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 كلمة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية .

 
 أبنائى طلبة وطالبات كلية الطب ... كل عام وأنتم بخير 

 
عان لاب مان معلاماات ماا يتتاهاا الطايتضمن أهم  ىيسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل والذ

 الكلية وأنشطتها ، حيث يعرض لكم الئتة الكلية ونظام الدراسة بها . 
كما يقادم لكام أيضاا ماا جتتاهاناا مان دادمات كادال الكلياة والكامعاة ، وكاذل  ن اذ  عان 

 األنشطة الطالبية وكيفية االشتراك واألنضمام لهذه األنشطة . 
الاااطن وأجمنااى أن ياققنااا    اناااا عانااا لهااذاقااى كراسااتكم لتككاام التاقياا  لوأدياارا أجمنااى 

لخاادمتكم ، واكار  الكليااة جرحااب بأاام قااى أى وواات للتاااار والتلاعاال ماان أهاال م االتتكم 
 ولتتقي  ما جرهانا من هذه الكلية العريقة . 

 
 

 عميد الكلية
 عالء محمد احمد عطيةأ.د. 
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 نبذة مختصرة عن الكلية
 

  1960لسنة  1295لكمهارى روم سياط بالقرار اة الطب هامعة أأنشأت كلي   
 وألتقت أوسام ال يدلة  1960ياليا  14المااق   1380مترم سنة  20ال اكر قى 

 . بألية الطب بنلس القرار المشار إليا لتكان ناا  مستقلة لكلية ال يدلة بكامعة أسياط بعد ذل   
 ك : بعد 1960/1961 العام الكامعى عة أسياط قىمبدأت الدراسة بألية الطب ها

  وسما    15
 عضا هيئة جدريس   17
 طالبة ( .   21  –طالب   125طالب وطالبة )   146

م جام اساتالم م ناى الكلياة التاالى بعاد أن استضااقتها كلياة العلاام مناذ بداياة الدراساة بهاا ، 1997قى عام  
 .  للمؤجمرات    ةأضيف للكلية مكمعا للمدرهات با واع 2001وقى عام  

 بالكلية اآلن :  ة التعليميةيخدم العملي
  . مدرج مأيف الهااء    22 

 واعة كرس    37
    معمال    36 
 متتف جعليمى   5
 مشرحة جعليمية  1 

 
 . 2012ح لت الكلية علي اإلعتماك من هيئة اإلعتماك الم رية ألول مر  قي ياليا 

 .2018قي ناقم ر  وود جم جكديد شهاك  اإلعتماك للكلية
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 الهيكل اإلدارى لكلية الطب                                          
 
 

 

                    . عالء محمد احمد عطيةأ.ك.   
 عميد كلية الطب              

 ورئيس مكلس اكار  المستشفيات الكامعية 
 .  التخدير والعناية المركز أستاذ      

  
           .       د عمر ى عمر محمانماأ.د.   
 وكيل الكلية لشئان التعليم والطالب        

 .   االمراض ال درية أستاذ       
 

     

              .  يوسف صالح حسن فراجأ.د.  
 وكيل الكلية لشئان الدراسات العليا والبتاث .   

 .    هراحة التكميل والتروق أستاذ         

 
                  زكى زكى محمودد عسأ.د.      
 وكيل الكلية لشئان ال يئة وددمة المكتمع .    
 .     طب المناط  التار  والكهاز الهضمي أستاذ  
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 وحدة ضمان الجودة مدير كلمة السيدة االستاذة الدكتورة
 

 الكناح األوسط   –المأان : الدور الخامس  
 8751 - 3683جليلان :  
تتاديث والتطاااير لل رناامد الدراسااى ومقرراجااا سااى قاى عمليااة اللطالااب عن ار أسايعت ار ا

وطرق التدريس والتقييم ، ولهذا جدعا وحد  ضمان الكاك  بالكلية هميع الطالب للتعرف 
 على أنشطة الاحد  والمشاركة اإليكابية معها . 

لاة التعليمياة متم ناب العملياة اجسعى الكلية الى التتديث والتطاير المستمر قى همياع ها 
ق التدريس والعمل على جط ي  نظام التعليم االلكترونى واالستلاك  منة قاى قى جطاير طر

زياااك  المهااارات العمليااة واالكلينكيااة وايضاااا جط ياا  نظااام االمتتانااات االلكترونيااة وزياااك  
 التااصل بين الطالب واعضاء هيئة التدريس .

 ازيع الدرهات .ن العدالة قى جضعية والتى جضمتتانات الما مايضاا جم زياك  نسبة اال

ات االكاكيميااة اهتماات الكليااة بأنشاااء برنااامد كراسااى هديااد يهاادف الااى الاار ط بااين المقاارر 
 واالكلينكية وزياك  المهارات المأتسبة .

ايضا جترص اكار  الكااك  بالكلياة علاى اساتطالى رأى الطاالب قاى همياع ناااحى العملياة 
 اعضاء هيئة التدريس . الرأى قى اكاء ضا على استطالىكما جترص أي التعليمية

كما جهتم اكار  الكاك  بمتابعة العملية التعليمية من دالل زيارات ميدانياة لكمياع االوساام 
 بالكلية للاواف على هاانب القا  والضعف قى التعليم واالمتتانات .

ماان  واللنيااة للتأكاادات الشااألية لجااتم ايضااا مراهعااة كوريااة ل متتانااات ماان حيااث المااصاا
متتانااات مااع المتتاااى الدراسااى ونساابة ال ااعا ة والسااهالة وجتقياا  النسااب مطابقااة اال

 المطلا ة من الماضعية قى االسئلة .
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 الوحدة : أهداف   
 جهدف الاحد  إلي جنليذ أهداف مركز جاكيد الكاك  بالكامعة من دالل األهداف التالية:

كاك  وجقايم ووسائل ضمان الجط ي  سياسات  لاعي بأهميةانشر ثقاقة الكاك  و  -1
 األكاء الكامعي بين كاقة العاملين بالكلية.

 إنشاء نظام متكامل لضمان الكاك  بالكلية. -2

جاصاايف برنااامد الكليااة الدراسااي وهميااع المقااررات الدراسااية األكاكيميااة بالكليااة ،  -3
 لية.و ومعدالت القياس المتااققة مع المعايير القامية والد

ل رنامد الكلية الدراساي وهمياع المقاررات   ومللات متكاملةواعد  معلامات  إنشاء   -4
 الدراسية التي جقدمها الكلية جمهيداا العتماكها وققاا للمعايير القامية والعالمية.

المتاقظااة علااي جتسااين مسااتا  برنااامد الكليااة الدراسااي والعناصاار األداارى التااي  -5
 جؤثر عليا.

جقااارير اذج واهااراءات و ن الكاااك  ماان نمااة أكوات ضااماعااج ااميم وجط ياا  ومراه -6
 التقايم بالكلية.

ج ميم وجط ي  وااعد بيانات ووسائل همع ومعالكة المعلامات التي جخدم جقاايم  -7
 األكاء بالكلية.

التعاارف علااي نقاااط الضااعف والقااا  قااي عمليااة الااتعلم وجقااديم مقترحااات للتطاااير  -8
 والتتسين.

يااتم  تابعااة جنليااذ ماااليااة الدراسااي ومبرنااامد الك راوتااراح سياسااات وواارارات لتطاااي -9
 اعتماكه منها.

إنشاء آلياة جضامن مشااركة الطاالب وحادي ا التخارج قاي عملياة جطااير وجتساين  -10
 برنامد الكلية الدراسي.

االج ال اللعال مع مركز جاكيد الكاك  بالكامعة وكذل  جباكل الخ رات مع وحدات  -11
 ألدرى.ت الم رية ااضمان الكاك  بأليات الكامعة والكامع

 عميد الكلية                     وحدةلل  التنفيذى  يرمد     
 عالء محمد احمد عطيةأ.د.                          هدى احمد على مخلوفأ.د.           

 التخدير والعناية المركزةأستاذ                         االمراض الصدريةأستاذ            
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 ةودضمان الج ةعضاء وحدأ

 

 مد عطية تمد اح عالء مأ.ك/ 
 عميد الكلية 

 رئيس مكلس إكار  الاحد  

 ياسف صالح حسن قراج أ.ك/ 
 عضااا  وكيل الكلية لشئان الدراسات العليا 

 امانى عمر متمد عمر  / أ.ك 
 وكيل الكلية لشئان التعليم والطالب 

 عضاا 

 سعد زكى متماك زكى   / أ.ك 
 عضااا   يئةع وجنمية الموكيل الكلية لشئان ددمة المكت

 هدى احمد على مخلاف  ك/ أ. 
 مدير الاحد   ال درية أستاذ بقسم 

 ا.ك. هبا عطيا يسي 
 نائب مدير الاحد   استاذ الطب الشرعي والسمام اإلكلينيأية 

 أ.ك/ هايدا ع د التأيم نلاكى  
 عضااا  أستاذ بقسم االمراض الباطنة 

 أ.ك/ نهى ابااللتاح  
 لسية لع  ية والنا استاذ بقسم االمراض 

 عضااا 

 ناهد مخلاف   ك/ أ. 
 استاذ بقسم طب المناط  التار  والكهاز الهضمى 

 عضااا 

 ا.ك/ ع ير الرقاعى 
 استاذ بقسم الباثالاهيا 

 عضااا 

 أ.ك / كعاء يانس ع د التفيظ 
 أستاذ بقسم الطليليات 

 
 عضااا 
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 صلاء على مهران   /أ.ك 
 ااا ضع بقسم الطب الط يعى والروماجيزم استاذ 

   بنيامين   ك/ مار 
 بقسم التشريح االكمى  مساعد ذ  تااس 

 عضااا 

 ك/ رهاء حركان 
 عضااا    بقسم التخدير والعناية المركز  مساعد   استاذ 

 ا.ك/ الهام احمد حسن 
 طب المناط  التار  والكهاز الهضمى استاذ بقسم 

 عضااا 

 أ.ك/ اميمة هالل   
 عضااا  استاذ بقسم اللسيالاهى 

  يعر ا.ك/ قاجن 
 عضااا  مة وطب المكتمع قسم ال تة العااستاذ ب

 يسرا عاطف الشريف  /ك
 مدرس بقسم الطب الط يعى والروماجيزم

 عضااا 

 ك/ متمد صلات شاهين 
 عضااا  أستاذ مساعد بقسم الكراحة العامة 

 ك/ ضياء الدين صابر
 ة العامة ح الكرا  بقسم مدرس

 عضااا 

 ك/ مريم رشدى الخياط 
 عضااا  مكتمععامة وطب اللمدرس بقسم ال تة ا

 منال أحمد الخااهة  /ك
 عضااا  بقسم ال درية مدرس   

 ك/ رشا احمد  
 عضااا  مدرس  بقسم التخدير والعناية المركز  

 ك/ مرو  ع دالرحيم 
 عضااا  بقسم اللارماكالاهى  مدرس  
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 ك/ ل نى ع دالظاهر  
 عضااا  بقسم اللارماكالاهى  مدرس

 ك/ مريم طاهر  
 طب المكتمعة و تة العام   بقسم المدرس 

 اا عضا 

 ك/ رشا مرعى 
 عضااا  مدرس مساعد بقسم طب المناط  التار  والكهاز الهضمى 

 ضياء ع د التميد ك/ ا.  
 نقيب االطباء 

 عضا من الخارج 

 ك/ امانى الشاهد  
 عضا من الخارج  مدير االكار  الط ية لمستشلى الطلبة 

 طالب  متمد ال در  الطالب/  

 الب ط م ف ابراهير طارق أش الطالب/  

كار  لاحد  ضمان  المدير اال  يى ع دالعزيز از يتشاهين /أ 
 الكاك  

المدير اللنى لاحد  ضمان   أ / نهي متمد ن يل 
 الكاك  

كار  لاحد   المدير االنائب  أ / اسامة السيد م طلى 
 ضمان الكاك  

 أ / متمد احمد ع دالعال 
كار  لاحد  اكار   المدير اال 

 المشروعات 

 ع دالرحيم  ناصر ن ع داليأ / حس 
 ل يانات ل امدد
 إكارى بالاحد   

 إكارى بالاحد   أ / اسماعيل متمد هابر 



 -11- 

 إكارى بالاحد   أ / ع ير ع داللتاح هابر 

 إكارى بالاحد   أ / متمد ياسف متمد 

 إكارى بالاحد   أ / هند سيد متمد  

 إكارى بالاحد   أ / وسام متمد احمد 

   بالاحد  إكارى  أ / ايمان متمد متمد  

 إكارى بالاحد   هبة على حسين  /أ 

 إكارى بالاحد   أ / شيماء متسن  

 إكارى بالاحد   أ /هبة اسامة 

 إكارى بالاحد   أ /حازم حسانين قرغلى  

 بالاحد   إكارى  احمد متمد من ار أ / 
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  رسالة الكلية                                                

  
ا كلية  أسلجلتزم  هامعة  أأطب  بتخريدياط  طب  كلاء  اء 
الط ى واكرين   والتعليم  الكيد   الط ية  الممارسة  على 

والمناقسة   واوليمياا  المستمر  جتعهد  متلياا  كما   ,
قى   العلمى  بالمساهمة  بالبتث  المهنةاالرجقاء   وجطاير 

إطارأدالوى  قى  للمكتمع  مرضية  صتية  ددمات  وجقديم 
 .وقيمى

 

Mission of the Faculty 
 
 

• The Faculty of medicine of Assiut University is committed 

to provide a distinguished level in medical education and 

training to prepare competent doctors capable of 

competing locally and regionally, and to upgrade 

scientific research and provide outstanding health 

services within the framework of university values and 

traditions.    
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 رؤية الكلية

 
 

ان جت ل كلية الطب البشرى هامعة اسياط على  
 ج نيف رياكى اوليميا ومتقدم كوليا 

من دالل جميز مستمر قى التعليم والبتث العلمى   
 وددمة المكتمع 

 
 
 

Vision of the Faculty 
 
 
 

• The College maintains regional leadership and achieves 

international competition in the field of education, 

scientific research and community service.    
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 توزيع األقسام بمبنى كلية الطب

 
 أوال : الم نى اإلكارى :

 المسجد   –المطبعة  –صالة التنس   –صالة األنشطة الطالبية  –صالة اللياقة البدنية  ال دروم 

  –شئون األطباء   –استراحة الطالبات  –الخدمات الطالبية   –كلية أمن ال  –مكتبة الطلبة  الدور األرضى
 رعاية الشباب .  –قاعة اتحاد الطالب  

 ل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. وكي –أمين الكلية   –أ.د. وكيل الكلية لشئون البيئة  الدور األول

 الدور ال انى
كلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  أ.د. وكيل ال   –العالقات العامة   –أ.د. عميد الكلية 

 العالقات الثقافية .  –
 الشئون العامة   –وحدة الحاسب  –الحسابات    –المشتريات  الدور ال الث 
 قاعات المناقشة واالحتفاالت  –الشئون القانونية  –التعلم الذاتى  الدور الرابع 

 
 ثانيا : األهنتة اللرعية :

 هناح ) ج ( هناح ) ب (  هناح ) أ ( األكوار 

 ال دروم 
متحمممم   –قسممممم التشممممري  

 التشري 
 بيت الحيوان مخازن المستشفى

 قسم الصحة العامة قسم الكيمياء  الحيوية قسم التشري  الدور األرضى

 الدور األول
 قسم التشري 

 قسم الفارماكولوجى

 قسم الكيمياء الحيوية
 قسم الفسيولوجى

 قسم الباثولوجى

 قسم الهستولوجى قسم الهستولوجى ماكولوجىقسم الفار  الدور ال انى

 الدور ال الث 
قسمممممممممممم الميكرو يولوجيممممممممممما 

 والمناعة
 قسم الهستولوجى قسم الطفيليات

 الدور الرابع 
 قسم الطفيليات

قسمممممممممممم الميكرو يولوجيممممممممممما 
 والمناعة

 –مركممت تطمموير التعلمميم الطبممى 
مركمممت التمممدريب علمممى جراحممممات 

وحممممممممممدة  مممممممممممان  –المنمممممممممما ير 
ريب مركمممممممممممممت تمممممممممممممد –الجمممممممممممممودة 

مركمت  –االنعاش القلب الرئمو  
التممدريب علممى المهممارات الطبيممة 

 قاعات المؤتمرات –األساسية 

قسمممممم الصمممممحة العاممممممة الباثولوجيممممما 
 والهستولوجى والطب الشرعى

-:لطب رسم كروكى لكلية االتالى 
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 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

  جامعة أسيوط –كلية الطب  
 

 اهداف الكلية  

 -نشأ  وجأسيس الكلية: •
لسنة    1295أنشئت كلية الطب جامعة أٍسيوط بالقرار الجمهورى رقم   •

  1960يوليو    14الموافق    1380محرم سنة    20الصادر في    1960

أسيوط   جامعة  الطب  بكلية  الدراسة  بدأت  الجامعى و  العام  في 

و كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية حكومية    1961/  1960

لها خدمات  وانما  فقط  بمرحلتيه  والتعلم  التعليم  دورها على  اليقتصر 

 مجتمعية في مجال الصحة والبيئة وتطور المجتمع. 

والطالب،   • التعليم  شئون  قطاع  وهي  قطاعات  ثالثة  الكلية  وتضم 

الع الدراسات  المجتمع  وقطاع  خدمة  شئون  وقطاع  والبحوث،  ليا 

جاهدة   الكلية  تعمل  و  الجامعية  المستشفيات  جانب  البيئة،إلى  وتنمية 

األكاديمية العملية  في  عنصر  أهم  ورعاية  خدمة  أجل  وهو    من  أال 

وتنمية   تعمل علي صقل  وتربوية  بيئة جامعية  خلق  من  بدءا  الطالب 

وا التطوير  إلي  وصوالً  المتكاملة  البرامج الشخصية  في  إلستحداث 

للبرامج   باإلضافة  هذا  التدريس  وطرق  المناهج  حيث  من  المختلفة 

لتعريف تسعي  التي  الطالبية  الكليات   واألنشطة  بطالب  الطالب 

تمتد هذه  الجامعات األخرى، كما  الجامعة وطالب  نفس  األخرى في 

من   خدمات  من  الكلية  توفره  بما  أبنائها  من  المتميزين  إلي  الرعاية 

وتغذية  خال إقامة  من  الرعاية  سبل  فيها  تتوافر  الجامعة  ادارة  ل 
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 وتوجيه نفسي وكذلك رعاية طبية.   

البكالوريوس   • فقد صدرت أول الئحة لمرحلة  وعلى مستوى الطالب 

بكالوريوس عام  1960في عام   درجة  أول  منح   57لعدد  1966وتم 

 طبيبة(  14طبيب , 43خريج )  

الع • والدراسات  البحوث  مستوى  الئحة  وعلى  أول  صدرت  فقد  ليا 

في   العليا  لدرجات  1973للدراسات  ذلك  بعد  التسجيل  وبدأ  م  

 الماجستير والدكتوراه ألقسام الكلية المختلفة. 

خطة  • تنفيذ  على  يعمل  األبحاث  تمويل  مكتب  بالكلية  حديثاً  ويوجد 

البحثى التمويل  وزيادة  ترشيد  في  ويساعد  البحثية  خالل    الكلية  من 

 ية تشجع على ذلك. خلق بيئة تنافس

م وكان في تخصص الكيمياء الحيوية    1962تم منح أول دبلوم عام   •

م  في تخصص الكيمياء الحيوية. 1966وأول دكتوراه كانت في عام  

ودرجة الدكتوراة    352وتزايدت أعداد الممنوحين لدرجة الماجستير  

 .  2015وذلك للعام   105

أعضاء هيئة التدريس  وعلى مدار تاريخ الكلية فقد حصل الكثير من   •

 بالكلية على جوائزمتنوعة  

• ) الجوائز  من  وغيرها  والتشجيعية  التقديرية  الدولة  جوائز  وكذلك   ) 

 . جوائز عالمية ) مثل جائزة السكان( 

الجودة واإلعتماد في   • القومية لضمان  الهيئة  الكلية من  تم إعتماد  وقد 

 م . 12-7-2012

ح • عملية  كلية  هى  أسيوط  جامعة  الطب  دورها  كلية  اليقتصر  كومية 

على التعليم والتعلم بمرحلتيه فقط وانما لها خدمات مجتمعية في مجال 

 الصحة والبيئة وتطور المجتمع.
 

o حي يات جتديث الئتة مرحلة البأالارياس: 

من الهيئة القومية  الصادرة  ق المعايير األكاديمية الجديدة )يطبتبنى و ت •
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لمرحل اإلعتماد(  و  التعليم  جودة  البكالوريوسلضمان  اصدار   ة 

2017. 

لتتوافق مع المعايير   • البكالوريوس والمقررات  تحديث برنامج مرحلة 

 .األكاديمية الحديثة

متطلبات اإلعتماد / وفقا لما حددته الهيئة الفيدرالية للتعليم التوافق مع   •

 (World Federation for Medical Education)   الطبى

 و التعليم الطبي  في مجال الطب  التطورات الحديثة •

 إحتياجات سوق العمل. •

o سمات ال رنامد األساسية  : 

 :  رسااااالةال ▪

العلمي  • البحث  ودعم  عالية  جودة  ذات  تعليمية  برامج  بتقديم  اإللتزام 

والشراكة مع المجتمع المصري وتخريج أطباء محترفين في ممارسة 

في   السريعة  التطورات  مع  التعامل  على  قادرين  و  الطب  مهنة 

 ت الممارسة العملية والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع. مجاال

 الرؤية : ▪

دول • معتمدة  علمية  شهادة  على  حاصلين  أطباء  ً تخريج  من    يا تمكنهم 

والجامعات   العلمية  المراكز  جميع   في  الدراسة  استكمال  أو  العمل 

 اإلقليمية والدولية. 

الم • مع  يتوافق  بما  وإكلينيكياً  أكاديمياً  الطالب  الدولية  تأهيل  عايير 

والقومية لخريج كلية الطب وبما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل  

 القومي واإلقليمي والدولي. 

يمكنهم من القدرة على التعلم الذاتي والمستمر    • إعداد الطالب إعداداً 

التعليم  في طرق  العلم  إليه  توصل  ما  أحدث  تطبيق  من خالل  وذلك 

 والتعلم الطبي. 
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الفرص تقييم الطالب بط • تكافؤ  يتيح مبدأ  رق موضوعية وعادلة مما 

 بين الطالب.

 :األهداف ▪

 التركيز على الطالب من خالل تطبيق مبادئ التعلم الذاتي. •

اإلهتمام بحل المشكالت الطبية وتنمية المهارات اإلكلينيكية األساسية   •

منذ بداية اإللتحاق بالكلية ويتم ذلك عن طريق دراسة تكاملية ألجهزة  

 اآلدمي. الجسم 

بين   • التكامل  لتحقيق  ورأسياً  أفقياً  التكاملي  الدراسة  نظام  نحو  التوجه 

 العلوم األساسية واإلكلينيكية. 

اإلعتماد على نظام دراسي يوازن بين التدريب الميداني في المجتمع  •

 والتدريب داخل المستشفيات. 

الطالب   • ميول  تراعى  إختيارية  مقررات  على  البرنامج  إشتمال 

كلية  المختلفة   لخريجي  الالزمة  والوجدانية  الذهنية  المهارات  وتنمى 

 الطب. 

 مااااك الالئتة
  الدرجة العلمية :1مادة  •

 أسننيوطمجلننس كليننة طننب  طلننب بننناء علنني  أسننيوطتمنننح جامعننة  

بعنند النجننا  فنني جميننع والجراحننة  درجننة البكننالوريوس فنني الطننب 

ختيارينننة و اسنننتيفاء متطلبنننات إلجبارينننة و اإلدراسنننية االوحننندات ال

 .الجامعة

 نظام النقاط المعتمدة الدراسى ب النظام  (2مادة ) •

يعتبنننر نظنننام النقننناط المعتمننندة طريقنننة منهجينننة لتوصنننيف البنننرامج  ▪

معتمننندة ألجنننزاء البنننرامج الدراسنننية عنننن طرينننق تحديننند نقننناط 

إلنننننى الجهننننند الدراسننننني المبنننننذول منننننن  اً الدراسنننننية اسنننننتناد 

  .وصول لألهداف التعليميةلل   الطالب 
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للطالننب ولننيس  اإلجمننالييركننز نظننام النقنناط المعتمنندة علننى العننبء  ▪

 contact) .مننع األسنناتذة سننيالدراتواصننل علننى سنناعات ال قاصننراً 

hours ) 

)إجبارينننة أو  ات المعتمننندة علنننى كنننل المقنننررينننتم توزينننع النقننناط  ▪

سننة الطالننب درااختياريننة( وتمنننح النقنناط المعتمنندة فقننط عننندما يكمننل 

 .كل االمتحانات المطلوبة بنجا  يالمقرر ويؤد 

مبننذول نشنناط جهنند و سنناعة   30 -25 تشننمل كننل نقطننة معتمنندة  ▪

 .من الطالب 

منننن  ةتعكنننس النقننناط المعتمننندة مقننندار الجهننند المطلنننوب لكنننل وحننند  ▪

مثنننل حضنننور المحاضنننرات  سننناعات االتصنننال المقنننرر ويشنننمل 

 50نسننبة ثننل وتم) علميننةكلينيكيننة والننور  الإلاوالنندروس العمليننة و

 حضنننننور االمتحاننننننات التكوينينننننة( و منننننن اجمنننننالى النقننننناط % 

(Formative assessment )وتمثننننل )  مننننع التغذيننننة الراجعننننة

الدراسنننة الحنننرة و أنشنننطة و منننن اجمنننالى النقننناط(  %  10نسنننبة 

 (من اجمالى النقاط %  40وتمثل نسبة ) التعلم الذاتى

موزعننة قطننة ن  318اسننى النقنناط المعتمنندة للبرنننامج الدر يجمننالإ ▪

 ( 21 . )موضحة بالمادة رقمعلى المقررات المختلفة

 40)التننى تمثننل  الننتعلم الننذاتىالدراسننة الحننرة و أنشننطة يننتم توثيننق  ▪

ملننف  فننينشننطة التدريسننية فنني نظننام النقنناط المعتمنندة( أل٪ مننن ا

 . يلكترونإلويفّضل استخدام الملف اportfolio) نجاز )إلا

مننن  ٪75لكننل مقننرر تحصننيل  ين النهننائدخول االمتحننالننرط تشننيو ▪

 .النقاط المعتمدة

   (3مادة ) •

مدة الدراسنة لنينل درجنة البكنالوريوس فني الطنب والجراحنة خمنس  ▪

 سنوات كما يلى 

خنالل الخمنس سننوات (semesters) عدد الفصنول الدراسنية الكلني ▪

 فصول  دراسية. 10الدراسية يساوي 
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  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 

فصننلين بنظننام الأو  أسننبوع متصننل 35السنننة الدراسننية الرابعننة   ▪

الدراسة لتحديد نظام    الكليةدراسيين حسب قرار لجنة البرنامج ومجلس  ال

 وفقا ألعداد الطالب واإلمكانيات المتاحة

أو بنظننام الفصننلين  أسننبوع متصننل 40السنننة الدراسننية الخامسننة   ▪

الدراسيين حسب قرار لجنة البرنامج ومجلس الكلية لتحديد نظام الدراسة 

 كانيات المتاحةوفقا ألعداد الطالب واإلم

o ريدس الطممب تقسممم السمممو سممنداا الدراسممية لنيمم  بكممالد

  -مرحلتين: الي  والجراحة

 تشمل الفصول الدراسية الخمس األولي األولى: المرحلة

 تشمل الفصول الدراسية الخمس الثانيةالثانية:  المرحلة

 ( 4مادة ) •

التدريب  شهادة   ▪ بسنتي  لإللتحاق  تؤهل  البرنامج  من  التخرج 

موافقالتأسي بعد  المهنة  لممارسة  القومي   اإلمتحان  ودخول  ة  سيتين 

 .الجهات المختصة

 ( 5مادة ) •

الالئحة ▪ إعتبار  جميع  على  تطبق  بالبرنامج  الملتحقين  الجدد   اً الطالب 

الدراسي   العام  لإلعادة    2019  -2018من  الباقين  الطالب  وعلى 

األولى   منهو  2017/2018للعام  بالفرقة  طالب  تخييركل  بعد  م  ذلك 

لها    السابقة و  الالئحة  فيبين االستمرار   وفقا  الدراسة  بدأ    ن بي و التى 

 لالئحة.هذه اراسة و فقا للد ا لهااستكم
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 ( 6مادة ) •

التحقوا   ▪ الذين  الطالب  على  السابقة  الالئحة  أحكام  تطبيق  يستمر 

ذلك   من  ويستثنى  بالبرنامج  دراستهم  إنهاء  حتى  عليها  بالدراسة 

حيث يتم    2018/ 2017للعام  لفرقة األولى  الطالب الباقين لإلعادة با

االستمرار   بين  منهم  طالب  السابالالئح  فيتخييركل  الة  و  أ بد   يت قة 

لها وفقا  بعد   لهاماستك  وبينا  لدراسة  الالئحة  لهذه  فقا  و  الدراسة 

 ساسية لها.ألعرض المميزات ا

 ( 7مادة ) •

 لغة الدراسة في كلية الطب هي اللغة اإلنجليزية.  ▪

 ( 8مادة ) •

 : ( األكاديميالعلمية )التدجيه ادة الري

الطالب   ▪ من  لكل مجموعة  أحد   موجهيخصص  من  أعضاء   أكاديمي 

كلية ليرشد الطالب عن قواعد الدراسة واإلمتحانات بال  دريستهيئة ال

واإلجراءات السليمة للتعامل مع كافة إدارات الكلية وتعظيم االستفادة  

 من إمكانات الكلية المتاحة. 

 ( 9مادة ) •

 من األقسام اآلتية   أسيوطتتكون 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

 . ةالطبي طفيليات قسم ال -8

 قسم طب وجراحة العيون. -9

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

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية. -11

 ع.قسم الصحة العامة وطب المجتم -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 قسم الطب الطبيع -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

 قسم جراحة القلب والصدر. -27

 قسم جراحة األوعية الدموية .  -28

 والعناية المركزة.لتخدير قسم ا -29

 م األشعة التشخيصية.قس -30

 .نوويقسم عالج األورام والطب ال -31

 طب القلب و األوعية الدموية   -32 

  .قسم طب األسرة - 33           

 ( 10مادة ) •

 Curriculum)الدراسممممممممى    للبرنممممممممام دارى إلا الهيكمممممممم    

Committee) كما يلي:    
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  الدراسنننى امج جننننة العلينننا الدارة البرننننعميننند الكلينننة و يرشنننح  الل -أ

اعتمنناد  لتعلننيم وتطننوير ا زادارة مركنن بننناء علننى اقتننرا  مجلننس

 على النحو التالي مجلس الكلية 

تابعننة مننن  الطننب  كليننةل الدراسننى برنننامجال دارةإل العليننا جنننةالل

 داريننةإلمننن الناحيننة اتطننوير التعلننيم و  زمركننلمنندير الناحيننة الفنيننة 

منننن  اً شنننمل عننندد والتعلنننيم و ت الطنننالب  لشنننئونلوكينننل الكلينننة  

 يو منننن ذو ةفنننمنننن التخصصنننات المختلعضننناء هيئنننة التننندريس أ

عننى مشنناركة ممثننل يراالخبننرة بننالتعليم الطبننى و ضننمان الجننودة  و

 عن الطالب. 

متابعة البرنامج وال يسمح بتغيير أي  و  تكون للجنة سلطة عليا لتنفيذ   -ب 

 ة.اللجنة جزء من البرنامج إال بعد موافق

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

 .األقل مرتين كل شهر ىعلتماعات  تعقد اللجنة إج -ث 

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

 ( 11مادة ) •

 

 -مسئدلياا لجنة البرنام  :

ال ▪ بشكل  لتكون  مسئولة  البرنام كامل  جنة  على  اإلشراف  الدراسعلى   يج 

التصميم، حيث  من  البكالوريوس  و  لمرحلة  التنفيذ  وتقييم إدارة    المتابعة 

ارنام الب وتقديم  والتحسين  والتعديل  التنسيق  لمجلس لمقترج وضمان  حات 

 -وتقوم اللجنة بالمهام اآلتية   الكلية

ل -1 المنظمة  واللوائح  واإلجراءات  السياسات  المسئولة ألصياغة  طراف 

والمقررات  المنهج  الوحد   عن  الدراسيأو  الفصول  أو  التعليمية  ة ات 

 بالكلية. 

فات القياسية التي تعلنها  عن المواصما اليقل  البرنامج بعمل توصيف   -2

 . ةمان الجودة واإلعتماد بجمهورية مصر العربيية لضالهيئة القوم 

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

قرر يقتر  من  ج واإلشراف علي أي م بما يتوافق مع توصيف البرنام

 .الكلية

وفقا   انتظام تنفيذ المقررات الدراسية  عةلمتابمع رؤساء األقسام    التنسيق -4

 الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. 

وحدة    -5 مع  موالتنسيق  الجودة  ضمان  التواصل  في  تنفيذ  معها  تابعة 

 .البرنامج

اإلختيار   -6 المقررات  أنها  مراجعة  من  والتأكد  نسبية  من تمثل  إلى    5ة 

البرنامج    عهاوتوزيساعات المقررة  ال% من إجمالي  10 علي سنوات 

 .المطور

وأخالقيات   -7 التواصل  مهارات  مقررات عمودية عن  إضافة  من  التأكد 

 واإلحترافية. المهنة 

التني يجنب أن يتقنهنا الطنالب والمهننارات  ت اإلكلينيكينةتحديند الحناال -8

كطبينب  لتقندم لفتنرة عمنلايج لتمكنه من ة والمتوقعة من الخرالمطلوب

لضننمان الجننودة والتعلننيم ن معاييرالهيئننة القوميننة يقننل عننمقننيم بمننا ال 

 .بجمهورية مصر العربية

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

 البرنامج.

إستشارات وعمل  قترا  خطة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس  إ  -10

سية  الدرافي إعادة تصميم البرامج والمقررات    ء هيئة التدريسألعضا

الكليات   في  الجودة  لجان  مع  عمل والتواصل  ور   وتقديم  لتنسيق 

 في التعليم التكاملي.  هيئة التدريس ودورات لتنمية قدرات أعضاء

ً اجعة وتقييم للبرنامج دوريمل مرع  -11  . ا

سنوي  -12 ربع  تقرير  نش  كتابة  عن  الكلية  اللمجلس  وإنتظام اط  لجنة 

 . الدراسة بالطريقة التكاملية

من  الت   -13 اللوجستأكد  والتسهيالت  التحتية  البنية  تناسب   ةيأن  للكلية 

 البرنامج ومقرراته الدراسية.
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 ( 12مادة ) •

الكلية    ▪ عميد  مقرر قاً  منس  بتعيينيقوم  "  لكل  تعليمية  وحدة   " Blockأو 

 ة البرنامج.بناء على اقترا  لجن  هيئة التدريسمن أعضاء  

 ( 13مادة ) •

 تكدن كالتالي:الدحداا التعليمية  وأقرراا مسئدلياا منسقي الم     

ا -1 المشاركة  ألالتنسيق مع رؤساء و مجالس  تقييم كل    في قسام  تدريس و 

وفق تعليمية   وحدة  ً مقررأو  الئحته  حال  ا و  الجامعات  تنظيم  قانون  كام 

   .التنفيذية

إ -2 على  الجداول  اإلشراف  للفالدراسعداد  إشراف ية  تحت  الدراسي  صل 

 .والطالب ة لشئون                   التعليم ل الكليمدير البرنامج ووكي

والتدريب  -3 التدريس  بأعمال  يتعلق  وما  التعليمية  العملية  انتظام  متابعة 

 .فصل الدراسي المعني أو المقرر أو الوحدة التعليميةواإلمتحانات بال

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

الي   -5 العمل  الدراسيومي في  تسيير  التعليمية   الفصل  الوحدة  أو  المقرر     أو 

الطالب  تحصيل  مستوى  عن  البرنامج  مدير  وإفادة  عنه  المسئول 

 .ديم تقرير عن ذلكوإنتظامهم في الدراسة وتق

رؤساء  التنسيق    -6 بين  و  دا  مع  العلمية  الدراسي  األقسام  الفصل   أوخل 

التعليميةا الوحدة  أو  المحتو   لمقرر  اومتابعة  للعلى  بامي  لفصل لمقررات 

   .يم الجامعات والئحته التنفيذيةوفقا الحكام قانون تنظ يالدراس

التي تقوم بإعداد و عليميةمقرر أو وحدة التة لكل  يثال ثلالجنة التقييم    يرأس   -7

الطالب  لشئون  الكلية  وكيل  مع  والتعاون  والعملية  النظرية  االختبارات 

 واعد توكيد الجودة.تطبيق قإلمتحانات و والتعليم لمراجعة نتائج ا

 ( 14مادة ) •

 قبدل الطالب المصريين :    

يقبننل البرنننامج الطننالب المسننتجدين المرشننحين للقبننول بكليننة الطننب  -

 .سيق بوزارة التعليم العاليكتب التنعن طريق م
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يحننندد مجلنننس الكلينننة فننني نهاينننة كنننل عنننام دراسننني عننندد الطنننالب  -

المسنننتوى  ي وثنننانال يالدراسنننالنننى المسنننتوى  المقبنننولين للتحوينننل

  .الثالث و ذلك للكليات التي تطبق الئحة مماثلة  يالدراس

بعض   - للكلية من حضور  المحول  الطالب  يعفى  ان  مقرارات  اليجوز 

حضر مقرارات تعادلها    نهأذا ثبت  إداء االمتحانات فيها  أمن    أو  ةالدرسي

عفاء  إل اجامعة معترف بها و يكون    فيدى بنجا  امتحانات تعادلها  أو  أ

الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية و مجلس شئؤن التعليم ن رئيس  م   بقرار

 ى لجنة البرنامج. خذ رأأب بعد و الطال

 ( 15مادة ) •

 افدين : لدقبدل الطالب ا

بول الطالب الوافدين وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة التعلنيم العنالى يتم ق ▪

التعلنيم   لعامة لشنئونوالشروط الموضوعة لديها وذلك من خالل اإلدارة ا

 والطالب بالجامعة.

 ( 16مادة ) •

الحكام قانون تنظيم الجامعات  وفقا  يوقف قيد الطالب    نأيجوز لمجلس الكلية  

   .فيذيةتنوالئحته ال

 ( 17مادة ) •

بالنظر في فص  الطالب   الحكام قانون تنظيم    ا  وفقيستص مجلو الكلية 

   .الجامعات والئحته التنفيذية

 ( 18مادة ) •

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

 المقررة.

الطالب   في -2 دخول  عند  مسددة  غير  دراسية  رسوم  أية  وجود  حالة 

لدرجة البكالوريوس يتم حجب نتائج الطالب   ن النهائى المؤهلحا االمت

 إال بعد تسديد كامل الرسوم المستحقة.   منحه الدرجة العلميةوال يتم 

لإلعادة الرسوم الدراسية المقررة على المستوى    يقالباب  الطاليسدد   -3

 بالكامل. يالدراس
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 ( 19مادة ) •

 نظام الدراسة:       

الدروس النظرينة والعملينة  لى الطالب متابعةوعالدراسة بالكلية نظامية   ▪

واإلكلينيكية وقاعنات البحنث، ولمجلنس الكلينة الحنق أن يقنرر حرمنان 

 يدراسنلفصنل    متحانات المقنررةكل اإل  ض أوى بعالطالب من التقدم إل

من الدروس المقنررة  ٪25الدراسة بنسبة تتجأوز حالة تغيبه عن   فيما  

حاننات الفصنل منن كنل إمتالطالب  ن  حرما  حالة قرر مجلس الكلية  فيو

الذى ُحرم من التقندم لإلمتحنان   يالفصل الدراس  فييعتبر الطالب راسباً  

 فيه.

مط ▪ لإلعادة  الباقون  باالن الطالب  مثل ال  فيتظام  البون  مثلهم  حضور 

 . 27وفقا للمادة  الطالب المستجدين

وحسب   ▪ المختص  القسم  مجلس  رأي  أخذ  بعد  الكلية  لمجلس  ويجوز 

اطب الميعة  أ قررات  التعليم  لدراسية  بنمط  اكثر  أو  مقرر  تدريس  يقرر  ن 

وجهاً لوجه    %   70-٪ 60  بنسبةالهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر  

وعلى أن يتم عرض ذلك بنظام التعليم عن بعد     ٪40-٪30بنسبة  وبنسبة  

إلى  مج  على ورفعه  عليه  للموافقة  بالجامعة  والطالب  التعليم  شئون  لس 

   .العتمادهة مجلس الجامع

 ( 20)مادة  •

يحدد مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بداية ونهاينة كنل عنام  ▪

 .وفصل دراسي وفقا للخطة الدراسية للبرنامج

ينة كنل نهاامتحان الدور األول عقنب د. عميد الكلية مواعيد  د أ.السييحدد   ▪

( فنني الفصننول الدراسننية الخمسننة األولننى )مننن Blockوحنندة تعليميننة )

 (.5فصل الدراسي إلى ال 1صل الدراسي  فال

السادس  ▪ الدراسي  للفصل  التعليمية  للوحدة  األول  الدور  امتحان  ويعقد 

  بعة والخامسة عقب نهاية الراسنة  ة في العقب نهايته وللوحدات التعليمي

 العام.

 ( 21مادة ) •
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فصلالجتبين   ▪ لكل  الدراسة  خطة  اآلتية  وبيان    -داول  دراسية  سنة 

الو وتوزيع  التعليمية  حأسماء  المعتمدة  المق-دات  النقاط  وعدد  رارات 

 . (1 ملحقمقرر ) -والنهاية العظمى لدرجات كل وحدة

 ( 22مادة ) •

العليا   ▪ اللجنة  بالتتلتزم  منسقيللبرنامج  مع  بإعدا  نسيق  د المقررات 

ً و مقرر وفق ة أتوصيف لكل وحدة تعليمي ج هيئة ضمان الجودة ذ لنمو   ا

يعتمد   و  المصرية  اإلعتماد  سنوي هو  التوصيف  ً ذا  هذا   و  .ا يشمل 

 في هيئة التدريس المشاركين  عضاءأقسام العلمية و ألالتوصيف تحديد ا

 . وحدة تعليمية التدريس و التقييم لكل مقرر أو

للبرنا ▪ العليا  اللجنة  منسقتلتزم  خالل  من  االوحدا  يمج  و ت  لتعليمية 

الت عملية  و  الدراسية  الخطة  تطبيق  من  بالتأكد  ييم ق المقرارات  

 ا لتوصيفات الوحدات أو المقرارات. )اإلختبارات( وفق

ت بإقترا  المحتوى العلمى يقوم منسقوا الوحدات الدراسية أو المقرارا ▪

أللوحد  الدراسية  فصل  ات  كل  داخل  المقرارات  و عرضها    يدراسو 

 ا للبرنامج لمراجعتها و إعتمادها من مجلس الكلية.عليعلى اللجنة ال

 ( 23مادة ) •

ا ▪ العليختار  مطالب  المطلوب  للخطة  دد  وفقاً  اإلختيارية  المقرارات  ن 

 . "2" ملحق. بالمقرارات اإلختياريةالدراسية والملحق المرفق الخاص 

اتضاال   ▪ الدرجات  الطالف  عليها  اإلختيارية المقررا  فيب  لحاصل  ت 

وال يؤثر    يتراكمأو المجموع ال   ي الدراسرجات الفصل  ى د المدرجة إل

إلى    يدراسالب من مستوى  ى إنتقال الطقررات علمهذه ال  فيالرسوب  

(  5  –  1األولى )فصول  االنتقال من المرحلة    فيإال    المستوى األعلى

الحصول على درجة    في( وكذلك  10  –  6نية )فصول  إلى المرحلة الثا

 . البكالوريوس

عد  ▪ حالة  افي  نفس م  إعادة  للطالب  يجوز  االختياري  المقرر  جتياز 

 . الكلية آخر بعد موافقة مجلس رالمقرر أو اختيار مقر

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

 تقييم الطالب :        

تقييم    ▪ جزءيشكل  األنشطة    ال  اً الطالب  من   ةلعاما  ةالتعليمي يتجزأ 

تص يكون  أن  مبني  ميموينبغي  الطالب  ً تقييم  نواتج    ا و  الجدارات  علي 

 . يميامج التعلنمن البر  ةالتعلم المطلوب 

 تخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابله لإلستخدام.يجب إس ▪

( أو المتكامل يجب ان يكون تقييم الطالب مبنياً على التقييم ) المدمج ▪

ي  و  الدراسية  المواد  تقييم  المواصفات  وليس  جدول  وضع   تم 

مراعاة  (Blueprintingاص الخ مع  مقرر  أو  تعليمية  وحدة  بكل   )

  ة القومي ةمن الهيئ ةالمرجعيمعايير لطالب المذكوره في الاقواعد تقييم 

 . ةالعربيفي جمهورية مصر  التعليم ةلضمان جود 

  تحصيل نسبة    ىاستوفاال إذا  لي اإلمتحانات  ال يسمح للطالب الدخول ا ▪

 . ميةقرر أو وحدة تعليل ملك  النقاط المعتمدةمن ٪   75

التدريس   ▪ يشتمل  أن  تعل   فييجب  وحدة  أو  مقرر  نظام  ي كل  على  مية 

( ويكون حضوره شرط  Formative assessment)  التكويني التقييم

علي أى درجات  لدخول اإلختبارات التراكمية و ال يشتمل هذا التقييم  

اإلليكو اإلنجاز  ملف  نظام  لمتابعةيستعمل  الورقى  أو  طالب  ال  تروني 

بإعطاء   المنسق  ويلتزم  التكويني  التقييم  ن  ع   ةللطلب  ةراجع  ةتغذيفي 

 التقييم الخاص بهم. 

أعمال   ىعل(   (Summative assessmentيشمل التقييم التراكمى   ▪

 السنة واإلمتحانات الدورية والنهائية. 

ألعمبالنسب ▪ السنةة  الوحده  المقررنهاية    فيتتم    ال  أو    التعليمية  أو 

الد  ويختبراراسالفصل  يعادل  ي  بما  الدرجات   30لطالب  من   ٪ 

ا  ٪20تخصص   أعمال  و  لالمتحان  التعلم    شطةنألتقييم  %    10سنة 

ً الذاتى و فق  لملف انجاز الطالب.  ا

النهائ  يعقد  ▪ االختبار  الدراسى    )أخر  يإمتحان  الفصوالفصل  ل في 

السالدراس السنتين  األولى  ت ية  في  العام  والخامسة   وآخر  (  الرابعة 
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٪ على   25  و٪ اختبار تحريرى مدمج  45  إلى٪ مقسمة    70  ملويش

العملى لكو  أ  اإلختبار  المهارات  مقرر  اختبار  تعليمية    وأل  وحدة 

ال الدراسية  للفصول  وخبالنسبة  األولى  اختبار    40  لى إ  مس   ٪

أو اإلكلينيكي لكل مقرر  لىالعم اإلختبار ٪ على  30 وتحريرى مدمج 

السادس و السنتين الرابعة و    يالدراسصل  حدة تعليمية بالنسبة للفو وأ

 الخامسة.

بع ▪ الكلية  لمجلس  القسم    د ويجوز  مجلس  رأي  وحسب  أخذ  المختص 

طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر عقد االمتحان إلكترونياً في مقرر 

بما    اأو جزء منه  ات المقررالمتحان في كل  أو أكثر، كما يجوز عقد ا

بتص وعلى  يسمح   ، إلكترونياً  عرض أن  حيحه  مجلس    يتم  على  ذلك 

عل للموافقة  بالجامعة  والطالب  التعليم  مجلس يشئون  إلى  ورفعه  ه 

 امعة العتماده. الج

 ( 25مادة ) •

يلتزم منسقوا الوحدات التعليمية والمقررات بعمل اختبارات تكوينينة منرة  ▪

 رر على األقل.كل وحدة أو مقواحدة ل

انننات النندور األول متحاتعقنند  5، 4، 3، 2، 1ية بالنسنبة للفصننول الدراسنن ▪

 الثناني قبنل بداينة  لندورا( وBlockالنهائية عقب نهاية كل وحدة تعليمية )

 العام الدراسي التالي عدا الدور الثاني للفصل الدراسي الخامس.

داية انعقاد الفصل الخامس قبل ب  يعقد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي ▪

د بداينة انعقناد الفصنل موع  راعي مجلس الكلية تحديد الدراسي السادس وي

بنين أسنابيع(   8النى  6)من  الدراسي السادس بما يسمح بمدة زمنية كافية

نهايننة امتحانننات النندور األول وبدايننة امتحانننات النندور الثنناني للفصننل 

 الدراسي الخامس.

فني عقند جمينع امتحاننات الندور األول  راسي السنادس تبالنسبة للفصل الد  ▪

 دور الثاني قبل بداية العام التالي.ال ت هذا الفصل وامتحانا ايةنه

تحاننات الندور األول لرابنع والخنامس تعقند إمابالنسبة للعامين الدراسيين   ▪

النهائية بجميع المقررات في نهاية الفصل الدراسي الثناني والندور الثناني 
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 زة الصيف.في نهاية إجا

هنا ماد تمواعيد االمتحانات واع  عاة أنه يجوز لمجلس الكلية بتعديلمرامع   ▪

 من مجلس الجامعة.

 ( 26مادة ) •

يع طرق  مسئوالً عن إدارة جم ريكون منسق كل وحدة دراسية أو مقر ▪

تقييم الطالب و اإلمتحانات وسريتها ومطابقتها لتوصيفات الوحدات أو  

عتمدة من مجلس الكلية         ان الجودة المالمقررات الدراسية ولقواعد ضم

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

 هذا المقرر. فيالتدريس  في   من كل من األقسام المشتركة 

 ( 27مادة ) •

   

استكمال    وقداعدالنتقال الطالب من فص  دراسي إلى أخر    المنظمةقداعد  )

    - (:البرنام 

مقررات   .1 في  الثاني  و  االول  الدور  في  الطالب  رسوب  حاله  في 

المعتمدة فإنه ينقل إلى   النقاط٪ من  50وحدات تعليمية تعادل اقل من  /

على ان يعيد   المرحلةاو الفصل الدراسي التالي في نفس    هأليتالالسنه  

في فصل او فصول   ةالوحدات التعليميفي هذه المقررات او    ةاسرالد 

و    ةالحقة  دراسي دراسي  لكل فصل  االكاديمي  العبء  يتجاوز  ال  بما 

او المقرر يجب على الطالب اعادة    ةالتعليمي  ةالوحد   ةعند إعادة دراس

محدد   عدد  من    النقاطن  ماكتساب  )يحددها   ساعات المعتمدة  المقرر 

عل بناء  البرنامج  بشرط  لجنة  الوحدة(  أو  المقرر  منسق  اقترا   ى 

 .  على االقل في هذا المقرر اجماال  النقاطمن    ٪75تحصيل الطالب ل

األولى   المرحلة  على  البند  هذا  الثانية  .  فقطوينطبق  للمرحلة  بالنسبة 

اوافي حالة رسوب  )اإلكلينيكية(    بواحد  المقررات    لطالب  أكثر من 

من   الدراسية  الفصول  المقررات/ في  الي  ينتقل  العاشر  الي  السادس 

فصل   لكل  ثاني  دور  امتحان  عقد  ويتم  التالية  الدراسية  الفصول 

دراسي في مواعيد تحددها لجنه شئون التعليم والطالب وفقاُ للجداول 
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ما لم يكن   ٪64.9 ىالدراسية ويمنح الطالب في هذه الدرجة بحد أقص

   مؤجال بعذر مقبول وفقاُ للقانون.

ح .2 االول    ةالفي  الدور  في  الطالب  او   والثانيرسوب  مقررات  في 

تعليمي ا  أكثراو    50من    تعادل  ةوحدات  ال    ةالمعتمد   النقاطمن  فإنه 

وعند   لإلعادة  المرحلة ويبقينفس    التالية فية  الدراسي  ةينتقل إلى السن

دراس ا  ةإعادة  ال  و الوحدة  اعادة المقرر  الطالب  على  يجب  تعليمي 

من   محدد  عدد  من    النقاطاكتساب  )يحددها ساعات  المعتمدة  المقرر 

الوحدة(   أو  المقرر  منسق  اقترا   على  بناء  البرنامج  بشرط لجنة 

 على االقل في هذا المقرر اجماال.   النقاطمن    ٪75ل  الطالب    تحصيل

 . .ألولى فقطوينطبق هذا البند على المرحلة ا

بحد  .3 التعليمية  المقرر/الوحدة  امتحان  بدخول  الراسب  للطالب  يسمح 

تزيد عن عامين في كل   والسنوات    4  أقصى  وبحد مرات    4أقصى  

من    154  المادةسنوات المنصوص عليها في    5إلى    باإلضافةمرحله  

  .الجامعةلقانون  التنظيمية الالئحة

إال   .4 أخري  إلى  مرحله  من  الطالب  ينقل  نجاحهال  جميع    عند  في 

 أو الدورات السريرية. الوحدات التعليمية

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

جميع  في  نجاحه  بعد  إال  العاشر(  الدراسي  الفصل  الى  السادس 

األولى   بالمرحلة  الدراسية  الدراسي    )منPhase Iالمقررات  الفصل 

 الى الفصل الدراسي الخامس(  األول

٪ من    60كي ينجح الطالب في وحدة أو مقرر يجب أن يحصل على   .5

 النظري. ٪ في درجات اإلمتحان 40الدرجات النهائية و 

له حد أقصى   .6 الراسب يحسب  الكلية في   ٪64.9الطالب  الدرجة  من 

الدور التعليمي    امتحان  المقرر  او  الوحدة  دراسة  إعادة  وعند  الثاني 

 2و   1بند    27للمادة    فقامدة وتالمع   النقاطمن  ما هو مطلوب    وتحصيل

المقرر/الوحدة   لهذا  درجاته  لمجموع  األقصى  الحد  التعليمية  يكون 

نفس   84،9 في  الطالب  عليهما  حصل  درجتين  أحسن  يؤخذ  أو   .٪
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 المقرر.

 لفصدل الصيفية: ا

في حالة الطالب الذين لم يكتسبوا ما هو مطلوب من نقاط كحد أدني   ▪

نهاية الوحدة التعليمية( ال  األول )  الدور  وحرموا من دخول إمتحانات 

يسمح للطالب بدخول إمتحان ثان إال بعد إكتساب النقاط المعتمدة من 

إتاحة فصول   مع  وفيجديد  الدرجة   صيفية  الطالب  يمنح  الحالة  هذه 

أقصى   بحد  عليها  حصل  المرحليطبق  و  ٪84.9التي  على    ة هذا 

 األولي فقط. 

لوح ▪ الدراسة  إعادة  للطالب  تعليمكن  أو  يدة  وفي  مية  تأجيلها  أو  أكثر 

هذه الحالة يعيد إكتساب النقاط المعتمدة من جديد وتحتسب له الدرجة  

أقصى   بحد  عليها  يحصل  الحال  ٪84.9التي  هذه  إلحاق    ةوفي  يتم 

الطالب بمقرر مفتو  للطالب "عادى او صيفي" بشرط اال يتجاوز  

 نقطه.  25 ةعدد المقررات االضافي

 . ات كل مقرر/ وحدة تعليميةطلبتم  ةفاءمع مراعاة إستي ▪

ن الدراسيين األول بتعريفها " بعد نهاية الفصلي  الصيفيةتتا  الفصول  ▪

في  المقررةوالثاني/ والثالث والرابع/ والخامس خالل إجازة الصيف 

   -من كل ل وذللك 25 المادة

مطلوب من نقاط كحد ادني  وما هللطالب الذين لم يكتسبوا  .أ

  الوحدة )نهايةات الدور األول نوحرموا من دخول امتحا 

التي حصل عليها   ةيمنح الطالب الدرج ة( وفي هذه الحالالتعليمية 

يكون الحد األقصى  % ) 84.9  أقصىفي االمتحان بحد 

ما بعادل في الفصل الصيفي للمقررات التي يلتحق بها الطالب 

  نقطه(.  25

او  رثأكاو  ةوحده تعليمي للطالب الذين يرغبون في إعادة دراسة .ب 

التي   ةيمنح الطالب الدرج ةتأجيلها بدون عذر وفي هذه الحال

 . ٪84.9 أقصىحصل عليها في االمتحان بحد 

في حالة إعادة الطالب العام الدراسي بسبب رسوبه في الدور األول   ▪
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يجب ان يعيد تحصيل النقاط    ٪50في مقررات أكثر من والثاني 

 أقصىالمتحان بحد ا التي حصل عليها في  ةويمنح الدرج ةالمعتمد 

84.9٪   

يؤدي   ٪ 50بمقررات اقل من   ةتاليال السنةالي  ةوفي حالة انتقال ▪

 أقصى د بج ةالطالب الدرج ويمنح ةفي موعد  المقررامتحان 

64.9٪ . 

الفصول  رسوب الطالب بواحد او أكثر من المقررات في في حالة  ▪

من السادس الي العاشر ينتقل الي المقررات/ الفصول   ةالدراسي

ويتم عقد امتحان دور ثاني لكل فصل دراسي في  ةالتالي ةلدراسيا

 ةمواعيد تحددها لجنه شئون التعليم والطالب وفقاُ للجداول الدراسي

ما لم يكن مؤجال   ٪64.9 أقصىبحد  ةالدرج هذهيمنح الطالب في و

   بعذر مقبول وفقاُ للقانون.

  أكثررر او قإلعادة النقاط في م اضطرارهفي حالة رغبة الطالب او  ▪

من السادس الي العاشر يلزم الطالب إعادة  ةمن الفصول الدراسي

   طبيعيا. ةبالمقررات المنعقد   وااللتحاقالفصل الدراسي 

 ( 82مادة )

 رجاا:  الد حتسابا

العظمى   ▪ وحدة  لكل  النهاية  أو  النقاط  )بلوك(    تعليميةمقرر  عدد   =

اللخم  X  15المعتمدة   فصول  عدد لدراس  و=  األولى  نقاط ال  سية 

يف كل مقرر أو وحدة تعليمية  توص  فييحدد  و   .يللباق  X  20المعتمدة  

فق و  الدرجات  توزيع  و  االمتحانات  ً )بلوك( خطة  ذه همن    24للمادة    ا

 ة.حالالئ

من النقاط    ٪75كل مقرر = تحصيل  ل  يرط دخول االمتحان النهائ ش ▪

 المعتمدة.

 ( 29مادة ) •

ن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم م  85و    84و    83لمواد  م بأحكام امع االلتزا

إمتحانات الوحدات   فيالمصرية تحسب تقديرات النجا  والرسوب    الجامعات 
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 -وجه التالى ى ال تراكمى عللأو المقررات  وكذلك المجموع ا

 

 

 د ) الدرجات( المعتاالنظام  -أ

الدرج الطالب    التيات  تقسم  عليها  مقرر    فييحصل  وكذلك  كل 

    يعلى الوجه التال  يالمجموع التراكم

 

 

 

 

 

 

 للجدول التالى  فيقسم الطالب طبقاً  معتمدةط الظام النقان -ب 

Marking 

system * 

Approximate 

equivalent in ECTS 

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) مقبدل 

From 30% to less 

than 60% 
 F (insufficient) ضعيف 

  

 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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Less than 30%  F- 

(Highly 

insufficient)  فضعي 

 جدا
ً تقديرات طبق *   للنظام بجمهورية مصر العربية  ا

 

 ب :الطالديب أنظام ت  (30مادة  ) •

بالبرنامج   المقيدون  الُمبين  الطالب  التأديبى  للنظام  قانون    فيخاضعون 

 انين المكملة له.و والق  1972لعام    49ة قانون تنظيم الجامعات المصري

 (31مادة )        ▪

تنفيذ و متا  الهي يتم  لمعايير  الالئحة وفقا  القومية لضمان جودة  ئبعة هذه  ة 

   ي ا يلمتماد و بناء على ع إلاالتعليم و 

 . البرنامج التعليميداف هأ •

  لمرجعيةا يميةد كاألا لمعاييرا مع فقالخريج )بالتوا ت صفاامو •

NARS) . 

  لمرجعيةا يميةد كاألا لمعاييرا مع فق الوبة )بالتوات المطفاءالك •

NARS) . 

  لتكاملا اتيجية رستإل معا   صفو متضمنه لتعلموا لتعليما ةتيجياسترا  •

 . تطبيقها سيتم يالت

كلينيكى  إلارد التعلم و مصادر التدريب موا  التدريب ،وطرق التدريس  •

 نشطة الطالبية.ألو ا

 . آليات الشكاوى والتظلمات  •

 .3 م بالملحق رق ا هو موضحمك

 ( 23مادة ) •

يخا ▪ ال  فيما  الالئحة  هذه  أحكام  تعديل  اختصاص  يكون  من  القانون  لف 

على  مجلس   بناءاً  كلالجامعة  مجلس  من  وتيمقتر   الطب  هذه    عتبرة 

جزأ من الالئحة األساسية بعد إقرارها من مجلس التعديالت جزءاً ال يت 

 الجامعة.
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الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الجامعية   قانون تنظيمبق أحكام  طت ▪

 هذه الالئحة.  فيبشأنه نص خاص   لداخلية للكلية فيما لم يرد والالئحة ا

 21الخاص بالمادة  1 ملحقمرفق 

 23لخاص بالمادة ا 2 ملحقمرفق 

 31الخاص بالمادة  3مرفق ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 -44- 

Program 

specification of 

the 

undergraduate 

curriculum (5+2) 
Annex 1: Curriculum 

Map 
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First year/first semester: 15 weeks/30 points: Pre-

clinical phase (Introduction, Basic Principles Blocks, 

subjects (Patient, Physician & Society) 
 

# 
Block 

 الدحدة التعليمية 
Responsible department  code 

point

s 

Days/

weeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

writte

n 

exam 

1 

Principles of studying 

medicine 

 الطب  دراسة  مبادئ

Assuit University medical 

education development & 

training center 

 والتدريب  مركز تطدير التعليم الطبي 

PSM-

101 
1 

1 

week 
15 0.5 

2 

Principles of microscopic  

and macroscopic structures 

  مبادئ تشريح األنسجة المجهرية

 والعيانية 

Human anatomy & 

embryology 

 كمي وعلم األهنة التشريح األ

Histology 

 الهستدلدجي 

PMS-

102 
12 

7 

weeks 
180 3 

3 
Cell biology and function 

 بيدلدجيا السلية ووظيفتها 

Medical Physiology 

 اللسيالاهيا الط ية 

Medical Biochemistry 

 الكيمياء التياية الط ية 

CBF-

103 
12 

7 

weeks 
180 3 

4 

Patient, Physician & 

:Society 

 : المريض والطبيب والمجتمع

Introduction to being a  -

.Physician 

  لتكدن   مقدمة -

 .طبيبا 

- Ethics, Law & 

Professionalism. 

  والقاندن  األخالق -

 .واالحتراف 

- Behavioral Medicine. 

 .السلدكياا  -

Forensic medicine & 

clinical Toxicology, 

 ب الشرعى والسمام اإلكلينيأية الط

 

Neurology &psychiatry 

 األمراض الع  ية والنلسية 

PPS-

132 
5 

4 

hours/

week 

75 1.5 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introbeingphysician.php
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/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 

 لدحدة التعليمية ا

Responsible 

department 
code points 

Days/we

eks 

Total 

marks 

The 

total 

hours of 

the final 

written 

exam 

1 

Infection and 

immunity 

 المناعة و  العدوى

Medical microbiology 

& immunology 

الميأرو يالاهي والمناعة  
 )البأتيريا( 

Medical Parasitology 

 ات الطليلي

INI- 105 12.5 8 weeks 187.5 3 

1

2 

Mechanisms and  

principles of diseases & 

therapy 

  األمراض  ومبادئ   آلياا 

 والعالج 

Pathology  

 الباثالاهي 

Medical pharmacology 

 اللرماكالاهي

MPT-

104 
12.5 8 weeks 187.5 3 

3 

Introduction to Patient 

Care 1: 

 : 1المريض  لرعاية  مقدمة

- Medical 

Interviewing. 

  مقابلةال -

 .مع المريضالطبية 

- Introduc

tion to Physical 

Examination1. 

  في مقدمة -

 .1 فحص المريض 

- Clinical 

Experiences 1. 

  السبراا  -

 .1 اإلكلينيكية 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطدير التعليم الطبي 

 والتدريب 

IPC-133 5 
4 

hours/we

ek 
75 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicalinterviewing.php
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/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences1.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 

 الدحدة التعليمية 
Responsible department code points 

Days/we

eks 

Total 

marks 

The 

total 

hours of 

the final 

written 

exam 

1 

Skin & Musculoskeletal 

system 

 الهيكلي  العضلي  والجهاز الجلد

All departments of basic 

sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

SMU-

208 
8 5 weeks 120 2 

2 

Cardiovascular system 

 الدمدية  واألوعية  ب القل  جهاز

All departments of basic 

sciences ** 

 أقسام العلدم األساسية 

CAS-

206 
8 5 weeks 120 2 

3 

GIT, Gastrointestinal 

system 

 الجهاز الهضمي 

All departments of basic 

sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

GIT-207 8 5 weeks 120 2 

4 

 Introduction to Patient

:Care 2 

 : 2 المريض  لرعاية  مقدمة

- Advanced Physical 

Examination 2. 

 .2 المتقدم البدني الفحص -

- Clinical 

Experiences 2. 

السبراا   -

 .اإلكلينيكية 

- Advanced 

Medical Interviewing. 

  المقابالا  -

 .المتقدمة  الطبية 

- Clinical 

Procedures. 

اإلجراءاا  -

 .اإلكلينيكية 

Assuit University 

medical education 

development & training 

center 

  مركز تطدير التعليم الطبي 

 والتدريب 

IPC-234 2 
2 

hours/w

eek 

30 0.5 

5 

Elective 1 

 . 1إختياري 

 

ELE1 4 
4 

hours/w

eek 

60 1 

** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, 

Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & 

Immunity, Parasitology.   
 

Second year/Fourth semester: 17 weeks/30 points: Pre-

clinical phase (Organ system blocks, Introduction to 

Patient Care) 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.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/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
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# 
Block 

 الدحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points 

Days/w

eeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours of 

the final 

written 

exam 

1 

Respiratory and renal 

systems 

 والكلدي  التنفسي الجهاز 

All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

RRS-

209 
9.5 7 weeks 142.5 2.5 

2 
Blood & : Hematology

lymph system 

 الجهاز الدمدي واالليمفاوي

All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

HEM-

210 
5 3 weeks 75 1.5 

3 
Health & illness in the 

community 

 الصحة والمرض في المجتمع

Public health & 

community medicine 

 الصحة العامة وطب المجتمع

HIC-

211 
9.5 7 weeks 142.5 2.5 

4 

Introduction to 

:Patient Care 3 

 : 3المريض  رعاية  عن مقدمة

- Advance

d Physical 

Examination 2. 

 الفحص -

 . 2 المتقدم البدني 

- Clinical 

Experiences 2. 

السبراا   -

 اإلكلينيكية. 

- Advance

d Medical 

Interviewing. 

  المقابالا  -

 المتقدمة.  الطبية 

- Clinical 

Procedures. 

اإلجراءاا  -

 اإلكلينيكية. 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطدير التعليم الطبي 

 والتدريب 

IPC-

235 
2 

2 

hours/w

eek 

30 0.5 

5 

Elective 2 

 2إختياري 

 

ELE2 4 

4 

hours/w

eek/ter

m 

60 1 

 
** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, 

Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & 

Immunity, Parasitology.   

Third year/Fifth semester: 16 weeks/30 points: Pre-

clinical phase (Organ system blocks, Investigation and 

Discovery) 

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/advancedphysicalexam.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/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
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# 
Block 

 الدحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points Days/weeks 

Total 

marks 

The 

total 

hou

rs of 

the 

final 

writ

ten 

exa

m 

1 

Neurosciences 

 الجهاز العصبي 
All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

NEU-

312 
12.5 8 weeks 187.5 3 

2 

Endocrinology, 

Reproduction & 

Developmental 

Biology 

الغدد وبيدلدجيا التكاثر  

 والتطدر 

All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلدم األساسية 

ERD-

313 
12.5 8 weeks 187.5 3 

3 

Evidence Based 

 -Medicine 

Fundamentals 

أساسياا الطب المبني على  

 الدلي  

 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطدير التعليم الطبي 

 والتدريب 

EBM-

336 
2 2hours/week 30 0.5 

4 

Investigation and 

Scholarly /Discovery

Project 

البحث واإلكتشاف/مشروع  

 علمي 

Epidemiology and 

data management 

علم األوبئة وإدارة  

 المعلدماا 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطدير التعليم الطبي 

 والتدريب 

IDP- 

337 
1.5 

1.5 

hours/week 
22.5 0.5 

5 
Elective 3 

 3إختياري 

 
ELE3 1.5 

1.5 

hours/week 
22.5 0.5 

 
 

** Anatomy & Embryology, Histology, Medical physiology, 

Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology & 

Immunity, Parasitology.   
Third year/Sixth semester: 18 weeks/33 points: Clinical 

phase (Clinical rotations, Investigation and Discovery) 

 

 

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/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
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** 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".    

Fourth year: 35 weeks/65 points: Clinical phase 

(Clinical rotations) 

# 
Block 

 الدحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points Days/weeks 

Total 

marks 

The total 

hours of the 

final written 

exam 

1 

:Medicine 1 

 1أمراض باطنة 

Introduction to 

general medicine, 

hematology, 

nephrology. 

Internal 

medicine 

 أمراض الباطنة 

MED-

314 10 
6 weeks 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 (3 

weeks). 

-Thyroid and Para 

thyroid, supra renal 

gland, abdominal 

walls and hernias, 

Breast (4weeks). 

-Oncology-principles 

(one week). 

General surgery 

 لكراحة العامة ا

 

 

 

 

Oncology 

عالج األورام والطب  
 الناو  

SUR-

315 13 
8 weeks 260 3.5 

3 

Forensic medicine 

and toxicology 

الطب الشرعى والسمام 
 اإلكلينيأية 

Forensic 

medicine & 

clinical 

toxicology 

الطب الشرعى والسمام 
 اإلكلينيأية 

FMT-

316 6 
4 weeks 120 1.5 

4 

Investigation and 

Scholarly /Discovery

Project 

البحث واإلكتشاف/مشروع  

 علمي 

Epidemiology and 

data management 

 علم األوبئة وإدارة المعلدماا 

Assuit University 

medical 

education 

development & 

training center 

مركز تطدير التعليم  

 والتدريب   الطبي

IDP- 

338 
2 2hours/week 40 0.5 

5 
Elective 4 

 4إختياري 
 ELE4 2 2hours/week 40 0.5 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
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 Block   Responsible department code points Days/weeks  الدحدة التعليمية #
Total 

marks 

The 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 لروماتيزما أمراض-

-  Endocrinology 

 امراض الغدد الصماء  -

          (6 weeks) 

-Tropical medicine (2 

weeks). 

 .طب المناطق الحارة -

Internal medicine 

 أمراض الباطنة

Tropical medicine and 

gastrointestinal tract 

الكهاز الهضمي وطب المناط   
 التار 

MTR

-317 

15 

(3.5 

tropical) 

8 weeks 300 
4*2 

paper 

2 

Gynecology & obstetrics 

 Gynecology & obstetrics أمراض النساء والتاليد 

 أمراض النساء والتاليد 

OBG

-418 
18 10 weeks 360 

5*2 

paper 

3 
                                                              طب األطفال

Pediatrics 

                     طب األطفال

Pediatrics 
PED-

419 
18 10 weeks 360 

5*2 

paper 

4 
Psychiatry 

 الطب النفسي 
Neurology & psychiatry 

 األمراض الع  ية والنلسية

PYS-

420 
4 3 weeks 80 1 

5 

Surgery  II   2جراحة                

                                                

Anesthesia, pain 

management, intensive 

care, fluids and electrolytes 

and body response to 

trauma. 

Anesthesia & intensive 

care 

 التخدير والعناية المركز  

SUR-

421 
4 2 weeks 80 1 

6 
Elective 5 

 5إختياري 
 

ELE

5 
3 

2hours/wee

k 
60 1 

7 

Family medicine (at end of 

year) 

 )في نهاية العام(  ةطب األسر

Family medicine 

 طب األسرة 

FAM

-422 
3 2 weeks 60 1 

The students divided into 3 groups: 
1- 11 weeks   :   10 weeks  (Gynecology & obstetrics)     

+    1 week   (Psychiatry) 

2- 11 weeks   :   10 weeks  (Pediatrics)     +    1 week   

(Psychiatry) 

3- 11 weeks   :   8 weeks  (Internal medicine)     +    1 

week   (Psychiatry)    +    2 weeks (Surgery 2) 

 

Fifth year: 40 weeks/70 points: Clinical phase 

(Clinical rotations & Family Medicine) 
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 # 
Block 

 الدحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points 

Days/w

eeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

written 

exam 

1 

Ophthalmolog

y# 

 طب وهراحة العيان 

Ophthalmolog

y 

 طب وهراحة العيان 

OPH-

523 
9 

6 

weeks 
180 2 

2 

Ear, Nose & 

Throat 

هراحة األنف واألذن 
 والتنكر 

Ear, Nose & 

Throat 

هراحة األنف واألذن 
 والتنكر 

ENT-

524 5.7 
4 

weeks 
150 2 

3 

Medicine 3: 

 :3أمراض باطنة  

Clinical 

investigations 

(laboratory 

and infection 

control:  2 

weeks and 

radiology: 2 

weeks). 

الفحدص اإلكلينيكية  

ومكافحة   )المعام  

األشعة    –العدوى  

 التشسيصية( 

Clinical 

pathology 

الباثالاهيا  
 اإلكلينيأية

Diagnostic 

radiology 

 األشعة التشخي ية 

MCI-

525 6.5 
4 

weeks 
130 2 

4 

:Surgery 4 

 :4جراحة 

Cardiothoraci

c surgery, 

plastic 

surgery, 

Neurosurgery, 

Vascular 

surgery (one 

week each). 

جراحممممممة القلممممممب 

والصمممدرر جراحممممة 

التجميمممم ر جراحممممة 

المممما واألعصمممابر 

جراحمممة الشمممرايين 

واألوعيمممة الدمديمممة 

 .دع لك  منهم()أسب

Brain & 

neurosurgery 

هراحة المخ  
 واألع اب 

Plastic 

surgery  

هراحة التكميل  
 والتروق 

Cardiothoraci

c surgery 

هراحة القلب 
 وال در 

Vascular 

surgery 

هراحة األوعية  
 الدماية والشرايين 

SSS-

526 6 
4 

weeks 
120 1.5 
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5 

Surgery  4: 

 :4جراحة 

Orthopedics& 

trauma 

راحة العظام  ج

 واإلصاباا 

Orthopedics 

surgery & 

traumatology 

جراحة العظام  

 واإلصاباا 

 

 

ORT-

527 

 

5.5 
4 

weeks 
110 1 

6 

Surgery  4: 

 :4جراحة 

 Urology 

 المسالك البدلية 

Urology 

هراحة المسال  
 ال الية 

URO-

528 
5.5 

4 

weeks 
110 1 

7 

Surgery  3 a: 

 :أ  3جراحة 

 GIT, Liver–

biliary system, 

pancreas, 

 abdomen and 

peritoneum 

 

General 

surgery 

 الكراحة العامة 

SUR-

529 .57 
4 

weeks 
150 2 
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Block 

 الدحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points Days/weeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

written 

exam 

8 
edicine 4:M 

أمراض باطنة  

4: 

Neurology 

& 

Dermatology 

األمراض  

العصبية  

واألمراض  

 الجلدية 

Neurology & 

psychiatry 

األمراض الع  ية  
 والنلسية 

Dermatology 

&venerology 

األمراض الكلدية  
 والتناسلية 

MND-

530 6.5 
4 weeks 130 2 

9 
Medicine 4: 

أمراض باطنة  

4: 

Cardiology 

& Chest 

أمراض القلب  

والشرايين ر  

أمراض الصدر  

 والتدرن 

Cardiology 

طب القلب واألوعية  
 الدماية 

Chest diseases 

األمراض ال درية  
 والتدرن 

MCC-

531 6.5 
4 weeks 130 2 

10 
Elective  6 

 6إختياري  
 ELE6 2.5 

2 

hours/week 

At the first 

15 weeks 

50 0.5 

11 
Surgery 3b: 

 

 :ب  3جراحة 

 # acute 

emergencies 

 الطدارئ الحرجة 

General 

surgery 

 الكراحة العامة 

SUR-

529 
4 2 weeks 80 1 

12 
Family 

medicine(2 

hours/week 

for36  

weeks) 

طب  

األسرة)ساعتين/  

  36أسبدع لمدة  

Family 

medicine 
 طب األسرة 

 

FAM-

539 
3 

2 

hours/week 

For 36 

weeks 

60 1 
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Fifth year: 40 we 
eks/70 points: Clinical phase (Clinical rotations 

& Family Medicine) 

 
The students divided into 10 groups rotate on the blocks (4 

weeks) for each rotation which must be included: 

4 weeks: 2 weeks (Surgery 3b)   +  2 weeks (Ophthalmology) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسبدع( 
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 قوم بهاتاألعمال التى 
 ووحدة التعليم الطبىالجودة وحدة ضمان 

         
 الكناح األوسط .  –المأان : الدور الخامس 

  - 1873 –  1872 -1871  -1870 – 3683جليلان كادلى : 
تنظنننيم وإقامنننة دورات تدريبينننة وور  عمنننل للتننندريب علنننى أساسنننيات  -1

ة للسننادة األطبنناء المقيمننين اسننتخدامات المننناظير الجراحيننة والباطنينن

وأعضاء هيئة التدريس وأخصائى واستشارى وزارة الصنحة والتنأمين 

الصحى والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة سنواء منن داخنل 

 جمهورية مصر العربية أو خارجها . 

تنظننيم وإقامننة دورات عننن اإلسننعافات األوليننة وطننرق الحقننن ألطبنناء التنندريب  -2

 .نهائية ) الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة ( وطالب السنوات ال
تنظيم وإقامنة دورات عنن اإلنعنا  القلنب الرئنوى ألطبناء التندريب وطنالب السننوات  -3

 عة والخامسة والسادسة ( النهائية ) الفرقة الراب 

( باالضنافة الطبناء  والندكتوراة  –وطلبة الدراسات العليا ) الماجستير  

 للقلب .عية االمريكية االمتياز معتمدة منة الجم

تنظننيم وإقامننة دورات عننن الخيننوط والغننرز الجراحيننة ألطبنناء التنندريب  -4

 وطالب السنوات النهائية ) الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة ( .
 

الطننب القننائم علننى النندليل للسننادة إقامننة دورات تدريبيننة وور  عمننل عننن  -5

ريس منن داخنل االطباء واالخصائيين واالستشاريين واعضاء هيئة التد

وخارج الجامعة سواء من وزارة الصحة او التأمين الصنحى او خنارج 

 الجمهورية

تنظيم وإقامة دورات تدريبية وور  عمل للسنادة أعضناء هيئنة التمنريض  -6

من داخل المستشفيات الجامعية أو خارجها من وزارة الصحة والتنأمين 

الخيننوط الصننحى علننى اإلسننعافات األوليننة واإلنعننا  القلننب الرئننوى و
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 والغرز الجراحية . 

تنظيم وإقامة دورات تدريبينة وور  عمنل للسنادة العناملين فنى الشنركات  -7

والقطنناع العننام والخنناص علننى اإلسننعافات األوليننة واإلنعننا  القلننب 

 الرئوى والحروق والكسور واإلصابات واألمراض المهنية .  

ت التنى المشاركة فنى تنظنيم الندورات التدريبينة وور  العمنل والمنؤتمرا -8

تقيمها الجمعيات والهيئات الطبية سواء من داخنل الجامعنة أو خارجهنا 

 واستضافتها بمقر المركز.  

تم عمل موقع للتعليم االلكترونى للكلية ورفع بنوك االسئلة لالقسام المختلفة  -9

على الموقع وتنم رفنع حناالت معمنل المنريض االفتراضنى بحينث ينتم 

 رونىمواكبة التطوير فى التعليم االلكت

تم اعتماد درجات لكل قسم فى مجلس الكلية لندخول الطنالب غلنى -10 -10

موقع التعليم االلكترونى وتقييم ادائهم بحيث يتم من خاللة تقييم الطنالب 

وعمل جلسات مناقشة بين اعضاء هيئة التدريس بالقسم والطالب علنى 

 الموقع .

تننم عمننل دورات وور  عمننل مسننتمرة للتعريننف بموقننع التعلننيم -11 -11

االلكترونى الاعضاء هيئة التدريس والطالب وتقديم الدعم الفنى لكيفينة 

 الموقعاستخدام  

 
 

 رعاية الشباب ولجان اتحاد الطالب
 

 تاز إكار  رعاية الشباب بأنها جتيح اللرصة للطالب لممارسة أوها النشاط المختللةجم
 ي جتت إشراف ورعاية:ي يمأن المشاركة قيها وذل  من دالل سبعة لكان للنشاط الطالبالت

 عميد الكلية                   عالء متمد احمد عطية  األستاذ  الدكتار / 
 وكيل الكلية لشئان التعليم والطالب        امانى عمر متمد عمر  األستاذ الدكتار  /

 مدير إكار  رعاية الشباب    /         متسن متماك متمد                السيد  
طالبي و أعمال اجتاك الطالب دالل اللتر  السابقة بسمات عديد  وهاانب  جميز النشاط ال

 ايكابية مشروة مما أعطى أثرا ايكابيا لنشاط االجتاك ورعاية الشباب ناهزها فيما يلي: 
 جميزت انتخابات اجتاك الطالب بزياك  الاعي الطالبي و إكراكهم للملاهيم *
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 أاقة ألاانا مما أكى إلى إهماى الطالب التع ب ب االنتخابية ال تيتة و البعد عن 
 على انتخاب دير  طالب النشاط المميزين قعليا 

 زياك  الدعم الماك  و المعنا  من قياكات الكامعة مم لة قي حضار السيد *
 ك / نائب رئيس الكامعة للتعليم و الطالب. اك / رئيس الكامعة  و السيد ا 
   .اقآت العناصر المميز  منهم لك ير من نشاطات الطالب و كعمهم و مأ 
 ك / وكيل الكلية لشئان الطالب بتذليل . ك / عميد الكلية  و السيد ا. قيام السيد ا*
 .كاقة العقبات أمام اجتاك الطالب  
 جغيير ملهام طالب النشاط بالنسبة للساك  أعضاء هيئة التدريس مما أكى إلى *
 لساك  أعضاء هيئة التدريسارجلاى نسبة المشاركة الطالبية و كذل  حرص ا 
 . على المشاركة قي األنشطة  
 التكانس و التلاهم بين طالب النشاط و أعضاء مكلس االجتاك و رواك اللكان *
 ومستشار االجتاك و أد ائيا رعاية الشباب أكى إلى زياك  قاعلية النشاط و جذليل  
 مشاركات الخارهية كاقة المعاوات اإلكارية وزياك  معدل األكاء وارجلاى نسبة ال 
 ادتلاء ظاهر  التع ب وحل متلها روح التعاون و العمل الكماعي مما رقع *
 نسبة المشاركة الطالبية و األسر الطالبية   و الكمعيات المتخ  ة و ظهار 
 .روح اإلبداى و التأل   
 ارجلاى كرهة الاعي القامي و التس االهتماعي و التكاقل اإلنساني بين الطالب *
 هر هذا هلياا من دالل حمالت الت رى بالدم و زيارات كور األيتام و القااقل الط ية و ظ
ادتيار ماضاى مسرحية الكلية الذ  يدعم روح االنتماء للاطن و التمس  بالدين و  ولعل  
  .األدالق لها أصدق برهان على ذل  و 
 برنامد مؤجمر  ارجلاى معدل التلاعل بين الطالب و اإلكار  و جكسد ذل  قي جعديل *

 الكلية لي بح اليام الطالبي ركناا أساسيا فيا و ليس هامشياا كذل  االسترشاك  
   .باالست يانات الطالبية قي كعم العملية التعليمية

 اجساى مشاركة العن ر النسائي قي األنشطة الطالبية ووهاك العديد منهن قي *
   .مكلس اجتاك الطالب 
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 برامد رعاية الطالب 
 ج الكلية لرعاية الطالب دراسيابرام  -1

 

تقدم الكلية خدمات مميزة لمتابعة مستوى الطالب فى الفرق المختلفة والعمل  

 على رفع مستواهم الدراسى وذلك عن طريق   

  

 نظام التعليم االلكترونى    -2

 

التعليم   نظام  وهو  بعد  عن  التعلم  فى  حديث  نظام  الكلية  تتبنى 

للطالب   يتيح  والذى  المنزل فااللكترونى  من  التفاعلى  التعليم  رصة 

حيث يحتوى الموقع االلكترونى على مقررات عملية واكلينكية للمواد 

والمستندات  الصوتيات  مثل  متعددة  اشكال  فى  المختلفة  الدراسية 

 والصور والفيديوهات . 

 

تعلم   وفرص  استراتيجيات  على  االلكترونى  المقرر  يحتوى  كما 

وال الطالب  بين  للتفاعل  والطالب  متنوعة   , جهة  من  العلمية  مادة 

 والمعلم من جهة اخرى , كذلك يتيح التفاعل بين الطالب وزمالءة 

 كما يوجد لدى كل طالب بالكلية اسم مستخدم وكلمة مرور خاصتة 

 .يتم استالمها لدى شئون الطالب فى الدور االرضى بالكلية

 

 نظام الساعات المكتبية    -3

 

المتعثرين دراسيا ًمنهم ومساعدتهم عن  برنامج لرعاية الطالب واكتشاف  

العملية   لمتابعة  التدريس  هيئة  عضو  من  مخصصة  ساعات  طريق 

 التعليمية مع الطالب وحل مشاكلهم الدراسية .

 

لكل عضو هيئة تدريس    ةتقسم الطالب فى كل مادة الى مجموعات صغير

 اقشة. ويتم االتفاق بين الطالب والمعلم على اوقات اسبوعية للتقابل والمن

 نظام المجموعات الدراسية    -4

تتكون   مختلفة  مواد  فى  للطالب  دراسية  مجموعات  الكلية  تتيح 

( عدد  من  )20المجموعة  ولمدة  وطالبة  احد  8( طالب  مع  ( ساعات 
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على   بناءا  المطلوبة  المادة  فى  المساعدين  المدرسيين  او  المعيدين 

( رمزى  بأجر  وذللك  الطالب  فى  (100اختيار  طالب  لكل    جنية 

 المجموعة . 

 

 خدمات الدعم المادى فى الكلية  

طريق  عن  الدعم  المستحقين  للطالب  وعينى  مادى  دعم  خدمات  الكلية  تقدم 

 مساعدات مالية واخرى عينية.

 

يقوم الطالب الراغبيين فى الحصول على الخدمة بملئ استمارة بشكل سرى 

 لدى رعاية الشباب فى الكلية بدون اجراءت مشددة.

 شرطية بالجامعة  الخدمات ال

االحوال   لخدمات  مكتب  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  اسيوط  جامعة  توفر 

 بجوار مرور الجامعة  المدنية متا  لكل الطالب تم افتتاحة باألستاد الرياضى

 -وهى   

 شهادة ميالد  -1

 بطاقة الرقم القومى  -2

 جوازات  -3

 فيش وتشبية  -4

 شهادة وفاة  -5

 

خالل يوم واحد من كل   بحيث تقوم كل جهة شرطية بممارسة عملها

 -اسبوع كاآلتى   

 / استخراج صحيفة الحالة الجنائية  االحد 

 / تصاريح العمل االثنين

 / بطاقات الرقم القومى وشهادات الميالد  الثالثاء

 / جوازات السفر االربعاء

  / تقديم المستندات المطلوبة لكل مستخرج الخميس
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 باألعمال التى تقوم بها إدارة شئون الطال
 

 

 1887 – 1928جليلان كادلى :  .   المأان : الدور األرضى 

 استقبال الطالب الكدك. -1
 جكهيز استمار  الكشف الط ي . -2

  جمهيادا ر الذهاب إلى مقر المراقبة الط ياة إلعطااء الطاالب الكادك االساتما -3
 لعملية الكشف الط ي .

 لة استخراج البطاوات الكامعية لكميع طالب الكلية بلروها المختل  -4

 جكهيز وعمل واائم األسماء مقسما طبقا للسأاشن .  -5

 عمل هداول لدراسة هميع اللرق . -6

 جنليذ طلبات التتايل من والي الكلية . -7

 استخراج أذن الدقع للطالب لسداك الرسام الكامعية . -8

 إنشاء سكالت بيانات الطالب . -9

 إنشاء سكالت التكنيد . -10

 حتى جخرههم .حلظ مللات الطالب من يام كدالهم الكلية و  -11

 عمل المأاجبات التي جخص باإلكار  علي التاسب اآللى .    -12

 عمل واائم ل سماء النهائية وأروام الكلاس . -13

 عمل هداول االمتتانات بالتنسي  مع رؤساء األوسام . -14

 إعداك اللكان وأماكن امتتان الطالب . -15

 عمل اللاحات اإلرشاكية للطالب علي أماكن االمتتان . -16

 ة والمراقبة قي لكان االمتتان .عمل المالحظ -17

 إرسال دطابات لهم وصار  من هداول االمتتان . -18

 مراهعة النتائد و ل ظهارها . -19

 ج ميم النتائد ووضعها قي لاحة اإلعالنات للطلبة . -20

عماال مأاقااآت التلاااق لطااالب اللروااة األولااى والتاصاالين علااي جقاادير ممتاااز وهيااد  -21
 .هدا من اللروة األولى  

 .  ة هميع المأاجبات التي يتتاهها الطالباستخراج ومراهع -22



 -62- 

                

 الخدمات التى تقدمها مكتبة الكمبيوتر للطالب
 

 3693-1927جليلان كادلى :  .   المأان : الدور األرضى 
 . الدور األرضى المأان : •

 من ال امنة والن ف صباحا وحتى ال انية ظهرا .  مااعيد العمل : •

 رنية الكلية . كا متطلبات الددال : •

 مكانا .  الرسام : •

 الخدمات :  •

 ج لح شبأة اإلنترنت .  -
الددال على المأتبة اإللكترونية الخاصة بالكامعة والتى جتتاى على مراهاع  -

 علمية وكوريات قى هميع التخ  ات . 

جقااام المأتبااة بعماال االشااتراكات الخاصااة ب ناا  المعرقااة الم اارى كون مقاباال  -
يئة التدريس وها المشروى القامى الذى وام السايد لكميع الطالب واعضاء ه

, يعت اار بناا  المعرقااة  2015ناااقم ر  14بتدشااينة قااى  رئاايس الكمهاريااة
الم رى احد اك ار واشامل بنااك المعرقاة الماهااك  علاى مساتاى العاالم نظارا 
لما يتتا ة من م اكر معرفية وجعليمية وثقافية و ت ية من اك ر كور النشر 

ميااة و يااات الخ اار  المتخ  ااة , كمااا يعت اار احااد المشااروعات واالنتاااج العال
 الرائد  على مستاى العالم من حيث االجاحة على المستاى القامى .

جتيح المأتباة لكمياع الطاالب وأعضااء هيئاة التادريس الطباعاة مان االنترنات  -
 وكذل  عمل مسح ضائى عن طري  احدث اههز  االسأنر .

تاى هنياع المأتباات علاى مساتاى الكامعاات جتيح المأتبة للباحث لمعرقة مت -
  من دالل ماوع مأتبات الكامعة الم رية . 
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 الجوائز ومنح التفوق

 
 أوال : الكاائز والمنح من و ل إكار  الكامعة :  

يمنح الطاالب المساتكدون مان أبنااء همهارياة م ار العر ياة التاصالان علاى  .1
علااى األواال مأاقااأ  واادرها  %80ال انايااة العامااة أو اللنيااة ماان م اار بمكماااى 

 أر عة وثمانان هنيها قى السنة . 
يستمر صرف المأاقآت للطاالب التاصالين علاى جقادير هياد هادا قاى امتتاناات  .2

 النقل .

ي رف للطالب التاصلين على جقدير عام هيد هادا قاى امتتاناات النقال ساتان  .3
 هنيها .

لنقاال مأاقااأ  ي اارف للطااالب التاصاالين علااى جقاادير عااام ممتاااز قااى امتتانااات ا .4
 ودرها مائة وعشرون هنيها .

ي اارف للطااالب المتااالين ماان كليااات مناااظر  نلااس المأاقااأ  التااى ساا   ذكرهااا  .5
 بالتقديرات نلسها .

 ثانيا : الكاائز والمنح من و ل الكلية : 
 هائز  األستاذ الدكتار / متماك رأقت ونديل ألوائل الخريكين ال الثة على النتا التالى 

 هنيا .  300 أول الدقعة : 
 هنيا .   100ثالث الدقعة :     هنيا .   200ثانى الدقعة :              

 هائز  األستاذ الدكتار / ع د المنعم حسن كامل :
 هنيا .  250أول الدقعة : 

 هنيا .   100ثالث الدقعة :     هنيا .   150ثانى الدقعة :             
 هائز األستاذ الدكتار / الزهير نعمان :

 .   هنيا 100أول باطنة :                                         
 

 هائز األستاذ الدكتار / أحمد نعمان ن ر :
   .    هنيا 100أول الهستالاهى :                            
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 األعمال التى تقوم بها إدارة شئون الخريجين
 

 3664جليلان كادلى :   .   المأان : الدور األرضى 

  الدراسااة للطالااب والمعنااى بهااا ) إكار  شاائان الطااالب ( ج اادأ مرحلااة بعااد قتاار 
هديد  أدرى جختلف عن اللتر  الساابقة لهاا وذلا  بعاد التخارج والمعناى بهاا ) إكار  
شائان الخاريكين ( وج ادأ بعاد ظهاار النتيكاة لللرواة النهائياة ) اللرواة الساكسااة ( 

 وجقام باألعمال التالية .  
كور ثاانى ( وحساب  –ساب الترجياب ) كور أول عمل كشاف الخاريكين ح .1

 المكماى التراكمى . 
عماال كشاااف بااراءات الخااريكين باانلس الترجيااب ومتاال الماايالك وجاريخااا )  .2

 كور ثانى ( .   –كور أول  

كور ثااااانى ( حسااااب  –عماااال إح اااااءات للخااااريكين بالكليااااة ) كور أول  .3
 جازيعهم بالمتاقظات والناى كل حسب هنسيتا .  

 تائد االمتتانات ) حسب الناى ( .  عمل إح ائية ن .4

بيااان بنتيكااة امتتااان اللروااة النهائيااة مااازعين حسااب الناااى ويرساال عاان  .5
مركاااز البتااااث لتطااااير التعلااايم  –طريااا  المكلاااس األعلاااى للكامعاااات 

 الكامعة بإكار  اإلح اء .  

الخاصااااااة بت اااااار كلايااااااات والمااااااؤهالت العلميااااااة  301اسااااااتمار  رواااااام  .6
 ده وحسب الناى .واالدتراعات كل جقدير على ح

 عمل ورار رئيس الكامعة بشأن منح الدرهات العلمية والدبلامات   .7

إرسال كشاف الخريكين إلاى إكار  التكلياف باازار  ال اتة وكاذا إح اائية  .8
 بعدك الخريكين لكل كور وحسب الناى .  

عمل بيان مقارن بين األطباء للتعيين حسب طلب إكار  الشائان القانانياة  .9
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ل وسام عندما يتعارض مع زميال لاا سابقا قاى التعياين   بالكامعة وكذل 
. 

والتقااديرات لخااريد الدقعااة التدي ااة )  –عماال شااهاكات التخاارج المؤوتااة  .10
كور ثانى ( بالكامل وذل  لتقاديمهم للتعياين وأيضاا جساتخرج   –كور أول  

 هذه الشاكات لكميع دريكى الكلية عند الطلب .

 ك  على حده وديم وحديث .عمل شهاكات بعدك ساعات الدراسة لكل ما .11

 إنكليزى .   –عمل شهاكات بتسب السير والسلاك عر ى   .12

 عمل شهاكات بيان الدراسة باللغة اإلنكليزية .   .13

 سكل بتسليم وجسلم الشهاكات األصلية ) الكرجان ( .   .14

القيام بالرك على األبليأيشن الاارك مان الادول األهن ياة وكاذل  الارك علاى  .15
تة ال ياناااات ل طبااااء مااان همياااع الااادقعات السااالارات العر ياااة علاااى صااا

 والت دي  على صتة الشهاكات المقدمة منهم للكامعات األهن ية .

 عمل المتتاى العلمى للخرهيين )وديم _ حديث( .16

 وزار  ال تة (  و  –عمل كشاف بيانات الخرهيين لتقديمها ) للتكنيد   .17

 عند الطلب  
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 مكاتب الخدمات الطالبية بالجامعة
 

 لم نى اإلكارى للكامعة . المأان : ا

 مأتب حكز جذاكر سلر بالقطارات بالكامعة : .1

 دلف المطعم المركزى بالكامعة   
 مأاجب ال ريد : .2

 بكاار كلية ال يدلة .  ( :1مأتب بريد ) . أ
 .  دلف المطعم المركزى   ( :2مأتب بريد ) . ب

 

                              ماوع الكامعة اإللكترونى : .3

 لكترونى :  اإل الطب  ماوع كلية   .4

www.aun.edu.eg/med-ns/ 

 واعات االستذكار الهاكئ :   .5

 أمام كلية التر ية .  واعة استذكار )ب( :   . أ
 أمام كلية التقاق والتكار واعة استذكار )ج( :   . ب

 أمام كلية التقاق والتكار واعة استذكار )ك( :   . ج

 

 أمام كلية التر ية .  :مأتبة الطالب المركزية   .6

 –ويضااام أنشاااطة مختللاااة ) أنشاااطة رياضاااية  :ى إساااتاك الكامعاااة الرياضااا .7
 هاالة ( .    –ثقافية    –اهتماعية    –أنشطة قنية   –هميع أنااى الرياضات  
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 ) مستشلى الطلبة ( : مستشلى عالج الطلبة  .8

    المأان : بكاار ال اابة الغر ية بالكامعة أمام مستشلى الطب ال يطرى 
  1656-1896جليلان كادلى :  

د اااائيين بالمستشااالى قاااى الكشاااف الط اااى األولاااى علاااى مشااااركة األ •
الطالب المرشتين للق ال بالكليات المختللة و ال بداياة العاام الدراساى 

 الكديد سنايا مع أطباء اإلكار  العامة للشئان الط ية . 
هراحة عاماة  –ياهد بالمستشلى أد ائيين بالتخ  ات اآلجية ) باطنة عامة  •

جتاليل ط ياة وأشاعة  –ع  ية ونلسية  –بالية مسال   –أنف وأذن وحنكر    –
 –عياااك  رمااد  –عياااك  عظااام  –طااب ط يعااى وروماااجيز  –هلديااة وجناساالية  –

 عياك  أسنان ( . 

إهراء التتاليل الط ية الالزمة للطاالب المرضاى بمعمال المستشالى المقارر  لهام  •
 بمعرقة األطباء . 

رساام ولااب جقااام بخدمااة ياهااد وحااد  أشااعة جليلزيانيااة ووحااد  رساام مااخ ووحااد   •
التاالت المرضية المتالة للاحد  من الساك  األد ائيين واالستشاريين كال قى 

 جخ  ا . 

ي اادأ العماال بالعياااكات الخارهيااة ماان الساااعة ال امنااة والن ااف صااباحا وحتااى  •
الساااعة ال انهيااة ظهاارا عااادا الكمعااة ، وأيضااا اساااتقبال التاااالت الترهااة مااان 

 . ال امنة صباحا عدا الكمعة  الساعة ال انية ظهرا وحتى

وساااام العمليااااات التااااى يكاااارى بهااااا العمليااااات الكراحيااااة بمعرقااااة االستشاااااريين  •
 المتعاودين مع مستشلى الطالب . 

ياهد وسم كادلى لما بعد العمليات با وهبات غذائية مكانياة وجماريو وط ياب  •
 ساعة .  24نا تكى على مدار 

هراحية وجتتاج إلى جكهيزات داصاة  التاالت المرضية التى جتتاج إلى عمليات •
 يتم جتايلها إلى المستشلى الكامعى الرئيسى . 

  جتايل حاالت األورام الخ ي ة إلى معهد األورام بأسياط . •
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 خطوط المواصالت إلى الجامعة
 

 ( : ماقف نزلة ع د الاله / الكامعة ، الق ر والعاك  .1دط روم ) •

 ة الق ر والعاك  .  ( : ماقف الشاكر / الكامع11دط روم ) •

 .   ( : ماقف األزهر / الكامعة الق ر والعاك 15دط روم ) •

 
 مواقف سيارات األجرة بمحافظة أسيوط

 
 :  )مددل مدينة أسياط الكنا ى (  ماقف نزلة ع د الاله   •

 .  ساحل سليم ال دارى    –صدقا    –  ورى مركز أسياط شرق ، أباجيد

 

 : ة وطار األزهر() بكاار هامعة األزهر ومتطماقف األزهر  •

 . كيروط  –القاصية  –منللاط  –أبناب  –القاهر    –بنى سايف  –المنيا 

 

 :  ) مددل مدينة أسياط الغر ى (  ماقف الشاكر   •

 .  ورى مركز أسياط غرب   –ونا    –ساهاج  
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 دليل تليفونات كلية الطب والمستشفى الجامعى    
 

 

 " و ل الروم المطلاب .  241اف "لالج ال بأى روم من دارج حرم الكامعى يض •
 أوال : أروام داصة باإلكار  العليا لكامعة أسياط 

 روم التليلانات  ال يان 
 2456  -2455-2418 أ.ك. رئيس الكامعة 

 1026 -1025 أ.ك. نائب رئيس الكامعة لشئان الدراسات العليا 
أ.ك. نائب رئيس الكامعة لشئان ددمة المكتمع وجنمية  

 ال يئة 
1518 

 1418-1027 .ك. نائب رئيس الكامعة لشئان التعليم والطالب أ
 1032 أمين عام الكامعة 

 
 ثانيا : أروام داصة باإلكار  العليا لكلية الطب

 روم التليلانات  ال يان           
 1902 -  1901 أ.ك. عميد الكلية                    

3602  - 3666 
 1919 يا والبتاث أ.ك. وكيل الكلية لشئان الدراسات العل
 3665-1916-1917 أ.ك. وكيل الكلية لشئان التعليم والطالب 

 1904-1903 أ.ك. وكيل الكلية لشئان ددمة المكتمع وجنمية ال يئة 
أ.ك. مدير اإلكار  المركزية للمستشفيات  

 الكامعية 
3014 

 1921 أمين عام الكلية
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 ثال ا : أروام داصة بالخدمات الطالبية :   
 روم التليلانات  ن ال يا 

 3663 -  2241  – 1928 إكار  شئان التعليم والطالب 

 2229 -  1927 إكار  المأتبات 
2226- 3693 

 3664 إكار  ددمة الخريكين 
 1984 -  1908 إكار  رعاية الشباب 
 3498 مأتب اجتاك الطالب 
 1952 مأتب الخدمات الطالبية 
 1907 وحد  شبأة اإلنترنت 
 3494 -  2225  – 1987 معمل التاسب اآللى 

 1958 -  1914  – 1932 إكار  الترس الكامعى والدقاى المدنى بالكلية 
 3683 -  1875 وحد  ضمان الكاك  

 مركز جطاير التعليم الط ى 
3683- 1870-  1871 

1872  - 1873 

 رابعا : كليل جليلانات سأرجارية األوسام األكاكيمية :   
 روم التليلانات  ال يان 

 3679 -  1941 الاهيا وسم الباث
 2048 وسم ال تة العامة 
 2024 وسم الطليليات 
 1991 وسم اللسيالاهيا 

 2015 وسم الميأرو يالاهيا والمناعة 
 1997 وسم التشريح 

 2039 وسم الطب الشرعى 
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 جابع كليل جليلانات سأرجارية األوسام األكاكيمية :   
 روم التليلانات  ال يان 

 2021 وسم اللارماكالاهى 
 1988 وسم الكيمياء التياية الط ية 

 2036 وسم الهستالاهيا 

 دامسا : كليل جليلانات سأرجارية األوسام اإلكلينيأية : 
 روم التليلانات  ال يان 

 3140 - 3126 وسم األشعة التشخي ية
 3911 وسم األمراض الكلدية والتناسلية
 3405 وسم األمراض الع  ية والنلسية

 3201 لعناية المركز  وسم التخدير وا
 3611 وسم طب المناط  التار  والكهاز الهضمى

 3957 - 3940 – 3826 وسم األمراض الباطنة العامة 
 3711 وسم األمراض ال درية والتدرن 
 3394 وسم الباثالاهيا اإلكلينيأية
 3280 وسم الكراحة العامة 

 3177 وسم الطب الط يعى والروماجيز والتأهيل 
 3720 األوعية الدماية والشرايين  وسم هراحة

 3343 وسم هراحة العظام
 3233 وسم هراحة المخ واألع اب

 3560 وسم هراحة األنف واألذن والتنكر 
 3231 وسم هراحة التكميل والتروق 
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 كليل جليلانات سأرجارية األوسام اإلكلينيأية :  جابع
 روم التليلانات  ال يان 

 3760 وسم هراحة القلب وال در 
 3432 وسم هراحة المسال  ال الية

 3162 وسم طب القلب واألوعية الدماية
 3643 وسم طب وهراحة العيان 
 4351 - 4344 وسم طب األطلال 

 4641 وسم أمراض النساء والتاليد 
 3876 وسم عالج األورام والطب الناوى 
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 دليل الخدمات بمحافظة أسيوط
 

 :ظة أسياط األندية بمتاق: أوال 
 روم التليلان  اسم الناكى  م

1 
ناكى أعضاء هيئة التدريس بكامعة  

 2323505 أسياط

 2336675 - 2336674 ناكى هامعة أسياط 2
 2412274 - 2347027 ناكى العاملين بكامعة أسياط  3
 2322139 ناكى أسياط الرياضى  4
 2440088 ناكى ضباط القاات المسلتة 5
 2325480 لقاات المسلتةصالة ال اليند با 6
 2400134 ناكى ضباط الشرطة 7
 2361576 - 2361572 ناكى األسمنت 8
 2322171 ناكى نقابة الزراعيين 9
 2328051-2322102 ناكى نقابة المهندسين  10
 2315200 ناكى نقابة التقاويين  11
 2333196 ناكى نقابة ال ياكلة  12
 2348877-2333851 ناكى الشبان المسلمين 13
 232294 ناكى الشباب المسيتى 14

ناكى العلام الكيالاهية وعلام اللضاء   15
 2334233 بكامعة أسياط
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 :ال ناك بمتاقظة أسياط : ثانيا 
 روم التليلان  اسم ال ن   م
 2333853 قرى هامعة أسياط  –ال ن  األهلى الم رى  1
 2334300 ميدان طلعت حرب  –ال ن  األهلى الم رى  2
 2335500 ياليا 23شارى  –بن  القاهر    3
 2319203 شارى الكمهارية –بن  القاهر    4
 2351820 قرى هامعة أسياط –بن  القاهر    5
 2333606 ميدان طلعت حرب  –بن  اإلسأندرية  6
 2333717 بن  م ر  7
 2343312 امتداك شارى يسرى راغب   –بن  ق يل اإلسالمى  8
 2335244 سياط بن  ناصر االهتماعى بأ 9
 

 :ال تاقة واإلذاعة والتليلزيان بمتاقظة أسياط : ثال ا 
 روم التليلان  ال يان  م
 2322760 متطة إذاعة أسياط 1
 2322869 متطة جليلزيان أسياط  2
 2334650 وكالة أنباء الشرق األوسط 3
 2294900 مأتب هريد  األهرام  4
 2348194 مأتب هريد  الكمهارية  5
 2334150 ريد  األدبارمأتب ه 6
 2314374 كار النشر والتازيع بكامعة أسياط 7
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 : اللناكق الهامة بمتاقظة أسياط :  رابعا 
 روم التليلان  العناان  ال يان  م

1 
قندق كار الضياقة  
 بكامعة أسياط 

الم نى اإلكارى بكامعة  
 أسياط 

2335832 

 قندق الدار ال يضاء  2
شارى متمد جاقي   

 دشبة
2336662 

 2332713 متلرى من شارى ثابت  قندق السالم  3
 2320782 متلرى من شارى ثابت  قندق مأة  4

 شارى كارنيش النيل  قندق أسياجيل  5
2312121 
2312122 

 قندق بدر  6
دلف متطة السأة  

 التديد 
2329811 
2329812 

 قندق ادناجان  7
شارى متمد جاقي   

 دشبة
2331600 
2338181 

 قندق ريم  8
لسأة  دلف متطة ا
 التديد 

2311421 
2311422 
2311433 

9 
قندق ضباط القاات  

 المسلتة 
ناكى ضباط القاات  

 المسلتة 
2300088 

 قندق ناكى األسمنت  10
ناكى شركة أسمنت  

 أسياط 
2361578 
2361568 
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 : ددمات متناعة : دامسا 

 روم التليلان  ال يان  م

 قرى شركة م ر للطيران بأسياط 1
2315228 
2315229 

 قرى شركة م ر للسياحة بأسياط 2
2330410 
2337640 

 2411844 مأتب حكز جذاكر القطارات بكامعة أسياط  3

 
 

4 
 
 

 
 

 كير السيد  العذراء بك ل كرنكة بأسياط

2261100 
2261300 
2261400 
2261500 

 2591320 بالقاصية ( المترق   ) كير السيد  العذارء  5
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 الطب  لتعليم االلكترونى لكليةدطاات كيفية الددال على ماوع ا
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 عداك إ
 مدير وحدة ضمان الجددة  ا.د/ هدى احمد على مسلدف 
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