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 طارق عبدهللا مرسى الجمالاألستاذ الدكتور /  

 رئيس جامعة أسيوط 
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 كلمة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية . 

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

 
يسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل والذى يتضمن أهم ماا يتتاهاا الطالاب مان معل ماات عان 

 ا ، حيث يعرض لكم الئتة الكلية ونظام الدراسة بها . الكلية وأنشطته
كما يقادم لكام أيضاا ماا جتتاه ناا مان دادمات كادال الكلياة والجامعاة ، وكاذل  نباذ  عان 

 األنشطة الطالبية وكيفية االشتراك واألنضمام لهذه األنشطة . 
ي  قنااا هللا وأدياارا أجمنااى لكاام الت  يااس  ااى كراسااتكم لتك ناا ا ع نااا لهااذا الاا طن وأجمنااى أن 

لخاادمتكم ، واكار  الكليااة جرحااب بأاام  ااى أى وواات للتاا ار والتلاعاال ماان أهاال م االتتكم 
 ولتتقيس ما جره نا من هذه الكلية العريقة . 

 
 

 عميد الكلية

 عالء محمد احمد عطية أ.د. 
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 نبذة مختصرة عن الكلية

 
  1960لسنة  1295أنشأت كلية الطب هامعة أسي ط بالقرار الجمه رى روم    

 وألتقت أوسام ال يدلة  1960ي لي   14الم ا س  1380مترم سنة  20ال اكر  ى 
 . بألية الطب بنلس القرار المشار إليا لتك ن ن ا  مستقلة لكلية ال يدلة بجامعة أسي ط بعد ذل   

 بعدك :  1960/1961بدأت الدراسة بألية الطب هامعة أسي ط  ى العام الجامعى 
  وسما    15
 ض  هيئة جدريسع   17

 طالبة ( .   21 –طالب   125طالب وطالبة )   146
م جام اسااتالم مبناى الكليااة التاالى بعااد أن استضاا تها كليااة العلا م منااذ بداياة الدراسااة بهااا ، 1997 اى عااام 
 أضيف للكلية مجمعا للمدرهات با واعة للمؤجمرات .   2001و ى عام  

 يخدم العملية التعليمية بالكلية اآلن : 
  . رج مأيف اله اء مد   22 

 واعة كرس    37
    معمال    36 

 متتف جعليمى   5
 مشرحة جعليمية  1 
 

 . 2012ح لت الكلية علي اإلعتماك من هيئة اإلعتماك الم رية ألول مر   ي ي لي  
 .2018وود جم ججديد شهاك  اإلعتماك للكلية  ي ن  مبر 
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 ى لكلية الطبالهيكل اإلدار                           
 
 

 

                    . عالء محمد احمد عطيةأ.ك.   
 عميد كلية الطب              

 ورئيس مجلس اكار  المستشفيات الجامعية 
 .  التخدير والعناية المركز أستاذ      

  

                   .  امانى عمر متمد عمرأ.ك.    
 وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب        
 .   االمراض ال درية أستاذ       

 

     

 

               .  ي سف صالح حسن  راجأ.ك.   
 وكيل الكلية لشئ ن الدراسات العليا والبت ث .   

 .    هراحة التجميل والتروق أستاذ         

 
                    سعد زكى متم ك زكىأ.ك.       
 مة المجتمع .  وكيل الكلية لشئ ن البيئة ودد  
 .     طب المناطس التار  والجهاز الهضمي أستاذ  
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 وحدة ضمان الجودة مدير كلمة السيدة االستاذة الدكتورة
 

 الجناح األوسط   –المأان : الدور الخامس  
 1875 -  3683جليل ن :  

قرراجااا يعتبار الطالااب عن ار أساسااى  اى عمليااة التتاديث والتطاا ير للبرناام  الدراسااى وم
وطرق التدريس والتقييم ، ولهذا جدع  وحد  ضمان الج ك  بالكلية هميع الطالب للتعرف 

 على أنشطة ال حد  والمشاركة اإليجابية معها . 
جسعى الكلية الى التتديث والتط ير المستمر  ى همياع ه اناب العملياة التعليمياة متم لاة 

تعليم االلكترونى واالستلاك  منة  اى  ى جط ير طرق التدريس والعمل على جطبيس نظام ال
زياااك  المهااارات العمليااة واالكلينكيااة وايضاااا جطبيااس نظااام االمتتانااات االلكترونيااة وزياااك  

 الت اصل بين الطالب واعضاء هيئة التدريس .
 ايضاا جم زياك  نسبة االمتتانات الم ضعية والتى جضمن العدالة  ى ج زيع الدرهات .

ات االكاكيميااة برنااام  كراسااى هديااد يهاادف الااى الااررط بااين المقاارر  اهتماات الكليااة بأنشاااء
 واالكلينكية وزياك  المهارات المأتسبة .

ايضا جترص اكار  الجا ك  بالكلياة علاى اساتطالى رأى الطاالب  اى همياع نا احى العملياة 
 التعليمية كما جترص أيضا على استطالى الرأى  ى اكاء اعضاء هيئة التدريس .

ر  الج ك  بمتابعة العملية التعليمية من دالل زيارات ميدانياة لجمياع االوساام كما جهتم اكا
 بالكلية لل و ف على ه انب الق   والضعف  ى التعليم واالمتتانات .

جااتم ايضااا مراهعااة كوريااة ل متتانااات ماان حيااث الم اصاالات الشااألية واللنيااة للتأكااد ماان 
ل ااع رة والسااه لة وجتقيااس النسااب مطابقااة االمتتانااات مااع المتتاا ى الدراسااى ونساابة ا

 المطل رة من الم ضعية  ى االسئلة .
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 الوحدة : أهداف   

 جهدف ال حد  إلي جنليذ أهداف مركز ج كيد الج ك  بالجامعة من دالل األهداف التالية:
نشر ثقا ة الج ك  وال عي بأهمية جطبيس سياسات ووسائل ضمان الج ك  وجق يم  -1

  ة العاملين بالكلية.األكاء الجامعي بين كا
 إنشاء نظام متكامل لضمان الج ك  بالكلية. -2

ج صاايف برنااام  الكليااة الدراسااي وهميااع المقااررات الدراسااية األكاكيميااة بالكليااة ،  -3
 ومعدالت القياس المت ا قة مع المعايير الق مية والدولية.

قاررات إنشاء واعد  معل مات ومللات متكاملة لبرنام  الكلية الدراساي وهمياع الم -4
 الدراسية التي جقدمها الكلية جمهيداا العتماكها و قاا للمعايير الق مية والعالمية.

المتا ظااة علااي جتسااين مساات   برنااام  الكليااة الدراسااي والعناصاار األداارى التااي  -5
 جؤثر عليا.

ج ااميم وجطبيااس ومراهعااة أكوات ضاامان الجاا ك  ماان نماااذج واهااراءات وجقااارير  -6
 التق يم بالكلية.

بيس و اعد بيانات ووسائل همع ومعالجة المعل مات التي جخدم جقا يم ج ميم وجط -7
 األكاء بالكلية.

التعاارف علااي نقاااط الضااعف والقاا    ااي عمليااة الااتعلم وجقااديم مقترحااات للتطاا ير  -8
 والتتسين.

اوتااراح سياسااات وواارارات لتطاا ير برنااام  الكليااة الدراسااي ومتابعااة جنليااذ مااا يااتم  -9
 اعتماكه منها.

ن مشااركة الطاالب وحادي   التخارج  اي عملياة جطا ير وجتساين إنشاء آلياة جضام -10
 برنام  الكلية الدراسي.

االج ال اللعال مع مركز ج كيد الج ك  بالجامعة وكذل  جباكل الخبرات مع وحدات  -11
 ضمان الج ك  بأليات الجامعة والجامعات الم رية األدرى.

 ليةعميد الك                     وحدةلل  مدير التنفيذى     
 عالء محمد احمد عطيةأ.د.                          هدى احمد على مخلوفأ.د.           

 التخدير والعناية المركزةأستاذ                         االمراض الصدريةأستاذ            
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 ةعضاء وحدة ضمان الجودأ
 

 عالء متمد احمد عطية أ.ك/ 
 عميد الكلية 

   رئيس مجلس إكار  ال حد 

 ي سف صالح حسن  راج أ.ك/ 
 عض اا  وكيل الكلية لشئ ن الدراسات العليا 

 امانى عمر متمد عمر  / أ.ك 
 عض ا  وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب 

 سعد زكى متم ك زكى   / أ.ك 
 عض اا  وكيل الكلية لشئ ن ددمة المجتمع وجنمية البيئة

 هدى احمد على مخل ف أ.ك/ 
 ل حد  مدير ا  ال درية أستاذ بقسم 

 ا.ك. هبا عطيا يسي 
 استاذ الطب الشرعي والسم م اإلكلينيأية 

 نائب مدير ال حد  

 أ.ك/ ه يدا عبد التأيم نلاكى  
 عض اا  أستاذ بقسم االمراض الباطنة 

 أ.ك/ نهى اب اللت ح  
 استاذ بقسم االمراض الع بية والنلسية 

 عض اا 

 أ.ك/ ناهد مخل ف  
 عض اا  جهاز الهضمى طب المناطس التار  وال استاذ بقسم 

 ا.ك/ عبير الر اعى 
 عض اا  استاذ بقسم الباث ل هيا 

 كعاء ي نس عبد التفيظ  / أ.ك 
 أستاذ بقسم الطليليات 

 
 عض اا 
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 صلاء على مهران   / أ.ك 
 عض اا  بقسم الطب الطبيعى والروماجيزم استاذ 

 ك/ مار  بنيامين   
 بقسم التشريح االكمى  مساعد استاذ  

 عض اا 

 رهاء حركان ك/ 
 عض اا    التخدير والعناية المركز بقسم  مساعد   استاذ 

 الهام احمد حسن ا.ك/ 
 طب المناطس التار  والجهاز الهضمى استاذ بقسم 

 عض اا 

 أ.ك/ اميمة هالل   
 عض اا  استاذ بقسم اللسي ل هى 

  اجن رريعا.ك/  
 عض اا  ال تة العامة وطب المجتمع بقسم  استاذ 

 يسرا عاطف الشريف  /ك
 الطب الطبيعى والروماجيزم مدرس بقسم

 عض اا 

 ك/ متمد صل ت شاهين 
 عض اا  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة 

 ك/ ضياء الدين صابر
 ة العامة ح الجرا  بقسم مدرس

 عض اا 

 مريم رشدى الخياط ك/ 
 عض اا  ال تة العامة وطب المجتمعبقسم مدرس 

 منال أحمد الخ اهة ك/ 
 عض اا  ال درية بقسم مدرس   

 رشا احمد  ك/ 
 عض اا    التخدير والعناية المركز بقسم  مدرس  

 مرو  عبدالرحيم ك/ 
 عض اا  اللارماك ل هى بقسم  مدرس  
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 لبنى عبدالظاهر   ك/
 عض اا  اللارماك ل هى بقسم  مدرس

 مريم طاهر  ك/ 
 ال تة العامة وطب المجتمعبقسم  مدرس

 عض اا 

 رشا مرعى ك/ 
 عض اا  طب المناطس التار  والجهاز الهضمى قسم  بمدرس مساعد 

 ضياء عبد التميد ك/ ا.  
 نقيب االطباء 

 عض  من الخارج 

 ك/ امانى الشاهد  
 عض  من الخارج  بية لمستشلى الطلبة مدير االكار  الط

 طالب  متمد البدر    الطالب/ 

 طالب  طارق أشرف ابراهيم   الطالب/ 

كار  ل حد  ضمان  المدير اال  شاهيناز يتيى عبدالعزيز  /أ 
 الج ك  

ل حد  ضمان  المدير اللنى   نهي متمد نبيل  أ /
 الج ك  

كار  ل حد   المدير االنائب  اسامة السيد م طلى  أ /
 الج ك   ضمان

 متمد احمد عبدالعال  أ /
اكار   كار  ل حد  المدير اال 

 المشروعات 

 حسين عبدالناصر عبدالرحيم أ / 
 بال حد    إكارى 

 اسماعيل متمد هابر أ / 
 بال حد    إكارى 
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 عبير عبداللتاح هابر أ / 
 بال حد    إكارى 

 متمد ي سف متمد أ / 
 بال حد    إكارى 

   هند سيد متمدأ / 
 بال حد    إكارى 

 وسام متمد احمد أ / 
 بال حد    إكارى 

   ايمان متمد متمد  أ /
 بال حد    إكارى 

 هبة على حسين  أ /
 بال حد    إكارى 

   شيماء متسن أ /
 بال حد    إكارى 

 هبة اسامة أ / 
 بال حد    إكارى 

   حازم حسانين  رغلى أ /
 بال حد    إكارى 

 بال حد    إكارى  احمد متمد من  ر أ / 
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  رسالة الكلية                                  

  

أسي ط   هامعة  الطب  كلية  أكلاء    بتخري جلتزم  أطباء 
الواكرين   والتعليم  الجيد   الطبية  الممارسة  طبى على 

والمنا سة   واوليمياا  المستمر  جتعهد  متلياا  كما   ,
العلمى  بالمساهمة  ى   بالبتث  المهنةاالرجقاء   وجط ير 

إطارأدالوى  للمجتمع  ى  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 اسي ط على  

 ج نيف رياكى اوليميا ومتقدم كوليا 
من دالل جميز مستمر  ى التعليم والبتث العلمى   

 وددمة المجتمع 

 
 
 

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 : المبنى اإلكارى :
 المسجد   –المطبعة  –صالة التنس   –صالة األنشطة الطالبية  –صالة اللياقة البدنية  البدروم 

 الدور األرضى
  –شئون األطباء   –استراحة الطالبات  –الخدمات الطالبية   –لكلية أمن ا –مكتبة الطلبة 

 رعاية الشباب .  –قاعة اتحاد الطالب  
 ل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. وكي –أمين الكلية   –أ.د. وكيل الكلية لشئون البيئة  الدور األول

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

 البدروم 
متحمممم   –قسممممم التشممممري  

 التشري 
 بيت الحيوان مخازن المستشفى

 قسم الصحة العامة قسم الكيمياء  الحيوية قسم التشري  الدور األرضى

 قسم التشري  الدور األول
 قسم الفارماكولوجى

 قسم الكيمياء الحيوية
 قسم الفسيولوجى

 قسم الباثولوجى

 قسم الهستولوجى قسم الهستولوجى رماكولوجىقسم الفا 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 
دريب مركمممممممممممممت تممممممممممممم –الجمممممممممممممودة 

مركمت  –االنعاش القلب الرئمو  
التممدريب علممى المهممارات الطبيممة 

 قاعات المؤتمرات –األساسية 

قسمممممم الصمممممحة العاممممممة الباثولوجيممممما 
 والهستولوجى والطب الشرعى

-:لطب رسم كروكى لكلية االتالى 



 -14- 
 



 -15- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -16-  



 -17- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -18- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -19- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -20- 

 

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

  جامعة أسيوط –كلية الطب  

 
 اهداف الكلية  

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

و   1960يوليو    14الموافق    1380محرم سنة    20الصادر في    1960

أسيوط جامعة  الطب  بكلية  الدراسة  الجامعى    بدأت  العام  / 1960في 

و كلية الطب جامعة أسيوط هى كلية عملية حكومية اليقتصر   1961

لها خدمات مجتمعية   وانما  فقط  بمرحلتيه  والتعلم  التعليم  دورها على 

 في مجال الصحة والبيئة وتطور المجتمع. 

والطالب،   • التعليم  شئون  قطاع  وهي  قطاعات  ثالثة  الكلية  وتضم 

ال الدراسات  المجتمع  وقطاع  خدمة  شئون  وقطاع  والبحوث،  عليا 

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 

و التطوير  إلي  وصوالً  المتكاملة  البرامج الشخصية  في  اإلستحداث 

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  خ إقامة  من  الرعاية  سبل  فيها  تتوافر  الجامعة  ادارة  الل 

 وتوجيه نفسي وكذلك رعاية طبية.   
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البكالوريوس   • فقد صدرت أول الئحة لمرحلة  وعلى مستوى الطالب 

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

 طبيبة( 14طبيب ,  43خريج )  

ال • والدراسات  البحوث  مستوى  الئحة  وعلى  أول  صدرت  فقد  عليا 

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 

 سية تشجع على ذلك. خلق بيئة تناف

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

عملية   • كلية  هى  أسيوط  جامعة  الطب  دورها  كلية  اليقتصر  حكومية 

على التعليم والتعلم بمرحلتيه فقط وانما لها خدمات مجتمعية في مجال 

 الصحة والبيئة وتطور المجتمع.
 

o حي يات جتديث الئتة مرحلة البأال ري س: 

من الهيئة القومية  الصادرة  ق المعايير األكاديمية الجديدة )يطبتبنى و ت •

لمرح اإلعتماد(  و  التعليم  جودة  البكالوريوسلضمان  اصدار   لة 
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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

 ب و التعليم الطبي في مجال الط التطورات الحديثة •

 إحتياجات سوق العمل. •

o سمات البرنام  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. 

ال • مع  يتوافق  بما  وإكلينيكياً  أكاديمياً  الطالب  الدولية  تأهيل  معايير 

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. 

ب • الفرص تقييم الطالب  تكافؤ  يتيح مبدأ  طرق موضوعية وعادلة مما 
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 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. 

 ماا اك الالئتة
 (1ماك  ) •

   الدرجة العلمية :1مادة  •

كلية طب    طلب بناء علي    أسيوط تمنح جامعة    • درجة أسيوط  مجلس 

الوحدات  جميع  في  النجاح  بعد  والجراحة   الطب  في  البكالوريوس 

 .ستيفاء متطلبات الجامعةختيارية و اإل جبارية و اإلالدراسية ا

 نظام النقاط المعتمد النظام الدراسى ب   (2ماك  ) •

يعتبر نظام النقاط المعتمدة طريقة منهجية لتوصيف البرامج الدراسية  •

استناد  الدراسية  البرامج  معتمدة ألجزاء  نقاط  تحديد  إلى    اً عن طريق 

  .للوصول لألهداف التعليمية  الجهد الدراسي المبذول من الطالب 
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وليس  • للطالب  اإلجمالي  العبء  على  المعتمدة  النقاط  نظام  يركز 

ال  قاصراً  ساعات  الدراسي  على  األساتذةتواصل   contact)  .مع 

hours  ) 

النقاط المعتمدة على كل المقرر • )إجبارية أو اختيارية(    اتيتم توزيع 

  ي وتمنح النقاط المعتمدة فقط عندما يكمل الطالب دراسة المقرر ويؤد 

 .تحانات المطلوبة بنجاحكل االم

معتمدة   • نقطة  و  ساعة     30  -25  تشمل  كل  من  نشاط  جهد  مبذول 

 .الطالب 

وحد  • لكل  المطلوب  الجهد  مقدار  المعتمدة  النقاط  المقرر   ةتعكس  من 

 مثل حضور المحاضرات والدروس العملية   ساعات االتصال  ويشمل  

النقاط(  من اجمالى    %   50وتمثل نسبة  )  كلينيكية والورش العلمية إلوا

التكوينيةو   االمتحانات  مع  (  Formative assessment)  حضور 

الراجعة نسبة  )    التغذية  و    %   10وتمثل  النقاط(  اجمالى  أنشطة  من 

 من اجمالى النقاط(  %  40وتمثل نسبة  ) التعلم الذاتىالدراسة الحرة و 

الدراسى:   يجمالإ • للبرنامج  المعتمدة  على  نقطة     318النقاط  موزعة 

 (  21. )موضحة بالمادة رقم المختلفةالمقررات 

٪ من    ٤٠)التى تمثل    التعلم الذاتىالدراسة الحرة و  يتم توثيق أنشطة   •

األا ملف  في  المعتمدة(  النقاط  نظام  في  التدريسية  )إلنشطة   نجاز 

(portfolioيلكترونإلويفّضل استخدام الملف ا  . 

ي • النهائلرط  تشو  االمتحان  تحصيل    يدخول  مقرر  من  75لكل   %

 . النقاط المعتمدة
 

  (3ماك  ) •

 

خمس  • والجراحة  الطب  في  البكالوريوس  درجة  لنيل  الدراسة  مدة 

 سنوات كما يلى: 

الكلي • الدراسية  الفصول  سنوات  (semesters) عدد  الخمس  خالل 
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 فصول  دراسية. 10الدراسية يساوي 

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

 أسبوع  15اسي األول: الفصل الدر •

 أسبوع   16الفصل الدراسي الثاني:   •

 أسبوع   15الفصل الدراسي الثالث:  •

 أسبوع   17الفصل الدراسي الرابع:  •

 أسبوع  16الفصل الدراسي الخامس:  •

 أسبوع  18الفصل الدراسي السادس:  •

 أسبوع متصل  35السنة الدراسية الرابعة:   •

 أسبوع متصل  40السنة الدراسية الخامسة:   •

إلي  تقسم   • والجراحة  الطب  بكالوريوس  لنيل  دراسية  سنوات  الخمس 

 تي: آلوتشمل ا (مستويات ) مراحل ةثالث

)ىاألول  المرحلة •  :(Principles level  الفصلين  تو مجمل  شمل 

 ( 2,1الدراسيين ) 

شمل مجمل الفصول تو   Organ system level): )ة الثاني  المرحلة •

 ( 5,4,3الدراسية )

و Clinical level:) ةالثالث  المرحلة • الدراسي    شملت(  ,  6)الفصل 

 ( 5,4ومجمل السنتين الدراسيتين) 

 (4ماك  ) •

التدريب   • بسنتي  لإللتحاق  تؤهل  البرنامج  من  التخرج  شهادة 

موافقة   بعد  المهنة  لممارسة  القومي   اإلمتحان  ودخول  التأسيسيتين 

 الجهات المختصة.

 (5ماك  ) •

الالئحة على • الملتحقين    جميع  تطبق  الجدد  إعتبار الطالب   اً بالبرنامج 
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الدراسي   العام  لإلعادة       2019  -2018من  الباقين  الطالب  وعلى 

األولى   منهم   2017/2018للعام  بالفرقة  تخييركل طالب  بعد  ذلك  و 

لها وبين   وفقا  الدراسة  بدأ  التى  السابقة و  الالئحة  بين االستمرار في 

 استكماله الدراسة و فقا لهذه الالئحة.

 (6ماك  ) •

ت  • التحقوا يستمر  الذين  الطالب  على  السابقة  الالئحة  أحكام  طبيق 

ذلك  من  ويستثنى  بالبرنامج  دراستهم  إنهاء  حتى  عليها  بالدراسة 

األولى   بالفرقة  الباقين لإلعادة  يتم    2018/ 2017للعام  الطالب  حيث 

بدأ  التي  و  السابقة  الالئحة  في  االستمرار  بين  منهم  طالب  تخييركل 

استكماله الدراسة و فقا لهذه الالئحة بعد عرض الدراسة وفقا لها وبين  

 المميزات األساسية لها. 

 (7ماك  ) •

 لغة الدراسة في كلية الطب هي اللغة اإلنجليزية.  •

 (8ماك  ) •

 : (األكاكيميالرياك  العلمية )الت هيا 
الطالب   • من  لكل مجموعة  أعضاء   موجهيخصص  أحد  من  أكاديمي 

قواعد الدراسة واإلمتحانات   هيئة التدريس بالكلية ليرشد الطالب عن

واإلجراءات السليمة للتعامل مع كافة إدارات الكلية وتعظيم االستفادة  

 من إمكانات الكلية المتاحة. 

 (9ماك  ) •

 من األقسام اآلتية:  أسيوطتتكون كلية الطب جامعة     •

 قسم التشريح اآلدمي وعلم األجنة.  -1 •

 الخلية(. قسم الهستولوجيا )علم األنسجة وبيولوجيا  -2 •
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 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 •

 قسم الطفيليات الطبية.  -8 •

 قسم طب وجراحة العيون. -9 •

األ  -10 • وقسم  واألنف  التخاطب ذن  أمراض  )ويشمل   الحنجرة 

 سمعيات(. 

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية. -11 •

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع. -12 •

 قسم طب األطفال.  -13 •

 قسم األمراض الباطنة.  -14 •

 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.  -15 •

 قسم األمراض الصدرية. -16 •

 صبية والنفسية. قسم األمراض الع -17 •

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

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية.  -19 •

 قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل. -20 •

 قسم أمراض النساء والتوليد.  -21 •

 قسم الجراحة.  -22 •

 قسم جراحة العظام.  -23 •

 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.  -24 •

 .قسم جراحة المخ واألعصاب  -25 •
 قسم جراحة التجميل.  -26 •
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 قسم جراحة القلب والصدر. -27 •

 قسم جراحة األوعية الدموية .  -28 •

 قسم التخدير والعناية المركزة. -29 •

 قسم األشعة التشخيصية. -30 •

 قسم عالج األورام والطب النووي. -31 •

   قسم طب األسرة.-32 •

 (10ماك  ) •

 الدراسى                لبرنام لكارى إلالهيأل ا   
 (Curriculum Committee)                        كما يلى:

بناء    الدراسى عميد الكلية و يرشح  اللجنة العليا الدارة البرنامج  -أ

 على اقتراح مجلس ادارة مركز تطوير التعليم و اعتماد مجلس الكلية

 على النحو التالي: 

تابعة من الناحية الفنية   الطب  كليةل الدراسى  امجبرنال دارةإل العليا اللجنة

 لشئونلمدير مركز تطوير التعليم و من الناحية اإلدارية لوكيل الكلية  

والتعليم و تشمل عدداً من أعضاء هيئة التدريس من التخصصات   الطالب 

المختلفة و من ذوي الخبرة بالتعليم الطبى و ضمان الجودة  ويراعى  

 طالب. مشاركة ممثل عن ال

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

 جزء من البرنامج إال بعد موافقة اللجنة.

  تتبع اللجنة مجلس الكلية وتقدم تقاريرها إلي المجلس دورياً. -ت 

 .األقل مرتين كل شهر ىتعقد اللجنة إجتماعات عل -ث 

 ية مجلس الكلية.عضو  ىإل أو المشرف عليه ينضم مدير البرنامج -ج
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 (11ماك  ) •

 -مسئ ليات لجنة البرنام  :
  يجنة مسئولة بشكل كامل على اإلشراف على البرنامج الدراسلتكون ال ▪

إدارة التنفيذ والمتابعة وتقييم   لمرحلة البكالوريوس من حيث التصميم،

البرنامج وضمان التنسيق والتعديل والتحسين وتقديم المقترحات لمجلس 

 -م اللجنة بالمهام اآلتية: الكلية وتقو 

طراف المسئولة  ألصياغة السياسات واإلجراءات واللوائح المنظمة ل -1

عن المنهج والمقررات أو الوحدات التعليمية أو الفصول الدراسية 

 بالكلية. 

عمل توصيف البرنامج بما اليقل عن المواصفات القياسية التي تعلنها   -2

 بجمهورية مصر العربية. الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد 

تصميم المقررات أو الوحدات التعليمية وتعيين منسق لكل مقرر  -3

واإلشراف عليها ومراجعة توصيف المقررات أو الوحدات التعليمية  

بما يتوافق مع توصيف البرنامج واإلشراف علي أي مقرر يقترح من  

 .الكلية

وفقا  رات الدراسيةمع رؤساء األقسام لمتابعة انتظام تنفيذ المقر التنسيق -4

 الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. 

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

 البرنامج.

%  ١٠إلى   ٥مراجعة المقررات اإلختيارية والتأكد من أنها تمثل نسبة من -6

 .ورعلي سنوات البرنامج المط   ساعات المقررة وتوزيعهاالمن إجمالي 

التأكد من إضافة مقررات عمودية عن مهارات التواصل وأخالقيات  -7

 المهنة واإلحترافية. 

والمهارات  -8 الطالب  يتقنها  أن  يجب  التي  اإلكلينيكية  الحاالت  تحديد 

كطبيب مقيم   لتقدم لفترة عملاالمطلوبة والمتوقعة من الخريج لتمكنه من  
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الجو لضمان  القومية  معاييرالهيئة  عن  يقل  ال  بجمهورية بما  والتعليم  دة 

 .مصر العربية

إل -9 تعليمية  وحدات  أو  مقررات  حذف  أو  إلضافة  مقترحات   ىتقديم 

 البرنامج.

إقتراح خطة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وعمل إستشارات  -10

الدراسية   والمقررات  البرامج  تصميم  إعادة  في  التدريس  هيئة  ألعضاء 

ل الكليات  في  الجودة  لجان  مع  عمل  والتواصل  ورش  وتقديم  تنسيق 

 هيئة التدريس في التعليم التكاملي.  ودورات لتنمية قدرات أعضاء

 . اً عمل مراجعة وتقييم للبرنامج دوري -11

وإنتظام   -12 اللجنة  نشاط  عن  الكلية  لمجلس  سنوي  ربع  تقرير  كتابة 

 الدراسة بالطريقة التكاملية. 

اللوجستي ا -13 والتسهيالت  التحتية  البنية  أن  من  تناسب    للكلية  ةلتأكد 

 البرنامج ومقرراته الدراسية.

 (12ماك  ) •

 "Blockأو وحدة تعليمية " منسقاً لكل مقرر بتعيينيقوم عميد الكلية   ▪

 هيئة التدريس بناء على اقتراح لجنة البرنامج.من أعضاء  

 (13ماك  ) •

 تكون كالتالي: أو الوحدات التعليمية مسئوليات منسقي المقررات      

مجالس األقسام المشاركة في تدريس و تقييم كل  التنسيق مع رؤساء و  -1

مقررأو وحدة تعليمية  وفقاً الحكام قانون تنظيم الجامعات و الئحته  

   .التنفيذية

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي تحت إشراف  -2

 .التعليم والطالب  مدير البرنامج ووكيل الكلية لشئون

مية وما يتعلق بأعمال التدريس والتدريب  متابعة انتظام العملية التعلي -3

 .واإلمتحانات بالفصل الدراسي المعني أو المقرر أو الوحدة التعليمية
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 . متابعة الطالب والعمل على حل المشاكل اليومية التي تواجههم -4

  أو المقرر أو الوحدة التعليمية تسيير العمل اليومي في الفصل الدراسي  -5

برنامج عن مستوى تحصيل الطالب المسئول عنه وإفادة مدير ال

 .وإنتظامهم في الدراسة وتقديم تقرير عن ذلك

األقسام العلمية داخل الفصل الدراسي أو  مع و بين رؤساء التنسيق   -6

ومتابعة المحتوى العلمي للمقررات بالفصل   المقرر أو الوحدة التعليمية

   .يةي وفقا الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذ الدراس

التي تقوم بإعداد و  مقرر أو وحدة التعليميةالثالثية لكل لجنة التقييم  يرأس  -7

االختبارات النظرية والعملية والتعاون مع وكيل الكلية لشئون الطالب 

 والتعليم لمراجعة نتائج اإلمتحانات وتطبيق قواعد توكيد الجودة.

 (14ماك  ) •

 قبول الطالب المصريين :     

لطالب المستجدين المرشحين للقبول بكلية الطب عن  يقبل البرنامج ا -

 . طريق مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي

يحدد مجلس الكلية في نهاية كل عام دراسي عدد الطالب المقبولين   -

الثالث و ذلك  المستوى الدراسي الثاني و الى المستوى الدراسي للتحويل

  .للكليات التي تطبق الئحة مماثلة

فى الطالب المحول للكلية من حضور بعض المقرارات  يجوز ان يع -

الدرسية أو من أداء االمتحانات فيها إذا ثبت أنه حضر مقرارات تعادلها 

أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في جامعة معترف بها و يكون اإلعفاء  

بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية و مجلس شئؤن التعليم  

 خذ رأى لجنة البرنامج. و الطالب بعد أ

 (15ماك  ) •

 قبول الطالب الوافدين : 

يتم قبول الطالب الوافدين وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالى   ▪
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والشروط الموضوعة لديها وذلك من خالل اإلدارة العامة لشئون التعليم  

 والطالب بالجامعة. 

 (16ماك  ) •

وفقا الحكام قانون تنظيم الجامعات    يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب 

   .والئحته التنفيذية

 (17ماك  ) •

بالنظر في فصل الطالب   الكلية  قانون تنظيم  يختص مجلس  وفقاً الحكام 

   .الجامعات والئحته التنفيذية
 

 (18ماك  ) •

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

 المقررة.

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

االمتحان النهائى المؤهل لدرجة البكالوريوس يتم حجب نتائج الطالب 

 إال بعد تسديد كامل الرسوم المستحقة.   منحه الدرجة العلميةوال يتم 

لإلعادة الرسوم الدراسية المقررة على المستوى  ييسدد الطالب الباق -3

 بالكامل. يالدراس

 (19ماك  ) •

 نظام الدراسة:       

الدراسة بالكلية نظامية وعلى الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية  ▪

حرمان   يقرر  أن  الحق  الكلية  ولمجلس  البحث،  وقاعات  واإلكلينيكية 

المقررة لفصل دراس أو كل اإلمتحانات  إلى بعض  التقدم   ي الطالب من 
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دروس المقررة  % من ال 25ما في حالة تغيبه عن الدراسة بنسبة تتجأوز 

الفصل   إمتحانات  كل  من  الطالب  الكلية حرمان  مجلس  قرر  حالة  وفي 

الذى ُحرم من التقدم لإلمتحان   ييعتبر الطالب راسباً في الفصل الدراس

 فيه.

مثل  ▪ مثلهم  الحضور  في  باالنتظام  مطالبون  لإلعادة  الباقون  الطالب 

 . 27وفقا للمادة  الطالب المستجدين

الكلية   ▪ لمجلس  وحسب  ويجوز  المختص  القسم  مجلس  رأي  أخذ  بعد 

التعليم   بنمط  اكثر  أو  مقرر  تدريس  يقرر  أن  الدراسية  المقررات  طبيعة 

% وجهاً لوجه    70-% 60الهجين، بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة 

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

با والطالب  التعليم  شئون  مجلس  على  ورفعه  ذلك  عليه  للموافقة  لجامعة 

 إلى مجلس الجامعة العتماده. 

 (20ماك  ) •

بداية ونهاية كل عام   ▪ الكلية  يحدد مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس 

 وفصل دراسي وفقا للخطة الدراسية للبرنامج. 

يحدد السيد أ.د. عميد الكلية مواعيد امتحان الدور األول عقب نهاية كل  ▪

( تعليمية  )من    ( Blockوحدة  األولى  الخمسة  الدراسية  الفصول  في 

 (.5إلى الفصل الدراسي  1الفصل الدراسي 

السادس  ▪ الدراسي  للفصل  التعليمية  للوحدة  األول  الدور  امتحان  ويعقد 

عقب نهايته وللوحدات التعليمية في السنة الرابعة والخامسة عقب نهاية  

 العام.

 (21ماك  ) •

لك ▪ الدراسة  خطة  اآلتية  الجداول  فصلتبين  وبيان    -ل  دراسية  سنة 
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المقرارات وعدد النقاط المعتمدة والنهاية  -أسماء وتوزيع الوحدات التعليمية  

 ( 1 ملحقمقرر ) -العظمى لدرجات كل وحدة

 (22ماك  ) •

بإعداد  ▪ المقررات  منسقي  مع  بالتنسيق  للبرنامج  العليا  اللجنة  تلتزم 

ً توصيف لكل وحدة تعليمية أو مقرر وفق  ضمان الجودة لنموذج هيئة     ا

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

التوصيف تحديد األقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس المشاركين في 

 التدريس و التقييم لكل مقرر أو وحدة تعليمية. 

منسق ▪ خالل  من  للبرنامج  العليا  اللجنة  و   يتلتزم  التعليمية  الوحدات 

بالت التقييم المقرارات   عملية  و  الدراسية  الخطة  تطبيق  من  أكد 

 )اإلختبارات( وفقا لتوصيفات الوحدات أو المقرارات. 

يقوم منسقوا الوحدات الدراسية أو المقرارات بإقتراح المحتوى العلمى  ▪

دراس فصل  كل  داخل  المقرارات  أو  الدراسية  و عرضها    يللوحدات 

 مادها من مجلس الكلية.على اللجنة العليا للبرنامج لمراجعتها و إعت

 (23ماك  ) •

للخطة   ▪ وفقاً  اإلختيارية  المقرارات  من  المطلوب  العدد  الطالب  يختار 

 . "2. ملحق "الدراسية والملحق المرفق الخاص بالمقرارات اإلختيارية

اإلختيارية  ▪ المقررات  في  الطالب  عليها  الحاصل  الدرجات  تضاف  ال 

وال يؤثر    يجموع التراكمأو الم   ي المدرجة إلى درجات الفصل الدراس

إلى    يالرسوب في هذه المقررات على إنتقال الطالب من مستوى دراس

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

( وكذلك في الحصول على درجة  10  –  6إلى المرحلة الثانية )فصول  
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 . البكالوريوس

يجو ▪ االختياري  المقرر  اجتياز  عدم  حالة  نفس في  إعادة  للطالب  ز 

 المقرر أو اختيار مقرر آخر بعد موافقة مجلس الكلية. 

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

 (24ماك  ) •

 تقييم الطالب :        

جزء  ▪ الطالب  تقييم  التعليمي   اً يشكل  األنشطة  من  يتجزأ   ةالعام  ةال 

مبني الطالب  تقييم  تصميم  يكون  أن  ً وينبغي  ا  ا نواتج  علي  و  لجدارات 

 . من البرنامج التعليمي ةالتعلم المطلوب 

 يجب إستخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابله لإلستخدام. ▪

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

المواصفات   جدول  وضع   يتم  و  الدراسية  المواد  تقييم  وليس 

وحدة (Blueprintingالخاص  بكل  مراعاة   (  مع  مقرر  أو  تعليمية 

  ة القومي ةمن الهيئ ةقواعد تقييم الطالب المذكوره في المعايير المرجعي

 . ةفي جمهورية مصر العربي التعليم ةلضمان جود 

  تحصيل نسبة  ى  ال يسمح للطالب الدخول الي اإلمتحانات اال إذا استوف ▪

 . لكل مقرر أو وحدة تعليمية النقاط المعتمدةمن ٪   ٧٥

أ ▪ نظام  يجب  على  تعليمية  وحدة  أو  مقرر  كل  في   التدريس  يشتمل  ن 

( ويكون حضوره شرط  Formative assessment)  التقييم التكويني

لدخول اإلختبارات التراكمية و ال يشتمل هذا التقييم علي أى درجات  

الطالب   لمتابعة  الورقى  أو  اإلليكتروني  اإلنجاز  ملف  نظام  ويستعمل 

و  التكويني  التقييم  تغذيفي  بإعطاء  المنسق  عن    ةللطلب  ةراجع  ةيلتزم 
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 التقييم الخاص بهم. 

أعمال   ى( عل (Summative assessmentيشمل التقييم التراكمى  ▪

 السنة واإلمتحانات الدورية والنهائية. 

أو   التعليميةأو الوحده  المقرربالنسبة ألعمال السنة تتم في نهاية  ▪

 ٪ من الدرجات  ٣٠الفصل الدراسي ويختبرالطالب بما يعادل 

% لتقييم أنشطة التعلم   10% المتحان أعمال السنة و 20تخصص 

 الذاتى و فقاً لملف انجاز الطالب. 

في الفصول  )أخر الفصل الدراسى  ي إمتحان االختبار النهائ  يعقد  ▪

(   الدراسية الست األولى وآخر العام في السنتين الرابعة والخامسة

٪ على    25تحريرى مدمج و ٪ اختبار  45  إلى٪ مقسمة   ٧٠  ويشمل

أو اختبار المهارات لكل مقرر أو وحدة تعليمية   اإلختبار العملى

٪ اختبار   ٤٠ بالنسبة للفصول الدراسية الخمس األولى و إلى

أو اإلكلينيكي لكل مقرر  ٪ على اإلختبار العملى  ٣٠تحريرى مدمج و  

لرابعة و  أو وحدة تعليمية بالنسبة للفصل الدراسي السادس و السنتين ا

 الخامسة.

ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وحسب  ▪

طبيعة المقررات الدراسية، أن يقرر عقد االمتحان إلكترونياً في مقرر  

أو أكثر، كما يجوز عقد االمتحان في كل المقررات أو جزء منها بما  

يسمح بتصحيحه إلكترونياً ، وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس 

ون التعليم والطالب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس شئ

 الجامعة العتماده. 

 (25ماك  ) •

يلتزم منسقوا الوحدات التعليمية والمقررات بعمل اختبارات تكوينية مرة   ▪

 واحدة لكل وحدة أو مقرر على األقل.
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تعقد امتحانات الدور األول   5، 4، 3، 2، 1بالنسبة للفصول الدراسية  ▪

( والدور الثاني قبل بداية  Blockية عقب نهاية كل وحدة تعليمية )النهائ

 العام الدراسي التالي عدا الدور الثاني للفصل الدراسي الخامس.

يعقد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الخامس قبل بداية انعقاد الفصل   ▪

الدراسي السادس ويراعي مجلس الكلية تحديد موعد بداية انعقاد الفصل  

أسابيع(  بين  8الى  6دراسي السادس بما يسمح بمدة زمنية كافية )من  ال

نهاية امتحانات الدور األول وبداية امتحانات الدور الثاني للفصل 

 الدراسي الخامس.

بالنسبة للفصل الدراسي السادس تعقد جميع امتحانات الدور األول في   ▪

 عام التالي. هذا الفصل وامتحانات الدور الثاني قبل بداية ال نهاية

بالنسبة للعامين الدراسيين الرابع والخامس تعقد إمتحانات الدور األول  ▪

النهائية بجميع المقررات في نهاية الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني  

 في نهاية إجازة الصيف. 

مع مراعاة أنه يجوز لمجلس الكلية بتعديل مواعيد االمتحانات واعتمادها   ▪

 من مجلس الجامعة. 

 (26  )ماك •

يكون منسق كل وحدة دراسية أو مقرر مسئوالً عن إدارة جميع طرق   ▪

تقييم الطالب و اإلمتحانات وسريتها ومطابقتها لتوصيفات الوحدات أو  

المقررات الدراسية ولقواعد ضمان الجودة المعتمدة من مجلس الكلية         

  اً وذلك من خالل لجنة امتحانات خاصة بكل وحدة أو مقرر تضم عضو

 من كل من األقسام المشتركة في التدريس في هذا المقرر.

 (27ماك  ) •

قواعد    و  أخر  إلى  دراسي  فصل  من  الطالب  النتقال  المنظمة  القواعد 

 استكمال البرنامج   
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في حالة رسوب الطالب في الدور األول و الثاني في مقررات/وحدات  .1

نقل إلى السنة التالية  ٪ من النقاط المعتمده فإنه ي ٥٠تعليمية تعادل أقل من 

أو الفصل الدراسي التالي في نفس المرحلة علي أن يعيد الدراسه في هذه  

المقررات أو الوحدات التعليمية في فصل أو فصول دراسية الحقة بما ال  

دراسة الوحدة  عند إعادة يتجاوز العبء األكاديمي لكل فصل دراسي و 

اكتساب عدد محدد من النقاط التعليمية أو المقرر يجب على الطالب اعادة 

المعتمدة من نقاط المقرر )يحددها لجنة البرنامج بناء على اقتراح منسق  

% من النقاط  على األقل 75المقرر أو الوحدة( بشرط  تحصيل الطالب ل

 في هذا المقرر اجماالً.

في حاله رسوب الطالب في الدور األول و الثاني في مقررات أو وحدات  .2

٪ من النقاط المعتمدة فإنه ال ينتقل ٦٠-الي ٥٠أكثر من تعليمية تعادل 

عند إعادة و  ةعاد إلي السنه الدراسية التالية في نفس المرحلة و يبقى لإل

دراسة الوحدة أو المقرر التعليمي يجب علي الطالب اعادة اكتساب عدد 

محدد من النقاط المعتمدة من نقاط المقرر )يحددها لجنة البرنامج بناء  

%  75قتراح منسق المقرر أو الوحدة( بشرط  تحصيل الطالب لعلى ا

 من النقاط  على األقل في هذا المقرر اجماال.

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

سنوات و ال تزيد عن عامين في كل مرحلة  ٤و بحد أقصى  مرات  ٤

من الالئحة  ١٥٤الماده سنوات المنصوص عليها في  ٥باالضافة الي 

  التنظيمية لقانون الجامعة.

إلي أخري إال عند نجاحه في جميع الوحدات   ةال ينقل الطالب من مرحل .4

 التعليمية أو الدورات السريرية. 

٪ من    ٦٠كي ينجح الطالب في وحدة أو مقرر يجب أن يحصل علي  .5

 ٪  في درجات اإلمتحان النظري. ٤٠الدرجات النهائية و 

 امتحان  % من الدرجة الكلية في٦٠ لراسب يحسب له حد أقصىالطالب ا .6

دراسة الوحدة أو المقرر التعليمي و تحصيل ما  الدور الثاني وعند إعادة 

يكون الحد  2و   1بند  27و فقاً للمادة  هو مطلوب من  النقاط المعتمدة
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أو يؤخذ  ٪.  ٨٤,٩لهذا المقرر/الوحدة التعليمية   تهادرجمجموع ل األقصى

 ن درجتين حصل عليهما الطالب في نفس المقرر.أحس

 لل  ل ال يفية: ا

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

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

يسمح للطالب بدخول إمتحان ثان إال بعد إكتساب النقاط المعتمدة من  

وفي هذه الحالة يمنح الطالب الدرجة    احة فصول صيفيةجديد مع إت

 % 84.9التي حصل عليها بحد أقصى 

يمكن للطالب إعادة الدراسة لوحدة تعليمية أو أكثر أو تأجيلها وفي   ▪

هذه الحالة يعيد إكتساب النقاط المعمتمدة من جديد وتحتسب له 

 % 84.9الدرجة التي يحصل عليها بحد أقصى 

 . ه متطلبات كل مقرر/ وحدة تعليميةمع مراعاة إستيفاء ▪

 (28ماك  ) •

 احتساب الدرهات:  

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

للخمس فصول الدراسية األولى و= عدد النقاط   X 15المعتمدة 

و يحدد في توصيف كل مقرر أو وحدة تعليمية   .يللباق X 20المعتمدة 

من هذه   24ات و توزيع الدرجات و فقاً للمادة )بلوك( خطة االمتحان

 الالئحة.

% من النقاط  75لكل مقرر = تحصيل   يشرط دخول االمتحان النهائ  ▪

 المعتمدة.

 (29ماك  ) •

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم   85و   84و   83مع االلتزام بأحكام المواد 

ات الوحدات الجامعات المصرية تحسب تقديرات النجاح والرسوب في إمتحان 
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 -أو المقررات  وكذلك المجموع التراكمى على الوجه التالى:

 النظام المعتاد ) الدرجات(  -أ

تقسم الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر وكذلك المجموع  

 على الوجه التالي: التراكمي 

 
 
 

 فيقسم الطالب طبقًا للجدول التالى:  نظام النقاط المعتمدة -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)مقبول 

From 30% to less 

than 60% 

 F (insufficient) عيف  

Less than 30%  F- (Highly insufficient)  
جدا ف عي  

 رية مصر العربية * تقديرات طبقاً للنظام بجمهو

  
 ممتاز  A % فأكثر85

75 %-  84,99  % B جيد جدا 

65 %-  74,99 % C  جيد 

60 %-  64,99 % D  مقبول 

 راسب  F % 60من  أقل
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 نظام جأكيب الطالب :  (30ماك   ) •

الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأديبى الُمبين في قانون  

 والقوانين المكملة له. 1972لعام     49تنظيم الجامعات المصرية قانون 

 (31ماك  ) ▪

جودة  يتم تنفيذ و متابعة هذه الالئحة وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان 

 التعليم و اإلعتماد و بناء على ما يلي: 

 أهداف البرنامج التعليمي  •

)بالتوا  ت صفاامو •   لمرجعية ا  يميةد ألكاا  لمعاييرا  مع  فقا لخريج 

NARS ) 

)بالتو • المطلوبة    لمرجعية ا  يميةد ألكاا  لمعاييرا  مع  فقا الكفاءات 

NARS ) 

  امل لتكا  إلستراتيجية    معا   صفو  متضمنه  لتعلموا  لتعليما  تيجيةاسترا  •

 . تطبيقها سيتم التي

طرق التدريس والتدريب ، موارد التعلم و مصادر التدريب اإلكلينيكى  •

 و األنشطة الطالبية.

 آليات الشكاوى والتظلمات  •

 3كما هو موضح بالملحق رقم 

 (23ماك  ) •

يكون تعديل أحكام هذه الالئحة فيما ال يخالف القانون من اختصاص  ▪

مقترح من مجلس كلية الطب وتعتبر هذه   مجلس الجامعة بناءاً على

التعديالت جزءاً ال يتجزأ من الالئحة األساسية بعد إقرارها من مجلس  
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 الجامعة.

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية واللوائح الجامعية   ▪

 والالئحة الداخلية للكلية فيما لم يرد  بشأنه نص خاص في هذه الالئحة. 

 21الخاص بالمادة  1مرفق ملحق 

 23الخاص بالمادة  2مرفق ملحق 

 31الخاص بالمادة  3مرفق ملحق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -43- 

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 

 الوحدة التعليمية 
Responsible department  code 

point

s 

Days/

weeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

writte

n 

exam 

1 

Principles of studying 

medicine 

 ب الط دراسة  مبادئ

Assuit University medical 

education development & 

training center 

 والتدريب  مركز تطوير 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 

 يح األكمي وعلم األهنة التشر 

Histology 

 الهستولوجي 

PMS-

102 
12 

7 

weeks 
180 3 

3 
Cell biology and function 

 بيولوجيا الخلية ووظيفتها 

Medical Physiology 

 اللسي ل هيا الطبية 

Medical Biochemistry 

 الكيمياء التي ية الطبية 

CBF-

103 
12 

7 

weeks 
180 3 

4 

Patient, Physician & 

:cietySo 

 : المريض والطبيب والمجتمع

Introduction to being a  -

.Physician 

  لتكون   مقدمة -

 .طبيبا 

- Ethics, Law & 

Professionalism. 

  والقانون  األخالق -

 .واالحتراف 

- Behavioral Medicine. 

 .السلوكيات  -

Forensic medicine & 

clinical Toxicology, 

 الطب الشرعى والسم م اإلكلينيأية 

 

Neurology &psychiatry 

 األمراض الع بية 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 

 الوحدة التعليمية 

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 

الميأروري ل هي والمناعة  
 )البأتيريا( 

Medical Parasitology 

 لطليليات ا

INI- 105 12.5 8 weeks 187.5 3 

1

2 

Mechanisms and  

principles of diseases & 

therapy 

  األمراض  ومبادئ   آليات 

 والعالج 

Pathology  

 الباث ل هي 

Medical pharmacology 

 اللرماك ل هي

MPT-

104 
12.5 8 weeks 187.5 3 

3 

Introduction to Patient 

Care 1: 

 : 1مريض ال  لرعاية  مقدمة

- Medical 

Interviewing. 

  مقابلةال -

 .مع المريضالطبية 

- Introduc

tion to Physical 

Examination1. 

  في مقدمة -

 .1 فحص المريض 

- Clinical 

Experiences 1. 

  الخبرات  -

 .1 اإلكلينيكية 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطوير 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 

 الوحدة 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 العلوم األساسية 

SMU-

208 
8 5 weeks 120 2 

2 

Cardiovascular system 

 الدموية  واألوعية  القلب   زجها

All departments of basic 

sciences ** 

 أقسام العلوم األساسية 

CAS-

206 
8 5 weeks 120 2 

3 

GIT, Gastrointestinal 

system 

 الجهاز الهضمي 

All departments of basic 

sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 

GIT-207 8 5 weeks 120 2 

4 

atient Introduction to P

:Care 2 

 : 2 المريض  لرعاية  مقدمة

- Advanced Physical 

Examination 2. 

 .2 المتقدم البدني الفحص -

- Clinical 

Experiences 2. 

الخبرات   -

 .اإلكلينيكية 

- Advanced 

Medical Interviewing. 

  المقابالت  -

 .المتقدمة  الطبية 

- Clinical 

Procedures. 

اإلجراءات  -

 .اإلكلينيكية 

Assuit University 

medical education 

development & training 

center 

  مركز تطوير 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.   
 

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

clinical phase (Organ system blocks, Introduction to 

Patient Care) 

# 
Block 

 الوحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points 

Days/w

eeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours of 

the final 

written 

exam 

1 

Respiratory and renal 

systems 

 والكلوي  التنفسي الجهاز 

All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلوم األساسية 

RRS-

209 
9.5 7 weeks 142.5 2.5 

2 
Blood & : Hematology

lymph system 

 الجهاز الدموي واالليمفاوي

All departments of 

basic sciences** 

 أقسام العلوم 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  ةرعاي   عن مقدمة

- Advance

d Physical 

Examination 2. 

 الفحص -

 . 2 المتقدم البدني 

- Clinical 

Experiences 2. 

الخبرات   -

 اإلكلينيكية. 

- Advance

d Medical 

Interviewing. 

  المقابالت  -

 المتقدمة.  الطبية 

- Clinical 

Procedures. 

اإلجراءات  -

 اإلكلينيكية. 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطوير 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.   

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

clinical phase (Organ system blocks, Investigation and 

Discovery) 

# 
Block 

 الوحدة 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 العلوم األساسية 

NEU-

312 
12.5 8 weeks 187.5 3 

2 

Endocrinology, 

Reproduction & 

Developmental 

Biology 

الغدد وبيولوجيا التكاثر  

 والتطور 

All departments of 

basic sciences** 

 ساسية أقسام العلوم األ

ERD-

313 
12.5 8 weeks 187.5 3 

3 

Evidence Based 

 -Medicine 

Fundamentals 

أساسيات الطب المبني على  

 الدليل 

 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطوير 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  

 المعلومات 

Assuit University 

medical education 

development & 

training center 

  مركز تطوير 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.   

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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Third year/Sixth semester: 18 weeks/33 points: Clinical 

phase (Clinical rotations, Investigation and Discovery) 

 

** Three rotation to be as follows: 6 weeks for (Medicine 1), 6 weeks for 

(Surgery 1), 6 weeks for forensic "4 weeks" and completion of (Surgery 1) "2 

weeks".    

# 
Block 

 الوحدة 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 

 الجراحة العامة 

 

 

 

 

Oncology 

عالج األورام والطب  
 الن و  

SUR-

315 13 
8 weeks 260 3.5 

3 

Forensic medicine 

and toxicology 

الطب الشرعى والسم م 
 اإلكلينيأية 

Forensic 

medicine & 

clinical 

toxicology 

الطب الشرعى والسم م 
 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 المعلومات 

Assuit University 

medical 

education 

development & 

training center 

مركز تطوير 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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Fourth year: 35 weeks/65 points: Clinical phase 

(Clinical rotations) 

 Block   Responsible department code points Days/weeks  الوحدة 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 الروماتيزم أمراض-

-  Endocrinology 

 امراض الغدد الصماء  -

          (6 weeks) 

-Tropical medicine (2 

weeks). 

 .طب المناطق الحارة -

Internal medicine 

 أمراض الباطنة

Tropical medicine and 

gastrointestinal tract 

الجهاز الهضمي وطب المناطس  
 التار 

MTR

-317 

15 

(3.5 

tropical) 

8 weeks 300 
4*2 

paper 

2 

Gynecology & obstetrics 

 Gynecology & obstetrics أمراض النساء والت ليد 

 أمراض النساء والت ليد 

OBG

-418 
18 10 weeks 360 

5*2 

paper 

3 
                                                              طب األطفال

Pediatrics 

                    األطفال طب

Pediatrics 
PED-

419 
18 10 weeks 360 

5*2 

paper 

4 
Psychiatry 

 الطب النفسي 
Neurology & psychiatry 

 األمراض الع بية 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(  طب األسرة

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) 
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Fifth year: 40 weeks/70 points: Clinical phase 

(Clinical rotations & Family Medicine) 

 # 
Block 

 الوحدة التعليمية 

Responsible 

department 
code points 

Days/w

eeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

written 

exam 

1 

Ophthalmolog

y# 

 طب وهراحة العي ن 

Ophthalmolog

y 

 طب وهراحة العي ن 

OPH-

523 
9 

6 

weeks 
180 2 

2 

Ear, Nose & 

Throat 

هراحة األنف واألذن 
 والتنجر 

Ear, Nose & 

Throat 

هراحة األنف واألذن 
 والتنجر 

ENT-

524 .57 
4 

weeks 
150 2 

3 

Medicine 3: 

 :3أمراض باطنة  

Clinical 

investigations 

(laboratory 

and infection 

control:  2 

weeks and 

radiology: 2 

weeks). 

الفحوص اإلكلينيكية  

ومكافحة   )المعامل 

األشعة    –العدوى  

 التشخيصية( 

Clinical 

pathology 

الباث ل هيا  
 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). 

جراحةةةةةةة القلةةةةةةب 

والصةةةدرر جراحةةةةة 

التجميةةةةلر جراحةةةةة 

المةةةا واألعصةةةابر 

Brain & 

neurosurgery 

هراحة المخ  
 واألع اب 

Plastic 

surgery  

هراحة التجميل  
 والتروق 

Cardiothoraci

c surgery 

هراحة القلب 
 وال در 

SSS-

526 6 
4 

weeks 
120 1.5 
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جراحةةةة الشةةةرايين 

دمويةةةة واألوعيةةةة ال

 .)أسبوع لكل منهم(

Vascular 

surgery 

هراحة األوعية  
 الدم ية والشرايين 

5 

Surgery  4: 

 :4جراحة 

Orthopedics& 

trauma 

جراحة العظام  

 واإلصابات 

Orthopedics 

surgery & 

traumatology 

جراحة العظام  

 واإلصابات 

 

 

ORT-

527 

 

5.5 
4 

weeks 
110 1 

6 

Surgery  4: 

 :4جراحة 

 Urology 

 المسالك البولية 

Urology 

هراحة المسال  
 الب لية 

URO-

528 
5.5 

4 

weeks 
110 1 

7 

Surgery  3 a: 

 :أ 3جراحة 

 GIT, Liver–

biliary system, 

pancreas, 

 abdomen and 

peritoneum 

 

General 

surgery 

 الجراحة العامة 

SUR-

529 .57 
4 

weeks 
150 2 

 # 

Block 

الوحدة  

 التعليمية 

Responsible 

department 
code points Days/weeks 

Total 

marks 

The 

total 

hours 

of the 

final 

written 

exam 

8 
Medicine 

:4 

أمراض باطنة  

4: 

Neurology 

& 

Dermatolo

gy 

األمراض  

العصبية  

واألمراض  

 الجلدية 

Neurology & 

psychiatry 

األمراض الع بية  
 والنلسية 

Dermatology 

&venerology 

األمراض الجلدية  
 والتناسلية 

MND-

530 6.5 
4 weeks 130 2 
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Fifth year: 40 weeks/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) 
 

 

9 
Medicine 

4: 

أمراض باطنة  

4: 

Cardiolog

y & Chest 

قلب  أمراض ال

والشرايين ر  

أمراض الصدر  

 والتدرن 

Cardiology 

طب القلب  
 واألوعية الدم ية 

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 

emergenci

es 

الطوارئ  

 الحرجة 

General 

surgery 

 الجراحة العامة 

SUR-

529 
4 2 weeks 80 1 

12 
Family 

medicine(2 

hours/wee

k for36  

weeks) 

طب  

األسرة)ساعتي 

ن/ أسبوع لمدة  

 أسبوع( 36

Family 

medicine 
 طب األسرة 

 

FAM-

539 
3 

2 

hours/week 

For 36 

weeks 

60 1 
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 اقوم بهت األعمال التى 

 ووحدة التعليم الطبى الجودة وحدة ضمان 
           

 الجناح األوسط .  –المأان : الدور الخامس 
  - 1873 – 1872 -1871 -1870 – 3683جليل ن كادلى : 

تنظييييم وإقامييية دورات تدريبيييية وورش عميييل للتيييدريب عليييى أساسييييات  -1

اسييتخدامات المنيياظير الجراحييية والباطنييية للسييادة األطبيياء المقيمييين 

وأعضاء هيئة التدريس وأخصائى واستشارى وزارة الصيحة والتيأمين 

الصحى والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة سيواء مين داخيل 

 جمهورية مصر العربية أو خارجها . 

تنظيييم وإقاميية دورات عيين اإلسييعافات األولييية وطييرق الحقيين ألطبيياء التييدريب  -2

 .لخامسة والسادسة ( وطالب السنوات النهائية ) الفرقة الرابعة وا
تنظيم وإقامية دورات عين اإلنعياش القليب الرئيوى ألطبياء التيدريب وطيالب السينوات  -3

 عة والخامسة والسادسة ( النهائية ) الفرقة الراب 

( باالضيافة الطبياء  واليدكتوراة  –وطلبة الدراسات العليا ) الماجستير  

 للقلب .االمتياز معتمدة منة الجمعية االمريكية 

م وإقاميية دورات عيين الخيييوط والغييرز الجراحييية ألطبيياء التييدريب تنظييي -4

 وطالب السنوات النهائية ) الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة ( .
 

الطييب القييائم علييى الييدليل للسييادة إقاميية دورات تدريبييية وورش عمييل عيين  -5

االطباء واالخصائيين واالستشاريين واعضاء هيئة التدريس مين داخيل 

سواء من وزارة الصحة او التأمين الصيحى او خيارج وخارج الجامعة  

 الجمهورية

تنظيم وإقامة دورات تدريبية وورش عمل للسيادة أعضياء هيئية التميريض  -6

من داخل المستشفيات الجامعية أو خارجها من وزارة الصحة والتيأمين 

الصييحى علييى اإلسييعافات األولييية واإلنعيياش القلييب الرئييوى والخيييوط 

 والغرز الجراحية . 

تنظيم وإقامة دورات تدريبيية وورش عميل للسيادة العياملين فيى الشيركات  -7

والقطيياع العييام والخيياص علييى اإلسييعافات األولييية واإلنعيياش القلييب 

 الرئوى والحروق والكسور واإلصابات واألمراض المهنية .  

المشاركة فيى تنظييم اليدورات التدريبيية وورش العميل والميؤتمرات التيى  -8

هيئات الطبية سواء من داخيل الجامعية أو خارجهيا تقيمها الجمعيات وال
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 واستضافتها بمقر المركز.  

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

على الموقع وتيم رفيع حياالت معميل الميريض االفتراضيى بحييث ييتم 

 مواكبة التطوير فى التعليم االلكترونى

ل قسم فى مجلس الكلية ليدخول الطيالب غليى تم اعتماد درجات لك-10 -10

موقع التعليم االلكترونى وتقييم ادائهم بحيث يتم من خاللة تقييم الطيالب 

وعمل جلسات مناقشة بين اعضاء هيئة التدريس بالقسم والطالب عليى 

 الموقع .

تييم عمييل دورات وورش عمييل مسييتمرة للتعريييف بموقييع التعليييم -11 -11

تدريس والطالب وتقديم الدعم الفنى لكيفيية االلكترونى الاعضاء هيئة ال

 الموقعاستخدام  

 
 
 

 

 رعاية الشباب ولجان اتحاد الطالب
 

 تاز إكار  رعاية الشباب بأنها جتيح اللرصة للطالب لممارسة أوها النشاط المختللةجم
 ي يمأن المشاركة  يها وذل  من دالل سبعة لجان للنشاط الطالبي جتت إشراف ورعاية:الت
 عميد الكلية                   عالء متمد احمد عطية  تاذ  الدكت ر / األس

 وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب        امانى عمر متمد عمر  األستاذ الدكت ر  /
 مدير إكار  رعاية الشباب    /         متسن متم ك متمد                السيد  

ب دالل اللتر  السابقة بسمات عديد  وه انب  جميز النشاط الطالبي و أعمال اجتاك الطال
 ايجابية مشروة مما أعطى أثرا ايجابيا لنشاط االجتاك ورعاية الشباب ن هزها فيما يلي: 

 جميزت انتخابات اجتاك الطالب بزياك  ال عي الطالبي و إكراكهم للملاهيم *
 إهماى الطالب التع ب بأا ة أل انا مما أكى إلى  االنتخابية ال تيتة و البعد عن 

 على انتخاب دير  طالب النشاط المميزين  عليا 

 زياك  الدعم الماك  و المعن   من قياكات الجامعة مم لة  ي حض ر السيد *
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 ك / نائب رئيس الجامعة للتعليم و الطالب. اك / رئيس الجامعة  و السيد ا 
   .م لك ير من نشاطات الطالب و كعمهم و مأا آت العناصر المميز  منه 
 ك / وكيل الكلية لشئ ن الطالب بتذليل . ك / عميد الكلية  و السيد ا. قيام السيد ا*
 .كا ة العقبات أمام اجتاك الطالب  
 جغيير مله م طالب النشاط بالنسبة للساك  أعضاء هيئة التدريس مما أكى إلى *
 ارجلاى نسبة المشاركة الطالبية و كذل  حرص الساك  أعضاء هيئة التدريس 
 . على المشاركة  ي األنشطة  
 التجانس و التلاهم بين طالب النشاط و أعضاء مجلس االجتاك و رواك اللجان *
 ومستشار االجتاك و أد ائي  رعاية الشباب أكى إلى زياك   اعلية النشاط و جذليل  
 كا ة المع وات اإلكارية وزياك  معدل األكاء وارجلاى نسبة المشاركات الخارهية  
 ء ظاهر  التع ب وحل متلها روح التعاون و العمل الجماعي مما ر ع ادتلا*
 نسبة المشاركة الطالبية و األسر الطالبية   و الجمعيات المتخ  ة و ظه ر 
 .روح اإلبداى و التألس  
 ارجلاى كرهة ال عي الق مي و التس االهتماعي و التكا ل اإلنساني بين الطالب *

 ت التبرى بالدم و زيارات كور األيتام و الق ا ل الطبية و ظهر هذا هلياا من دالل حمال 
ادتيار م ض ى مسرحية الكلية الذ  يدعم روح االنتماء لل طن و التمس  بالدين و  ولعل  
  .األدالق له  أصدق برهان على ذل  و 
 ارجلاى معدل التلاعل بين الطالب و اإلكار  و ججسد ذل   ي جعديل برنام  مؤجمر  *

 بح الي م الطالبي ركناا أساسيا فيا و ليس هامشياا كذل  االسترشاك  الكلية لي 
   .باالستبيانات الطالبية  ي كعم العملية التعليمية

 اجساى مشاركة العن ر النسائي  ي األنشطة الطالبية ووه ك العديد منهن  ي *
   .مجلس اجتاك الطالب 
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 برام  رعاية الطالب 

 راسيابرامج الكلية لرعاية الطالب د   -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  من  االلكترونى  التفاعلى  التعليم  المنزل فرصة 

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 

وا  , جهة  من  العلمية  والمادة  الطالب  بين  للتفاعل  لطالب  متنوعة 

 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

 

مساعدتهم عن  برنامج لرعاية الطالب واكتشاف المتعثرين دراسيا ًمنهم و

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

 ويتم االتفاق بين الطالب والمعلم على اوقات اسبوعية للتقابل والمناقشة. 

 راسية : نظام المجموعات الد  -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 . 

 

 المادى فى الكلية   خدمات الدعم

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.

 الخدمات الشرطية بالجامعة  

جام االحوال  توفر  لخدمات  مكتب  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  اسيوط  عة 

 بجوار مرور الجامعة  المدنية متاح لكل الطالب تم افتتاحة باألستاد الرياضى

 -وهى : 

 شهادة ميالد  -1

 بطاقة الرقم القومى  -2

 جوازات  -3

 فيش وتشبية  -4

 شهادة وفاة  -5

 

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

 -وع كاآلتى : اسب

 / 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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 األعمال التى تقوم بها إدارة شئون الطالب 
 

 

 
 1887 – 1928جليل ن كادلى :  .   رضى المأان : الدور األ 

 استقبال الطالب الجدك. -1
 ججهيز استمار  الكشف الطبي . -2

  جمهيادا ر الذهاب إلى مقر المراقبة الطبياة إلعطااء الطاالب الجادك االساتما -3
 لعملية الكشف الطبي .

 استخراج البطاوات الجامعية لجميع طالب الكلية بلروها المختللة   -4

 سماء مقسما طبقا للسأاشن . ججهيز وعمل و ائم األ -5

 عمل هداول لدراسة هميع اللرق . -6

 جنليذ طلبات التت يل من والي الكلية . -7

 استخراج أذن الد ع للطالب لسداك الرس م الجامعية . -8

 إنشاء سجالت بيانات الطالب . -9

 إنشاء سجالت التجنيد . -10

 حلظ مللات الطالب من ي م كد لهم الكلية وحتى جخرههم . -11

 بات التي جخص باإلكار  علي التاسب اآللى .   عمل المأاج -12

 عمل و ائم ل سماء النهائية وأروام الجل س . -13

 عمل هداول االمتتانات بالتنسيس مع رؤساء األوسام . -14

 إعداك اللجان وأماكن امتتان الطالب . -15

 عمل الل حات اإلرشاكية للطالب علي أماكن االمتتان . -16

 متتان .عمل المالحظة والمراقبة  ي لجان اال -17

 إرسال دطابات لهم وص ر  من هداول االمتتان . -18

 مراهعة النتائ  وبل ظه رها . -19

 ج ميم النتائ  ووضعها  ي ل حة اإلعالنات للطلبة . -20

عماال مأا ااآت التلاا ق لطااالب اللروااة األولااى والتاصاالين علااي جقاادير ممتاااز وهيااد  -21
 .هدا من اللروة األولى  

 .  تتاهها الطالباستخراج ومراهعة هميع المأاجبات التي ي -22
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 الخدمات التى تقدمها مكتبة الكمبيوتر للطالب 
 

 3693-1927جليل ن كادلى :  .   المأان : الدور األرضى 
 . الدور األرضى المأان : •

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

 كارنية الكلية .  متطلبات الدد ل : •

 مجانا .  : الرس م •

 الخدمات :  •

 ج لح شبأة اإلنترنت .  -
الدد ل على المأتبة اإللكترونية الخاصة بالجامعة والتى جتت ى على مراهاع  -

 علمية وكوريات  ى هميع التخ  ات . 

جقاا م المأتبااة بعماال االشااتراكات الخاصااة ببناا  المعر ااة الم اارى كون مقاباال  -
وى الق مى الذى وام السايد لجميع الطالب واعضاء هيئة التدريس وه  المشر 

, يعتبااار بنااا  المعر اااة  2015نااا  مبر  14بتدشاااينة  اااى  رئااايس الجمه رياااة
الم رى احد اكبار واشامل بنا ك المعر اة الم ها ك  علاى مسات ى العاالم نظارا 
لما يتت رة من م اكر معرفية وجعليمية وثقافية ورت ية من اكبر كور النشر 

خ  ااة , كمااا يعتباار احااد المشااروعات واالنتاااج العالميااة ورياا ت الخباار  المت
 الرائد  على مست ى العالم من حيث االجاحة على المست ى الق مى .

جتيح المأتباة لجمياع الطاالب وأعضااء هيئاة التادريس الطباعاة مان االنترنات  -
 وكذل  عمل مسح ض ئى عن طريس احدث اههز  االسأنر .

مسات ى الجامعاات   جتيح المأتبة للباحث لمعر ة متت ى هنياع المأتباات علاى -
  من دالل م وع مأتبات الجامعة الم رية . 
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 الجوائز ومنح التفوق 

 
 أوال : الج ائز والمنح من وبل إكار  الجامعة :  

يمنح الطاالب المساتجدون مان أبنااء همه رياة م ار العررياة التاصال ن علاى  .1
ها % علااى األواال مأا ااأ  واادر 80ال ان يااة العامااة أو اللنيااة ماان م اار بمجماا ى 

 أررعة وثمان ن هنيها  ى السنة . 
يستمر صرف المأا آت للطاالب التاصالين علاى جقادير هياد هادا  اى امتتاناات  .2

 النقل .

ي رف للطالب التاصلين على جقدير عام هيد هادا  اى امتتاناات النقال سات ن  .3
 هنيها .

ي اارف للطااالب التاصاالين علااى جقاادير عااام ممتاااز  ااى امتتانااات النقاال مأا ااأ   .4
 ئة وعشرون هنيها .ودرها ما

ي اارف للطااالب المتاا لين ماان كليااات مناااظر  نلااس المأا ااأ  التااى ساابس ذكرهااا  .5
 بالتقديرات نلسها .

 ثانيا : الج ائز والمنح من وبل الكلية : 
 هائز  األستاذ الدكت ر / متم ك رأ ت ونديل ألوائل الخريجين ال الثة على النت  التالى 

 هنيا . 300أول الد عة : 
 هنيا .   100ثالث الد عة :     هنيا .   200ثانى الد عة :               

 هائز  األستاذ الدكت ر / عبد المنعم حسن كامل :
 هنيا . 250أول الد عة : 

 هنيا .   100ثالث الد عة :     هنيا .   150ثانى الد عة :             
 هائز األستاذ الدكت ر / الزهير نعمان :

 .   هنيا 100أول باطنة :                                         
 

 هائز األستاذ الدكت ر / أحمد نعمان ن ر :
   .   هنيا 100أول الهست ل هى :                            
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 األعمال التى تقوم بها إدارة شئون الخريجين 

 
 3664جليل ن كادلى :   .   المأان : الدور األرضى 

لمعنااى بهااا ) إكار  شاائ ن الطااالب ( جباادأ مرحلااة بعااد  تاار  الدراسااة للطالااب وا
هديد  أدرى جختلف عن اللتر  الساابقة لهاا وذلا  بعاد التخارج والمعناى بهاا ) إكار  
شائ ن الخاريجين ( وجبادأ بعاد ظها ر النتيجاة لللرواة النهائياة ) اللرواة الساكسااة ( 

 وجق م باألعمال التالية .  
كور ثاانى ( وحساب  –ل عمل كش ف الخاريجين حساب الترجياب ) كور أو .1

 المجم ى التراكمى . 
عماال كشاا ف بااراءات الخااريجين باانلس الترجيااب ومتاال الماايالك وجاريخااا )  .2

 كور ثانى ( .   –كور أول  

كور ثااااانى ( حسااااب  –عماااال إح اااااءات للخااااريجين بالكليااااة ) كور أول  .3
 ج زيعهم بالمتا ظات والن ى كل حسب هنسيتا .  

 سب الن ى ( .  عمل إح ائية نتائ  االمتتانات ) ح .4

بيااان بنتيجااة امتتااان اللروااة النهائيااة ماا زعين حسااب الناا ى ويرساال عاان  .5
مركاااز البتااا ث لتطااا ير التعلااايم  –طرياااس المجلاااس األعلاااى للجامعاااات 

 الجامعة بإكار  اإلح اء .  

الخاصة بت ر كلايات والمؤهالت العلمياة واالدتراعاات   301استمار  روم   .6
 كل جقدير على حده وحسب الن ى .

 ورار رئيس الجامعة بشأن منح الدرهات العلمية والدبل مات    عمل .7

إرسال كش ف الخريجين إلاى إكار  التكلياف با زار  ال اتة وكاذا إح اائية  .8
 بعدك الخريجين لكل كور وحسب الن ى .  
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عمل بيان مقارن بين األطباء للتعيين حسب طلب إكار  الشائ ن القان نياة  .9
رض مع زميال لاا سابقا  اى التعياين بالجامعة وكذل  ل وسام عندما يتعا

. 

والتقاديرات لخاري  الد عاة التدي اة ) كور   –عمل شهاكات التخرج المؤوتة   .10
كور ثانى ( بالكامل وذل  لتقديمهم للتعياين وأيضاا جساتخرج هاذه   –أول  

 الشاكات لجميع دريجى الكلية عند الطلب .

 يث .عمل شهاكات بعدك ساعات الدراسة لكل ماك  على حده وديم وحد .11

 إنجليزى .   –عمل شهاكات بتسب السير والسل ك عررى   .12

 عمل شهاكات بيان الدراسة باللغة اإلنجليزية .   .13

 سجل بتسليم وجسلم الشهاكات األصلية ) الكرج ن ( .   .14

القيام باالرك علاى األبليأيشان الا ارك مان الادول األهنبياة وكاذل  الارك علاى  .15
مااان همياااع الاااد عات  السااالارات العررياااة علاااى صاااتة البياناااات ل طبااااء

 والت ديس على صتة الشهاكات المقدمة منهم للجامعات األهنبية .

 عمل المتت ى العلمى للخرهيين )وديم _ حديث( .16

 وزار  ال تة (  و  –عمل كش ف بيانات الخرهيين لتقديمها ) للتجنيد   .17

 عند الطلب  
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 مكاتب الخدمات الطالبية بالجامعة 
 

 معة . المأان : المبنى اإلكارى للجا

 مأتب حجز جذاكر سلر بالقطارات بالجامعة : .1

 دلف المطعم المركزى بالجامعة   
 مأاجب البريد : .2

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

 

                              م وع الجامعة اإللكترونى : .3

 اإللكترونى :  الطب  م وع كلية   .4

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

 واعات االستذكار الهاكئ :   .5

 أمام كلية التررية .  واعة استذكار )ب( :   . أ
 أمام كلية التق ق والتجار واعة استذكار )ج( :   . ب

 أمام كلية التق ق والتجار واعة استذكار )ك( :   . ج

 

 أمام كلية التررية .  :مأتبة الطالب المركزية   .6

 –للاااة ) أنشاااطة رياضاااية ويضااام أنشاااطة مخت :إساااتاك الجامعاااة الرياضاااى  .7
 ه الة ( .    –ثقافية    –اهتماعية    –أنشطة  نية   –هميع أن اى الرياضات  
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 ) مستشلى الطلبة ( : مستشلى عالج الطلبة  .8

    المأان : بج ار الب ابة الغررية بالجامعة أمام مستشلى الطب البيطرى 
  1656-1896جليل ن كادلى :  

 اااى الكشاااف الطباااى األولاااى علاااى مشااااركة األد اااائيين بالمستشااالى  •
الطالب المرشتين للقب ل بالكليات المختللة وبال بداياة العاام الدراساى 

 الجديد سن يا مع أطباء اإلكار  العامة للشئ ن الطبية . 
هراحة عاماة  –ي هد بالمستشلى أد ائيين بالتخ  ات اآلجية ) باطنة عامة  •

جتاليل طبياة وأشاعة  –ية ع بية ونلس –مسال  ب لية  –أنف وأذن وحنجر    –
 –عياااك  رمااد  –عياااك  عظااام  –طااب طبيعااى وروماااجيز  –هلديااة وجناساالية  –

 عياك  أسنان ( . 

إهراء التتاليل الطبية الالزمة للطاالب المرضاى بمعمال المستشالى المقارر  لهام  •
 بمعر ة األطباء . 

 ي هااد وحااد  أشااعة جليلزي نيااة ووحااد  رساام مااخ ووحااد  رساام ولااب جقاا م بخدمااة •
التاالت المرضية المت لة لل حد  من الساك  األد ائيين واالستشاريين كال  ى 

 جخ  ا . 

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

 . الجمعة  الساعة ال انية ظهرا وحتى ال امنة صباحا عدا

وساااام العمليااااات التااااى يجاااارى بهااااا العمليااااات الجراحيااااة بمعر ااااة االستشاااااريين  •
 المتعاودين مع مستشلى الطالب . 

ي هد وسم كادلى لما بعد العمليات با وهبات غذائية مجانياة وجماريو وطبياب  •
 ساعة .  24ن رتجى على مدار 

ججهيزات داصاة  التاالت المرضية التى جتتاج إلى عمليات هراحية وجتتاج إلى •
 يتم جت يلها إلى المستشلى الجامعى الرئيسى . 

  جت يل حاالت األورام الخبي ة إلى معهد األورام بأسي ط . •
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 خطوط المواصالت إلى الجامعة 
 

 ( : م قف نزلة عبد الاله / الجامعة ، الق ر والع ك  .1دط روم ) •

   ( : م قف الشاكر / الجامعة الق ر والع ك  .11دط روم ) •

 .    ( : م قف األزهر / الجامعة الق ر والع ك 15دط روم ) •

 
 مواقف سيارات األجرة بمحافظة أسيوط 

 
 :  )مددل مدينة أسي ط الجن رى (  م قف نزلة عبد الاله   •

 .  ساحل سليم البدارى    –صد ا    –  ورى مركز أسي ط شرق ، أب جي 

 

 : ) بج ار هامعة األزهر ومتطة وطار األزهر(م قف األزهر  •

 . كيروط  –الق صية  –منلل ط  –أبن ب  –القاهر    –بنى س يف  –المنيا 

 

 :  ) مددل مدينة أسي ط الغررى (  م قف الشاكر   •

 .  ورى مركز أسي ط غرب   –ونا    –س هاج  
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 دليل تليفونات كلية الطب والمستشفى الجامعى    

 
 

 لروم المطل ب .  " وبل ا241لالج ال بأى روم من دارج حرم الجامعى يضاف " •
 أوال : أروام داصة باإلكار  العليا لجامعة أسي ط 

 روم التليل نات  البيان 
 2456 -2455-2418 أ.ك. رئيس الجامعة 

 1026 -1025 أ.ك. نائب رئيس الجامعة لشئ ن الدراسات العليا 
أ.ك. نائب رئيس الجامعة لشئ ن ددمة المجتمع وجنمية  

 البيئة 
1518 

 1418-1027 الجامعة لشئ ن التعليم والطالب أ.ك. نائب رئيس 
 1032 أمين عام الجامعة 

 
 ثانيا : أروام داصة باإلكار  العليا لكلية الطب

 روم التليل نات  البيان           
 1902 - 1901 أ.ك. عميد الكلية                    

3602 - 3666 
 1919 أ.ك. وكيل الكلية لشئ ن الدراسات العليا والبت ث 

 3665-1916-1917 أ.ك. وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب 
 1904-1903 أ.ك. وكيل الكلية لشئ ن ددمة المجتمع وجنمية البيئة 

أ.ك. مدير اإلكار  المركزية للمستشفيات  
 الجامعية 

3014 

 1921 أمين عام الكلية
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 ثال ا : أروام داصة بالخدمات الطالبية :   
 ات روم التليل ن البيان 

 3663 -  2241 – 1928 إكار  شئ ن التعليم والطالب 
 2229 - 1927 إكار  المأتبات 

2226- 3693 
 3664 إكار  ددمة الخريجين 
 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 الجامعى والد اى المدنى بالكلية 
 3683 - 1875 وحد  ضمان الج ك  

 1871 -1870 -3683 مركز جط ير التعليم الطبى 
1872 - 1873 

 رابعا : كليل جليل نات سأرجارية األوسام األكاكيمية :   
 روم التليل نات  البيان           

 3679 - 1941 يا وسم الباث ل ه
 2048 وسم ال تة العامة 
 2024 وسم الطليليات 
 1991 وسم اللسي ل هيا 

 2015 وسم الميأروري ل هيا والمناعة 
 1997 وسم التشريح 

 2039 وسم الطب الشرعى 
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 جابع كليل جليل نات سأرجارية األوسام األكاكيمية :   
 روم التليل نات  البيان 

   2021 وسم اللارماك ل هى 

 1988 وسم الكيمياء التي ية الطبية 
 2036 وسم الهست ل هيا 

 دامسا : كليل جليل نات سأرجارية األوسام اإلكلينيأية : 
 روم التليل نات  البيان 

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

 3201 ناية المركز  وسم التخدير والع
 3611 وسم طب المناطس التار  والجهاز الهضمى

 3957 - 3940 – 3826 وسم األمراض الباطنة العامة 
 3711 وسم األمراض ال درية والتدرن 
 3394 وسم الباث ل هيا اإلكلينيأية
 3280 وسم الجراحة العامة 

 3177 وسم الطب الطبيعى والروماجيز والتأهيل 
 3720 ألوعية الدم ية والشرايين وسم هراحة ا

 3343 وسم هراحة العظام
 3233 وسم هراحة المخ واألع اب

 3560 وسم هراحة األنف واألذن والتنجر 
 3231 وسم هراحة التجميل والتروق 
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 كليل جليل نات سأرجارية األوسام اإلكلينيأية :  جابع
 روم التليل نات  البيان 

 3760 وسم هراحة القلب وال در  

 3432 وسم هراحة المسال  الب لية 

 3162 وسم طب القلب واألوعية الدم ية 

 3643 وسم طب وهراحة العي ن 
 4351 - 4344 وسم طب األطلال  

 4641 وسم أمراض النساء والت ليد
 3876 وسم عالج األورام والطب الن وى 
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 دليل الخدمات بمحافظة أسيوط 

 
 :ة بمتا ظة أسي ط األندي: أوال 

 روم التليل ن  اسم الناكى  م
ناكى أعضاء هيئة التدريس بجامعة   1

 أسي ط
2323505 

 2336675 - 2336674 ناكى هامعة أسي ط 2
 2412274 - 2347027 ناكى العاملين بجامعة أسي ط  3
 2322139 ناكى أسي ط الرياضى  4
 2440088 ناكى ضباط الق ات المسلتة 5
 2325480 لين  بالق ات المسلتةصالة الب   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 التق ويين  11
 2333196 ناكى نقابة ال ياكلة  12
 2348877-2333851 ناكى الشبان المسلمين 13
 232294 ناكى الشباب المسيتى 14
ناكى العل م الجي ل هية وعل م اللضاء   15

 بجامعة أسي ط
2334233 
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 :البن ك بمتا ظة أسي ط : ثانيا 
 روم التليل ن  اسم البن   م
 2333853  رى هامعة أسي ط  –البن  األهلى الم رى  1
 2334300 ميدان طلعت حرب  –البن  األهلى الم رى  2
 2335500 ي لي   23شارى  –بن  القاهر    3
 2319203 شارى الجمه رية –بن  القاهر    4
 2351820  رى هامعة أسي ط –بن  القاهر    5
 2333606 ميدان طلعت حرب  –بن  اإلسأندرية  6
 2333717 بن  م ر  7
 2343312 امتداك شارى يسرى راغب   –بن    يل اإلسالمى  8
 2335244 تماعى بأسي ط بن  ناصر االه 9
 

 :ال تا ة واإلذاعة والتليلزي ن بمتا ظة أسي ط : ثال ا 
 روم التليل ن  البيان  م
 2322760 متطة إذاعة أسي ط 1
 2322869 متطة جليلزي ن أسي ط  2
 2334650 وكالة أنباء الشرق األوسط 3
 2294900 مأتب هريد  األهرام  4
 2348194 مأتب هريد  الجمه رية  5
 2334150 مأتب هريد  األدبار 6
 2314374 كار النشر والت زيع بجامعة أسي ط 7
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 : اللناكق الهامة بمتا ظة أسي ط :  رابعا 
 روم التليل ن  العن ان  البيان  م
 ندق كار الضيا ة   1

 بجامعة أسي ط 
المبنى اإلكارى بجامعة  

 أسي ط 
2335832 

شارى متمد ج  يس    ندق الدار البيضاء  2
 دشبة

2336662 

 2332713 متلرى من شارى ثابت   ندق السالم  3
 2320782 متلرى من شارى ثابت   ندق مأة  4
 2312121 شارى ك رنيش النيل   ندق أسي جيل  5

2312122 
دلف متطة السأة    ندق بدر  6

 التديد 
2329811 
2329812 

شارى متمد ج  يس    ندق ادناج ن  7
 دشبة

2331600 
2338181 

ف متطة السأة  دل  ندق ريم  8
 التديد 

2311421 
2311422 
2311433 

 ندق ضباط الق ات   9
 المسلتة 

ناكى ضباط الق ات  
 المسلتة 

2300088 

ناكى شركة أسمنت    ندق ناكى األسمنت  10
 أسي ط 

2361578 
2361568 
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 : ددمات متن عة : دامسا 
 روم التليل ن  البيان  م

 2315228  رى شركة م ر للطيران بأسي ط 1
2315229 

 2330410  رى شركة م ر للسياحة بأسي ط 2
2337640 

 2411844 مأتب حجز جذاكر القطارات بجامعة أسي ط  3

 
 

4 
 
 

     
 كير السيد  العذراء بجبل كرنكة بأسي ط

2261100 
2261300 
2261400 
2261500 

 2591320 بالق صية ( المترق   ) كير السيد  العذارء  5
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 الطب  على م وع التعليم االلكترونى لكليةدط ات كيفية الدد ل 
Faculty Of Medicine E-Learning 

 

 عداك إ
 ا.د/ هدى احمد على مخلوف  ا.د/ هبة عطية يسى 

 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

 

 مدير وحدة ضمان الجودة
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