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  وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

 ٠ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(د اإلطالع على القانون رقم بع

 بإصدار الالئحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم         ١٩٧٥لسنة  ) ٨٠٩( وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 ٠الجامعات والقرارات المعدلة له 

الالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة      بإصدار   ٣٠/١/٢٠٠١بتاريخ  ) ١٥٢(وعلى القرار الوزاري رقم     

 ٠والقرارات المعدلة ) مرحلة البكالوريوس(المنوفية 

 ٠ ٣١/٨/٢٠٠٣وعلى موافقة مجلس جامعة المنوفية بجلسته بتاريخ 

 ٠ ١٦/١٠/٢٠٠٣وعلى موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبية بجلستها بتاريخ 

وزيـر  / د٠ تفـويض السـيد أ     ٩/١٩٩٨ /١٠-٩وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته في        

التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعات في الموافقـة علـى إصـدار                

اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد الجامعية وتعديالتها بعد موافقة لجان قطاعـات التعلـيم الجـامعي               

 ٠المختصة 

 
   :-               مرحلـة  ( يعمل بالالئحة الداخلية المرفقة والخاصة بكليـة الطـب جامعـة المنوفيـة

 ٠ويلغى كل نص يخالف ذلك ) البكالوريوس                    

 :- ٠  على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار 

 وزير التعليم العالي

 والدولة للبحث العلمي

 مفيـــد شــهاب/د٠أ / إمضـــاء
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 رقم الصفحة الباب م

 ٢الباب األول أهداف مرحلة البكالوريوس وإستراتيجيات التعليم   ١

 ٤ أقسام الكلية والمواد الدراسية  الباب الثاني ٢

 ٧  اإلكلينيكيةلالمرحلة ما قب الث الثبالبا ٣

 ١٠    المرحلة اإلكلينيكيةالباب الرابع  ٤

 ١٥   أساليب التقويم واالمتحان الباب الخامس ٥

 ١٨ أحكام تنفيذية    الباب السادس  ٦

 ١٨     أحكام انتقالية   الباب السابع ٧
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 وأهداف التعليم بالقطاع الطبى وسـعيا  ٠في إطار أهداف الجامعة كما ينص عليها قانون تنظيم الجامعات        

نحو إعداد الطبيب الكفء االسهام فى توفير الرعايه الصحية بالمجتمع تحدد الكليه اهداف مرحلة البكـالوريوس                

 :على النحو التالى 

 )1 : (-م بمرحلة البكالوريوس إلى تخريج طبيب يتصف باالتى  يهدف التعلي: 

التمكن من تطبيق أساسيات التشخيص والعالج أخذا فى االعتبار ظروف المجتمـع المصـرى والمجتمعـات                 -١

 ٠العربية واالفريقيه 

القيام بمتطلبات الوقايه من االمراض ونشر الثقافة الصحيه والتعامل مع االمـراض الشـائعة فـى البيئـات                   -٢

 ٠صرية والعربيه واالفريقيه الم

 ٠التعامل مع حاالت الطوارى مدركا حدود تدخل الطبيب على المستويات المختلفه  -٣

 القدرة على إنماء المهارات بالعلوم الطبيه االساسية وتطبيقاتها فى العلوم االكلينيكية  -٤

 ٠التعامل مع المرضى كمشكله على مستوى الفرد واالسرة وكاظاهرة إجتماعيه  -٥

 ٠ القدرة على إستخدام العلوم الطبيه االساسية واالكلينيكية فى فهم أسباب الظواهر اإلجتماعيه واإلقتصاديه -٦

 القدرة على التعامل مع االجهزة العلميه والمعمليه المختلفه بصورة صحيه وإنماء المهارات المعمليه -٧

 ٠ مواكبه التقدم العلمى -٨

اإلنسانيه واإلجتماعيه بما يكفل ترسيخ الجوانب الحضاريه واإلنسانيه فى العالقه           اإللتزام بآداب المهنه والقيم      -٩

 ٠بين المهنه والمجتمع 

 ٠ القيام بمتطلبات إدارة العمل الصحى والمشاركة فى آداء الخدمات الصحيه -١٠

 لفه  التدريب على طرق منهج البحث العلمى وأساسياته وطرق اإلستفادة من مصادر المعرفه المخت-١١

  )2: (-    تم تنفيذ أهداف مرحلة البكالوريوس من خالل تطبيق فلسـفة تعليميـه             -: الفلسفه التعليميه 

 ٠تعتمد على المبادىءالتاليه 

 .التعليم عمليه مستمرة مدى الحياه  -١

يـر  الفرد قادر على التعلم بذاته من خالل الجهد المبذول فى اإلتصال بمصادر المعرفة وأعمال عناصـر التفك                 -٢

 ٠فيها والتفاعل معها

عضو هيئة التدريس ليس مجرد ناقل للمعرفة والمهارة فحسب وإنما هو موجه يرشد  طالبه إلـى مصـادر                    -٣

المعرفة ويضرب لهم المثل والقدوة ويعينهم على مواجهة المشكالت المختلفه واالسهام فى حلها فى ضـوء                

 ٠و االمثل ماإكتسبه من خبرات وذلك فى ظل مفهوم الريادة على النح



 

 ٤ 
 

   )3:  (-     تنتهج الكليه فى تحقيق االهداف وتطبيق الفلسفه التعليميه         -: طرق التدريس وإستراتجياته 

 ٠التاليه فى تعليم طالب مرحله البكالوريوس ) األساليب ( اإلستراتيجيه 

 الحاسـب   – الدوريه   –ب  الكتا(إستراتيجيات التعلم الذاتى من خالل إستخدام الطالب ألوعيه المعرفة المختلفه            -١

 ٠)الخ ٠٠٠ شبكة المعلومات –االلى 

إستراتيجيات التدريس المختلفه فى إكتساب الطالب للمعلومات والمهارات مثل المحاضرة والمناقشه والتدريب             -٢

 ٠والتدريب بالمستشفيات والتدريب الحقلى) السمينار(العملى ومجموعات العمل والندوات العلميه  

امل بين التخصصات والعلوم الطبيه المختلفه رأسيا وأفقيا بعد فترة إعـداد وتمهيـد تحقـق                إستراتيجيه التك  -٣

 ٠إرساء المعلومات األساسية الالزمة للطالب فى كل تخصص علمى 

 ٠ إستراتيجيه التدريب على حل المشكالت الصحيه -٤

 ٠التقويم الموضوعى المستمر -٥

  
    

  )4: ( - تتكون كلية الطب جامعة المنوفية من األقسام التالية  : 

 

 اسم القســـممسلسل اسم القســــممسلسل

 قســــم األمراض العصبية والنفسية ١٥قسـم التشـريح االدمى وعلم األجنــة ١

 قســــــم الهســــتولوجيــا ٢

 )علم األنسجة وبيولوجيا الخليــة(

 مراض الجلـــدية والتناسليةقسم األ ١٦

 قســـم الفســـيولوجيا الطبيــة ٣

 )علــم وظائف األعضـاء (

 قســــم األمـراض المتوطنـــة ١٧

 قســــم األمراض الصــــدرية ١٨ قسـم الكيميـاء الحيــوية الطبيــة ٤

 قســــم البـاثـولـوجيـــــا ٥

 )علــم األمراض ( 

 ـراحةقســــم الجــــــــ ١٩

 قســم أمراض النسـاء والتوليــــد ٢٠ قسـم الفارماكولوجيــا اإلكلينيكيــة ٦

 قســم جراحـــــة العظــــام ٢١قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيــه ٧

 قسـم جراحة المسالك البولية والتناسـلية ٢٢ قســم الطفيليات الطبيـــــــه ٨

 قســم جراحة المخ واألعصــــاب ٢٣ ونقسـم طب وجراحة العيــــــ ٩

 قسـم التخدير والعناية المركزة الجراحية ٢٤ قسـم األذن واألنف والحنجــــرة ١٠



 

 ٥ 
 

 قســـم األشـــعة التشخيصيــة ٢٥ قسم الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية ١١

 قســـم عالج األورام والطب النووى ٢٦ قسم الصحة العامة وطب المجتمـــع ١٢

 قســـم القلب واألوعية الدمويــــة ٢٧ قســــم األمراض الباطنـــــة ١٣

 قســـم البـاثـولـوجيـا اإلكلينيكيـة ٢٨ قســــم طـب األطفـــــال ١٤

   )5: ( -              الطـب   فـي  تمنح جامعة المنوفية بناءا على طلب مجلس كلية الطب درجة البكـالوريوس 

 ٠والجراحة

 )6: (-٠ الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات مـدة 

 )7: (- يبين الجدول التالى المـواد التى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة :- 

 المادة م المادة م

 طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة ١٠ )ويشمل علم الحياة( التشريح وعلم األجنة  ١

 طــب وجراحـــة العيـــن ١١ )الهستـولـوجيـا( األنسجــة علــم  ٢

ويشـمل  ) الفسيولوجيا(علم وظائف األعضاء     ٣

 الفيزياء الحيوية 

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية  ١٢

 طــــب المجتـمــــــع ١٣ الكيميـــاء والكيميــاء الحيـويــة ٤

 مــراض النســاء والتوليــدأ ١٤ العلــــوم السلوكيــة واإلنسانيــة  ٥

 طــب األطفـــــــــال ١٥ )الباثولوجيـا (علـم األمـــــراض ٦

 أمراض الباطنــــة وفروعها ١٦ )الفـارماكولـوجيـا ( علــم األدويـة  ٧

علـــم الكائنـــات الدقيقـــة والمناعـــة  ٨

 ) الميكروبيولوجيا(

 الجــراحة وفروعـــها ١٧

   ــــاتعلـــم الطفيـليـــــ ٩

 )8: (-  ) : ( المقررات التى يدرسها ويمتحن فيها الطالب فى مادة أمراض الباطنة وفروعها : 

 عـاف   طـب الطوارىء واإلس– ٢            أمــراض الباطنـة العامـة – ١

  األمـــراض الصـدريـة – ٤             أمراض القلب واألوعية الدموية– ٣

  األمراض المتوطنة والحميات– ٦           بد والجهاز الهضمى  أمراض الك– ٥

  االمراض الجلدية والتناسلية – ٨ األمراض العصبية والنفسية                  – ٧

   أمــراض المناعة– ١٠     التحاليل الطبية                            –٩

  أمــراض الكلى– ١٢ أمـــراض الدم واألورام                – ١١

  األشعة التشخيصية – ١٥           أمراض الغدد الصماء            – ١٤



 

 ٦ 
 

  األمراض الجينية– ١٧         طب الشيخوخة                    – ١٦

  الدوائيات والعالج السري– ١٩  ض الروماتزمية                   األمرا– ١٨

): (-فيها الطالب فى مادة الجراحة وفروعها  المقـررات التى يدرسها ويمتحن : 

  جراحة الطوارىء واإلسعاف– ٢          الجــــراحـة العامــة   – ١

  جـراحــة العظـــــام  – ٤          جـــراحة المسالك البولية  – ٣

  مبادىء وأسس جراحة الصدروالقلب– ٦          جراحة الكبد والجهاز الهضمى  – ٥

  مبادىء وأسس جراحة األطفـال– ٨     وأسس جراحة المخ واألعصاب      مبادىء – ٧

   مبادىء وأسـس التخدير واإلنعاش– ١٠    مبادىء وأسس جراحة التجميل والحروق    – ٩

   مبادىء وأسـس األورام واألشعـة العالجيـة والعالج النووى والعالج الكيمـائى- ١١

) : (-طب المجتمع" تحن فيها الطالب فى مادة  المقررات التى يدرسها ويم: " 

 ٠ الطب الوقائى والوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحى – ١

 ٠ الرعايــة الصحيـة والوبائيـات وصحة األســـرة – ٢

 ) الصحة النفسية– صحة المسنين –الصحة المهنية (  الرعاية الصحية للفئات الخاصة – ٣

 ٠وى والحاسـب اآللـى اإلحصـــاء الطبـى الحيــ– ٤

 ٠ االدارة الصحيـــــة -٥

 ٠ المشروع الحقلى والميدانى داخل نطاق الجامعة وخارجها-٦

 )9: (- تنقسم الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة الى مرحلتين  : 

 –الفرقةاالولى(  ساسية وتشملمرحلة العلوم الطبيه اال(وهى المرحلة ماقبل االكلينيكية :   المرحلة االولى - ١

 )  الفرقة الثالثه –الفرقة الثانية 

 )الفرقة السادسة  – الفرقة الخامسة –الفرقة الرابعة ( وتشمل  المرحـلة االكلينيكية : المـرحلة الثانيـة -٢

    )10: ( -         درجة النجاح فى اللغة االنجليزيه والحاسب االلى )ات لكل منهما والتضم الـدرج    % ) ٥٠

اليعوق رسوب   ٠التى يحصل عليها الطالب فيهما الى مجموع الدرجات سواء للفرقة األولى او للمجموع التراكمى             

الطالب فى مقرارات  اللغة االنجليزية والحاسب االلى والعلوم السلوكية واإلنسانية من االنتقال الى الفرقة االعلى                

متحانات الدورين االول والثانى كل عام حتى ينجح والينقل الـى           داخل المرحلة ماقبل االكلينيكية ويتقدم الطالب ال      

 ٠المرحلة االكلينيكية إال إذا كان ناجحا فى كل مادرس بالمرحلة ماقبل االكلينيكية 

   
    



 

 ٧ 
 

 )11: ( -ولى يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واإلمتحانات للفرقة اال 

 المقــرر الدراسي مدة الدراسة ثالثون أسبوعا

نظري 

 بالساعة

عملي 

 بالساعة

الدرجة  االختبـــارات

 النهائية

التشريح اآلدمي وعلم 

)يشمل علم الحياة ( االجنة 

 ٣تحريري مدته ١٢٠ ١٢٠

 مساعات متضمنا عل

 االجنه

 اختبار عملي

 اختبار شفوي

٢٥٠ 

  ساعات٣تحريري مدته  ٦٠ ٦٠الهستــولــوجيــــا

 عملىإختبـار

 اختبار شفوي

١٥٠ 

الفسيـولوجيــا وتشمـل

 علم الفيزياء الحيوية
 

١٥٠ 

منها عشرة  

ساعات 

فيزياء حيوية

 

 

٦٠ 
 

 ٣إختبارتحريرى مدته 

ساعات متضمنا  

 الحيوية الفيزياء 

 عملي اختبار

 إختبـارشـــفوى

 

 

٢٥٠ 

 

 
 

 ٣ـارتحريرى مدته إختب ٦٠ ٧٥ الكيميــاء الحيـويــة

 ساعات

 إختبـار عملى

 إختبـار شفوى

١٥٠ 

 - تحريرى مدته ساعة واحدة - ٣٠اللغـــة االنجليـزيــة

 - تحريرى مدته ساعة واحدة - ٣٠ الحـاسـب االلــــى

    )12: (-      ٢٠ يخصص المتحانات اعمال السنه ) %    من الدرجة الكليـه للمـادة      ) عشرون فى المائة

 االمتحانات الدورية التى يعقدها القسم فيما عدا اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللـي فـال يعقـد لهمـا                    موزعة على 

 وتتحدد مسئولية القسم العلمى فى تسليم درجة اعمال السنة الى الكنترول المختص قبـل               ٠إمتحانات أعمال سنة    

ين االول فى شهر مايو فـى جميـع المـواد    يعقدإمتحان نهاية العام سنويا فى دور ٠بداية امتحانات الدور االول  

والثانى فى شهر سبتمبر للراسبين والمتخلفين ، والينقل الطالب الى الفرقة الثانيه إال إذا كان ناجحا فـى جميـع                    

من هذه الالئحـة    ) ١٠(المقررات فيما عدا مادتين بخالف اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللى وفقا لنص المادة رقم              



 

 ٨ 
 

السنه فيما رسب فيه أو تخلف عنه ويمتحن  فى نهايه العام الدراسى التالى فى شهر مايو ثـم                   ومن يرسب يعيد    

 ٠شهر سبتمبر وهكذا 

 )13: ( -يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات  للفرقة الثانيه  

 المقــرر الدراسي مدة الدراسة ثالثون أسبوعا

نظري 

 بالساعة

عملي 

 بالساعة

الدرجة  االختبـــارات

 ئيةالنها

التشريح االدمى وعلم 

 االجنة

 ٣إختبارتحريرى مدته  ١٢٠ ١٢٠

ساعات متضمنا علم 

 االجنه

 إختبـار عملى

 إختبار شفوى

٢٥٠ 

 ٣إختبارتحريرى مدته  ٦٠ ٦٠ الهستــولوجيـــا

 ساعات        

 إختبار عملى

 إختبار شفوى

١٥٠ 

 ٣تحريرى مدته  تبارإخ ٦٠ ١٥٠ الفسيــولوجيـــا

 ساعات        

 إختبار عملى

 ختبار شفوى إ

٢٥٠ 

 ٣إختبارتحريرى مدته  ٦٠ ٧٥ الكيميـاء الحيويــة

 ساعات      

 إختبار عملى

 شفوىإختبار

١٥٠ 

 ٥٠ تحريرى مدته ساعة واحدة - ٣٠ العلوم السلوكيه واالنسانيه

  )14: (-      ٢٠ يخصص المتحانات اعمال السنه ) %من الدرجة الكليه  للمادة فيما      ) رون فى المائة  عش

وتوزع درجة أعمال السنة علـى االمتحانـات        ٠عدا العلوم السلوكية واإلنسانية فال يعقد لها إمتحان أعمال سنه           

الدورية التى يعقدها القسم وتتحدد مسئولية القسم العلمى فى تسليم درجة اعمال السنة الى الكنتـرول المخـتص                  

يعقد إمتحان نهاية العام سنويا فى دورين االول فى شهر مايو فى جميع المواد                .متحانات الدور االول    قبل بداية ا  

والثانى فى شهر سبتمبر للراسبين والمتخلفين والينقل الطالب إلى الفرقة الثالثة إال إذا كان ناجحـا فـى جميـع                    

ومن يرسب في أي مادة     ) إلنجليزية والحاسب اآللى    فيما عدا مادة العلوم السلوكية واإلنسانية واللغة ا       (المقررات  



 

 ٩ 
 

يعيد السنه فيما رسب فيه او تخلف عنه ويمتحن فى نهايه العام الدراسى التالى فى شهر مايو ثم شهر سـبتمبر                     

 وهكذا 

 )15: (- يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات  للفرقة الثالثة . 

 المقرر الدراسى مدة الدراسة ثالثون أسبوعا

نظرى 

 بالساعة

عملى 

 بالساعة

الدرجة  االختبـــارات

النهائية

اختباران تحريريان مدة  ١٢٠ ١٢٠ الباثولوجيا
 كل منهما ساعتان
 إختبار عملى
 إختبار شفوى

٣٠٠ 

اختباران تحريريان مدة  ٦٠ ١٢٠ الفارماكولوجيا
 كل منهما ساعتان
 إختبار عملى
 ىإختبار شفو

٣٠٠ 

الميكروبيولوجيا والمناعة 
 الطبيه

إختبارتحريرى مدته  ٦٠ ٩٠
 ثالثة ساعات

 عملىإختبار
 شفوى إختبار     

٢٠٠ 

ساعتان  تحريرى مدتهإختبار ٦٠ ٦٠ الطفيليات

 ونصف الساعة

 إختبار عملى

 إختبار شفوى

١٥٠ 

)16: (-      ٢٠ يخصص المتحانات اعمال السنه ) % الدرجـة الكليـه للمـادة     من  ) لمائة  عشرون با 

موزعة على االمتحانات الدورية التى يعقدها القسم وتتحدد مسئولية القسم العلمى فى تسليم درجة اعمال السـنة                 

يعقد امتحان نهاية العام سنويا في دوريـن األول فـي           .  الى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور االول         

ب فيه الطالب من مقررات من الفرقة االولى والثانية وفقـا لـنص المـادة               شهر مايو في جميع المواد وفيما رس      

ويعقد الدور الثاني في شهر سبتمبر للراسبين والمتخلفين ومن يرسب في             ٠من هذه االئحة  ) ١٤(والمادة  ) ١٠(

يكية وهـى مـادة     أي مادة من مواد الفرقة الثالثة أوالمواد المسموح له باإلنتقال بها داخل المرحلة ما قبل اإلكلين               

اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي من الفرقة األولى أو مادة العلوم السلوكية واإلنسانية من الفرقة الثانية فالينقـل                 

 .إال إذا كان ناجحا في كل ما درس بالمرحلة ماقبل اإلكلينيكية ) المرحلة اإلكلينيكية (إلى الفرقة الرابعة 



 

 ١٠ 
 

   
   

  )17: ( - توزيع المقررات الدراسية في المرحلة اإلكلينيكية على النحو التالي  : 
 الطب الشرعي والسموم    – األذن واألنف والحنجرة     –وتدرس بها طب وجراحة العين      : الفرقة الرابعة    -١

  طب المجتمع –اإلكلينيكية 

 .طب األطفال  –وتدرس بها األمراض الباطنة وفروعها :  الفرقة الخامسة  -٢

 .                 أمراض النساء والتوليد –وتدرس بها الجراحة وفروعها :  الفرقة السادسة  -٣

 )18: ( - يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات  للفرقة الرابعة  

 المقرر الدراسى اسبوعا ) ٣٢(مدة الدراسه 

عملىأوإكلينيكىباالسبوعنظرىبالساعة

الدرجة  االختبـــارات

النهائية

إختبارتحريرىمدتـه    اسابيع٨ ٨٠ طب وجراحة العين

ساعتان ونصف  

 الساعة

 إختبارإكلينيــكى

 إختبارشـــفوى

٢٥٠ 

األذن واألنف 

 والحنجـــرة

إختبارتحريرى مدتة   اسابيع٤ ٦٤

ساعتان ونصف 

 الساعة

 إختبار إكلينيــكى

 إختبارشـــفوى

٢٠٠ 

 الشرعى الطب

 والسموم االكلينيكة
 

ساعتان (عملى ٨٠

 )أسبوعيا    

لمدة ( إكلينيــكــى  

 )إسبوعان

 ٣إختبارتحريرى مدته 

 ساعات    

إختبارات عملية 

وإكلينيكية      

 إختبارشـــفوى

٢٠٠ 



 

 ١١ 
 

ساعتان (عملى ١٢٨ طب المجتمع

 )أسبوعيا    

لمدة ( تدريب ميـدانى  

 )إسبوعان

إختبارتحريرى 

 ساعات    ٣مدته

وتطبيقية    إختبارات عملية 

 ٠ميدانية

 إختبـار شـفوى

٣٠٠ 

  )19: (-      ٢٠ يخصص المتحانات اعمال السنه ) %  من الدرجة الكليه للمادة تـوزع  ) عشرون بالمائة

ت مسئوليةالقسم العلمىالمسئول عن المادة فى تسليم هذه الـدرجا         على إمتحانات نهاية الدورة اإلكلينيكية وتتحدد     

يعقد امتحان نهاية العام سنويا في دوريـن األول          مجمعة الى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور االول          

في شهر يونيو في جميع المواد والثاني في شهر سبتمبر للراسبين والمتخلفين وال ينقل الطالـب إلـى الفرقـة                    

 .ة الخامسة إال إذا كان ناجحا في جميع مقررات الفرقة الرابع

 )20: ( -يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات  للفرقة الخامسة  

 المقرر الدراسى اسبوعا) ٣٦( مدة الدراسة 

نظرى 

 بالساعة

عملى أو 

إكلينيكى 

 باإلسبوع

 االختبـــارات

 )٢٢(وفقا للمادة 

 من هذه الالئحة

الدرجة 

 النهائية



 

 ١٢ 
 

ثالثة اختبارات تحريرية مدة كل   اسبوع٢٤ ٢١٦ ااألمراض الباطنة وفروعه

لألمراض ( منها ثالث ساعات 

 )الباطنة وفروعها 

إختبار تحريرى مدتة ساعتان 

لألمراض الجلدية والتحاليل (

 )الطبيــة

 .اختبارات اكلينيكية 

 ٠اختبارات شفوية وعملية 

٩٠٠ 

اختباران تحريريان مدة االول   اسبوع١٢ ١٠٨ طب االطفال

 ساعات والثانىمدتة ٣هما من

 ٠ساعتان 

 إختبار إكلينيكــــى

 إختبار شــــفوى

٥٠٠ 

   )21: (-      ٢٠ يخصص المتحانات أعمال السنة ) %    من الدرجـة الكليـة للمـادة       ) عشرون بالمأئة

ـ                  ة ويكون مسئوال عنها القسم األم مع األقسام الفرعيةالمشاركة في التدريس اإلكلينيكـي للطـالب وفقـا للدرج

في نهاية  )  الباطنة العامة (المخصصة لكل قسم على أن يسلم كشف الدرجات من األقسام الفرعية إلى القسم األم               

وتحتسب درجة أعمال السـنة     . العام الدراسي إلعداد الكشوف النهائية المجمعة وتسليمها إلى الكنترول المختص           

 .إلكلينيكية كل في موعده حسب توزيع الجدول الدراسي للطالب بناء على ما يتم لهم من تقييم في نهاية الدورة ا

يعقد امتحان نهاية العام سنويا في دورين األول في شهر يوليو في جميع المواد والثـاني فـي شـهر سـبتمبر                      

 .للراسبين والمتخلفين وال ينقل الطالب إلى الفرقة السادسة إال إذا كان ناجحا في جميع مقررات الفرقة الخامسة 
 

عدد الساعات واالسابيع 

 الدراسية

 يبين الجدول التالى توزيع الساعات -) :٢٢(مادة 

واإلمتحانات والدرجات على مقرر الباطنة 

 وفروعهاتوزيع االمتحانات والدرجات

 رالمقر

نظرى 

 بالساعة

اكلينيكى 

 باالسبوع

اعمال 

 السنة

االختبارات  االختبارات التحريرية

االكلينيكية 

والشفوية 

 والعملية



 

 ١٣ 
 

  الباطنة العامة– ١

  فروع الباطنة– ٢
 االمراض العصبية والنفسية
 االمراض الصدريـــــة

امراض القلب واألوعية 

 الدموية

 االمراض المتوطنــــة

  االمراض الجلدية– ٣

  الباثولوجيا االكلينيكية-٤

١١٠ 

 

 

 

 

 

٦٦ 

٢٤ 

١٦ 

١٢ 

 

 

 

 

 

٩ 

٣ 

- 
 

٩٠ 

 

 

 

 

 

٧٠ 

٢٠ 

- 

ثالث اختبارات تحريرية 

 ساعات ٣كل منهما مدة 

  ٣٩٠مجموعهما 

يخصص لكل اختبار منها 

 درجة ويوضع ١٣٠

االمتحان بمعرفة قسم 

الباطنة العامة مع اخذ 

اسئلة متعددة من 

االساتذة القائمين 

بالتدريس فى فروع 

 الباطنة

 اختبار تحريرى مدتة

توزع ) ساعتان ( 

 -:درجاتة كالتالى 

 

٣٠ 

٣٠ 
 

٢٤٠ 

 

تشارك فيها 

ة فروع الباطن

مع الباطنة 

 العامة

اختبارات 

اكلينيكية 

وعملية توزع 

درجاتها كالتالى 

:- 

 

٢٠ 

١٠ 
 

 ٤٥٠ ١٨٠ ٢٤ ٢١٦ المجموع

 

٢٧٠ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 ١٤ 
 

   )23: (- يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات  للفرقة السادسة 

 المقرر الدراسى اسبوعا) ٣٦( مدة الدراسة 

نظرى 

 بالساعة

عملى او 

اكلينيكىباألسبوع

 ختبـــاراتاال

 )٢٥(وفقا للمادة  

 من هذه الالئحة

الدرجة 

 النهائية

ثالث اختبارات تحريرية مدة   أسبوع٢٤ ٢١٦ الجراحة وفروعها

 ساعات للجراحة ٣كل منها 

وفروعها يخصص لها جميعها 

  درجة٤٥٠

  اختبارإكلينيكى-

  اختبارشفوى-

٩٠٠ 

اختباران تحريريان مدة االول   اسبوع١٢ ١٠٨  النساء والتوليدامراض

 ساعات والثانى ٣منهما 

 )ساعتان (مدتـه   

  اختبارإكلينيكـــى-

  اختبارشـفوى-

٥٠٠ 

  )24: (-      ٢٠ يخصص المتحانات أعمال السنة ) %  من الدرجة الكلية للمادة ويكون     ) عشرون بالمائة

ألقسام الفرعية المشاركة في التدريس اإلكلينيكي للطالب وفقا للدرجة المخصصة لكل مسئوال عنها القسم األم مع ا     

في نهاية العام الدراسي    )  الجراحة العامة (قسم على أن يسلم كشف الدرجات من األقسام الفرعية إلى القسم األم             

مال السنة للطـالب بنـاء      وتحتسب درجة أع  . إلعداد الكشوف النهائية المجمعة وتسليمها إلى الكنترول المختص         

يعقد امتحان  .على ما يتم لهم من تقييم في نهاية الدورة اإلكلينيكية كل في موعده حسب توزيع الجدول الدراسي                  

نهاية العام سنويا فى دورين الدور األول في شهر نوفمبر في جميع المواد ويعقد امتحان الدور الثاني  للراسبين                   

 . لى من كل عام ثم شهر نوفمبر وشهر يوليو وهكذاوالمتخلفين في شهر يوليو التا



 

 ١٥ 
 

 )25 : (-يبين الجدول التالى توزيع الساعات والدرجات على مقرر الجراحة وفروعها  

عدد الساعات 

واالسابيع الدراسية

 لمقرر توزيع الدرجات

نظري 

بالساعة

إكلينيكي 

باألسبوع

أعمال 

 السنة

بارات االخت االمتحانات التحريرية

االكلينيكية 

والشفوية 

 والعملية

  الجراحة العامة- ١ ٢٧٠

  فروع الجراحة- ٢
التى تدرس بمعرفة قسم 
:الجراحة العامة باالضافة 

 
 

 

 

 

 

 

  جراحة العظام-٣

 كجراحة المسال – ٤

 

١٦٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٨ 

٢٨ 
 

 

١٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ 

٤ 
 

 

١٢٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠ 

٣٠ 

ثالث اختبارات تحريرية 

 زمن كل منها ثالثة

 ٤٥٠ساعات يخصص لها 

 درجة ١٥٠درجة بواقع 

لكل إختبار ويراعى أن 

يخصص من بينها أربعون 

درجة لجراحة المسالك 

البولية وأربعون درجة 

 ٠لجراحة العظام

ـ يوضع االمتحان بمعرفة 

قسم الجراحة العامة مع 

اخذ بعض االسئله من 

االساتذه القائمين 

بالتدريس فى فروع 

 ٠الجراحة المشاركة   

 

 

 
 

تشارك فيها مـع 

الجــراحة 

العامة 

التخصصـــات 

المشـــاركة 

فى التدريــس 

. 

 ٢٤ ٢١٦ المجموع 

 

٤٥٠ ١٨٠ 
٢٧٠ 



 

 ١٦ 
 

   
     

    )26: (-           من  من وسيلة  يتبع فى اإلمتحانات التحريرية األساليب الموضوعية وذلك بإستخدام أكثر

 ٠بينها إمتحان األسئلة متعددة اإلختبارات والمقالة القصيرة والمطولة  وغيرها

   )27: ( -           يتبع فى اإلمتحانات العملية واإلكلينيكية واإلمتحانات الدورية ألعمـال السـنة األساليب 

ن الحـاالت المرضـية أو النمـاذج        م الموضوعية للتقويم وذلك بإستخدام وحدات اإلختبار المتعددة المجهزة بعدد        

األشعة يسجل فيها الطالب نتائج ماأختبر فيه وغيرها من وسـائل            التعليمية والمعملية وعينات الباثولوجيا وأفالم    

 ٠الموضوعية والمناقشة الشفوية  التقويم بما فيها أسلوب المالحظة

  )28: (-        األم  التخصصات الفرعية التي تشارك فى التدريس مع المواد ) األمراض الباطنة والجراحـة  (

 -:فيراعى فيها الضوابط اآلتية 

أن يكون كل قسم فرعي  مسئوال عن تقييم الطالب فترة الدراسة به في ضوء الزمن المخصـص بالجـدول                     -١

 .الدراسي ودرجة أعمال السنة المخصصة ويتم تسليم كشوف الدرجات النهائية مجمعة إلى القسم األم 

األمراض الباطنة أو   (رئيس القسم األم  /د٠القائمين بالتدريس فى األقسام الفرعية بتسليم السيد أ       يقوم األساتذه    -٢

األسئلة المقترحة للفرع الذى قام بتدريسه ليتم اإلختيار من بينها ضمن أسئلة اإلمتحان النظـرى               ) الجراحة  

ترحة حتـى يتسـنى للقسـم األم         ويراعى تسليم كامل العدد المطلوب من هذه األسئلة المق         ٠فى نهاية العام    

  ٠اإلختيار من بينها بما يحقق سرية اإلمتحان وتناغم المحتوى العام لإلمتحان

يراعى أن يتم تصحيح ما يتم وضعه من أسئلة فروع الباطنة والجراحة باإلمتحان التحريرى فى نهاية العـام                   -٣

يكى أن تتم مشاركة األقسـام الفرعيـة         ويراعى أيضا فى اإلمتحان اإلكلين     ٠عن طريق القسم مقترح األسئلة      

 ٠باإلمتحان حسب الحاالت المتوفرة ضمن التخصص الفرعى

) التحريرية أو الشفوية أو العملية أو أعمال السنة         ( يراعى أن تكون درجات الطالب فى أى من اإلمتحانات           -٤

تـب هـذه الـدرجات      موافقة للدرجة الفعلية التى يمكن رصدها وليس كنسبة مئوية من الدرجة علـى أن تك              

بصورة واضحة بالدرجة والحروف ويتم إعتمادها من المسئول عنها ويراعـى أن يكتـب أسـماء الطـالب                  

 ٠بكشوف رصد الدرجات وفقا لقوائم الكشوف المعدة من شئون الطالب

 )29: (-ة من الدرجة الكلية للماد% ٥٠ريري  فى جميع األحوال تخصص لدرجات االمتحان التح

 % ٢٠والعملي والشفوي ،  لالمتحان اإلكلينيكى% ٣٠لالمتحان التحريري، % ٥٠: الدرجات كالتالي زيعليصبح تو

 .أعمال السنة  المتحان                 

 )30: ( -الجدول التالي يبين تـوزيع درجـات مرحلة البكالوريوس   



 

 ١٧ 
 

رجاتمجموع الد درجـات الفرقة الدراســــية المرحـــلة الدراســية

 ما قبل اإلكلينيكيــــة  الثالثــــة الثانيـــة األولـى

٢٦٠٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٨٠٠ 

 اإلكلينيكيـــــــة  السادسة الخامســــة الرابعـــة

٣٧٥٠ ١٤٠٠ ١٤٠٠ ٩٥٠ 

 ٦٣٥٠ - - - المجمـوع التراكمى

 

 )31: (-ية لجنة الممتحنين وتكون  التعويض للنجاح يكون وفقا لما يقره مجلس الكلية بناء على توص

 .الدرجات المضافة للوصول لدرجة النهاية الصغرى للمادة إضافة حقيقية وليست اعتبارية 

 )32: (-كالوريوس على أساس المجموع الكلىيحتسب التقدير العام للطالب فى درجة الب 

 ٠المجموعهذا فقاويتم ترتيبهم و ) المجموع التراكمى(  جميع السنوات الدراسية في عليها االتي حصلو للدرجات

   )33: (-                 يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجمـوع العـام 

 :كالتالي 

 إلى من التقدير

  فأكثر % ٨٥ ممتاز

  %٨٥ألقل من   %٧٥ جيد جدا

  %٧٥ألقل من   %٦٥ //جيد

  %٦٥ألقل من   %٦٠ مقبول

 )34 : (- يقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين اآلتيين : 

 التقدير من إلى

 ضعيف  %٣٠  %٦٠ألقل من 

في درجة االمتحان التحريري للمادة أو من المجموع  % ٣٠أقل من 

 .الكلي للدرجات 

 ضعيف جدا

   
     



 

 ١٨ 
 

   : - 
    )35: (-    لفرقة األولى بدورة تمهيدية إلعداد الطالب وتعريفهم بأهـداف وفلسـفة            تبدأ الدراسة في ا

التعليم بالكلية وأساليب تنفيذها وتتم هذه الدورة بإشراف عميد الكلية ووكيلها المختص ومشاركة أعضاء هيئـة                

 .التدريس بالكلية وتخصص لها المساحة الزمنية المناسبة 

  )36: ( -  
 .امعي  بكل من الفرقة األولى والثانية والثالثة  ثالثون أسبوعا مدة الدراسة بالعام الج -١

 .مدة الدراسة بالعام الجامعي  بالفرقة الرابعة إثنتا وثالثون أسبوعا  -٢

 .مدة الدراسة بالعام الجامعي في كل من  الفرقة الخامسة وكذا بالفرقة السادسة  ستة وثالثون أسبوعا  -٣

اح مجلس الكلية تعديل عدد األسابيع الدراسية وبالتالي تعديل مواعيـد           يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتر      -٤

 .االمتحانات لجميع الفرق الدراسية بالكلية 

والتكامـل بـين     يتولى مجلس الكلية من خالل لجنة المواد والمناهج ولجنة شئون التعليم والطالب التنسيق             -٥

 .الس األقسام المختلفة المناهج والوحدات الدراسية وخطط التقويم التي تقترحها مج

واستخالص اإليجابيـات     يخصص مجلس الكلية جلسات معينة سنويا لدراسة نتائج التقويم لكل فرقة دراسية            - ٦

 والسلبيات 

 .     واقتراح ما يلزم وعرض تقرير بذلك على مجلس الجامعة 

  
  

    )37: ( -     م على الفـرق األولـى        ٢٠٠٣/٢٠٠٤را من العام الجامعي      يتم تطبيق هذه الالئحة اعتبا 

 .والرابعة 

 

 

 

                                                                                   


