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

  
يسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل والذى يتضمن أهم ما يحتاجه الطالب من معلومات عن 

  شطتها ، حيث يعرض لكم الئحة الكلية ونظام الدراسة بها . الكلية وأن
كما يقدم لكم أيضا ما تحتاجونه من خدمات داخل الكلية والجامعة ، وكذلك نبذة عـن  

  األنشطة الطالبية وكيفية االشتراك واألنضمام لهذه األنشطة . 
أن يوفقنا اهللا  وأخيرا أتمنى لكم التوفيق فى دراستكم لتكونوا عونا لهذا الوطن وأتمنى

لخدمتكم ، وإدارة الكلية ترحب بكم فى أى وقت للحوار والتفاعل من أجل مصـلحتكم  
  ولتحقيق ما ترجونه من هذه الكلية العريقة . 
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   ١٩٦٠لسنة  ١٢٩٥أنشأت كلية الطب جامعة أسيوط بالقرار الجمهورى رقم    
  وألحقت أقسام الصيدلة  ١٩٦٠يوليو  ١٤الموافق  ١٣٨٠محرم سنة  ٢٠الصادر فى 

  . بكلية الطب بنفس القرار المشار إليه لتكون نواة مستقلة لكلية الصيدلة بجامعة أسيوط بعد ذلك 
  بعدد :  ١٩٦٠/١٩٦١بدأت الدراسة بكلية الطب جامعة أسيوط فى العام الجامعى 

    قسما      ١٥
  عضو هيئة تدريس     ١٧
  طالبة ) .   ٢١ –طالب  ١٢٥طالب وطالبة (  ١٤٦

  تضم الكلية :   ٢٠١٦/٢٠١٧وفى العام الجامعى الحالى 
    قسما       ٣٢  
  عضو هيئة تدريس     ١١٤٧  

  مدرس مساعد ومعيد       ٥٨٩      
  طالب وطالبة      ٣٧٦٥  

ة العلوم منذ بداية الدراسة بهـا ،  م تم استالم مبنى الكلية الحالى بعد أن استضافتها كلي١٩٩٧فى عام 
  أضيف للكلية مجمعا للمدرجات به قاعة للمؤتمرات .   ٢٠٠١وفى عام 

  يخدم العملية التعليمية بالكلية اآلن : 
    . مدرج مكيف الهواء      ٢٢  

  قاعة درس      ٣٧
        معمال      ٣٦  
  متحف تعليمى     ٥
  مشرحة تعليمية    ١  
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  . احمد محمد كمال المنشاوىأ.د.       
  عميد كلية الطب            

  ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية
  . القلب والصدرجراحة أستاذ      

    
  

  .  محمد مصطفى محمد الشرقاوىأ.د.     
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .  

  .  جراحة العظامأستاذ            

  
   مها محمد سيد احمد الخولىأ.د.        

  وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .   
  .  الصدريةأستاذ األمراض          

  
  
                          . حماد الدالى الدين عمادأ.د.             

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          
    .أستاذ بقسم طب األطفال            
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  الجناح األوسط  –المكان : الدور الخامس 

  ١٨٧٥ - ٣٦٨٣تليفون : 
يعتبر الطالب عنصر أساسى فى عملية التحديث والتطوير للبرنامج الدراسى ومقرراته 

طـالب  وطرق التدريس والتقييم ، ولهذا تدعو وحدة ضمان الجودة بالكليـة جميـع ال  
  للتعرف على أنشطة الوحدة والمشاركة اإليجابية معها . 

تسعى الكلية الى التحديث والتطوير المستمر فى جميع جوانب العملية التعليمية متمثلة 
فى تطوير طرق التدريس والعمل على تطبيق نظام التعليم االلكترونى واالستفادة منـة  

اً تطبيق نظـام االمتحانـات االلكترونيـة    فى زيادة المهارات العملية واالكلينكية وايض
  وزيادة التواصل بين الطالب واعضاء هيئة التدريس .

  ايضاً تم زيادة نسبة االمتحانات الموضعية والتى تضمن العدالة فى توزيع الدرجات .

ات االكاديميـة  اهتمت الكلية بأنشاء برنامج دراسى جديد يهدف الى الربط بين المقرر
  دة المهارات المكتسبة .واالكلينكية وزيا

ايضا تحرص ادارة الجودة بالكلية على استطالع رأى الطالب فى جميع نواحى العملية 
  التعليمية كما تحرص أيضا على استطالع الرأى فى اداء اعضاء هيئة التدريس .

كما تهتم ادارة الجودة بمتابعة العملية التعليمية من خالل زيـارات ميدانيـة لجميـع    
  الكلية للوقوف على جوانب القوة والضعف فى التعليم واالمتحانات .االقسام ب

تتم ايضا مراجعة دورية لألمتحانات من حيث المواصفات الشكلية والفنية للتأكد مـن  
مطابقة االمتحانات مع المحتوى الدراسى ونسبة الصعوبة والسهولة وتحقيق النسـب  

  المطلوبة من الموضعية فى االسئلة .
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  تهدف الوحدة إلي تنفيذ أهداف مركز توكيد الجودة بالجامعة من خالل األهداف التالية:

نشر ثقافة الجودة والوعي بأهمية تطبيق سياسات ووسائل ضـمان الجـودة    - ١
  وتقويم األداء الجامعي بين كافة العاملين بالكلية.

 إنشاء نظام متكامل لضمان الجودة بالكلية. - ٢
لكلية الدراسي وجميع المقررات الدراسية األكاديمية بالكلية ، توصيف برنامج ا - ٣

 ومعدالت القياس المتوافقة مع المعايير القومية والدولية.
إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لبرنـامج الكليـة الدراسـي وجميـع      - ٤

المقررات الدراسية التي تقدمها الكلية تمهيداً العتمادها وفقاً للمعايير القومية 
 والعالمية.

المحافظة علي تحسين مستوي برنامج الكلية الدراسي والعناصر األخرى التي  - ٥
 تؤثر عليه.

تصميم وتطبيق ومراجعة أدوات ضمان الجودة من نماذج وإجراءات وتقـارير   - ٦
 التقويم بالكلية.

تصميم وتطبيق قواعد بيانات ووسائل جمع ومعالجة المعلومات التـي تخـدم    - ٧
 ة.تقويم األداء بالكلي

التعرف علي نقاط الضعف والقوة في عملية التعلم وتقديم مقترحات للتطـوير   - ٨
 والتحسين.

اقتراح سياسات وقرارات لتطوير برنامج الكلية الدراسي ومتابعة تنفيذ ما يتم  - ٩
 اعتماده منها.

إنشاء آلية تضمن مشاركة الطالب وحديثو التخرج في عملية تطوير وتحسين  - ١٠
 برنامج الكلية الدراسي.

االتصال الفعال مع مركز توكيد الجودة بالجامعة وكذلك تبادل الخبـرات مـع    - ١١
 وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة والجامعات المصرية األخرى.

  عميد الكلية                 وحدةلل مدير التنفيذى    
  احمد محمد كمال المنشاوىأ.د.                هدى احمد على مخلوفأ.د.         

  القلب والصدرأستاذ جراحة                   االمراض الصدريةأستاذ          
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  احمد محمد كمال المنشاوىأ.د/ 
  عميد الكلية

رئيس مجلس إدارة 
  الوحدة

  محمد مصطفى محمد الشرقاوىأ.د/ 
 عضواً  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

  لىعماد الدين حماد الدا /أ.د
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  عضوا

  محمد سيد احمد الخولىمها  /أ.د
 عضواً  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  هدى احمد على مخلوفأ.د/ 
  مدير الوحدة  الصدريةأستاذ بقسم 

  احمد فرغلى عبد الحميد عمرأ.د/ 
  معيةستشفيات الجاالموجودة  للشئون االداريةمستشفي النائب مدير 

  استاذ طب وجراحة العيون
  عضواً

   نهى ابوالفتوحأ.د/ 
  االمراض العصبية والنفسيةاستاذ بقسم 

 عضواً

  أ.د/ صفاء على مهران 
 عضواً  استاذ بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم

  أ.د/ اميمة جالل  
 عضواً  استاذ بقسم الفسيولوجى

  أ.د/ اشرف حمودة  
  ح االدمىاستاذ بقسم التشري

 عضواً

  أ.د/ غادة على فرغلى 
 عضواً  استاذ بقسم الطب الشرعى والسموم
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  أ.د/ هويدا عبد الحكيم نفادى 
 عضواً  أستاذ بقسم االمراض الباطنة

  عبير الرفاعىد/ ا.
 عضواً  الباثولوجيااستاذ بقسم 

  د/ محمد صفوت شاهين
 عضواً  أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة

  ن صابرد/ ضياء الدي
 عضواً  الجراعة العامة مساعد مدرس

  د/ دعاء يونس عبد الحفيظ
 عضواً  أستاذ مساعد بقسم الطفيليات

  د/ يسرا عاطف الشريف
 عضواً  مدرس بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم

  د/ نسرين عبد الراضى
 عضواً  مدرس بقسم الفسيولوجى

  د/ محمد جمال عبد العزيز
  نقيب االطباء

  رجعضو من الخا

  د/ امانى الشاهد 
  عضو من الخارج  مدير االدارة الطبية لمستشفى الطلبة

  طالب  محمود محمد سعد الطالب/
  طالب  احمد مختار محمد الطالب/

داري لوحدة المدير اال  حسام جمال الدين محمد /أ 
  ضمان الجودة

مسئول غرفة التوثيق   نهي محمد نبيل أ /
  والمتابعة

  مدخل بيانات  ر عبد الرحيمحسين عبد الناص أ  /
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أطباء أكفاء  بتخريجتلتزم كلية الطب جامعة أسيوط 
على الممارسة الطبية الجيدة والتعليم الطبى قادرين 

، كما تتعهد محلياً واقليمياً المستمر والمنافسة 
وتطوير المهنة االرتقاء بالبحث العلمى بالمساهمة فى 

مرضية للمجتمع فى إطارأخالقى وتقديم خدمات صحية 
  .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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ان تحصل كلية الطب البشرى جامعة اسيوط على 

  تصنيف ريادى اقليميا ومتقدم دوليا
تعليم والبحث العلمى من خالل تميز مستمر فى ال 

  وخدمة 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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  ال : المبنى اإلدارى :أو

 المسجد –المطبعة  –صالة التنس  –صالة األنشطة الطالبية  –صالة اللياقة البدنية  البدروم

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

  ل الكلية لشئون التعليم والطالبأ.د. وكي –أمين الكلية  –كيل الكلية لشئون البيئة أ.د. و  الدور األول

  الدور الثانى
أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  –العالقات العامة  –أ.د. عميد الكلية 

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

  
  ثانيا : األجنحة الفرعية :

 جناح ( ج ) جناح ( ب ) جناح ( أ )  األدوار

 البدروم
متحف  –قسم التشريح 

 التشريح
 بيت الحيوان مخازن المستشفى

 قسم الصحة العامة الحيويةقسم الكيمياء   قسم التشريح  الدور األرضى

  الدور األول
  قسم التشريح

 قسم الفارماكولوجى

  قسم الكيمياء الحيوية
 قسم الفسيولوجى

 قسم الباثولوجى

 قسم الهستولوجى قسم الهستولوجى قسم الفارماكولوجى  الدور الثانى

  الدور الثالث
قسم الميكروبيولوجيـا  

 والمناعة
 قسم الهستولوجى قسم الطفيليات

  دور الرابعال
  قسم الطفيليات

قسم الميكروبيولوجيـا  
 والمناعة

 –مركز تطوير التعليم الطبى 
مركز التدريب على جراحات 

وحـدة ضـمان    –المناظير 
ــدريب  –الجــودة  مركــز ت

 –االنعاش القلـب الرئـوى   
مركز التدريب على المهارات 

قاعـات   –الطبية األساسـية  
 المؤتمرات

ـ  ا قسم الصحة العامة الباثولوجي
  والهستولوجى والطب الشرعى

-:لطبرسم كروكى لكلیة االتالى 
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  اهداف الكلية  

 ١٢٩٥رار الجمهورى رقـم  وط التى انشأت بالقان كلية الطب جامعة اسي ):١مادة (

تعمل جاهدة على  ١٩٦٠/١٩٦١الدراسة بها فى العام الجامعى وبدأت ١٩٦٠لسنة 

مواكبة التطور فى العلوم والتقنيات الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية التى تقدمها 

قـوم  من خالل مستشفياتها الجامعية الى المجتمع الذى يحيط بها فى صعيد مصر وت

الكلية دوما بتطوير نظمها التعليمية وتنقية العلوم من المعلومات القديمة واستبدالها 

بالمعلومات الحديثة بما يتناسب  مع مستوى الطب الحديث وبالجرعة التى يحتاجهـا  

طالب الطب سواء فى مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا بما يتضـمن كفـاءة   

  -الكلية االتى:من اهداف  الطبى ولذا كانالجودة المنشودة فى المجال 

تخريج اطباء مؤهلين علميا واكلينيكيا لمزاولة المهنة وقـادرين علـى المنافسـة     -١

 العالمية.

االرتقاء بمستوى الخريجين عن طريـق ورش العمـل والـدرورات  والنـدوات      -٢

 والمؤتمرات ومن خالل برامج التعليم الطبى المستمر.
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العلمية التطبيقية فى مجال العلوم الطبية والتى تهـدف  اجراء الدراسات والبحوث  - ٣

 الى خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

منح الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراة وشـهادات التخصـص المهنـى     -٤

 والدقيق لالطباء الراغبين فى ذلك.

 تقديم االستشارات والدعم العلمى والفنى للجهات المعنية بالخدمات الطبية. -٥

االتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية لتبادل الخبـرات   عقد -٦

 واجراء البحوث الطبية.

القيام بمتطلبات الوقاية من االمراض ونشر الثقافـة الصـحية وتقـديم الخـدمات      -٧

 العالجية والدقيقة الى المجتمع المحيط بها.

راسـة الظـواهر االجتماعيـة    استخدام العلوم الطبية االساسية واالكلينيكية فـى د  -٨

 واالقتصادية.

توفير مصادر المعرفة الحديثة من كتب ومجالت ودوريات علمية وشـرائط فـديو    -٩

  واقراص مبرمجة ونقاط اتصال مع شبكة المعلومات الدولية................الخ.
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  تتكون كلية الطب جامعة أسيوط من األقسام اآلتية : ) : ٢مادة ( 
  دمي وعلم الجنة قسم التشريح اآل - ١
 قسم الهستولوجيا (علم األنسجة وبيولوجيا الخلية ) - ٢
 قسم الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف األعضاء ) - ٣
 قسم الكيمياء الحيوية الطبية  - ٤
 قسم الباثولوجيا (علم األمراض)  - ٥
 قسم الفارماكولوجيا الطبية  - ٦
 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  - ٧
 قسم الطفيليات الطبية - ٨
 طب وجراحة العيون  قسم - ٩
 قسم اآلذن واآلنف والحنجرة (ويشمل أمراض التخاطب والسمعيات) - ١٠
 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية - ١١
 قسم الصحة العامة وطب المجتمع  - ١٢
 قسم طب األطفال  - ١٣
 قسم األمراض الباطنة  - ١٤
 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي  - ١٥
 قسم األمراض الصدرية  - ١٦
 ية والنفسية قسم األمراض العصب - ١٧
 قسم طب القلب واألوعية الدموية  - ١٨
 قسم األمراض الجلدية والتناسلية - ١٩
 ةقسم الباثولوجيا اإلكلينيكي - ٢٠
 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  - ٢١
 قسم أمراض النساء والتوليد  - ٢٢
 قسم الجراحة العامة  - ٢٣
 قسم جراحة العظام  - ٢٤
 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية  - ٢٥
 لمخ واألعصاب قسم جراحة ا - ٢٦
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 قسم جراحة التجميل  - ٢٧
 قسم جراحة القلب والصدر - ٢٨
 قسم جراحة األوعية الدموية  - ٢٩
 قسم األشعة التشخيصية  - ٣٠
 رام والطب النووىقسم عالج األو - ٣١
 قسم التخدير والعناية المركزة .  - ٣٢

  في الطب والجراحة. س: تمنح جامعة أسيوط بناء علي طلب كلية الطب درجة البكالوريو) ٣(مادة 

  اسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنواترمدة الد ) :٤ة (ماد
  المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هي : ) :٥مادة (
  الفرقة األولى :   ·

  التشريح اآلدمى وعلم األجنة
  الهستولوجيا

  الفسيولوجيا الطبية (وتشمل علم الفيزياء الحيوية)
  يوية الطبية  الكيمياء الح

  اللغة اإلنجليزية
  الحاسب اآللى   

  الفرقة الثانية: ·
  التشريح اآلدمى وعلم الجنة

  الهستولوجيا  
  الفسيولوجيا الطبية

  الكيمياء الحيوية الطبية  
  العلوم السلوكية واإلنسانية .

  حقوق اإلنسان .  
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 الفرقة الثالثة : ·

  الباثولوجيا     
  الفارماكولوجيا الطبية  

  لوجيا الطبية والمناعةالميكروبيو
  الطفيليات الطبية  

 الفرقة الرابعة : ·

  طب وجراحة العيون
  األذن واآلنف والحنجرة

  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية
  طب المجتمع  

 الفرقة الخامسة : ·

  وفروعها ةاألمراض الباطن
  طب األطفال

  الفرقة السادسة : ·
  الجراحة وفروعها

  أمراض النساء والتوليد
  

  الخطة الدراسية واالمتحانات : تنقسم مراحل التعليم إلي مرحلتين :   : ٦مادة 
  مرحلة العلوم األساسية( الفرقة األولي والثانية والثالثة ) المرحلة األولى :
  مرحلة العلوم الطبية اإلكلينيكية ( الرابعة والخامسة والسادسة ) المرحلة الثانية :
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  بية األساسية ) :أوال : المرحلة األولي ( العلوم الط
  أسبوعا ( ثالثون أسبوع ) في العام الدراسي   ٣٠مدة الدراسة  ·
  الدور األول :  في شهر مايو    يعقد االمتحان في دورين :   ·

  الدور الثاني : في شهر سبتمبر  
ويجوز لمجلس الجامعة بناء علي توصية مجلس الكلية تعديل مواعيد االمتحان 

  .  وبتالي عدد األسابيع الدراسية 
  تخصيص الدرجات :

( خمسون بالمائة ) مـن   %٥٠تخصص لدرجات االمتحان التحريري  ·
  الدرجة الكلية للمادة .

 لالمتحان الشفوي والعلمي   %٣٠ ·

 المتحان أعمال السنة   %٢٠ ·

تتمثل درجات امتحانات أعمال السنة في مجموعة الدرجات التـي يحصـل   
 –قويم األخـرى ( شـفوي   عليها الطالب في االمتحانات الدورية ووسائل ال

....الخ) وكذلك درجة تقويم المواظبة ويتم احتسابها بمعرفة القسم -عملي 
المختص ، ويحتم أن تكون هذه االمتحانات الدوريـة علـي مـدار العـام     

  الدراسي وفقا للنظام الذي يقره مجلس الكلية .  
ال لكل منهما و %٥٠درجة النجاح في اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي  ·

تضم الدرجات التي يحصل عليها الطالب في أي منهما إلـي مجمـوع   
  درجة الفرقة األولي أو المجموع التراكمى .

ال تعقد امتحانات أعمال سنة للغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والعلـوم   ·
 السلوكية وحقوق اإلنسان .

 والحاسب اآللي والعلـوم السـلوكية ال تعـوق    ةالرسوب في اللغة اإلنجليزي ·
االنتقال إلى الفرقة األعلى داخل المرحلة األولى ( العلوم الطبية األساسـية )  



 -24 - 

ويتقدم الطالب المتحانات الدورين األول والثاني كل عام حتى ينجح وال ينقل 
إلي المرحلة الثانية ( العلوم الطبية اإلكلينيكية ) إال إذا كان ناجحا في كل ما 

 ولي . درس في بالمرحلة األ

الرسوب أو التخلف فيما ال يزيد عن مادتين من المواد الطبية  ال يعوق ·
 من انتقال طالب الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية  

ال ينقل طالب الفرقة الثانية إلي الفرقة الثالثة إال إذا كان ناجحـا فـي    ·
 جميع المواد الطبية .

بيـة  ال ينقل طالب الفرقة الثالثة إلـي المرحلـة الثانيـة ( العلـوم الط     ·
) إال إذا كان ناجحا في جميع المواد التي تمت دراستها فـي  ةاإلكلينيكي

 المرحلة األولي ( العلوم الطبية األساسية )  

  ثانيا : المرحلة الثانية ( العلوم الطبية األساسية ) 
  أسبوعا ٣٢مدة الدراسة بالفرقة الرابعة            ·
  وعاأسب ٣٦مدة الدراسة بالفرقة الخامسة والسادسة  ·

  
 يعقد االمتحان في دورين :  

  في يونيو      للفرقة الرابعة      الدور األول :          
  في يوليو      للفرق الخامسة                                     
  في نوفمبر    للفرقة السادسة                                     

ــاني :         ــدور الث ــة      ال ــرقتين الرابع ــن الف ــل م ــبتمبر لك ــي س   ف
  والخامسة ويوليه للفرقة السادسة                                           
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  مواعيد بداية الدراسة واالمتحانات في المرحلة اإلكلينيكية
  

 الدور الثاني الدور األول بداية الدراسة  الفرقة الدراسية

 سبتمبر يونيو أكتوبر الرابعة

 سبتمبر يوليو أكتوبر الخامسة

 يوليو نوفمبر نوفمبر السادسة

   
مع مراعاة أن يجوز لمجلس الجامعة بناء علي توصية من مجلس الكليـة   

تعديل مواعيد االمتحانات ومواعيد بداية الدراسة للمرحلة اإلكلينيكية وبتالي 
  عدد األسابيع الدراسية  

  تخصيص الدرجات :  
  من الدرجة الكلية لالمتحان التحريري   %٥٠تخصص  ·
 ينيكىلالمتحان الشفوي واإلكل %٣٠ ·

 المتحان أعمال السنة . %٢٠ ·

تتمثل فى امتحانات أعمال السنة فى مجموع الدرجات التى يحصـل عليهـا   
 –عملى  –الطالب فى االمتحانات الدورية ووسائل التقويم األخرى ( شفوى 

إكلينيكى ... الخ ) وكذلك درجة تقويم المواظبة ، ويتم احتسـابها بمعرفـة   
يتم من تقييم للطالب أثناء وفى نهاية الـدورة  القسم المختص بناءا على ما 

 اإلكلينيكية .  
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فى األقسام التى تشارك معها تخصصات فرعية مثل األمراض الباطنـة والجراحـة    ·

 فيراعى اآلتى : 
يكون كل قسم فرعى مسئول عن تقييم الطالب خالل فترة الدراسة به فـى ضـوء الـزمن    *

ال السنة المخصصة ويتم تسليم كشـوف الـدرجات   المخصص بالجدول الدراسى ودرجة أعم
  النهائية مجمعة إلى القسم األم . 

يقوم كل قسم فى نهاية العام بتسليم السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم          *
( القسم األم ) الباطنة العامة أو الجراحة العامة أسـئلة القسـم ليـتم وضـع     

(               الورقة الثالثة فى التحريـرى  االمتحان التحريرى واختيار أسئلة
االختبار الموضوعى ) من بينها ويتم تصحيح األسئلة عن طريق القسم واضـع  

 األسئلة .  

فى االمتحان اإلكلينيكى تتم المشاركة حسب الحاالت المتوفرة فى القسم العـام  *
 وفروعه التخصصية . 

 الحاالت كل فى تخصصه .  يقوم أعضاء هيئة التدريس بامتحان الطالب على 

ال ينقل الطالب داخل المرحلة الثانية إلى الفرقة الدراسية األعلى إال إذا  ·
 كان ناجحا فى جميع المواد الدراسية بالفرقة المقيد بها .  

توزيع ساعات الدراسة واالمتحانات والدرجة النهائيـة لكـل مـادة     : ٧مادة 
  .   بالفرقة الدراسية بمرحلة البكالوريوس

  
  
  
  
  
  



 -27 - 

  
  الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة األولى :

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

التشريح اآلدمى 
  وعلم األجنة

( ويشمل علم 
 الحياة )

١٢٠ ١٢٠ 

 ٣اختبار تحريرى مدته  - 
ساعات متضمنا علم 

  األجنة .
 عملية . - 
 شفوية - 

٢٥٠ 

  ٦٠  ٦٠  الهستولوجى

اختبار تحريرى مدته  - 
 ساعتان

 عملية - 
  شفوية - 

١٥٠  

  الفسيولوجيا
( وتشمل علم 
  الفيزياء الحيوية)

١٥٠ 
 ١٠منها 

ساعات 
فيزياء 
  حيوية

٦٠  

 ٣اختبار تحريرى مدته  - 
ساعات متضمنا 
  الفيزياء الحيوية .

 عملية . - 
  شفوية - 

٢٥٠  

  ٦٠  ٧٥  الكيمياء الحيوية

اختبار تحريرى مدته  - 
  ساعتان.

 عملية . - 
  يةشفو - 

١٥٠  

اختبار تحريرى مدته  -   -   ٣٠  اللغة اإلنجليزية
  ٥٠  ساعة واحدة .
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  الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الثانية :
  

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

التشريح اآلدمى وعلم 
 األجنة

١٢٠ ١٢٠ 

اختبار تحريرى  -
 مدته ثالث ساعات

 عملية -
 شفوية -

٢٥٠ 

  ٦٠  ٦٠  الهستولوجيا

اختبار تحريرى  -
 مدته ساعتان

 عملية -
  شفوية -

١٥٠  

  ٦٠  ١٥٠  الفسيولوجيا

اختبار تحريرى  -
 مدته ثالث ساعات

 عملية -

  شفوية -

٢٥٠  

  ٦٠  ٧٥  الكيمياء الحيوية

اختبار تحريرى  -
 مدته ساعتان

 عملية -

  شفوية -

١٥٠  

لعلوم السلوكية ا
اختبار تحريرى  -  -  ٣٠  واإلنسانية

  ٥٠  مدته ساعة واحدة

اختبار تحريرى  -  -  ٣٠  حقوق اإلنسان
  مدته ساعة واحدة

٥٠  

  

اختبار تحريرى مدته  -   -   ٣٠  الحاسب اآللى
  ٥٠  ساعة واحدة .
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  الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الثالثة :
  
  

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

 ١٢٠ ١٢٠ الباثولوجيا

اختبارتحرير  - 
ىمدته ثالث 
 ساعات

 عملية - 
 شفوية - 

٣٠٠ 

  ٦٠  ١٢٠  الفارماكولوجيا

اختبار تحريرى  - 
مدته ثالث 
 ساعات

 عملية - 
  شفوية - 

٣٠٠  

  ٦٠  ٩٠  الميكروبيولوجيا

ختبار تحريرى ا - 
 مدته ساعتان

 عملية - 
  شفوية - 

٢٠٠  

  ٦٠  ٦٠  الطفيليات

اختبار تحريرى  - 
 مدته ساعتان

 عملية - 
  شفوية - 

١٥٠  
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  المتحانات : الفرقة الرابعة :الخطة الدراسية وا

  
  

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

طب وجراحة 
 العيون

 أسابيع ٨ ٨٠

اختبار تحريرى  - 
مدته ثالث 
 ساعات

 إكلينيكية - 
 شفوية - 

٢٥٠ 

األنف واألذن 
  أسابيع ٤  ٦٤  والحنجرة

اختبار تحريرى  - 
 مدته ساعتان

 إكلينيكية - 
  شفوية - 

٢٠٠  

الطب الشرعى 
والسموم 
  اإلكلينيكية

٨٠  

ساعة  ٦٤
عملى + 
إكلينيكى 
لمدة 
  أسبوعين

اختبار تحريرى  - 
 مدته ساعتان

 عملية وإكلينيكية - 
  شفوية - 

٢٠٠  

  ١٢٨  طب المجتمع

ساعة  ٦٤
عملى + 
أسبوعين 
تدريب 
  ميدانى

اختبار تحريرى  - 
مدته ثالث 
 ساعات

عملية وتطبيقات  - 
 مدنية .

  شفوية - 

٣٠٠  
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  الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة الخامسة :

  
  
  
  
  
  
  
  

المقرر 
 راسىالد

 عدد الساعات
 االختبارات

الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

األمراض 
الباطنة 
 وفروعها

٢١٦ 
٢٤ 
 أسبوع

ثالث اختبارات تحريرية  - 
مدة كل منها ثالث 

ساعات ( يكون أحدها 
 اختبار موضوعى .

 إكلينيكية . - 
 شفوية . - 

٩٠٠ 

طب 
  األطفال

١٢  ١٠٨ 
  أسبوع

اختباران تحريريان مدة  - 
ت األول ثالث ساعا

والثانى اختبار موضوعى 
 مدته ساعتان

 إكلينيكية . - 
  شفوية . - 

٥٠٠  
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  توزيع الساعات والدرجات على مقرر الباطنة وفروعها :

  

 المقرر

  عدد الساعات
أعمال  واألسابيع الدراسية

 السنة

 توزيع الدرجات

 اإلكلينيكية النظرية
 االمتحانات الشفوية تحانات التحريريةاالم

 أسبوع ساعة

الباطنة 
 العامة

٩٠ ١٢ ١١٠ 

٣٩٠  
ثالث اختبارات تحريرية 

 ١٥٠ويخصص لكل اختبار 
درجة على أن يحتوى االختبار 
الثالث على األمراض الجلدية 
والباثولوجيا اإلكلينيكية ، 

ويوضع االمتحان بمعرفة قسم 
ألسئلة الباطنة العامة بعد أخذ ا

 من األساتذة القائمين بالتدريس

٢٤٠ 

فروع 
الباطنة 
  الخاصة

٦٦  

٩  
أسبوعين 
لكل من 
القلب 

والصدرية 
والمتوطنة 

وثالث 
أسابيع 
للعصبية 
  والنفسية

تتم المشاركة مع قسم     ٧٠
  األمراض الباطنة العامة

األمراض 
  الجلدية

٢٠  ٣٠  ٢٠  ٣  ٢٤  

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

١٠  ٣٠  --   -   ١٦  

  ٢٧٠  ٤٥٠  ١٨٠  ٢٤  ٢١٦  لمجموعا
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  الخطة الدراسية واالمتحانات : الفرقة السادسة :

  
  
  
  
  
  

 المقرر الدراسى
 عدد الساعات

 االختبارات
الدرجة 
 عملى نظرى النهائية

 ٢١٦ الجراحة وفروعها
٢٤ 
 أسبوع

ثالث اختبارات  - 
تحريرية مدة كل 

منها ثالث ساعات ( 
يكون أحدها اختبار 

 موضوعى ).
 . إكلينيكية - 
 شفوية . - 

٩٠٠ 

أمراض النساء 
 ١٢  ١٠٨  والتوليد

  أسبوع

اختباران تحريريان  - 
مدة األول منهما 
ثالث ساعات 
والثانى اختبار 
موضوعى مدته 

 ساعتان .
 إكلينيكية . - 
  شفوية . - 

٥٠٠  
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  توزيع الساعات والدرجات على مقرر الجراحة وفروعها :
  

 المقرر

  عدد الساعات
ل أعما واألسابيع الدراسية

 السنة

 توزيع الدرجات

 اإلكلينيكية النظرية
 االمتحانات التحريرية

االمتحانات 
 أسبوع ساعة الشفوية

الجراحة العامة 
( والجراحات 

العامة والخاصة 
داخل منهج 
الجراحة 
 العامة)

١٢٠ ١٦ ١٦٠ 

٣٧٠  
ثالث اختبارات تحريرية 

 ١٥٠ويخصص لكل اختبار 
درجة على أن يحتوى االختبار 

لثالث على العظام والمسالك ، ا
ويوضع االمتحان بمعرفة قسم 

الجراحة العامة بعد أخذ 
األسئلة من األساتذة القائمين 

 بالتدريس

٢٧٠ 

تتم   ٤٠  ٣٠  ٤  ٢٨  جراحة العظام
المشاركة 
مع قسم 
الجراحة 
  العامة

  ٤٠  ٣٠  ٤  ٢٨  جراحة المسالك

  ٢٧٠  ٤٥٠  ١٨٠  ٢٤  ٢١٦  المجموع

  
  

الدرجات الكلية لكل مقرر على امتحانات أعمـال السـنة   توزيع ) :  ٨مادة ( 
والتحريرى والشفوى والعملى واإلكلينيكى فى سنوات الدراسـة  

  المختلفة :  
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  الفرقة األولى والثانية :
  

 المقرر
  الدرجة
 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

  أعمال
 سنة

 عملى شفوى تحريرى عملى شفوى تحريرى

 ٥٠ ٦٠ ١٤٠ ٤٠ ٣٥ ١٢٥ ٥٠ ٢٥٠ التشريح

  ٣٠  ٨٠  ١٤٠  ٢٥  ٥٠  ١٢٥  ٥٠  ٢٥٠  الفسيولوجيا

  ٤٠  ٣٠  ٨٠  ٢٥  ٢٠  ٧٥  ٣٠  ١٥٠  الهستولوجيا

  الكيمياء
  الحيوية

٢٠  ٥٠  ٨٠  ١٥  ٣٠  ٧٥  ٣٠  ١٥٠  

  اللغة
  اإلنجليزية

٥٠  -  -  ٥٠  -  ٥٠  -  -  

  -  -  ٥٠  -  -  ٥٠  -  ٥٠  السلوكيات

  الحاسب
  -  -  ٥٠  -  -  ٥٠  -  ٥٠  لىاآل

  حقوق
  اإلنسان

٥٠  -  -  ٥٠  -  ٥٠  -  -  
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  الفرقة الثالثة :
  

 المقرر
  الدرجة
 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

  أعمال
 سنةال

تحرير
 عملى شفوى ى

تحرير
 عملى شفوى ى

 ٨٠ ٥٠ ١٧٠ ٦٠ ٣٠ ١٥٠ ٦٠ ٣٠٠ الباثولوجيا

  ٧٠  ٦٠  ١٧٠  ٥٠  ٤٠  ١٥٠  ٦٠  ٣٠٠  الفارماكولوجى

  ٤٠  ٤٠  ١٢٠  ٣٠  ٣٠  ١٠٠  ٤٠  ٢٠٠  الميكروبيولوجى

  ٣٠  ٣٠  ٩٠  ٢٠  ٢٥  ٧٥  ٣٠  ١٥٠  الطفيليات

 
  الفرقة الرابعة :

  

 المقرر
  الدرجة
 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

  أعمال
 سنة

 عملى شفوى تحريرى عملى شفوى تحريرى

طب 
وجراحة 
 العيون

٦٠ ٦٠ ١٣٠ ٤٠ ٣٥ ١٢٥ ٥٠ ٢٥٠ 

األنف 
واألذن 
  رةوالحنج

٤٠  ٤٠  ١٢٠  ٣٠  ٣٠  ١٠٠  ٤٠  ٢٠٠  

الطب 
  ٤٠  ٤٠  ١٢٠  ٣٠  ٣٠  ١٠٠  ٤٠  ٢٠٠  الشرعى

طب 
  ٣٠  ٩٠  ١٨٠  ٣٠  ٦٠  ١٥٠  ٦٠  ٣٠٠  المجتمع
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  الفرقة الخامسة والسادسة :
  

 المقرر
  الدرجة
 الكلية

 الدور الثانى الدور األول

  أعمال
 سنة

 عملى شفوى تحريرى عملى شفوى تحريرى

األمراض 
الباطنة 
 اوفروعه

٩٠٠ 

٢٦٥ ٥٥ ٤٧٠ ٢٠٠ ٤٠ ٣٩٠ ١٦٠ 

األمراض 
  الجلدية

٢٠  ٢٠  ٣٠  ١٠  ١٠  ٣٠  ٢٠  

الباثولوجيا 
  اإلكلينيكية

-  ١٠  ٣٠  -  ١٠  ٣٠  -  

  ١٦٠  ٤٠  ٣٠٠  ١٢٠  ٣٠  ٢٥٠  ١٠٠  ٥٠٠  طب األطفال
الجراحة 
  وفروعها

٩٠٠  
٣٧٠  ١٢٠  

١٣٥  ١٣٥  
٤٣٠  

  ٥٠  ٤٠  ٣٠  جراحة العظام  ١٨٥  ١٨٥
  ٥٠  ٤٠  ٣٠  جراحة المسالك
أمراض النساء 
  ١٠٠  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٥٠  ١٠٠  ٥٠٠  والتوليد

 

  توزيع درجات مرحلة البكالوريوس :

 المرحلة الدراسية
مجموع  درجات الفرقة الدراسية

 الثالثة الثانية األولى الدرجات

 ٢٦٠٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٨٠٠ مرحلة العلوم األساسية
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المخصصـة   من الدرجات %٣٠: يعتبر الطالب راسبا إذا حصل على أقل من  ٩مادة   ما

   ألى مادة من مواد الدراسة الطبيةلالمتحان التحريرى 
  

     : لمجلس الجامعة الموافقة على إجراء تعديل فى نظام االمتحان فى أى من ١٠ما  مادة 
  مواد الدراسية وذلك بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم المخصص .ال     

   
  : يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية :  ١١م  مادة 

 من مجموع الدرجات  %٨٥    ممتاز 
 % من مجموع الدرجات ٨٥إلى أقل من  %٧٥    اجيد جد

 من مجموع الدرجات %٧٥إلى أقل من  %٦٥    جيد
  من مجموع الدرجات %٦٥إلى أقل من  %٦٠    ول مقب

  أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين : 
 من مجموع الدرجات %٦٠إلى أقل من  %٣٠     ضعيف

  من مجموع الدرجات %٣٠أقل من   ضعيف جدا
 

ـ   ١٢مادة  ة : الرفع لإلنجاح بإضافة درجات للوصول لدرجة النهاية الصغرى للمادة يكون بعـد موافق
والفرقـة   مجلس الكلية بناء على توصيات الممتحنين للفرقة وتضم الدرجات المضافة إلى مجموع المادة

  .والمجموع التراكمى وطبقا للقواعد التى يقرها مجلس الجامعة 
: يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملية واإلكلينيكية ولمجلس الكليـة بنـاء   ١٣ مادة

 ٣٧٥٠ ١٤٠٠ ١٤٠٠ ٩٥٠ مرحلة العلوم اإلكلينيكية

  ٦٣٥٠  -  -  -  المجموع التراكمى
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قسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلـه أو بعضـه إذا تجـاوزت    على طلب مجالس األ
من إجمالى الدروس العملية واإلكلينيكية ويعتبر الطالب راسبا فى المقـررات التـى    %٢٥نسبة غيابه 

ـ   ا حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية وفى هذه الحالة يعتبـر غائب
بعذر مقبول ، وعلى الطالب المحروم أن يعيد حضور الدروس العملية واإلكلينيكيـة للمـواد التـى لـم     

  . يستكمل فيها نسبة الحضور 
  

: يتم احتساب التقدير النهائى لدرجة البكالوريوس على أساس المجموع التراكمـى   ١٤ة ادم
الطالب مرتبة الشرف إذا كان  للدرجات التى حصل عليها الطالب فى كل الفرق الدراسية ويمنح

تقديره النهائى بدرجة ممتاز أو جيد جدا وعلى أال يقل تقديره العام فى أى فرقة دراسية عن جيد 
جدا وعلى أن ال يكون قد رسب فى أى فرقة أو أى امتحان له فى المواد الطبية ويـتم ترتيـب   

  الطالب عند التخرج للمجموع التراكمى .
   

يعفى الطالب المحول للكلية من حضور بعض مقررات الدراسـية  : يجوز أن  ١٥ دةما
أو من أداء االمتحانات فيها إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات 
تعادله فى كلية جامعية معترف بها ، ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعـة بعـد   

مجلس الكلية بعـد أخـذ رأى    موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بناء على اقتراح
  .مجلس القسم أو مجلس األقسام المختصة 

   
: يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتـاليتين   ١٦ دةما

أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام فى الدراسة 
  زيادة مدة وقف القيد . وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة
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الطالب المقيدون والمرخص لهم بتأدية امتحـان مـن الخـارج     : ١٢٣مادة 
  خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد .

  
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بـالقوانين واللـوائح والتقاليـد    : ١٢٤مادة  

  الجامعية وعلى األخص: 
  المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .   األعمال .١
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المـدبر عـن حضـور     .٢

الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى التى تقضى اللوائح 
 بالمواظبة عليها .  

كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسـلوك   .٣
 ارجها .  داخل الجامعة أو خ

كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش فى امتحان أو  .٤
 شروع فيه   

كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها  .٥
  . 
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون تـرخيص سـابق مـن     .٦

 السلطات الجامعية المختصة . 
ات أو إصدارات جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعـات  توزيع النشر .٧

 بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
االعتصام داخل المبانى الجامعية أو االشـتراك فـى    - ٨

 مظاهرات للنظام العام أو اآلداب .
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كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضـبط فـى    : ١٢٥مادة 
يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول حالة تلبس 

االمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مـواد هـذا االمتحـان    
  ويحال إلى مجلس التأديب .

أما فى األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقـرار مـن مجلـس      
علميـة  التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة ال

  إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .
  
  العقوبات التأديبية هى :   : ١٢٦مادة  

  التنبيه شفاهه أو كتابة .   .١
 اإلنذار . .٢

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . .٣

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا   .٤

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا . .٥

 المتحان فى مقرر أو أكثر .الحرمان من ا .٦

وقف قيد الطالب لدرجة الماجسـتير أو الـدكتوراه لمـدة ال تجـاوز      .٧
 شهرين أو لمدة فصل دراسى .

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .  .٨

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا . .٩

 الحرمان من االمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر . .١٠
 القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر  حرمان الطالب من .١١
 الفصل من الكلية لمدة ال تزيد على فصل دراسى . .١٢



 -42 - 

  
ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقـدم إلـى االمتحانـات فـى جامعـات      

  جمهورية مصر العربية .
ويجـب إبـالغ   ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخـل الكليـة   

  القرارات إلى ولى أمر الطالب . 
  وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب  

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضرى ثـالث  
  على األقل من تاريخ صدور القرار . سنوات

   
  المختصة بتوقيع العقوبات هى :   الهيئات : ١٢٧مادة   
األساتذة واألساتذة المساعدين : ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة  .١

فى المادة السابقة عما يقع من الطـالب أثنـاء الـدروس والمحاضـرات     
  واألنشطة الجامعية المختلفة .

دة السـابقة ،  عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثمانى األولى المبينة فى المـا  .٢
وفى حالة حدوث اضطرابات أو إخالل يتسبب عنه أو يخشى منه عـدم انتظـام   
الدراسة أو االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع العقوبات المبينة فى المادة السابقة 
، على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علـى مجلـس   

نهائى من الجامعة ، وعلى رئـيس الجامعـة   التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل ال
بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائهـا أو  

 تعديلها . 
رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبينة فـى المـادة السـابقة عـدا      .٣

طالب المحـال  العقوبة األخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع ال
 إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته . 

  . مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات . ٤
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ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده  : ١٢٨مادة   

إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله  ١٢٦من المادة 
ما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق في

سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميـد  
  الكلية .  

وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى 
  مجلس التأديب .

  
قيـع العقوبـات   القرارات التى تصدر من الهيئات المختصـة بتو :  ١٢٩مادة  

  تكون نهائية .   ١٢٧التأديبية وفقا للماد 
ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرارات الصادرة غيابيا من مجلس التأديب وذلك   

من خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمـره ويعتبـر القـرار    
حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شـخص الطالـب أو ولـى أمـره     

  ف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول  وتخل
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعـة  
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة مـا  

  يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .
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  الجناح األوسط .  –المكان : الدور الخامس 

   - ١٨٧٣ – ١٨٧٢ -١٨٧١ -١٨٧٠ – ٣٦٨٣تليفون داخلى : 
تنظيم وإقامة دورات تدريبية وورش عمل للتدريب على أساسـيات   -١

استخدامات المناظير الجراحية والباطنية للسادة األطباء المقيمـين  
يئة التـدريس وأخصـائى واستشـارى وزارة الصـحة     وأعضاء ه

والتأمين الصحى والمستشفيات العسكرية ومستشـفيات الشـرطة   
 سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .  

تنظيم وإقامة دورات عن اإلسعافات األولية وطرق الحقن ألطباء التدريب  -٢
 .السادسة ) وطالب السنوات النهائية ( الفرقة الرابعة والخامسة و

تنظيم وإقامة دورات عن اإلنعاش القلب الرئـوى ألطبـاء التـدريب وطـالب      - ٣
 عة والخامسة والسادسة ) السنوات النهائية ( الفرقة الراب

) باالضـافة   والـدكتوراة   –وطلبة الدراسات العليا ( الماجسـتير   
 للقلب .الطباء االمتياز معتمدة منة الجمعية االمريكية 

دورات عن الخيوط والغرز الجراحية ألطباء التـدريب   تنظيم وإقامة -٤
 وطالب السنوات النهائية ( الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة ) .

 

الطب القـائم علـى الـدليل    إقامة دورات تدريبية وورش عمل عن  -٥
للسادة االطباء واالخصائيين واالستشاريين واعضاء هيئة التدريس 

وزارة الصـحة او التـأمين   من داخل وخارج الجامعة سواء مـن  
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 الصحى او خارج الجمهورية

  
تنظيم وإقامة دورات تدريبية وورش عمل للسـادة أعضـاء    -٦

هيئة التمريض من داخل المستشفيات الجامعية أو خارجهـا مـن   
وزارة الصحة والتأمين الصحى على اإلسعافات األولية واإلنعـاش  

 القلب الرئوى والخيوط والغرز الجراحية . 

إقامة دورات تدريبية وورش عمل للسـادة العـاملين فـى    تنظيم و-٧
القطاع العـام والخـاص علـى اإلسـعافات األوليـة      الشركات و

والحـروق والكسـور واإلصـابات    واإلنعاش القلـب الرئـوى   
 .  واألمراض المهنية 

المشاركة فـى تنظـيم الـدورات التدريبيـة وورش العمـل       -٨
لطبية سواء مـن داخـل   والمؤتمرات التى تقيمها الجمعيات والهيئات ا

 .  واستضافتها بمقر المركزالجامعة أو خارجها 

تم عمل موقع للتعليم االلكترونى للكلية ورفع بنـوك االسـئلة    -٩
لالقسام المختلفة على الموقع وتـم رفـع حـاالت معمـل المـريض      

 االفتراضى بحيث يتم مواكبة التطوير فى التعليم االلكترونى

ى مجلس الكلية لدخول الطالب غلى تم اعتماد درجات لكل قسم ف-١٠
موقع التعليم االلكترونى وتقييم ادائهم بحيث يتم مـن خاللـة تقيـيم    
الطالب وعمل جلسات مناقشة بين اعضاء هيئـة التـدريس بالقسـم    

 والطالب على الموقع .

تم عمل دورات وورش عمل مستمرة للتعريف بموقـع التعلـيم   -١١
الطالب وتقديم الدعم الفنى لكيفية االلكترونى الاعضاء هيئة التدريس و

 الموقعاستخدام 



 -46 - 

  
  

 
 

 
 
  تاز إدارة رعاية الشباب بأنها تتيح الفرصة للطالب لممارسة أوجه النشاط المختلفةتم
  ي يمكن المشاركة فيها وذلك من خالل سبعة لجان للنشاط الطالبي تحت إشراف ورعاية:الت

  عميد الكلية            احمد محمد كمال المنشاوى      دكتور / األستاذ  ال
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عماد الدين حماد الدالى     األستاذ الدكتور  /

  مدير إدارة رعاية الشباب  /         محسن محمود محمد                السيد  
ب خالل الفتـرة السـابقة بسـمات عديـدة     تميز النشاط الطالبي و أعمال اتحاد الطال

وجوانب ايجابية مشرقة مما أعطى أثرا ايجابيا لنشـاط االتحـاد ورعايـة الشـباب     
  نوجزها فيما يلي : 

تميزت انتخابات اتحاد الطالب بزيادة الوعي الطالبي و إدراكهم للمفـاهيم االنتخابيـة   *
إجماع الطالب على انتخـاب  التعصب بكافة ألوانه مما أدى إلى  الصحيحة و البعد عن

 خيرة طالب النشاط المميزين فعليا 
د / ٠زيادة الدعم المادي و المعنوي من قيادات الجامعة ممثلة فـي حضـور السـيد ا   *

د / نائب رئيس الجامعة للتعلـيم و الطـالب لكثيـر مـن     . رئيس الجامعة  و السيد ا
   .نشاطات الطالب و دعمهم و مكافآت العناصر المميزة منهم 

د / وكيل الكلية لشئون الطالب بتذليل كافـة  . د / عميد الكلية  و السيد ا. قيام السيد ا*
  .العقبات أمام اتحاد الطالب 

تغيير مفهوم طالب النشاط بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس مما أدى إلى ارتفـاع  *
المشـاركة   نسبة المشاركة الطالبية و كذلك حرص السادة أعضاء هيئة التدريس على

  .في األنشطة 
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التجانس و التفاهم بين طالب النشاط و أعضاء مجلس االتحاد و رواد اللجان ومستشار *
االتحاد و أخصائيو رعاية الشباب أدى إلى زيادة فاعلية النشاط و تذليل كافة المعوقات 

  اإلدارية وزيادة معدل األداء وارتفاع نسبة المشاركات الخارجية 
التعصب وحل محلها روح التعاون و العمل الجماعي ممـا رفـع نسـبة     اختفاء ظاهرة*

المشاركة الطالبية و األسر الطالبية   و الجمعيات المتخصصة و ظهور روح اإلبداع و 
  .التألق 

  ارتفاع درجة الوعي القومي و الحس االجتماعي و التكافل اإلنساني بين الطالب *
  بالدم و زيارات دور األيتام و القوافل الطبية  و ظهر هذا جلياً من خالل حمالت التبرع

اختيار موضوع مسرحية الكلية الذي يدعم روح االنتماء للوطن و التمسك بالدين و  ولعل 
   .األخالق لهو أصدق برهان على ذلك و
  ارتفاع معدل التفاعل بين الطالب و اإلدارة و تجسد ذلك في تعديل برنامج مؤتمر *

  الطالبي ركناً أساسيا فيه و ليس هامشياً كذلك االسترشاد الكلية ليصبح اليوم 
   .باالستبيانات الطالبية في دعم العملية التعليمية

  اتساع مشاركة العنصر النسائي في األنشطة الطالبية ووجود العديد منهن في *
   .مجلس اتحاد الطالب 

  وفيما يلي نبذة عن كل لجنة من لجان النشاط :
  ياضي:أوالً: النشاط الر
 /١٠ /١٢ة القدم وذلك يوم رفي مجال ك ةالرياضي دورة رياضي ط* نظمت لجنة النشا

  م بين مراحل السنوات المختلفة ( طلبة )  ٢٠١٦
* نظمت اللجنة الرياضية دورة رياضية في مجال تنس الطاولة طلبة وطالبات وذلك 

  م  ٢٠١٦ /١٨/١٠يوم الثالثاء الموافق 
القدم والتي نظمته إدارة رعاية الشباب في دورة كأس  ةكر* شاركت الكلية في دورة 

  م  ٢٤/١٠/٢٠١٦أكتوبر 
  م  ١٥/١١/٢٠١٦* شاركت الكلية في بطولة اللياقة البدنية وذلك يوم 

  . ٢٠١٦  /٢٤/١١يوم مبطولة الجامعة في كرة القد ي* شاركت الكلية ف
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   ٢٣/١١/٢٠١٦* شاركت الكلية في بطولة الجامعة لكرة السلة 
  
  
  حاصلة علي المركز الثالث في كرة السلة وأسماء الطالب هم:ـ 

*الطالب / محمد فابق حامد محمد"الفرقة الثالثة " * الطالب / محمود أحمد فائق أمين 
" الثانية " *الطالب /علي عادل أبو المجد سويسي " الثانية "  * الطالب /  أكرم 

ال محمود"األولي " *  الطالب / مصطفي احمد حمد" األولي " * الطالب / أحمد جم
  الطالب / علي عصام علي أبو المجد " األولي    أحمد محمد رشاد شحاتة " األولي"، * 

م وحصل علي  ٢٣/١١/٢٠١٦* شاركت الكلية في بطولة الجامعة لكرة الطائرة 
  وذلك أسماء الطالب الفائزين :ـ   ةمركز أول لكرة الطائر

  بيشوي عالم موريس"الفرقة السادسة  * الطالب / وقي " الفرقة الرابعة "الطالب /  ماريو صموئيل ش* 
  " كريم أيمن حسين " الثانية * الطالب /  الطالب / أكرم مصطفي أحمد حمد " األولي "* 

 *سيد علم محمد "السادسة "   * الطالب /   محمد هشام زيان " السادسة * الطالب / 
 علي عصام أبو المجد " األولي " * الطالب /    طلعت " الرابعة " كرلسالطالب / 

 /٢٢/١٢شاركت الكلية في بطولة الجامعة لكرة تنس الطاولة طلبة وطالبات  ·
  م  ٢٠١٦

م  ١٣/٢/٢٠١٧*شهر فبراير تنظيم دورة رياضية في كرة تنس الطاولة وذلك يوم 
  بقاعة تنس الطاولة بالكلية

ي االشتراك مع باقي األنشطة في اليوم *تكريم الطالب المتميزين في النشاط الرياض
التقدير علي المتميزين  توتوزيع الجوائز وشهادا ةطالبي خاص بمؤتمر الكلي

  والفائزين بالمركز علي مستوي الجامعة 
 

في كرة تنس الطاولة واأللعاب الصغيرة يوم  ة*شهر مارس تنظيم دورة رياضي
 ةلكليبصالة تنس الطاولة با ٣٠/٣/٢٠١٧الخميس الموافق 

 ٣٠م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧االحتفال بيوم اليتيم الموافق يوم الخميس 
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طفل وطفلة ومنحهم شنط ( ترنج بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خـارجي ـ كوتشـي ،     
  شراب ـ فانلة رياضي لألوالد )

  
  ثانياً: النشاط االجتماعي:

بامفلت علي الطالب والترحيب *مشاركة الطالب في حفل استقبال الطالب الجدد وتوزيع 
أ . د  دم  تحت رعاية السي ٢٠١٦ /٤/١٠أماكن األقسام بالكلية يوم  مبالطالب الجدد ومعرفته

  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية الطب، /
  ب .والسيد أ .د / محمد محمود فهمي فتح اهللا وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

إلي  ٥/١٠* اإلعالن عن مسابقة الشطرنج والبدء في تسجيل أسماء الطالب من  يوم 
  م  ١٢/١٠/٢٠١٦

ممن مسابقة الشطرنج علي مستوي الكلية وتم تصعيد  ١٨/١٠/٢٠١٦* االنتهاء يوم 
  الطالب الفائزين علي مستوي الجامعة وهم : ـ
  ماريو منير قالدة " الفرقة الخامسة  / *الطالب / مينا ناصر حكيم " الفرقة الخامسة * الطالب

  * الطالب / مينا أمير زكي " الفرقة الثالثةيا مجدي لبيب " الفرقة الثالثة "* الطالب / ارم
  "* الطالبة / مريم صالح موريس "الفرقة الخامسة " * الطالبة / يوستينا مرزوق " الفرقة السادسة 

  سة "* الطالبة / يوستينا مرزوق " الفرقة الساد
م لطالب الفرقة األولي  ١٩/١٠/٢٠١٦* عمل ايفنت تعريفي يوم األربعاء الموافق 

  نظام الدراسة وأسلوب المذاكرة . نبمدرج الصحة العامة ع
م بالدور الخامس من الساعة  ٢/١١/٢٠١٦* اقامة نادي المناظرات وذلك األربعاء 

  حتي الخامسة عصراً . رالثانية بعد الظه
) طالبة في رحلة إلي احدي الكليات  ١) طالب ، (  ١ة بعدد (* مشاركة الكلي

  م  ٢٢/١١/٢٠١٦العسكرية بالقاهرة يوم 
  * مشاركة الطالب في رحالت قطار الشباب إلي مدينتي األقصر وأسوان .

من  طم إلي قرية نزةقرار مركز منفلو ٢/١٢/٢٠١٦* قيام قافلة طبية يوم الجمعة 
  لثالثة عصراً .الساعة التاسعة صباحاً إلي ا
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م أمام مجمع  ٨/١٢/٢٠١٦* عمل ايفنت عن ريادة اإلعمال يوم األربعاء الموافق 
صباحاً حتي الساعة الرابعة   ةمدرجات كليتي الطب والصيدلة من الساعة العاشر

  مساءا .
 ٢٠١٦/ ٢٣/١٢* نظم اتحاد طالب (اللجنة االجتماعية ) رحلة إلي مدينة أسوان من 

  م . ٢٥/١٢/٢٠١٦إلي 
* تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الكلية وذلك يوم االثنين 

  بالدور الخامس Aم بقاعة  ١٩/١٢/٢٠١٦
  تحت إشراف السيد .د / محمد محمود فهمي فتح اهللا
  * دوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب " قسم النساء والتولي

  م الطفيليات "،السيد أ . د / عبد اهللا عبد السميع " قس
  * السيد أ . د / محمد عبد البصير " قسم النساء والتوليد "

   يوتم تصعيد * الطالب / حسام الدين سمير عبد العظيم " الفرقة الرابعة " مركز ثان 
  * الطالبة / آالء بازيد محمد " الفرقة الرابعة " مركز أول              
  ولي" الفرقة الرابعة " مركز ثاني* الطالبة / حنان فتحي ف             

  * حصول الطالب علي مراكز علي مستوي الجامعة في بطولة الشطرنج ( فرق ،فردي ) 
  * الطالب / مينا ناصر حكيم " الفرقة الخامسة " مركز أول فردي ومركز ثاني فرق 

  فرق  يفردي ومركز ثان ث" الفرقة الثالثة " مركز ثال ي* الطالب/ مينا أمير زك
  الطالبة / مريم صالح موريس " الفرقة الخامسة "مركز ثالث فردي  *

  * الطالب / ارميا مجدي لبيب " الفرقة الثالثة " مركز ثاني فرق 
  فرق  ي* الطالب / ماريو منير قالدة " الفرقة الخامسة " مركز ثان

  م  ١١/٢/٢٠١٧إلي  ٧/٢*قيام رحلة البكالوريوس إلي مدية سيناء ( دهب ) في الفترة من 
* عمل قافلة طبية إلي أوالد إبراهيم للتوعية الصحية يوم الجمعة الموافق 

 م من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساءا ٢٤/٢/٢٠١٧
 ٧/٣* اإلعالن عن مسابقةاالم المثالية علي مستوي الموظفين وأمهات الطالب من 

 م ١٦/٣/٢٠١٧إلي
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  م ٢٠،٢١/٣/٢٠١٧لفترة * المشاركة في مهرجان آداب في ا
 طالب مثالي  لالرابعة علي مركز أو ةمحمود محمد سعد  ثابت الفرق /بحصول الطال 

 اجتماعيمركز ثالث طالب مثالي ومركز ثالث بحث  يالطالبة/ حنان فتحي فولي الفرقة الرابعة عل

من اتحاد الطالب لطالب  ٢٠١٧/ ٣ /٢٥* إقامة يوم ترفيهي بنادي االسمنت يوم
  ةليالك

م  ٣/٤/٢٠١٧* إقامة مسابقة األم المثالية علي مستوي الكلية يوم االثنين الموافق 
  أ . د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب دتحت رعاية السي سبمدرج الجودة بالدور الخام

  محمد"مركز أول طلبة" بحصلت الطالبة /سمر أبو طال
  السيدة / نجاح فتحي سيد موظفة قسم الهستولوجي

  العظيم " مركز ثاني طلبة " دالطالب/ حسام الدين سمير عب
  السيدة /إيمان عزت غالي " مركز ثاني " أرشيف
  الطالبة / أالء بازيد دردير" مركز ثالث " طلبة

  " مركز ثالث" قسم الكيمياء  يالسيدة / لواحظ محمد عشر
   تم تسليم جوائز كهريائية قيمة للفائزين

  مراكز علي مستوي الكلية والجامعة  ييزين في األنشطة والحاصلين علتم تكريم الطالب المتم* 
  م ( شهادات تقدير )  ٨/٤/٢٠١٧في المؤتمر الطالبي يوم السبت الموافق 

بين الواقع والمأمول وذلك يوم  ةالتنمية المستدام لالمشاركة في الندوة الثانية حو *
القرية االولمبية من الساعة م بقاعة بهو الرواد ب ١١/٤/٢٠١٧الثالثاء الموافق 

  الواحدة والنصف ظهراً ةالتاسعة والنصف صباحا إلي الساع
  محمد " الفرقة الرابعة " نالطالب/ كرم عزا لدي 

  الطالب / أحمد محمد أمين محمد "الفرقة الثالثة " 
م الساعة  ١٨/٤/٢٠١٧* المشاركة في المعرض الخيري الحادي عشر يوم االثنين 

التمريض لمدة ثالثة أيام من  ةظهرا بصالة النشاط الرياضي بمبني معامل كلي١١
  تاريخه 

  كذلك  حملة فصائل الدم ( طالب ـ عاملين )
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محمود  الجامعة حصل الطالب / يوالطالبة المثاليين علي مستو ب*  مسابقة الطال
  "ثمحمد سعد ثابت " مركز أول " الفرقة الرابعة والطالب / عمر زين العابدين الفرقة الرابعة " مركز ثال

طفل  ٣٠م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧االحتفال بيوم اليتيم الموافق يوم الخميس * 
فانلة رياضي  ، شراب ـوطفلة ومنحهم شنط ( ترنج بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خارجي ـ كوتشي 

  لألوالد ) 
  ثالثاً: النشاط الفني:

م بمجمع  ٤/١٠/٢٠١٦* إقامة حفل استقبال الطالب الجدد يوم الثالثاء الموافق 
  مدرجات كليتي الطب والصيدلة 

* اإلعالن  عن التدريب الذي إقامته اإلدارة العامة لرعاية الشباب لتنمية مواهب 
الفنون التشكيلية ـالفنون الشعبية الطالب الفنية من ( موسيقي ـ مسرحـ 

 واالستعراضية ـ الحياكة  والتطريز  ـ الكورال ) وذلك خالل العام الدراسي .
 A * إقامة نادي السينما للموسم الثاني للكلية وذلك يوم الثالثاء من كل أسبوع قاعة

 بالدور الخامس 
كليات الجامعة مهرجان إبداع الشباب ( عزف ـ غناء)  بين  ي* تمت المشاركة ف
صباحا حتى  ١٠ممن الساعة ٢٤/١١/٢٠١٦حتي  ٢٠/١١/٢٠١٦خالل الفترة من

 النيل لألنشطة الطالبية. ةعصرا بقاع ٤الساعة ال 
مجاالت مختلفة وذلك يوم  ي* تمت المشاركة في مسابقة قسم الفنون التشكيلية ف

  ١٢/١٢/٢٠١٦االثنين الموافق 

المسرحي السادس بعمل عرض مسرحي (  * تمت المشاركة في مهرجان اإلبداع
 م . ١٤/١٢/٢٠١٦وأنت طالع ) يوم األربعاء  ١٩٨٠

* اشتراك طلبة الكلية في حضور الجلسة االفتتاحية للموتمر العربي الدولي  السابع 
لضمان الجودة في التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وتم حضور 

  ٢٠/٢/٢٠١٧الموافق الحفل المسائي يوم االثنين 
من كل  ء*  االستمرار في إقامة نادي السينما للموسم الثاني بالكلية وذلك يوم الثالثا

) بالدور الخامس تحت إشراف  Aعصرا وذلك بقاعة ( ٥إلي  ٢أسبوع من الساعة 
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  . داللجنة العلمية باالتحا
إلي  ٨الفترة من  * إقامة معرض فني ثقافي علي هامش الموتمر الطالبي للكلية وذلك في

  يم الطالب المشاركين في الموتمر وتكر بم وتضمن اإلعمال المختلفة للطال ١٢/٤/٢٠١٧
طفـل وطفلـة    ٣٠م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧* االحتفال بيوم اليتيم الموافق يوم الخميس 

  اضي لألوالد )ومنحهم شنط ( ترنج بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خارجي ـ كوتشي ، شراب ـ فانلة ري

  :رابعاً : النشاط الثقافي
بداية العام الدراسي يوم  يطبع مطوية إرشادية وتوزيعها علي الطالب الجدد ف*
٢٠١٦/ ٢٤/٩ .  

علي التوالي بأمانة الطالبة سلمي أسامة  ن*بدء فاعليات نادي األدب للعام العشرو
 نالطالب بالكلية بدء ام محمد الفرقة الخامسة يوم الثالثاء من كل أسبوع بغرفة اتحاد

 . ١٨/١٠/٢٠١٦الثالثاء 
م باإلدارة العامة  ١٨/١٠/٢٠١٦* عقد اجتماع لمسئولي النشاط الثقافي يوم الثالثاء الموافق 

 م ٢٠١٧/ ٢٠١٦المقترحة الخاصة بالعام الجامعي  ةبرعاية الشباب لمناقشة بنود الخط
ثقافي يوم الخميس الموافق  * تعتزم اللجنة الثقافية باتحاد الطالب عمل صالون

م من الساعة الواحدة ظهراوحتي الساعة الخامسة مساءا بالقاعة  ٢٠١٦:/٢٠/١٠
A . بالدور الخامس 

* بناءا علي موافقة السيد أ .د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب لتنظيم مسابقة 
  حرب أكتوبر وآثارها طلبة وطالبات كليات الجامعة مسابقة بعنوان  نبحثية كبري بي

  وشارك الطالب / عبد اهللا عبد الرسول النوبي "الفرقة الخامسة "بالبحث 
* إقامة ورشة عمل في تنمية مهارات الطالب باألنشطة الثقافية وكيفية الدعايةواالعالن عنها 

م وشارك الطالب / احمد محمد أمين الفرقة  ٢/١١/٢٠١٦بكليات الجامعة في الفترة من 
 ربيع الفرقة الرابعة في ورشة العمل  نة والطالب / كرم عزا لديالثالث

  * بناء علي موافقة السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 
  علي إقامة المسابقة الدينية الكبرى في مجال القرآن الكريم والثقافة اإلسالمية 

  "ة الخامسة "* والطالبة / الشيماء عيد عبد التواب " الفرقة الرابعة *وشارك الطالب/ أحمد أيمن مصطفي" الفرق
  والثقافة اإلسالمية  م*وشارك في مجال حفظ نصف القرآن الكري
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  الطالب / عبد اهللا عبد الرسول النوبي "الفرقة الخامسة " *  
 مد عبد الراضي " الفرقة الثانية "والطالبة/ لمياءأحمد عبد العال محمد "الفرقة الثانية   وشارك الطالب / محمد أح

* قامت اللجنة الثقافية باتحاد الطالب بتنظيم مسابقة ثقافية ( ورقة بحثية ) حول 
 كتاب ( ساعة عدل واحدة ) للكاتب سيسيل البورت ترجمة سمير محفوظ 

  
/ ماريو منير قالدة  بم فاز الطال ١/١٢/٢٠١٦إلي ١/١١* بشير في الفترة من 

 سة " المركز األول "الفرقة الخام
  " الفرقة الخامسة " بالمركز الثاني  ي* فاز الطالب / عبد اهللا عبد الرسول النوب

 ث/ كرم عز الدين ربيع " الفرقة الرابعة " بالمركز الثال ب* فازا لطال
  م  ٢٠١٧/ ٢٠١٦* ورد إلينا من وزارة التعليم العالي مسابقة ثقافية لطلبة الجامعات للعام المالي 

" لشباب الجامعات والمعاهد  ٥ورد إلينا من إدارة النشاط الثقافي " مسابقة إبداع  *
م في المجال  ٢٠١٧العليا واألكاديميات التي تنظمها وزارة الدولة لشئون الشباب عام 

  األدبي والثقافي 
 بالشعر علي مستوي الجامعة الطالب / محمد مصطفي شوقي الفرقة السادسةفاز بالمركزاالول 

  " كرم عز الدين ربيع "الفرقة الرابعة الطالب /   فاز بالمركز الثالث في الشعر علي مستوي الجامعة *
  فاز بالمركز األول قصة قصيرة علي مستوي الجامعة الطالبة / سلمي أسامة محمد فهمي الفرقة الخامسة * 
  ي الجامعة فاز بالمركز األول في السيناريو والحوار والتأليف المسرحي علي مستو *

  الطالب / ماريو منير قالدة الفرقة الخامسة                  
مستوي الجامعة الطالب / كيرلس فايز يواقيم مسعد  يفي الرواية عل يفاز بالمركز الثان *

  الفرقة الثالثة 
فاز بالمركز الثاني  في التأليف المسرحي علي مستوي الجامعة الطالب / بيتر رشاد ناجي * 
  ة الخامسة الفرق
  :وشارك الطالب * 

  أمال عبد الباري محمد علي الفرقة السادسة ، اسماءاشرف جابر الفرقة السادسة 
  ةبيمن فليب عادلي " الفرقة السادسة " في مسابقة القصة القصير

   : وشارك الطالب* 
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 كيرلس فايزيواقيم مسعد "الفرقة الثالثة " ، مينا ادوار توفيق "الفرقة الخامسة" في
  مسابقة الشعر العامي 

  وفاز بالمركز السادس علي مستوي الجامعة في الدور الثقافي لمعلوماتي * 
الفرقة  لالطالب / عثمان أحمد عثمان وشارك الطالب / احمد حمدان جميل عبد العا 

  الخامسة ، الطالب / أحمد يوسف محمد علي " الفرقة الخامسة"
  "الفرقة الخامسة"،  الطالب / عبد الرحمن عماد أحمد محمد 

عبد اهللا عبد الرسول النوبي "الفرقة الخامسة" ، أحمد محمد أمين محمد " الفرقة 
   الثالثة

  إصدار مجلة عيد الخريجين الخمسون . * 
* االشتراك بالمهرجان األنشطة الطالبية السنوي بكلية اآلداب في مجال  القصة 

  لفرقة السادسة)القصيرة  الطالبة/ امال عبد الباري محمد ( ا
  م ٢١/٣/٢٠١٧-٢٠في الفترة من 

  وفازت بالمركز االول .
متخصصة في مجال الخطابة واالتصال الفعال لطالبات  الجامعة  ة* إقامة دورة تدريبي
عاما للمرأة  ٢٠١٧بمناسبة إعالن عام   ٣١/٣/٢٠١٧حتي  ١٩/٣ نخالل الفترة م

  المصرية .
كليات  ترض خيري للمالبس لطلبة وطالباوالمعلومات مع ت* نظمت كلية الحاسبا

  م .٢٣/٣/٢٠١٧الي ١٩/٣الجامعة بأسعار رمزية في الفترة من 
* نظمت كلية التربية المسابقة الدورية السنوية األولى للقصة القصيرة علي مستوى 

 ١٤الجامعة بعنوان( األستاذ الدكتور المرحوم / صالح الدين الشريف ) وذلك في 
  وشاركت الطالبة/ امال عبد الباري محمد ( الفرقة السادسة ).ابريل من كل عام 

* نظمت كلية التربية النوعية المهرجان المتكامل لألنشطة الطالبية علي مستوي  
الجامعة تحت عنوان (  الهوية المصرية ) وشارك الطالب / كرم عز الدين ربيع في 

  مسابقة الشعر (الفرقة الرابعة).
م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧يم الموافق يوم الخميس * االحتفال بيوم اليت
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طفل وطفلة ومنحهم شنط ( ترنج بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خارجي ـ كوتشي ،  ٣٠
  شراب ـ فانلة رياضي لألوالد ) 

  
  
  

  : خامساً: نشاط الجوالة
ية تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد بالكل ي* قامت لجنة الجوالة والخدمة العامة ف

  م ٤/١٠/٢٠١٦وتعريفهم بنشاط الجوالة 
* قامت اللجنة بعمل االجتماع األول لتمهيد  في االشتراك للجنة الجوالة ولذلك لتكوين 

 العشيرة .

 م ٢٠/١١/٢٠١٦وتسجيلها يوم  ة* قيام اللجنة بتكوين عشيرة الجوال
 م ١٩/١٠/٢٠١٦األول لمشرفي ومشرفات الجامعة  ع* حضور االجتما
وذلك  ٢٢الكشفي الدورة الكشفية الــ  رالجتماع األول لمناقشة المعسك* حضور ا

   ١٠/١٢/٢٠١٦يوم  
اإلرشادية  ٣٦قامت لجنة الجوالة والخدمة العامة باالشتراك في الدورة الكشفيةال * 

الثانية والعشرون لجوالي وجوالت الكليات وقامت اللجنة باالجتماع مع السيد/ مدير 
مركزية وقائد العشيرة وقائد الفرقة بمقراالدارة  وعلي هامش رعاية الشباب ال معا

اإلرشادية اشتركت  للجنة في المسيرة إلي ارض الكشافة  ٣٦الدورة الكشفية ال 
واالشتراك فطابور العرض وعلي هامش الدورة تم تنظيم اليوم العالمي للمراه 

في شهر الجواب المرسل من السيد رئيس جمهورية    يبناء عل ٢٠١٧/٢٠١٨
   سمار
ألمسيره مع  جميع كليات ألجامعه مع اختيار شخصية عامه  ياشتركت اللجنة ف* 

اختارها السيد مدير رعاية  الشباب  وهي الدكتورة د/مني بكر لتكريمها من قبل الدولة 
  وتكريمها بإسنادها جائزة الدولة التشجيعية .

ري وقام السيد د/ طارق وشاركت الجنة في المؤتمر السنوي الكلية الطب البش* 
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الجمال المشرف علي كلية الطب ونائب رئيس الجامعة بتكريم طالية النشاط وقامت 
  في تنظيم حفل الموتمر السنوي للكلية . كاللجنة باالشترا

م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧االحتفال بيوم اليتيم الموافق يوم الخميس * 
بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خارجي ـ كوتشي ، طفل وطفلة ومنحهم شنط ( ترنج  ٣٠

  شراب ـ فانلة رياضي لألوالد ) 
  :سادساً : نشاط األسر 

  م  ٢٠١٦ /٤/١٠المشاركة في حفل استقبال الطالب الجدد 
قامت أسرة " قدوة" بعمل كتيب لطالب الفرقة األولي يوضح كل ما يخص الطالب * 

واألوراق الخاصة بهم وذلك يوم األحد للعام الدراسي وإرشادهم الماكن الكشف الطبي 
  م ٤/٩/٢٠١٦الموافق 

أقامت أسرة " قدوة " ندوة تعريفية لطالب الفرقة األولي لكلية الطب وذلك لتعريفهم * 
بالمواد الدراسية ونظام الدراسة وطرح األسئلة علي السادة المعيدين في بعض األقسام 

  ٣/١٠/٢٠١٦وذلك يوم االثنين 

م خالل الفترة  ٢٠١٧/  ٢٠١٦سر الطالبية للعام الجامعي بدء تكوين اال* 
 م ٦/١١/٢٠١٦إلي  ٩/١٠/٢٠١٦
المشاركة في المبادرة الشبابية للتنمية المجتمعية تحت مسمي "  مبادرة بكره " علي * 

 مستوي الجامعات الحكومية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ خالل شهر نوفمبر 

) وأهدافها واليات العمل  power pointلمبادرة " وتتضمن المبادرة عرض تقديمي ل
  والميزانية التقديرية والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة وعوامل النجاح األساسية .

المشاركة في ملتقي األسر الطالبية "حلمك حقيقة " بالمدينة الشبابية بأبي قير * 
 م ١٣/١١/٢٠١٦م إلي  ٦/١١/٢٠١٦باإلسكندرية خالل الفترة من 

) الداعمة لإلستراتيجية القومية لسكان  ياإلعداد لـــ  مبادرة ( الرائد الجامع* 
وذلك باختيار عناصر من الطالب الذين لديهم االستعداد  ٢٠٣٠/  ٢٠١٥والتنمية 

  للمشاركة في تحريك المجتمع نحواالفضل من خالل التثقيف ورفع الوعي الصحي 
 م وهم٢٠١٦/٢٠١٧ية للعام الجامعي الموافقة علي تكوين ثالث اسر طالب* 
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  أسرة (قدوة) ، (ماذا تقرا هذه األيام ) ،(قمم) 
) وأهدافها واليات العمل power pointوتضمن المبادرة عرض تقديمي للمبادرة (* 

  والميزانية التقديرية والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة وعوامل النجاح األساسية .
المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان الجودة في التعليم  المشاركة في حفل افتتاح* 

  . ٢٠/٢/٢٠١٧ مالعالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية  وذلك يو
أقامت أسرة (قدوة) القيام بحملة (كساء) حيث يتم كي المالبس وتغليفها وتوزيعها *  
  م  ٢٣/٢/٢٠١٧من يستحق وذلك يوم  يعل
وعرض ألهم وأبرز  ةاأليام " ،عمل ندوة ثقافي ههذأقامت أسرة " ماذا تقر أ* 

  م  ٨/٣/٢٠١٧األدبية تزامنا مع اليوم  العربي للقراءة وذلك يوم  تالشخصيا
أسيوط المشتركين في  ةاعدادوتنظيم اللقاء التعريفي لطالب جامع* 

 م  ٢٩/٣/٢٠١٧مبادرةالرائدالجامعي الخاصة بالمجلس القومي للسكان وذلك يوم 
للفصائل وتسليمها   Dataسرة " قدوة " افينت عن أهمية التبرع بالدم وعمل نفذت أ* 

 م  ١٤/٣/٢٠١٧لمختص بنك الدم  وذلك يوم 
 استضافت الكلية فريق عمل مبادرة " ابدأ معنا " ضمن فاعليات حملة* 

قبل أن أتخرج أريد  أن.... التي قام بها الطالب / علي محمود ثابت قائد المبادرة 
 م  . ٥/٤/٢٠١٧ية الحقوق وذلك يوم طالب بكل

المشاركة في الدورة المجانية التي تنظمها جامعة أسيوط مع  البنك التجاري الدولي * 
CIB  في مهارات إعداد السيرة الذاتيةCV  وإجراء المقابلة الشخصيةInter Vew 

  م ١٢/٤/٢٠١٧وذلك يوم 
م وإقامة  ٢٠١٧/  ٢٠١٦المشاركة في المؤتمر السنوي الطالبي للعام الجامعي * 

 م  ١٢/٤/٢٠١٧إلي  ٨/٤معرض فني وثقافي خالل فترة المؤتمر من 
أقامت  أسرة " قمم "حملة وايفنت تعريفي عن الوعي ضد اإلباحية وتوزيع * 

 م  ١١،١٢/٤/٢٠١٧ارشورتعريفي للحملة وذلك  يومي 

ني وفقرات أقامت  أسرة " ماذا تقرأ هذه األيام  " بمعرض كتب وإقامة معرض ف* 
 نللمواهب وتوزيع كتب مجانية خالل المعرض وذلك خالل المعرض في الفترة م
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 م  ٢٧/٤/٢٠١٧إلي  ٢٣/٤
م باإلستاد الجامعي لعدد  ٢٠/٤/٢٠١٧االحتفال بيوم اليتيم الموافق يوم الخميس * 
طفل وطفلة ومنحهم شنط ( ترنج بيتي ، طقم داخلي ـ طقم خارجي ـ كوتشي ،  ٣٠

  لة رياضي لألوالد ) شراب ـ فان
  

  : سابعاً :  لجنة النشاط العلمي و التكنولوجي
  

  م  ٤/١٠/٢٠١٦تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد 
من يوم األحد الموافق  ا* نظمت الجمعية العلمية حملة توعية عن الجمعية ونشاطاته

امنة م من الساعة التاسعة صباحا حتى الث ١١/١٠/٢٠١٦الموافق  ءإلي الثالثا ٩/١٠
 مساءاً .

عن برنامج التبادل الطالبي أمام مدخل الكلية  ة* نظمت الجمعية العلمية حملة توعي
 م. ١٤/١١/٢٠١٦إلي يوم االثنين الموافق  ٨/١١من يوم الثالثاء الموافق 

* نظمت الجمعية العلمية بالتعاون مع قسم الصحة العامة ندوة احتفالية في يوم السكر 
 م بكلية الخدمة االجتماعية ..١١/٢٠١٦ /١٤الموافق  العالمي يوم االثنين

* نظمت الجمعية العلمية حملة توعية ضد مرض سرطان الثدي يوم األربعاء الموافق 
 م . ١٦/١١/٢٠١٦

العلمي والتكنولوجي الملتقي العلمي الثاني علي مستوي كليات  ط* نظمت إدارة النشا
م وفاز الطالب / احمد محمد  ٢٤/١١/٢٠١٦حتى  ٢٢/١١الجامعة في الفترة من 

" علي مستوي الجامعة في قصة الخيال  يأمين محمد الفرقة الثالثة "بالمركز الثان
أحمد يوسف محمد علي " الفرقة الخامسة" ، احمد جميل عبد  – بالعلمي وفاز الطال

العال " الفرقة الخامسة" ، محمد مصطفي شوقي "الفرقة السادسة " بالمركز األول علي 
 توي الجامعة في مسابقة دوري المعلوماتمس

* وشارك الطالب أحمد سيد محمد أحمد درغام " الفرقة الثالثة " ، احمد صالح الدين 
 محمد حسن " الفرقة الخامسة بالمعرض العلمي 
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* شارك الطالب / بيشوي شحاتة محروس شحاتة " الفرقة الخامسة "، ماريو منير 
  البتكاري .في البحث العلمي وا فرقة الخامسة "قالدة صليب " ال
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  م الجامعة للطالب الجدد والقدامى العديد من الخدمات الطالبية وتشمل :  دتق

 المدن الجامعية سواء اإلسكان الداخلى أو الخارجى : اإلقامة ب .١
يختص مجلس المدينة الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينـة ومشـروع   
الالئحة الداخلية التى تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظـام اإلقامـة ونظـام    
التأديب للطالب المقيمين بها ويعتمد من مجلس الجامعة هذه الالئحـة ، ويحـدد   

لمقابل الشهرى لإلقامة فى المدينة الجامعية ومقابل وجبة التغذية للطالب التـى  ا
تقدمها الجامعات للطالب بقرار من المجلس األعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس 

  الجامعة المختص ، ويؤدى الطالب عالوة على ذلك الرسوم المقررة .
لطالب الذين يقيمون خارج كما يتم صرف بونات تغذية لوجبة ساخنة لمن يرغب من ا
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  المدن الجامعية . 
  
  
  

  قواعد قبول الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية : 
 قواعد قبول الطالب بالمدن الجامعية :    .أ

  يتم قبول الطالب المستجدين بالمدن الجامعية كما يلى :  
يتم توزيع األماكن حسب السـن واألولويـة للسـن األصـغر      ·

عن ثالثين كيلومترا عـن مدينـة    للمقيمين على مسافة ال تقل
أسيوط وبعد تقديم صورة من شـهادة المـيالد أو مسـتخرج    

  رسمى  
يتم قبول الطالب القدامى المقيمين بالمدن الجامعية واإلسـكان   ·

الخارجى للحاصلين على تقدير جيد على األقل وكذا يتم قبـول  
الطالب المعوقين بناء على شهادة معتمدة من اإلدارة العامـة  

ئون الطبية ويتم توزيع اإلسكان الخارجى والمدن الجامعية للش
إسكان داخلى " بعد اعتماد استمارة التسكين من الكلية التـابع  

 لها الطالب حسب أول تسكين فى العام السابق .

يقبل الطالب الحاصلين على تقدير عام " امتياز " مـن خـارج    ·
ماعيـة  المدن الجامعية .يقبل الطالب أصـحاب الحـاالت االجت  

حسب األماكن المتاحة ، ويفتح باب القبول بعد تسكين المرحلة 
 الثانية من المستجدين .

 قواعد قبول الطالبات :  .ب
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تقبل جميع الطالبات المستجدات بالمدن الجامعية ما عدا الناجحات فـى  
  الدبلوم المتوسطة الالتى يقبلن فى الجامعة .

 الخدمات الطبية : .٢

بيـة والرعايـة الصـحية لجميـع الطلبـة      تقدم الجامعة الخدمات الط
والطالبات كما توفر العالج لطالب الجامعة وذلك عن طريق اإلدارة الطبيـة  

  ومستشفى عالج الطلبة والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة .
 الخدمات المكتبية : .٣

  يوجد بكل كلية عدد من المكتبات المتخصصة .    .أ
دئ المكيفـة الهـواء   يوجد العديد من قاعات االستذكار الهـا   .ب

أنشأتها الجامعة لخدمة الطالب ويستمر العمل بها منذ الساعة 
 التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءا .

أنشأت الجامعة المكتبة المركزية للطالب بالحرم الجامعة بمبنى   .ج
 اإلدارة المركزية للجامعة .

 صندوق التكافل االجتماعى لطالب الجامعة : .٤

ى للطالب بصوره المختلفة من تـأمين  تحقيق الضمان االجتماع  .أ
  أو رعاية اجتماعية أو قروض .

 المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطالب .  .ب

العمل على حل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بينهم وبين   .ج
 االستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية .

دوق يتم اإلعالن بالكلية عن فتح باب التقـدم إلعانـات الصـن     .د
االجتماعى مرتان فى العام الدراسى األول فى بدايـة الفصـل   
الدراسى األول والثانية فى بداية الفصل الدراسى الثانى ويـتم  
التقدم لذلك بعد استيفاء األوراق المطلوبة عـن طريـق إدارة   
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 رعاية الشباب بالكلية .

  
  
  
  
  

 :يأتى  يشترط لصرف أى نوع من أنواع المساعدات للطالب أو الطالبة ما  .ه

أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته ما لـم يـرى مجلـس     -
إدارة الصندوق أن ظروفـه االجتماعيـة تبـرر صـرف     

  المساعدة االجتماعية له .
 أن يكون الطالب أو الطالبة مصرى الجنسية . -

أال يكون قد صدر ضده قرارات جامعية تأديبية تتعـارض   -
 مع تمتعه برعاية الصندوق .

ب دخل الفرد فى أسرة الطالب شهريا أال يزيد متوسط نصي -
 عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الصندوق .
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 1887 – ١٩٢٨تليفون داخلى :  .   المكان : الدور األرضى 
  استقبال الطالب الجدد. - ١
 تجهيز استمارة الكشف الطبي . - ٢
ة تمهيدا رطاء الطالب الجدد االستماالذهاب إلى مقر المراقبة الطبية إلع - ٣

 لعملية الكشف الطبي .
 استخراج البطاقات الجامعية لجميع طالب الكلية بفرقها المختلفة   - ٤
 تجهيز وعمل قوائم األسماء مقسمه طبقا للسكاشن .  - ٥
 عمل جداول لدراسة جميع الفرق . - ٦
 تنفيذ طلبات التحويل من وإلي الكلية . - ٧
 لسداد الرسوم الجامعية .استخراج أذن الدفع للطالب  - ٨
 إنشاء سجالت بيانات الطالب . - ٩
 إنشاء سجالت التجنيد . - ١٠
 حفظ ملفات الطالب من يوم دخولهم الكلية وحتى تخرجهم . - ١١
 عمل المكاتبات التي تخص باإلدارة علي الحاسب اآللى .    - ١٢
 عمل قوائم لألسماء النهائية وأرقام الجلوس . - ١٣
 رؤساء األقسام .عمل جداول االمتحانات بالتنسيق مع  - ١٤
 إعداد اللجان وأماكن امتحان الطالب . - ١٥
 عمل اللوحات اإلرشادية للطالب علي أماكن االمتحان . - ١٦
 عمل المالحظة والمراقبة في لجان االمتحان . - ١٧
 إرسال خطابات لهم وصورة من جداول االمتحان . - ١٨
 مراجعة النتائج قبل ظهورها . - ١٩
 طلبة .تصميم النتائج ووضعها في لوحة اإلعالنات لل - ٢٠
عمل مكافآت التفوق لطالب الفرقة األولى والحاصلين علي تقدير ممتاز وجيـد   - ٢١

 .جدا من الفرقة األولى 
 .  استخراج ومراجعة جميع المكاتبات التي يحتاجها الطالب - ٢٢
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 ١٩٥٢تليفون داخلى :    .   الدور األرضى ججالمكان : 
  أوال : الخدمات التي تقدمها اإلدارة للسادة أعضاء هيئة التدريس :

إنها إجراءات كال من : المنح الدراسـية   –استخراج بيان الحالة ومفردات المرتب 
_ اإلعارات _ الندوات والمؤتمرات _ إخالء الطرف _ السلف _ األمـور   تاإلجازا-والبعثات

للسادة األساتذة المتفرغين ومن بلغ سن السبعين _ المستندات المطلوبـة  اإلدارية_ المعاش 
الستخراج رخص القيادة _ تسيير السيارات _ المستندات المطلوبة الستخراج جواز السفر _ 
الرقم القومي _ كارنية الجامعة _ أستخرج تصاريح مرور السيارات داخل الجامعة _ حجـز  

  موعات التغذية للسادة المعيدين والمدرسين المساعدين .تذاكر السفر بالقطارات _ صرف مج
إنجاز أي عمل يتم تكليف اإلدارة به من قبل السادة رؤساء األقسام بالكلية كتوزيع المـذكرات  

  الدراسي للطالب .
  ثانيا : الخدمات التي تقدمها اإلدارة ألبناءها الطلبة والطالبات : 

  رعة حصول الطالب علي السكن يوجد قسم لإلسكان للطلبة والطالبات لس - ١
 صرف مجموعات التغذية للطالب . - ٢
 عمل بطاقات سفر مجانية بالقطارات للطالب األوائل من كل فرقة . - ٣
 صرف استمارات اشتراكات السفر بالقطارات للطالب .  - ٤
 الب بالتكليف من السادة رؤساء األقسام .طتوزيع المذكرات العلمية لل - ٥
 ات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة .استخراج تصاريح المرور لسيار - ٦
 استالم الرسائل البريدية الواردة للطالب وتسليمها لهم . - ٧
تقوم إدارة الخدمات الطالبية بالكلية بالكلية باإلعالن عن أى متعلقات شخصية توجد  - ٨

  أو تفقد من الطلبة والطالبات بكلية الطب عند اإلبالغ عنها من الطالب  
والطالبات بجميع الفرق الدراسية االستفادة من هـذه الخـدمات    وعلى من يرغب من الطلبة

التوجه إلى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والخدمات الطالبية بالدور األرضـى بالكليـة   
  لتسجيل اسمه ليتمكن من االستفادة من كل هذه الخدمات . 
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  ٣٦٩٣-١٩٢٧تليفون داخلى :  .   مكان : الدور األرضى ال
 . الدور األرضى المكان : ·
 من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا .  مواعيد العمل : ·
 كارنية الكلية .  متطلبات الدخول : ·

 مجانا .  الرسوم : ·
 الخدمات :  ·

  تصفح شبكة اإلنترنت .  -
بالجامعة والتـى تحتـوى علـى     الدخول على المكتبة اإللكترونية الخاصة -

 مراجع علمية ودوريات فى جميع التخصصات . 
تقوم المكتبة بعمل االشتراكات الخاصة ببنك المعرفة المصرى دون مقابـل   -

لجميع الطالب واعضاء هيئة التدريس وهو المشروع القومى الـذى قـام   
، يعتبـر بنـك    ٢٠١٥نـوفمبر   ١٤بتدشينة فى  السيد رئيس الجمهورية

رفة المصرى احد اكبر واشمل بنوك المعرفة الموجودة على مسـتوى  المع
العالم نظرا لما يحتوبة من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية مـن  
اكبر دور النشر واالنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة ، كما يعتبـر  
احد المشروعات الرائدة على مستوى العالم مـن حيـث االتاحـة علـى     

 القومى . المستوى
تتيح المكتبة لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس الطباعة من االنترنـت   -

 وكذلك عمل مسح ضوئى عن طريق احدث اجهزة االسكنر .

تتيح المكتبة للباحث لمعرفة محتوى جنيع المكتبات على مستوى الجامعات  -
  من خالل موقع مكتبات الجامعة المصرية . 
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   ٣٩٦٤-٣٩٦٣تليفون داخلى : . خلف المطافى   –المكان : المستشفى الجامعى 
شئون األطباء باستقبال الخريجين بعد ظهور نتيجة البكـالوريوس مباشـرة   تقوم إدارة 

ن وتقوم بتسجيل أسماء الخريجين فى سجل خاص بالبيانات الخاصة بكل طبيب ومـدو 
  به عنوان الطبيب ومحل إقامته وتاريخ ميالده

جند لكل طبيب ( خاص بالتجنيد  ٣تقوم إدارة شئون األطباء باستيفاء نموذج  ·
) لتحديد موقف الطبيب قبل بدء سنة التدريب اإلجبارى وال يسلم أى طبيـب  

 –( مؤجـل تجنيـده    العمل إال بعد إخطار ما يفيد بتحديد موقفه من التجنيد
 معاف مؤقت ) . –ئى معاف نها

تقوم إدارة شئون األطباء بتوزيع كتاب توصيف أعمال طبيب السنة التدريبية  ·
لكل طبيب وموضح به المهارات التى يجب على كل طبيب تدريب أن يكتسبها 
فى كل قسم من األقسام العامة واألقسام الخاصة التى يتدرب عليها خالل سنة 

 التدريب . 
ء بعد ظهور نتيجة البكالوريوس والمجموع التراكمى تقوم إدارة شئون األطبا ·

مجموعات مختلفـة حسـب الترتيـب علـى      ٦بتوزيع دفعة الخريجين على 
 األقسام العامة واألقسام الخاصة : 

  قسم الباطنة العامة ومدة التدريب به شهرين .  -
 قسم الجراحة العامة ومدة التدريب به شهرين .  -
 ريب به شهرين . قسم النساء والتوليد ومدة التد -
 قسم طب األطفال ومدة التدريب به شهرين .  -

قسم الطوارئ والتخدير ومدة التدريب به شـهرين ( شـهر بقسـم     -
أيام بقسم اإلصابات ،  ١٠أيام بقسم االستقبال العام ،  ١٠التخدير ، 

  أيام بقسم بنك الدم ) . ١٠
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 أقسام الباطنة الخاصة : -
  طب الذكورة ) .قسم الجلدية والتناسلية ( ويشمل  .١
 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية . .٢
 قسم األمراض الصدرية . .٣

 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى . .٤
 قسم األمراض العصبية والنفسية . .٥
 قسم األشعة التشخيصية . .٦
 قسم عالج األورام والطب النووى . .٧

 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل . .٨
 دموية .قسم طب القلب واألوعية ال .٩

 أقسام الجراحة الخاصة : -

  قسم جراحة العظام . .١
 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية . .٢

 قسم التخدير والعناية المركزة . .٣

 قسم طب وجراحة العيون . .٤

 قسم األنف واألذن والحنجرة ( ويشمل التخاطب والسمعيات ) . .٥

 قسم جراحة المخ واألعصاب . .٦

 قسم جراحة التجميل . .٧

 لصدر والقلب .قسم جراحة ا .٨

 قسم جراحة األوعية الدموية . .٩

تقوم إدارة شئون األطباء بتوزيع استمارات الرغبات الخاصة على دفعة  .١٠
الخريجين ويقوم الطبيب باستيفاء هذه االستمارة بنفسه 

التدريب به سواء (  ويدون بها القسم الخاص الذى يرغب
ويتم اختيار قسم خاص واحد للطبي  باطنة ، جراحة )
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 رتيب األقسام التى قام بترتيبها ب تحس

تقوم إدارة شئون األطباء بتوزيع استمارة خاصة بالمستشـفيات التـى    -٩
يرغب طبيب التدريب فيها سـواء كانـت بالمستشـفيات الجامعيـة بأسـيوط      

 والمستشفيات الجامعية األخرى ومستشفيات وزارة الصحة .  

بعد أن تقوم إدارة شئون األطباء بتوزيع  - ١٠
مجموعـات مختلفـة    ٦ريجين على دفعة الخ

حسب مجموع كل طبيب يـتم تسـليم أطبـاء    
التدريب العمل على األقسام الموزعون عليهـا  
اعتبارا من أول مارس من كل عـام بالنسـبة   
للدور األول ( سبتمبر ) ومن أول سبتمبر مـن  

 كل عام بالنسبة للدور الثانى ( فبراير ) .  

بـات  تقوم إدارة شئون األطباء بعمل الطل - ١١
الخاصة بتسكين األطباء والمغتـربين والـذين   

 يرغبون فى اإلقامة باستراحات المستشفى .
يتم عمل ملفات لدفعة الخريجين لكل خريج ملف  - ١٢

خاص به وبداخله األوراق والمستندات الخاصة به من 
تأمين ومعاشات ، إقـرار   ٦( شهادة ميالد ، استمارة 

 صور شخصية )  خصية صورة البطاقة الشالحالة االجتماعية ، 

يتم عمل وثيقة تعارف لكل طبيب ويقوم  - ١٣
الطبيب باستيفاء هذه الوثيقة ويدون بها جميع 

 البيانات الخاصة به .  
يتم عمل خطابات التحويل فى بدايـة سـنة    -١٤

التدريب لألطباء الذين يرغبون فى قضـاء سـنة   
االمتياز الخاصة بهم فى المستشـفيات الجامعيـة   
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ت التابعة لمديريـة الشـئون   األخرى والمستشفيا
الصحية فى كافة المحافظات باإلضافة إلى خطابات 

 التحويل الخاصة بكل ترم طوال فترة االمتياز . 
تقوم اإلدارة بعمل كارنيهات لكل خريج مـن   -١٥

 أطباء التدريب .

تقوم إدارة شئون األطباء بعمل التقـارير   - ١٦
السرية الخاصة بأطباء التـدريب الـذين يـتم    

المستشفيات الجامعية خاصة باألقسام تدريبهم ب
التى يتدرب عليها أطباء التدريب كل قسم على 
حدا ويقوم األستاذ الدكتور رئـيس القسـم أو   
المشرف على تدريب أطباء التـدريب بتقيـيم   
طبيب التدريب بوضع نسبة التقرير لكل طبيـب  
ثم يتم إرساله إلى إدارة شئون األطبـاء مـرة   

 فى السجل الخاص بها  يل التقارير أخرى لتسج
تقوم إدارة شئون األطباء باسـتخراج مرتبـات    - ١٧

أطباء التدريب الذين يتم تدريبهم داخـل المستشـفيات   
فى كافـة أنحـاء   الجامعية أو المستشفيات الخاصة 

 الجمهورية .  

تقوم إدارة شئون األطبـاء باسـتخراج    -١٨
شهادات االمتياز لدفعة الخريجين بعد استيفائهم 

املة باإلضافة إلـى اسـتخراج   سنة التدريب ك
شهادات االمتياز الخاصة من أول دفعة تخرجت 

  .   من كلية طب أسيوط وحتى تاريخه
  *  قسم تعيين االطباء االخصائيين واالطباء المقيمين والمتدربين والزائرين .
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  ويمارس االختصاصات والمسئوليات االتية :   
القادمين من وزارة الصحة و اتخاذ االجراءات الخاصة باالطباء المتدربين  ·

 الجامعات والجهات االخرى .
اتخاذ االجراءات الخاصة بعد موافقة مجلس القسـم بالنسـبة لالطبـاء     ·

الزائرين واالطباء المثيمين الزائرين والوافدين من دول اخرى ومتابعتهم 
. 

اتخاذ كافة االجراءات الخاصة للطالب من غير اطباء االمتياز او االطبـاء   ·
 مين الوافدين للتدريب حسب ماجاء بالئحة المستشفيات .المقي

 . فتح ملفات وتدوين بالسجالت بذلك لمنحهم شهادات تدريب فى نهاية الدورة ·

  *  قسم شئون االطباء المقيمين ( النواب )  .
    :ويمارس االختصاصات والمسئوليات االتية    

خصص حصر الدرجات الشاغرة المخصصة لالطباء المقيمين بكل ت ·
واتخاذ اجراءات االعالن وفقا لما يتطلبـة حالـة العمـل بأقسـام     
المستشفيات المختلفة وفى ضوء الالئحـة والقـرارت والقـوانين    

 المنظمة لذلك كل عام .
واعـارة االطبـاء   اتخاذ الالزم نحو اسـتكمال اجـراءات التعيـين     ·

المرشحين من الجهات المعنية بذلك ( وزارة الصـحة بالقـاهرة )   
 بالمستشفيات الجامعية . للعمل

 
اتخاذ االجراءات الالزمة للالطباء المقيمين واعـداد ملفـات لهـم     ·

واستالمهم العمل وكشف طبى وبطاقات التأمين الخاصة لهم واخطار 
االقسام بعدد االطباء المقيمين واالستراحات بكل طبيب مقيم يعمـل  

ط ومتابعة بكل قسم باالقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية بأسيو
التجنيد الخاص بكل طبيب مقيم واسـتخراج مسـتحقاتهم الماليـة    

 ومتابعة االجازات الخاصة والتدريب الى جامعات اخرى .

اتحاذ اجراءات مد فترة العمل مع االطباء المقيمـين التـى تطلـب     ·
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  مجالس االقسام المد معهم 
 اتخاذ اجراءات تعيين مؤقت بالنسبة للصيادلة والبيطريين . ·
بالنسبة لالطباء االخصائيين المثبتين ( طبيب خاذ اجراءات التعيين ات ·

 .بشرى ) على الميزانية واطباء بدرجة زميل ( تعادل مدرس ) 

فتح الملفات والتدوين بالسـجالت السـتخراج شـهادات لالطبـاء      ·
 المقيمين وشهادات الخبرة لهم .

  ينات .* االعمال التى تقوم بها ادارة شئون االطباء بقسم التعي
وعـالج طبيعـى _    –من ( كلية الصيدلة  شئون األطباء باستقبال الخريجينتقوم إدارة  ·

   وطائف طب بيطرية ) –وطب اسنان 
لظروف خاصة  –لمرافقة الزوج  –تقوم بعمل االجازات بدون مرتب ( رعاية طفل  ·

   نصف الوقت )–اعارة  –
ـ   يقوم قسم التعيينات بعمل التقارير السرية · ى االقسـام  وارسـاله ال

 واالدارات 
 تقوم بعمل العالوات التشجيعية . ·
 تقوم بعمل بطاقات التأمين الصحى . ·
 تقوم بعمل بطاقات شخصية . ·

 تقوم بعمل ملفات لدفعة الخريجيين المستندات الخاصة وتشمل  ·
  شهادة التخرج ) –صورة الباطقة الشخصية  –صورة الكشف الطبى  –( شهادة ميالد 

  استقالة ) –على المعاش احالة  –اجازات وعمل اخالء طرف (  ·
  *  االعمال التى يقوم بها قسم االستحقاقات بأدارة شئون االطباء

تقوم ادارة شئون االطباء قسـم االسـتحقاقات بأتخـاذ كافـة      ·
الماليـة بعـد   االجراءات بخصوص استخراج كل المستحقات 

 تدوين اسماء االطباء .

اطبـاء   -اطباء امتيـاز  المعينين بجميع الفئات لالطباء من ( ·
عـالج   -اطباء اسنان -بيطريين -اطباء اخصائيين -مقيمين
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 امتياز تمريض )   -صيادلة -طبيعى

 استخراج وتحرير كشوف المرتبات لجميع فئات االطباء. ·

عمل كل مايخصهم من مستحقات مالية اخرى بخالف المرتبات  ·
حـافز تقيـيم وحـافز     –مثل عمل بدل نوبتجيات وبدل غذاء 

 شراف .اال

عمل التسويات الضريبية لالطباء االخصائيين وأطباء االسـنان   ·
 والبيطريين واطباء عالج طبيعى وصيادلة .

 عمل بطاقات االجور المتغيرة لجميع االطباء السابق ذكرها . ·

ع.ح لالطباء الذين يتم حصـولهم علـى    ١٣٤عمل استمارة  ·
ى المعاش واالطباء الذين يتم اخالء طـرفهم مـن المستشـف   

الجامعى ورجوعهم الى مديريات الشئون الصحية التـى تـم   
 تكليفهم عليها.     
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  أوال : الجوائز والمنح من قبل إدارة الجامعة :  

يمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون علـى   .١
األقل مكافأة قـدرها   على %٨٠الثانوية العامة أو الفنية من مصر بمجموع 

  أربعة وثمانون جنيها فى السنة . 
يستمر صرف المكافآت للطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا فى امتحانـات   .٢

 النقل .
يصرف للطالب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا فى امتحانات النقل ستون  .٣

 جنيها .
ل مكافـأة  يصرف للطالب الحاصلين على تقدير عام ممتاز فى امتحانات النق .٤

 قدرها مائة وعشرون جنيها .
يصرف للطالب المحولين من كليات مناظرة نفس المكافأة التى سبق ذكرهـا   .٥

 بالتقديرات نفسها .
  ثانيا : الجوائز والمنح من قبل الكلية : 

  جائزة األستاذ الدكتور / محمود رأفت قنديل ألوائل الخريجين الثالثة على النحو التالى
  جنيه . ٣٠٠أول الدفعة : 

  جنيه .   ١٠٠ثالث الدفعة :       جنيه .   ٢٠٠ثانى الدفعة :                  
  جائزة األستاذ الدكتور / عبد المنعم حسن كامل :

  جنيه . ٢٥٠أول الدفعة : 
  جنيه .   ١٠٠ثالث الدفعة :       جنيه .   ١٥٠ثانى الدفعة :                 

  جائز األستاذ الدكتور / الزهير نعمان :
  .   جنيه ١٠٠أول باطنة :                                                         

  

  جائز األستاذ الدكتور / أحمد نعمان نصر :
     .   جنيه ١٠٠أول الهستولوجى :                                       
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 ٣٦٦٤تليفون داخلى :    .   المكان : الدور األرضى 

لدراسة للطالب والمعنى بها ( إدارة شئون الطالب ) تبدأ مرحلـة  بعد فترة ا
جديدة أخرى تختلف عن الفترة السابقة لها وذلك بعد التخرج والمعنـى بهـا (   
إدارة شئون الخريجين ) وتبدأ بعد ظهور النتيجة للفرقـة النهائيـة ( الفرقـة    

  السادسة ) وتقوم باألعمال التالية .  
دور ثانى ) وحسب  –الترتيب ( دور أول عمل كشوف الخريجين حسب  .١

  المجموع التراكمى .  
عمل كشوف براءات الخريجين بنفس الترتيب ومحل الميالد وتاريخه (  .٢

 دور ثانى ) .   –دور أول 

دور ثـانى ) حسـب    –عمل إحصاءات للخريجين بالكليـة ( دور أول   .٣
 توزيعهم بالمحافظات والنوع كل حسب جنسيته .  

 ج االمتحانات ( حسب النوع ) .  عمل إحصائية نتائ .٤

بيان بنتيجة امتحان الفرقة النهائية موزعين حسب النوع ويرسل عـن   .٥
مركز البحـوث لتطـوير التعلـيم     –طريق المجلس األعلى للجامعات 

 الجامعة بإدارة اإلحصاء .  

الخاصـة بحصـر كفايـات والمـؤهالت العلميـة       ٣٠١استمارة رقم  .٦
 وحسب النوع .واالختراعات كل تقدير على حده 

 عمل قرار رئيس الجامعة بشأن منح الدرجات العلمية والدبلومات    .٧

إرسال كشوف الخريجين إلى إدارة التكليـف بـوزارة الصـحة وكـذا      .٨
 إحصائية بعدد الخريجين لكل دور وحسب النوع .  

عمل بيان مقارن بين األطباء للتعيـين حسـب طلـب إدارة الشـئون      .٩
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قسام عندما يتعارض مع زميل له سـبقه  القانونية بالجامعة وكذلك لأل
 فى التعيين .

والتقديرات لخريج الدفعة الحديثـة (   –عمل شهادات التخرج المؤقتة  .١٠
دور ثانى ) بالكامل وذلـك لتقـديمهم للتعيـين وأيضـا      –دور أول 

 تستخرج هذه الشادات لجميع خريجى الكلية عند الطلب .

 على حده قديم وحديث .عمل شهادات بعدد ساعات الدراسة لكل مادة  .١١

 إنجليزى .   –عمل شهادات بحسب السير والسلوك عربى  .١٢

 عمل شهادات بيان الدراسة باللغة اإلنجليزية .   .١٣

 سجل بتسليم وتسلم الشهادات األصلية ( الكرتون ) .   .١٤

القيام بالرد على األبليكيشن الوارد من الدول األجنبية وكـذلك الـرد    .١٥
البيانات لألطباء من جميع الدفعات على السفارات العربية على صحة 

 والتصديق على صحة الشهادات المقدمة منهم للجامعات األجنبية .

 عمل المحتوى العلمى للخرجيين (قديم _ حديث) .١٦

 وزارة الصحة )  و –عمل كشوف بيانات الخرجيين لتقديمها ( للتجنيد  .١٧

 عند الطلب  
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 نى اإلدارى للجامعة . المكان : المب

 مكتب حجز تذاكر سفر بالقطارات بالجامعة : .١

  خلف المطعم المركزى بالجامعة   
 مكاتب البريد : .٢

  بجوار كلية الصيدلة . ) :١مكتب بريد (  .أ
 . خلف المطعم المركزى ) :٢مكتب بريد (  .ب
 

                             موقع الجامعة اإللكترونى : .٣

 ترونى :  اإللكالطب موقع كلية  .٤
    www.aun.edu.eg/fac_med/index.htm 

 قاعات االستذكار الهادئ :   .٥

  أمام كلية التربية .  قاعة استذكار (ب) :   .أ
 أمام كلية الحقوق والتجارةقاعة استذكار (ج) :   .ب

 أمام كلية الحقوق والتجارةقاعة استذكار (د) :   .ج
 

 أمام كلية التربية . :مكتبة الطالب المركزية  .٦

 –ويضم أنشطة مختلفة ( أنشـطة رياضـية    :إستاد الجامعة الرياضى  .٧
 جوالة ) .   –ثقافية  –اجتماعية  –أنشطة فنية  –جميع أنواع الرياضات 

 
 
 
  
 

http://www.aun.edu.eg/fac_med/index.htm
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 ( مستشفى الطلبة ) : مستشفى عالج الطلبة  .٨
       أمام مستشفى الطب البيطرى المكان : بجوار البوابة الغربية بالجامعة 

   ١٦٥٦-١٨٩٦تليفون داخلى :  
مشاركة األخصائيين بالمستشفى فى الكشف الطبى األولـى علـى    ·

الطالب المرشحين للقبول بالكليات المختلفة قبل بداية العام الدراسى 
  الجديد سنويا مع أطباء اإلدارة العامة للشئون الطبية . 

جراحـة   –لتخصصات اآلتية ( باطنة عامـة  يوجد بالمستشفى أخصائيين با ·
تحاليـل   –عصبية ونفسـية   –مسالك بولية  –أنف وأذن وحنجرة  –عامة 

 –عيـادة عظـام    –طب طبيعى وروماتيز  –جلدية وتناسلية  –طبية وأشعة 
 عيادة أسنان ) .  –عيادة رمد 

لهم إجراء التحاليل الطبية الالزمة للطالب المرضى بمعمل المستشفى المقررة  ·
 بمعرفة األطباء . 

يوجد وحدة أشعة تليفزيونية ووحدة رسم مخ ووحدة رسم قلب تقوم بخدمـة   ·
الحاالت المرضية المحولة للوحدة من السادة األخصائيين واالستشاريين كـال  

 فى تخصصه . 
يبدأ العمل بالعيادات الخارجية من الساعة الثامنة والنصف صـباحا وحتـى    ·

ا الجمعة ، وأيضا استقبال الحاالت الحرجـة مـن   الساعة الثانهية ظهرا عد
 . الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة صباحا عدا الجمعة 

قسم العمليات التى يجرى بها العمليـات الجراحيـة بمعرفـة االستشـاريين      ·
 المتعاقدين مع مستشفى الطالب . 

يوجد قسم داخلى لما بعد العمليات به وجبـات غذائيـة مجانيـة وتمـريض      ·
 ساعة .  ٢٤يب نوبتجى على مدار وطب

الحاالت المرضية التى تحتاج إلى عمليات جراحية وتحتاج إلـى تجهيـزات    ·
 خاصة يتم تحويلها إلى المستشفى الجامعى الرئيسى . 

   تحويل حاالت األورام الخبيثة إلى معهد األورام بأسيوط . ·
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 لاله / الجامعة ، القصر والعودة .) : موقف نزلة عبد ا١خط رقم ( ·

 ) : موقف الشادر / الجامعة القصر والعودة .  ١١خط رقم ( ·

 .   ) : موقف األزهر / الجامعة القصر والعودة١٥خط رقم ( ·

  
 

  
 :  (مدخل مدينة أسيوط الجنوبى ) موقف نزلة عبد الاله  ·

ساحل سليم البـدارى   –صدفا  – قرى مركز أسيوط شرق ، أبوتيج
  .  
  
 : ( بجوار جامعة األزهر ومحطة قطار األزهر)موقف األزهر  ·

ديروط  –القوصية  –منفلوط  –أبنوب  –القاهرة  –بنى سويف  –المنيا 
  .  
  
 :  ( مدخل مدينة أسيوط الغربى ) موقف الشادر  ·

  .  قرى مركز أسيوط غرب  –قنا  –سوهاج 
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" قبل الرقم المطلوب ٢٤١لالتصال بأى رقم من خارج حرم الجامعى يضاف " ·
  .  

  أوال : أرقام خاصة باإلدارة العليا لجامعة أسيوط 
  رقم التليفونات  البيان

  ٢٤٥٦ -٢٤٥٥-٢٤١٨  أ.د. رئيس الجامعة
  ١٠٢٦ -١٠٢٥  أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

.د. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية أ
  البيئة

١٥١٨  

  ١٤١٨-١٠٢٧  أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
  ١٠٣٢  أمين عام الجامعة

  
  ثانيا : أرقام خاصة باإلدارة العليا لكلية الطب

  رقم التليفونات  البيان          
  ١٩٠٢ - ١٩٠١  أ.د. عميد الكلية                    

٣٦٦٦ - ٣٦٠٢  
  ١٩١٩  أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  ٣٦٦٥- ١٩١٦-١٩١٧  أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  ١٩٠٤-١٩٠٣  أ.د. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د. مدير اإلدارة المركزية للمستشفيات 
  الجامعية

٣٠١٤  

  ١٩٢١  الكلية أمين عام
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  ثالثا : أرقام خاصة بالخدمات الطالبية :   
  رقم التليفونات  البيان

  ٣٦٦٣ - ٢٢٤١ – ١٩٢٨  إدارة شئون التعليم والطالب
  ٢٢٢٩ - ١٩٢٧  إدارة المكتبات

٣٦٩٣ -٢٢٢٦  
  ٣٦٦٤  إدارة خدمة الخريجين
  ١٩٨٤ - ١٩٠٨  إدارة رعاية الشباب
  ٣٤٩٨  مكتب اتحاد الطالب

  ١٩٥٢  دمات الطالبيةمكتب الخ
  ١٩٠٧  وحدة شبكة اإلنترنت
  ٣٤٩٤ - ٢٢٢٥ – ١٩٨٧  معمل الحاسب اآللى

  ١٩٥٨ - ١٩١٤ – ١٩٣٢  إدارة الحرس الجامعى والدفاع المدنى بالكلية
  ٣٦٨٣ - ١٨٧٥  وحدة ضمان الجودة
  ١٨٧١ -١٨٧٠ -٣٦٨٣  مركز تطوير التعليم الطبى

١٨٧٣ - ١٨٧٢  

  كرتارية األقسام األكاديمية : رابعا : دليل تليفونات س  
  رقم التليفونات  البيان          

  ٣٦٧٩ - ١٩٤١  قسم الباثولوجيا
  ٢٠٤٨  قسم الصحة العامة
  ٢٠٢٤  قسم الطفيليات
  ١٩٩١  قسم الفسيولوجيا

  ٢٠١٥  قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
  ١٩٩٧  قسم التشريح
  ٢٠٣٩  قسم الطب الشرعى
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  تارية األقسام األكاديمية : تابع دليل تليفونات سكر  
  رقم التليفونات  البيان

    ٢٠٢١  قسم الفارماكولوجى
  ١٩٨٨  قسم الكيمياء الحيوية الطبية
  ٢٠٣٦  قسم الهستولوجيا

  خامسا : دليل تليفونات سكرتارية األقسام اإلكلينيكية : 
  رقم التليفونات  البيان

  ٣١٤٠ - ٣١٢٦  قسم األشعة التشخيصية
  ٣٩١١  الجلدية والتناسليةقسم األمراض 

  ٣٤٠٥  قسم األمراض العصبية والنفسية
  ٣٢٠١  قسم التخدير والعناية المركزة

  ٣٦١١  قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى
  ٣٩٥٧ - ٣٩٤٠ – ٣٨٢٦  قسم األمراض الباطنة العامة
  ٣٧١١  قسم األمراض الصدرية والتدرن
  ٣٣٩٤  قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

  ٣٢٨٠  الجراحة العامة قسم
  ٣١٧٧  قسم الطب الطبيعى والروماتيز والتأهيل
  ٣٧٢٠  قسم جراحة األوعية الدموية والشرايين

  ٣٣٤٣  قسم جراحة العظام
  ٣٢٣٣  قسم جراحة المخ واألعصاب

  ٣٥٦٠  قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة
  ٣٢٣١  قسم جراحة التجميل والحروق
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  ة األقسام اإلكلينيكية : دليل تليفونات سكرتاري تابع
  رقم التليفونات  البيان

  ٣٧٦٠  قسم جراحة القلب والصدر 
  ٣٤٣٢  قسم جراحة المسالك البولية 

  ٣١٦٢  قسم طب القلب واألوعية الدموية 
  ٣٦٤٣  قسم طب وجراحة العيون 

  ٤٣٥١ - ٤٣٤٤  قسم طب األطفال  
  ٤٦٤١  قسم أمراض النساء والتوليد

  ٣٨٧٦  لطب النووىقسم عالج األورام وا
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  :األندية بمحافظة أسيوط : أوال 
  رقم التليفون  اسم النادى  م
نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة   ١

  أسيوط
٢٣٢٣٥٠٥  

  ٢٣٣٦٦٧٥ - ٢٣٣٦٦٧٤  نادى جامعة أسيوط  ٢
  ٢٤١٢٢٧٤ - ٢٣٤٧٠٢٧  نادى العاملين بجامعة أسيوط  ٣
  ٢٣٢٢١٣٩  أسيوط الرياضى نادى  ٤
  ٢٤٤٠٠٨٨  نادى ضباط القوات المسلحة  ٥
  ٢٣٢٥٤٨٠  صالة البولينج بالقوات المسلحة  ٦
  ٢٤٠٠١٣٤  نادى ضباط الشرطة  ٧
  ٢٣٦١٥٧٦ - ٢٣٦١٥٧٢  نادى األسمنت  ٨
  ٢٣٢٢١٧١  نادى نقابة الزراعيين  ٩
  ٢٣٢٨٠٥١-٢٣٢٢١٠٢  نادى نقابة المهندسين  ١٠
  ٢٣١٥٢٠٠  ييننادى نقابة الحقوق  ١١
  ٢٣٣٣١٩٦  نادى نقابة الصيادلة  ١٢
  ٢٣٤٨٨٧٧-٢٣٣٣٨٥١  نادى الشبان المسلمين  ١٣
  ٢٣٢٢٩٤  نادى الشباب المسيحى  ١٤
نادى العلوم الجيولوجية وعلوم الفضاء   ١٥

  بجامعة أسيوط
٢٣٣٤٢٣٣  
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  :البنوك بمحافظة أسيوط : ثانيا 
  رقم التليفون  اسم البنك  م
  ٢٣٣٣٨٥٣  فرع جامعة أسيوط –ى البنك األهلى المصر  ١
  ٢٣٣٤٣٠٠  ميدان طلعت حرب –البنك األهلى المصرى   ٢
  ٢٣٣٥٥٠٠  يوليو ٢٣شارع  –بنك القاهرة   ٣
  ٢٣١٩٢٠٣  شارع الجمهورية –بنك القاهرة   ٤
  ٢٣٥١٨٢٠  فرع جامعة أسيوط –بنك القاهرة   ٥
  ٢٣٣٣٦٠٦  ميدان طلعت حرب –بنك اإلسكندرية   ٦
  ٢٣٣٣٧١٧  بنك مصر  ٧
  ٢٣٤٣٣١٢  امتداد شارع يسرى راغب –بنك فصيل اإلسالمى   ٨
  ٢٣٣٥٢٤٤  بنك ناصر االجتماعى بأسيوط  ٩
  

  :الصحافة واإلذاعة والتليفزيون بمحافظة أسيوط : ثالثا 
  رقم التليفون  البيان  م
  ٢٣٢٢٧٦٠  محطة إذاعة أسيوط  ١
  ٢٣٢٢٨٦٩  محطة تليفزيون أسيوط  ٢
  ٢٣٣٤٦٥٠  وكالة أنباء الشرق األوسط  ٣
  ٢٢٩٤٩٠٠  مكتب جريدة األهرام  ٤
  ٢٣٤٨١٩٤  مكتب جريدة الجمهورية  ٥
  ٢٣٣٤١٥٠  مكتب جريدة األخبار  ٦
  ٢٣١٤٣٧٤  دار النشر والتوزيع بجامعة أسيوط  ٧
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  : الفنادق الهامة بمحافظة أسيوط : رابعا 
  رقم التليفون  العنوان  البيان  م

فندق دار الضيافة   ١
  بجامعة أسيوط

إلدارى بجامعة المبنى ا
  أسيوط

٢٣٣٥٨٣٢  

شارع محمد توفيق   فندق الدار البيضاء  ٢
  خشبة

٢٣٣٦٦٦٢  

  ٢٣٣٢٧١٣  متفرع من شارع ثابت  فندق السالم  ٣
  ٢٣٢٠٧٨٢  متفرع من شارع ثابت  فندق مكة  ٤
  ٢٣١٢١٢١  شارع كورنيش النيل  فندق أسيوتيل  ٥

٢٣١٢١٢٢  
خلف محطة السكة   فندق بدر  ٦

  الحديد
٢٣٢٩٨١١  
٢٣٢٩٨١٢  

شارع محمد توفيق   فندق اخناتون  ٧
  خشبة

٢٣٣١٦٠٠  
٢٣٣٨١٨١  

خلف محطة السكة   فندق ريم  ٨
  الحديد

٢٣١١٤٢١  
٢٣١١٤٢٢  
٢٣١١٤٣٣  

فندق ضباط القوات   ٩
  المسلحة

نادى ضباط القوات 
  المسلحة

٢٣٠٠٠٨٨  

نادى شركة أسمنت   فندق نادى األسمنت  ١٠
  أسيوط

٢٣٦١٥٧٨  
٢٣٦١٥٦٨  
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  : عة خدمات متنو: خامسا 
  رقم التليفون  البيان  م

  ٢٣١٥٢٢٨  فرع شركة مصر للطيران بأسيوط  ١
٢٣١٥٢٢٩  

  ٢٣٣٠٤١٠  فرع شركة مصر للسياحة بأسيوط  ٢
٢٣٣٧٦٤٠  

  ٢٤١١٨٤٤  مكتب حجز تذاكر القطارات بجامعة أسيوط  ٣

  
  

٤  
  
  

      

  دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط
٢٢٦١١٠٠  
٢٢٦١٣٠٠  
٢٢٦١٤٠٠  
٢٢٦١٥٠٠  

  ٢٥٩١٣٢٠  بالقوصية) المحرق  (السيدة العذارء  دير  ٥
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  الطب خطوات كيفية الدخول على موقع التعليم االلكترونى لكلية

Faculty Of Medicine E-Learning  
  
 اعداد

هدى احمد على مخلوفا.د/   

 مدير وحدة ضمان الجودة
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