
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة

 البشري الطب كلية
 البكالوريوس لمرحلة الكلية الئحة

 

  
 

  

 

 

 

 

College of Medicine 
 



  

2 
 

 

 

 

 

 المحتويــــــات
  :  والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة الطب كلية:   األول الباب

  
 5 الكلية إنشاء فلسفة
الكلية ورسالة رؤية  6 

 6 الكلية أهداف
 7 والمبادئ القيم
 8 الخريج سمات
  الباب الثاني: ميثاق إدارة الكلية

 9 الكلية مجلس -1
a. 10 الكلية لمجلس العلمية المهام 
b. 10 الكلية مجلس لجان 

c. 11                               الكلية مجلس للجان اإلدارية المهام 

 12 الكلية عميد- -2

 13 الكلية وكيل -3

 14 الكلية أقسام -4

 15 األقسام مجالس -5

 16 القسم مجلس رئيس -6

 17 للكلية العلمى المؤتمر -7

 18 للقسم العلمى المؤتمر -8
 18                                           الكلية تمنحها التى العلمية الدرجة:  الثالث الباب

 19                                           والتعلم التعليم أستيراتيجيات -1
 21                                       األكاديمية والقواعد الدراسة نظام -2
 24           البكالوريوس درجة على الحصول متطلبات -3
 33        اإلختيارية المقررات -4
 34                                                                       األنشطة -5
 35                                                               المنهج خريطة -6

 37 الجامعة متطلبات    -7
  األكاديمية القواعد:   الرابع الباب

 38  القبول شروط -1
  المستجدين للطالب والتسجيل القبول قواعد-أ
  المحولين الطالب قبول قواعد -ب

 39  األكاديمى اإلرشاد -2
 40                                                                المتأخر التسجيل -3

 40                                                                         اإلنسحاب -4
 40                                                                   الدراسة تأجيل -5
 الفصل من اإلنسحاب -6

                                               الدراسى
41 

 41                                         القيد وإعادة الدراسة عن اإلنقطاع -7
 41                                                                         المواظبة -8
 42                                                                      مكتمل غير -9

  الطالب تقييم:  الخامس الباب
 43                                                                 الطالب تقويم نظم -1
 CGPA                                44 المئوية التقديرات معادلة جدول  -2



  

3 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45                                              والفصل واإلنذار واإلعادة الرسوب -3
 45                                                              المعدل لرفع اإلعادة -4
 46  اإلنذار -5
 46                                                                  الطالب تأديب نظام -6
 47                                                                    التأديبة العقوبات -7

 بتوقيع المختصة الهيئات -8
                                          العقوبات

47 

  الطالبية الخدمات:  االسادس الباب
 50                                                                     الطالب تحادإ  -1
 50                                            الطالبية واألنشطة الشباب رعاية  -2



  

4 
 

 
 
 

  والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة الطب كلية          
 : االول الباب               

 مقدمـــة  
 الكلية إنشاء فلسفة                                                                                        
 الكلية ورسالة رؤية                                                                                        
 الكلية أهداف 
 والمبادئ القيم 
 الخريج سمات 

 
 
 
 

           

 

 



  

5 
 

  والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة الطب كلية
 

 : مقدمـــــــــة
 

 بتكزززرالم التعليمزززى  بمنهجهزززا – والتكنولوجيزززا للعلزززوم مصزززر جامعزززة – الطزززب كليزززة تتميززز 
 هززذا ومززن المجتمززع وخدمززة الفرديززة لإلبززداعات وبرعايتهززا العلميززة للبحززوث وبتشززجيعها
 الطزب هنزةم ممارسزة علزى قزادرا   عاليزة  كفزاءة ذو خريج إعداد إلى الكلية  تهدف المنطلق
 وشزرف بأخالقيزات ومتحليا    العالمية المهنية المعايير مع متوافقا   الصحية الرعاية  وتقديم
 . الطبية  للعلوم المعرفية قواعده وتنمية المستمر للتعليم وقابال   المهنة
 أرقزى سزايري ومتطزورا   متميز ا   نهجزا   لنفسزها الكليزة اختصزت فقد رسالتها تحقيق أجل ومن

 لتقززديم الززبالط ويهيزز  الجديززدة التعليميززة الطبززى التعلززيم معززايير فززى العالميززة المسززتويات
 . للمجتمع األساسية الصحية الخدمة

 منظومزة تشزكل – والتكنولوجيزا للعلزوم مصر جامعة – الطب كلية فى الدراسية المناهج أن
 مزع تمتز   ديثزةح بمفزاهيم الطبيزة التعليميزة العمليزة لتقديم الحديثة اإلتجاهات من متكاملة
 . المتمي  للطبيب نموذجا   الكلية خريج من لتجعل اإلكلينيكية الخبرة
 اعزززاتوق ومعامزززل والمتزززاحف الكليزززة بمعامزززل خاصزززا   اهتمامزززا   الجامعزززة إدارة اولزززت وقزززد

 التعلزيم ةمسزير لزدفع العلمزاء اليز  توصزل مزا بآحدث متمي ة مكتبة بتوفير وكذلك. التدريس
 أمززا . الطالززب أداء وتحسززين القززدرات وتنميززة المعرفززة إثززراء علززى يززنعكس والززذ  الطبززى

 الطبيزة مصزر خريطزة علزى بصزمت  يضزع شزام  صزر  فهزو الجزامعى التعليمى المستشفى
 . مستو  أعلى على وخدمية تعليمية مؤسسة الطب كلية من ليجعل

 أ  وتواج  ةواعد بخطوات تسير والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة – الطب كلية فإن وبذلك

 عالميا   اعتمادها متطلبات استيفاء تستكمل حتى صعوبات أو تحديات
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  الكلية انشاء فلسفة

 برنزامج و الطبزي عالقطزا ثزم مزن و قطاعاتز  بجميزع الجزامعي التعلزيم بتطزوير األخيزرة اآلونزة فزي الدولزة اهتمام ا داد

 طبيززب نتاجزز  نيكززو الززذ  و الدوليززة و القوميززة األكاديميززة المعززايير مززع يتواكززب بحيززث الجراحززة و الطززب بكززالوريوس

 علزى الصزحية الخدمزة منظومزة فزي التطزور تواكزب التزي و العمل سوق يتطلبها التي المطلوبة الجدارات لدي  محترف

 بزين الزربط و يالرأسز و األفقزي المسزتويين علزى المنزاهج تكامزل يتطلزب ممزا العزالمي و األقليمزي و المحلزي المستو 

 لزىع القزائم الطب و لعلميا بالبحث كذلك و الدراسة بداية منذ األكلينيكية و السريرية العلوم و األساسية الطبية العلوم

 . الممارسة و المهنة بأخالقيات االلمام و التواصل مهارات الي باالضافة الدليل

 يساير متطورا   يجخر إلعداد التعليمي منهجها لتطوير – والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة – الطب كلية سعت ثم من و

 مزن لتجعزل كلنيكيزةاإل الخبزرة مزع تمتز   حديثزة بمفزاهيم الجديزدة الطبزي التعلزيم معزايير في العالمية المستويات أرقي

 نشزاءإل للكليزة التحتية يةالبين في المطلوبة التجديدات إستحداث تم علي  وبناءا     المتمي  للطبيب نموذجا   الكلية خريج

 الملحزق امعيالجز التعلزيم المستشزفي تجهيز  تزم كمزا الطالب لتدريب محاكاة ومعمل التدريس وقاعات ومتاحف معامل

 موقزع لكليزةا لزد  أن الزى باإلضزافة هزذا مسزتو  أعلزي علزي وخدميزة تعليميزة مؤسسزة الطزب كليزة من ليجعل بالكلية

 االلكترونزي تعلمالز مواقزع خزالل مزن الزذاتي الزتعلم علزى الطزالب تشزجيع خاللز  مزن يزتم و الجامعزة الزى تزابع الكترونزي

 تحقززق تززيح واعززدة بخطززوات تسززير  والتكنولوجيززا للعلززوم مصززر جامعززة – الطززب كليززة فززإن وبززذلك المختلفززة للمنززاهج

 العمليزة حزورم الطالزب حزول المتمركز  و المتكامزل برنامجهزا خزالل مزن عالمية مواصفات ذو خريج إعداد في أهدافها

 مقززرراتال خززالل مززن الخززريج للطبيززب متكاملززة شخصززية بنززاء علززى و العلمززي البحززث علززى يشززجع الززذ  و التعليميززة

 للتززدريب انعامزز يليهززا دراسززية فصززول عشززرة البرنززامج مززدة و الطالززب لميززول وفقززا المجززاالت المتنوعززة االختياريززة

 القومي المؤهل الطار وفقا الخامس المستو  الوظيفي للكادر التأهيل يتم بحيث االل امي

 (Egyptian NQF and NARS 2017) . 

 بزين التزوا   كزذلك و ةاألكلينيكيز و األساسزية الطبيزة العلوم بين الدمج على المتكامل البرنامج فلسفة تعتمد هنا من و

 تعزد التزي المختلفزة يكيزةاألكلين الحزاالت البرنزامج يسزتعرض و التعارض أو التكرار لتفاد  المختلفة األكلينيكية العلوم

 كزذلك و لمرضزىا مزع المبكزر االحتكزاك يزوفر و للمهنزة م اولتز  عند الخريج لها يتعرض سوف التي الحاالت أكثر من

 كافزة علزى لخدمزةا مزن المسزتفدين رضا الى باإلضافة للخريج الوظيفي الرضا لتحقيق عالجيا و وقائيا المجتمع خدمة

 . المستويات
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 الكلية رؤية

 التعليم مجال في رائدة والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة - البشر  الطب كلية تكون أن

 صعيد علي بالنفع يعود بما وأفريقيا األوسط الشرق منطقة في العلمي والبحث الطبي

 مستو  علي طب كلية خمسمائة أفضل من تكون وأن واألقليمي المحلي المجتمع صحة

.  الدولي التصنيف في العالم  
 

 رسالة الكلية 

 اآلولية الصحية الرعاية لتقديم المهنة ممارسة علي عالية كفاءة ذو طبيب الكلية تعد

 بأخالقيات ملت ما   يكون وأن المهنية المعايير مع متوافقنا األسرة وطب الوقائي والطب

 وتحسين لخدمة والموج  المستمر الطبي والتعلم التعليم علي وقادر وشرفها المهنة

 مهرة أطباء وتخريج العليا الدراسات برامج في التوسع و وتطوره المجتمع في الصحة

 يعود بما(  والثالثة الثانية) بدرجتيها التخصصية الصحية الرعاية ممارسة علي وقادرون

.  تطويره في ويساهم المجتمع صحة علي بالنفع  

 

 األستراتيجية الكلية أهداف

 العالمية المعايير يواكب بما الطب كلية في التوسع  . 

 للخريجين المتمي ة الشخصية وبناء التعليمية العملية كفاءة رفع  . 

 لكليةل لتعليميةا والفاعلية المؤسسية القدرة وتقييم الجودة معايير بتطبيق االلت ام 

  دوريا  

 المجتمع وخدمة العلمي بالبحث األرتقاء  . 
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 المبادئ و القيم

 

 المجتمع و للوطن االنتماء 

 المهنة بأخالقيات االلت ام 

 االبداع و التمي  و الحياة مد  التعلم  

 الفريق رو  في العمل 

 الن اهة و األمانة و الصدق  

 العطاء حب و العمل في التفاني 

 المتبادل االحترام 

 اآلخرين شعور مراعاة 
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 الخريج سمات
 الصحية للخدمة كممارس الخريج

 و األولية حيةالص الرعاية من بدءا الوقائية و العالجية الطبية الخدمة تقديم على قادر

 لتوصيفل وفقا السليمة بالطرق و المناسب الوقت في شيوعا األكثر الصحية المشاكل

  األمر يل م عندما المختص للطبيب الحاالت إحالة و الوظيفي

 الطبية للمهنة كمحترف الخريج

 قياتهاأخال و لمهنةا لقواعد وفقا باحترافية الطبية الخدمة تقديم و المهنة م اولة على قادر

 منظومة داخل العمل فريق أفراد أحد أو كقائد الصحية  الجودة معايير و( الطبيب ميثاق)

 السالمة و مناأل قواعد و  الواجبات و الحقوق حيث من قوانينها مع يتماشى بما و الصحة

 المرضى عورش مراعاة و الجيدة العالقة على حريص و الصحية للموارد الرشيدة اإلدارة و

 المريض حالة يخص فيما القرارت اتخاذ في و ذويهم و

  عالم و كباحث الخريج

 لبيةلت األولويات تحديد و األمر ل م اذا المستنيرة الموافقة أخذ و العلمي البحث على قادر

  مد التطور كبةموا و المستمر للتعلم متطلع و المهنة كفاءة من الرفع و المجتمع متطلبات

 و االرشاد على قادر و البشرية التنمية و المستمر الطبي التعلم برامج خالل من و الحياة

 لهم ممن لمجتمعا أفراد كذلك و الطبية المهن و ال مالء من بهم للمعني بمنهجية  التعليم

 الوعي نشر في الدور
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 الكلية إدارة ميثاق

 
 
 الثاني  الباب

 :  الكلية إدارة يتولي : 1 رقم مادة
  الكلية مجلس -1
 .  الكلية عميد -2
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 الكلية مجلس ]1[
 :  عضوية و العميد برئاسة الكلية مجلس يتألف  : ( 1) رقم مادة

 . الكلية وكالء .1

 . األقسام رؤساء .2

 . الجامعي المستشفى مدير .3

 . مساعد أستاذ أقدم .4

 . مدرس أقدم .5

 تبمجاال والدراية الخبرة ذو  العامة الشخصيات من األكثر على عضوين  .6

 الجامعة يسرئ من بقرار للتجديد قابلة سنتين لمدة ويعينون الكلية في الدراسة

 ئيسر واعتماد الجامعة  مجلس وموافقة الكلية مجلس من اقترا  على بناء  

 . األمناء مجلس

 ( :  2) رقم مادة

 

A. الكلية مجلس العلمية المهام 
 

 فةالمختل ألقساما بين وتنسيقها تنظيمها و الكلية في العلمية والبحوث التعليم سياسة رسم .1
 . ومتابعتها

 . ةوالمكتب التجهي ات و المعامل دعم و المباني إنشاء و استكمال خطة اقترا  .2
 . المنح على واإليفاد الدراسية اإلجا ات و للبعثات الكلية خطة إعداد .3
 .  التدريس هيئة أعضاء الستكمال برنامج إعداد .4
 . المكتبة الئحة ووضع للكلية الداخلية الالئحة إعداد .5
 . المختلفة اماألقس في بينها والتنسيق بالكلية الدراسة لمقررات العلمي المحتو  إقرار .6
 . لدراسةا فيها تبدأ التي المجاالت اقترا  و العليا الدراسات سياسة على اإلشراف .7
 . بينهما التنسيق و الكلية أقسام في العمل لنظام العام اإلطار وضع .8
 . أعدادهم تحديد و الكلية في الطالب قبول تنظيم .9
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 اتاالمتحان وأعمال العملية والتمرينات والبحوث والمحاضرات الدروس تنظيم     .10

 : ( 3) رقم ماده

B. الكلية مجلس لجان 
 

a. والطالب التعليم شئون لجنة  

b. التكامل البرنامج وإدارة التعليم تطوير لجنة  

c. التقويم ونظم البرنامج تقييم لجنة  

d. والبحوث العليا الدراسات لجنة  

e. والمجتمع البيئة خدمة شئون لجنة  

f. اإلكلينيكية المراجعات لجنة  

g. والكوارث األ مات لجنة  

h. التعليم جودة ضمان لجنة  

 

 ( 4) رقم الماده

  الكلية مجلس للجان اإلدارية المهام

 . المالية و اإلدارية الشئون تنظيم .1
 . الكلية موا نة مشروع إعداد .2
 .  األقسام على المالية االعتمادات تو يع .3
 من كنهاتم والتى العمل قواعد و تشكيل ومعايير اتيال وصف تتولى للمناهج عليا لجنة .4

 رؤساء حدا بكون اال على تعليمي   وحده لكل منسق تحديد و المتكامل البرنامج تطبيق
 االقسام

 و انهالج تشكيل و أعمالها تو يع و جداولها ووضع االمتحانات مواعيد تحديد .5
 . االمتحانات نتائج وإقرار الممتحنين واجبات تحديد

 العلمية  تالمؤتمرا توصيات و األقسام تقارير و للكلية السنو  التقرير مناقشة .6
 . تحديدها و مراجعتها و البحث و االمتحان و الدراسة نظم وتقييم
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 جالسم ترشيحات على بناء و الدراسية اإلجا ات و المنح و للبعثات الترشيح .7
 . العليا للدراسات التفرغ مكافآت تحديد و المعنية األقسام

 . ذلكل المنظمة للقواعد طبقا للطالب الرياضية و االجتماعية الشئون رعاية .8
 . الكلية من الدبلومات و العلمية الشهادات و الدرجات منح اقترا  .9

 العلمية اتللمهم الترشيح و ندبهم و نقلهم و التدريس هيئة أعضاء تعيين اقترا  .10
 . العلمي التفرغ وأجا ات واإلعارات

 . التبرعات قبول اقترا  .11
 أخر  عاهدم أو كليات من أو المناظرة والمعاهد الكليات من الطالب تحويل قبول .12

 . لذلك المنظمة للقواعد وفق ا
 وإلغاء الرسائل على الحكم لجان وتعيين والدكتوراه الماجستير رسائل تسجيل .13

 . ةالمعني األقسام مجالس موافقة و اقترا  على بناء و والتسجيل القيد
 . ناءاألم مجلس رئيس أو الجامعة رئيس علي  يحيلها التي األخر  المسائل .14

 

 الكليـــة  عميد ]2[
 : ( 5)رقم  مــادة

 

 يكون و والمالية واإلدارية العلمية شئونها وإدارة الكلية أمور بتصريف العميد يقوم       

 يةثمان خالل معةالجا رئيس إلى تبليغها و الكلية مجلس قرارات و اللوائح تنفيذ عن مسئوال

 ومجلس مناءاأل مجلس قرارات تنفيذ عن مسئوال العميد يكون كما. صدورها تاري  من أيام

 لها وما  األخر اختصاصاتها الكلية الئحة وتحدد. اختصاص  حدود في الصادرة الجامعة

 . الكلية لشئون بالنسبة وإدارية مالية سلطات من

 : ( 6) رقم مــادة 
ا - الكلية مجلس على العرض بعد - العميد يقدم         شئون عن دراسي عام كل نهاية في الجامعة مجلس إلى تقرير 

 ولحل من يقترح  ما و النشاط هذا مستو  في أثرت التي العقبات وبيان الكلية نشاط أوج  سائر و والبحوث التعليم

 . الال مة القرارات التخاذ األمناء مجلس على للعرض تمهيدا
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  : ( 7)رقم مــادة

 في المشّكلة اللجان يدعو أن ل  كما   بها يختص التي المسائل علي  ليعرض مجلسها دعوة الكلية لعميد يكون     

 . موضوعات من اهير ما ليعرض الكلية

 الكليـة وكيـل ]3[
 

 : : ( 8)رقم مــادة

 عنزد بأعمالز  مقام  أقدم  ويقوم الكلية شئون إدارة في العميد يعاونوا  وكالء ثالث  للكلي  

 . غياب 

A.  البكالوريوس بمرحلة والطالب التعليم شئونل الكلية وكيل    

B. البحوث و العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل  
C. البيئة وخدمة المجتمع لشئون الكلية وكيل 

 

 : : ( 9)رقم مــادة

 بعد األساتذة ينب من الجامعة رئيس ترشيح على بناء   الكلية وكيل األمناء مجلس يعين      
 . لتجديدل قابلة واحدة سنة لمدة وذلك متفرغا يكون أن ويشترط الكلية عميد رأ  أخذ
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 الكليـــة  أقسام ]3[
 : ( 10)رقم مــادة
 : اآلتية األقسام من الكلية تتكون
 . األجنة وعلم اآلدمي التشريح قسم -1
 . الهستولوجيا قسم -2
 . الطبية الفسيولوجيا قسم -3
 . الطبية الحيوية الكيمياء قسم -4
 . الباثولوجيا قسم -5
 . اإلكلينيكية الفارماكولوجيا قسم -6
 . الطفيليات قسم -7
 (. والمناعة البكتريا) الميكروبيولوجي قسم -8
 . اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب قسم -9

 . األسرة وطب والبيئة المجتمع طب قسم -10
 . األطفال طب قسم -11
 . والحنجرة واألذن األنف قسم -12
 .  العيون وجراحة طب قسم -13
 .  والتوليد النساء أمراض قسم -14
 :  الخاصة والباطنة العامة الباطنة قسم -15

 الصدرية األمراض 
 دموية واألوعية القلب 
 المسنين طب 
 والنفسية العصبية األمراض 

 والذكورة والتناسلية الجلدية األمراض  

 اإلكلينيكية الباثولوجيا 

  الطبيعي العال 
  -:  الخاصة والجراحة العامة الجراحة قسم -16

 عام  جراحة 
 العظام جراحة 
 البولية المسالك جراحة 
 والصدر القلب جراحة 
 واألعصاب الم  جراحة 

 اآللم وعال  المرك ة والعناية التخدير  .  
 
 



  

16 
 

 
 
 
 
 

 القسم مجلس ]4[
 : ( 11)رقم مــادة

 
 اختصاصزات  فزي تدخل التي المواد تدريس منها كل يتولى السابقة األقسام من الكلية تتكون
 . األقسام هذه للكلية الداخلية الالئحة وتحدد

 ( 12)رقم مــادة

 مزن لالتشزكي اقتزرا  بعزد الجامعزة مجلزس مزن قزرار بالكلية القسم مجلس بتشكيل يصدر
 . الجامعة رئيس من إحالت  بعد األمناء مجلس من واعتماده الكلية عميد

 ( 13)رقم مــادة

 :  الكلية أقسام من قسم كل إدارة يتولى
 القسم مجلس رئيس . 
 القسم مجلس . 

 تحديززد القززرار يتضززمن أن علززى الجامعززة رئززيس مززن قززرار القسززم مجلززس رئززيس بتعيززين يصززدر و
 . والمدة االختصاصات

 ( 14)رقم مــادة
 علزى درسزينالم مزن خمسزة ومزن القسزم فزي المساعدين واألساتذة األساتذة جميع من للكلية القسم مجلس يتكون
 فزي المدرسزين عزدد يجزاو  ال بحيزث باألقدميزة سزنة كزل دوريزا بيزنهم فيمزا المجلزس في العضوية يتناوبون األكثر

 . في  التدريس هيئة أعضاء باقي عدد المجلس
 

    ( 15)رقم مــادة
 لمتعلقززةا والماليززة واإلداريززة والدراسززية العلميززة المسززائل جميززع فززي بززالنظر القسززم مجلززس يخززتص
 :  اآلتية المسائل في وباألخص بالقسم

 هزذا فزى ليزةالك مجلزس يقرهزا التزى للسياسة تطبيقا   القسم في العلمي والبحث التعليم خطة وضع -1
 . الخصوص

 . في  التخصصات مختلف بين والتنسيق بالقسم العمل نظام وضع -2
 . العلمي محتواها واقترا  تدريسها يتولى التي الدراسية المقررات اقترا  -3
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 . بها المكتبة وتدعيم عليها الطالب حصول وتيسير القسم مواد في والمراجع الكتب تحديد -4
 الكليزة مجلزس يقرهزا التزى للسياسزة تطبيقزا   بالقسزم تنفيزذها على واإلشراف للبحوث خطة وضع -5

 . الخصوص هذا فى
 مزؤتمراتو مهمزات فزي وإيفزادهم وإعارتهم ونقلهم وندبهم التدريس هيئة أعضاء تعيين اقترا  -6

 . العلمي التفرغ بإجا ات والترخيص دراسية حلقات أو ندوات أو علمية
 . العملية والتمرينات والمحاضرات الدروس تو يع اقترا  -7
 مزنح علزى وأ بعثزات في وإيفادهم ونقلهم وندبهم والمعيدين المساعدين المدرسين تعيين اقترا  -8

 . الدراسية اإلجا ات وإعطائهم
 . القسم يخص فيما لجانها وتشكيل االمتحانات أعمال تو يع اقترا   -9

 . العليا للدراسات التفرغ مكافآت منح اقترا  -10
 جسزتيرالما درجزات ومزنح عليهزا الحكزم لجزان وتشزكيل الرسزائل على المشرفين تعيين اقترا  -11

 . والدكتوراه
 اتالمززؤتمر وتوصززيات االمتحانززات ونتززائج القسززم مجلززس لززرئيس السززنو  التقريززر مناقشززة -12

 بمزا ويرهزاوتط ومراجعتهزا القسزم فزي العلمزي والبحث واالمتحان الدراسة نظم وتقييم العلمية
 . المتطورة وحاجت  المجتمع ومطالب والتعليمي العلمي التقدم مع يتفق

 . القسم في والبحوث التعليم سياسة تنفيذ متابعة -13

 

 القسم مجلس رئيس ]5[
 ( 16) رقم مــادة

 بعزد الجامعزة رئزيس من بقرار القسم في أساتذة ثالثة أقدم بين من القسم رئيس يعين 
 مزن اقل جودو حالة في و. واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة الكلية عميد رأ  أخذ
 بأعمزال يقزوم األساتذة  من القسم خلو حالة وفي   ألقدمهم القسم رئاسة تكون أساتذة ثالثة
 النظزر عنزد إال الكليزة مجلزس حضزور حق ول  في   المساعدين األساتذة أقدم مجلس  رئيس
 . األساتذة توظيف شئون في
 
 
 

 ( 17) رقم مــادة

 حزدود فزي للقسزم والماليزة واإلداريزة العلمية الشئون على القسم مجلس رئيس يشرف       
 والقززرارات اللززوائح ألحكززام وفقززا   القسززم ومجلززس الكليززة مجلززس يرسززمها التززي السياسززة
 .   الكلية مجلس في القسم نشاط عرض عن مسئوال ويكون  بها المعمول
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 للكلية العلمي المؤتمر ]6[
 

 ( 18)   رقم  مــادة
 عزن ويحزرر جزامعي ال العزام خزالل األقزل علزى واحزدة مزرة االجتمزاع إلزى للكلية العلمي المؤتمر الكلية عميد يدعو

 . الكلية مجلس و األقسام مجالس على المؤتمر توصيات مع يعرض محضر االجتماع

 ( 19) رقم  مــادة
 :  عضوية و العميد برئاسة للكلية العلمي المؤتمر يشكل
 . الكلية في التدريس هيئة أعضاء جميع -1 
 . الكلية في المعيدين و المساعدين المدرسين عن ممثلين -2 
 . الدراسة في المتفوقين من يكونوا أن على   الطالب عن ممثلين -3 

 ( 20) رقم مــادة

 
 الزنظم وتقيزيم الكليزة  فزي العلمزي والبحث التعليم شئون كافة ومناقشة بتدارس للكلية العلمي المؤتمر يختص 

 المجتمزع ومطالزب والتعليمزي العلمزي التقزدم لمالحقزة انطالقها يحقق بما وتجديدها ومراجعتها شأنها في المقررة
 . المتطورة وحاجات 

 للقسم العلمي المؤتمر] [7
 ( 21) رقم مــادة

 
 :  عضوية و القسم مجلس رئيس برئاسة للقسم علمي مؤتمر يشكل   

 . القسم في التدريس هيئة أعضاء جميع - 1
 علزى بنزاء   الكليزة مجلزس بمعرفزة اختيزارهم يتم القسم في المعيدين و المساعدين المدرسين عن ممثلين - 2

 . القسم رئيس ترشيح
 ترشزيح لزىع بنزاء   القسم رئيس يرشحهم الدراسة في المتفوقين من يكونوا أن على الطالب عن ممثلين - 3

 . المادة أستاذ

 ( 22) رقم مــادة
 عزن ويحزرر اسزيالدر العزام خزالل األقل على مرتين االجتماع إلى للقسم العلمي المؤتمر القسم مجلس رئيس يدعو

 . الكلية ومجلس   القسم مجلس على المؤتمر توصيات مع يعرض محضر االجتماع

 ( 23) رقم مــادة
 المقررة النظم وتقييم القسم في العلمي والبحث التعليم شئون كافة ومناقشة بتدارس للقسم العلمي المؤتمر يختص

 المجتمع ومطالب والتكنولوجي والتعليمي العلمي التطور لمالحقة انطالقها يحقق بما وتحديدها ومراجعتها شأنها في

 المتطورة وحاجات 
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الكلية تمنحها التى العلمية الدرجة:  الثالث الباب  
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 ( 24) رقم مــادة

 : الكلية تمنحها التي العلمية الدرجة
 وافقزةم و الطزب كليزة مجلزس موافقزة علزى بناء" والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة تمنح
 والجراحة الطب في البكالوريوس درجة" الجامعة مجلس

 

 ( 25) رقم مــادة
 

 درجة  جلبرنام األساسية الخصائص و التعلم و التعليم استراتيجيات( 9)

 والجراح  الطب بكالوريوس

 تسعي القومي  المؤهل اطار و االل امي التدريب هيئة كذلك و المتغيرة العمل سوق متطلبات ظل في

   معيةالمجت الجوانب يعل مباشر تأثير من لها لما    التعليمية اإلستراتيجيات تطوير إلي جاهدة الكلية

 ةتلبي علي ادرينالق أبنائ  إعداد في العالي التعليم مؤسسات علي كبيرة بدرجة المجتمع يعتمد حيث

 تحديث إلي يةالكل تسعي ذلك ضوء وفي   الجديدة العمل وفرص المهن متطلبات وتوفير   إحتياجات 

 يتصف حيث   ةالمختلف الطبية بالمجاالت يعمل الذ  الخريج بها يتحلي أن ينبغي التي المواصفات

 لوجياالتكنو ستخداموإ واإلبتكار اإلبداع علي القدرة الطالب بإكتساب المعرفة عصر في الجيد التعليم

 ديع الذ  لالفعا التعلم ليإ التقليد  التعلم نمط من التحول ثم ومن   الحياة مد  والتعلم   الذاتي والتعلم

 . التعليمية العملية محور في  الطالب

 إستراتيجية مثل الحديثة اإلستراتيجيات من مجموعة علي بالبرنامج والتعلم التعليم عملية وترتك 

 واألكلينيكية العملية بالمهارات مرتبطة المعرفة اكتساب حيث من الجدارات على القائم التكاملي التعليم

 الطبية العلوم بين الدمج ثم من و الجدارات هذه قياس على القدرة تضمن بطريقة السلوكية و

 مرحلة من باالنتقال طرديا ت داد بنسبة  الدراسي البرنامج بدء منذ مبكرا السريرية العلوم و األساسية

   المجتمع لخدمة انتشارا األكثر الصحية الظواهر و بالمشاكل البرنامج ربط الى باإلضافة هذا ألخر 
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 المعايير أهمها المعايير من العديد الكلية تتبنى المطلوبة بالمنهجية االستراتيجيات هذه لتحقيق و

 (WFME) WHO, GMC الدولية المعايير و األفريقية األقليمية المعايير و األكاديمية القومية

 و التحتية لبنيةا على فقط تقوم ال فهي المدخالت حيث من  التكاملي البرنامج تطبيق متطلبات من و

 مليةالع على قائمينال قدرات تنمية أيضا بل المهارات معامل و المتطورة التعلم و التعليم مصادر على

 شراكا كذلك و لطالبا تقييم وسائل و الحديثة التعليمية الطرق و األساليب استخدام حيث من التعليمية

 و تاستبيانا حليلت نتائج حيث من البرنامج تقويم أساليب و التعليمية العملية في المعنية األطراف

 التي بالطال نتائج لتحلي و الخارجيين المراجعين و الداخلية الدورية التقارير و الرضا قياس مقابالت

 وصفاتم الستيفاء المطلوبة الجدارات حيث من مخرجات  و للبرنامج المستمر التحسين تضمن

 . التعليمية العملية منتج الخريج

 ةلجن الكلية جلسم لجان من  أساسيتين لجنتين صالحيات من للبرنامج التعليمية العملية سير يكون و

 احد بكون اال ىعل تعليمية وحده لكل منسق تحديد و المتكامل البرنامج تطبيق تتابع للمناهج عليا

 .التقييم في التكامل لضمان لالمتحانات علبا لجنة كذلك و األقسام رؤساء

 حل و نيااللكترو و ليالتفاع التعلم المطلوبة الجدارات لتحقيق  الهامة التعلم و التعليم أساليب من و

 مجموعات في والتعلم  (technology enhanced problem oriented sessions)المشكالت

 و النقاش وحلقات (peer to peer learning) النظير تعلم و(team based learning) صغيرة

 يثح من و( blended learning) المدمج التعلم و( transformative learning) التحولي التعلم

 مرات عدة ةالمهار الطالب يمارس بحيث المهارات معامل في األولي فالتدريب المهارات اكتساب

 لمهارةا الكتساب المطلوب للمستو  يصل حتى SOPs باتباع و المالحظة تحت الصحيحة بالطرق

 تنمية ميت كذلك و عيالجام بالمستشفى األكلينيكي التدريب الى الطالب لينتقل المحددة للمعايير وفقا

 . نامجالبر نهاية في التخر  مشروع بحث بتقديم الطالب يقوم و للطالب البحثية المهارات

  االكتروني و الورقي اإلنجا  ملف خالل من الطالب متابعة يتم المطلوبة الجدارات اكتساب من للتأكد و

 learning االكترونية التتبع أساليب كذلك و( (pebble pad مثل الحديثة بالبرامج االستعانة و

management system) )المتابعة كتيبات و (logbooks )التقييم طرق الى باإلضافة هذا 



  

22 
 

 االمتحانية الورقة من (summative exams) االجمالية و( formative exams) التكوينية

 مشروع بحث مناقشة كذلك و للمهارات المباشر الرصد و OSCE و OSPE امتحانات و المتكاملة

 . التخر 

 

 األكاديمية والقواعد الدراسة نظام

 المتكامل التعليمى للبرنامج العام الهيكل( ١٠) 

 ( 26) رقم مــادة

 :  الدراسة نظام 

 للعلزوم مصزر جامعزة الطزب كليزة مزن والجراحزة الطزب فزي البكالوريوس درجة على الحصول يتطلب

 الدراسززززية والمقززززررات الجامعززززة متطلبززززات تشززززمل معتمززززدة سززززاعة 220 دراسززززة والتكنولوجيززززا

 Credit) المعتمززدة السززاعات نظززام علززى بالكليززة الدراسززة وتعتمززد.  الطالبيززة واالختياريةواألنشززطة

Hours) دراسزيا   أسزبوعا   عشزر خمسزة فصزل كزل مزدة   مسزتو  لكزل دراسزيين فصزلين فزي تقدم التي 

 .   الثالثة للمرحلة إسبوعا   وعشرين والثانية األولي للمرحلة

 نظريزة ةتدريسزي ساعة  15وتعادل المقررات و ن لتحديد دراسية قياس وحدة هي المعتمدة الساعة

 . احدو دراسي فصل مد  على وتدرس ميدانية أنشطة ساعة 60 و إكلينيكية أو عملية ساعة 30 أو

 : التالي النحو على تعليمية مراحل ثالث إلى الطب بكلية الدراسة وتنقسم

 (Credit Hours 35 ( األساسية الطبية المقررات: األولى المرحلة -1

 

 لوحززداتا بنظززام األساسززية الطبيززة المززواد الطالززب يززدرس حيززث   والثززاني األول الفصززلين تمثززل
 راتمهززا إلكتسززاب المهززارات معمززل فززي معتمززدة واحززدة سززاعة الطالززب يززدرس كمززا   التكامليززة
 .  المبكر اإلكلينيكي التعرض

 . المرحلة هذه متطلبات جميع أنهى إذا إال التالية المرحلة إلى االنتقال للطالب يجو  وال

 -: األولى للمرحلة التعليمية األهداف

 الطالززب تؤهززل متكاملززة بطريقززة األساسززية الطبيززة العلززوم فززى الكافيززة المعرفززة اكتسززاب -أ
 . التاليتين المرحلتين لدراسة
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 . الطبية للمارسة تؤهل  التى األساسية الطبية العلوم مهارات اكتساب -ب

 

 Preclerkship   اإلكلينيكية المرحلة قبل ما: الثانية المرحلة -2
 

 لطبا كلية في راسةالد من الثانية للمرحلة  والسادس والخامس والرابع الثالث الدراسية الفصول يمثل
 نظم مهارات إلكتساب Systems in practice and clinical reasoning الطالب يدرس حيث  

 السرير  والتفكير الممارسة

 . لةالمرح هذه متطلبات جميع انهى اذا إال التالية المرحلة إلى باالنتقال يسمح وال

 -: الثانية للمرحلة التعليمية األهداف

 و العزال  ونظم مسبباتها و األمراض لعلم الكافية العلمية األساسية المهارات و المعرفة اكتساب
 بالمستشزفى ةالثالثز المرحلزة فزى األكلينيكزى الجانزب لدراسزة الطالزب  تؤهزل بطريقة األدوية علم
 .  المجتمع وطب المهنة وقوانين أخالقيات الطالب يدرس كما
  معتمدتين ساعتين الطالب يدرس كما

  Basic diagnostic and intervention procedures .أ
 Practical skills   Clinical training & context relevant to systems in practice .ب

 بنظزززام اإلكلينيكزززي التطبيزززق مبزززادئ علزززي متزززدرب طالزززب إعزززداد منهزززا والهزززدف
 .  المحاكاة سيناريوهات

 

 clerkship :  اإلكلينيكية المقررات : الثالثة المرحلة -3
 

 وتشزمل   بالطز كليزة فزي الدراسة من والعاشر والتاسع والثامن السابع الدراسية الفصول تمثل
 .  اإلكلينيكية العلوم جميع

 -: الثالثة للمرحلة التعليمية األهداف
 الطبيززة ةللممارسزز الطالززب تؤهززل التززى الكافيززة األكلينيكيززة المهززارات و المعرفززة اكتسززاب -أ

 . األمنة
  معتمدة ساعات 8 ل  ويحتسب الفريق على القائم التعلم اكتساب -ب
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 التخر  بحث مشروع –  

 تحت إحصائي تحليلي مجال في دولية أو محلية مجلة أ  أو الكلية بمجلة منشور جماعي طالبي بحث

 .  العلمي البحث أخالقيات لجنة من معتمدا   بالجامعة تدريس هيئة عضو إشراف

 
 

 اللخز مزن التعليميزة دافاألهز لتحقيق اإلكلينيكية المرحلة في التعلم و للتعليم األتية الطرق الكلية تتبع و
 : 

 . المحاضرات -أ
 . الطلبة و المحاضر بين متبادلة مناقشات فيها يتم صغيرة مجموعات فى التدريس -ب
  لمعالجاتها الوصول طريقة و المرضية الحاالت دراسة و فحص على القائم التدريس -ت

 . حيالها التصرف و     

  في ثلةمم للكلية التابع الجامعي التعليمي المستشفي فى األكلينيكى التدريب و التدريس -ث

 .  العمليات و المرك ة والرعاية السريرية والجواالت الخارجية بالعيادات  الحضور -ج
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 البكالوريوس درجة على الحصول متطلبات (11)        

  
 ويعقبها تخر ال شهادة على الطالب بعدها يحصل سنوات خمس  البكالوريوس درجة لنيل الدراسة مدة

 للحصول دةمعتم ساعة 220 دراسة بنجا  ينهي أن الطالب علي.العملي للتدريب تأسيسيتين سنتين
 :  اآلتي النحو علي مراحل ثالث علي مو عة والجراحة الطب في درجةالبكالوريوس علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PHASE I: FUNDAMENTALS OF MEDICAL STUDY 

PHASE (35 Cr.Hrs) 

• Year 1: Fundamentals of: human body, human 

behaviour and research 

PHASE II: PRECLERKSHIP PHASE (78 Cr, Hrs) 

• Year 2: Systems in practice and clinical reasoning 

(38 Cr.Hrs) 

• Year 3: Transition to community and hospital based 

practice (40 Cr.Hrs) 

PHASE III: CLERKSHIP PHASE ( 84 Cr.Hrs) 

• Year 4 & 5: Clinical clerkship and professionalism 

(194 Cr.Hrs)  IMP 

(3 Cr.Hrs)      Vertical integration  

(11Cr.Hrs)      Elective courses  

(10 Cr.Hrs)    University requirements 

(2 Cr.Hrs)      Acts  

220 Cr.Hrs     Total  

MUST: Program Themes 
 Spiral integrated curriculum (220 Cr.Hrs) Harden Ladder 

scale 5+7 (NARS) 2017 
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عة إجبارية تخصصية مقررات في معتمدة ساعة( 194) الطالب يدرس  : لتاليا النحو على مو َّ
 

 (اجبارية معتمدة ساعة 35) :  األولى المرحلة:  أوالا 
FUNDAMENTALS OF MEDICAL STUDY PHASE 

 

 : األولى السنة
Fundamentals of: human body, human behavior and research 

 (االمتحانات فيها بما أسبوع 15) األول الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

FHB101 
 

Fundamentals of human body I 
(development, normal structure and 

function and homeostasis) 

4 100 

MSK101 
 

Musculoskeletal and Integumentary 
systems I 

8 200 

BIO101 
 

Fundamentals of molecular 
biochemistry and genetics 

3 75 

PSY101 
 

Fundamentals of Human psychology 1 25 

STA101 Biostatistics 1 25 
PCD100 طولي مقرر 

Professional and Clinical development 
  

 425 17  اإلجمالي
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 (االمتحانات افيه بما أسبوع 15) الثاني الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (اجبارية معتمدة ساعة 78) :  الثانية المرحلة:  ثانيا

PRECLERKSHIP PHASE 

 (اجبارية معتمدة ساعة38):                الثانية السنة
Systems in practice and clinical reasoning 

 (االمتحانات فيها بما أسبوع 15) الثالث الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

FHB102 
 

Fundamentals of human body II (altered 
structure and function, infection and 

infection control) 

7 175 

MSK102 
 

Musculoskeletal and Integumentary 
systems II 

6 150 

BIO102 
 

Fundamentals of Medical Biochemistry 3 75 

ETH102 Medical ethics I (to include research 
ethics) 

1 25 

PCD100 طولي مقرر 
Professional and Clinical development 

1 25 

 450 18  اإلجمالي

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

HIM201 Haemopoietic system & Immunity 
 

6 150 

CVS201 Cardiovascular system 6 150 
RES201 

 
Respiratory system 

 
4 100 

MET201 Metabolism I 3 75 
PCD200 طولي مقرر 

Professional and Clinical development 
  

 475 19  اإلجمالي
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 فيها بما أسبوع 15) الرابع الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
 (االمتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 (اجبارية معتمدة ساعة 40): الثالثة السنة
Transition to community and hospital based practice 

 فيها بما أسبوع 15) الخامس الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
 (االمتحانات

Body systems modules 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسية المجموعة الكود
 الساعات
 المعتمدة

 الدرجات

DHB202 Digestive and hepatobiliary systems 11 275 
END202 Endocrine system 3 75 

MET202 
Metabolism II 

 
3 75 

REM202 Research methodology 1 25 

PCD200 
 طولي مقرر

Professional and Clinical development 1 25 
 475 19  اإلجمالي

 الدراسية المجموعة الكود
 الساعات
 المعتمدة

 الدرجات

URS301 
 

Urinary system 3 75 

REP301 Reproductive system and breast 4 100 
CNS301 

 
Head and neck, Nervous system & 

special sense 
11 275 

ETH301 
Medical ethics II (to include doctor 

patient relationship, healthcare team) 
1 25 

PCD300 
 طولي مقرر

Professional and Clinical development 
1 25 

 500 20  اإلجمالي
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 أسبوع 15) السادس الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
  Community and hospital based practice (االمتحانات فيها بما

 
 

 
 

 الثانية و األولى المرحلة في المبكر اإلكلينيكي والتعرض الرأسي التكامل يراعى

Professional and Clinical development)) الي األولي السنة من إعتبارا طوليا 
 الدراسية بالمجموعات مرتبطة معتمدة ساعات 3 بواقع المحاكاة معامل في الثالثة
 . للمرحلة

 من نتهاءاال عند يحتسب و بأكمل  الدراسي العام خالل يدرس مقرر هو الطولي المقرر

 . األكاديمي العام من الثاني الدراسي الفصل

 

 

 

 

 

 

 السززاعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

COM302 Community Medicine   5 125 
OPH302 Ophthalmology 5 125 

ENT302 Ear, Nose and Throat 5 125 

LMT302 Legal Medicine and toxicology 5 125 

 500 20  اإلجمالي
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 (اجبارية معتمدة ساعة 84) :  الثالثة المرحلة:  ثالثا

CLERKSHIP PHASE 

 (اجبارية معتمدة ساعة 42): الرابعة السنة
Clinical clerkship and professionalism I 

 فيها بما أسبوع  20) السابع الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
 (االمتحانات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

MED401 Medicine I 
(Gastrointestinal and Hepatobiliary 

system diseases 
Respiratory system diseases 

Cardiovascular system diseases) 

7 175 

SUR401 Surgery I 
(Gastrointestinal Hepatobiliary 

system 
Cardiothoracic Surgery) 

4 100 

ANAE401 Anesthesia & critical care 1 25 

NUT401 Clinical Nutrition & Infectious 
diseases 

2 50 

ONC401 Blood diseases & Medical oncology 1 25 
LAB401 Haematology & clinical Pathology& 

Laboratory medicine 
3 75 

 450 18  اإلجمالي
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 الثامن الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 
 (االمتحانات فيها بما أسبوع 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

MED402 Medicine II 
(Endocrinology and 
metabolic disorders 

Neurology& Psychiatry 
Geriatrics) 

7 150 

SUR402 Surgery II 
(Endocrine, Breast diseases & 

Abdominal Wall  & Pediatric  Surgery 
Neurosurgery) 

3 125 

GYN402 Fundamental of Gynecology and 

obstetrics 
5 125 

PED402 Fundamental of Pediatrics and 

neonatology 
5 125 

RAD402 Basics of Radiology imaging and 

nuclear medicine 
2 25 

 550 22  اإلجمالي
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 (اجبارية معتمدة ساعة42: )الخامسة السنة

Clinical clerkship and professionalism II 
 فيها بما أسبوع  20) التاسع الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب 

 (االمتحانات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (االمتحانات فيها بما أسبوع  20) العاشر الدراسي للفصل االجبارية الدراسية المجموعات من الدراسي العب                 

 الساعات الدراسية المجموعة الكود
 المعتمدة

 الدرجات

MED501 Medicine III 
(Collagen, vascular disorders and 

immunology) 

3 75 

SUR501 Surgery III 
(Vascular lymphatic , principles of 

transplantation) 

3 75 

GEN501 Genetics 1 25 

ORTH501 Orthopaedic & Traumatology 2 50 

REH501 Physical medicine and rehabilitation 1 25 

GYN501 Gynecology and obstetrics 5 125 

PED501 Pediatrics and neonatology 5 125 

 500 20  اإلجمالي

الدراسية المجموعة الكود  الساعات 
 المعتمدة

 الدرجات

MED502 Medicine IV 
(Nephrology) 

2 50 

SUR502 Surgery IV 
(Urology) 

2 50 

FAM502 Family Medicine 1 25 

DER502 Dermatology, Venereology and 
Andrology 

3 75 

PAL502 Palliative medicine 1 25 
RAD502 Radiology and imaging 1 25 

CLC502 طولي مقرر  7 175 
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Clinical cases 

(TBL of 100 cases) 

GRP502 طولي مقرر  
Graduation Research Project 

5 125 

 550 22  اإلجمالي
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 . خامسةال الي رابعةال سنةال من إعتبارا بالتوا   ثالثةال المرحلة في الجراحة و الباطنة مقررات بين التكامل يراعى
 عامال من الثاني دراسيال الفصل من االنتهاء عند يحتسب و بأكمل  الدراسي العام خالل يدرس مقرر هو الطولي المقرر 

 . األكاديمي
 

 

 (معتمدة ساعات 11)   االختيارية المقررات

 يمكن ال و العام المجموع ضمن تدخل درجات تشمل ال و  "راسب" أو "ناجح" فيها االمتحانات
 لمقرراتا تصنف أن ويمكن .طالب لكل المحددة االختياريه المواد اجتيا  بعد اال التخر 

 االختيارية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ELECTIVE courses (11 Cr.Hrs) 

Elective with focus on Professionalism 

• Basics of law and Human Rights          (1 Cr.Hrs) 

• Extra Language skills  (1 Cr. Hrs ) each 

        French, 

        German 

        Japanese     

• Communication skills   (1 Cr.Hrs)  

• Leadership Skills & management Skills with Focus on  

Project management     (1 Cr.Hrs) 

• Presentation and Teaching skills     (1 Cr.Hrs) 

• Medical History            (1 Cr.Hrs)  

Elective with focus on clinical practice 

• Advanced course for Infection control (1 Cr.Hrs)  

• Sport injuries                (1 Cr.Hrs)  

• Sport nutrition and weight management (1 Cr.Hrs) 

• Electron microscopy    (1Cr.hrs) 

• Maxillofacial injuries   (1Cr.hrs) 

• Hospital Management   (1 Cr.Hrs)  

• Health Economics         (1 Cr.Hrs) 

• Quality management in healthCare (1 Cr.Hrs) 
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 يسجل أال ىعل   اآلتية المقررات بين من األنشطة بين من معتمدة ساعات( 2) الطالب درسي

 : الواحد الدراسي الفصل خالل واحد مقرر من أكثر في الطالب
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acts (2 Cr.Hrs)  

Two of these acts to be selected   
• Volley Ball  

• Basket Ball 

• Hand ball  

• Tycondo   

• Scouting  

• Arts (Acting – Drawing – Music) 

• Social  Activity  
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 الدراسي المنهج خريطة
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 البرنامج متطلبات(  12)

 
 النقاط أو عاتالسا و وجد إذا المتطلب كود و المقرر إسم المقررو كود بها موضح جداول في مبين 

 من جموعةم تحديد يتم ان علي الدراسة برامج فى مقرر لكل التدريس طرق و مقرر لكل المعتمدة
   (Electives)) االختياري  المقررات االختيارات

 تكون وان ده المعتم الساعات او النقاط مجموع من ٪ ١٠ الي ٥ من االختياري  المواد نسب  تكون
 نتائج

 يمكن ال و العام المجموع ضمن تدخل درجات تشمل ال و  "راسب" أو "ناجح" فيها االمتحانات
 االختيارية قرراتالم تصنف أن ويمكن .طالب لكل المحددة االختياري  المواد اجتيا  بعد اال التخر 
 .Selected in-depth studies .الكلية بنفس تدرس ان على مستويان الى

 ظرةمنا كليات فى دراستها يجو  و للبرنامج الفرعية التخصصات بعض فى تكميلية دراسات
 تخدم طبىال التعليم نطاق خار  دراسات.المعتمدة الساعات عدد من اقصى حد لها يكون ان على

 برامج لدراساتا هذه تشمل قد و كأطباء وكفاءتهم خبراتهم من ت يد كانت اذا خاصة الطالب هوايات
 على ال   قتصاد اال أو االدارة  علوم أو أوترجمة  أدب  أو موسيقى  أو كمبيوتر  أو لغات  لدراسة

 .الكليات داخل أو خار  تتم ان
 هاراتهم و العلمي البحث أساسيات علي الطالب تدريب على الالئحة تشتمل  :العلمي البحث
 .المستقل الذاتي البحث علي الطلبه لتدريب برنامج ووضع الدراسة سنوات خالل مبكرا
 .مبكرا اإلكلينيكي التدريب بدء علي النص

 .ةإعادت للطالب يمكن التي ةالدراسي الفصول مقررات أو لوحدات االقصي الحد تحديد -
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 األكاديمية القواعد:  الرابع الباب

 

 القبول شروط( 27) رقم ــادةم     
 

  المستجدين للطالب التسجيل و القبول قواعد -أ

 العربيزززة لزززدولا جميزززع مزززن يعادلهزززا ومزززا(  علزززوم علمزززي) العامزززة الثانويزززة البشزززر  الطزززب كليزززة تقبزززل

 مزززززع انحزززززةالم بالدولزززززة قبولهزززززا وقواعزززززد للجامعزززززات األعلزززززي المجلزززززس لقواعزززززد طبقزززززا   واألجنبيزززززة

 خززززالل وذلززززك ؛ والتعلززززيم التربيززززة و ارة مززززن الشززززهادة ومعادلززززة للكليززززة المؤهلززززة المززززواد إسززززتيفاء

 الكليزززةب للقبزززول المؤهلزززة المزززواد فزززي نجاحززز  بشزززرط ؛ عليهزززا الحصزززول تزززاري  مزززن سزززنوات الخمزززس

 بزززززاقي+  تالرياضزززززيا+  اإلنجلي يزززززة اللغزززززة+  األحيزززززاء+  الفي يزززززاء+  الحيويزززززة الكيميزززززاء)  وهزززززي

 (  اإلختيارية المواد المواد

 بقززا  ط لزز  المسززتحقة الدرجززة الكلززي مجموعزز  إلززي تضززاف الرفيززع المسززتو  فززي النززاجحين الطززالب 
 بالنسززبة والتعلززيم التربيززة و ارة مززن المبلغززة الكشززوف واقززع مززن عليهززا الحززائ  البطولززة لمرتبززة

 تحززاداتاإل لبطززوالت بالنسززبة البطولززة قطززاع للرياضززة القززومي المجلززس ومززن المدرسززية للبطززوالت

 .  الرياضية

 فزي إمتحزان ا بنجز يؤد  ال الذ  الطالب فعلي األجنبية المعادلة الشهادات علي للحاصلين بالنسبة 
 مزن ةلقاعزد طبقا   أو ةالمصري العامة الثانوية إمتحان لجان امام الدينية والتربية العربية اللغة مواد
 طريزق عن يعقد دالموا هذه في تكميليا إمتحانا   يؤد  أن علي  األجنبية الشهادات حملة قبول قواعد

  .  فيها نجاح  بعد إال البكالوريوس درجة يمنح وال للجامعات األعلي المجلس امانة

 ولالحصز بعزد سزنوات ثزالث ومضزي المصزر  النظزام علي األعدادية شهادة علي حصول من والبد 

 بللطززال اإلبتززدائي األول الصززف مززن دراسززية سززنة 12 لعززدد دراسززي تسلسززل إحضززار أو ؛ عليهززا

 .  والوافدين المصريون

   95 وهزو ؛ دينوالواف للمصريين المعلن الدني الحد أساس علي التقديم يتم ؛ القبول لنظام وطبقا %

 يزتم نأ علزي ؛ الشزأن هزذا فزي الخاصزة الجامعزات مجلزس لقزرار طبقزا   للوافدين% 70 و للمصريين

 .  المتقدمة والمعدالت النسب أعلي إلختيار المقرره لألعداد وفقا   داخلي تنسيق عمل

  :  المحولين الطالب قبول قواعد -ب
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 مززافي م1996 لسززنة 245 رقززم الجمهززور  والقززرار للجامعززات األعلززي المجلززس قواعززد الجامعززة تطبززق

 لخاصزةا التقزديرات فزي األعلزي بحسزب الطزالب بزين المفاضزلة وتكزون المحزولين الطالب بقبول يختص

 :  بالمحولين الخاصة اإلجراءات بعض يلي وفيما بالمواد

 األقزل يعلز كامزل دراسزي عزام قضاء بعد المتناظرة بالكليات التخصص نفس في التحويل نيكو أن *
 التحويزل عزام فزي أو بز  قبزل الزذ  العزام فزي إليهزا المحزول للكليزة المقزرر األدني بالحد اإللت ام مع

 .  اآلخر  القبول وقاعد شروط لجميع إستيفائ  مع للطالب أصلح أيهما

 األقزل لزيع المعتمزدة السزاعات عزدد مزن% 50 إليهزا المحزول الكلية في الطالب يقضي بأن اإللت ام *

 .  العربية مصر جمهورية وخار  داخل جامعات من للمحولين

 مززن% 10 حزدود فزي الجامعززة خزار  مزن إليهزا المحززولين عزدد إجمزالي يكززون بزأن الجامعزة إلتز ام *

 .  التحويل عام نفس في الكليو في للقبول المقررة األعداد

 يفائهمإسزت مزع كمسزتجدين قبزولهم ويمكزن تأديبيزة ألسزباب المفصزولين الطزالب تحويزل قبزول عدم *

 .  األخر  القبول شروط جميع

 المصزززززري  للجامعزززززات االعلززززي بزززززالمجلس التعلززززيم تطزززززوير لجنزززززة مقتززززر  بتفاصزززززيل االلتزززز ام *

 فدددى المعتمددددة للسددداعا  االقصدددى الحدددد بحسزززاب  المعتمزززدة السزززاعات بحسزززاب  الخزززاص
 دراسدددديي  فصددددليي  علددددى مقسددددمة معتمدددددة سدددداعة اربعددددو  ھددددو الدراسددددية السددددنة
 ١٥ مسززززاوي   المعتمززززدة السززززاع  تكززززون بحيززززث  المعتمززززدة الدراسززززية السززززاعة تعززززرف

 Credit طالبيززز  انشززز  سزززاع  ٦٠ او اكلينيكيززز  او عمليززز  سزززاع  ثالثزززون او تدريسزززي  سزززاع 

hour 

 السدددنة فدددى هالمعتمدددد للنقددداط االقصدددى الحدددد االتددد  بالنطدددام  المعتمزززدة النقزززاط نظزززام تقيزززيم يزززتم *

 ةالمعتمزززد النقطزززة تعزززرف و .دراسددديي  فصدددليي  علدددى مقسدددمة معتمدددده نقطدددة ٦٠ ھدددو الدراسدددية

% ٤٠ و contact hours تدريسززية ٪سززاعات ٦٠ الززى مقسززمة سززاعة ٢٥ تسززاو  بانهززا

  Non-contact hours دراسية وواجبات ذاتى تعلم انشطة

 :  األكاديمي اإلرشاد  :  (28) رقم مادة 

 بمهزام ميقزو التزدريس هيئزة أعضزاء مزن أكاديمي زا مرشزد ا الطزالب مزن مجموعزة لكزل كليزة كزل تحزدد

 المرشزد ويكزون   دراسزي فصزل كزل فزي المقزررات اختيزار في والمساعدة العلمي واإلرشاد الرعاية

 بحياتز  تعلزقي مزا كزل في وتوجيه  والنفسية تماعيةواالج التعليمية الشئون في الطالب عن مسئوال  

 . الجامعية
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 التسجيل(   :   29) رقم مـــــادة

 دراسززى فصززل كززل فززي راسززتهابد يقززوم التززي الوحززدات بتسززجيل شخصززيا   يقززوم أن طالززب كززل علززى

  األكاديمي المرشد مع بالتشاور

 :  التالية القواعد االعتبار في األخذ مع

 . لتاليةا المرحلة إلى االنتقال قبل تعليمية مرحلة كل مقررات دراسة من االنتهاء ضرورة -1

 . السابق المتطلب مراعاة ضرورة -2

 . التسجيل عند الجدول في تعارضات وجود عدم -3

ر التـسـجـيل(    30)  رقم مـــــادة   المــتأخـِّـّ

 الكليزة عميزد  يقبلز بعزذر الجزامعي التقزويم فزي المحزدد الموعد في التسجيل من الطالب يتمكن لم إذا

 الجامعزة رةإدا تقررهزا التزي التزأخير غرامزة سزداد بعزد المتزأخر التسزجيل لز  يجزو  فإنز    المختص

 . الدراسة بدء من أسبوعين عن التأخير مدة ت يد أال على

 االنسحاب(  :  31) رقم مــادة

 وذلك قررالم هذا في راسبا يعتبر أن دون دراسي فصل أ  من االنسحاب تسجيل  بعد للطالب يجو 

 لكزل راسزيالد الجزدول فزي عنهزا يعلزن والتزي بهزا المسزمو  الفتزرة خزالل االنسزحاب بطلزب تقزدم إذا

 األكزاديمي رشزدالم يقبلز  قهر  بعذر تقدم إذا إال راسبا يعتبر المقررة المدة بعد ينسحب ومن. فصل

 . الجامعة رئيس ويعتمده الكلية وعميد

  الدراسة تأجــــيل(      32)  رقم مـــــادة

 بحزد) أكثزر أو دراسزي فصزل لمزدة الدراسزة مواصزلة مزن تمنعز  طارئة ظروف تواجه  الذ  الطالب

 والحصزول الكليزة عميزد مزن التأجيزل نمزوذ  استيفاء علي   (الدراسة مدة طوال فصول ثالثة أقصى

 لمواصزلة العزودة تزاري  الطلزب فزي يحزدد أن علزى األقزل على بأسبوعين التسجيل قبل موافقت  على

 ومالرسز سداد بعد قيد إعادة بطلب التقدم وعلي  منسحبـ ا اعتُبر التاري  بهذا يلت م لم فإذا   الدراسة

 . المحددة المواعيد في يسجل لم إذا األخر  التأخير غرامات علي  وتسر    المقررة
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  الدراســي الفـــصل من االنسحــاب(    33)  رقم مـــــادة

 مزن حاباالنسز للطالزب يجزو   ( أكثزر أو مقزرر مزن االنسزحاب) بنزد تحزت جزاء بمزا اإلخزالل عدم مع

 عليز  بز طل علزى الموافقزة تمزت فزإذا ؛ المخزتص الكليزة لعميزد بطلزب يتقزدم أن وعليز  دراسزي فصل

 كززل فززي )W( تقززدير لزز  ويرصززد سززجلها التززي المقززررات مززن باالنسززحاب الخززاص النمززوذ  اسززتيفاء

 . منها المنسحب المقررات

  القــْيد وإعادة الدراسة عن االنقطاع(     43) رقم مـــــادة

 الطالزب طزعينق أن ويجزو  أكثزر أو دراسزي فصل في يسجل لم إذا الدراسة عن منقطع ا الطالب يعتبر

 علزى ولالحصز بشزرط أقصى كحد متتالية غير دراسية فصول ثالثة مجموع  ما أو متتاليين فصلين

 ذلزك مزن لأطو مدة انقطاع  حالة في الجامعة من يفصل و   الجامعة رئيس و الكلية مجلس موافقة

 ـالاستكمزز فززي رغززب إذا وعليزز    الجامعززة رئززيس عليزز  يوافززق و الكليززة مجلززس يقبلزز  عززذر بززدون

 مجلززس وافقززةم بعززد المقززررة الرسززوم وسززـداد القيززـد إعززـادة بنمززوذ  التقززـدم االنقطززـاع بعززد دراسززت 

 . الجامعة ورئيس الكلية

 المواظــبة(  :   35)  رقم مــادة

 . العملية والدراسات المحاضرات حضور على يواظب أن الطالب على .أ

 . مادة لكل المقررة الساعات من%  25 من أكثر التغيب للطالب يسمح ال .ب

 من%  25 عن غياب  نسب  ي يد الذ  الطالب حرمان الكلية مجلس من يطلب أن قسم كل لمجلس.    

 القسزم ئزيسر أن مزن التأكزد بعد الحرمان على يوافق أن الكلية ولمجلس النهائي االمتحان دخول

 تزم قزد أمزره ىوولز الطالب يكون وأن ثاني وإنذار أول إنذار رسميا الطالب بإنذار قام قد المختص

 . الكليةب الطالب ملف في المسجل العنوان على الطلبة شئون طريق عن لهما اإلنذارين إرسال

 ويحسب تحاناالم ذلك في صفرا درجت  تكون النهائي االمتحان دخول من يحرم الذ  الطالب.    د

 . األساس هذا على التراكمي ومعدل  تقديره
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  مكتمل غير(     36)  رقم مـــــادة

 مفزاج  كمـرض مقـرر أ  في النهائي االمتحـان تأدية من تمنعـ  قهرية ظروفـا الطـالب صـادف إذا

 اهزذ الحتسزاب لكليةا لعميد بالتمـاس التقـدم يمكنـ  الطالب إرادة عـن وخارجـة طـارئـة ألســباب أو

(. مكتمزل غيزر) لحزاالت المنظمزة والقواعد الشروط يضع أن الجامعة ولمجلس   مكتمل غير المقرر

 فزي للمقزـرر النهزـائي االختبزار يزـؤد  أن( I) مكتمزـل غيزر تقزـدير علزى يحصـل الـذ  الطـالب وعلى

( التزالي دراسزيال للفصل واإلضافة الحذف فترة نهاية يتجاو  أال وبشرط) الكلية تحدده الذ  الوقت

 تقزدمي لزم إذا أمزا . هزي كما ترصد والعملية التحريرية الفصلية األعمال في الطالب درجـات بأن علمـا  

 المحزددة رةالفتز فزي( I) مكتمزـل غيزر تقزدير علزى فيزـ  حصزـل الزـذ  المقزـرر فزي لالمتحزـان الطـالب

 (. F) راسب تقدير ل  يرصد فإن  سابقا  
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 الطالب تقييم:  الخامس الباب

 -:  اإلمتحان ولجنة الدرجات تو يع نظام( 37) رقم مادة

 .  Blue Print ل طبقا بالمنهج الموضوعات لو ن طبقا دراسي فصل لكل الدرجات تو يع يتم •

 لكزل حزاناالمت ولجزان بالتزدريس قامزت التزي األقسزام رؤسزاء مزن مكونز  دراسي فصل لكل امتحان لجنة عمل •

 . قسم

 .  Blue Print ل المطابقة األو ان بنفس  Integrated Examمتكامل امتحان بوضع االمتحان لجنة تقوم  •

 %. ٧٥ حضور نسب  استوفي اذا اال االمتحانات الي الدخول للطالب يسمح ال  •

 . الدراسي الفصل نهاية في تتم والنهائية الدورية لالمتحانات بالنسبة •

 .   student portfolioانجا  ملفات خالل من الطالب نشاط يتابع •

 اختبزار ٪ ٤٠ الزي مقسزمة النهزائى االختبزار علزى ٪ ٧٠ مزن التعليميزة المرحلزة او العزام اخزر امتحزان يتكون •

 مدمج

 .  للمهارات المباشر الرصد و OSCE, OSPE  العملى االختبار على ٪ ٣٠ و •

 . والطويلة القصيرة للحاالت الالكلينيكية االختبارات او الشفوية التقليدية لالختبارات دور اليوجد •

 . نظر ال االمتحان درجات فى ٪ ٤٠ و النهائية الدرجات من ٪ ٦٠ علي يحصل ان يجب الطالب ينجح لكي •

 فزى سزبر اذا امزا ٪ ٦٠ النجزا  درجزه لزه يحتسب و الثان الدور امتحان دخول ل  يصر  الطالب رسوب عند •

 . كاملة  بدرجات  االحتفاظ الدراسية السنة اعادة عند ل  فيحق الثانى الدور
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 -:  الطالب تقويم نظم –(38) رقم مادة

 ذات تقيزيم أدوات إسزتخدام ويجزب التعليمزي البرنزامج مزن المطلوبزة العلزم ونزواتج الجزدرات علزي مبنيزا   الطزالب تقييم -1
 المقززرر داخززل اتدريسززه المززراد الموضززوعات أو ان علززي معتمززدا   المتكامززل أو( المززدمج) التقززدم علززي مبينززا   مصززداقية

(Blueprint )مزن لمرجعيزةا المعزايير فزي المزذكورة الطالب التقييم قةاعد مراعاة مع بها الخاص المواصفات جدول 
 .  العربية مصر جمهورية في واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 % 75 حضور نسبة إستوفي إذا إال اإلمتحانات إلي الدخول للطالب يسمح ال -2
 باراتاإلخت لدخول شرط حضوره يكون بحيث( Formative assessment) التكويني التقييم نظام الكلية تتبني -3

 جزا اإلن ملزف نظزام ويسزتعمل درجات أ  علي التقييم هذا يشتمل وال( Summative assessment) التراكمية
   .  التكويني التقييم في الطالب لمتابعة الورقي أو اإللكتروني

 لسنةا لعماا علي كمىرالتا ملتقييا ليشم Summative assessment)) كميرالتا ملتقييا  -4
 .لنهائيةوا يةدورلا تالمتحاناوا

 (summative assessment) التراكمي التقييم -5
 

 دةحولا او (Block) لتعليميةا عةولمجما او سيدرالا للفصا يةنها في متت لنهائيةوا يةدورلا تلالمتحانا بالنسبة  -6
 . يةلكلا ادارة ر ت كما يةسدرالا حلةرلما او سيدرالا ملعاا او( Module) يةسدرالا

 دليعا بما بالطلا ريختبو  سيدرالا  للفصا او يزززززززززززةسدرالا دةحولا او وكلبلا نهاية فى متت لسنةا لالعما بالنسبة -7
 . تجادرلا نم ٪٣٠

 و مجدم رختباا ٪٤٠ ليا مقسمة لنهائىا رالختباا على٪٧٠ نم يزززززززةلتعليما حلةرلما او ملعاا رخا نمتحاا ونيتك -8
 لمقاليةا السئلةا وا دةلممتا جة اولما سئلةاوا ددمتع نم رالختياا لمث عيةوضولما السئلةا:  راتإلختباا ل مثا نم
 كلذ لززز مثا نم و لعملىا رالختباا على٪٣٠و يزززةالكلينيكا تلحاالا علي دهلمعتما تاوهيرلسيناا لززز سئا أو لةدلمعا
  (DOPS)راتللمها رلمباشا دصرلا و OSCE, OSPE لمث تاطلمحا ددمتع عىوضولما لعمليا رالختباا

 ,(Mini-CEX Mini Clinical Evaluation Exerciser  المصغرة السريرية والتمارين
 . يةولشفا ديةلتقليا راتلالختبا دور دجوالي -9

 (modules) يسيةدرلتا داتحولا او (Blocks) لتعليميةا تعاولمجما بحس علي نالمتحاا تجادر و نت -10
  درجززززز   ٢٥ب عززززز سا لك بفتحس دةلمعتما تلساعاا ماظن ففي دةلمعتما تلساعاا او طلنقاا اميظن في فتختل و
 . درج  ٢٠ و ١٥ نبي ما ط نق لك بفتحس دةلمعتما طلنقاا ماظن في ماا

 

 فصل من بالطال وانتقال البرنامج إلستكمال المنظمة القواعد( 39) رقم مادة
  أخر  إلي مرحلة ومن أخر إلي دراسي

 من ٪٦٠ -الي 4٠ من أقل تعادل تعليمي  وحدات/مقررات في والثاني االول الدور في الطالب رسوب حال  في .1
 التعليمية الوحدات/المقررات هذه دراسة يعيد ان على المرحلة نفس في التالية السنة الي ينقل فإن  الساعات

 المنصوص للقواعد وتبعا الدراسية السنة/للفصل األكاديمي العبء يتجاو  ال بما الحقة دراسية سنة/فصل في
 .الكلية بالئحة عليها

 من ٪٦٠-الي 4٠ من أكثر تعادل تعليمي  وحدات/مقررات في والثاني االول الدور في الطالب رسوب حال  في .2
 هذه دراسة إعادة وعلي  لإلعادة ويبقي المرحلة نفس في التالية الدراسية السنة الي ينتقل ال فإن  الساعات
 . الكلية بالئحة عليها المنصوص للقواعد تبعا التعليمية الوحدات/المقررات
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 و سنوات ٤ قصيا بحد و مرات ٤ أقصى بحد التعليمية الوحدة/المقرر امتحان بدخول الراسب للطالب يسمح .3
 لحالة طبقا   مناسبال القرار ألتخاذ أخر  فرصة منح الكلية لمجلس ويحق   مرحل  كل في عامين عن ت يد ال

  .  الطالب
 .بالمرحلة لخاصةا التعليمية الوحدات/المقررات جميع في بنجاح  إال أخر  الى مرحلة من الطالب ينقل ال .4
 متطلبات كمالإل بديل آخر اختيار  مقرر دراسة أو دراست  إعادة فبإمكان  اختيار  مقرر في رسب إذا .5

 .الكلية وعميد للكلية األكاديمي المرشد موافقة بعد وذلك   التخر 

 الطالب  لتقييم المنظم  القواعد( 40) مادة
 النجا  نسبة تقل أال على ل  الكلي المجموع من% ٦٠ عن تقل ال التعليمية الوحدة/ للمقرر النجا  درجة .1

 %. ٤٠ عن النهائي التحرير  باالمتحان
 (F) علي حصل إذا راسب الطالب يعتبر .2
 دراسة ادةإع وعند الثاني  الدور امتحان في الكلية الدرجة من %٦٠أقصى حد ل  يحسب الراسب الطالب .3

 ( . B( ٪ ٩ ٨٤ ميةالتعلي الوحدة/ المقرر لهذا درجات  لمجموع األقصى الحد يكون التعليمية الوحدة/ المقرر
 

  إحتساب يتم بحيث مقرر كل فى الطالب عليها يحصل التي الدرجات تقسم .4
 : التالي الوج  على  المعتمدة الساعات نظام في"  التراكمي المعدل"

 

 التقدير النقاط النسبة

 ممتاز A 4 فأكثر% 90
85 %- 89.99% 3.67 A  ممتاز  -  
80 %- 84,99% 3.33 B جدا جيد 
75 %- 79,99% 3.00 B - جدا جيد 
70 %- 74,99% 2,67 C جيد 
65 %- 69,99% 2.33 C - جيد 
60 %- 64,99% 2.00 D مقبول 

 راسب F صفر %60 م  أقل
 

 ساعات  عدد فى مضروبا   مقرر كل نقاط ضرب حاصل مجموع أساس على (GPA)الفصلى المعدل حساب يتم. ا
 . ىالدراس الفصل فى الطالب درسها التى للمقررات المعتمدة الساعات على مقسوما   المعتمدة

 ليهاع حصل التى النقاط ضرب حاصل مجموع أساس على(CGPA) للطالب التراكمى المعدل حساب يتم. ب
 . الكلية دةالمعتم الساعات مجموع على مقسوما   المعتمدة ساعات  عدد فى مضروبا   مقرر كل فى الطالب

 . التراكمي للمجموع تبعا الدراسية الفرقة/ الدراسي المستو  طالب ترتيب يتم.  
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    المعـّدل لرفع اإلعادة(    41) رقم مـــــادة

 لزز  سزبق التززي الدراسزية الوحزدات/  المقززررات بعزض دراسزة إعززادة - الكليزة مجلزس بموافقززة - للطالزب يجزو  -1
 :  التالية للشروط وفقـ ا التراكمي معدل  لرفع وذلك فيها النجا 

 التكنولوجياو للعلوم مصر جامعة في دراست  سبق إعادتها المراد  الدراسية الوحدة / المقرر يكون أن .أ
 . العلمي والمحتو  المسمى بنفس

 النسزبي لزو نل ووفقزا    مقزررات أربعزة إعادتهزا المزراد الدراسية الوحدات/  المقررات عدد يتجاو  أال .ب
 بقزاء مزع رينالتقدي أعلى للطالب ويُحسب الجامعية دراست  فترة طوال الدراسية الوحدات/  للمقررات
 . الطالب سجلّ  في األدنى التقدير

 

      األكاديمي اإلنذار(   42)  رقم مـــــادة

 إلى التراكمي ل معد رفع يستطع لم فإذا. دراسي فصل أ  في(  2)من أقل تراكمي معدل على حصل إذا الطالب ينذر
 إذا جامعةال من ويفصل ثاني ال اإلنذار يعطى الكلية عميد موافقة بعد األكاديمي المرشد ل  يحددها التي الفترة في( 2)
 فرصة منح الكلية مجلسل ويحق الثالث لإلنذار متتالية فصول ثالثة في( 1.5) من أكثر إلى التراكمي معدل  يرتفع لم

 . المناسب القرار التخاذ ذلك بعد حالت  دراسة ثم رابعة

 الطالب تأديب نظام ( 43) رقم مادة

 . بعد فيما المبين التأديبي للنظام خاضعون بالكلية المقيدون الطالب .1
 بنظزام المخلزة عمزالاأل  األخزص وعلزى الجامعيزة والتقاليزد واللزوائح بزالقوانين إخالل كل تأديبية مخالفة يعتبر .2

 . الجامعية المنشآت أو الكلية
 الجامعيزة الواألعم والمحاضرات   الدروس حضور عن المدبر االمتناع أو علي  التحريض أو الدراسة تعطيل .3

 . عليها بالمواظبة اللوائح تقضى التراكمي األخر 
 . خارجها أو الجامعة داخل والسلوك السير بحسن مخل أو والكرامة الشرف مع يتنافى فعل كل .4
 . في  الشروع أو امتحان في غش وكل ل  الال م الهدوء أو االمتحان بنظام إخالل كل .5
 . تبديدها أو الجامعية الكتب أو المواد أو واألجه ة للمنشآت إتالف كل .6
 . المختصة الجامعية السلطات من سابق ترخيص بدون فيها االشتراك أو الجامعة داخل للجمعيات تنظيم كل .7
 نمزز سززابق تززرخيص بززدون توقيعززات جمززع أو بالكليززات صززورة بأيززة حززائط جرائززد إصززدار أو النشززرات تو يززع .8

 . المختصة الجامعية السلطات
 . اآلداب أو العام للنظام مخالفة مظاهرات في االشتراك أو الجامعية المباني داخل االعتصام .9

 من عن  نوبي من أو العميد يخرج  تلبس حالة في ويضبط في  شروعا أو امتحان في غشا يرتكب طالب كل .10
 اناالمتح هذا مواد جميع في راسبا الطالب ويعتبر المواد باقي في االمتحان دخول من ويحرم االمتحان لجنة
 ةالكلي مجلس أو يبالتأد مجلس من بقرار االمتحان فيبطل األخر  األحوال في أما التأديب مجلس إلى ويحال
 . الغش كشف قبل للطالب منحت قد كانت إذا العلمية الدرجة بطالن علي  ويترتب

 
 
 
 
 



  

49 
 

 :  هي التأديبية العقوبات(44) رقم مادة
 . كتابة أو شفاهة التنبي  -1

 . اإلنذار -2

 . الطالبية الخدمات بعض من الحرمان -3

ا تتجاو  ال لمدة المقررات أحد دروس حضور من الحرمان -4  . شهر 

ا تتجاو  ال لمدة الكلية من الفصل -5  . شهر 

 . أكثر أو مقرر في االمتحان من الحرمان -6

 . أكثر أو مقرر في الطالب امتحان إلغاء -7

 . دراسيا فصال تجاو  ال لمدة الكلية من الفصل -8

 . أكثر أو واحد دراسي فصل في االمتحان من الحرمان -9

 . دراسي فصل على ت يد ال لمدة الكلية من الطالب حرمان -10

 . دراسي فصل على ت يد لمدة الكلية من الفصل -11

 فززي التقززدم أو للقيززد الطالززب صززالحية عززدم عليزز  ويترتززب األخززر  الجامعززات إلززى الفصززل قززرار ويبلزز  الجامعززة مززن النهززائي الفصززل -12
 . العربية مصر جمهورية جامعات في االمتحانات
 القزرارات وتحفزظ   لطالزبا أمزر ولزى إلزى القزرار إبالغ ويجب الكلية داخل التأديبية بالعقوبة الصادر القرار بإعالن األمر ويجو 
 بالفصزل الصزادر قزرارال فزي النظزر يعيزد أن الجامعزة ولمجلزس الطالزب ملف في الشفو  التنبي  عدا التأديبية بالعقوبات الصادرة
 القرار صدور تاري  من األقل على سنوات ثالث مضى بعد النهائي

 

 :  العقوبات بتوقيع المختصة الهيئات( 45) رقم مادة
 

 ثنزاءأ الطزالب مزن يقزع عمزا السزابقة المادة في المبينة األولى األربع العقوبات توقيع ولهم :  المساعدون واألساتذة األساتذة -1

 .المختلفة الجامعية واألنشطة والمحاضرات الدروس

 بالنظزام إخزالل أو طراباضز حزدوث حالزة وفزى   السزابقة المزادة فزي المبينزة األولزى الثماني العقوبات توقيع ول  :  الكلية عميد -2

 السزابقة المزادة فزي بينزةالم العقوبات جميع توقيع الكلية لعميد يكون االمتحان أو الدراسة انتظام عدم من  يخشى أو عن  يتسبب
 مزن النهزائي فصزلبال العقوبزة كانزت إذا التأديزب مجلزس علزى العقوبزة توقيزع تزاري  مزن أسزبوعين خالل األمر يعرض أما على  

 . تعديلها أو إلغائها أو العقوبات من ذلك غير إلى بالنسبة الجامعة رئيس وعلى   الجامعة

   الكليزة عميزد رأ  أخزذ بعزد وذلزك   األخيزرة العقوبزة عدا السابقة المادة في المبينة العقوبات جميع توقيع ول  :  الجامعة رئيس -3

 . لمحاكمت  المحدد اليوم حتى الجامعة أمكنة دخول من التأديب مجلس إلى المحال الطالب يمنع أما ول 

 . العقوبات جميع توقيع ول :  التأديب مجلس -4

 فيمزا أقوالز  وسزماع تابزةك الطالزب مع التحقيق بعد إال( 4) المادة من بعده وما الخامس البند في الواردة العقوبات من عقوبة توقع ال
 وال الكليزة عميزد دبز ينت من التحقيق ويتولى أقوال  سماع في حق  سقط للتحقيق المحدد الموعد في يحضر لم  فإذا   إلي  منسوب هو

 . التأديب مجلس في عضو يكون ان الطالب مع للتحقيق المنتدب التدريس هيئة لعضو يجو 

 فزي المعارضزة تجزو  لزكذ ومزع نهائيزة تكون( 5) للمادة وفقا التأديبية العقوبات بتوقيع المختصة الهيئات من تصدر التي القرارات -5
 حضزوريا القزرار عتبزروي أمزره ولى أو الطالب إلى إعالن  تاري  من أسبوع خالل في وذلك التأديب مجلس من غيابيا الصادر القرار
 مزن الزتظلم الطالزب ويجزو  مقبزول عزذر بغيزر الحضزور عن وتخلف أمره ولى أو الطالب شخص إلى أعلن قد الحضور طلب كان إذا
 ما الجامعة ئيسر ويعرض   بالقرار إبالغ  تاري  من يوما عشر خمسة خالل الجامعة رئيس إلى يقدم  بطلب التأديب مجلس قرار
 . فيها للنظر الجامعة مجلس على تظلمات من إلي  يقدم 
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 الطالبية الخدمات: السادس الباب

 الطالب إتحاد-1                      

 الطالبية واألنشطة الشباب رعاية-2 
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 الطالب اتحاد -1
 

 والثقافيزة واالجتماعيزة واألخالقية الروحية القيم تنمية بهدف وذلك المقيدين للطالب اتحاد للكلية يكون
 واالجتماعيززة الرياضززية األنشززطة وتنظززيم الطززالب بززين النبيلززة القززيم وغززرس الجامعيززة الززرو  وبززث

 خزالل مزن الطزالب اتحزاد ويعمزل التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين الروابط وتوثيق والفنية والكشفية
 :  اآلتية اللجان

 . الرياضي النشاط لجنة -1
 . الثقافي النشاط لجنة -2
 . الفني النشاط لجنة -3
 . والرحالت االجتماعي النشاط لجنة -4
 . الجوالة لجنة -5

 مزن كل ويةوعض التدريس هيئة أعضاء من ينيب  من أو الكلية عميد بريادة الطالب اتحاد مجلس يشكل
 : 

 التدريس هيئة أعضاء من االتحاد مجلس لجان رواد . 
 مزن سالمجل أعضاء الطالب وينتخب الطالب من االتحاد مجلس لجان مساعد  وأمناء أمناء 

 . للمجلس مساعدا وأمين ا أمينا بينهم

 الطالبية واألنشطة الشباب رعاية -2

 بززأن تامززا   اعززا  واقتن الطالبيززة واألنشززطة الشززباب لرعايززة القصززو  باألهميززة الكليززة إدارة مززن إيمانززا  
 جتمعززاتالم فززي التربيززة أسززاس الجززامعي الطالززب لشخصززية مكملززة هززي التنافسززية الطالبيززة األنشززطة
 :  وتشمل المضمار هذا في متكاملة خطة عمل تم فقد الراقية

 فززي لطبززيا للتعلززيم مكملززة هززي األنشززطة هززذه بززأن وإقنززاعهم األنشززطة لهززذه نفسززيا   الطلبززة إعززداد -1
 . الجامعي

 رحززالت   بدنيززة رياضززية) المختلفززة األنشززطة أوجزز  لتززولي القياديززة القززدرة ذو  الطلبززة اختيززار -2
 األنشزطة لهزذه رائزدا الكليزة أسزاتذة أحزد اختيزار تزم وقد  (  جوالة   فني نشاط   اجتماعية وأنشطة
 للبزدء لرياضيةا االتحادات من الرسمية المقاسات إحضار وتم نشاط لكل المالعب واختيار الطالبية

 . األوليمبية الرسمية للمواصفات طبقا   الرياضية المالعب هذه إعداد في
 


