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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 يحتاجاا الطالاب مان معل ماات عان 

 أنشطتها ، حيث يعرض لكم الئحة الكلية ونظام الدراسة بها . الكلية و 
كما يقادم لكام أيضاا ماا جحتاج ناا مان دادمات كادال الكلياة والكامعاة ، وكاذل  نباذ  عان 

 األنشطة الطالبية وكيفية االشتراك واألنضمام لهذه األنشطة . 
نااى أن ي فقنااا   وأدياارا أجمنااى لكاام الت فيااس فااى كراسااتكم لتك ناا ا ع نااا لهااذا الاا طن وأجم

لخاادمتكم ، واكار  الكليااة جرحااب بأاام فااى أى وواات للحاا ار والتفاعاال ماان أجاال م االحتكم 
 ولتحقيس ما جرج نا من هذه الكلية العريقة . 

 
 

 عميد الكلية

 احمد محمد كمال المنشاوىأ.د. 
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 نبذة مختصرة عن الكلية

 
  1960لسنة  1295أنشأت كلية الطب جامعة أسي ط بالقرار الكمه رى روم    

 وألحقت أوسام ال يدلة  1960ي لي   14الم افس  1380محرم سنة  20ال اكر فى 
 . بألية الطب بنفس القرار المشار إليا لتك ن ن ا  مستقلة لكلية ال يدلة بكامعة أسي ط بعد ذل  

 بعدك :  1960/1961بدأت الدراسة بألية الطب جامعة أسي ط فى العام الكامعى 
  ا وسم  15
 عض  هيئة جدريس   17
 طالبة ( .  21 –طالب  125طالب وطالبة )  146

 جضم الكلية :  2016/2017وفى العام الكامعى الحالى 
  وسما    32 
 عض  هيئة جدريس   1147 

 مدرس مساعد ومعيد    589    
 طالب وطالبة   3765 
لياة العلا م مناذ بداياة الدراساة بهاا ، م جام اساتالم مبناى الكلياة الحاالى بعاد أن استضاافتها ك1997فى عام 
 أضيف للكلية مكمعا للمدرجات با واعة للمؤجمرات .  2001وفى عام 

 يخدم العملية التعليمية بالكلية اآلن : 
  . مدرج مأيف اله اء    22 

 واعة كرس    37
    معمال    36 
 متحف جعليمى   5
 مشرحة جعليمية  1 
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 الهيكل اإلدارى لكلية الطب
 
 
 

 . احمد محمد كمال المنشاوى أ.ك.       
 عميد كلية الطب            

 ورئيس مكلس اكار  المستشفيات الكامعية
 . القلب وال درجراحة أستاذ      

  
 

 .  محمد م طفى محمد الشرواوى أ.ك.     
 وكيل الكلية لشئ ن الدراسات العليا والبح ث .  

  . جراحة العظامأستاذ            

 
  مها محمد سيد احمد الخ لىأ.ك.        
 وكيل الكلية لشئ ن البيئة وددمة المكتمع .   

 .  ال دريةأستاذ األمراض          
 
 
                  . حماك الدالى الدين عماكأ.ك.          
 وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب       
   .أستاذ بقسم طب األطفال         
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 وحدة ضمان الجودة مدير كلمة السيدة االستاذة الدكتورة
 

 الكناح األوسط  –المأان : الدور الخامس 
 1875 - 3683جليف ن : 

يعتبار الطالااب عن اار أساسااى فااى عمليااة التحااديث والتطاا ير للبرنااامه الدراسااى ومقرراجااا 
ع الطالب للتعار  وطرق التدريس والتقييم ، ولهذا جدع  وحد  ضمان الك ك  بالكلية جمي

 على أنشطة ال حد  والمشاركة اإليكابية معها . 
جسعى الكلية الى التحديث والتط ير المستمر فى جمياع ج اناب العملياة التعليمياة متم لاة 
فى جط ير طرق التدريس والعمل على جطبيس نظام التعليم االلكترونى واالستفاك  منة فاى 

وايضااات جطبيااس نظااام االمتحانااات االلكترونيااة وزياااك  زياااك  المهااارات العمليااة واالكلينكيااة 
 الت اصل بين الطالب واعضاء هيئة التدريس .

 ايضات جم زياك  نسبة االمتحانات الم ضعية والتى جضمن العدالة فى ج زيع الدرجات .

ات االكاكيميااة اهتماات الكليااة بأنشاااء برنااامه كراسااى جديااد يهااد  الااى الاار ط بااين المقاارر 
 وزياك  المهارات المأتسبة .واالكلينكية 

ايضا جحار  اكار  الكا ك  بالكلياة علاى اساتطال  رأى الطاالب فاى جمياع نا احى العملياة 
 التعليمية كما جحر  أيضا على استطال  الرأى فى اكاء اعضاء هيئة التدريس .

ام كما جهتم اكار  الك ك  بمتابعة العملية التعليمية من دالل زيارات ميدانياة لكمياع االوسا
 بالكلية لل و   على ج انب الق   والضعف فى التعليم واالمتحانات .

جااتم ايضااا مراجعااة كوريااة ل متحانااات ماان حيااث الم اصاافات الشااألية والفنيااة للتأكااد ماان 
مطابقااة االمتحانااات مااع المحتاا ى الدراسااى ونساابة ال ااع  ة والسااه لة وجحقيااس النسااب 

 المطل  ة من الم ضعية فى االسئلة .
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 الوحدة : أهداف   

 جهد  ال حد  إلي جنفيذ أهدا  مركز ج كيد الك ك  بالكامعة من دالل األهدا  التالية:
نشر ثقافة الك ك  وال عي بأهمية جطبيس سياسات ووسائل ضمان الك ك  وجق يم  -1

 األكاء الكامعي بين كافة العاملين بالكلية.
 إنشاء نظام متكامل لضمان الك ك  بالكلية. -2

نااامه الكليااة الدراسااي وجميااع المقااررات الدراسااية األكاكيميااة بالكليااة ، ج صاايف بر  -3
 ومعدالت القياس المت افقة مع المعايير الق مية والدولية.

إنشاء واعد  معل مات وملفات متكاملة لبرنامه الكلية الدراساي وجمياع المقاررات  -4
 ق مية والعالمية.الدراسية التي جقدمها الكلية جمهيدات العتماكها وفقات للمعايير ال

المحافظااة علااي جحسااين مساات   برنااامه الكليااة الدراسااي والعناصاار األداارى التااي  -5
 جؤثر عليا.

ج ااميم وجطبيااس ومراجعااة أكوات ضاامان الكاا ك  ماان نماااذج واجااراءات وجقااارير  -6
 التق يم بالكلية.

ج ميم وجطبيس و اعد بيانات ووسائل جمع ومعالكة المعل مات التي جخدم جقا يم  -7
 بالكلية.األكاء 

التعاار  علااي نقاااط الضااعف والقاا   فااي عمليااة الااتعلم وجقااديم مقترحااات للتطاا ير  -8
 والتحسين.

اوتااراح سياسااات وواارارات لتطاا ير برنااامه الكليااة الدراسااي ومتابعااة جنفيااذ مااا يااتم  -9
 اعتماكه منها.

إنشاء آلياة جضامن مشااركة الطاالب وحادي   التخارج فاي عملياة جطا ير وجحساين  -10
 راسي.برنامه الكلية الد

االج ال الفعال مع مركز ج كيد الك ك  بالكامعة وكذل  جباكل الخبرات مع وحدات  -11
 ضمان الك ك  بأليات الكامعة والكامعات الم رية األدرى.

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

 الق لب والصدرأستاذ جراحة                    االمراض الصدريةأستاذ            
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 ةعضاء وحدة ضمان الجودأ
 

 احمد محمد كمال المنشاوى أ.ك/ 
 عميد الكلية

رئيس مكلس إكار  
 ال حد 

 محمد م طفى محمد الشرواوى أ.ك/ 
 عض ات  وكيل الكلية لشئ ن الدراسات العليا

 ك الدالىعماك الدين حما /أ.ك
 وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب

 عض ا

 محمد سيد احمد الخ لى/ مها أ.ك
 عض ات  وكيل الكلية لشئ ن ددمة المكتمع وجنمية البيئة

 هدى احمد على مخل  أ.ك/ 
 مدير ال حد  ال دريةأستاذ بقسم 

 احمد فرغلى عبد الحميد عمرأ.ك/ 
 معيةالمستشفيات الكاك  وج   للشئ ن االكاريةمستشفي النائب مدير 

 استاذ طب وجراحة العي ن 
 عض ات 

  نهى اب الفت حأ.ك/ 
 االمراض الع بية والنفسيةاستاذ بقسم 

 عض ات 

 أ.ك/ صفاء على مهران 
 عض ات  استاذ بقسم الطب الطبيعى والروماجيزم

 أ.ك/ اميمة جالل  
 عض ات  استاذ بقسم الفسي ل جى

 أ.ك/ اشر  حم ك   
 التشريح االكمىاستاذ بقسم 

 عض ات 

 أ.ك/ غاك  على فرغلى 
 عض ات  استاذ بقسم الطب الشرعى والسم م
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 أ.ك/ ه يدا عبد الحأيم نفاكى 
 عض ات  أستاذ بقسم االمراض الباطنة

 عبير الرفاعىك/ ا.
 عض ات  الباث ل جيااستاذ بقسم 

 ك/ محمد صف ت شاهين
 عض ات  أستاذ مساعد بقسم الكراحة العامة

 ء الدين صابرك/ ضيا
 عض ات  الكراعة العامة مساعد مدرس

 ك/ كعاء ي نس عبد الحفيظ
 عض ات  أستاذ مساعد بقسم الطفيليات

 ك/ يسرا عاطف الشريف
 عض ات  مدرس بقسم الطب الطبيعى والروماجيزم

 ك/ نسرين عبد الراضى
 عض ات  مدرس بقسم الفسي ل جى

 ك/ محمد جمال عبد العزيز
 نقيب االطباء

 ن الخارجعض  م

 ك/ امانى الشاهد 
 عض  من الخارج مدير االكار  الطبية لمستشفى الطلبة

 طالب محم ك محمد سعد الطالب/
 طالب احمد مختار محمد الطالب/

كار  ل حد  المدير اال حسام جمال الدين محمد /أ 
 ضمان الك ك 

مسئ ل غرفة الت ثيس  نهي محمد نبيل أ /
 والمتابعة

 مددل بيانات الناصر عبد الرحيم حسين عبد أ  /
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  رسالة الكلية 

  

أطباء أكفاء  بتخريهجلتزم كلية الطب جامعة أسي ط 
على الممارسة الطبية الكيد  والتعليم الطبى واكرين 

, كما جتعهد محليات واوليميات المستمر والمنافسة 
وجط ير المهنة االرجقاء بالبحث العلمى بالمساهمة فى 
صحية مرضية للمكتمع فى إطارأدالوى  وجقديم ددمات

 .وويمى
 

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 جح ل كلية الطب البشرى جامعة اسي ط على 

 ج نيف رياكى اوليميا ومتقدم كوليا
فى التعليم والبحث العلمى  من دالل جميز مستمر 

 وددمة المكتمع

 
 
 

Vision of the Faculty 
 
 
 

 The College maintains regional leadership and achieves 

international competition in the field of education, 

scientific research and community service.    

 
 

 
 
 

 طبتوزيع األقسام بمبنى كلية ال



 -11- 

 
 أوال : المبنى اإلكارى :

 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  –أ.د. وكيل الكلية لشئون البيئة  الدور األول

أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  –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 : األجنحة الفرعية :

 جناح ) ج ( جناح ) ب ( جناح ) أ ( األكوار

 البدروم
متحمممم   –قسممممم التشممممري  

 التشري 
 بيت الحيوان مخازن المستشفى

 قسم الصحة العامة مياء  الحيويةقسم الكي قسم التشري  الدور األرضى

 قسم التشري  الدور األول
 قسم الفارماكولوجى

 قسم الكيمياء الحيوية
 قسم الفسيولوجى

 قسم الباثولوجى

 قسم الهستولوجى قسم الهستولوجى قسم الفارماكولوجى الدور ال انى

قسممممممممممممم الميكرو يولوجيمممممممممممما  الدور ال الث
 والمناعة

 جىقسم الهستولو  قسم الطفيليات

 الدور الرابع
 قسم الطفيليات

قسممممممممممممم الميكرو يولوجيمممممممممممما 
 والمناعة

 –مركممت تطمموير التعلمميم الطبممى 
مركممممت التممممدريب علممممى جراحممممات 

وحممممممممممدة  مممممممممممان  –المنمممممممممما ير 
مركممممممممممممممت تممممممممممممممدريب  –الجممممممممممممممودة 

مركمت  –االنعاش القلب الرئمو  
التممدريب علممى المهممارات الطبيممة 

 قاعات المؤتمرات –األساسية 

ثولوجيممممما قسمممممم الصمممممحة العاممممممة البا
 والهستولوجى والطب الشرعى

-:لطبرسم كروكى لكلية االتالى 
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 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

  جامعة أسيوط –كلية الطب  

 
 اهدا  الكلية 

 1295رار الكمهاا رى رواام عااة اسااي ط التااى انشااأت بااالقان كليااة الطااب جام (:1ماااك  )

جعمال جاهاد  علاى  1960/1961الدراسة بهاا فاى العاام الكاامعى و دأت 1960لسنة 

م اكبة التط ر فى العل م والتقنيات الطبية ورفع كفااء  الخادمات ال احية التاى جقادمها 

م ار وجقا م من دالل مستشفياجها الكامعية الاى المكتماع الاذى يحايط بهاا فاى صاعيد 

الكلية كوما بتطا ير نظمهاا التعليمياة وجنقياة العلا م مان المعل ماات القديماة واساتبدالها 

بالمعل ماات الحدي اة بماا يتناساب  ماع مساات ى الطاب الحاديث و الكرعاة التاى يحتاجهااا 

طااالب الطااب ساا اء فااى مرحلااة البأااال ري س او الدراسااات العليااا بمااا يتضاامن كفاااء  

 -الكلية االجى:من اهدا   لمكال الطبى ولذا كانالك ك  المنش ك  فى ا

جخاااريه اطبااااء ماااؤهلين علمياااا واكلينيأياااا لمزاولاااة المهناااة ووااااكرين علاااى المنافساااة  -1

 العالمية.

االرجقاء بمست ى الخريكين عان طرياس ورا العمال والادرورات  والنادوات والماؤجمرات  -2

 ومن دالل برامه التعليم الطبى المستمر.

لبح ث العلمية التطبيقية فى مكال العلا م الطبياة والتاى جهاد  الاى اجراء الدراسات وا -3
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 ددمة البيئة وجنمية المكتمع.

منح الدرجات العلمية م ل الماجستير والدكت را  وشهاكات التخ ص المهناى والادويس  -4

 لالطباء الراغبين فى ذل .

 ة.جقديم االستشارات والدعم العلمى والفنى للكهات المعنية بالخدمات الطبي -5

عقااد االجفاويااات العلميااة مااع الهيئااات والمؤسسااات المحليااة والعالميااة لتباااكل الخباارات  -6

 واجراء البح ث الطبية.

القيام بمتطلبات ال واية من االمراض ونشر ال قافة ال حية وجقديم الخدمات العالجية  -7

 والدويقة الى المكتمع المحيط بها.

ة فااااى كراساااة الظاااا اهر االجتماعيااااة اساااتخدام العلاااا م الطبياااة االساسااااية واالكلينيأيااا -8

 واالوت اكية.

جاا فير م اااكر المعرفااة الحدي ااة ماان كتااب ومكااالت وكوريااات علميااة وشاارائط فاادي   -9

 واورا  مبرمكة ونقاط اج ال مع شبأة المعل مات الدولية................الخ.

 

 

 
 جتك ن كلية الطب جامعة أسي ط من األوسام اآلجية : ( : 2ماك  ) 

 يح اآلكمي وعلم الكنة وسم التشر  -1
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 وسم الهست ل جيا )علم األنسكة و ي ل جيا الخلية ( -2

 وسم الفسي ل جيا الطبية )علم وظائف األعضاء ( -3

 وسم الكيمياء الحي ية الطبية  -4

 وسم الباث ل جيا )علم األمراض(  -5

 وسم الفارماك ل جيا الطبية  -6

 وسم الميأرو ي ل جيا الطبية والمناعة  -7

 يةوسم الطفيليات الطب -8

 وسم طب وجراحة العي ن  -9

 وسم اآلذن واآلنف والحنكر  )ويشمل أمراض التخاطب والسمعيات( -10

 وسم الطب الشرعي والسم م اإلكلينيأية -11

 وسم ال حة العامة وطب المكتمع  -12

 وسم طب األطفال  -13

 وسم األمراض الباطنة  -14
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 ة.في الطب والكراح س: جمنح جامعة أسي ط بناء علي طلب كلية الطب كرجة البأال ري  ( 3)ماك  

 اسة لنيل كرجة البأال ري س في الطب والكراحة ست سن اتر مد  الد ( :4ماك  )
 الم اك التي جدرس لنيل كرجة البأال ري س في الطب والكراحة هي : ( :5ماك  )
  : الفروة األولى 

 التشريح اآلكمى وعلم األجنة
 الهست ل جيا

 الفسي ل جيا الطبية )وجشمل علم الفيزياء الحي ية(
 اء الحي ية الطبية الكيمي

 اللغة اإلنكليزية
 الحاسب اآللى  

 :الفروة ال انية 
 التشريح اآلكمى وعلم الكنة

 الهست ل جيا 
 الفسي ل جيا الطبية

 الكيمياء الحي ية الطبية 
 العل م السل كية واإلنسانية .

 حق ق اإلنسان . 
 

 : الفروة ال ال ة 

 الباث ل جيا    
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 الفارماك ل جيا الطبية 
 أرو ي ل جيا الطبية والمناعةالمي

 الطفيليات الطبية 
 : الفروة الرابعة 

 طب وجراحة العي ن 
 األذن واآلنف والحنكر 

 الطب الشرعي والسم م اإلكلينيأية
 طب المكتمع 

 : الفروة الخامسة 

 وفروعها ةاألمراض الباطن
 طب األطفال

 : الفروة الساكسة 
 الكراحة وفروعها

 أمراض النساء والت ليد
 
 الخطة الدراسية واالمتحانات : جنقسم مراحل التعليم إلي مرحلتين :  : 6ك  ما

 مرحلة العل م األساسية) الفروة األولي وال انية وال ال ة ( المرحلة األولى :
 مرحلة العل م الطبية اإلكلينيأية ) الرابعة والخامسة والساكسة ( المرحلة ال انية :

 
 
 

  م الطبية األساسية ( :أوال : المرحلة األولي ) العل
  أسب عا ) ثالث ن أسب   ( في العام الدراسي  30مد  الدراسة 
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  : الدور األول :  في شهر ماي   يعقد االمتحان في كورين 
 الدور ال اني : في شهر سبتمبر 

ويك ز لمكلس الكامعة بناء علاي ج صاية مكلاس الكلياة جعاديل م اعياد االمتحاان 
 راسية . و تالي عدك األسابيع الد
 جخ يص الدرجات :

   دمسااا ن بالمائاااة ( مااان  %50جخ اااص لااادرجات االمتحاااان التحريااار (
 الدرجة الكلية للماك  .

 30%  لالمتحان الشف   والعلمي 

 20%  المتحان أعمال السنة 

جتم اال كرجااات امتحانااات أعمااال الساانة فااي مكم عااة الاادرجات التااي يح اال 
 –ائل القاا يم األداارى ) شاااف   عليهااا الطالااب فاااي االمتحانااات الدوريااة ووسااا

....الاخ( وكاذل  كرجاة جقاا يم الم اظباة وياتم احتساابها بمعرفاة القساام -عملاي 
المختص , ويحتم أن جك ن هذه االمتحانات الدورية علي مادار العاام الدراساي 

 وفقا للنظام الذ  يقره مكلس الكلية . 
  نهماا وال لكال م %50كرجة النكااح فاي اللغاة اإلنكليزياة والحاساب اآللاي

جضم الدرجات التي يح ل عليها الطالب في أ  منهما إلي مكم   كرجاة 
 الفروة األولي أو المكم   التراكمى .

  ال جعقااد امتحانااات أعمااال ساانة للغااة اإلنكليزيااة والحاسااب اآللااي والعلاا م
 السل كية وحق ق اإلنسان .

 جع ق االنتقاال والحاسب اآللي والعل م السل كية ال ةالرس ب في اللغة اإلنكليزي 
إلااى الفروااة األعلااى كاداال المرحلااة األولااى ) العلاا م الطبيااة األساسااية ( ويتقاادم 
الطالااب المتحانااات الاادورين األول وال اااني كاال عااام حتااى ياانكح وال ينقاال إلااي 
المرحلة ال انية ) العل م الطبية اإلكلينيأية ( إال إذا كان ناجحا في كل ماا كرس 
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 ولي . في بالمرحلة األ

 يع ق الرسا ب أو التخلاف فيماا ال يزياد عان مااكجين مان الما اك الطبياة ال 
 من انتقال طالب الفروة األولى إلى الفروة ال انية 

  ال ينقاال طالااب الفروااة ال انيااة إلااي الفروااة ال ال ااة إال إذا كااان ناجحااا فااي
 جميع الم اك الطبية .

 م الطبيااااة ال ينقاااال طالااااب الفروااااة ال ال ااااة إلااااي المرحلااااة ال انيااااة ) العلاااا 
( إال إذا كااان ناجحااا فااي جميااع الماا اك التااي جماات كراسااتها فااي ةاإلكلينيأياا

 المرحلة األولي ) العل م الطبية األساسية ( 

 ثانيا : المرحلة ال انية ) العل م الطبية األساسية ( 
            أسب عا 32مد  الدراسة بالفروة الرابعة 
  أسب عا 36مد  الدراسة بالفروة الخامسة والساكسة 
 

 يعقد االمتحان في كورين : 

 في ي ني       للفروة الرابعة     الدور األول :       
 في ي لي       للفرق الخامسة                          
 في ن فمبر    للفروة الساكسة                          

 عااااااااة فااااااااي ساااااااابتمبر لكاااااااال ماااااااان الفااااااااروتين الراب    الاااااااادور ال اااااااااني :        
 والخامسة وي ليا للفروة الساكسة                               

 
 
 

 م اعيد بداية الدراسة واالمتحانات في المرحلة اإلكلينيأية
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 الدور ال اني الدور األول بداية الدراسة الفروة الدراسية

 سبتمبر ي ني  أكت  ر الرابعة

 سبتمبر ي لي  أكت  ر الخامسة

 ي لي   فمبرن ن فمبر الساكسة

  
مع مراعاا  أن يكا ز لمكلاس الكامعاة بنااء علاي ج صاية مان مكلاس الكلياة  

جعاديل م اعيااد االمتحاناات وم اعيااد بداياة الدراسااة للمرحلاة اإلكلينيأيااة و تااالي 
 عدك األسابيع الدراسية 
 جخ يص الدرجات : 

  من الدرجة الكلية لالمتحان التحرير   %50جخ ص 
 30%    واإلكلينيأىلالمتحان الشف 

 20% . المتحان أعمال السنة 

جتم اال فااى امتحانااات أعمااال الساانة فااى مكماا   الاادرجات التااى يح اال عليهااا 
 –عملاى  –الطالب فاى االمتحاناات الدورياة ووساائل التقا يم األدارى ) شاف ى 

إكلينيأااى ... الااخ ( وكاااذل  كرجااة جقااا يم الم اظبااة ، وياااتم احتسااابها بمعرفاااة 
لى ماا ياتم مان جقيايم للطالاب أثنااء وفاى نهاياة الادور  القسم المختص بناءا ع

 اإلكلينيأية . 

 

 

 

 

 

 

 

  فى األوسام التى جشارك معها جخ  ات فرعية م ل األمراض الباطنة والكراحة فيراعى
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 اآلجى : 

يأاا ن كاال وساام فرعااى مساائ ل عاان جقياايم الطااالب دااالل فتاار  الدراسااة بااا فااى ضاا ء الاازمن *
جااة أعمااال الساانة المخ  ااة ويااتم جسااليم كشاا   الاادرجات المخ ااص بالكاادول الدراسااى وكر 
 النهائية مكمعة إلى القسم األم . 

يق م كل وسم فى نهاية العام بتسليم السيد األستاذ الدكت ر رئايس مكلاس القسام          *
) القسم األم ( الباطنة العامة أو الكراحة العامة أسئلة القسم لياتم وضاع االمتحاان 

) االدتباااار               أسااائلة ال رواااة ال ال اااة فاااى التحريااارى  التحريااارى وادتياااار
 الم ض عى ( من بينها ويتم ج حيح األسئلة عن طريس القسم واضع األسئلة . 

فاى االمتحاان اإلكلينيأاى جاتم المشااركة حسااب الحااالت المتا فر  فاى القسام العااام *
 وفروعا التخ  ية . 

 ب على الحاالت كل فى جخ  ا . يق م أعضاء هيئة التدريس بامتحان الطال

  ال ينقال الطالاب كاداال المرحلاة ال انياة إلااى الفرواة الدراساية األعلااى إال إذا
 كان ناجحا فى جميع الم اك الدراسية بالفروة المقيد بها . 

ج زيع ساعات الدراسة واالمتحانات والدرجة النهائية لكال مااك  بالفرواة  : 7ماك  
 .   سالدراسية بمرحلة البأال ري
 
 
 
 
 
 
 

 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفروة األولى :
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفروة ال انية :

 المقرر الدراسى
 عدك الساعات

 االدتبارات
الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

التشريح اآلكمى 
 وعلم األجنة
) ويشمل علم 
 الحيا  (

120 120 

 3ادتبار جحريرى مدجا  -
ساعات متضمنا علم 

 األجنة .
 عملية . -

 شف ية -

250 

 60 60  جىالهست ل

ادتبار جحريرى مدجا  -
 ساعتان

 عملية -

 شف ية -

150 

 الفسي ل جيا
) وجشمل علم 
 الفيزياء الحي ية(

150 
 10منها 

ساعات 
فيزياء 
 حي ية

60 

 3ادتبار جحريرى مدجا  -
ساعات متضمنا 
 الفيزياء الحي ية .

 عملية . -

 شف ية -

250 

 60 75 الكيمياء الحي ية

ادتبار جحريرى مدجا  -
 ساعتان.

 . عملية -

 شف ية -

150 

 - 30 اللغة اإلنكليزية
ادتبار جحريرى مدجا  -

 50 ساعة واحد  .

ادتبار جحريرى مدجا  - - 30 الحاسب اآللى
 50 ساعة واحد  .
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 المقرر الدراسى
 عدك الساعات

 االدتبارات
الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

وعلم  التشريح اآلكمى
 األجنة

120 120 

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ثالث ساعات

 عملية -

 شف ية -

250 

 60 60 الهست ل جيا

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ساعتان

 عملية -

 شف ية -

150 

 60 150 الفسي ل جيا

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ثالث ساعات

 عملية -

 شف ية -

250 

 60 75 الكيمياء الحي ية

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ساعتان

 عملية -

 شف ية -

150 

العل م السل كية 
 واإلنسانية

ادتبار جحريرى  - - 30
 مدجا ساعة واحد 

50 

ادتبار جحريرى  - - 30 حق ق اإلنسان
 50 مدجا ساعة واحد 
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفروة ال ال ة :
 
 

 المقرر الدراسى
 عدك الساعات

 االدتبارات
الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

 120 120 الباث ل جيا

ادتبارجحرير  -
ىمدجا ثالث 
 ساعات

 عملية -

 شف ية -

300 

 60 120 الفارماك ل جيا

ادتبار جحريرى  -
مدجا ثالث 
 ساعات

 عملية -

 شف ية -

300 

 60 90 الميأرو ي ل جيا

دتبار جحريرى ا -
 مدجا ساعتان

 عملية -

 شف ية -

200 

 60 60 الطفيليات

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ساعتان

 عملية -

 شف ية -

150 
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 سية واالمتحانات : الفروة الرابعة :الخطة الدرا

 
 

 المقرر الدراسى
 عدك الساعات

 االدتبارات
الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

طب وجراحة 
 العي ن 

 أسابيع 8 80

ادتبار جحريرى  -
مدجا ثالث 
 ساعات

 إكلينيأية -

 شف ية -

250 

األنف واألذن 
 أسابيع 4 64 والحنكر 

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ساعتان

 إكلينيأية -

  يةشف -

200 

الطب الشرعى 
 80 والسم م اإلكلينيأية

ساعة  64
عملى + 
إكلينيأى 
لمد  
 أسب عين

ادتبار جحريرى  -
 مدجا ساعتان

 عملية واكلينيأية -

 شف ية -

200 

 128 طب المكتمع

ساعة  64
عملى + 
أسب عين 
جدريب 
 ميدانى

ادتبار جحريرى  -
مدجا ثالث 
 ساعات

عملية وجطبيقات  -
 مدنية .

 شف ية -

300 
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفروة الخامسة :

 
 
 
 
 
 
 
 

رر المق
 الدراسى

 عدك الساعات
 االدتبارات

الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

األمراض 
الباطنة 
 وفروعها

216 
24 
 أسب  

ثالث ادتبارات جحريرية  -
مد  كل منها ثالث 
ساعات ) يأ ن أحدها 
 ادتبار م ض عى .

 إكلينيأية . -

 شف ية . -

900 

طب 
 األطفال

108 12 
 أسب  

ادتباران جحريريان مد   -
ث ساعات األول ثال

وال انى ادتبار م ض عى 
 مدجا ساعتان

 إكلينيأية . -

 شف ية . -

500 
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 ج زيع الساعات والدرجات على مقرر الباطنة وفروعها :

 

 المقرر

 عدك الساعات
أعمال  واألسابيع الدراسية

 السنة

 ج زيع الدرجات

 اإلكلينيأية النظرية
 االمتحانات الشف ية االمتحانات التحريرية

 أسب   ساعة

الباطنة 
 العامة

110 12 90 

390 
ثالث ادتبارات جحريرية ويخ ص 

كرجة على أن  150لكل ادتبار 
يحت ى االدتبار ال الث على 
األمراض الكلدية والباث ل جيا 
اإلكلينيأية ، وي ضع االمتحان 
 بمعرفة وسم الباطنة العامة بعد
أدذ األسئلة من األساجذ  
 القائمين بالتدريس

240 

فرو  
الباطنة 
 الخاصة

66 

9 
أسب عين لكل 
من القلب 
وال درية 
والمت طنة 
وثالث أسابيع 
للع بية 
 والنفسية

جتم المشاركة مع وسم   70
 األمراض الباطنة العامة

األمراض 
 الكلدية

24 3 20 30 20 

الباث ل جيا 
 اإلكلينيأية

16 - -- 30 10 

 270 450 180 24 216 المكم  
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 الخطة الدراسية واالمتحانات : الفروة الساكسة :

 
 
 
 
 
 

 المقرر الدراسى
 عدك الساعات

 االدتبارات
الدرجة 
 عملى نظرى  النهائية

 216 الكراحة وفروعها
24 
 أسب  

ثالث ادتبارات  -
جحريرية مد  كل 
منها ثالث ساعات ) 
يأ ن أحدها ادتبار 
 م ض عى (.

 ينيأية .إكل -

 شف ية . -

900 

أمراض النساء 
 12 108 والت ليد

 أسب  

ادتباران جحريريان  -
مد  األول منهما 
ثالث ساعات 
وال انى ادتبار 
م ض عى مدجا 
 ساعتان .

 إكلينيأية . -

 شف ية . -

500 
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 ج زيع الساعات والدرجات على مقرر الكراحة وفروعها :
 

 المقرر

 عدك الساعات
أعمال  ةواألسابيع الدراسي

 السنة

 ج زيع الدرجات

 اإلكلينيأية النظرية
 االمتحانات التحريرية

االمتحانات 
 أسب   ساعة الشف ية

الكراحة العامة 
) والكراحات 
العامة والخاصة 
كادل منهه 
 الكراحة العامة(

160 16 120 

370 
ثالث ادتبارات جحريرية 
 150ويخ ص لكل ادتبار 

تبار كرجة على أن يحت ى االد
ال الث على العظام والمسال  ، 
وي ضع االمتحان بمعرفة وسم 
الكراحة العامة بعد أدذ 

األسئلة من األساجذ  القائمين 
 بالتدريس

270 

جتم  40 30 4 28 جراحة العظام
المشاركة 
مع وسم 
الكراحة 
 العامة

 40 30 4 28 جراحة المسال 

 270 450 180 24 216 المكم  

 
 

ج زيااع الاادرجات الكليااة لكاال مقاارر علااى امتحانااات أعمااال الساانة ( :  8ماااك  ) 
والتحرياااارى والشااااف ى والعملااااى واإلكلينيأااااى فااااى ساااان ات الدراسااااة 

 المختلفة : 
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 توزيع درجات االمتحان فى السنوات المختلفة
 

 الفروة األولى وال انية :
 

 المقرر
 الدرجة
 الكلية

 الدور ال انى الدور األول

 أعمال
 سنة

 عملى شف ى  جحريرى  عملى شف ى  جحريرى 

 50 60 140 40 35 125 50 250 التشريح

 30 80 140 25 50 125 50 250 الفسي ل جيا

 40 30 80 25 20 75 30 150 الهست ل جيا

 الكيمياء
 20 50 80 15 30 75 30 150 الحي ية

 اللغة
 - - 50 - - 50 - 50 اإلنكليزية

 - - 50 - - 50 - 50 السل كيات

 اسبالح
 اآللى

50 - 50 - - 50 - - 

 حق ق 
 - - 50 - - 50 - 50 اإلنسان
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 الفروة ال ال ة :
 

 المقرر
 الدرجة
 الكلية

 الدور ال انى الدور األول

 أعمال
 سنةال

 عملى شف ى  جحريرى  عملى شف ى  جحريرى 

 80 50 170 60 30 150 60 300 الباث ل جيا

 70 60 170 50 40 150 60 300 الفارماك ل جى

 40 40 120 30 30 100 40 200 الميأرو ي ل جى

 30 30 90 20 25 75 30 150 الطفيليات

 

 الفروة الرابعة :
 

 المقرر
 الدرجة
 الكلية

 الدور ال انى الدور األول

 أعمال
 سنة

 عملى شف ى  جحريرى  عملى شف ى  جحريرى 

طب وجراحة 
 العي ن 

250 50 125 35 40 130 60 60 

األنف واألذن 
 40 40 120 30 30 100 40 200 والحنكر 

الطب 
 40 40 120 30 30 100 40 200 الشرعى

 30 90 180 30 60 150 60 300 طب المكتمع
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 الفروة الخامسة والساكسة :
 

 المقرر
 الدرجة
 الكلية

 الدور ال انى الدور األول

 أعمال
 سنة

 عملى شف ى  جحريرى  عملى شف ى  جحريرى 

األمراض الباطنة 
 وفروعها

900 

160 390 40 200 470 55 265 

 20 20 30 10 10 30 20 األمراض الكلدية
الباث ل جيا 
 اإلكلينيأية

- 30 10 - 30 10 - 

 160 40 300 120 30 250 100 500 طب األطفال
 الكراحة وفروعها

900 
120 370 

135 135 
430 

 50 40 30 جراحة العظام 185 185
 50 40 30 جراحة المسال 
أمراض النساء 
 100 100 300 100 50 250 100 500 والت ليد

 

 ج زيع كرجات مرحلة البأال ري س :

 

 

 المرحلة الدراسية
مكم    كرجات الفروة الدراسية

 ال ال ة ال انية األولى الدرجات

 2600 950 850 800 مرحلة العل م األساسية

 3750 1400 1400 950 مرحلة العل م اإلكلينيأية

 6350 - - - المكم   التراكمى
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 ام عامةـــأحك

المخ  اة  مان الادرجات %30: يعتبار الطالاب راسابا إذا ح ال علاى أوال مان  9مااك    ما
  ألى ماك  من م اك الدراسة الطبيةلالمتحان التحريرى 

 
    من : لمكلس الكامعة الم افقة على إجراء جعديل فى نظام االمتحان فى أى 10ما  ماك  
 م اك الدراسية وذل  بعد م افقة مكلس الكلية وأدذ رأى مكلس القسم المخ ص .ال     
  

 : يقدر نكاح الطالب بأحد التقديرات اآلجية :  11م  ماك  
 من مكم   الدرجات  %85  ممتاز 

 من مكم   الدرجات % 85إلى أول من  %75  اجيد جد

 اتمن مكم   الدرج %75إلى أول من  %65  جيد

 من مكم   الدرجات %65إلى أول من  %60  مقب ل 
 أما رس ب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلجيين : 

 من مكم   الدرجات %60إلى أول من  %30   ضعيف

 من مكم   الدرجات %30أول من  ضعيف جدا
 

م افقااة  : الرفااع لجنكاااح بةضااافة كرجااات لل صاا ل لدرجااة النهايااة ال ااغرى للماااك  يأاا ن بعااد 12ماااك  
والفروااة  مكلااس الكليااة بناااء علااى ج صاايات الممتحنااين للفروااة وجضاام الاادرجات المضااافة إلااى مكماا   الماااك 

 .والمكم   التراكمى وطبقا للق اعد التى يقرها مكلس الكامعة 
: يكب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملياة واإلكلينيأياة ولمكلاس الكلياة بنااء علاى 13 ماك 

الس األوسااام المخت ااة أن يحاارم الطالااب ماان التقاادم لالمتحااان كلااا أو بعضااا إذا جكاااوزت نساابة طلااب مكاا
ماان إجمااالى الاادروس العمليااة واإلكلينيأيااة ويعتباار الطالاب راساابا فااى المقااررات التااى حاارم ماان  %25غياباا 

ر غائباا بعاذر مقبا ل التقدم لالمتحان فيها إال إذا ودم الطالب عذرا يقبلا مكلس الكلية وفى هذه الحالة يعتبا
، وعلى الطالب المحروم أن يعيد حضا ر الادروس العملياة واإلكلينيأياة للما اك التاى لام يساتكمل فيهاا نسابة 

 . الحض ر 
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: يااتم احتساااب التقاادير النهااائى لدرجااة البأااال ري س علااى أساااس المكماا   التراكمااى  14  اكماا
ويمانح الطالاب مرجباة الشار  إذا كاان  للدرجات التى ح ل عليهاا الطالاب فاى كال الفارق الدراساية

جقديره النهائى بدرجة ممتاز أو جيد جدا وعلاى أال يقال جقاديره العاام فاى أى فرواة كراساية عان جياد 
جاادا وعلااى أن ال يأاا ن وااد رسااب فااى أى فروااة أو أى امتحااان لااا فااى الماا اك الطبيااة ويااتم جرجيااب 

 الطالب عند التخرج للمكم   التراكمى .
  

 ز أن يعفى الطالب المح ل للكلية من حضا ر بعام مقاررات الدراساية أو : يك 15 ك ما
ماان أكاء االمتحانااات فيهااا إذا ثباات أنااا حضاار مقااررات جعاكلهااا أو أكى بنكاااح امتحانااات 
جعاكلااا فااى كليااة جامعيااة معتاار  بهااا ، ويأاا ن اإلعفاااء بقاارار ماان رئاايس الكامعااة بعااد 

اوتااراح مكلااس الكليااة بعااد أدااذ رأى م افقااة مكلااس شاائ ن التعلاايم والطااالب بناااء علااى 
 .مكلس القسم أو مكلس األوسام المخت ة 

  
: يك ز لمكلاس الكلياة أن ي  اف وياد الطالاب لماد  سانتين كراسايتين متتااليتين  16 ك ما

أو متفروتين دالل سن ات الدراسة إذا جقدم بعاذر مقبا ل يمنعاا مان االنتظاام فاى الدراساة 
 لكامعة زياك  مد  و ف القيد .وفى حالة الضرور  يك ز لمكلس ا
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 النظام التأديبى للطالب

 
 

الطاااالب المقيااادون والماااردص لهااام بتأكياااة امتحاااان مااان الخاااارج  : 123مااااك  
 داضع ن للنظام التأكيبى المبين فيما بعد .

 
يعتبااار مخالفاااة جأكيبياااة كااال إداااالل باااالق انين واللااا ائح والتقالياااد  : 124مااااك   

 الكامعية وعلى األدص: 
 ألعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الكامعية . ا .1
جعطيااال الدراساااة أو التحاااريم علياااا أو االمتناااا  المااادبر عااان حضااا ر  .2

الاادروس والمحاضاارات واألعمااال الكامعيااة األداارى التااى جقضااى اللاا ائح 
 بالم اظبة عليها . 

كاال فعاال يتنااافى مااع الشاار  والكرامااة أو مخاال بحساان السااير والساال ك  .3
 ة أو دارجها . كادل الكامع

كل إدالل بنظام امتحان أو الهادوء الاالزم لاا وكال غاا فاى امتحاان أو  .4
 شرو  فيا  

 كل إجال  للمنشآت واألجهز  أو الم اك أو الكتب الكامعية أو جبديدها .  .5

كاال جنظاايم للكمعيااات كاداال الكامعااة أو االشااتراك فيهااا باادون جاارديص سااابس ماان  .6
 السلطات الكامعية المخت ة . 

النشرات أو إصدارات جرائد حائط بأية ص ر  بالكليات أو جمع ج ويعاات بادون  ج زيع .7
 جرديص سابس من السلطات الكامعية المخت ة .

االعت اااام كادااال المباااانى الكامعياااة أو االشاااتراك فااااى  -8
 مظاهرات للنظام العام أو اآلكاب .

 

 كل طالب يرجكب غشا فى امتحان أو شروعا فيا ويضابط فاى حالاة : 125ماك  
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جلاابس يخرجااا العميااد أو ماان يناا ب عنااا ماان لكنااة االمتحااان ويحاارم ماان كداا ل 
االمتحان فى باوى الم اك ويعتبر الطالب راسبا فى جميع م اك هاذا االمتحاان ويحاال 

 إلى مكلس التأكيب .
أما فى األح ال األدرى فيبطل االمتحان بقرار من مكلس التأكياب  

رجااة العلميااة إذا كاناات أو مكلااس الكليااة ويترجااب عليااا بطااالن الد
 ود منحت للطالب وبل كشف الغا .

 
 العق  ات التأكيبية هى :  : 126ماك   

 التنبيا شفاها أو كتابة .  .1
 اإلنذار . .2

 الحرمان من بعم الخدمات الطالبية . .3

 الحرمان من حض ر كروس أحد المقررات لمد  ال جكاوز شهرا  .4

 الف ل من الكلية لمد  ال جكاوز شهرا . .5

 ن من االمتحان فى مقرر أو أك ر .الحرما .6

و ف ويد الطالب لدرجة الماجستير أو الادكت راه لماد  ال جكااوز شاهرين  .7
 أو لمد  ف ل كراسى .

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أك ر .  .8

 الف ل من الكلية لمد  ال جكاوز ف ال كراسيا . .9

 الحرمان من االمتحان فى ف ل كراسى واحد أو أك ر . .10

 الب من القيد للماجستير أو الدكت راه مد  ف ل كراسى أو أك ر حرمان الط .11

 الف ل من الكلية لمد  ال جزيد على ف ل كراسى . .12

 
ويترجب عليا عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحانات فى جامعاات جمه رياة 
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 م ر العر ية .
لكلياة ويكاب إباالل القارارات ويك ز األمر بةعالن القرار ال اكر بالعق  اة التأكيبياة كادال ا

 إلى ولى أمر الطالب . 
 وجحفظ القرارات ال اكر  بالعق  ات التأكيبية عدا التنبيا الشف ى فى ملف الطالب  

ولمكلااس الكامعااة أن يعيااد النظاار فااى القاارار ال اااكر بالف اال النهااائى بعااد مضاارى ثااالث 
 على األول من جاريخ صدور القرار . سن ات

  
 لهيئات المخت ة بت ويع العق  ات هى : ا : 127ماك    
األساجذ  واألساجذ  المساعدين : ولهام ج وياع العق  اات األر اع األولاى المبيناة  .1

فاااى المااااك  الساااابقة عماااا يقاااع مااان الطاااالب أثنااااء الااادروس والمحاضااارات 
 واألنشطة الكامعية المختلفة .

ى الماك  السابقة ، وفاى عميد الكلية : ولا ج ويع العق  ات ال مانى األولى المبينة ف .2
حالة حدوث اضطرابات أو إداالل يتسابب عناا أو يخشاى مناا عادم انتظاام الدراساة 
أو االمتحان يأ ن لعميد الكلية ج وياع العق  اات المبيناة فاى المااك  الساابقة ، علاى 
أن يعرض األمر دالل أسب عين من جااريخ ج وياع العق  اة علاى مكلاس التأكياب إذا 

ف اال النهااائى ماان الكامعااة ، وعلااى رئاايس الكامعااة بالنساابة إلااى كاناات العق  ااة بال
 غير ذل  من العق  ات ، وذل  للنظر فى جأييد العق  ة أو إلغائها أو جعديلها . 

رئيس الكامعة : ولا ج ويع جميع العق  ات المبينة فى الماك  الساابقة عادا العق  اة  .3
منع الطالب المحال إلى مكلاس األدير  ، وذل  بعد أدذ رأى عميد الكلية ، ولا أن ي

 التأكيب من كد ل أمأنة الكامعة حتى الي م المحدك لمحاكمتا . 

 . مكلس التأكيب : ولا ج ويع جميع العق  ات .4
  
 
ال ج واع عق  اة مان العق  اات الا ارك  فاى البناد الخاامس وماا بعاده  : 128ماك    
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الاا إال بعد التحقيس مع الطالاب كلياة وساما  أو   126من الماك  
فيما ه  منس ب إليا فةذا لم يحضر فى الم عاد المحادك للتحقياس 
سااقط حقااا فااى سااما  أو الااا ويتاا لى التحقيااس ماان ينتدبااا عميااد 

 الكلية . 
وال يك ز لعض  هيئة التدريس المنتدب للتحقياس ماع الطالاب أن يأا ن عضا ا فاى 

 مكلس التأكيب .
 
 اااة بت وياااع العق  اااات القااارارات التاااى ج ااادر مااان الهيئاااات المخت:  129مااااك   

 جك ن نهائية .  127التأكيبية وفقا للماك 
ومع ذلا  جكا ز المعارضاة فاى القارارات ال ااكر  غيابياا مان مكلاس التأكياب وذلا   

من دالل أسب   من جاريخ إعالنا إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبار القارار حضا ريا 
ه وجخلاف الطالاب إذا كان طلب الحض ر ود أعلان إلاى شاخص الطالاب أو ولاى أمار 

 عن الحض ر بغير عذر مقب ل 
ويكاا ز للطالااب الااتظلم ماان واارار مكلااس التأكيااب بطلااب يقدمااا إلااى رئاايس الكامعااة 
دااالل دمسااة عشاار ي مااا ماان جاااريخ إبالغااا بااالقرار ، ويعاارض رئاايس الكامعااة مااا 

 يقدم إليا من جظلمات على مكلس الكامعة للنظر فيها .
 
 
 
 
 

 
 قوم بهاتاألعمال التى 
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 ووحدة التعليم الطبىالجودة وحدة ضمان 
         

 الكناح األوسط .  –المأان : الدور الخامس 
  - 1873 – 1872 -1871 -1870 – 3683جليف ن كادلى : 

جنظااايم واواماااة كورات جدريبياااة وورا عمااال للتااادريب علاااى أساسااايات  -1
اسااتخدامات المناااظير الكراحيااة والباطنيااة للساااك  األطباااء المقيمااين 

عضاااء هيئااة التاادريس وأد ااائى واستشااارى وزار  ال ااحة والتااأمين وأ
ال حى والمستشفيات العسأرية ومستشفيات الشرطة س اء من كادال 

 جمه رية م ر العر ية أو دارجها . 

جنظيم واوامة كورات عان اإلساعافات األولياة وطارق الحقان ألطبااء التادريب  -2
 .امسة والساكسة ( وطالب السن ات النهائية ) الفروة الرابعة والخ

جنظيم واوامة كورات عن اإلنعاا القلب الرئا ى ألطبااء التادريب وطاالب السان ات  -3
 عة والخامسة والساكسة ( النهائية ) الفروة الراب

( باالضاافة الطبااء  والدكت را   –وطلبة الدراسات العليا ) الماجستير  
 للقلب .االمتياز معتمد  منة الكمعية االمريأية 

واوامااة كورات عاان الخياا ط والغاارز الكراحيااة ألطباااء التاادريب جنظاايم  -4
 وطالب السن ات النهائية ) الفروة الرابعة والخامسة والساكسة ( .

 

الطاااب القاااائم علاااى الااادليل إواماااة كورات جدريبياااة وورا عمااال عااان  -5
للساااك  االطباااء واالد ااائيين واالستشاااريين واعضاااء هيئااة التاادريس 

اء مان وزار  ال احة او التاأمين ال احى من كادل ودارج الكامعة س  
 او دارج الكمه رية

 
جنظيم واوامة كورات جدريبياة وورا عمال للسااك  أعضااء هيئاة  -6

التماااريم مااان كادااال المستشااافيات الكامعياااة أو دارجهاااا مااان وزار  
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ال ااحة والتااأمين ال ااحى علااى اإلسااعافات األوليااة واإلنعاااا القلااب 
 الرئ ى والخي ط والغرز الكراحية . 

نظاااايم واوامااااة كورات جدريبيااااة وورا عماااال للساااااك  العاااااملين فااااى ج-7
القطا  العام والخاا  علاى اإلساعافات األولياة واإلنعااا الشركات و 

 . والحروق والكس ر واإلصابات واألمراض المهنية القلب الرئ ى 

المشاركة فى جنظيم الدورات التدريبياة وورا العمال والماؤجمرات  -8
يئااات الطبيااة ساا اء ماان كاداال الكامعااة أو التااى جقيمهااا الكمعيااات واله

 . واستضافتها بمقر المركزدارجها 

جاام عماال م وااع للتعلاايم االلكترونااى للكليااة ورفااع بناا ك االساائلة  -9
لالوسام المختلفة على الم وع وجم رفع حاالت معمال الماريم االفتراضاى 

 بحيث يتم م اكبة التط ير فى التعليم االلكترونى

وسم فى مكلاس الكلياة لادد ل الطاالب غلاى  جم اعتماك كرجات لكل-10
م واااع التعلااايم االلكتروناااى وجقيااايم اكائهااام بحياااث ياااتم مااان داللاااة جقيااايم 
الطاااالب وعمااال جلساااات مناوشاااة باااين اعضااااء هيئاااة التااادريس بالقسااام 

 والطالب على الم وع .

جاااام عماااال كورات وورا عماااال مسااااتمر  للتعريااااف بم وااااع التعلاااايم -11
دريس والطاالب وجقاديم الادعم الفناى لكيفياة االلكترونى الاعضاء هيئة الت

 الم وعاستخدام 

 
 
 

 

 رعاية الشباب ولجان اتحاد الطالب
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 تاز إكار  رعاية الشباب بأنها جتيح الفرصة للطالب لممارسة أوجا النشاط المختلفةجم
 ي يمأن المشاركة فيها وذل  من دالل سبعة لكان للنشاط الطالبي جحت إشرا  ورعاية:الت

 عميد الكلية            احمد محمد كمال المنشاوى      اذ  الدكت ر / األست
 وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب    عماك الدين حماك الدالى     األستاذ الدكت ر  /

 مدير إكار  رعاية الشباب  /         محسن محم ك محمد                السيد  
ك الطالب دالل الفتر  السابقة بسمات عدياد  وج اناب جميز النشاط الطالبي و أعمال اجحا

ايكابية مشروة مما أعطى أثرا ايكابيا لنشاط االجحاك ورعاياة الشاباب ن جزهاا فيماا يلاي 
 : 
جميااازت انتخاباااات اجحااااك الطاااالب بزيااااك  الااا عي الطالباااي و إكراكهااام للمفااااهيم االنتخابياااة *

ى إلاى إجماا  الطاالب علاى انتخااب التع اب بأافاة أل اناا مماا أك ال حيحة و البعاد عان
 دير  طالب النشاط المميزين فعليا 

ك / رئايس 0زياك  الدعم الماك  و المعن   من وياكات الكامعة مم لة في حض ر السايد ا*
ك / نائااب رئااايس الكامعاااة للتعلاايم و الطاااالب لك ياار مااان نشااااطات . الكامعااة  و السااايد ا

  .منهم  الطالب و كعمهم و مأافآت العناصر المميز 
ك / وكيال الكلياة لشائ ن الطاالب بتاذليل كافاة . ك / عميد الكلياة  و السايد ا. ويام السيد ا*

 .العقبات أمام اجحاك الطالب 
جغيير مفها م طالاب النشااط بالنسابة للسااك  أعضااء هيئاة التادريس مماا أكى إلاى ارجفاا  *

يس على المشااركة فاي نسبة المشاركة الطالبية و كذل  حر  الساك  أعضاء هيئة التدر 
 .األنشطة 

التكانس و التفاهم بين طالب النشاط و أعضاء مكلس االجحاك و رواك اللكاان ومستشاار *
االجحاك و أد ائي  رعاية الشباب أكى إلى زيااك  فاعلياة النشااط و جاذليل كافاة المع واات 

 اإلكارية وزياك  معدل األكاء وارجفا  نسبة المشاركات الخارجية 
ظااااهر  التع اااب وحااال محلهاااا روح التعااااون و العمااال الكمااااعي مماااا رفاااع نسااابة  ادتفااااء*

المشاركة الطالبية و األسر الطالبية   و الكمعياات المتخ  اة و ظها ر روح اإلبادا  و 
 .التألس 
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 ارجفا  كرجة ال عي الق مي و الحس االجتماعي و التكافل اإلنساني بين الطالب *
 التبر  بالدم و زيارات كور األيتام و الق افل الطبية و ظهر هذا جليات من دالل حمالت 

ادتيار م ض   مسرحية الكلياة الاذ  يادعم روح االنتمااء للا طن و التمسا  بالادين و  ولعل 
  .األدالق له  أصدق برهان على ذل  و 
 ارجفا  معدل التفاعل بين الطالب و اإلكار  و جكسد ذل  في جعديل برنامه مؤجمر *

 الي م الطالبي ركنات أساسيا فيا و ليس هامشيات كذل  االسترشاك الكلية لي بح 
  .باالستبيانات الطالبية في كعم العملية التعليمية

 اجسا  مشاركة العن ر النسائي في األنشطة الطالبية ووج ك العديد منهن في *
  .مكلس اجحاك الطالب 

 وفيما يلي نبذ  عن كل لكنة من لكان النشاط :
 اط الرياضي:أوالت: النش

/ 10/ 12  القدم وذل  ي م ر في مكال ك ةالرياضي كور  رياضي ط* نظمت لكنة النشا
 م بين مراحل السن ات المختلفة ) طلبة (  2016

* نظمت اللكنة الرياضية كور  رياضية في مكال جنس الطاولة طلبة وطالبات وذل  ي م 
 م  2016/ 18/10ال الثاء الم افس 

القدم والتي نظمتا إكار  رعاية الشباب في كور  كأس   كور  كر  * شاركت الكلية في
 م  24/10/2016أكت  ر 

 م  15/11/2016* شاركت الكلية في بط لة اللياوة البدنية وذل  ي م 
 . 2016/  24/11ي م مبط لة الكامعة في كر  القد ي* شاركت الكلية ف

  23/11/2016* شاركت الكلية في بط لة الكامعة لكر  السلة 
 
 
 حاصلة علي المركز ال الث في كر  السلة وأسماء الطالب هم:ا 

*الطالب / محمد فابس حامد محمد"الفروة ال ال ة " * الطالب / محم ك أحمد فائس أمين " 
ال انية " *الطالب /علي عاكل أب  المكد س يسي " ال انية "  * الطالب /  أكرم م طفي 
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حمد جمال محم ك"األولي " *  الطالب / أحمد محمد احمد حمد" األولي " * الطالب / أ
 الطالب / علي ع ام علي أب  المكد " األولي    رشاك شحاجة " األولي"، * 

م وح ل علي مركز  23/11/2016* شاركت الكلية في بط لة الكامعة لكر  الطائر  
 وذل  أسماء الطالب الفائزين :ا    أول لكر  الطائر 

  بيش   عالم م ريس"الفروة الساكسة  * الطالب /  ئيل ش وي " الفروة الرابعة "الطالب /  ماري  صم* 
 " كريم أيمن حسين " ال انية * الطالب /  الطالب / أكرم م طفي أحمد حمد " األولي "* 

 *سيد علم محمد "الساكسة "   * الطالب /   محمد هشام زيان " الساكسة * الطالب / 
 علي ع ام أب  المكد " األولي " * الطالب /   ابعة " طلعت " الر  كرلسالطالب / 

  22/12شاركت الكلية في بط لة الكامعة لكر  جنس الطاولة طلبة وطالبات /
 م  2016

م  13/2/2017*شهر فبراير جنظيم كور  رياضية في كر  جنس الطاولة وذل  ي م 
 بقاعة جنس الطاولة بالكلية

الرياضي االشتراك مع باوي األنشطة في الي م *جكريم الطالب المتميزين في النشاط 
التقدير علي المتميزين والفائزين  توج زيع الك ائز وشهاكا ةطالبي دا  بمؤجمر الكلي

 بالمركز علي مست   الكامعة 
 

في كر  جنس الطاولة واأللعاب ال غير  ي م الخميس  ة*شهر مارس جنظيم كور  رياضي
 ةولة بالكليب الة جنس الطا 30/3/2017الم افس 

 30م باإلساتاك الكاامعي لعادك  20/4/2017االحتفال بي م اليتيم الم افس يا م الخمايس 
طفل وطفلة ومنحهم شنط ) جرنه بيتي ، طقم كادلاي ا طقام داارجي ا ك جشاي ، شاراب ا 

 فانلة رياضي ل والك (
 

 ثانيات: النشاط االجتماعي:
ج زيع بامفلت علي الطالب والترحيب بالطالب *مشاركة الطالب في حفل استقبال الطالب الكدك و 

أ . ك /نائب  دم  جحت رعاية السي 2016/ 4/10أماكن األوسام بالكلية ي م  مالكدك ومعرفته
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 رئيس الكامعة لشئ ن الدراسات العليا والبح ث والمشر  علي كلية الطب، 
 والطالب .والسيد أ .ك / محمد محم ك فهمي فتح   وكيل الكلية لشئ ن التعليم 
إلي  5/10* اإلعالن عن مسابقة الشطرنه والبدء في جسكيل أسماء الطالب من  ي م 

 م  12/10/2016
ممن مسابقة الشطرنه علي مست   الكلية وجم ج عيد  18/10/2016* االنتهاء ي م 

 الطالب الفائزين علي مست   الكامعة وهم : ا
 ماري  منير والك  " الفروة الخامسة  الطالب /*الطالب / مينا ناصر حأيم " الفروة الخامسة * 

 * الطالب / مينا أمير زكي " الفروة ال ال ةيا مكد  لبيب " الفروة ال ال ة "* الطالب / ارم
 "* الطالبة / مريم صالح م ريس "الفروة الخامسة " * الطالبة / ي ستينا مرزوق " الفروة الساكسة 

 الساكسة " * الطالبة / ي ستينا مرزوق " الفروة
م لطالب الفروة األولي  19/10/2016* عمل ايفنت جعريفي ي م األر عاء الم افس 

 نظام الدراسة وأسل ب المذاكر  . نبمدرج ال حة العامة ع
م بالدور الخامس من الساعة  2/11/2016* اوامة ناك  المناظرات وذل  األر عاء 

 حتي الخامسة ع رات . رال انية بعد الظه
( طالبة في رحلة إلي احد  الكليات العسأرية  1( طالب ، )  1الكلية بعدك ) * مشاركة

 م  22/11/2016بالقاهر  ي م 
 * مشاركة الطالب في رحالت وطار الشباب إلي مدينتي األو ر وأس ان .

من  طم إلي ورية نز ورار مركز منفل   2/12/2016* ويام وافلة طبية ي م الكمعة 
 إلي ال ال ة ع رات . الساعة التاسعة صباحات 

م أمام مكمع  8/12/2016* عمل ايفنت عن رياك  اإلعمال ي م األر عاء الم افس 
صباحات حتي الساعة الرابعة مساءا    مدرجات كليتي الطب وال يدلة من الساعة العاشر 

. 
 2016/ 23/12* نظم اجحاك طالب )اللكنة االجتماعية ( رحلة إلي مدينة أس ان من 

 م . 25/12/2016إلي 
* جنظيم مسابقة الطالب والطالبة الم اليين علي مست   الكلية وذل  ي م االثنين 
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 بالدور الخامس Aم بقاعة  19/12/2016
 جحت إشرا  السيد .ك / محمد محم ك فهمي فتح  
 * دوكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب " وسم النساء والت لي

 ع " وسم الطفيليات "،السيد أ . ك / عبد   عبد السمي
 * السيد أ . ك / محمد عبد الب ير " وسم النساء والت ليد "

  يوجم ج عيد * الطالب / حسام الدين سمير عبد العظيم " الفروة الرابعة " مركز ثان 
 * الطالبة / آالء بازيد محمد " الفروة الرابعة " مركز أول              
 فتحي ف لي" الفروة الرابعة " مركز ثاني* الطالبة / حنان              

 * ح  ل الطالب علي مراكز علي مست   الكامعة في بط لة الشطرنه ) فرق ،فرك  ( 
 * الطالب / مينا ناصر حأيم " الفروة الخامسة " مركز أول فرك  ومركز ثاني فرق 

 فرق  يفرك  ومركز ثان ث" الفروة ال ال ة " مركز ثال ي* الطالب/ مينا أمير زك
 * الطالبة / مريم صالح م ريس " الفروة الخامسة "مركز ثالث فرك  

 * الطالب / ارميا مكد  لبيب " الفروة ال ال ة " مركز ثاني فرق 
 فرق  ي* الطالب / ماري  منير والك  " الفروة الخامسة " مركز ثان

 م  11/2/2017 إلي 7/2*ويام رحلة البأال ري س إلي مدية سيناء ) كهب ( في الفتر  من 
* عمل وافلة طبية إلي أوالك إبراهيم للت عية ال حية ي م الكمعة الم افس 

 م من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساءا 24/2/2017

 7/3* اإلعالن عن مسابقةاالم الم الية علي مست   الم ظفين وأمهات الطالب من 
 م 16/3/2017إلي

 م 20،21/3/2017ب في الفتر  * المشاركة في مهرجان آكا
 طالب م الي  لالرابعة علي مركز أو ة/ محم ك محمد سعد  ثابت الفروبح  ل الطال 

 اجتماعيمركز ثالث طالب م الي ومركز ثالث بحث  يالطالبة/ حنان فتحي ف لي الفروة الرابعة عل

ب من اجحاك الطالب لطال 2017/ 3/ 25* إوامة ي م جرفيهي بناك  االسمنت ي م
 ةالكلي

م  3/4/2017* إوامة مسابقة األم الم الية علي مست   الكلية ي م االثنين الم افس 
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 أ . ك /وكيل الكلية لشئ ن التعليم والطالب دجحت رعاية السي سبمدرج الك ك  بالدور الخام
 محمد"مركز أول طلبة" بح لت الطالبة /سمر أب  طال

  ل جيالسيد  / نكاح فتحي سيد م ظفة وسم الهست
 العظيم " مركز ثاني طلبة " دالطالب/ حسام الدين سمير عب

 السيد  /إيمان عزت غالي " مركز ثاني " أرشيف
 الطالبة / أالء بازيد كركير" مركز ثالث " طلبة

 " مركز ثالث" وسم الكيمياء    السيد  / ل احظ محمد عشر 
  جم جسليم ج ائز كهريائية ويمة للفائزين

 مراكز علي مست   الكلية والكامعة  يالمتميزين في األنشطة والحاصلين عل جم جكريم الطالب* 
 م ) شهاكات جقدير (  8/4/2017في المؤجمر الطالبي ي م السبت الم افس 

بين ال اوع والمأم ل وذل  ي م  ةالتنمية المستدام لالمشاركة في الندو  ال انية ح  *
رواك بالقرية االولمبية من الساعة م بقاعة به  ال 11/4/2017ال الثاء الم افس 

 ال احد  والن ف ظهرات  ةالتاسعة والن ف صباحا إلي الساع
 محمد " الفروة الرابعة " نالطالب/ كرم عزا لدي 

 الطالب / أحمد محمد أمين محمد "الفروة ال ال ة " 
م الساعة  18/4/2017* المشاركة في المعرض الخير  الحاك  عشر ي م االثنين 

 التمريم لمد  ثالثة أيام من جاريخا  ةظهرا ب الة النشاط الرياضي بمبني معامل كلي11
 كذل   حملة ف ائل الدم ) طالب ا عاملين (

محم ك  الكامعة ح ل الطالب /   والطالبة الم اليين علي مست   ب*  مسابقة الطال
 "ثمحمد سعد ثابت " مركز أول " الفروة الرابعة والطالب / عمر زين العابدين الفروة الرابعة " مركز ثال

طفل  30م باإلستاك الكامعي لعدك  20/4/2017االحتفال بي م اليتيم الم افس ي م الخميس * 
فانلة رياضي ل والك  ، شراب اوطفلة ومنحهم شنط ) جرنه بيتي ، طقم كادلي ا طقم دارجي ا ك جشي 

 ) 
 ثال ات: النشاط الفني:

م بمكمع  4/10/2016* إوامة حفل استقبال الطالب الكدك ي م ال الثاء الم افس 
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 مدرجات كليتي الطب وال يدلة 
* اإلعالن  عن التدريب الذ  إوامتا اإلكار  العامة لرعاية الشباب لتنمية م اهب الطالب 

الفن ن التشأيلية االفن ن الشعبية واالستعراضية ا الحياكة  الفنية من ) م سيقي ا مسرحا 
 والتطريز  ا الك رال ( وذل  دالل العام الدراسي .

 A * إوامة ناك  السينما للم سم ال اني للكلية وذل  ي م ال الثاء من كل أسب   واعة
 بالدور الخامس 

كليات الكامعة دالل مهرجان إبدا  الشباب ) عز  ا غناء(  بين  ي* جمت المشاركة ف
صباحا حتى الساعة  10ممن الساعة 24/11/2016حتي  20/11/2016الفتر  من

 النيل ل نشطة الطالبية. ةع را بقاع 4ال 

مكاالت مختلفة وذل  ي م  ي* جمت المشاركة في مسابقة وسم الفن ن التشأيلية ف
  12/12/2016االثنين الم افس 

 1980المسرحي الساكس بعمل عرض مسرحي )  * جمت المشاركة في مهرجان اإلبدا 
 م . 14/12/2016وأنت طالع ( ي م األر عاء 

* اشتراك طلبة الكلية في حض ر الكلسة االفتتاحية للم جمر العر ي الدولي  السابع 
لضمان الك ك  في التعليم العالي بالتعاون مع اجحاك الكامعات العر ية وجم حض ر الحفل 

 20/2/2017الم افس المسائي ي م االثنين 
من كل  ء*  االستمرار في إوامة ناك  السينما للم سم ال اني بالكلية وذل  ي م ال الثا

( بالدور الخامس جحت إشرا   Aع را وذل  بقاعة ) 5إلي  2أسب   من الساعة 
 . كاللكنة العلمية باالجحا

إلي  8الفتر  من  * إوامة معرض فني ثقافي علي هاما الم جمر الطالبي للكلية وذل  في
 يم الطالب المشاركين في الم جمر وجكر  بم وجضمن اإلعمال المختلفة للطال 12/4/2017

طفاال وطفلااة  30م باإلسااتاك الكااامعي لعاادك  20/4/2017* االحتفااال بياا م اليتاايم الم افااس ياا م الخماايس 
 اضي ل والك (ومنحهم شنط ) جرنه بيتي ، طقم كادلي ا طقم دارجي ا ك جشي ، شراب ا فانلة ري

 :رابعات : النشاط ال قافي
بداية العام الدراسي ي م  يطبع مط ية إرشاكية وج زيعها علي الطالب الكدك ف*
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24/9 /2016 . 
علي الت الي بأمانة الطالبة سلمي أسامة  ن *بدء فاعليات ناك  األكب للعام العشرو

 نالطالب بالكلية بدء ام محمد الفروة الخامسة ي م ال الثاء من كل أسب   بغرفة اجحاك
 . 18/10/2016ال الثاء 

م باإلكار  العامة  18/10/2016* عقد اجتما  لمسئ لي النشاط ال قافي ي م ال الثاء الم افس 
 م 2017/ 2016المقترحة الخاصة بالعام الكامعي  ةبرعاية الشباب لمناوشة بن ك الخط

ثقافي ي م الخميس الم افس  * جعتزم اللكنة ال قافية باجحاك الطالب عمل صال ن 
 Aم من الساعة ال احد  ظهراوحتي الساعة الخامسة مساءا بالقاعة  2016/:20/10

 بالدور الخامس .

* بناءا علي م افقة السيد أ .ك / نائب رئيس الكامعة لشئ ن التعليم والطالب لتنظيم مسابقة 
 حرب أكت  ر وآثارها طلبة وطالبات كليات الكامعة مسابقة بعن ان  نبح ية كبر  بي

 وشارك الطالب / عبد   عبد الرس ل الن  ي "الفروة الخامسة "بالبحث 
* إوامة ورشة عمل في جنمية مهارات الطالب باألنشطة ال قافية وكيفية الدعايةواالعالن عنها 

ة م وشارك الطالب / احمد محمد أمين الفروة ال ال  2/11/2016بأليات الكامعة في الفتر  من 
 ر يع الفروة الرابعة في ورشة العمل  نوالطالب / كرم عزا لدي

 * بناء علي م افقة السيد األستاذ الدكت ر / نائب رئيس الكامعة لشئ ن التعليم والطالب 
 علي إوامة المسابقة الدينية الكبرى في مكال القرآن الكريم وال قافة اإلسالمية 

 "ة الخامسة "* والطالبة / الشيماء عيد عبد الت اب " الفروة الرابعة *وشارك الطالب/ أحمد أيمن م طفي" الفرو
 وال قافة اإلسالمية  م*وشارك في مكال حفظ ن ف القرآن الكري

 الطالب / عبد   عبد الرس ل الن  ي "الفروة الخامسة " *  
 مد عبد الراضي " الفروة ال انية "والطالبة/ لمياءأحمد عبد العال محمد "الفروة ال انية   وشارك الطالب / محمد أح

* وامت اللكنة ال قافية باجحاك الطالب بتنظيم مسابقة ثقافية ) وروة بح ية ( ح ل كتاب 
 ) ساعة عدل واحد  ( للكاجب سيسيل الب رت جرجمة سمير محف ظ 

 
/ ماري  منير والك   بم فاز الطال 1/12/2016إلي 1/11* بشير في الفتر  من 

 سة " المركز األول "الفروة الخام
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 " الفروة الخامسة " بالمركز ال اني  ي* فاز الطالب / عبد   عبد الرس ل الن  
 ث/ كرم عز الدين ر يع " الفروة الرابعة " بالمركز ال ال ب* فازا لطال

 م  2017/ 2016* ورك إلينا من وزار  التعليم العالي مسابقة ثقافية لطلبة الكامعات للعام المالي 
" لشباب الكامعات والمعاهد  5ورك إلينا من إكار  النشاط ال قافي " مسابقة إبدا   *

م في المكال  2017العليا واألكاكيميات التي جنظمها وزار  الدولة لشئ ن الشباب عام 
 األكبي وال قافي 

 بالشعر علي مست   الكامعة الطالب / محمد م طفي ش وي الفروة الساكسةفاز بالمركزاالول 

 " كرم عز الدين ر يع "الفروة الرابعة الطالب /   فاز بالمركز ال الث في الشعر علي مست   الكامعة *
 فاز بالمركز األول و ة و ير  علي مست   الكامعة الطالبة / سلمي أسامة محمد فهمي الفروة الخامسة * 
   الكامعة فاز بالمركز األول في السيناري  والح ار والتأليف المسرحي علي مست   *

 الطالب / ماري  منير والك  الفروة الخامسة                  
مست   الكامعة الطالب / كيرلس فايز ي اويم مسعد الفروة  يفي الرواية عل يفاز بالمركز ال ان *

 ال ال ة 
فاز بالمركز ال اني  في التأليف المسرحي علي مست   الكامعة الطالب / بيتر رشاك ناجي * 
 ة الخامسة الفرو
 :وشارك الطالب * 

 أمال عبد البار  محمد علي الفروة الساكسة ، اسماءاشر  جابر الفروة الساكسة 
  بيمن فليب عاكلي " الفروة الساكسة " في مسابقة الق ة الق ير 

  : وشارك الطالب* 
 كيرلس فايزي اويم مسعد "الفروة ال ال ة " ، مينا اكوار ج فيس "الفروة الخامسة" في

 مسابقة الشعر العامي 
 وفاز بالمركز الساكس علي مست   الكامعة في الدور ال قافي لمعل ماجي * 
الفروة  لالطالب / ع مان أحمد ع مان وشارك الطالب / احمد حمدان جميل عبد العا 

 الخامسة ، الطالب / أحمد ي سف محمد علي " الفروة الخامسة"
 "الفروة الخامسة"،  الطالب / عبد الرحمن عماك أحمد محمد 

  عبد   عبد الرس ل الن  ي "الفروة الخامسة" ، أحمد محمد أمين محمد " الفروة ال ال ة
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 إصدار مكلة عيد الخريكين الخمس ن . * 
* االشتراك بالمهرجان األنشطة الطالبية السن   بألية اآلكاب في مكال  الق ة الق ير   

 لفروة الساكسة(الطالبة/ امال عبد البار  محمد ) ا
 م 21/3/2017-20في الفتر  من 

 وفازت بالمركز االول .
متخ  ة في مكال الخطابة واالج ال الفعال لطالبات  الكامعة  ة* إوامة كور  جدريبي

عاما للمرأ   2017بمناسبة إعالن عام   31/3/2017حتي  19/3 ندالل الفتر  م
 الم رية .

كليات  ترض دير  للمالبس لطلبة وطالباوالمعل مات مع ت* نظمت كلية الحاسبا
 م .23/3/2017الي 19/3الكامعة بأسعار رمزية في الفتر  من 

* نظمت كلية التر ية المسابقة الدورية السن ية األولى للق ة الق ير  علي مست ى 
ابريل  14الكامعة بعن ان) األستاذ الدكت ر المرح م / صالح الدين الشريف ( وذل  في 

 وشاركت الطالبة/ امال عبد البار  محمد ) الفروة الساكسة (.من كل عام 
* نظمت كلية التر ية الن عية المهرجان المتكامل ل نشطة الطالبية علي مست    

الكامعة جحت عن ان )  اله ية الم رية ( وشارك الطالب / كرم عز الدين ر يع في 
 مسابقة الشعر )الفروة الرابعة(.

م باإلستاك الكامعي لعدك  20/4/2017يم الم افس ي م الخميس * االحتفال بي م اليت
طفل وطفلة ومنحهم شنط ) جرنه بيتي ، طقم كادلي ا طقم دارجي ا ك جشي ،  30

 شراب ا فانلة رياضي ل والك ( 
 
 
 

 : دامسات: نشاط الك الة
ية جنظيم حفل استقبال الطالب الكدك بالكل ي* وامت لكنة الك الة والخدمة العامة ف
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 م 4/10/2016وجعريفهم بنشاط الك الة 
* وامت اللكنة بعمل االجتما  األول لتمهيد  في االشتراك للكنة الك الة ولذل  لتك ين 

 العشير  .

 م 20/11/2016وجسكيلها ي م  ة* ويام اللكنة بتك ين عشير  الك ال

 م 19/10/2016األول لمشرفي ومشرفات الكامعة   * حض ر االجتما

وذل  ي م   22الكشفي الدور  الكشفية الاا  رالجتما  األول لمناوشة المعسأ* حض ر ا
10/12/2016  
اإلرشاكية  36وامت لكنة الك الة والخدمة العامة باالشتراك في الدور  الكشفيةال * 

 مال انية والعشرون لك الي وج الت الكليات ووامت اللكنة باالجتما  مع السيد/ مدير عا
مركزية ووائد العشير  ووائد الفروة بمقراالكار   وعلي هاما الدور  رعاية الشباب ال
اإلرشاكية اشتركت  للكنة في المسير  إلي ارض الكشافة واالشتراك  36الكشفية ال 

بناء  2017/2018فطاب ر العرض وعلي هاما الدور  جم جنظيم الي م العالمي للمراه 
  سفي شهر مار الك اب المرسل من السيد رئيس جمه رية    يعل
ألمسيره مع  جميع كليات ألكامعا مع ادتيار شخ ية عاما  ياشتركت اللكنة ف* 

ادتارها السيد مدير رعاية  الشباب  وهي الدكت ر  ك/مني بأر لتكريمها من وبل الدولة 
 وجكريمها بةسناكها جائز  الدولة التشكيعية .

ر  ووام السيد ك/ طارق الكمال وشاركت الكنة في المؤجمر السن   الكلية الطب البش* 
المشر  علي كلية الطب ونائب رئيس الكامعة بتكريم طالية النشاط ووامت اللكنة 

 في جنظيم حفل الم جمر السن   للكلية . كباالشترا
م باإلستاك الكامعي لعدك  20/4/2017االحتفال بي م اليتيم الم افس ي م الخميس * 
بيتي ، طقم كادلي ا طقم دارجي ا ك جشي ، طفل وطفلة ومنحهم شنط ) جرنه  30

 شراب ا فانلة رياضي ل والك ( 
 :ساكسات : نشاط األسر 

 م  2016/ 4/10المشاركة في حفل استقبال الطالب الكدك 
وامت أسر  " ودو " بعمل كتيب لطالب الفروة األولي ي ضح كل ما يخص الطالب للعام * 
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واألوراق الخاصة بهم وذل  ي م األحد الم افس الدراسي وارشاكهم الماكن الكشف الطبي 
 م 4/9/2016
أوامت أسر  " ودو  " ندو  جعريفية لطالب الفروة األولي لكلية الطب وذل  لتعريفهم * 

بالم اك الدراسية ونظام الدراسة وطرح األسئلة علي الساك  المعيدين في بعم األوسام 
  3/10/2016وذل  ي م االثنين 

م دالل الفتر   2017/  2016سر الطالبية للعام الكامعي بدء جك ين اال* 
 م 6/11/2016إلي  9/10/2016

المشاركة في المباكر  الشبابية للتنمية المكتمعية جحت مسمي "  مباكر  بأره " علي * 
 مست   الكامعات الحأ مية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ دالل شهر ن فمبر 

( وأهدافها واليات العمل  power pointلمباكر  " وجتضمن المباكر  عرض جقديمي ل
 والميزانية التقديرية والفئة المستهدفة والنتائه المت وعة وع امل النكاح األساسية .

المشاركة في ملتقي األسر الطالبية "حلم  حقيقة " بالمدينة الشبابية بأبي وير * 
 م 13/11/2016م إلي  6/11/2016باإلسأندرية دالل الفتر  من 

( الداعمة لجستراجيكية الق مية لسأان والتنمية  ياإلعداك لااا  مباكر  ) الرائد الكامع* 
وذل  بادتيار عناصر من الطالب الذين لديهم االستعداك للمشاركة في  2030/  2015

 جحري  المكتمع نح االفضل من دالل الت قيف ورفع ال عي ال حي 
 م وهم2016/2017ية للعام الكامعي الم افقة علي جك ين ثالث اسر طالب* 

 أسر  )ودو ( ، )ماذا جقرا هذه األيام ( ،)ومم( 
( وأهدافها واليات العمل power pointوجضمن المباكر  عرض جقديمي للمباكر  )* 

 والميزانية التقديرية والفئة المستهدفة والنتائه المت وعة وع امل النكاح األساسية .
المؤجمر العر ي الدولي السابع لضمان الك ك  في التعليم  المشاركة في حفل افتتاح* 

 . 20/2/2017 مالعالي بالتعاون مع اجحاك الكامعات العر ية  وذل  ي  
أوامت أسر  )ودو ( القيام بحملة )كساء( حيث يتم كي المالبس وجغليفها وج زيعها *  
 م  23/2/2017من يستحس وذل  ي م  يعل
 توعرض ألهم وأبرز الشخ يا ةاأليام " ،عمل ندو  ثقافي ههذأوامت أسر  " ماذا جقر أ* 
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 م  8/3/2017األكبية جزامنا مع الي م  العر ي للقراء  وذل  ي م 
أسي ط المشتركين في مباكر الرائدالكامعي  ةاعداكوجنظيم اللقاء التعريفي لطالب جامع* 

 م  29/3/2017الخاصة بالمكلس الق مي للسأان وذل  ي م 

للف ائل وجسليمها   Dataسر  " ودو  " افينت عن أهمية التبر  بالدم وعمل نفذت أ* 
 م  14/3/2017لمختص بن  الدم  وذل  ي م 

 استضافت الكلية فريس عمل مباكر  " ابدأ معنا " ضمن فاعليات حملة* 

وبل أن أجخرج أريد  أن.... التي وام بها الطالب / علي محم ك ثابت وائد المباكر  
 م  . 5/4/2017ية الحق ق وذل  ي م طالب بأل

المشاركة في الدور  المكانية التي جنظمها جامعة أسي ط مع  البن  التكار  الدولي * 
CIB  في مهارات إعداك السير  الذاجيةCV  واجراء المقابلة الشخ يةInter Vew 

 م 12/4/2017وذل  ي م 
م واوامة  2017/  2016المشاركة في المؤجمر السن   الطالبي للعام الكامعي * 

 م  12/4/2017إلي  8/4معرض فني وثقافي دالل فتر  المؤجمر من 

أوامت  أسر  " ومم "حملة وايفنت جعريفي عن ال عي ضد اإلباحية وج زيع * 
 م  11،12/4/2017ارش رجعريفي للحملة وذل   ي مي 

ني وفقرات أوامت  أسر  " ماذا جقرأ هذه األيام  " بمعرض كتب واوامة معرض ف* 
 23/4 نللم اهب وج زيع كتب مكانية دالل المعرض وذل  دالل المعرض في الفتر  م

 م  27/4/2017إلي 

م باإلستاك الكامعي لعدك  20/4/2017االحتفال بي م اليتيم الم افس ي م الخميس * 
طفل وطفلة ومنحهم شنط ) جرنه بيتي ، طقم كادلي ا طقم دارجي ا ك جشي ،  30

 لة رياضي ل والك ( شراب ا فان
 

 : سابعات :  لكنة النشاط العلمي و التكن ل جي
 

 م  4/10/2016جنظيم حفل استقبال الطالب الكدك 
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من ي م األحد الم افس  ا* نظمت الكمعية العلمية حملة ج عية عن الكمعية ونشاطاجه
امنة م من الساعة التاسعة صباحا حتى ال  11/10/2016الم افس  ءإلي ال الثا 9/10

 مساءات .

عن برنامه التباكل الطالبي أمام مددل الكلية من  ة* نظمت الكمعية العلمية حملة ج عي
 م. 14/11/2016إلي ي م االثنين الم افس  8/11ي م ال الثاء الم افس 

* نظمت الكمعية العلمية بالتعاون مع وسم ال حة العامة ندو  احتفالية في ي م السأر 
 م بألية الخدمة االجتماعية ..11/2016/ 14الم افس  العالمي ي م االثنين

* نظمت الكمعية العلمية حملة ج عية ضد مرض سرطان ال د  ي م األر عاء الم افس 
 م . 16/11/2016

العلمي والتكن ل جي الملتقي العلمي ال اني علي مست   كليات  ط* نظمت إكار  النشا
م وفاز الطالب / احمد محمد  24/11/2016حتى  22/11الكامعة في الفتر  من 

" علي مست   الكامعة في و ة الخيال  يأمين محمد الفروة ال ال ة "بالمركز ال ان
أحمد ي سف محمد علي " الفروة الخامسة" ، احمد جميل عبد  – بالعلمي وفاز الطال

العال " الفروة الخامسة" ، محمد م طفي ش وي "الفروة الساكسة " بالمركز األول علي 
 ت   الكامعة في مسابقة كور  المعل ماتمس

* وشارك الطالب أحمد سيد محمد أحمد كرغام " الفروة ال ال ة " ، احمد صالح الدين 
 محمد حسن " الفروة الخامسة بالمعرض العلمي 

* شارك الطالب / بيش   شحاجة محروس شحاجة " الفروة الخامسة "، ماري  منير 
 البتكار  .في البحث العلمي وا فروة الخامسة "والك  صليب " ال

 
 

 

 برامج الكلية لرعاية الطالب دراسيا  -1
 

 تقدم الكلية خدمات مميزة لمتابعة مستوى الطالب فى الفرق المختلفة 

   والعمل على رفع مستواهم الدراسى وذلك عن طريق :
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 نظام التعليم االلكترونى : -2
 

التعليم  تتبنى الكلية نظام حديث فى التعلم عن بعد وهو نظام

فرصة التعليم التفاعلى من االلكترونى والذى يتيح للطالب 

المنزل حيث يحتوى الموقع االلكترونى على مقررات عملية 

واكلينكية للمواد الدراسية المختلفة فى اشكال متعددة مثل 

 الصوتيات والمستندات والصور والفيديوهات .
 

وفرص تعلم كما يحتوى المقرر االلكترونى على استراتيجيات 

متنوعة للتفاعل بين الطالب والمادة العلمية من جهة , والطالب 

 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

 

 مكتبية :نظام الساعات ال -3

 

برنامج لرعاية الطالب واكتشاف المتعثرين دراسيا ًمنهم 

ومساعدتهم عن طريق ساعات مخصصة من عضو هيئة 

التدريس لمتابعة العملية التعليمية مع الطالب وحل مشاكلهم 

 الدراسية .

 

لكل عضو  ةتقسم الطالب فى كل مادة الى مجموعات صغير

والمعلم على اوقات هيئة تدريس ويتم االتفاق بين الطالب 

 اسبوعية للتقابل والمناقشة.

 نظام المجموعات الدراسية : -4
 

تتيح الكلية مجموعات دراسية للطالب فى مواد مختلفة 

( 8( طالب وطالبة ولمدة )20تتكون المجموعة من عدد )

ساعات مع احد المعيدين او المدرسيين المساعدين فى المادة 

ب وذللك بأجر رمزى المطلوبة بناءا على اختيار الطال
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 جنية لكل طالب فى المجموعة . (100)
 

 حجز المجموعات الدراسية لدى                  

 مدير شئون الطالب –أ / محمد عيد               

 كلية طب –الدور االرضى                   

 خدمات الدعم المادى فى الكلية 

لمستحقين الدعم عن تقدم الكلية خدمات دعم مادى وعينى للطالب ا

 طريق 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 

توفر جامعة اسيوط بالتعاون مع وزارة الداخلية مكتب لخدمات 

 نية متاح لكل الطالب تم افتتاحة باألستاد الرياضىاالحوال المد

 بجوار مرور الجامعة

 -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 اسبوع كاآلتى :

 / استخراج صحيفة الحالة الجنائية االحد

 / تصاريح العمل االثنين

 / بطاقات الرقم القومى وشهادات الميالد الثالثاء
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 / جوازات السفر االربعاء

                 / تقديم المستندات المطلوبة لكل مستخرج الخميس

 الخدمات الطالبية بالجامعة 

 
 م الكامعة للطالب الكدك والقدامى العديد من الخدمات الطالبية وجشمل : دجق

 المدن الكامعية س اء اإلسأان الدادلى أو الخارجى : اإلوامة ب .1

يخااتص مكلااس المدينااة الكامعيااة باااوتراح السياسااة العامااة للمدينااة ومشاارو  
الالئحة الدادلية التى جتضمن شروط واجراءات القب ل ونظام اإلواماة ونظاام التأكياب 

لمقاباال للطااالب المقيمااين بهااا ويعتمااد ماان مكلااس الكامعااة هااذه الالئحااة ، ويحاادك ا
الشااهرى لجوامااة فااى المدينااة الكامعيااة ومقاباال وجبااة التغذيااة للطااالب التااى جقاادمها 
الكامعات للطالب بقرار من المكلس األعلى للكامعات بعد أدذ رأى مكلاس الكامعاة 

 المختص ، ويؤكى الطالب عالو  على ذل  الرس م المقرر  .
لطاالب الاذين يقيما ن داارج كما يتم صر  ب نات جغذياة ل جباة ساادنة لمان يرغاب مان ا

 المدن الكامعية . 
 
 
 

 و اعد وب ل الطلبة والطالبات بالمدن الكامعية : 
 و اعد وب ل الطالب بالمدن الكامعية :  .أ

 يتم وب ل الطالب المستكدين بالمدن الكامعية كما يلى : 
  يااااتم ج زيااااع األماااااكن حسااااب الساااان واألول يااااة للساااان األصااااغر

عاان ثالثااين كيلاا مترا عاان مدينااة  للمقيمااين علااى مسااافة ال جقاال
 أسي ط و عد جقديم ص ر  من شهاك  الميالك أو مستخرج رسمى 
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  يااتم وباا ل الطااالب القاادامى المقيمااين بالماادن الكامعيااة واإلسااأان
الخاارجى للحاصالين علااى جقادير جيااد علاى األوال وكااذا ياتم وباا ل 
الطااالب المعاا وين بناااء علااى شااهاك  معتمااد  ماان اإلكار  العامااة 

ئ ن الطبيااة وياتم ج زيااع اإلساأان الخااارجى والمادن الكامعيااة للشا
إسااأان كادلااى " بعااد اعتماااك اسااتمار  التسااأين ماان الكليااة التااابع 

 لها الطالب حسب أول جسأين فى العام السابس .

  يقباال الطااالب الحاصاالين علااى جقاادير عااام " امتياااز " ماان دااارج
ماعياااة المااادن الكامعياااة .يقبااال الطاااالب أصاااحاب الحااااالت االجت

حسب األماكن المتاحة ، ويفتح باب القبا ل بعاد جساأين المرحلاة 
 ال انية من المستكدين .

 و اعد وب ل الطالبات : .ب

جقبل جميع الطالبات المساتكدات بالمادن الكامعياة ماا عادا الناجحاات فاى 
 الدبل م المت سطة الالجى يقبلن فى الكامعة .

 الخدمات الطبية : .2

بية والرعاياة ال احية لكمياع الطلباة والطالباات جقدم الكامعة الخدمات الط
كمااا جاا فر العااالج لطااالب الكامعااة وذلاا  عاان طريااس اإلكار  الطبيااة ومستشاافى 

 عالج الطلبة والمستشفيات الكامعية التابعة للكامعة .
 الخدمات المأتبية : .3

 ي جد بأل كلية عدك من المأتبات المتخ  ة .  .أ
كئ المأيفاااة الهااا اء ي جاااد العدياااد مااان واعاااات االساااتذكار الهاااا .ب

أنشأجها الكامعة لخدمة الطالب ويساتمر العمال بهاا مناذ السااعة 
 التاسعة صباحا حتى العاشر  مساءا .

أنشأت الكامعة المأتبة المركزياة للطاالب باالحرم الكامعاة بمبناى  .ج
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 اإلكار  المركزية للكامعة .

 صندوق التكافل االجتماعى لطالب الكامعة : .4

ى للطااالب ب ا ره المختلفاة مان جااأمين جحقياس الضامان االجتمااع .أ
 أو رعاية اجتماعية أو وروض .

 المساهمة فى جنفيذ الخدمات للطالب . .ب

العمل على حل المشاكل التى ج اجاا الطاالب وجحا ل بيانهم و اين  .ج
 االستمرار الهاكئ فى كراستهم بسبب عكز كد لهم المالية .

دوق ياااتم اإلعاااالن بالكلياااة عااان فاااتح بااااب التقااادم إلعاناااات ال ااان .ك
االجتمااااعى مرجاااان فاااى العاااام الدراساااى األول فاااى بداياااة الف ااال 
الدراسااى األول وال انيااة فااى بدايااة الف اال الدراسااى ال ااانى ويااتم 
التقدم لذل  بعد استيفاء األوراق المطل  ة عان طرياس إكار  رعاياة 

 الشباب بالكلية .

 
 
 
 
 

 :يأجى  يشترط ل ر  أى ن   من أن ا  المساعدات للطالب أو الطالبة ما .ه

أن يأ ن الطالب مستكدا فى فروتاا ماا لام يارى مكلاس إكار   -
ال اااندوق أن ظروفاااا االجتماعياااة جبااارر صااار  المسااااعد  

 االجتماعية لا .
 أن يأ ن الطالب أو الطالبة م رى الكنسية . -

أال يأ ن ود صدر ضده وارارات جامعياة جأكيبياة جتعاارض ماع  -
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 جمتعا برعاية ال ندوق .

ب كدال الفارك فاى أسار  الطالاب شاهريا أال يزيد مت ساط ن اي -
 عن الحد الذى يقرره مكلس إكار  ال ندوق .
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 األعمال التى تقوم بها إدارة شئون الطالب
 

 

 1887 – 1928جليف ن كادلى :  .   المأان : الدور األرضى 

 استقبال الطالب الكدك. -1
 جكهيز استمار  الكشف الطبي . -2

  جمهيادا ر طااء الطاالب الكادك االساتماالذهاب إلى مقر المراوبة الطبياة إلع -3
 لعملية الكشف الطبي .

 استخراج البطاوات الكامعية لكميع طالب الكلية بفروها المختلفة   -4

 جكهيز وعمل و ائم األسماء مقسما طبقا للسأاشن .  -5

 عمل جداول لدراسة جميع الفرق . -6

 جنفيذ طلبات التح يل من والي الكلية . -7

 لسداك الرس م الكامعية .استخراج أذن الدفع للطالب  -8

 إنشاء سكالت بيانات الطالب . -9

 إنشاء سكالت التكنيد . -10

 حفظ ملفات الطالب من ي م كد لهم الكلية وحتى جخرجهم . -11

 عمل المأاجبات التي جخص باإلكار  علي الحاسب اآللى .    -12

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

 رؤساء األوسام .عمل جداول االمتحانات بالتنسيس مع  -14

 إعداك اللكان وأماكن امتحان الطالب . -15

 عمل الل حات اإلرشاكية للطالب علي أماكن االمتحان . -16

 عمل المالحظة والمراوبة في لكان االمتحان . -17

 إرسال دطابات لهم وص ر  من جداول االمتحان . -18

 مراجعة النتائه وبل ظه رها . -19

 طلبة .ج ميم النتائه ووضعها في ل حة اإلعالنات لل -20

عماال مأافااآت التفاا ق لطااالب الفروااة األولااى والحاصاالين علااي جقاادير ممتاااز وجيااد  -21
 .جدا من الفروة األولى 

 .  استخراج ومراجعة جميع المأاجبات التي يحتاجها الطالب -22
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 األعمال التي تقوم بها

 إدارة خدمات أعضاء هيئة التدريس والخدمات الطالبية
 

 1952جليف ن كادلى :   .   الدور األرضى جكالمأان : 

 أوال : الخدمات التي جقدمها اإلكار  للساك  أعضاء هيئة التدريس :
إنهااا إجااراءات كااال ماان : الماانح الدراسااية  –اسااتخراج بيااان الحالااة ومفااركات المرجااب 

_ اإلعاااارات _ النااادوات والماااؤجمرات _ إداااالء الطااار  _ السااالف _ األمااا ر  تاإلجاااازا-والبع اااات
للساااك  األساااجذ  المتفاارغين وماان بلااي ساان الساابعين _ المسااتندات المطل  ااة اإلكاريااة_ المعاااا 

السااتخراج ردااص القياااك  _ جساايير الساايارات _ المسااتندات المطل  ااة السااتخراج جاا از الساافر _ 
الروم الق مي _ كارنية الكامعة _ أستخرج ج اريح مرور السيارات كادل الكامعة _ حكز جاذاكر 

 م عات التغذية للساك  المعيدين والمدرسين المساعدين .السفر بالقطارات _ صر  مك
إنكاز أ  عمال ياتم جكلياف اإلكار  باا مان وبال السااك  رؤسااء األوساام بالكلياة كت زياع الماذكرات 

 الدراسي للطالب .
 ثانيا : الخدمات التي جقدمها اإلكار  ألبناءها الطلبة والطالبات : 

 رعة ح  ل الطالب علي السأن ي جد وسم لجسأان للطلبة والطالبات لس -1
 صر  مكم عات التغذية للطالب . -2

 عمل بطاوات سفر مكانية بالقطارات للطالب األوائل من كل فروة . -3

 صر  استمارات اشتراكات السفر بالقطارات للطالب .  -4

 الب بالتكليف من الساك  رؤساء األوسام .طج زيع المذكرات العلمية لل -5

 ات الطالب ذو  االحتياجات الخاصة .استخراج ج اريح المرور لسيار  -6

 استالم الرسائل البريدية ال ارك  للطالب وجسليمها لهم . -7

جق م إكار  الخدمات الطالبية بالكلية بالكلية باإلعالن عن أى متعلقاات شخ اية ج جاد  -8
 أو جفقد من الطلبة والطالبات بألية الطب عند اإلبالل عنها من الطالب  

والطالبات بكميع الفرق الدراسية االستفاك  من هذه الخدمات الت جا  وعلى من يرغب من الطلبة
إلى إكار  شئ ن أعضاء هيئة التدريس والخدمات الطالبية بالدور األرضى بالكلية لتسكيل اساما 

 ليتمأن من االستفاك  من كل هذه الخدمات . 



 -68- 

                 

 الخدمات التى تقدمها مكتبة الكمبيوتر للطالب
 

 3693-1927جليف ن كادلى :  .   مأان : الدور األرضى ال
 : الدور األرضى المأان . 

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

 : كارنية الكلية .  متطلبات الدد ل 

 : مكانا .  الرس م 

  : الخدمات 

 ج فح شبأة اإلنترنت .  -
بالكامعة والتى جحت ى على مراجاع  الدد ل على المأتبة اإللكترونية الخاصة -

 علمية وكوريات فى جميع التخ  ات . 

جقاا م المأتبااة بعماال االشااتراكات الخاصااة ببناا  المعرفااة الم اارى كون مقاباال  -
لكميع الطالب واعضاء هيئة التدريس وه  المشرو  الق مى الذى واام السايد 

رفاااة , يعتبااار بناا  المع 2015ناا فمبر  14بتدشاااينة فااى  رئاايس الكمه ريااة
الم رى احد اكبار واشامل بنا ك المعرفاة الم جا ك  علاى مسات ى العاالم نظارا 
لما يحت  ة من م اكر معرفية وجعليمية وثقافية و ح ية من اكبر كور النشار 
واالنتاااج العالميااة و ياا ت الخباار  المتخ  ااة , كمااا يعتباار احااد المشااروعات 

 الق مى . الرائد  على مست ى العالم من حيث االجاحة على المست ى 

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

جتيح المأتبة للباحث لمعرفة محت ى جنياع المأتباات علاى مسات ى الكامعاات  -
  من دالل م وع مأتبات الكامعة الم رية . 
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 إدارة شئون األطباء بالمستشفيات الجامعيةاألعمال التى تقوم بها 

 
 

  3964-3963جليف ن كادلى : . دلف المطافى   –المأان : المستشفى الكامعى 
شئ ن األطباء باستقبال الخريكين بعد ظه ر نتيكة البأال ري س مباشر  وجق م جق م إكار  

ن بااا بتسااكيل أسااماء الخااريكين فااى سااكل دااا  بالبيانااات الخاصااة بأاال طبيااب وماادو
 عن ان الطبيب ومحل إوامتا وجاريخ ميالكه

  جناد لكال طبياب ) داا  بالتكنياد  3جق م إكار  شئ ن األطباء باستيفاء نم ذج
( لتحديااد م  ااف الطبيااب وباال باادء ساانة التاادريب اإلجبااارى وال يساالم أى طبيااب 

 –) مؤجاال جكنيااده  العماال إال بعااد إدطااار مااا يفيااد بتحديااد م وفااا ماان التكنيااد
 معا  مؤوت ( . –ئى معا  نها

  جق م إكار  شئ ن األطبااء بت زياع كتااب ج صايف أعماال طبياب السانة التدريبياة
لكل طبيب وم ضح با المهارات التى يكاب علاى كال طبياب جادريب أن يأتسابها 
فى كل وسم من األوسام العامة واألوسام الخاصة التى يتدرب عليهاا داالل سانة 

 التدريب . 

 ء بعااد ظهاا ر نتيكااة البأااال ري س والمكماا   التراكمااى جقاا م إكار  شاائ ن األطبااا
مكم عات مختلفة حساب الترجياب علاى األوساام  6بت زيع كفعة الخريكين على 
 العامة واألوسام الخاصة : 

 وسم الباطنة العامة ومد  التدريب با شهرين .  -
 وسم الكراحة العامة ومد  التدريب با شهرين .  -

 ريب با شهرين . وسم النساء والت ليد ومد  التد -

 وسم طب األطفال ومد  التدريب با شهرين .  -

وسم الط ارئ والتخدير ومد  التدريب با شهرين ) شهر بقسم التخدير  -
 10أيااام بقساام اإلصااابات ،  10أيااام بقساام االسااتقبال العااام ،  10، 

  أيام بقسم بن  الدم ( .

 أوسام الباطنة الخاصة : -
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 طب الذك ر  ( .وسم الكلدية والتناسلية ) ويشمل  .1
 وسم الباث ل جيا اإلكلينيأية . .2

 وسم األمراض ال درية . .3

 وسم طب المناطس الحار  والكهاز الهضمى . .4

 وسم األمراض الع بية والنفسية . .5

 وسم األشعة التشخي ية . .6

 وسم عالج األورام والطب الن وى . .7

 وسم الطب الطبيعى والروماجيزم والتأهيل . .8

 دم ية .وسم طب القلب واألوعية ال .9

 أوسام الكراحة الخاصة : -

 وسم جراحة العظام . .1
 وسم جراحة المسال  الب لية والتناسلية . .2

 وسم التخدير والعناية المركز  . .3

 وسم طب وجراحة العي ن . .4

 وسم األنف واألذن والحنكر  ) ويشمل التخاطب والسمعيات ( . .5

 وسم جراحة المخ واألع اب . .6

 وسم جراحة التكميل . .7

 ل در والقلب .وسم جراحة ا .8

 وسم جراحة األوعية الدم ية . .9

جق م إكار  شئ ن األطباء بت زيع استمارات الرغبات الخاصة على كفعة  .10
الخريكين ويق م الطبيب باستيفاء هذه االستمار  بنفسا 

التدريب با س اء )  ويدون بها القسم الخا  الذى يرغب
ب حسويتم ادتيار وسم دا  واحد للطبي  باطنة ، جراحة (

 رجيب األوسام التى وام بترجيبها ج
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جقااا م إكار  شااائ ن األطبااااء بت زياااع اساااتمار  داصاااة بالمستشااافيات التاااى  -9
يرغاااااب طبياااااب التااااادريب فيهاااااا سااااا اء كانااااات بالمستشااااافيات الكامعياااااة بأساااااي ط 

 والمستشفيات الكامعية األدرى ومستشفيات وزار  ال حة . 

بعااد أن جقاا م إكار  شاائ ن األطباااء بت زيااع  -10
مكم عااااات مختلفااااة  6ريكين علااااى كفعااااة الخاااا

حسااااب مكماااا   كاااال طبيااااب يااااتم جسااااليم أطباااااء 
التاادريب العماال علااى األوسااام الم زعاا ن عليهااا 
اعتباااارا مااان أول ماااارس مااان كااال عاااام بالنسااابة 
للاادور األول ) ساابتمبر ( وماان أول ساابتمبر ماان 

 كل عام بالنسبة للدور ال انى ) فبراير ( . 

بااات جقاا م إكار  شاائ ن األطباااء بعماال الطل -11
الخاصااااة بتسااااأين األطباااااء والمغتاااار ين والااااذين 

 يرغب ن فى اإلوامة باستراحات المستشفى .

يتم عمل ملفات لدفعة الخريكين لكل داريه ملاف  -12
دا  با و دادلا األوراق والمستندات الخاصة باا مان ) 

جأمين ومعاشات ، إورار الحالة  6شهاك  ميالك ، استمار  
 ص ر شخ ية (  خ ية ص ر  البطاوة الشاالجتماعية ، 

يااتم عماال وثيقااة جعااار  لكاال طبيااب ويقاا م  -13
الطبيب باستيفاء هذه ال ثيقاة ويادون بهاا جمياع 

 البيانات الخاصة با . 

يااتم عماال دطابااات التح يااال فااى بدايااة سااانة  -14
التااادريب ل طبااااء الاااذين يرغبااا ن فاااى وضااااء سااانة 
االمتيااااز الخاصاااة بهااام فاااى المستشااافيات الكامعياااة 

ت التابعاااااة لمديرياااااة الشااااائ ن األدااااارى والمستشااااافيا
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ال حية فى كافة المحافظات باإلضاافة إلاى دطاباات 
 التح يل الخاصة بأل جرم ط ال فتر  االمتياز . 

جقاا م اإلكار  بعماال كارنيهااات لكاال دااريه ماان  -15
 أطباء التدريب .

جقاا م إكار  شاائ ن األطباااء بعماال التقااارير  -16
الساااارية الخاصااااة بأطباااااء التاااادريب الااااذين يااااتم 

المستشفيات الكامعياة داصاة باألوساام جدريبهم ب
التى يتدرب عليهاا أطبااء التادريب كال وسام علاى 
حااادا ويقااا م األساااتاذ الااادكت ر رئااايس القسااام أو 
المشاااار  علااااى جاااادريب أطباااااء التاااادريب بتقياااايم 
طبيااب التاادريب ب ضااع نساابة التقرياار لكاال طبيااب 
ثم يتم إرسالا إلى إكار  شئ ن األطباء مر  أدارى 

 فى السكل الخا  بها يل التقارير لتسك

جق م إكار  شئ ن األطباء باستخراج مرجبات أطباء  -17
التدريب الذين ياتم جادريبهم كادال المستشافيات الكامعياة 

فى كافة أنحااء الكمه رياة أو المستشفيات الخاصة 
 . 

جقاااااا م إكار  شاااااائ ن األطباااااااء باسااااااتخراج  -18
شهاكات االمتياز لدفعة الخريكين بعد اساتيفائهم 

املاااة باإلضاااافة إلاااى اساااتخراج سااانة التااادريب ك
شهاكات االمتياز الخاصة من أول كفعاة جخرجات 

 .  من كلية طب أسي ط وحتى جاريخا
 *  وسم جعيين االطباء االد ائيين واالطباء المقيمين والمتدر ين والزائرين .

 ويمارس االدت اصات والمسئ ليات االجية :   
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  القااكمين مان وزار  ال احة و اجخااذ االجاراءات الخاصاة باالطبااء المتادر ين
 الكامعات والكهات االدرى .

  اجخاذ االجراءات الخاصة بعد م افقة مكلس القسم بالنسبة لالطباء الزائارين
 واالطباء الم يمين الزائرين وال افدين من كول ادرى ومتابعتهم .

  اجخاذ كافة االجراءات الخاصاة للطاالب مان غيار اطبااء االمتيااز او االطبااء
 مين ال افدين للتدريب حسب ماجاء بالئحة المستشفيات .المقي

  فتح ملفات وجدوين بالسكالت بذل  لمنحهم شهاكات جدريب فى نهاية الدور . 
 *  وسم شئ ن االطباء المقيمين ) الن اب (  .

  :ويمارس االدت اصات والمسئ ليات االجية    
 خ ااص ح اار الاادرجات الشاااغر  المخ  ااة لالطباااء المقيمااين بأاال ج

واجخاااااذ اجااااراءات االعااااالن وفقااااا لمااااا يتطلبااااة حالااااة العماااال بأوسااااام 
المستشفيات المختلفة وفى ض ء الالئحة والقارارت والقا انين المنظماة 

 لذل  كل عام .

  واعاار  االطبااء المرشاحين اجخاذ الالزم نح  استكمال اجراءات التعيين
 مااااان الكهاااااات المعنياااااة بااااااذل  ) وزار  ال اااااحة بالقااااااهر  ( للعماااااال

 بالمستشفيات الكامعية .

 

  اجخاااااذ االجااااراءات الالزمااااة للالطباااااء المقيمااااين واعااااداك ملفااااات لهاااام
واستالمهم العمل وكشف طبى و طاوات التاأمين الخاصاة لهام وادطاار 
االوسام بعدك االطباء المقيمين واالستراحات بأل طبيب مقيم يعمل بأل 

ط ومتابعاااة وسااام باالوساااام المختلفاااة بالمستشااافيات الكامعياااة بأساااي  
التكنياااد الخاااا  بأااال طبياااب مقااايم واساااتخراج مساااتحقاجهم المالياااة 

 ومتابعة االجازات الخاصة والتدريب الى جامعات ادرى .

  اجحااااذ اجاااراءات ماااد فتااار  العمااال ماااع االطبااااء المقيماااين التاااى جطلاااب
 مكالس االوسام المد معهم 

 . اجخاذ اجراءات جعيين مؤوت بالنسبة لل ياكلة والبيطريين 
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 بالنسبة لالطباء االد ائيين الم بتاين ) طبياب خاذ اجراءات التعيين اج
 .بشرى ( على الميزانية واطباء بدرجة زميل ) جعاكل مدرس ( 

  فتح الملفات والتدوين بالسكالت الستخراج شهاكات لالطباء المقيماين
 وشهاكات الخبر  لهم .

 ينات .* االعمال التى جق م بها اكار  شئ ن االطباء بقسم التعي
   وعاالج طبيعاى _ وطاب  –من ) كلية ال يدلة  شئ ن األطباء باستقبال الخريكينجق م إكار

  وطائف طب بيطرية ( –اسنان 

  لظارو  داصاة  –لمرافقاة الازوج  –جق م بعمل االجاازات بادون مرجاب ) رعاياة طفال– 
  ن ف ال وت (–اعار  

 ى االوساااام وارساااالا الااا يقااا م وسااام التعييناااات بعمااال التقاااارير السااارية
 واالكارات 

 . جق م بعمل العالوات التشكيعية 

 . جق م بعمل بطاوات التأمين ال حى 

 . جق م بعمل بطاوات شخ ية 

  جق م بعمل ملفات لدفعة الخريكيين المستندات الخاصة وجشمل 

 شهاك  التخرج ( –ص ر  الباطقة الشخ ية  –ص ر  الكشف الطبى  –) شهاك  ميالك 
  (  على المعاا احالة  –اجازات وعمل ادالء طر– ) استقالة 

 *  االعمال التى يق م بها وسم االستحقاوات بأكار  شئ ن االطباء
  جقاااا م اكار  شاااائ ن االطباااااء وساااام االسااااتحقاوات بأجخاااااذ كافااااة

المالياااة بعاااد االجاااراءات بخ ااا   اساااتخراج كااال المساااتحقات 
 جدوين اسماء االطباء .

 ( اطبااااء  -اطبااااء امتيااااز المعينااين بكمياااع الفئاااات لالطبااااء ماان
عااالج  -اطباااء اساانان -بيطااريين -اطباااء اد ااائيين -مقيمااين
 امتياز جمريم (  -صياكلة -طبيعى

 .استخراج وجحرير كش   المرجبات لكميع فئات االطباء 
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  عمل كل مايخ هم من مساتحقات مالياة ادارى بخاال  المرجباات
حاااافز جقيااايم وحاااافز  –م ااال عمااال بااادل ن  تكياااات و ااادل غاااذاء 

 شرا  .اال

  عماال التساا يات الضااريبية لالطباااء االد ااائيين وأطباااء االساانان
 والبيطريين واطباء عالج طبيعى وصياكلة .

 . عمل بطاوات االج ر المتغير  لكميع االطباء السابس ذكرها 

   ح لالطبااااء الاااذين ياااتم ح ااا لهم علاااى  134عمااال اساااتمار. 
ى المعااااا واالطبااااء الاااذين ياااتم اداااالء طااارفهم مااان المستشاااف

الكاااامعى ورجااا عهم الاااى ماااديريات الشااائ ن ال اااحية التاااى جااام 
 جكليفهم عليها.   
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 الجوائز ومنح التفوق

 
 أوال : الك ائز والمنح من وبل إكار  الكامعة : 

يمنح الطاالب المساتكدون مان أبنااء جمه رياة م ار العر ياة الحاصال ن علاى  .1
األواال مأافااأ  واادرها  علااى %80ال ان يااة العامااة أو الفنيااة ماان م اار بمكماا   

 أر عة وثمان ن جنيها فى السنة . 
يستمر صر  المأافآت للطاالب الحاصالين علاى جقادير جياد جادا فاى امتحاناات  .2

 النقل .

ي ر  للطالب الحاصلين على جقدير عام جيد جادا فاى امتحاناات النقال سات ن  .3
 جنيها .

ل مأافااأ  ي اار  للطااالب الحاصاالين علااى جقاادير عااام ممتاااز فااى امتحانااات النقاا .4
 ودرها مائة وعشرون جنيها .

ي اار  للطااالب المحاا لين ماان كليااات مناااظر  نفااس المأافااأ  التااى ساابس ذكرهااا  .5
 بالتقديرات نفسها .

 ثانيا : الك ائز والمنح من وبل الكلية : 
 جائز  األستاذ الدكت ر / محم ك رأفت ونديل ألوائل الخريكين ال الثة على النح  التالى

 جنيا . 300أول الدفعة : 
 جنيا .  100ثالث الدفعة :    جنيا .  200ثانى الدفعة :             

 جائز  األستاذ الدكت ر / عبد المنعم حسن كامل :
 جنيا . 250أول الدفعة : 

 جنيا .  100ثالث الدفعة :    جنيا .  150ثانى الدفعة :            
 جائز األستاذ الدكت ر / الزهير نعمان :

 .  جنيا 100أول باطنة :                                        
 

 جائز األستاذ الدكت ر / أحمد نعمان ن ر :
   .  جنيا 100أول الهست ل جى :                           
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 األعمال التى تقوم بها إدارة شئون الخريجين

 
 3664جليف ن كادلى :   .   المأان : الدور األرضى 

لدراسااة للطالااب والمعنااى بهااا ) إكار  شاائ ن الطااالب ( جباادأ مرحلااة بعااد فتاار  ا
جديد  أدرى جختلف عن الفتر  الساابقة لهاا وذلا  بعاد التخارج والمعناى بهاا ) إكار  
شائ ن الخاريكين ( وجبادأ بعاد ظها ر النتيكاة للفرواة النهائياة ) الفرواة الساكساة ( 

 وجق م باألعمال التالية . 
كور ثاانى ( وحساب  –الترجياب ) كور أول عمل كش   الخاريكين حساب  .1

 المكم   التراكمى . 
عماال كشاا   بااراءات الخااريكين باانفس الترجيااب ومحاال الماايالك وجاريخااا )  .2

 كور ثانى ( .  –كور أول 

كور ثااااانى ( حسااااب  –عماااال إح اااااءات للخااااريكين بالكليااااة ) كور أول  .3
 ج زيعهم بالمحافظات والن   كل حسب جنسيتا . 

 ه االمتحانات ) حسب الن   ( . عمل إح ائية نتائ .4

بيااان بنتيكااة امتحااان الفروااة النهائيااة ماا زعين حسااب الناا   ويرساال عاان  .5
مركاااز البحااا ث لتطااا ير التعلااايم  –طرياااس المكلاااس األعلاااى للكامعاااات 

 الكامعة بةكار  اإلح اء . 

الخاصااااااة بح اااااار كفايااااااات والمااااااؤهالت العلميااااااة  301اسااااااتمار  رواااااام  .6
 وحسب الن   .واالدتراعات كل جقدير على حده 

 عمل ورار رئيس الكامعة بشأن منح الدرجات العلمية والدبل مات   .7

إرسال كش   الخاريكين إلاى إكار  التكلياف با زار  ال احة وكاذا إح اائية  .8
 بعدك الخريكين لكل كور وحسب الن   . 

عمل بيان مقارن بين األطباء للتعيين حسب طلب إكار  الشائ ن القان نياة  .9
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وسام عندما يتعارض مع زميال لاا سابقا فاى التعياين بالكامعة وكذل  ل 
. 

والتقااديرات لخااريه الدفعااة الحدي ااة )  –عماال شااهاكات التخاارج المؤوتااة  .10
كور ثانى ( بالكامل وذل  لتقاديمهم للتعياين وأيضاا جساتخرج  –كور أول 

 هذه الشاكات لكميع دريكى الكلية عند الطلب .

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

 إنكليزى .  –عمل شهاكات بحسب السير والسل ك عر ى  .12

 عمل شهاكات بيان الدراسة باللغة اإلنكليزية .  .13

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

القيام بالرك على األبليأيشن ال ارك مان الادول األجنبياة وكاذل  الارك علاى  .15
البياناااات ل طبااااء مااان جمياااع الااادفعات السااافارات العر ياااة علاااى صاااحة 

 والت ديس على صحة الشهاكات المقدمة منهم للكامعات األجنبية .

 عمل المحت ى العلمى للخرجيين )وديم _ حديث( .16

 وزار  ال حة ( و  –عمل كش   بيانات الخرجيين لتقديمها ) للتكنيد  .17

 عند الطلب 
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 مكاتب الخدمات الطالبية بالجامعة
 

 نى اإلكارى للكامعة . المأان : المب

 مأتب حكز جذاكر سفر بالقطارات بالكامعة : .1

 دلف المطعم المركزى بالكامعة  
 مأاجب البريد : .2

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

 

                             م وع الكامعة اإللكترونى : .3

 ترونى : اإللكالطب م وع كلية  .4

  www.aun.edu.eg/fac_med/index.htm 

 واعات االستذكار الهاكئ :  .5

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

 أمام كلية الحق ق والتكار واعة استذكار )ك( :  .ج

 

 أمام كلية التر ية . :مأتبة الطالب المركزية  .6

 –ويضااام أنشاااطة مختلفاااة ) أنشاااطة رياضاااية  :إساااتاك الكامعاااة الرياضاااى  .7
 ج الة ( .  –ثقافية  –اجتماعية  –أنشطة فنية  –جميع أن ا  الرياضات 

 

 

 

 
 

http://www.aun.edu.eg/fac_med/index.htm
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 ) مستشفى الطلبة ( : مستشفى عالج الطلبة  .8

    أمام مستشفى الطب البيطرى المأان : بك ار الب ابة الغر ية بالكامعة 
  1656-1896جليف ن كادلى :  

  مشااااركة األد اااائيين بالمستشااافى فاااى الكشاااف الطباااى األولاااى علاااى
الطالب المرشحين للقب ل بالكليات المختلفاة وبال بداياة العاام الدراساى 

 الكديد سن يا مع أطباء اإلكار  العامة للشئ ن الطبية . 
 جراحة عاماة  –لتخ  ات اآلجية ) باطنة عامة ي جد بالمستشفى أد ائيين با

جحاليل طبياة وأشاعة  –ع بية ونفسية  –مسال  ب لية  –أنف وأذن وحنكر   –
 –عياااك  رمااد  –عياااك  عظااام  –طااب طبيعااى وروماااجيز  –جلديااة وجناساالية  –

 عياك  أسنان ( . 

   لهام إجراء التحاليل الطبية الالزمة للطاالب المرضاى بمعمال المستشافى المقارر
 بمعرفة األطباء . 

  ي جااد وحااد  أشااعة جليفزي نيااة ووحااد  رساام مااخ ووحااد  رساام ولااب جقاا م بخدمااة
الحاالت المرضية المح لة لل حد  من الساك  األد ائيين واالستشاريين كال فى 

 جخ  ا . 

  يباادأ العماال بالعياااكات الخارجيااة ماان الساااعة ال امنااة والن ااف صااباحا وحتااى
ا الكمعاااة ، وأيضاااا اساااتقبال الحااااالت الحرجاااة مااان السااااعة ال انهياااة ظهااارا عاااد

 . الساعة ال انية ظهرا وحتى ال امنة صباحا عدا الكمعة 

  وساااام العمليااااات التااااى يكاااارى بهااااا العمليااااات الكراحيااااة بمعرفااااة االستشاااااريين
 المتعاودين مع مستشفى الطالب . 

 ياب ي جد وسم كادلى لما بعد العمليات با وجبات غذائياة مكانياة وجماريم وطب
 ساعة .  24ن  تكى على مدار 

  الحاالت المرضية التى جحتاج إلى عمليات جراحية وجحتاج إلى جكهيزات داصاة
 يتم جح يلها إلى المستشفى الكامعى الرئيسى . 

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

 ( م  ف نزلة عبد ا1دط روم : ).  لاله / الكامعة ، الق ر والع ك 

 ( م  ف الشاكر / الكامعة الق ر والع ك  . 11دط روم : ) 

 ( م  ف األزهر / الكامعة الق ر والع ك 15دط روم : )  . 

 
 مواقف سيارات األجرة بمحافظة أسيوط

 
  مددل مدينة أسي ط الكن  ى ( م  ف نزلة عبد الاله( : 

 . ساحل سليم البدارى  –صدفا  – ورى مركز أسي ط شرق ، أب جيه

 

  بك ار جامعة األزهر ومحطة وطار األزهر(م  ف األزهر ( : 

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

 

  مددل مدينة أسي ط الغر ى ( م  ف الشاكر ( : 

 . ورى مركز أسي ط غرب  –ونا  –س هاج 

 
 

 

 

 

 لطب والمستشفى الجامعىدليل تليفونات كلية ا

 
 

 "  وبل الروم المطل ب . 241لالج ال بأى روم من دارج حرم الكامعى يضا " 
 أوال : أروام داصة باإلكار  العليا لكامعة أسي ط 
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 روم التليف نات البيان
 2456 -2455-2418 أ.ك. رئيس الكامعة

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

 البيئة
1518 

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

 
 ثانيا : أروام داصة باإلكار  العليا لكلية الطب

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

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

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

أ.ك. مدير اإلكار  المركزية للمستشفيات 
 الكامعية

3014 

 1921 الكلية أمين عام
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 ثال ا : أروام داصة بالخدمات الطالبية :   
 روم التليف نات البيان

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

2226- 3693 
 3664 إكار  ددمة الخريكين
 1984 - 1908 إكار  رعاية الشباب
 3498 مأتب اجحاك الطالب

 1952 دمات الطالبيةمأتب الخ
 1907 وحد  شبأة اإلنترنت
 3494 - 2225 – 1987 معمل الحاسب اآللى

 1958 - 1914 – 1932 إكار  الحرس الكامعى والدفا  المدنى بالكلية
 3683 - 1875 وحد  ضمان الك ك 

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

 أرجارية األوسام األكاكيمية : رابعا : كليل جليف نات س  
 روم التليف نات البيان          

 3679 - 1941 وسم الباث ل جيا
 2048 وسم ال حة العامة
 2024 وسم الطفيليات
 1991 وسم الفسي ل جيا

 2015 وسم الميأرو ي ل جيا والمناعة
 1997 وسم التشريح

 2039 وسم الطب الشرعى
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 جارية األوسام األكاكيمية : جابع كليل جليف نات سأر   
 روم التليف نات البيان

   2021 وسم الفارماك ل جى
 1988 وسم الكيمياء الحي ية الطبية

 2036 وسم الهست ل جيا

 دامسا : كليل جليف نات سأرجارية األوسام اإلكلينيأية : 
 روم التليف نات البيان

 3140 - 3126 وسم األشعة التشخي ية
 3911 الكلدية والتناسليةوسم األمراض 

 3405 وسم األمراض الع بية والنفسية
 3201 وسم التخدير والعناية المركز 

 3611 وسم طب المناطس الحار  والكهاز الهضمى
 3957 - 3940 – 3826 وسم األمراض الباطنة العامة
 3711 وسم األمراض ال درية والتدرن 
 3394 وسم الباث ل جيا اإلكلينيأية

 3280 الكراحة العامة وسم
 3177 وسم الطب الطبيعى والروماجيز والتأهيل
 3720 وسم جراحة األوعية الدم ية والشرايين

 3343 وسم جراحة العظام
 3233 وسم جراحة المخ واألع اب

 3560 وسم جراحة األنف واألذن والحنكر 
 3231 وسم جراحة التكميل والحروق 
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 ة األوسام اإلكلينيأية : كليل جليف نات سأرجاري جابع
 روم التليف نات البيان

 3760 وسم جراحة القلب وال در 
 3432 وسم جراحة المسال  الب لية 

 3162 وسم طب القلب واألوعية الدم ية 
 3643 وسم طب وجراحة العي ن 

 4351 - 4344 وسم طب األطفال 
 4641 وسم أمراض النساء والت ليد

 3876 لطب الن وى وسم عالج األورام وا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل الخدمات بمحافظة أسيوط

 
 :األندية بمحافظة أسي ط : أوال 
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 روم التليف ن  اسم الناكى م
ناكى أعضاء هيئة التدريس بكامعة  1

 أسي ط
2323505 

 2336675 - 2336674 ناكى جامعة أسي ط 2
 2412274 - 2347027 ناكى العاملين بكامعة أسي ط 3
 2322139 أسي ط الرياضى ناكى 4
 2440088 ناكى ضباط الق ات المسلحة 5
 2325480 صالة الب لينه بالق ات المسلحة 6
 2400134 ناكى ضباط الشرطة 7
 2361576 - 2361572 ناكى األسمنت 8
 2322171 ناكى نقابة الزراعيين 9
 2328051-2322102 ناكى نقابة المهندسين 10
 2315200 يينناكى نقابة الحق و 11
 2333196 ناكى نقابة ال ياكلة 12
 2348877-2333851 ناكى الشبان المسلمين 13
 232294 ناكى الشباب المسيحى 14
ناكى العل م الكي ل جية وعل م الفضاء  15

 بكامعة أسي ط
2334233 

 
 :البن ك بمحافظة أسي ط : ثانيا 

 روم التليف ن  اسم البن  م
 2333853 فر  جامعة أسي ط –ى البن  األهلى الم ر  1
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 2334300 ميدان طلعت حرب –البن  األهلى الم رى  2
 2335500 ي لي  23شار   –بن  القاهر   3
 2319203 شار  الكمه رية –بن  القاهر   4
 2351820 فر  جامعة أسي ط –بن  القاهر   5
 2333606 ميدان طلعت حرب –بن  اإلسأندرية  6
 2333717 بن  م ر 7
 2343312 امتداك شار  يسرى راغب –بن  ف يل اإلسالمى  8
 2335244 بن  ناصر االجتماعى بأسي ط 9
 

 :ال حافة واإلذاعة والتليفزي ن بمحافظة أسي ط : ثال ا 
 روم التليف ن  البيان م
 2322760 محطة إذاعة أسي ط 1
 2322869 محطة جليفزي ن أسي ط 2
 2334650 وكالة أنباء الشرق األوسط 3
 2294900 مأتب جريد  األهرام 4
 2348194 مأتب جريد  الكمه رية 5
 2334150 مأتب جريد  األدبار 6
 2314374 كار النشر والت زيع بكامعة أسي ط 7

 
 : الفناكق الهامة بمحافظة أسي ط : رابعا 
 روم التليف ن  العن ان البيان م
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فندق كار الضيافة  1
 بكامعة أسي ط

إلكارى بكامعة المبنى ا
 أسي ط

2335832 

شار  محمد ج فيس  فندق الدار البيضاء 2
 دشبة

2336662 

 2332713 متفر  من شار  ثابت فندق السالم 3
 2320782 متفر  من شار  ثابت فندق مأة 4
 2312121 شار  ك رنيا النيل فندق أسي جيل 5

2312122 
دلف محطة السأة  فندق بدر 6

 الحديد
2329811 
2329812 

شار  محمد ج فيس  فندق ادناج ن  7
 دشبة

2331600 
2338181 

دلف محطة السأة  فندق ريم 8
 الحديد

2311421 
2311422 
2311433 

فندق ضباط الق ات  9
 المسلحة

ناكى ضباط الق ات 
 المسلحة

2300088 

ناكى شركة أسمنت  فندق ناكى األسمنت 10
 أسي ط

2361578 
2361568 

 
 : عة ددمات متن  : دامسا 
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 روم التليف ن  البيان م

 2315228 فر  شركة م ر للطيران بأسي ط 1
2315229 

 2330410 فر  شركة م ر للسياحة بأسي ط 2
2337640 

 2411844 مأتب حكز جذاكر القطارات بكامعة أسي ط 3

 
 

4 
 
 

    

 كير السيد  العذراء بكبل كرنكة بأسي ط
2261100 
2261300 
2261400 
2261500 

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

 
 اعداك

هدى احمد على مخل  ا.ك/   

 مدير وحد  ضمان الك ك 
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