــة  الطــب   تلتــزم كليــة 
 ليصبحــوا قادريــن علــى التعلــم و التنافــس فــي ســوق
 العمــل المحلــي وا�قليمــي، وتطويــر النظــام التعليمــي
 فــي مصــر. كمــا تلتــزم الكليــة بالمســاهمة فــي تطويــر
ــم ــى تقدي ــة إل ــة، با�ضاف ــن الطبي ــي والمه ــث العلم  البح
 خدمــات صحيــة مرضيــة للمجتمــع فــي إطــار ا·خــالق والقيــم

المهنية

كلية الطب للتواصل معنا
صحيفة الحقائق



 

 

ابحاث

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 تتعرف على ما تقدمه كلية الطب خالل يوم جامعة أسيوط المفتوح أو
 اتصل بالكلية لترتيب الزيارة. يختلف القبول في المرحلة الجامعية

 اعتماًدا على ما إذا كنت طالًبا في المدرسة الثانوية أو إذا كنت تريد
.االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة أسيوط

 نعلم أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعة أمر مهم. فكمية العمل ،
 والمواد الدراسية، والمفاهيم التعليمية كلها أكبر مما شهده الطالب

 .في المدرسة
 لكن من واقع خبرتنا، يستطيع العديد من طالب السنة ا·ولى التغلب
 على االنتقال الصعب من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من خالل تلقي

 عبء تعليمي مخفض في عامهم ا·ول، والتقسيم الصحيح للمنهج
 على مدى أربع سنوات. قم بزيارة كلية الطب على موقع جامعة أسيوط

.ا�لكتروني لمعرفة المزيد عن القبول
 .
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 تأسست كلية الطب في جامعة أسيوط عام 1960؛ وهي أقدم كلية طب
 في صعيد مصر، وكانت بمثابة أكبر مجمع صحي أكاديمي في صعيد

 مصر يجمع بين التعليم الطبي، والبحوث الطبية الحيوية، ورعاية
.المرضى، وخدمات التوعية المجتمعية

نبذة تاريخية عن الكلية

طالب
١٧٤٤

القدرة االستيعابية
للطالب 

في 1960: 57 طالًبا

في عام 2020: 3380 طالًبا

قسم التخدير والعناية المركزة

قسم الطفيليات

قسم علم امراض

قسم طب اطفال

قسم علم ادوية

قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل .

قسم الجراحة التجميلية

قسم الصحة العامة وطب المجتمع

قسم المسالك البولية

قسم جراحة اوعية الدموية

الممارسة العامة

قسم علم وظائف اعضاء

قسم التشريح

قسم الكيمياء الحيوية

قسم جراحة القلب والصدر

قسم أمراض القلب

قسم أمراض الصدر

قسم اورام السريرية والطب النووي

قسم علم امراض السريرية

قسم امراض الجلدية والتناسلية والذكورة

قسم اشعة التشخيصية

قسم اذنين وانف والحنجرة

قسم الطب الشرعي وعلم السموم السريري

قسم أمراض الجهاز الهضمي والطب االستوائي

قسم الجراحة العامة

قسم انسجة

قسم الطب الباطني

قسم احياء الدقيقة والمناعة

قسم جراحة اعصاب

قسم اعصاب والطب النفسي

قسم أمراض النساء والتوليد

قسم طب وجراحة العيون

قسم جراحة العظام والكسور


