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كلمة رئيس جامعة المنوفية
أبنائى وبناتى طالب وطالبات جامعة المنوفية
أكتب إليكم اليوم وكلى فخر وإعتزار بما أنجزناه وأنجزتموه فى العام الماضى
 ،وأمل ورجاء بما سيتحقق فى العام القادم  .أهنئكم بعام دراسى جديد ،كلى ثقة
أنه سيكون عاما ميمونا سعيدا ً  ،وفيرا ً باإلنجاز والتطلعات الكبيرة  ،فطالب
وطالبات جامعة المنوفية هم دائما ً فى الطليعة بين أقرانهم بالجامعات المصرية
من حيث اإللتزام والحفاظ على القيم والمبادىء الجامعية،ومن حيث اإلنتماء
والوطنية التى أراها يوميا ً تتجسد فيكم فصارت الحصن األمين لوطننا الغالى.
نحن اليوم نعيش تحديات جسيمة  ،وأخطارا ً محدقة ،فكونوا على قدر
المسئولية الملقاة على عاتقكم.
كونوا مجتهدين مثابرين فى دروسكم وأنشطتكم  ،كونوا محافظين مؤتمنين
على منشآت جامعتكم ،كونوا يقظين منتبهين لكل خطر يمكن أن يهدد أمن
وسالمة هذا الوطن الغالى النفيس علينا جميعا ً  .فأنتم المستقبل الواعد الذى
ننتظرة ونضع فيه ثقتنا وآمالنا ،فكونوا فى الموعد وال تحيدوا عن رسالتكم
الراقية أبدا ً .
وجامعة المنوفية تزخر بنخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجهاز إدارى
واع متمرس  .فإليهم جميعا ً كل الشكر والتقدير واإلمتنان  ،وأطالبهم هنا أن يتفانوا فى خدمة أبنائنا
الطالب والطالبات كل فى موقعة،وأن يقدموا لهم الخدمة التعليمية واإلدارية المتميزة وفق أفضل معايير
األداء الجامعى المتميز ،وأال يبخلوا عليهم بالنصح واإلرشاد ألنهم هم من سيتولون أمانة الحفاظ على هذا
الوطن ورفعة شأنة فى المستقبل القريب.
وأطالب أبنائى وبناتى الطالب والطالبات أن يتخذوا من اساتذتهم قدوة حسنة فى العلم واألخالق الحميدة وأن
يدركوا جيدا ً أن المرحلة الجامعية هى مرحلة ثقل المهارات العلمية والقيم األخالقية  ،فهى حقا ً بوتقة صنع
رجال ونساء المستقبل  .فكونوا مجدين،مجتهدين وال تتكاسلوا أو تغفلوا فتتسرب تلك اللحظة من بين أيديكم إلى
غير رجعة  .فلديكم أساتذة بمثابة علماء  ،وجهاز إدارى أعضاؤه بمثابة خبراء  .استعينوا وأستفيدوا منهم
جميعا ً  ،والتترددوا فى طلب العلم والمشورة منهم ،فستجدونهم إن شاء هللا فى الموعد  ،اليتأخرون .
لقد خطونا خطوات واسعة كجامعة إقيلميه صارت اليوم صرحا تعليميا وبحثيا عظيماأنشأنا اربع كليات
جديده وسيتم إن شاء هللا إنشاء كليات جديده هذا العام الستكمال المنظومه التعليميه والبحثيه بمحافظه
المنوفيه ولتجنب ابنائنا الطالب والطالبات عناء السفر الى اقاليم اخرى لتلقى العلم 0اضفنا أبنيه تعليميه
جديده واستكملنا النواقص من المعامل وقاعات الدرس وزودنا الموجود منها بأحدث الوسائل التعليميه
والبحثيه وقمنا بتحديث المالعب الرياضيه وقاعات االنشطه بالشكل الالئق0فعلنا ذلك لخدمه طالب
وطالبات الجامعه فى المقام االول إيمانا ويقينا منا جميعاأنه األولى بالرعايه والعنايه وألن ذلك حتما
سيكون له المردود اإليجابى الالمحدود على مستقبلهم
وهناأود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان الى كل من أسهم ويسهم فى أن يجعل من جامعه المنوفيه
مناره الدلتا الساطعه وأن يجعل من طالب وطالبات جامعه المنوفيه فى الرياده والتميز دائما 0فمازا ل
العمل مستمرا ومازالت التحديات قائمه ومازال هناك العديد من التحديات إلنجازها  .كلى ثقة ويقين فى
زمالئى وأصدقائى منسوبى جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس وجهاز إدارى الستكمال المسيرة
والتغلب على الصعاب لتحقيق األهداف المرجوة من أجل أبناء وبنات جامعة المنوفية وكلى أمل ورجاء فى
طالبى وطالباتى أن يكونوا فى الموعد ويتحملوا المسئولية كاملة ليكونوا بناة هذا الوطن وصناع قرارة فى
المستقبل القريب .

رئيس جامعة المنوفية
أ.د  /معوض الخولى
5

كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على
النبي األكرم معلم البشرية وعلى أله وصحابته األطهار ومن تبعهم بإحسان
الى يوم الدين.
أبنائي وبناتي طالب وطالبات الكلية ويطيب لى بمناسبة بداية العام الدراسي
الجديد  2019/2018أن أهنئكم طالبا جدد وقدامي بمناسبة بدء الدراسة
متمنيا من هللا عز وجل أن يكون عاما دراسيا مليئا بالجد واإلنجاز والنجاح
 .وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لي أن أغتنم الفرصة لتهنئة أبنائي الطالب
والطالبات الذين إجتازوا العام الدراسي الماضي بنجاح وتفوق وأن أتقدم
بالشكر الجزيل إلى أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية على ما
بذلوه من جهود مخلصة فى تعليمهم واإلرتقاء بمستوياتهم التحصيلية ,
والشكر موصول كذلك لألباء واألمهات الذين كان لهم الدور األكبر كما ال يفوتنى أن أقدم تقديري
إلدارة الكلية على جهودهم الملموسة في تحقيق أهداف الكلية وتطلعاتها.
أبنائي وبناتي أننا عازمون بعون هللا وتوفيقة وبتضافر جهودنا جميعا في هذا العام الدراسي الجديد
على مواصلة الرسالة التعليمية والتربوية التى تقوم بها جامعتنا العريقة  ,ومضاعفة الجهود بالتركيز
على أولوياتنا وأهدافنا  ,لتحقيق تعليم عصري تتوافر له معايير الجودة .أبنائي وبناتي الطالب لقد
اخترتم طريقا يحتاج إلى الجهد المتواصل والتدريب والممارسة بصورة مكثفة واالعتماد على الذات
في الدراسة والبحث والمعرفة وأنا على يقين بأنكم اهال لذلك  ,وأنصحكم جميعا بتنظيم الوقت
واإلهتمام بالمحاضرات والدراسة العلمية بالكلية فالطالب النابه هو القادر دائما على العمل وتطبيق ما
تعلمه  ,وال تنسى أن الدولة في حاجة الى خريجين أكفاء حتى نرتقي ببلدنا فأنتم قاطرة التنمية ولكى
يتحقق ذلك البد من التمرين المستمر والجاد وحتى تكتمل الصورة البد أن تهتم بكل مقومات الحياة
الجامعية  ,وبقدر حرصي على مطالبتكم باالستزادة من مناهل العلم عن طريق أساتذتكم األجالء
أدعوكم الى ممارسة جميع األنشطة التى توفرها لك الكلية أو الجامعة مـن( ثقافية ورياضية
وإجتماعية وفنية  ...الخ) والتى تنمى فيها مواهبك وتصقل شخصيتك مما يشعرك بمزيد من اإلنتماء
والتعود على القيادة واإلدارة وتحقيق اإلنجازات.
كما أدعوكم إلى المحافظة على كليتكم من أبنية وتجهيزات مختلفة فهي من أجلك ومن أجل زمالئك
القادمين كما أدعوكم أيضا على المحافظة على نظافة الكلية  ,وال تتردد في التوجة إلى المسئولين عند
اإلستفسار أو مواجه أي مشكله فنحن جميعا ً هنا من أجلك.
مع تمنياتي بالتوفيق

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
أ.د/عادل السيد صادق مبارك
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كلمة عميد كلية الطب
أبنائي و بناتى طلبة كلية الطب جامعة المنوفية
يطيب لي أن أتقدم إليكم جميعا ً بخالص التهانى بمناسبة بداية العام
الدراسى الجديد  2019/2018سائالً هللا سبحانه و تعالي أن يكون عاما ً
دراسيا ً مليئا ً بالجد و اإلنجاز و النجاح .كما أتوجه بتهنئة خاصة إلى
طلبة الفرقة األولى بمناسبة النجاح و التفوق الباهر في مرحلة الدراسة
الثانوية فأهالً و سهالً بكم طالب اليوم و أطباء و زمالء الغد فى رحاب
كلية الطب جامعة المنوفية هذا الصرح العلمى العظيم و أتمنى لكم السداد
و التوفيق فأنتم من وضعنا فيكم ثقتنا في تطوير العلم و البحث عن كل
ما هو جديد إلنقاذ حياة كل من هو محتاج لكم فكونوا خير أداة فى شفاء
الناس بإذن هللا.
تسعى كلية الطب جامعة المنوفية إلى التطوير في كافة المجاالت يوما ً بعد يوم سواء في الناحية
التعليمية أو الخدمية أو اإلنشائية لتلبي كافة إحتياجات أبنائنا الطالب ال ندخر أى جهد في سبيل
رفعة شأن كليتنا و خريجينا فرسالتنا أن نوفر تعليم طبي يضمن للمجتمع خريجا ً منافسا ً محليا ً
ملتزما ً بآداب مهنة الطب قادرا ً على التعلم المستمر و العمل الجماعى مع اإلرتقاء بالبحث العلمى
و القيام بدور فعال في التنمية المجتمعية.
أناشدكم اإلخالص ثم اإلخالص في القول و العمل و أن تكونوا حريصين على دراستكم و إلتزامكم
بالمحاضرات النظرية و الدروس العملية .كما أدعوكم إلى المشاركة بفاعلية في جميع األنشطة
الطالبية المحتلفة التى تنظمها قطاعات الكلية المختلفة و المشهود لها على مدارالسنوات السابقة
بالتميز و النجاح.
كما أدعوكم إلي المحافظة على كليتكم من أبنية و تجهيزات مختلفة فهى من أجلك و من أجل
زمالئكم القادمين كما أدعوكم أيضا ً أال تترددوا في التوجه إلى المسئولين عند اإلستفسار أو
مواجهة أى مشكلة فنحن جميعا ً هنا من أجلكم.
وفقكم هللا لما فيه صالح الناس والعباد وتمنياتى لكم بالتوفيق والنجاح والتقدم

والطالب

أ.د /أحمد أحمد جمال الدين
عميد كلية الطب – جامعة المنوفية
رئيس مجلس إدارة المستشفيات
الجامعية
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كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
بسم هللا
أبنائي و بناتى
طلبة كلية الطب جامعة المنوفية
يطيب لى أن أهنئكم ببداية العام الدراسى كما يطيب لى أن أتقدم لكم
بأجمل التهانى القلبية على تفوقكم وإلتحاقكم بكلية الطب .
هذا الصرح الكبير الذى نكن له كل التقدير واإلحترام .
وكلى أمل أن تكونوا على قدر المسئولية العلمية واإلنسانية التى
أصبحت على عاتقكم كأطباء المستقبل .
تحرص إدارة كلية الطب جامعة المنوفية على تحقيق أهدافها ورسالتها نحو تقديم تعليم طبى
يضمن للمجتمع خريجا ً متميزا ً عن طريق اإلرتقاء بالعملية التعليمية لذلك نسعى جاهدين إلى
توفير كل سبل العلم الحديث ونطور من أنفسنا يوما ً بعد يوم حتى نحقق هذا الهدف .
تعتبر فترة الدراسة الجامعية من الفترات الذى يعتز بها كل طالب جامعى لذا أدعوكم للمشاركة
الفعالة اإليجابية فى كافة أنشطة الكلية لما تمثلة من أهمية فى بناء شخصية وأخالقيات طبيب
المستقبل .
و فقنا هللا جميعا ً و سدد على طريق الخير خطانا و حفظ مصرنا الغالية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /نانسى يوسف أسعد
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كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

والطالب
أبنائي و بناتى
طلبة كلية الطب جامعة المنوفية
يطيب لى أن أهنئكم ببدء العام الدراسى الجديد  2019/2018متمنين
لهم عاما ً دراسيا ً موفقا ً و مرحبا ُ بكم في كلية الطب جامعة المنوفية هذا
الصرح التعليمى الهام متنميا ً لكم التوفيق و السداد.
من أهم أهداف كلية الطب جامعة المنوفية هو أن يكون لطالب وخريج
كلية الطب دور فعال في التنمية المجتمعية و تعزيز صحة األسرة
بالمنوفية و يشهد قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة خالل
الفترة األخيرة العديد والعديد من األنشطة المجتمعية من قوافل طبية وندوات توعوية عن
األمراض المختلفة و ندوات علمية ومؤتمرات طبية ويسعدنا مشاركة جميع أبناؤنا الطالب في
كل هذه األنشطة فالطالب هو شعلة نشاط ويجب أن يستثمر هذا النشاط فيما يعود بالنفع عليه
وعلى المجتمع المحيط به.
و فقنا هللا جميعا ً و سدد على طريق الخير خطانا و حفظ مصرنا الغالية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و
تنمية البيئة
أ.د /محمود عبد العزيز قورة
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كلمة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
بسم هللا الرحمن الرحيم

والطالب

مع بداية عام دراسى جديد أتمنى للوافدين الجدد طالب الفرقة األولى
بكلية الطب – جامعة المنوفية عاما ً دراسيا ً موفقا ً يشعرون فية بأنهم
قد إلتحقوا بالكلية التى تحقق آمالهم فى مستقبل مشرق ومضيء بإذن
هللا .

وفى نفس الوقت فإننى أدعوهم إلى اإللتزام بالقيم والمبادئ التى تحفظ
هويتنا العربية واإلسالمية كما أدعوهم إلى إظهار الوالء واإلنتماء لهذا البلد العريق الذى يحملون
جنسيتة فى كافة المحافل واألنشطة .

مع تحياتى بالتوفيق الدائم ،،،،

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /محمد قنديل
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كلمة منسق برنامج الطب التكاملى
بسم هللا الرحمن الرحيم

والطالب

اعزائي طالب كلية الطب جامعة المنوفية
أنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم فى هذا الصرح العظيم
الذى يجعل من تطوير التعليم هدف أسمى ويبذل كل أعضاء هيئه
التدريس كل الجهد والوقت لتحقيق هذا الهدف
البرنامج التكاملى هو نواه لتطوير التعليم بالكليه ونموزج فريد
فى الجامعات اإلقليميه بعد الجامعات األم القاهره-األسكندريه-
المنصوره
برنامج الطب التكاملى بطب المنوفيه) )mmipيستقبل عامه الثالث وهو يهدف إلى تقديم
المعارف الطيبه األصليه بصوره متكامله ومترابطه تكامل أفقى ورأسى فيتعرض الطالب إلى
المعلومات الطبيه الخاصه بكل جهاز فى نفس الوقت مما يجعل المعلومات سهله ومترابطه ويلغى
التكرار والحشو
فى البرنامج ترتبط المعلومات األكاديميه الجافه بالمهارات اإلكلينكيه المشوقه من بدايه العام
األول ويختار الطالب مواد إضافيه كل عام من شأنها اإلرتقاء بمهاراته الشخصيه والمهارات
اإلجتماعيه مثل مهارات العرض ومهارات التواصل اإلجتماعى إلى جانب المهارات العلميه
مع اطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم...

األستاذ الدكتور /هيام عبد السميع
رئيس قسم الباثولوجى
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كلمة مدير وحدة الجودة

والطالب

بسم هللا الرمحن الرحيم
تتشرف وحدة ضمان الجودة بتقديم التهنئة والتحية لطلبة وطالبات
طب المنوفية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ونرجو من هللا –
عز وجل – و أن يجعله عام خير مليء بالنجاح والتفوق .
أبنائي الطالب فلنعقد العزم منذ البداية أن نجعل هذا العام عاما
دراسيا متميزا بالجد واإلجتهاد وعامرا بالنشاط والعزيمة وأن نجعل
شعارانا " الجودة مسئولية الجميع "
ختاما أدعو من هللا العلى القدير أن يوفقنا للعلم النافع وأن تتحقق بكم رؤية ورسالة الكلية
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د /رانيا محمد عزمى
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كلمة رئيس إتحاد الطالب
بسم هللا الرحمن الرحيم

والطالب

بداية اود الترحيب بالطالب الجدد من اختصهم هللا بحمل هذه
االمنه ونيل شرف هذه المهنه كما اود تهنئتهم علي التفوق
واإللتحاق بكليه الطب سائال هللا لهم التوفيق في ما هو قادم
وأن يعينهم علي تحقيق اهدافهم في الحياه الجامعيه 0
ويعد الطب أنبل المهن وأسماها وأهم العلوم بعد علوم الدين قال
االمام الشافعي( ال تسكن بلدا ال يكون فيها عالم يفتيك عن
دينك والطبيب ينبئك عن أمر بدنك فعلي الطبيب ان يكون أهال
لهذهالمهنه ويلتزم باخالقياتها وأن يجعل هدفــه مرضات هللا
ورعاية االنسان الذي خلقه هللا مكرما ودائما ما ينظر المجتمع لطالب الطب علي انه مثالي وقدوه
فلقد حبانا هللا قدرات متنوعه والتميز في جميع المجاالت وليس دراسيا فقط لذالك فلنكن عند
حسن الظن ولنعمل علي تنمية هذه المهارات وإستغالل ما يسره هللا لنا في خدمة االخرين يجب
ان تعلم ان فترة وجودك في الجامعه هي اهم فترات حياتك واكبر تحدي ستمر بيه لذلك ليكن هدفك
فيها هو تكوين شخصيه متفوقه علميا واخالقيا ورياضيا لدينا مايميزها من الثقافه قادره علي
التعايش مع المجتمع ومواكبة التطور قد تتعجب من احتالل كلية االطب المراكز االولي في النشطه
الطالبيه علي مستوي الجامعه األمر اللذي اصبح معتادا لتنوع االنشطه وكثرة المواهب بين طلبه
الكليه ويقوم اتحاد الطالب بتوفير كافة الجهود الذاتيه والماديه ودعم هذه االنشطه من اجل إبراز
وتنمية مواهب الطالب في جميع المجاالت فكن سباقا في فعل الخير ومساعده زمالئك
أخيرا اختتم كلماتي متنمنيا لكم أياما مثمره وصحبه صالحه ونجاحا باهرا مستمتعين بفنون الطب
وابداعات الخالق وال يتردد احد في طلب النصيحه او المساعده في اي مساله فهذا واجبي الذي
يسعدني القيام به0

أمين اتحاد الطالب
عمر عادل
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قائم بعمل مدير إدارة رعاية
الشباب

قائم بعمل مدير إدارة شئون
التعليم والطالب

أ /نوال عبد الصبور حممد

قائم بعمل مدير إدارة املخازن

أ /رجب حممد الشيخ

أ/نوال عبد الصبور حممد
مدير اإلدارة اهلندسية

أ /انصر حممد قشقوش

م/هشام أمحد شلىب

اهليكل اإلداري
للكلية

مدير إدارة الدراسات العليا
أ /أم حممد حممد شيحة

مدير عام الكلية
أ  /حممد نبيل زيتون

أ /امساء حممود حواش

مدير إدارة املعامل

معاون الكلية

مدير إدارة العالقات الثقافية

أ /هشام حسني

أ /اندية فهمى السيد

أ /أشرف فهمى

أ /هشام عباس عيش

مدير إدارة الشئون املالية
أ/إمساعيل عبداحلميد

16

أ /صالح الدين الدسوقى
مدير إدارة احلساابت

مدير إدارة الشئون اإلدارية

نوفية

قائم مبدير إدارة البحوث

مدير إدارة املكتبة
أ/حممد سعد الصباغ

تعد السمات اإلقليمية لمحافظة المنوفية محصلة لمزيج فريد من المكان والزمان حيث لعبت
الجغرافيا و التاريخ دورا هاما في خلق شخصية متميزة لهذه المحافظة.

الموقع
تقع محافظة المنوفية في جنوب وسط الدلتا بين فرعي رشيد ودمياط تحدها شماالل محافظة
الغربية ومن الجنوب الغربي محافظة الجيزة و من الجنوب الشرقي محافظة القليوبية
وغربامحافظة البحيرة وهي علي شكل مثلث رأسه في الجنوب وقاعدته في الشمال
المساحة
المساحة اإلجمالية  27603كم
المساحة المأهولة  1584,2كم بنسبة  %75،4من المساحة اإلجمالية
نبذة عن تاريخ المحافظة
و قد أطلق أسم المنوفية نسبة إلى مدينة منوف وهي مدينة فرعونية قديمة اسمها (بيرنوب) أي
بيت الذهب حيث كان يوجد بها مناجم للذهب ثم اصبح اسمها القبطي ( بانوفيس ) و بعد الفتح
اإلسالمي أصبحت (مانوفيس) وعلى مدار األجيال المتعاقبة أصبحت تنطق بالعامية منوف
أختصارا السم مانوفيس وظلت منوف عاصمة إلقليم المنوفية منذ الفتح اإلسالمي حتى  1826م
ثم صارت مدينة شبين الكوم هي العاصمة.
أهم معالم المحافظة
 -1يوجد بها اكبر جبانة أثرية في الدلتا موقعها بتل المحاجر بقويسنا
 -2يوجد بها أحدث معهد ألمراض الكبد بالشرق األوسط
 -3يوجد بها برج المنوفية وهو من أهم وأجدد األماكن السياحية بها
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 -4يوجد به مسجد العمري الذي يقع فوق تل أثري مسمي بنفس تسمية المسجد ومساحته
الداخلية  826م و تم بنائه في العصر األيوبي بأشمون
 -5حديقة مبارك تقع بجوار مجمع الكليات بمدينة السادات
 -6متحف دنشواي و هو المتحف الذي أقيم بقرية دنشواي التابع لمركز الشهداء عام 1964
تجسيدا لذكري الكفاح ألهالي القرية ضد االحتالل البريطاني عام 1906
 -7يوجد بها قرية ميت أبو الكوم مسقط راس الرئيس الراحل محمد أنور السادات
بعض رموز وأعالم فى الطب
 -1مجدي يعقوب  -أشهر أطباء العالم في جراحة القلب
 -2وليام مورثون -مخترع التخدير
 -3جيمس ليند -اكتشف مرض االسقربوط
 -4رينيه الينك -مخترع السماعة
 -5ابن النفيس -مكتشف الدورة الدموية الصغرى
 -6ادوارد جينز -مكتشف لقاح مرض الجدرى
 -7ابن الهيثم -اسهاماته كبيرة فى علم التشريح والفيزياء والرياضيات
 -8لوي باستير -أسس علم األحياء الدقيقة و لقاحات مضادة لداء الكلب
 -9أبو القاسم الزهراوى– أشهر جراح مسلم بالعصور الوسطى
 -10أبو بكر الرازى– أول من إكتشف خيوط الجراحة
 -11الحسن بن الهيثم – ينسب إلية إختراع الكاميرا
 -12إبن البيطار – تركيب األدوية و تحديد جرعات العالج
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نبذة تاريخية عن جامعة المنوفية

أنشئت جامعة المنوفية بموجب القرار الجمهوري رقم  93لسنة  1976الصادر في  14أغسطس
 1976الذي يقضي بأن تتكون الجامعة من الكليات التي كانت تابعة لجامعة طنطا بمدينتي شبين
الكوم ومنوف حتى تشارك مع غيرها من جامعات جمهورية مصر العربية في تأدية رسالتها
التعليمية والبحثية ذلك لمواجهة اإلقبال المتزايد علي التعليم الجامعي
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نبذه تاريخية عن كلية طب المنوفية

 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  1142لسنة  1976بأن تضم جامعة المنوفية كليةالطب ومقرها " مدينة شبين الكوم ".
 بدأت الدراسة بكلية الطب أ والً بالمرحلة اإلكلينيكية (الفرقة الرابعة) وذلك يوم السبتالموافق  27أكتوبر  1984في مبنى المعهد القومي للكبد.
 بلغ عدد الطالب بالكلية في عام  1984بالمرحلة اإلكلينيكية  54طالب وطالبة. في عام  1986/85انتقلت الكلية إلى مبناها الحالي خلف المستشفى التعليمي. تضم الكلية عدد (  " )32اثنان وثالثون قسما علميا رئيسيا " . تمنح كلية الطب الدرجات العلمية  ( - :وبكالوريوس الطب والجراحة – الدبلوم -الماجستير – الدكتوراه ) .
تقع كلية الطب بجوار مبنى المستشفى التخصصي الجامعي المجاور للمعهد القومي للكبد
وخلف مستشفى شبين الكوم التعليمي على شارع أ .د  /يس عبد الغفار وطريق شبين الكوم  -مليج
 بركة السبع.يتكون مبنى الكلية من جناحين " غربي وشرقي " يربط بينهما في الدور األرضي مدرج
االحتفاالت ويتكون كل جناح من جزأين " جزء جنوبي كبير – جزء شمالي صغير يفصل بينهما
مدخل السلم الخلفي.
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الدور

الجـــــناح الشرقي

الجــــناح الغربي

الدور األرضي

مدرج ( – ) 1أشعة مقطعية
مغسلة المستشفى – وحدة
األزمات والكوارث.

مدير عام الكلية ـ شئون الطالب –
رعاية الشباب وصالة الجمنازيوم–
الخزينة– مكاتب إدارية – الدراسات
العليا – المشرحة -مكتب االمن.

الدور األول

حضانة–
مقر اتحاد الطالب

مجمع الكنتروالت قسم الباثولوجي –قسم
التشريح

الدور الثاني

قاعة درس( –)2قاعة درس( )3
– قسم الباطنة حريم – قاعة
دراسات عليا قسطرة القلب –
أمانة المجالس –قسم األشعة
التشخيصية– التعقيم.

عميد الكلية -وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث –
وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدة البيئة-
قسم الفارماكولوجي– قسم الهستولوجي.

الدور الثالث

مدرج ( _ ) 3 ، 2قاعة درس
( – )2معمل المهارات قسم
الباطنة رجال – قسم األشعة
التشخيصية

المكتبة – قسم الطب الشرعي والسموم.

الدور الرابع

قاعة درس –مدرج ( -)5قسم
الرمد -قسم الباثولوجيااإلكلينيكية.

وحدة ضمان الجودة _ صالة اإلنترنت–
قسم الفسيولوجي– قسم الكيمياء الحيوية.

الدور الخامس

مدرج (  – ) 6اإلستوديو
التعليمى  -الباثولوجيا
اإلكلينيكية– قسم األنف واألذن
والحنجرة

الدور السادس

قسم العظام – الباثولوجيا
اإلكلينيكية

 3قاعة سمينار -قسم الباثولوجي

الدور السابع

قسم المسالك  -الصيدلية

قسم طب األسرة

مدرج (  –)8 ، 7قسم الصحة العامة
– قسم الطفيليات – قسم
الميكروبيولوجي.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

اســم القســم
التشريح اآلدمي وعلم األجنة
الهستولوجيا علم األنسجة وبيولوجيا الخلية

الفسيولوجيا (علم وظائف األعضاء)
الكيمياء الحيوية
الفارماكولوجيا اإلكلينيكية
الباثولوجيا (علم األمراض)
الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية
الطفيليات الطبية
طب المجتمع
الجراحة العامة
جراحة المخ واألعصاب
التخدير
العظام
المسالك
األنف واألذن والحنجرة
طب وجراحة العيون
النساء والتوليد
الباطنة العامة
القلب واألوعية الدموية
األمراض الصدرية
النفسية والعصبية
األمراض الجلدية
األمراض المتوطنة
طب األطفال
الباثولوجي اإلكلينيكية
الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية
األشعة التشخيصية
عالج األورام والطب النووي
طب األسرة
جراحة القلب والصدر
جراحة التجميل والحروق
الطب الطبيعي والتأهيل

رئيــس القســـم
أ.د /مصطفى محمود الجندى
أ .د  /مها السيد محمد السيد
أ .د /هشام أحمد ضياء عبد الرازق
أ .د /مها أحمد فتحى حمودة
أ .د /مها محمد على البطش
أ .د  /هيام عبد السميع ذكى عياد
أ .د  /مبروك محمود عفيفى
أ .د  /وفاء محمد ابراهيم القرش
أ  .د  /أميمة أبو الفتوح محمد محروس

أ  .د /حاتم محمود سلطان
د  /عصام الدين جابر صالح
أ  .د  /حاتم أحمد عطاهلل يوسف
أ  .د  /طاهر عبد الستار
أ  .د  /سلطان محمد على سلطان
أ  .د  /عصام عبد الونيس بحيرى
أ .د  /عبد الرحمن السباعى
أ  .د  /أيمن عبد القادر شبانة
أ  .د  /عبد هللا عبد العزيز بهنسى
أ  .د  /والء فريد عبد العزيز
أ  .د  /رمضان محمد بكر
أ  .د  /رشا على مصطفى القبانى
أ  .د  /عالء حسن عبد المؤمن مرعي

أ  .د  /عاطف ابو السعود على
أ  .د  /فادى محمد حسين الجندى
أ  .د  /روحية حسن عبد الغنى العدل
ا  .د  /صفاء عبد الظاهر أمين مصطفى

أ  .د  /محمد صالح الدين الزواوى
أ  .د  /ناصر محمد عبد البارى
أ  .د  /هاله محمد مصيلحى شاهين
أ  .د  /رفيق فكرى رسوم
أ  .د  /محمد أحمد أحمد مجاهد
أ  .د  /سمر جابر أحمد سليمان

المكـــان
الدور األول
الدور الثاني
الدور الرابع
الدور الرابع
الدور الثاني
الدور األول
الدور الخامس
الدور الخامس
الدور الخامس
الطوارئ
الطوارئ
الدور السابع
الدور السادس
الدور السابع
الدور الخامس
الدورالرابع
التخصصي
الدور الثالث
الدور الثاني
التخصصي
التخصصي
الدور األول
الطوارئ
التخصصي
الدور الرابع
الدور الثالث
الدور الثاني
معهد األورام
الدور السابع
الطوارئ
الطوارئ
الطوارئ
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مركز تطوير التعليم الطبى وتطوير الموارد البشرية
يهتم بمجال التعليم وخاصة التعليم الطبي من المجاالت المتطورة والمتجددة تب ًعا لتغيراإلحتياجات
الصحية للمجتمعات.

مادة ( -: )1رؤية المركز :
إحتراف وتميز وريادة للتعليم الطبي  ,وما يترتب عليه من تحسين الرعاية الصحية بكلية الطب
جامعة المنوفية محليًا وإقليميًا.

مادة ( -: )2رسالة المركز :
يعمل المركز علي تطوير التعليم الطبي لتخريج أطباء قادرين علي مواكبة المعايير المهنية العالمية
وقادرين علي التعلم مدي الحياة من خالل تصميمات جديدة للمناهج وتحسين أساليب التعليم والتعلم
والتقويم وتدريب وتحفيز هيئة التدريس  ,مع توفير البيئة التعليمية المالئمة.

مادة ( -: )3أهداف المركز :
 -1تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس فى عدة مجاالت مثل  :طرق التدريس وطرق
اإلمتحانات وتطوير المناهج والطب المبنى على الدليل واألخالقيات الطبية وأساسيات
اإلدارة .
 -2نشر ثقافة التطوير والتغيير والتعليم والتقويم الذاتى والتعلم مدى الحياة لكل الفئات .
 -3تطوير التعليم الطبى وفق خطة إستراتيجية تبنى على أسس منهجية تضمن إكتساب
الخريجين الجدارات المهنية الالزمة لسوق العمل وتحقق إصالح التعليم الطبى .
 -4تبنى أساليب تقويم موضوعية وعادلة توفر الدقية والواقعية والمصداقية وتعكس المعارف
والمهارات العلمية والفنية الالزمة لممارسة المهنة بشكل مرضى .
 -5تهيئة المناخ السليم للتدريب وتوفير اإلحتياجات الالزمة لتقويم البيئة التعليمية .
 -6تعزيز التعاون مع الهيئات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية فى مجال التعليم الطبى .
 -7تشجيع إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات الجودة العالية فى مجال
التعليم الطبى .
-8تطوير اإلدارة والقيادة فى التعليم الطبى
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اللجنة

اإلســم

الوظيفة

لجنة تطوير المناهج

أ0د /هيام عبد السميع عياد

رئيس اللجنة

لجنة تطوير طرق التقويم

أ.د /جيهان صالح

رئيس اللجنة

لجنة الدعم الطالبى

أ.م.د  /سوزى فايز عويضه

رئيس اللجنة

لجنة تطوير المحاضرات وطرق
التدريس

د /أمل سالمة

رئيس اللجنة

لجنة التعليم اإللكترونى

أ.د /أسماء جابر عبدة

رئيس اللجنة

لجنة القيم والرعاية الصحية

د /سلوى فؤاد عشيبة

رئيس اللجنة

لجنة التدريب

أ.م.د /إيناس الخولى

رئيس اللجنة

لجنة البحوث الطالبية

أ.د /أحمد رجب

رئيس اللجنة

.
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أ.د  /رانيا محمد عزمى الشاذلى

د  /أميرة فتحى
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كلية الطب – جامعة المنوفية
الالئحة الداخلية ـ البرنامج األساسى
بنظام الخمس سنوات والساعات المعتمدة
لبكالوريوس الطب والجراحة
2019/2018م
مقدمة
كلية الطب جامعة المنوفية هى إحدى كليات الطب المصرية المتميزة التي أنشئت
بقرارمن رئيس الجمهورية عام  1976ومنذ بدأ الدراسة بها في عام  1984وهى تحرص علي
تخريج كوادر متميزة علميا ً ومهاريا وخلقياً ,وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ً وإقليميا ً
ودولياً .وقد توجت الكلية بالحصول على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
في أغسطس 2013م مما ألقى عليها بتبعات مسئولية الحفاظ على السمعة الطيبة وإحراز المزيد من
التقدم وتلبية طموحات المستفيدين.
ً
وفي ضوء التطور السريع للمعلوماتية الطبية ومستجدات التعليم الطبي فضال عن اآلفاق
الواسعة غير المحدودة لسوق العمل أصبح تطوير برامج التعليم الطبي ضرورة ملحة لمواكبة هذه
المستجدات.
ً
ً
وقد شهدت السنوات األخيرة تطورا ملحوظا في مناهج كليات الطب على المستويين
الدولي واإلقليمي ،وقامت الهيئة الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي ) (WFMEبتحديد كفاءات
وجدارات يجب ان تتوافر في خريج كليات الطب .وقامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد ) (NAQAAEبتعديل المعايير االكاديمية المرجعية للتعليم الطبي ،مما أدى الى إعادة
النظر في المنهج الدراسي لكلية طب المنوفية من حيث المحتوى والمخرجات وطرق التدريس
والتعلم وأساليب تقييم الطالب .وقد فحصت كلية الطب – جامعة المنوفية العديد من البرامج
التدريسية لكليات الطب على المستويين العالمي واإلقليمي و قامت بعمل دراسة عن احتياجات سوق
العمل باإلضافة الستطالع آراء عينة من القيادات العامله بالمجال الطبي وبعض الخريجين
ومجموعة من طالب الطب وبعض المترددين علي المستشفيات وانتهت الى تعديل الالئحة في
ضوء المستجدات والتحديات التي تواجه التعليم الطبي.
وهللا ولي التوفيق،،،
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رؤيــة الكليــة

كلية رائدة معتمدة أكاديميا ً ذات سمعة إقليمية ودولية في العلوم الطبية

رسالــة الكليـة
تخريج طبيب ملتزم باألخالقيات الطبية متقن للجدارات التكاملية طبقا للمعايير القومية األكاديمية
المرجعية والتي تؤهله لتوفير رعاية طبية للمريض آمنة ومبنية على التحليل اإلكلينيكي والطب
المبني على الدليل .وأن يكون الخريج قادرا ً على التميز في البحث العلمي والمشاركة في تطوير
المجتمع ومهيأ للتعلم المستمر والعمل الجماعي متمتعا ً بمهارات اإلدارة.

األهداف :
 -1تخريج مقدم للرعاية الصحية في صورة ممارس عام في مختلف المنشآت الصحية على
دراية بالمشكالت الصحية الشائعة مع التركيز على خصائص المجتمع واحتياجاته
الصحية.
 -2تحقيق التكامل الفعال بين العلوم الطبية األساسية واإلكلينيكية.
 -3توفير الجدارات األساسية واإلكلينيكية لتقديم ممارسة طبية آمنة.
 -4إحترام األخالقيات الطبية وأخالقيات البحث العلمي والجوانب القانونية في الممارسة
الطبية.
 -5إكساب الخريج مهارات التعلم الذاتي وتحفيزه للتعلم الطبي المستمر.
 -6تطوير التفكير التحليلي لدى الطالب والمهارات العقلية ومهارات حل المشكالت.
 -7تأهيل الخريج إلجراء البحث العلمي.
 -8تعريف الخريج على برامج الرعاية الصحية المصرية وبرامج الرعاية الصحية األخرى
مع االستفادة الفعالة من الموارد المتاحة.
 -9تحقيق المعايير المطلوبة لينافس الخريج في سوق العمل المحلي والعالمي.
 -10تأهيل الخريج لقيادة فريق الرعاية الصحية والعمل بفاعلية كأحد أعضاء الفريق.

28

السمات والمالمح المميزة
تسعى كلية طب المنوفية إلى تطبيق األهداف المذكورة عن طريق تطبيق برنامج دراسي يعتمد
ويتسق مع معايير التعليم الطبي الدولية والقومية ومن أهم السمات المميزة للبرنامج:
 .1تطبيق التكامل األفقي بين العلوم الطبية المختلفة عن طريق إستخدام الحزم الدراسية
التكاملية.
 .2تطبيق التكامل الرأسي بين العلوم الطبية األساسية واإلكلينيكية عن طريق توفير خمس
ساعات معتمدة للتكامل الرأسي تتيح التعامل المبكر مع المرضي في المرحلة االولى
والتعرض للمعلومات األكاديمية كمقدمة للدراسة اإلكلينيكية في المرحلة الثانية.
 .3استخدام طرق التدريس التفاعلي والحلقات النقاشية المصغرة إلكساب الطالب مهارات
التعلم الذاتي.
 .4االهتمام بالبحث العلمي وإعداد طالب قادر على متابعة الحديث في المجال الطبي.
 .5تطبيق التعليم اإللكتروني في التدريس واالمتحانات.
 .6تفعيل معمل المهارات لتنمية المهارات اإلكلينيكية األساسية قبل ممارساتها على
المرضى.
 .7استحداث مصفوفة من المواد األساسية الطولية التي تهتم بالجانب الشخصي للطبيب
واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التعلم المستمر مثل مهارات التواصل والمهنية الطبية
وأخالقيات المهنة والجوانب القانونية و مهارات اإلسعافات االولية و مكافحة العدوى
وسالمة المريض.
 .8استحداث مصفوفة من المقررات االختيارية الطبية (مثل الخاليا الجذعية و البيولوجيا
الجزيئية) وغير الطبية (مثل اللغات وفنون الرسم والتمثيل) والتي تخدم االهتمامات
الشخصية للطالب وهواياتهم.
 .9تطوير طرق وأساليب التقييم.

إستراتيجيات ومصادر وأماكن التعليم والتعلم:
•

استراتيجيات التعليم والتعلم :تتبع إدارة البرنامج أحدث التطورات في طرق التعليم والتعلم
لتنفيذ البرنامج مثل:
 التعلم الذاتي حيث يقوم الطالب بتقديم عروض وكتابة مقاالت وتقارير وذلكباستخدام مكتبة الكلية والشبكة العنكبوتية.
 المحاضرات التفاعلية والمشاركة اإليجابية للطالب أثناء المحاضرات. التعلم في مجموعات صغيرة ( (Small group learningشامالً التعلم عنطريق حل المشكالت ) (problem solving activitiesوالمحاكاة
)(simulationولعب األدوار )  (role playالتعلم التعاوني ).(PBL/ TBL
 -استخدام تكنولوجيا التعلم مثل المقررات ااإللكترونية.
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 التدريب اإلكلينيكي من خالل التعلم القائم على المجتمع (Community based)learningبالمرحلةاألولى للبرنامج والمقررات اإلكلينيكية بالمرحلة الثانية.
مصادر التعليم و التعلم:
تشمل مصادر التعليم والتعلم الكتب الدراسية والمراجع العلمية والدوريات البحثية وشبكة
اإلنترنت.
أماكن التعليم والتعلم:
 قاعات الدروس والمعامل والندوات والحلقات النقاشية وتحتوي كل منها علىاألجهزة العارضة (الداتاشو) وشاشات العرض وأجهزة كمبيوترمتصلة بالشبكة
العنكبوتية.
 مكتبة الكلية. التدريب العملي بالمرحلة األولى للبرنامج يتم في معامل الكلية بما تتضمنه منتجهيزات تشمل ميكروسكوبات ومختلف التجهيزات المعملية تبعا للقسم المختص
بالتدريب.
 التدريب اإلكلينيكي يتم في األماكن اآلتية: oقاعات الدروس اإلكلينيكية وهى مزودة بشاشات عرض ونماذج محاكاة وأجهزة
عرض (داتا شو).
 oاألقسام اإلكلينيكية الداخلية والطوارئ والعيادات الخارجية.
 oمعامل المهارات وما تحتويه من نماذج ومحاكيات.
 وحدات صحية ومراكزطبية بمدينة شبين الكوم وضواحيها (بموجب إتفاقية تعاونمع وزارة الصحة).

الباب األول
مادة ( : )1قواعد القبول بالكلية :
يتم قبول الطالب الحاصلين على الثانوية العامة (الشعبة العلمية) وما يعادلها ممن يتم
توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق والمحولين من كليات اخرى فى ضوء احتياجات الكليه
وطبقا للقواعد والشروط التى يضعها المجلس األعلى للجامعات.
مادة( : )2منح الدرجة :
تمنح جامعة المنوفية بنا ًء علـى طلـب مجلس كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب
والـجراحة (نظام الساعات المعتمدة).
مادة ( :)3األقسام العلمية بالكلية:
االقسام العلمية
-1

Department

قسم التشريح االدمى وعلم األجنة

code

Human Anatomy and Embryology

ANAT

قسم الهستولوجيا (علم االنسجة
-2
وبيولوجيا الخلية)

Histology and cell Biology

HIST

(علم

Medical Physiology

PHYS

Medical
Biochemistry
MolecularBiology

BIO

Pathology

PATH

Clinical Pharmacology

PHAR

Medical
Microbiology
Immunology

MICR

Medical Parasitology

PARA

Ophthalmology

OPHT

Otorhinolaryngology

ENT

Forensic Medicine
Toxicology

FORE

Public health&Community Medicine

COM
INTM

قسم الفسيولوجيا
-3
وظائف االعضاء)
قسم الكيمياء
-4
والبيولوجيا الجزئيه

الطبية

الطبية

الحيوية

-5

قسم الباثولوجيا (علم األمراض)

-6

قسم الفارماكولوجيا االكلينيكية

-7
الطبية

قسم

-8

قسم الطفيليات الطبية

-9

قسم طب وجراحة العيون

-10

قسم االذن واالنف والحنجرة

 -11قسم
االكلينيكية

الميكروبيولوجيا

الطب

الشرعى

والمناعة

والسموم

and

and

Clinical

and

-12

قسم الصحة العامة وطب المجتمع

-13

قسم الباطنة العامة

Internal Medicine

-14

قسم طب االطفال

Pediatric Medicine

PEDI

-15

قسم األمراض العصبية والنفسية

Neurology& Psychiatry

NEUR

-16

قسم األمراض الجلدية والتناسلية

Dermatology , Andrology &STDs

DERM
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code

االقسام العلمية

Department

TROP

Tropical Medicine

قسم األمراض المتوطنة

-17

CHES

Chest

قسم األمراض الصدرية

-18

SURG

General Surgery

قسم الجراحة العامة

-19

CARS

Cardiothoracic Surgery

قسم جراحة القلب والصدر

-20

OBSGN

Obstetrics &Gynecology

قسم امراض النساء والتوليد

-21

ORTH

Orthopedic Surgery

قسم جراحة العظام

-22

UROL

Urology

NEUS

Neurosurgery

ANET

Anaesthesia& Surgical Intensive Care

RAD

Diagnostic Radiology

ONCO

Clinical Oncology
Medicine

CARD

Cardiology& Angiology

CPATH

ClinicalPathology

FAML

Family Medicine

PLAS

Plastic Surgery

PHRH

Physical medicine
&Rehabilitation

البولية

المسالك

جراحة

 قسم-23
والتناسلية

قسم جراحة المخ واالعصاب

and

Nuclear

,Rheumatology

-24

 قسم التخدير والعناية المركزة-25
الجراحية
قسم االشعة التشخيصية

-26

قسم عالج االورام والطب النووى

-27

قسم القلب واالوعية الدموية

-28

قسم الباثولوجيا االكلينيكية

-29

قسم طب االسرة

-30

قسم جراحة التجميل والحروق

-31

قسم الطب الطبيعي والروماتيزم

-32
والتأهيل
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الباب الثانى – نظام الدراسة
مادة( : )4مدة الدراسة :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة – نظــــــــــــام الساعــــــــات
المعتمـــــــــدة هي خمسة مستويات دراسية مقسمة على عشرة فصول وال يُمنح الطالب درجة
البكالوريوس إال إذا استكمل متطلبات التخرج تليهم سنتان للتدريب " االمتياز".
مادة( : )5نظام الدراسة :
• مدة الدراسة بالكليه هى خمسة مستويات (بكل مستوى فصالن دراسيان).
• تنقسم الدراسة بالكلية إلى مرحلتين أولى وثانية تشمل كل منهما خمسة فصول.
 -1المرحله األولى :وتشمل الفصول الدراسية "األول  -الثاني  -الثالث  -الرابع -
الخامس".
 -2المرحله الثانية :وتشمل الفصول الدراسية "السادس -السابع  -الثامـن  -التاسع -
العاشر".
ً
• مدة الدراسة واالختبارات لكل مستوى هى ثمانية وثالثون أسبوعا (لكل فصل دراسي ستة
عشرة أسبوعا ً للدراسة وثالثة أسابيع لالختبارات) ,
• تبدأ الدراسة وتنتهى مع الفصول المختلفة على النحو التالي :
امتحان الدور
بداية
امتحان الدور الثاني
الفصل
االول
الدراسة
الفصـــــــل األول والثالث والخامس
أغسطس
يناير
سبتمبر
والسابع والتاسع
الفصـــــــل الثاني والرابـع والسادس
أغسطس
يونيه
فبراير
والثامــــن والعاشر
• لمجلس الكلية اقتراح تعديل مواعيد بداية أو نهاية أي من الفصول الدراسية وذلك في
اطار الخريطه الزمنيه التي يحددها المجلس األعلى للجامعات وموافقه مجلس الجامعة.
مادة ( :)6الساعة المعتمدة :
الساعة المعتمدة وحدة قياسية للدراسة وتعادل:
 ساعة معتمدة تساوى  15ساعة دراسية نظرية. أو 30ساعة دراسية عملية أو إكلينيكية. -أو  60ساعه دراسية بحثية أو أنشطة ميدانية.
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مادة ( : )7الحضور والمواظبة :
 يجب على الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية واإلكلينيكية وقاعات البحث وفقا ً للنظام الذىيقرره مجلس الكلية .على أال تقل نسبة الحضور عن  %75من دروس كل حزمة دراسية أو كل
مقرر على حدة .ولمجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس االقسام المختصة أن يصدر قرارا ً
بحرم ان الطالب من التقدم إلى اإلمتحان في الحزم الدراسية أو المقررات التي لم يستوف فيها
نسبة الحضور .وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا ً في الحزم الدراسية أو المقررات التي حرم
من التقدم لإلمتحان فيها .إال إذا قدم عذرا ً يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا ً بعذر مقبول.
 الطالب الباقون لإلعادة مطالبون باالنتظام في الحضور" الدروس النظرية والعملية واالكلينيكية"مثلهم مثل الطالب المستجدين.
مادة ( :)8متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
مجموع الساعات المعتمده للبرنامج205 :ساعة معتمدة موزعة كالتالي:
المرحلة
المرحلة
الحزم الدراسية و المقررات
المجموع
الثانية
األولى
حزم دراسية و
حزم دراسية
181
93
88
مقررات تكاملية
ومقررات
أساسية
7
3
4
مقررات طولية
10
5
5
مقررات اختيارية
5
2.5
2.5
مواد التكامل الرأسي
2
2
متطلبات جامعة
205
103.5
101.5
المجموع
 oأن يجتاز الطالب االختبارات المقررة لجميع المقررات اإلجبارية والمقررات التى
إختارها الطالب من بين المقررات االختيارية وإجتياز مقرري حقوق اإلنسان ومكافحة
الفساد ــ ومدخل الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي كمتطلب جامعة وفقا ً للقرار
الوزاري في هذا الشأن ،وأى متطلبات جامعية أخرى يتم فرضها بعد إقرار هذه الالئحة.
 oمواد التكامل الرأسي يحددها منسق الحزمة الدراسية.
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35

36

37

38

39

40
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المقررات االختيارية):(Elective courses
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELE 201
ELE 202
ELE 203
ELE 204
ELE 205
ELE 206
ELE 207
ELE 208
ELE 209

مقررات غير طبية
الرسم و التصوير
تصميم الرسومات
الموسيقى
الحاسب اآللي و لغات البرمجة
تصميم األزياء
تدريب المدربين
اإلدارة المالية
التسويق اإلليكتروني
اللغة اإلنجليزية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELE 101
ELE 102
ELE 103
ELE 104
ELE 105
ELE 106
ELE 107
ELE 108
ELE 109

10

ELE 210

اللغة األلمانية

10

ELE 110

11
12
13
14

ELE 211
ELE 212
ELE 213
ELE 214

15

ELE 215

16
17
18
19
20
21
22
23
24

ELE 216
ELE 217
ELE 218
ELE 219
ELE 220
ELE 221
ELE 222
ELE 223
ELE 224

25

ELE 225

26

ELE 226

27

ELE 227

28

ELE 228

29

ELE 229

30

ELE 230

اللغة الفرنسية
الترجمة
فيزياء
الفلسفة
األعمال الفنية ( الرسم -أعمال الزجاج
– الحرق على الخشب – الجرافيتي)
مشغوالت يدوية
فنون الطهى
التمثيل و فن المسرح
فن الخط
القيادة و إدارة المشاريع
إدارة الوقت
اإلبداع و التخطيط العقلي
اداره الموارد البشرية
العالقات العامة
فن الكتابة(رواية– قصة قصيرة -
مقال)
إدارة المستشفيات Hospital
management
إدارة الكوارث Disaster
management for health
professionals
جودة الرعاية الصحية Quality of
health care
المعلوماتية الصحية Biomedical
informatics
هندسة طبية Medical
engineering

11
12

ELE 111
ELE 112

42

مقررات طبية
Stem cells
Biomedical genetics
Molecular biology
Advanced life support
Tissue culture
Experimental animal model
‘Ultrasonography
Clinical nutrition
Surgical intensive care
Complementary and
alternative medicine
Organ transplantation
Echocardiography

توزيع الدرجات المختلفة و ساعات الورقة االمتحانيةعلى الحزم الدراسية والمقررارت المنفصلة
م

الحزمة الدراسية

1

Foundation1

2

Foundation2

3

Foundation3

4

Foundation4

األقسام العلمية

إجمالي الدرجات

الساعات
المعتمدة

الدرجة
الكلية
137.5

زمن االمتحان

نظري

عملي

األنشطة

55

41.25

41.25

5.5

25

18.75

18.75

2.5

62.5

65

48.75

48.75

6.5

162.5

45

33.75

33.75

4.5

112.5

5

)Musculoskeletal(1

50

37.5

37.5

5

125

ساعتان

6

)Musculoskeletal (2

40

30

30

4

100

7

Blood &Lymphtics

70

52.5

52.5

7

175

8

Cardiovascular system

95

71.25

71.25

9.5

237.5

9

Respiratory system

60

45

45

6

150

10

Nutrition

25

18.75

18.75

2.5

62.5

11

Gastrointestinal system

80

60

60

8

200

12

Renal & Urinary system

50

37.5

37.5

5

125

ساعه
ونصف
ثالث
ساعات
ورقتان
كل
ورقه
ساعتان
ساعتان
ونصف
ساعه
واحده
ثالث
ساعات
ساعتان

13

Reproductive.& Breast

60

45

45

6

150

14

Endocrine

60

45

45

6

150

15

)CNS & Special Senses (1

50

37.5

37.5

5

125

ساعتان
ونصف
ساعتان
ونصف
ساعتان

16

)CNS & Special Senses (2

50

37.5

37.5

5

125

ساعتان

Basic clinical examination

25

18.75

18.75

2.5

62.5

Dermatology
Community medicine
Primary health care and
elderly care

20
50

15
37.5

15
37.5

25

18.75

18.75

17
18
19

+

التشريح
الهستولوجي
الفسيولوجي +
الكيمياء الحيوية
الباثولوجي+
الفارمااكولوجى
الطفيليات+
الميكروبيولوجيا

2
5
2.5

50
125
62.5

مدة
االمتحان
فى
الورقه
التحريريه
تساوى
مده
الساعات
المعتمدة
النظرية

ساعهواحده

ساعتان
ساعه
واحده
ساعتان
ونصف
ساعتان

ساعتان

ساعهواحده

ساعتان
ساعه
واحده

ساعتان

43

ساعه واحده

ساعتان

ثالث
ساعات
ثالث
ساعات

62.5

2.5

18.75

18.75

25

Child health

ساعه واحده

62.5

2.5

18.75

18.75

25

Investigations

نصف
ساعه

25

1

7.5

7.5

10

Oncology

نصف
ساعه

25

1

7.5

7.5

10

Clinical Psychology

175

7

52.5

52.5

70

Heart and chest diseases

112.5
62.5

4.5

33.75

33.75

45

2.5

18.75

18.75

25

125
137.5

5

37.5

37.5

50

5.5

41.25

41.25

55

37.5

37.5

50

1.5

11.25

11.25

15

8

60

60

80

6

45

45

60

1.5

11.25

11.25

15

ساعتان
ساعه
واحده

4.5

33.75

33.75

45

ساعتان

112.5
125

Endocrinology and breast
Hematology
and
lymphatics
Gynecology
Renal and urinary diseases
and andrology
Gynecology
and
Obstetrics
obststrics
and family
medicine
Family
medicine
Gastroentrology,
hepatology and infectious
diseases
Psychiatry
and
neurological dieseases
Pediatric
and
plastic
surgery
Ear, Nose and Throat

5

37.5

37.5

50

Ophthalmology

ثالث
ساعات

175

7

52.5

52.5

70

5

37.5

37.5

50

critical
care
Orthopedics
and
rheumatology

1

7.5

7.5

10

Vascular surgery

45

45

60

ساعتان
ساعتان
ساعتان
ونصف

ساعتان
نصف
ساعه

ثالث
ساعات
ثالث
ساعات

ساعتان
ونصف

37.5
200

ساعتان
ونصف
نصف
ساعه

ساعتان

ساعتان
ونصف

125

150
37.5

ساعتان

125

نصف
ساعه

25
150

5

6

Emergency

Forensic

and

medicine and
txicology

44

20

21
22
23
24

25

26

27
28
29
30

31

32

مادة ( : )10جدول توزيع الحزم الدراسية و المقررات المنفصلة على المستويات و الفصول
الدراسية
المستوي األول – الفصل األول
الحزمة الدراسية

م

كود المقرر

1

INTROANAT/EMB/HIST
1101
INTRO-PHYS/BIO
1102
INTROPATH/PHAR 1103
INTROPARA/MICRO1104

2

UN 01

3

ELE

األقسام العلمية

33

49.5

99

4

5.5

137.5

15

22.5

45

2

2.5

62.5

الباثولوجي+الفارما

39

58.5

117

6

6.5

162.5

27

40.5

81

4

4.5

112.5

1

20

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

21.5

475

Foundation2

الطفيليات+
Foundation4
الميكرو
* مدخل الجوده واالعتماد في
مؤسسات التعليم العالي
*الماده االختيارية

4

عدد
األسابيع

التشريح وعلم
االجنة+
الهستولوجي
الفسيولوجي +
الكيمياء الحيوية

Foundation1

Foundation3

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

الساعات
المعتمدة

الدرجة

*مواد التكامل الرأسي

15

المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
المستوي األول – الفصل الثاني

تدرس طوال الفصل
الدراسى اسبوعيا

129

171

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

342

16

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

45

90

6

5

125

72

4

4

100

126

6

7

175
25

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

MSI 1201

) Musculoskeletal(1

30

2

MSII
1202
PL/LYM
1203

) Musculoskeletal(2

24

36

Blood &Lymphtics

42

63

4

PC1204

Medical
Professionalism and
communication skills

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

5

ELE

المادة االختيارية*

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

6

UN 02

* حقوق االنسان حقوق
األنسان ومكافحه الفساد

1

20

0.5

12.5

19,5

425

3

7

*مواد التكامل الرأسي
المجموع

تدرس طوال الفصل
الدراسى اسبوعيا

15

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
111

144

297

16

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

45

المستوي الثاني– الفصل األول
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

الحزمة الدراسية

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

57

85.5

171

8

9.5

237.5

36

54

108

6

6

150

15

22.5

45

2

2.5

62.5

2

50
25

م

كود المقرر

1

CVS 2101

2

RES 2102

3

NUT 2103

Nutrition

4

EBM/BMR/B
2104

EBM, Basics of
medical research
and biostatistics

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

5

ELE

الماده االختيارية*

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

21.5

500

Cardiovascular
system
Respiratory
system

6

المجموع

162

108

16

324

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
المستوي الثاني– الفصل الثاني
م

كود المقرر

1

GIT 2201

2

URIN
2202
REP/BR
2203

4

ELE

3

5

الدرجة

48

72

144

7

8

200

30

45

90

4

5

125

36

54

108

5

6

150

*الماده االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

16

20.5

475

الحزمة الدراسية
Gastrointestinal
system
Renal & Urinary
system
Reproductive
system & Breast

المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

46

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

114

171

342

المستوي الثالث–– الفصل األول
م

كود المقرر

1

ENDO
3101
CNS/SPI
3102
CNS/SPII
3103
BLS 3104

2
3
4
5
6

ELE

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

Endocrine

36

54

108

5

6

150

CNS &Speciql Senses
)(1
& CNS
)SpecialSenses(2
Basic life support

30

45

90

5

5

125

30

45

90

6

5

125

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
16
288
144
96

1
0.5
18.5

25
12.5
425

الحزمة الدراسية

*الماده االختياريه
*مواد التكامل الرأسي
المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
المستوي الثالث–– الفصل الثانى
م

كود المقرر
BME 3201

1

الحزمة الدراسية او المقرر
المنفصل
Basic clinical
examination

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة
15

22.5

45

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

2

2.5

62.5

DERMA
3202

Dermatology

12

18

36

2

2

50

2

COM 3203

Community
Medicine

30

45

90

5

5

125

3

PHC/ELD
3204

Primary health care
and elderly care

15

22.5

45

2

2.5

62.5

4

CHLD 3205

Child Health

15

22.5

45

2.5

62.5

5

INVEST
3206
ONCO 3207

Investigations

15

22.5

45

2

2.5

62.5

Onchology

6

9

18

1

1

25

7

PSYCH
3208

1

25

8
9

ELE

1
0.5
20.5

25
12.5
475

6

Clinical Psychology
*المادة االختيارية
*مواد التكامل الرأسي
المجموع

2

تدرس
طوال
18
9
6
الفصل
تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
16
342
171 114

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

47

المستوي الرابع–– الفصل االول
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

63

126

6

7

175

81

4

4.5

112.5

2

2.5

62.5

4

5

125

1

25
25

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

CVS/CHEST
4101

Heart and chest
diseases

42

2

ENDO/BR
4102

3

HEMA 4103

Endocrinology and
Breast
Hematology and
lymphatics

27

40.5

15

22.5

45

4

GYN 4104

Gynecology

30

45

90

5

PS/IC 4105

Patient safety and
infection control

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

6

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

21,5

500

7

114

المجموع

171

342

16

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
المستوي الرابع–– الفصل الثانى
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

49.5

99

5

5.5

137.5

117

5

6.5

162.5

144

6

8

200

1

25

0.5

12.5

21.5

500

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

GE/URIN
4201

Renal and urinary
diseases and
andrology

33

2

OBS/FAML
4202

Obstetrics and
family medicine

39

58.5

3

GIT/HEPT/ID
4203

Gastroentrology,
Hepatology and
infectious diseases

48

72

4

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

5

المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

48

120

180

360

16

المستوي الخامس–– الفصل االول
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

54

108

5

6

150

81

4

4.5

112.5

2

1.5

37.5

5

5

125

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

PSYCH/NEUE/NEUS
5101

Psychiatry and
neurology

36

2

ENT 5102

3

PEDIA/PLAST 5103

Ear, Nose and
Throat
Pediatric and
plastic surgery

27

40.5

9

13.5

27

4

OPHTH 5104

Ophthalmology

30

45

90

5

ETHICS 5105

Ethical and
legal issues in
medical
practice

6

ELE

*المادة االختيارية
*مواد التكامل
الرأسي

7
المجموع

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

19.5

450

102

153

306

16

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
المستوي الخامس–– الفصل الثانى
م

كود المقرر

1

EMERG 5201

2

VAS 5202

3

ORTH/RHEM
5203

Orthopedics and
Rhematology

4

FORE/TOX
5204

Forensic medicine
and Toxicology

5

ELE

*المادة االختيارية

6

الحزمة الدراسية
Emergency and
critical care
Vascular surgery

*مواد التكامل الرأسي
المجموع

إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

42

63

126

6

7

175

6

9

18

1

1

25

30

45

90

4

5

125

36

54

108

5

6

150

1

25

0.5

12.5

20.5

475

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا
تدرس طوال الفصل الدراسى
اسبوعيا
16
342
171
114

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

49

مادة ( )11متابعه التدريس:
يقوم مجلس الكليه بتشكيل لجنة لتسيير البرنامج تشمل منسق اكاديمى للبرنامج ومنسقين للفصول
الدراسية ومنسقين للحزم الدراسيه والمقررات المنفصلة من السادة أعضاء هيئة التدريس وتعرض
جميع الموضوعات المتعلقه بالعمليه التعليميه على مجلس الكلبه.
مهام المنسق االكاديمى للبرنامج الدراسى :
• االشراف على تنفيذ مهام منسقى الفصول الدراسيه ومنسقى الحزم الدراسية و المقررات.
• االشراف على إعداد و اعالن التوصيف المنهجى ومستخرجات العمليه التعليميه قبل بدء
الدراسة.
• االشراف على اعداد و اعالن الجداول الدراسية المفصلة قبل بدء الدراسة.
• دراسة الصعوبات التى تواجه تنفيذ البرنامج الدراسى ورفع تقرير بذلك الى وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب.
• رفع المقترحات المتعلقة بتطوير الحزم والمقررات الدراسية الى وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب.
• متابعة وتحليل نتائج االمتحانات مع منسق الحزمة الدراسية أو المقرر المنفصل.
• إعداد التقرير السنوى للبرنامج وعرضه على الجوده تمهيدا لعرضه على مجلس الكلية.
مهام منسقى الفصول الدراسية-:
• مراجعه المحتوى العلمى للمقررات مع منسقى الحزم الدراسية بعد اعتمادها من األقسام.
• تنسيق الجدوال الدراسية للفصل الدراسى .
• متابعة تنفيذ التكامل على مستوى التدريس النظرى والعملى او االكلينيكى وتنفيذ
االمتحانات التكاملية النظرية والعملية في الفصل الدراسي .
• متابعة منسقى الحزم الدراسية والمقررات المنفصلة والتنسيق بينهم ورفع متطلباتهم الى
المنسق األكاديمى للبرنامج.
• دراسة النتائج ووضع الخطة المستقبلية.
مهام منسقى الحزم الدراسيه او المقرر المنفصل:
• استطالع رأي األقسام العلمية المشاركة فى المحتوى العلمي للحزمه الدراسية .
• إعداد التوصيف المنهجى ومستخرجات العملية التعليمية للحزمة الدراسية او المقرر
المنفصل.
• إعداد الجدول الدراسي موضح به المحتوى العلمى وبالتواريخ الزمنية والقائمين على
التدريس وذلك للمحاضرات النظرية والدورس العملية او االكلينيكية والحلقات النقاشيه
التفاعلية واألنشطة قبل بداية العام الدراسى تحت إشراف منسق الفصل الدراسي.
• متابعة تنفيذ التكامل على مستوى التدريس النظرى والعملى أو اإلكلينيكي.
• اإلعالن عن تفاصيل درجات أعمال السنة والعملى قبل بداية الفصل الدراسى.
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• إعالن نتائج االمتحانات الدورية واألنشطة مع نموذج لإلجابة الصحيحة قبل امتحان نهاية
العام.
• وضع االمتحانات التكاملية النظرية والعملية أو اإلكلينيكية للحزمه الدراسية او المقرر
المنفصل بالتعاون مع األقسام المشاركة في الحزمة.
• رصد الغياب وتحديد الطالب المحرومين من دخول االمتحان طبقا لالجراءات المعتمدة
من الكلية.
• متابعة التصحيح و التظلمات في الكنترول.
• تقديم تقرير عن الحزمة الدراسية أو المقرر الدراسي لمنسق الفصل فى نهاية المقرر
الدراسى.
مادة ( )12المقررات االختيارية:
 يختار الطالب عشرة مقررات اختيارية علي مدار المستويات الخمسة " مقرر لكل فصل دراسي"من قائمة يعتمدها سنويا ً مجلس الكلية قبل بدء الدراسة بحد أدنى خمسة مقررات طبية.
 ال تضاف الدرجات الحاصل عليها الطالب في المقررات االختيارية إلى درجات الفصل الدراسيأو المجموع التراكمي وال يؤثر الرسوب في هذه المقررات على انتقال الطالب من مستوى دراسي
الي المستوى األعلى.
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الباب الرابع – نظام االمتحانات
مادة ( :)13نظام االمتحانات .
• تعقد امتحانات نهائية في نهاية كل فصل دراسي وعند نهاية السنة الدراسية (دور ثاني)
(للطالب الراسبين والمتخلفين عن مقررات أو حزم دراسية) وفقا للجدول.
• تعقد امتحانات نهائيه للفصل الدراسى االول لجميع المستويات فى شهر يناير .
• تعقد امتحانات نهائيه للفصل الدراسى الثانى لجميع المستويات خالل شهر يونيو.
• تعقد امتحانات الدور الثاني للطالب الراسبين والمتخلفين خالل شهر اغسطس من كل عام.
• يعقد امتحان لمتطلبات الجامعة للتخرج وال تضاف درجاتهما إلى درجات الفصل الدراسي
أو المجموع التراكمي وال يؤثر الرسوب فيهما على انتقال الطالب من مستوى دراسي إلى
أخر.
• يلتزم منسقو الحزم الدراسية ورؤساء األقسام في المقررات المنفصلة بعمل اختبارات بنائية
( )Formative assessmentمرة واحدة علي األقل خالل كل فصل دراسي
• تجرى امتحانات أعمال السنة على مدار الفصل الدراسي و يكون مسؤوال عنها منسق
الحزمة الدراسية أو المقرر المنفصل.
مادة( :)14نظام التقييم و حساب الدرجات:
• تحسب الدرجة النهائية لكل حزمة دراسية أو مقرر منفصل كاألتى-:
 oعدد الساعات المعتمدة لكل حزمة دراسية أو مقرر منفصل × 25درجة
للمقررات األكاديمية واالكلينكية بالمرحلتين األولى والثانية.
• توزع الدرجة النهائية لكل حزمة دراسية أو مقرر منفصل كما يلى -:
 %40 oلالختبار التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى.
 %30 oلالختبار العملى أو اإلكلينيكى فى نهاية الفصل الدراسى.
 %30 oلجميع األعمال الفصلية شاملة امتحانات أعمال السنة.
 تشمل أعمال السنة أنشطة دراسية وبحثية وتقييم المجموعات التعليمية الصغيرةوامتحانات موضوعية فصلية وذلك أثناء أعمال التدريس بالفصول الدراسية طبقا لما
يقرره مجلس الكلية بناءا على رأى القسم العلمي.
• عدد ساعات اإلختبار التحريري النهائي يعادل عدد الساعات النظرية المعتمدة للمقرر
وتوزع على ورقة أسئلة واحدة أو أكثر بحد أقصى ثالث ساعات لكل ورقة.
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مادة ( :)15المسئولية عن االمتحانات :
ً
• يكون منسق الحزمة الدراسية مسئوال عن اعداد الورقه االمتحانيه مما يتسلمه من السادة
أعضاء هيئه التدريس المشاركين في تدريس الحزمة الدراسية وفقا ً للوزن النسبي لكل
قسم مشارك حسب ما هو موضح سابقا بالالئحة مع مراعاة التكامل فى االمتحان
التحريرى.
• بالنسبه للمقرر المنفصل يكون رئيس القسم العلمى مسئوال عن اعداد االمتحان مما يتسلمه
من السادة اعضاء هيئة التدريس المشاركين فى تدريس المقرر .
• يكون كل قسم علمى مشارك في الحزمة الدراسية مسئوال عن تقييم الطالب أثناء فترة
الدراسة بالقسم في ضوء الزمن المخصص بالجدول الدراسي ودرجة أعمال السنة
المخصصة.
• تضع األقسام المشاركة في كل حزمة دراسية امتحانا تكامليا ألعمال السنة في نهاية
الحزمة الدراسية يشكل نسبة  %10من درجات الحزمة.
• ويتم تسليم جميع الوثائق االمتحانية و كشوف الدرجات النهائية الخاصة بأعمال السنة
مجمعة الى الكنترول.
• يعد كل قسم علمى االمتحان العملى أو االكلينكى الخاص به في آخر الفصل الدراسي
والذى يجرى بإشراف منسق الحزمة الدراسية لمراعاه التكامل فى االمتحان العملى.
مادة ( :)16قواعد عمل الكنترول وتنظيم االمتحانات:
• يتم وفقا لقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذيه والقرارات الوزاريه والقواعد المنظمه
في هذا الشان.
• ال يسمح للطالب بدخول االمتحان التحريرى النهائى بعد مضى ربع الوقت على بدايته
إال بإذن من عميد الكليه وال يسمح ألى طالب بالخروج قبل مضي نصف الوقت
المحدد لالمتحان.
• يتابع منسق كل حزمة دراسية اإلشراف على تصحيح أوراق امتحانات الحزمةالدراسية
حسب القواعد المعمول بها في أعمال الكنترول شامال نموذج االجابة النموذجية على أن
ينتهى التصحيح خالل مدة أقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ عقد االمتحان النهائى.
مادة ( :)17النجاح والرسوب واالنتقال من مستوي آلخر :
• درجة النجاح للحزمة الدراسية أوالمقرر ال تقل عن  " D" %60من المجموع الكلي له
على أال تقل نسبة النجاح باالمتحان التحريري النهائي عن %40
• اذا تعددت الورقه االمتحانيه للحزمه الدراسيه يشترط الحصول علي  %40لمجموع
األوراق االمتحانيه التحريريه.
• اذا تعددت الحزم الدراسيه او المقرر المنفصل بالورقه االمتحانيه يشترط الحصول علي
 % 40باالمتحان التحريري في كل حزمه دراسيه او المقرر المنفصل ويكون درجة
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النجاح للحزمه الدراسيه او المقرر المنفصل  %60من المجموع الكلى للحزمه الدراسيه او
المقرر المنفصل.
• تقسم الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل حزمة دراسية أو مقرر منفصل على
النحو التالي:
التقدير
النسبة
ممتاز
A
 %85فأكثر
 %75ألقل من %85

B

جيد جدا

 %65ألقل من %75

C

جيد

 %60ألقل من %65

D

مقبول

أقل من %60

F

راسب

W

منسحب

• إذا رسب طالب في واحدة أوأكثر من الحزم الدراسية أوالمقررات المنفصلة اإلجبارية في
البرنامج فيحق له دخول امتحان الدورالثاني في نهاية السنة الدراسية.
• ال يسمح للطالب باالنتقال الى المستوى االعلى في حالة رسوبه في الدور الثاني في حزم دراسية
أو مقررات تؤدى إضافة ساعاتها المعتمدة للمستوى الدراسي التالي الى تجاوز الحد األقصى
للعبء االدراسى وهو "50ساعه معتمده" .بدون المواد التي ال تضاف الى المجموع و يبقى
لإلعادة و عليه إعادة دراسة الحزم الدراسية او المقررات الراسب فيها فقط.
الى لالنتقال الى المستوى
الى لالنتقال
الى لالنتقال
لالنتقال
الخامس
المستوى الرابع
المستوى الثالث
المستوى الثانى
ينتقل الطالب الى ينتقل الطالب الى ينتقل الطالب الى ينتقل الطالب الى
شروط
الخامس
الرابع المستوى
االنتقال المستوى الثانى المستوى الثالث المستوى
ساعات بعدد ساعات تخلف بعدد ساعات تخلف
ساعات بعدد
للمستوى بعدد
االعلى تخلف  11ساعه تخلف  14ساعه  10ساعات معتمده  13ساعه معتمده
معتمده باالضافه معتمده باالضافه باالضافه الى المواد باالضافه الى المواد
الى المواد التى ال الى المواد التى ال التى ال تضاف الى التى ال تضاف الى
المجموع
الى المجموع
الى تضاف
تضاف
المجموع
المجموع
• يسمح للطالب بإعادة المستوى (السنة) في حزم دراسية أو مقررات منفصله راسب فيها
وفقا للقواعد التي يحددها قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن وما يستجد من قرارات من
المجلس االعلى.
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• إذا رسب الطالب فى مقرر إختيارى فبإمكانه إعادة اإلمتحان أو دراسة مقرر إختيارى آخر
بديل إلكمال متطلبات التخرج وذلك بعد استشارة المرشد األكاديمي .
• يعقد امتحان متطلبات للجامعة و المواد االختيارية و مقررات التكامل الرأسي وال تضاف
درجات أي من هذه المواد إلى درجات الفصل الدراسي أو المجموع التراكمي وال يؤثر
الرسوب فيها على انتقال الطالب من مستوى دراسي إلى أخر.
• الطالب الذي يتغيب عن أداء االمتحان بعذر مقبول من قبل مجلس الكلية يحق له االحتفاظ
بتقديره عند أداء امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بدرجات أعمال السنة.
• عند حساب الدرجات يعتبر تقدير الطالب في المادة الراسب فيها مقبوال "بحد اقصى اقل
من جيد بدرجة " ويحتفظ بتقديره في المواد التي نجح فيها.
• يعرض مجلس الكلية قواعد الرأفة في بداية كل عام دراسي لإلعتماد من مجلس الجامعة
وتكون تلك الدرجات إعتبارية.
مادة(  :)18التظلمات و تعديل التقدير :
• تعتبر جميع التقديرات نهائية وذلك بمجرد اعتمادها رسميا.
• يجوز للطالب ان يتقدم بطلب خطى إلى عميد الكلية لمراجعة درجات االمتحان النهائى فى
حزمة دراسية او اكثر او مقررات منفصله خالل مدة اقصاها أسبوعين من تاريخ اعالن
النتيجة ويتم تحديد آليه تنفيذ ذلك وفقا ً للقوانين والقرارت المنظمة لذلك.
• ينظر في التظلمات لجنة من أعضاء (الكنترول ) مع منسق الحزمه الدراسيه او المقرر
المنفصل ويبلغ القرار الى شئون الطالب فى حاله ثبوت الحق فى تعديل الدرجة.
• يتم تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ مادى فى النتيجة ويتم اإلعتماد من مجلس
التعليم ومجلس الجامعة وفقا ً للقرارت المنظمة.
مادة ( :)19التقديرات :
ً
يكون حساب تقديرات الفصول الدراسية والمستويات الدراسية طبقا للجدول التالي:
التقدير
النقاط
النسبة المئوية
 3.5ـ 4
من %100-% 90
ممتاز
A
3.5 -3.25
من  %85ــ %90
جيد جدا
B
3.25 – 2.75
من % 75ـ %85
جيد
C
2.75 -2.25
من  %65ـ %75
مقبول
D
2.25 -2
من  % 60ـ %65
ضعيف
F
0.0
أقل من %60
IC
W
غير مكتمل
منسحب
• يحسب التقدير العام للطالب في درجة البكالوريوس (التخرج) على أساس المجموع الكلى
التراكمي للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل السنوات الدراسية عدا متطلبات
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الجامعة للتخرج و المقررات االختيارية و مقررات التكامل الرأسي كما يتم ترتيب
الطالب وفقـــــا لهـــــــذا المجموع.
مادة ( :)20حساب معدل نقاط التقدير (المعدالت الفصلية و التراكمية):
• معدل نقاط التقدير هو معدل يحدد المستوى األكاديمى للطالب عن طريق المعدل الفصلي
والمعدل التراكمي.
• يحسب المعدل الفصلى على أساس المقررات التى يسجل فيها الطالب خالل فصل دراسى
معين.
• يحسب المعدل التراكمى على جميع المقررات التى سجل فيها الطالب فى جميع الفصول
الدراسية حتى تاريخه ,وهو حساب لمعدل منفصل (وليس متوسط لمعدالت).
مادة ( :)21اجمالى درجات المجموع التراكمى:
• المستوى األول 900:
• المستوى الثانى975:
• المستوى الثالث 900:
• المستوى الرابع 1000:
• المستوى الخامس 925:
• إجمالي التراكمى4700:
مادة ( :)22حساب معدل نقاط التقدير للفصل الدراسى و التقدير العام :
• يتم حساب المعدل الفصلي) (GPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر في
عدد ساعاته المعتمدة مقسوما على الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب في
الفصل الدراسي.
• يتم حساب المعدل التراكمي للطالب ( )CGPAعلى أساس مجموع حاصل ضرب نقاط
كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي
درسها الطالب في البرنامج.
مادة ( :)23اإلنذار األكاديمي:
• يتم وضع الطالب غير القادرين على الحصول على الحد األدنى المطلوب في المعدل
األكاديمي ( )GPAعلى قائمة اإلنذار األكاديمي
مادة ( :)24دعم المتعثرين:
يحق للطالب على قائمة اإلنذار األكاديمي االستفادة من آليات دعم المتعثريين التي تقدمها الكلية
من خالل لجنة توعية تضم أستاذ أمراض نفسية وأخصائي إجتماعي باإلضافة للمرشد األكاديمي
وذلك للوقوف على أسباب التعثر و معالجتها.
مادة ( :)25اإلرشاد األكاديمي:
ً
ً
• تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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• يقوم المرشد األكاديمي بتقديم النصح واإلرشاد ومساعدة الطالب في اختيار المقررات
الدراسية.
• وال تقبل بطاقات التسجيل أو اإلضافة أو االنسحاب إال باعتماد المرشد األكاديمي.
• يمكن تغيير المرشد األكاديمي بناءا على طلب مسبب من الطالب أو أسباب أخرى تراها
الكلية.
مادة( :)26تسجيل المقررات والعبء الدراسي:
• يقوم الطالب بتسجيل المقررات التى يرغب فى دراستها فى كل فصل دراسى وفقا ً
لتوجيهات المرشد االكاديمى وفي المواعيد المحددة بتوقيتات التسجيل وقواعده التي
تصدرها الكلية سنويا وتنشر في دليل البرنامج وال يجوز للطالب االنتظام فى الدراسة إال
بعد انتهاء عملية التسجيل .ويشترط أال يقل العبء الدراسي عن  12ساعة معتمدة وال يزيد
عن  25ساعة معتمدة في الفصل الدراسي " 50ساعة معتمدة للمستوى".
• الطالب المتأخر عن مواعيد التسجيل ال يعتد تسجيله في المقررات الدراسية نهائيا إال بعد
موافقه مجلس الكلية ويدفع رسوم تأخير تسجيل .
مادة ( : )27اإلضافة والحذف:
 يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل وموافقه المرشد االكاديمى ان يحذف او يضيفخالل أسبوعين من بدء الدراسة إلى ساعاته المعتمدة مقرراً أو أكثر على أن يكون ذلك فى
خالل الفترة المحددة للحذف واإلضافة فى كل فصل مع مراعاة الحد األدنى والحد األقصى
للعبء الدراسى.
مادة (: )28االنسحاب:
 يجوز للطالب بعد تسجيله االنسحاب من حزمة دراسية أو مقررات أو أكثر فى خاللثمانية أسابيع على األكثرمن بدء الدراسة في أى فصل دراسى دون أن يعتبر راسبا ً فى هذا
المقرر .ومن ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسباً.
 يشترط أال يكون االنسحاب أو الحذف للحزمة الدراسية أو المقررالمنفصل ضمن الجزءالذي يدرس على التوازي بين األقسام ( )integrated modulesولكن يمكن أن يكون
االنسحاب أو الحذف في غير ذلك من الحزم الدراسية اوالمقررات المنفصلة.
 الطالب الذي ينسحب من فصل دراسي لظروف مرض أو عذر تقبله الكلية يقوم بالتسجيلفيها في فصل دراسي الحق.
مادة ( :)29أدوار التخرج
يتم منح الدرجة العلمية في دور" ـ يناير ـ يونيه ـ أغسطس " من كل عام.
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الباب الخامس –األحكام العامة
مادة ( :)30الرسوم الدراسية:
• ال يصبح الطالب مقيدا بالكلية إال بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة.
• في حالة عدم سداد الطالب للمصروفات يتم حجب نتائج الطالب.
• في حالة وجود أية رسوم دراسية غير مسددة عند دخول الطالب االمتحان النهائي المؤهل
لدرجة البكالوريوس يتم حجب نتائج الطالب وال يتم إصدار شهادة البكالوريوس إال بعد تسديد
كامل الرسوم المستحقه.
مادة (:)31
يرتب جميع طالب الدفعة والتي تشمل طالب النظام العادى وطالب البرنامج المتميز حسب
مجموعهم التراكمى عند التخرج وعند التقدم لشغل وظائف المعيدين واألطباء المقيمين بالكليه.
مادة ( :)32توصيف البرنامج الدراسي:
 يشكل مجلس الكليه لجنة إلدارة البرنامج بالكلية كل  3سنوات. تقوم لجنة تسيير البرنامج وبمشاركة األقسام المختصة بتوصيف البرنامج الدراسىومقرراته كل ثالث سنوات واليسمح بأى تعديل للخطة الدراسية أو توصيف البرنامج قبل
مرور هذه الفترة بإستثناء الحاالت الخاصة التى يكون فيها إضافة موضوع دراسى أو
إلغائه ضرورة وبعد إقرارها من لجنة البرنامج ومجلس الكلية والعرض علي مجلس
الجامعه.
 تلتزم إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بتنفيذ الخطة الدراسية المفصلة فى توصيفالبرنامج.
مادة ( :)33المكافآت:
يحصل المنسق االكاديمى للبرنامج ومنسقو الفصول الدراسيه ومنسقو الحزم الدراسيه او المقرر
المنفصل على مكافأة شهرية أثناء فتره الفصل الدراسي يحددها مجلس الكليه وتعرض علي
مجلس الجامعه فى بداية كل عام دراسي.
مادة ( :)33تطبيق الالئحة
• تطبق هذه الالئحة علي الطالب الجدد الملتحقين بالكليةاعتبارا من العام الدراسي –2018
2019م بعد صدور القرار الوزاري بذلك.
• يستمر تطبيق أحكام الالئحة السابقة على الطالب الذين التحقوا بالدراسة عليها حتى إنهاء
دراستهم والطالب الباقين لإلعادة بالفرقة األولى للعام .2019 - 2018
مادة (:)34
• يجوز بعد توصيه مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة تعديل بعض احكام هذة الالئحة ما لم
يستوجب هذا التعديل العرض على لجنة القطاع والمجلس االعلى للجامعات.
• تخضع هذه الالئحة ألحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والقوانين والقرارت
الوزارية وتعليمات المجلس األعلي للجامعات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة.
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جامعة المنوفية  -كلية الطب
كلية الطب – جامعة المنوفية
الالئحة الداخلية ـ البرنامج المتميز
بنظام الخمس سنوات والساعات المعتمدة
لبكالوريوس الطب و الجراحة
2019/ 2018م
تطبق نفس الئحة البرنامج األساسي علي طالب البرنامج المتميز ما عدا
مادة ( :)1قواعد القبول بالبرنامج المتميز:
• يحدد عدد المقبولين من الطالب سنويا بقرار من مجلس الجامعة بناءا علي اقتراح مجلس
إدارة البرنامج وموافقة مجلس الكلية.
• يتم التقدم للبرنامج حسب رغبة الطالب من بين الطالب الحاصلين علي الثانويه العامه او
ما يعادلها من المقبولين بالفرقة األولى بالكلية ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق
أو المحولين إليها أو الطالب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة في كل عام
دراسي وفق القواعد والشروط التي يضعها المجلس األعلى للجامعات والترشيحات
التي ترد إلى الكلية من اإلدارة العامة للوافدين سنويا.
• وتكون أولوية القبول حسب المجموع الكلي ثم مجموع مواد مجموعة العلوم في حالة
تساوي المجموع الكلي وذلك في حدود العدد المسموح به طبقا لقرار مجلس الجامعة
• وال يعتبر الطالب مسجال فى البرنامج إال بعد تقديم كافة الوثائق واألوراق المطلوبة
وكذلك دفع الرسوم المقررة
• يمكن قبول حملة المؤهالت العليا فى البرنامج من الحاصلين على كليات (الصيدلة -طب
االسنان – العالج الطبيعى ) بتقدير جيد جدا على االقل ووفقا للقواعد التى يحددها
المجلس االعلى للجامعات وال يجوز تحويله الى البرنامج االساسى
• تخفيض الرسوم الدراسيه للطالب الوافدين والملتحقين ببرنامج الطبب والجراحبه التكباملى
من  6000دوالر الى  4000دوالر
• دعم الطالب أول الناجحين فى مسابقه الجمعيه العلميه بمبلغ200ج
• منح الطالب أول برنامج الطبب والجراحبه التكباملى تخفبيض  %50مبن الرسبوم الدراسبيه
وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء وفقا للشروط الموضوعة
•
•

مادة( : )2منح الدرجة :
تمنح جامعة المنوفية بنا ًء علـى طلـب مجلس كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب
والـجراحة (نظام الساعات المعتمدة) البرنامج المتميز.
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مادة( :)5نظام الدراسة
• مدة الدراسة بالبرنامج المتميز هى خمسة مستويات ( بكل مستوى فصالن دراسيان )
باالضافه للفصل الصيفي
• ويعتبر الفصل الصيفى فصال اختياريا للطالب لدراسة بعض المقررات بحد اقصي 20
ساعه معتمده ويتم فيه مضاعفة الساعات المعتمدة
• (او اعادة المقررات التى رسب فيها الطالب) او استكمال بعض المتطلبات االخرى ..
• تنقسم الدراسة بالبرنامج المتميز إلى مرحلتين أولى و ثانية تشمل كل منهما خمسة فصول.
 -3المرحله األولى  :وتشمل الفصول الدراسيه "األول  -الثاني– الثالث  -الرابـع–
الخامس".
 -4المرحله الثانية  :وتشمل الفصول الدراسيه "السادس  -السابع– الثامــــن  -التاسع
– العاشر".
• مدة الدراسة واالختبارات لكل مستوى هى ثمانية وثالثون أسبوعا ( لكل فصل دراسي
سته عشرة أسبوعا للدراسة وثالثة اسابيع لالختبارات) ,
• مدة الدراسة واالختبارات للفصل الصيفى عشره اسابيع ( سبعه أسابيع للدراسه وثالثة اسابيع
لالختبارات)
• تبدأ الدراسة وتنتهى مع الفصول المختلفة على النحو التالي :
امتحان الدور الثاني
بداية
امتحان نهائى
الفصل
والصيفى
الدراسة
الفصـــــــل األول والثالث والخامس
أغسطس
يناير
سبتمبر
والسابع والتاسع
الفصـــــــل الثاني والرابـع والسادس
أغسطس
يونيه
فبراير
والثامــــن والعاشر
• لمجلس الكلية اقتراح تعديل مواعيد بداية أو نهاية أي من الفصول الدراسية وذلك في
اطار الخريطه الزمنيه التي يحددها المجلس األعلى للجامعات وموافقه مجلس الجامعة.
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مادة ( : )10جدول توزيع الحزم الدراسية و المقررات المنفصلةعلى المستويات و الفصول
الدراسية
المستوي األول
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

م

كود المقرر

الحزمة
الدراسية

33

49.5

99

4

5.5

137.5

1

INTROANAT/EMB/HIST
1101
INTRO-PHYS/BIO
1102
INTROPATH/PHAR 1103
INTROPARA/MICRO1104

15

22.5

45

2

2.5

62.5

Foundation

الباثولوجي+الفارما

39

58.5

117

6

6.5

162.5

الطفيليات+
الميكرو

27

40.5

81

4

4.5

112.5

30

45

90

6

5

125

2

MSI 1201

) Musculoskeletal(1

36

72

4

4

100

3

MSII 1202

) Musculoskeletal(2

24

63

126

6

7

175

4

PL/LYM 1203

Blood &Lymphtics

42

1

20

5

UN 01

1

20

6

UN 02

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

7

PC1204

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

8

ELE

*الماده االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

9

ELE

المادة االختيارية*

10

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

11

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

41

900

األقسام العلمية
التشريح وعلم
االجنة+
الهستولوجي
الفسيولوجي +
الكيمياء الحيوية

*مدخل الجوده واالعتماد في
مؤسسات التعليم العالي
*حقوق االنسان حقوق األنسان
ومكافحه الفساد
Medical Professionalism
and communication skills

المجموع

15
15

240

تدرس طوال الفصل
الدراسى اسبوعيا
تدرس طوال الفصل
الدراسى اسبوعيا

315

639

32

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
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المستوي الثاني–
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

57

85.5

171

8

9.5

237.5

36

54

108

6

6

150

Nutrition

15

22.5

45

2

2.5

62.5

Gastrointestinal
system
Renal & Urinary
system
Reproductive
system & Breast
EBM, Basics of
medical research
and biostatistics

48

72

144

7

8

200

30

45

90

4

5

125

36

54

108

5

6

150

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

2

50

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

1

25
12.5

الحزمة الدراسية

م

كود المقرر

1

CVS 2101

2

RES 2102

3

NUT 2103

4

GIT 2201

5

URIN 2202

6

REP/BR
2203

7

EBM/BMR/B
2104

8

ELE

الماده االختيارية*

9

ELE

*الماده االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

10

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

11

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

42

975

Cardiovascular
system
Respiratory
system

المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
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222

333

666

32

المستوي الثالث––
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

54

108

5

6

150

90

5

5

125

6

5

125

2.5

62.5
50

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

ENDO 3101

Endocrine

36

2

CNS/SPI 3102

3

CNS/SPII
3103

30

45

90

4

BME 3201

CNS &Speciql
)Senses (1
CNS
)&SpecialSenses(2
Basic clinical
examination

30

45

15

22.5

45

2

5

DERMA 3202

Dermatology

12

18

36

2

2

6

COM 3203

7

PHC/ELD
3204

Community
Medicine
Primary health
care and elderly
care

30

45

90

5

5

125

15

22.5

45

2

2.5

62.5

8

CHLD 3205

Child Health

15

22.5

45

2.5

62.5

9

INVEST 3206

Investigations

15

22.5

45

2

2.5

62.5

1
0

ONCO 3207

Onchology

6

9

18

1

1

25

1
1

PSYCH 3208

Clinical
Psychology

6

9

18

تدرس
طوال
الفصل

1

25

Basic life
support

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

ELE

*الماده االختياريه

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

39

900

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

BLS 3104

المجموع

210

315

630

2

32
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المستوي الرابع
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

63

126

6

7

175

81

4

4.5

112.5

2

2.5

62.5

5

125
137.5
162.5

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

CVS/CHEST
4101

Heart and chest
diseases

42

2

ENDO/BR
4102

3

HEMA 4103

Endocrinology
and Breast
Hematology and
lymphatics

27

40.5

15

22.5

45

4

GYN 4104

Gynecology

30

45

90

4

5

GE/URIN
4201

Renal and urinary
diseases and
andrology

33

49.5

99

5

5.5

6

OBS/FAML
4202

Obstetrics and
family medicine

39

58.5

117

5

6.5

7

GIT/HEPT/ID
4203

Gastroentrology,
Hepatology and
infectious
diseases

48

8

200

8

PS/IC 4105

Patient safety and
infection control

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

9

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

10

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

11

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

12

*مواد التكامل الرأسي

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

43

1000

المجموع

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع

64

234

72

351

144

702

6

32

المستوي الخامس––
إجمالي عدد الساعات
نظري عملي األنشطة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

الدرجة

54

108

5

6

150

81

4

4.5

112.5

2

1.5

37.5

5

125
175

م

كود المقرر

الحزمة الدراسية

1

PSYCH/NEUE/NEUS
5101

Psychiatry and
neurology

36

2

ENT 5102

3

PEDIA/PLAST 5103

Ear, Nose and
Throat
Pediatric and
plastic surgery

27

40.5

9

13.5

27

4

OPHTH 5104

Ophthalmology

30

45

90

5

5

EMERG 5201

Emergency and
critical care

42

63

126

6

7

6

VAS 5202

Vascular
surgery

6

9

18

1

1

25

7

ORTH/RHEM 5203

Orthopedics
and
Rhematology

30

45

90

4

5

125

8

FORE/TOX 5204

Forensic
medicine and
Toxicology

36

54

108

5

6

150

9

ETHICS 5105

Ethical and
legal issues in
medical
practice

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

10

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

11

ELE

*المادة االختيارية

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

1

25

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

تدرس طوال الفصل الدراسى اسبوعيا

0.5

12.5

40

925

*مواد التكامل
الرأسي
*مواد التكامل
الرأسي

12
13
المجموع

216

324

648

32

* مواد تدرس وال تضاف الى المجموع
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مادة ( :)13نظام االمتحانات .
• تعقد امتحانات نهائية في نهاية كل فصل دراسي وعند نهاية السنة الدراسية (دور ثاني)
(للطالب الراسبين والمتخلفين عن مقررات أو حزم دراسية) وفقا للجدول.
• تعقد امتحانات نهائيه للفصل الدراسى االول لجميع المستويات فى شهر يناير .
• تعقد امتحانات نهائيه للفصل الدراسى الثانى لجميع المستويات خالل شهر يونيو.
• تعقد إمتحانات الدور الثاني للطالب الراسبين والمتخلفين خالل شهر اغسطس من كل عام.
• تعقد إمتحانات الفصل الصيفي بجميع المستويات خالل شهر أغسطس من كل عام.
• يعقد امتحان لمتطلبات الجامعة للتخرج وال تضاف درجاتهما إلى درجات الفصل الدراسي أو
المجموع التراكمي وال يؤثر الرسوب فيهما على انتقال الطالب من مستوى دراسي إلى أخر.
• يلتزم منسقو الحزم الدراسية ورؤساء األقسام في المقررات المنفصلة بعمل اختبارات بنائية
( )Formative assessmentمرة واحدة علي األقل خالل كل فصل دراسي
• تجرى امتحانات أعمال السنة على مدار الفصل الدراسي و يكون مسؤوال عنها منسق الحزمة
الدراسية أو المقرر المنفصل.
مادة( :)26تسجيل المقررات:
ً
 يقوم الطالب بتسجيل المقررات التى يرغب فى دراستها فى كل فصل دراسى وفقا لتوجيهاتالمرشد االكاديمى وفي المواعيد المحددة بتوقيتات التسجيل وقواعده التي تصدرها الكلية سنويا
وتنشر في دلبل البرنامج وال يجوز للطالب االنتظام فى الدراسة إال بعد إنتهاء عملية التسجيل.
ويشترط أال يقل العبء الدراسي فى الفصل الدراسى االساسي عن  12ساعة معتمدة وال يزيد
عن  25ساعة معتمدة " 50ساعه معتمده".
 يشترط أال يزيد العبء الدراسي فى الفصل الصيفى عن  20ساعه معتمدة . الطالب المتأخر عن مواعيد التسجيل ال يعد تسجيله في المقررات الدراسية نهائيا إال بعد موافقه مجلسالكليه ودفع رسوم تأخير تسجيل باإلضافة الى رسوم الخدمة التعليمية المقررة والمصروفات.

مادة (: )28االنسحاب:
 يجوز للطالب بعد تسجيله االنسحاب من حزم دراسية أو مقررات أو أكثر فى خالل ثمانيةأسابيع على األكثرمن بدء الدراسة في أى فصل دراسى اساسي و اربعة اسابيع للفصل
الدراسى الصيفى
ً
ً
 دون أن يعتبر راسبا فى هذا المقرر .ومن ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسبا وال ترد لهرسوم التسجيل.
 يشترط أال يكون االنسحاب أو الحذف للحزمة الدراسية أو المقررالمنفصل ضمن الجزء الذييدرس على التوازي بين األقسام ( )integrated modulesولكن يمكن أن يكون االنسحاب أو
الحذف في غير ذلك من الحزم الدراسية اوالمقررات المنفصلة.
 الطالب الذي ينسحب من فصل دراسي لظروف مرض أو عذر تقبله الكلية يقوم بإعادةالمقررات التي سجل فيها في فصل دراسي الحق
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أ  -ضوابط الدراسة واإلمتحان بالمرحلة ما قبل اإلكلينيكية

:

▪ مدة الدراسة بهذه المرحلة  30ثالثون أسبوعا ،ويعقد االمتحان في دورين:
▪ الدور األول:في شهر مايو.
▪ الدور الثاني:في شهر سبتمبر.
▪ مببع مراعبباة أنببه يجببوز لمجلببس الجامعببة بنبباءا علببى توجيببه مجلببس الكليببة تعببديل مواعيببد
االمتحانات وبالتالي عدد األسابيع الدراسية.
▪ درجة النجاح في اللغة اإلنجليزية وحقوق اإلنسان والحاسب األلى ومدخل االجبودة ( % 50
) لكل منهم وال تضم الدرجات التبي يحصبل عليهبا الطالبب إلبى مجمبوع البدرجات سبواء للفرقبة
األولى أو للمجموع التراكمي.
▪ ال يعببوق رسببوب الطالببب فببي مقببررات اللغببة اإلنجليزيببة و الحاسببب األلببى وحقببوق اإلنسببان
ومدخل الجودة من االنتقال إلى الفرقة األعلى حتى الفرقة النهائية وال يتم التخرج بعد النجاح في
هذه المواد  .وأما بالنسبة لمادة العلوم السلوكية واإلنسانية فيمكن لطالبب اإلنتقبال بهبا إلبى الفرقبة
الثالثة وال يمكنه اإلنتقال إلى الفرقة األعلى إال بالنجاح بها .
▪ يحدد المتحانات أعمال السنة  " %20عشرون بالمائة " مبن الدرجبة الكليبة للمبادة فيمبا عبدا
اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والعلوم السلوكية فال تعقد لها امتحانات أعمال سنة.
▪ توزع درجة أعمال السنة على االمتحانات الدورية التي يعقدها القسم وتتحبدد مسبئولية القسبم
العلمي في تسليم درجة أعمال السنة إلى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور األول.
▪ تخصص لدرجات االمتحان التحريري  " %50خمسون بالمائبة " مبن الدرجبة الكليبة للمبادة
ليصبح توزيع الدرجات كالتالي:
 %50لالمتحان التحريري.
 %30لالمتحان العملي والشفوي (اليزيدالشفوى عن  %10من إجمالى المادة)
 %20المتحان أعمال السنة.

وقف القيد
ال يجوز أن تقل مدة وقف القيبد عبن عبام دراسبي كامل.وإيقافبات القيبد مفتوحبة للطالبب مادامبت
أعذارة باقية.

اإلعتذار عن عدم دخول اإلمتحان
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أ  -األعذار المرضية:
 -1يكون النظر في األعبذار المرضبية مبن اختصباص اللجنبة الطبيبة بالجامعبة ويجبوز للجنبة
استشارة األخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الكلية في الحاالت التبي تحتباج إلبى
استشببارة وبالنسبببة لضمببراض النفسببية فتعببرض بمعرف بة اإلدارة الطبيببة علببى لجنببة ثالثيببة
مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.
وتعببرض علببى اللجنببة الشببهادات الطبيببة الصببادرة مببن المستشببفيات الحكوميببة العامببة أو
المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة.
ويجب أن تحمل الشبهادة اسبم المستشبفى وأن يكبون موقعبا عليهبا مبن الطبيبب المعبالج مبع
بيان أسمه وتخصصه كما تعرض على اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشبرط
أن تكببون معتمببدة مببن القنصببلية المصببرية وطبيبهببا إذا وجببد وال يعتمببد الشببهادات الطبيببة
الصادرة من األطباء أو المستشفيات الخاصة.
 -2يقدم طلب االعتذار عند عدم دخول االمتحان قبل ببدء االمتحبان أو أثنائبه أو خبالل يبومين
على األكثر من تاريخه وال يلتفت إلى أي طلبب يقبدم بعبد هبذا التباريخ ويقبدم الطلبب باسبم
عميببد الكليببة ويببودع إمببا باليببد أو بأرشببيف الكليببة أو يرسببل إلببى الكليببة بالبريببد المسببجل
المصحوب بعلم الوصول " وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقتين ".
 -3تقوم إدارة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالبب بالتقبدم لبإلدارة
الطبية كما تخطر في اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك.
 -4يجب البت في األعذار المرضية بوضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان
النظببام والمراقبببة واالمتحببان بالكليببات بأسببرع وقببت ممكببن وقبببل إعببالن نتببائج االمتحببان
بوقت كافي.
 -5إذا كببان المببرض أثنبباء االمتحببان يببتم توقيببع الكشببف الطبببي علببى الطالببب وكتابببة التقريببر
الطبي فورا بمعرفة الطبيبب المعبين بلجنبة االمتحبان علبى أن يعتمبده بعبد ذلبك مبن رئبيس
اللجنة الطبية.
 -6إذا كان مرض الطالب ال يمكنه من الحضور إلى اإلدارة الطبية فعليبة أن يلجبأ إلبى أقبرب
مستشببفى حكببومي عببام أو مركببزي أو مؤسسببة صببحية عامببة لجهببة إقامتببه وعليببه اإلقامببة
بالمستشببفى وأن يخطببر الكليببة فببورا بببذلك مببع شببهادة باسببم المستشببفى موقعببا عليهببا مببن
الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلى اللجنبة الطبيبة
للنظر في الحالة المرضية.
 -7ال يجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان في الدور الواحد.
 -8ال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة للمرضى إال بمقر الكلية.
 -9يختص عميد الكلية في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
 -10يجبوز للطالببب أن يتقبدم بأعببذار قهريببة خبالل السببنوات الدراسببية وأن عبدد األعببزار غيببر
محدده مع تسديد مبلبغ  300جنيبة فقبط ثالثمائبة جنيبة عبن العبذر المرضبى ببدأً مبن العبذر
الثالث أما إيقافات القيد فيتم تسديد رسوم عنها بداية من اإليقاف الثالث :
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 -1الثالث  400جنية
 -2الرابع  700جنيه
 -3الخامس فأكثر  1000جنية .
ب –األعذار االجتماعية:
▪ يجب على الطالب أن يرفق بطلب العزرعن عدم دخول االمتحان بحثا ً إجتماعيبا ً مبن الشبئون
اإلجتماعية التابع لهبا مصبحوبا بكافبة األوراق الرسبمية الدالبة علبى حقيقبة العبذر المقبدم منبه وال
يعتد في ذلك بأى أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية.
▪ تسببري علببى األعببذار االجتماعيببة األحكببام الببواردة فببي البنببود  10 – 7 – 4 – 2مببن البنببد
السابق ( أ ) الخاص باألعذار المرضية.
ج – أحكام عامة للقيد واألعذار:
يكببون تقببدير األسببباب التببي تببدعو إلببى وقببف القيببد أو االعتببذار عببن عببدم دخببول االمتحببان لعببذر
اجتماعي أوغيرة من األعذار مبن اختصباص لجنبة شبئون التعلبيم والطبالب بالكليبة ثبم تعبرض علبى
مجلس الكلية بعد دراسة الظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة على حدة.
-------------------------

ضوابط التظلمات من نتائج اإلمتحانات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مببدة تقببديم طلبببات الببتظلم مببن النتببائج أسبببوعين مببن تبباريخ اعتمبباد النتيجببة أوالتبباريخ الببذي
يحدده عميد الكلية للفرق الدراسية مجتمعة.
تقدم الطلبات مستوفاة طوابع الجامعة فئبة العشبرين جنيهبا للمبادة الواحبدة إلبى إدارة شبئون
التعليم بالكلية.
مراجعة ورقة االمتحانات عبن طريبق تقبديم طلبب إلبى إدارة الجامعبة ودفبع الرسبوم 150
جنية فى حضور الطالب.
تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بعرض التظلمات على السبيد األسبتاذ البدكتور عميبد الكليبة
أو من يفوضه إلحالتها إلى الكنترواللمختص.
يقومالكنترول أو اللجنة التي يشكلها عميد الكليبة لهبذا الغبرض بدراسبة التظلمبات وتحريبر
محضر بنتيجة الفحبص وعرضبه علبى السبيد األسبتاذ البدكتور عميبد الكليبة لعرضبه علبى
مجلس الكلية.
تحفظ التظلمات بملف الطالب مع نتيجة التظلم للرجوع إليها عند الحاجة.
تعلبن نتبائج التظلمبات ويخطبر الطالبب البذي تتغيبر حالتبه بنتيجبة البتظلم – وترفبع لمجلبس
الجامعة

حقوق الطالب
69

 التمتع بالفرص التعليمية التي تمنحها الجامعة دون أدنى تمييز بسبب الوضع االجتماعي ،الجنس،الدين أو المذهب ،اإلعاقة
الدخول إلى الحرم الجامعي ،والحصول على الخدمات واالمتيازات التي تقدمها الجامعة حرية
التعبير واإلستفسار .
الخصوصية وحماية سجالته األكاديمية ،وبياناته الشخصية معرفة كل ما هو متعلق بالمتطلبات التابعة للمقررات الدراسية في بداية كل فصل دراسي ،ونظامالتقويم .وإخطار الطالب بالتغييرات التي يقرها مجلس الجامعة في هذا الشأن
المساهمة في الفعاليات واألنشطة والبرامج التي تنظمها الجامعة تهيئة البيئة التي تساعد على التعليم والتعلم واإلنجاز المتميز داخل الحرم الجامعي العمل على خلو بيئة ومحيط الجامعة من المخدرات ،والمسكرات توفير المعلومات الدقيقة المتعلقة بالنظم األكاديمية ،كالخطط الدراسية للبرامج األكاديميةومتطلبات التخرج
 إشعار الطالب بأية تغيرات تطرأ على البرامج والخطط الدراسية ،مع ضمان عدم حصول ضررللطالب من جراءالتغيير
المرونة في إجراءات التسجيل في ضوء نظم الجامعة وتوجيهاتها تقويم المقررات الدراسية ،والبرامج والخدمات ،حتى يتسنى للجامعة االستفادة من الجوانباإليجابية في التطوير المستمر .

نظام تأديب الطالب
تنص المادة ( )124من قانون تنظيم الجامعات:
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:
 -1األعمال المخلة بأعمال الكلية أو المنشآت الجامعية.
 -2تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضبرات
واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
 -3كبل فعبل يتنبافى مببع الشبرف والكرامبة أو مخبل بحسببن السبير والسبلوك داخبل الجامعببة أو
خارجها
 -4كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
 -5كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
 -6كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو االشتراك فيهبا ببدون تبرخيص سبابق مبن السبلطات
الجامعية المختصة.
 -7توزيع النشرات أو إصدار جرائد بأيبة صبورة بالكليبات أو جمبع توقيعبات ببدون تبرخيص
سابق من السلطات الجامعية المختصة.
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 -8اال عتصببام داخببل المببباني الجامعيببة أو االشببتراك فببي مظبباهرات مخالفببة للنظببام العببام أو
اآلداب.
تنص المادة ( )125من قانون تنظيم الجامعات على:
كل طالب يرتكب غشا أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلببس يخرجبه العميبد أو مبن ينبوب
عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر راسبا في جميبع
مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديبب ،أمبا فبي األحبوال األخبرى فيبطبل االمتحبان
بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قبد
منحت للطالب قبل كشف الغش.
تنص المادة ( )126من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التالية:
 -1التنبيه شفويا ً أو كتابة.
 -2اإلنذار.
 -3الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.
 -4الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا.
 -5الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا.
 -6وقبف قيبد الطالببب لدرجبة الماجسببتير أو البدكتوراه لمببدة ال تتجباوز شببهرين أو لمبدة فصببل
دراسي.
 -7إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
 -8الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا.
 -9الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
 -10حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسيأو أكثر.
 -11الفصل من الكلية لمدة ال تزيد على فصل دراسي.
 -12الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخبرى ويترتبب عليبه عبدم
صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
• ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلى
ولي أمر الطالب.
• وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
• ولمجلببس الجامعببة أن يعيببد النظببر فببي القببرار الصببادر بالفصببل النهببائي بعببد مضببي ثببالث
سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار .
مادة  – 127الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :
 -1األساتذة واألساتذة المساعدين  :ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة فى المادة
السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجماعية المختلفة .
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 -2عميد الكلية  :وله توقيع العقوبات الثمانى األولى المبينة فى السابقة  ،وفى حالة حدوث
إضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو اإلمتحان
يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة  ،على أن يعرض األمر
خالل إسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل
النهائى من الجامعة  ،وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات  ،وذلك
للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
 -3رئيس الجامعة  :وله توقيع جميع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة اإلخيرة
وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ،وله أن يمنح الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول
أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
 -4مجلس التأديب  :وله جميع العقوبات .
مادة  _ 128ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة ()126إال
بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد
للتحقيق سقط حقة فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
واليجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب .
مادة  _ 129القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا ً للمادة
 127تكون نهائية .
ً
ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خالل إسبوع من
تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عزر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يتقدمه إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر
يوما ً من تاريخ إبالغه بالقرار  ،ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس
الجامعة للنظر فيها .
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واجبات الطالب اجلامعى
 –1المحافظة علي نظافة المكان داخل وخارج الكلية .
– 2االلتزام بالمحافظة علي أخالقيات وسلوكيات طالب الطب باعتباره من وجهة نظر الجميع أنه
طالب مثالي و متميز
 – 3المحافظة علي أثاث الكلية ومحتوياتها .
 – 4االلتزام بعدم الجلوس داخل الصالة الرئيسية بالكلية بالدور األرضي كذلك ساللم الكلية .
 – 5المشاركة والتفاعل في األنشطة الطالبية من خالل إدارة رعاية الشباب .
 – 6االلتزام بالدخول من البوابة الخاصة بالطالب وإبراز كارنيه الكلية .
 – 7االلتزام بمواعيد حضور المحاضرات .
 – 8االلتزام بآداب االستماع داخل المحاضرات .
 – 9االلتزام بغلق الموبيالت داخل المحاضرات .
 – 10عدم تناول األطعمة والمشروبات داخل المحاضرات .
 – 11التعامل باحترام مع جميع العاملين بالكلية .
 – 12االلتزام بارتداء البالطو داخل الدروس العملية واإلكلينيكية .
ملحوظة
نرجو من الطالب االهتمام بكل ما هو جديد عن الكلية من خالل موقعها على النت.
www.mnfmed.org
إيميل وحدة ضمان الجودة www.mfm2015.Com
للتواصل مع رعاية الشباب الدخول على الفيس بوك على رعاية الشباب بكلية طب المنوفية
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إعداد لجنة القيم والرعاية الصحية
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الخدمات العامة التي تقدم للطالب

 .1إدارة شئون التعليم والطالب.
 .2إدارة رعاية الشباب.
 .3إدارة المكتبة .
 .4إدارة المعامل.
 .5المستشفيات الجامعية.
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خدمات إدارة شئون التعليم
تبين الجداول اآلتية مجموعة من الخدمات التي تقوم بها إدارة شئون التعليم للطالب :
م

نوع الخدمة التي تؤدى للطالب

1

استقبال الطالب الجدد

2

استخراج البطاقة الجامعية "كارنيه
الطالب "

3

إجراء استخراج بدل فاقد للكارنيه

4

استخراج شهادة قيد للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2
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بعببد ظهببور نتيجببة التنسببيق يتوجببه الطالببب إلببى
الكلية ومعهبطاقة الترشيح لتوقيع الكشبف الطببي
في الميعاد المحددالذي يعلن بالكلية.
بعد توقيع الكشف الطبي وظهور نتيجة الكشف
يقوم الطالببأخذ أذن دفع من مسئول الفرقة
للتسديد بخزينة الكلية.
يتوجه الطالبب باإليصبال البدال علبى السبداد إلبى
مسبببئواللفرقة األولبببى ومعبببه صبببورة شخصبببية
واثبات شخصية لعمل كارنية الكلية
تقديم اإليصال الدال على سداد الرسوم المستحقة
عن العام الدراسي إلى مسئول الفرقة.
تقببببديم صببببورة شخصببببية للطالببببب مببببع إثبببببات
الشخصية لإلطالععليها
يتم تسليم البطاقة فور وصولها من المطبعة
يبببتم تحريبببر محضبببر لبببدى األمبببن بالكليبببة بفقبببد
الكارنيه.
يتم تقديم طلب إلى مسئول الفرقة باسم أ.د /عميبد
الكليبببة ويلصبببق عليبببه طبببابع شبببعار جامعبببة فئبببة
عشرة جنيهات.
يتم تسليم الكارنيه فور وصوله من المطبعة
الحصببول علببى إذن دفببع مببن مسببئول الفرقببة ثببم
يسدد بالخزينة.
يتم تسليم الشهادة فى اليوم التالي مباشرة .

م

5

6

7

8

9

نوع الخدمة التي تؤدى للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

 .1التوجه إلى مسئول الفرقة لتسليمه نموذج  6جند
لتحديد موقفة من التجنيد.
 .2يقببوم مسببئول الفرقببة بإرفبباق نمببوذج  2جنببد مببن
إجراءات تأجيل التجنيد
ملببف الطالببب مببع نمببوذج  6جنببد ويرسببل إلببى
مكتب االتصال العسكري لتحديد موقف الطالب
من التجنيد.
 .1يتقدم الطالب إلبي مسبئول الفرقبة بطلبب تحويبل
طلب االعتذار عن أداء
للقومسببببيون الطبببببي ببببباإلدارة الطبيببببة لتوقيببببع
االمتحان
الكشف الطبي عليه ويلصق علية عدد  3طوابع
جامعة.
 .2يبببببتم تجميبببببع التقبببببارير الطبيبببببة البببببواردة مبببببن
القومسيون الطبي ثم يبتم عمبل مبذكرة بالتقبارير
التببي تببم الموافقببة عليهببا مببن القومسببيون الطبببي
وذلببببك لعرضببببها علببببي لجنببببة شببببئون التعلببببيم
والطالب تمهيداً لعرضها علي مجلس الكلية .
 .1يتقدم الطالب بطلب إلبى مسبئول الفرقبة إليقباف
قيده مرفبق ببه شبهادة بأسبباب إيقباف القيبد ويبتم
عمل مذكرة للعرض على لجنبة شبئون الطبالب
طلب إيقاف القيد
تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية.
.2يبببتم لصبببق عبببدد  3طبببابع شبببعار جامعبببة علبببى
الطلب.
 .1التقدم بكارينه الكلية إلى مسئول الفرقة
للحصول على خطاب تحويل لإلدارة الطبية
التحويل لإلدارة الطبية
إلجراء الكشف الطبي على الطالب.
 .1الحصول على ملف من المدينة الجامعية
 .2يمبببض الملبببف بمعرفبببة الطالبببب وتلصبببق عليبببه
اعتماد األوراق الخاصة بالسكن
صورة شخصية
بالمدن الجامعية
 .3يبببتم مراجعبببة الملبببف بمعرفبببة مسبببئول الفرقبببة
ويعتمد من الكلية.
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م

10

11

12

13

14
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نوع الخدمة التي تؤدى للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

 .1التقدم إلى مسئول الفرقة بنمبوذج االشبتراك مسبتوفي
كافببببة البيانببببات  +عببببدد  2صببببورة شخصببببية تسببببلم
لمسئول الفرقة  +كارنيه الكلية.
استخراج اشتراك في هيئة النقل
 .2يتم تجميع النمباذج المقدمبة مبن الطبالب ويبتم ختمهبا
واعتمادها من شئون الطبالب علبى أن تسبلم للطالبب
في اليوم التالي.
 .1التقبببدم ببببالنموذج الخببباص بالبطاقبببة الشخصبببية إلبببى
مسئول الفرقة مستوفي البيانات  +كارنيه الطالب.
استخراج البطاقة الشخصية
 .2تقببوم شببئون الطببالب بمراجعتببه طبقببا لملببف الطالببب
واعتماده وتسلم في اليوم التالي.
 .1التوجببه إلببى مسببئول الفرقببة للحصببول علببى اسببتمارة
دخول االمتحان.
استخراج استمارة دخول
 .2تمببببض البيانببببات بمعرفببببة الطالببببب وتلصببببق صببببورة
االمتحان لطالب الفرقة النهائية
شخصية عليها ويتم مراجعتها من قبل مسئول الفرقة
(نموذج )1
طبقا لشهادة ميالد الطالب وتعتمد وترسبل إلبى إدارة
الخريجين بالجامعة الستخراج الشهادة األصلية.
 .1التقدم إلى مسبئول الخبريجين بشبئون الطبالب بطلبب
السببتخراج شببهادة تخببرج أو شببهادة تقببديرات بطلببب
طلب استخراج شهادة تخرج
ملصببق بببه طببابع شببعار جامعببة  +صببورة شخصببية
باللغة العربية واألجنبية "أو
للطالب.
شهادة تقديرات بسنوات الدراسة
 .2دفع رسوم الشهادة وإحضار عدد  2طابع جامعة.
 .3يتم تسليم الشهادة في اليوم التالي مباشرة
 .1يتم التحويل عبن طريبق التحويبل اإللكترونبى لطبالب
الفرقة األولى .
 .2يببتم شببراء مظببروف تحويببل مببن إدارة شببئون تعلببيم
بالجامعبببة للفبببرق األعلبببى ( ثانيبببة  ،ثالثبببة  ،رابعبببة ،
إجراءات التحويل من الكلية
خامسة
 .3يتقبببدم الطالبببب بمظبببروف تحويبببل إلبببى مسبببئول الفرقبببة
للحصببول علببى بيببان حالببة موضببحا ً بببه بأنببه مقيببد بأحببد
الفرق بالكلية ومجموعة بالثانوية العامة وتاريخ إلتحاقبة
بالكلية والمدرسة الحاصل منها على الثانوية العامة .

م

نوع الخدمة التي تؤدى للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

15

التحويل إلى الكلية

 .1يتقببدم الطالببب ببيببان حالببة دراسببية مببن
الكلية المقيد بها إلبى إدارة شبئون التعلبيم
بالجامعة مع شراء مظروف تحويل .
 .2تقوم إدارة شئون تعليم بالجامعة بإرسبال
مظاريف التحويل إلى الكلية ومرفق بهبا
بيان الحالة الدراسية للطالب .
 .3يتم عرض الموضوع على مجلس الكلية
بالموافقة على التحويل من عدمة .

16

إعداد مكافآت التفوق للطالب
( تصرف مكافآت تفوق للطالب المستجدين
الحاصلين على أكثر من  %80بواقع 84
جنيه والطالب الثالثين األوائل فى الثانوية
العامة 120جنيه.
بالنسبة للطالب المستجدين الحاصلين على
شهادات معادلة وشهادة  I.G.C.S.Eال يحق
لهم الحصول على أي مكافأة.
للطالب القدامى الحاصلين على تقدير ممتاز
120جنية  ،جيد جدا ً  84جنية.
طالب الشهادات المعادلة الحاصلين على
تقدير جيد جدا ً يحصل على  60جنية .

 .1يتم عمل كشوف صرف المكافأة بمعرفة
شببببئون الطببببالب للطببببالب المسببببتجدين
والقبببدامى وتعتمبببد مبببن اإلدارة وترسبببل
للجامعة العتمادها.
 .2يبببتم الصبببرف مبببن خزينبببة الكليبببة بعبببد
اعتمادها من الجامعة.
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خدمات إدارة رعاية الشباب
تعتبر إدارة رعايبة الشبباب مبن اإلدارات األساسبية لخدمبة الطبالب " حيبث تقبوم علبى تبوفير كافبة
الخبببدمات االجتماعيبببة والفنيبببة والثقافيبببة والرياضبببية مبببن خبببالل اتحببباد الطبببالب كمبببا تقبببوم بتقبببديم
المساعدات االجتماعية للطبالب ذوي الحاجبة مبن خبالل صبندوق التكافبل االجتمباعي وكبذلك تقبوم
اإلدارة بتوطيبد العالقبة ببين الطبالب وأسباتذتهم وبببث روح التعباون ببين الطبالب مبن خبالل األسببر
الطالبية  ،وتقوم بتنمية اللياقة البدنية من خالل صالة اللياقة البدنية بالكلية .
 -1اتحاد الطالب -:
الهدف من االتحاد:
 .1تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي بين الطالب.
 .2التعود على القيادة.
 .3إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي.
 .4توثيق الروابط بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 .5اكتشاف المواهب والمهارات وصقلها وتشجيعها.
 .6نشر وتشجيع وتكوين األسر الطالبية ودعم نشاطها.
وتحقق تلك األهداف من خالل لجان االتحاد المختلفة وهما:
 – 1لجنة األسر واإلتحادات:وتختص هذه اللجنة-:
 وضع قواعد انشاء االسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها تشجيع تكوين االسر وتفعيل انشطتها وتقديم الدعم الفنى لها تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحمالت الطالبية تنظيم مهرجانات االسر والمبؤتمرات والبورش والبدورات التدريبيبة لطبالباالسر
إنجازات لجنة األسر واإلتحادات :
-انتخابات اتحاد الطالب
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 حصول أسر الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة حيث حصلت اسره مايندس علىالمركز الثالث على مستوى الجامعه وذلك فى مسابقه أوائل األسر في مضمار المعرفة والتى
تنظمها اداره االسر بالجامعه
 حصول الكليه على المراكز اآلتيه المهرجان السنوى التاسع والعشرون السر كليات الجامعة -:* درع المركز االول فى تنس الطاوله بنين
* المركز الثالث فى تنس الطوله بنات
* المركز االول فى الشطرنج بنين
* المركز الثالث فى الشطرنج بنين
* المركز الثانى فى الشعر
* المركز اآلول فى الشطرنج بنات
* المركزالرابع فى المقال
* المركز الرابع فى كره القدم الخماسى
*المركز الثالث لياقه بدنيه بنين
 – 2اللجنة الرياضية -:
 بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها. تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية متابعة توفير المنشآت والمالعب واالدوات والمالبس الرياضية الالزمة للمسابقاتانجازات اللجنة الرياضية _ :
ـ حصلت الكلية علبى البدرع العبام لبطولبة الشبطرنج حيبث حصبلت الكليبة علبى المركبز االول
فرق للبنين فى الدورى الرياضى كما حصلت الكلية على المركز الثالث فردى
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 حصلت الكلية على الدرع العام لبطولة الكاراتية على مسبتوى الجامعبة حيبث حصبلت الكليبةعلبى المركببز األول علببى مسببتوى الفبرق فببى الجامعببة كمببا حصبلت الكليببة علببى المركببز األول
(فردى كوميتية) فى ميزان فوق  84كجم
كما حصلت الكلية على المركز األول (فردى كوميتية) فى ميزان تحت  84كجم
كما حصلت الكلية على المركز األول (فردى كوميتية) فى ميزان  75كجم
كما حصلت الكلية على المركز الثالث(فردى كوميتية) فى ميزان فوق  84كجم
كما حصلت الكلية على المركز األول فردى ( كاتا )

 حصلت الكلية على الدرع العام لبطولة تنس الطاولة على مستوى الجامعة حيث حصل فريقكلية الطب على المركز األول فرق و المركز األول زوجى و المركز األول فردى.
كما حصلت الكلية على المركز الثالث فردى
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 حصببلت الكليببة علببى المركببز األول فببرق تتببابع فببى مسببابقة السببباحة 50X 4م علببى مسببتوىالجامعة
_ حصلت الكلية على المركز الثانى على مستوى الجامعة فى بطولة ألعباب القبوى سبباق X 4
 100م تتابع

_ حصلت الكلية على المركز األول على مستوى الجامعة فى بطولة المالكمة وزن  81كجبم .
كما حصلت الكلية على المركز الثالث وزن  75كجم

الحصول على المركز األول على مستوى الجامعة فى بطولة كمال األجسام وزن  60كجم .كما حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة وزن  70كجم .
كما حصلت الكلية على المركز الخامس على مستوى الجامعة وزن  75كجم .
-الحصول على المركز الثانى على مستوى الجامعة فى بطولة اللياقة البدنية
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– اللجنة الثقافية -:
 تنمية الوعى بقضيا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطيةاطالق طاقات الشباب الفكرية واالبداعية والثقافية والمعلوماتية . نشر ثقافة حقوق االنسان وترسيخ قيم المشاركة االيجابية التى تسهم فى تنمية الوعى السياسىواالجتماعى لدى الطالب
 متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات واالدوات والخامات الالزمبة للمسبابقات الثقافيبةواالعالمية فى الداخل والخارج
 اصدار المجالت والنشرات الثقافية والعمل على انشاء مكتبة ثقافية متنوعة تنمية المهارات االعالمية وتكوين فريق اعالمى يتولى تغطية انشطة االتحاد تكوين االندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاه المختلفةإنجازات اللجنه الثقافيه
_ حصلت الكلية على المركز االول فى الدورى الثقافى على مستوى الجامعة
_ حصببلت الكليببة علببى المركببز االول فببى الروايببة والمركببز الثببانى فببى التبباليف المسببرحى
والمركز الثالث قصة قصيرة والمركز الثانى شعر غنائى فى مسابقة ابداع 6
_ حصلت الكلية على المركز االول فى الدورى الثقافى علبى مسبتوى الجامعبة بكليبة الطبب
البيطرى
 حصلت الكليبة علبى المركبز االول علبى مسبتوى الجامعبة فبى مسبابقة حفبظ القبرآن الكبريمبكلية الصيدلة
 – 4اللجنة الفنية -:
 تنمية وثقل المواهب الفنية للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهمالفني.
 العمل على االرتقاء بالزوق العام وتنمية الحس الجمالىتوفير الخامات واألدوات واالالت والمالبس وكافه الإلحتياجات الالزمه لتنفيذ اآلنشطه الفنيهفى الداخل والخارج
اإلشتراك فى مسابقات على مستوى الجامعات(مسرح –معرض-غناء-عزف-إنمشاد-مراسلتليفزيونى-رسم بجميع أنواعه-مشغوالت يدويه......وغيره)
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إنجازات اللجنه الفنيه
الحصول علي المركز االول على
مستوى الجامعه فى العروض المسرحيه
القصيره (البؤساء)

حصول الكلية على أفضل معرض فنى
ثقافى على مستوى الجامعة والمركز األول
للعام الثالث على التوالى .

حصول الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة فى مهرجان العروض المسرحية على
مستوى الجامعة بنص مسرحى ( أرجوس )
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 – 5لجنة الجوالة والخدمة العامة-:
تختص لجنة الجوالة بما يلى  :ـ
التوعية باهداف واسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر افكارهاتنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسئولية واالعتماد على النفس تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطالب من خالل المعسكرات والرحالت والدوراتالتدريبية وورش العمل
 تكوين نوادى الهوايات وتنمية وصقل مواهب الطالب المختلفة العمل على توفير ميدان للجوالة والقاعات واالدوات والمالبس والكتب الالزمة النشطة الجوالة تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع التواصل مع المجتمعات الكشفية لدعم الحركة الكشفية فى الداخل والخارجانجازات لجنة الجوالة  :ـ
* حصلت الكلية على العديد من المراكز المتقدمة فى مهرجان الجوالة وهى  :ـ
1ـ المستوى االول فى المجال الدينى
2ـ المستوى االول القيم والسلوك
3ـ المستوى االول فى الخدمة العامة
4ـ المستوى الثانى فى المجال الكشفى
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 – 6لجنة النشاط اإلجتماعي والرحالت -:
عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واحياء المناسبات القومية والدينية العمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وبين عضاء هيئة التدريس والعاملين واشاعةروح التعاون واالخاء بينهم وبث روح الجماعية فيهم
 تنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترفيهية التى تساعد الطالب على التعرفعلى معالم مصر والعالم
 العمل على توفيرالدعم االجتماعى لغير القادرين وذوى االحتياجات الخاصة والمرضى وااليتاموالمسنين داخليا وخارجيا
إنجازات اللجنه االجتماعية  :ـ
_ حصلت الكلية على المركز االول طالبة مثالية والمركز الثانى طالب مثالى فى مسابقة ابداع 6

ـنظمت اللجنة إيفنت يوم الشعوب لجميع الطالب الوافدين بالكلية للتعرف على عاداتهم وتقاليدهم
وثقافاتهم

ـ حصلت الكلية على المركز األول والمركز الخامس فى مسابقة البحوث اإلجتماعية بعنوان (القراءة الحرة)

87

 -7لجنة العلمى والتكنولوجى-:
 تشجيع الطالب على البحث العلمى والمشاركة فى االنشطة العلمية متابعة توفير االدوات الالزمة لالنشطة العلمية الداخلية والخارجية تقديم الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات االختراع والملكيات الفكرية للطالب عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية واالبتكارية دعم نوادى العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادى والفنى لهما العمل على نشر االبحاث واالبتكارات الطالبية فى المجاالت العلمية التنسيق بين الطالب فى مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلمىانجازات اللجنة العلمية  :ـ
 -تنفيذ العديد من حمالت التوعية بمدارس المحافظة

 حصلت الكلية على المركز االول على مستوى الجامعة فى قصة الخيال العلمى حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة فى مسابقة دورى المعلومات - 1صندوق التكافل اإلجتماعي -:
• يقببوم صببندوق التكافببل االجتمبباعي بالكليببات واإلدارة العامببة للجامعببة بتقببديم الببدعم المببادي
والعيني للطالب الغير قادرين التى ال تسمح لهم ظبروفهم االجتماعيبة بمواصبلة مشبوارهم
التعليمي ويقوم األخصبائيون االجتمباعيون العباملون بهبذا الصبندوق ببحبث حباالت هبؤالء
الطالب والوقوف بجانبهم طوال سنوات الدراسة حتى يتسنى لهم مواصلة دراستهم.
• كذلك تقديم المساعدات العالجية واألجهزة التعويضية ألصحاب الحاالت الخاصة وحاالت
الطوارئ والحوادث والوفاة والكوارث.
للحصول على الدعم من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية عليك إتباع االزم-:
❖
 -1التقدم لقسم رعاية الشباب لسحب استمارة التكافل االجتماعي المعدة لذلك للحصبول علبى
المساعدة.
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 -2تمض االستمارة المعدة لذلك بمعرفة الوحدة االجتماعيبة التبابع لهبا الطالبب يبتم عمبل بحبث
اجتماعي وإحضار مفردات المرتب أو المعاش إن كان ولى األمر موظفبا أو بيبان حيبازة
أرض زراعية من الجمعية الزراعية التي تتبعك.
 -3تقببديم هببذه المسببتندات إلببى قسببم رعايببة الشببباب بالكليببة لفحصببها وتحديببد مببدى اسببتحقاق
الطالب.
 -4في حالة ثبوت استحقاق الطالب للمساعدة تقوم الكلية بصرف الدعم مادي أو عيني.
 –2األسر الطالبية
تعريف األسر الطالبية:
األسر الطالبية هي تنظيم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلية الغرض منه تنمية روح
التعاون بين الطالب وكذلك بينهم وبين أساتذتهم ،وتوسيع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبية
االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطالب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهما.
وتنشئ كل أسر العدد الذي تراه من اللجان التي تنظم األنشطة مثل اللجنة االجتماعية أو الثقافية أو
الرياضية أو الرحالت على أن يكون لكل لجنة مقرر من الطالب وبرنامج محدد.
تكوين األسر الطالبية:
 -1يفتح باب تسجيل األسر لكل كلية خالل الشهر األول من العام الدراسي على أن يكون آخبر موعبد
العتماد األسر من الجامعة نهاية شهر ديسمبر من كل عام
 -2يتقدم الطالب مقرر األسرة إلى أحد األساتذة أعضاء هيئة التدريس بطلب رغبتهم في تكوين أسرة
بريببادة سببيادته ومرفببق بببه أهببداف األسببرة والبرنببامج المحببدد للنشبباط ومصببادر التمويببل الخاصببة
باألسرة.
 -3يتولى األستاذ الدكتور عضو هيئة التدريس دراسة البرنامج واقتراح ما يراه سيادته مبن تعبديالت
بما يتمشى مع الروح الجامعية والتقاليد واألعراف السائدة في محيط الجامعة.
 -4تقديم الطلب بعد الدراسة للسيد أ .د  .وكيل الكلية البداء الراى هذا الشأن وفي حالة الموافقبة علبى
تكوين األسرة تتخذ اإلجراءات التالية:
أ  -تعلببن إدارة رعايببة الشببباب بالكليببة عببن قيببام األسببرة بوضببوح لجميببع الطببالب مببن خببالل
لوحات اإلعالنات وفي أماكن التجمعات الطالبية وذلك في مدة أقصاها أسبوع مبن تباريخ
موافقة أ .د .وكيل الكلية .وعلبى الطالبب البذى يرغبب فبى االنضبمام فبى االسبرة ان يتقبدم
شخصيا بطلب على النمبوزج المعبد برعايبة الشبباب يوضبح فيبه االسبم والفرقبة والعنبوان
وتبباريخ المببيالد ورقببم البطاقببة والتليفببون وصببورة شخصببية وال يجببوز للطالببب االنضببمام
الكثر من اسرة.
ب –يشببترط فببي الطالببب المتقببدم لالنضببمام لضسببرة أن يكببون مببن الطببالب المنتظمببين الببذين
ينطبق عليهم شروط عضوية االتحاد.
ج –ال يقل عدد طالب األسرة عن خمسين عضوا وال يزيد عن  75عضوا.
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د  -تعتمد األسماء من أ .د وكيبل الكليبة وترسبل جميبع أوراق األسبرة العتمادهبا مبن الجامعبة
وال تقوم األسرة بمزاولة نشاطها إال بعد اعتمادها.
ه  -األسبرة التبي تخبل بالبرنببامج المحبدد لنشباطها أو مخالفبة اللببوائح المنظمبة للعمبل الطالبببي
يكون من حق أ .د وكيل الكليه وإدارة الجامعة وقف نشاطها وإلغاء تشكيلها.
و  -يشكل لكل أسرة مجلس إدارة برئاسة عضو هيئة تدريس وعضوية كل من:
الطالب  /مقرر األسرة.الطالب  ،الطلبة /مقرري وممثلي الفرق واللجان.
د  -تعد كل أسرة في شهر أبريل من كل عام تقرير عن نشاطها ويعتمد من أ .د  .رائد األسرة
ويقببدم إلببى إدارة رعايببة الشببباب العببداد تقريببر مجمببع لكببل االسببر ويرفببع الببى أ .د .وكيببل
الكليه ويتولى سيادته أعداد تقرير شامل عن جميع األسر لرفعه الى الجامعة .
مصادر التمويل الخاصة باألسرة:
 -1اشتراك أعضاء األسرة وتحدد بمعرفة مجلس اإلدارة.
 -2الدعم الذي يقدم من لجنة األسر بالكلية.
 -3التبرعات والهبات التي تقدم لضسرة بشرط موافقبة لجنبة األسبر وعميدالكليبة ويعتببر رائبد
األسرة مسئول مسئولية كاملة عن التصرفات المالية الخاصة باألسرة.
أحكام عامة:
 .1رائد األسرة يكون عضو من أعضاء هيئة التدريس.
 .2يمكن للرائد أن يختار نائبا له من السادة المدرسين أو المدرسين المساعدين.
 .3مقرر األسرة ومقرري لجان النشاط والمساعدين من الطالب.
 .4ال يجوز للطالب االشتراك في أكثر من أسرة .
 .5ال يجوز إقامة األسر على أساس فئوي أو عقائدي أو سياسي.
 .6عند إقامة الحفبالت الفنيبة الببد أن يكبون المشبتركين فبي إقامبة الحفبل مبن طبالب الكليبة وال
يستعان بفرق أو أفراد من خارج الجامعة وعدم إقامة األنشطة ذات الطابع التجاري.
 .7ع ند عقد الندوات الثقافية أو الدينية واستضافة شخصبيات مبن خبارج الجامعبة الببد مبن أخبذ
موافقة قبل موعد الندوة بوقت كاف " عشرة أيام على األقبل " وذلبك بتقبديم طلبب يرفبق ببه
صورة موافقة أ .د .وكيل الكليه
 .8ال يجوز لضسرة ممارسة نشاطها إال من خالل اتحاد طالب الكلية بأخذ موافقبة لجنبة األسبر
واألستاذ الدكتور عميد الكلية.
 .9تعتبر الجمعيات العلمية واألدبية أسر طالبية وتخضع لنفس الشروط السابقة.
 .10البد من مصاحبة أ .د .رائد األسرة أو نائبة للرحالت والببد مبن وجبود مشبرفة مبن أعضباء
هيئة التدريس أو رعاية الشباب في حالة وجود طالبات.
 .11ينتهي نشاط األسر الطالبية بانتهاء العام الدراسي.
 .12يعتبببر أي تصببرف مخببالف لمببا ورد مببن أحكببام هببذه الالئحببة خببروج عببن اللببوائح الجامعيببة
ويوقع على المتسبب العقوبات التأديبية الواردة في الالئحة التنفيذية لالتحادات الطالبية .
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 - 4أماكن ممارسة األنشطة :
أ  -خارج الكلية :
 إستاد الجامعة الرياضي وبه الصالة المغطاة والمالعب المفتوحة لممارسة جميع أنواع األنشطةالرياضية والترفيهية والدورات الرياضية ودوري الجامعة .
ب -داخل الكلية :
 صالة اللياقة البدنيةتقع صالة اللياقة البدنية للطالب بالدور األرضي بالكلية بجوار شئون الطالب وتضم األجهزة
الرياضية التالية
م

الصنف

الكمية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
-13
- 14
- 15

بنش فالت
بنش متعدد
بنش بطن
سير جرى مانيوال
جهاز تويستر 1
جهاز تويستر 2
جهاز األستيبر 1
جهاز األستيبر 2
جهاز عجلة بتارة
جهاز عجلة بمضخة
عجلة ثابتة أرجو مترية
جهاز التجديف
جهاز المالتي جيم الثابت
جهاز المالتي جيم متعدد زوايا الشد
جهاز حزام البطن الكهربائي

1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4

 هذا باإلضافة إلي عدد  1تربيزة تنس طاولة . الدور األول علوي بجوار مقر اإلتحاد مسجد الطالبات تربيزة تنس طاولة للطالبات. مقر اإلتحاد الطالبي بالدور األول علوي وبه يمارس العديد من األنشطة والمسابقات ويعد كمقرلضسر واألنشطة الطالبية .
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 مجلس إتحاد طالب الكليه يشكل من-: -1رئيس إتحاد طالب الكليه
-2نائب رئيس إتحاد طالب الكليه
-3أمناء لجان اآلنشطه السبعه على مستوى الكليه
-4مساعدى أمناء لجان اآلنشطه السبعه على مستوى الكليه
الجمعيه العموميه على مستوى الكليه تشكل من-:-1مجلس إتحاد طالب الكليه
-2أعضاء لجنه النشاط بالفرق الدراسيه بالكليه
الشروط الواجب توافرها في عضو اإلتحاد:
 .1أن يكون مصري الجنسية.
 .2أن يكون حسن السير والسلوك.
 .3أن يكون مسددا لرسوم االتحاد.
 .4أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لها يستثنى طالب الفرقة األولى.
 .5أال يكببون قببد سبببق الحكببم عليببه بعقوبببة مقيببدة للحريببة أو تقببرر إسببقاط عضببويتة أو وقببف
عضويته بأحد االتحادات الطالبية ولجانها.
 .6يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من كل عام.
 .7يتم اجراء مناظرة على منصب رئيس االتحاد أمام الطالب .
كيفية التقديم للترشيح إلنتخابات إتحاد الطالب-:
 .1يتم سحب االستمارة الخاصة باالنتخابات من إدارة رعاية الشباب بالكلية.
 .2يتم كتابة االستمارة والتوقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب وتختم.
 .3تسلم االستمارة إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية.
 .4ال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجدول الناخبين ويحمل إثبات شخصية
وما يفيد سداد الرسوم.
 .5يتولى جهاز رعاية الشباب اإلعداد والتجهيز واإلشراف على االنتخابات.
 .6إذا تعببذر تشببكيل اتحبباد الطببالب بالكليببة ألي سبببب مببن األسببباب يقببوم أ .د  /عميببد الكليببة
بإصدار قبرار بتعيبين اتحباد طبالب الكليبة مبن الطبالب المتفبوقين والبذين لهبم نشباط ببارز
والمتضمنين لحسن السير والسلوك.
 .7يشكل مجلس اتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد األستاذ البدكتور عميبد الكليبة أو مبن
ينيبه في ذلك من بين أعضاء هيئة التدريس وعضويته.
 .8رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
 .9أمنبباء وأمنبباء مسبباعدي لجبببان مجلببس االتحبباد مبببن الطببالب وينتخببب الطبببالب
"أعضاء المجلس" مبن بيبنهم أمينبا وأمينبا مسباعدا للمجلبس ويحضبر اجتماعبات
المجلس رئيس رعاية الشباب ويكون أمينا للصندوق
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قواعد وإجراءات اإلنتخابات الطالبيه
يشترط فى من يتقدم للترشح لعضويه لجان اإلتحادات الشروط االتيه-:
-1أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه
-2أن يكون محمود السيره حسن السمعه
-3أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسيه
-4أن يكون له نشاط طالبال موثق فى الجامعه أو الكليه فى مجال المرشح لها عدا طالب السبنه
الدراسيه اآلولى

(( أخصائى رعايه الشباب والمسئولين عن اللجان))
م

اللجنه

مسئول اللجنه

1

أ/حامد أبو المجد

مشرف عام أنشطه ومسئول لجنه اآلسر واإلتحادات

2

أ/طارق الصواف

مسئول لجنه الجواله

3

أ/دعاء حافظ

مسئول اللجنه الفنيه والرياضيه بنات

4

أ/سمر سليم

ممسئول اللجنه الثقافيه والعلميه

5

أ/رشا حبيب

مسئول اللجنه اإلجتماعيه

6

د/مصطفى رضا عبد الفتاح

مسئول اللجنه الرياضيه بنين
مدير عام إداره رعايه الشباب
أ/نوال عبد الصبور
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خدمــــات المكتبة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موقع المكتبة
الموقع  -:تقع المكتبة في الطابقين الثالث والرابع علوي بالجناح البحري من مبنى الكلية
المساحة  -:تقع على مساحة  1300متر مربع تقريبا .
عدد قاعات اإلطالع  -:تضم 2قاعه لإلطالع  2+قاعه لإلنترنت  +قاعه لنادي تكنولوجيا
المعلومات .
عدد المقاعد المتاحة  -:تشتمل على أثاث مكون من  150مقعد  30+تربيزة إطالع من
الخشب الزان .
وقت العمل  -:من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر .
األجازات  -:يوم الجمعة والسبت والعطالت الرسمية .
العنوان  -:جمهورية مصر العربية  -محافظة المنوفية  -شبين الكوم  -كلية الطب -
الدور الثالث والرابع علوي .
التليفون  -:مباشر  – 020482222731داخلي  211 – 223 :الفاكس
020482317508
البريد اإللكتروني –librarymfm@yahoo.com -:
medlibrary2015@gmail.com

أقسام المكتبة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قسم بناء وتنمية المقتنيات ( التزويد ) .
قسم االستعارة الخارجية .
قسم اإلطالع الداخلي واالستعارة الداخلية .
قسم الميكنة وخدمة المراجع عن طريق االشتراك في برنامج نظام المستقبل للمكتبات
الرقمية لتسجيل مقتنيات المكتبة ( . )FLS
قسم العمليات الفنية ( فهرسة – تصنيف – تكشيف ) .
قسم التصوير والنسخ .
قسم خدمة الدراسات العليا رسائل علمية ( ماجستير– دكتوراه ) والدوريات العلمية
قسم خدمات اإلنترنت والبحث في قواعد البيانات .
قسم حفظ األمانات والمتعلقات وتسجيل المترددين .

الخدمات التي تقدمها المكتبة
أنواع الخدمات :
• اإلطالع الداخلي .
• االعاره الخارجية ( للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية فقط ).
• خدمة الحجز الدراسي .
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• خدمة المراجع .
• خدمة التصوير( سعر ورقة التصوير  25قرشا ) .
• الجوالت االرشاديه .
• االحاطه الجارية والبث االنتقائي .
• خدمات اإلنترنت من أهمها :البحث في قواعد البيانات العالمية من خالل البوابة التالية
( – ) www.eul.edu.egالبحث في المكتبة الرقمية من خالل البوابة التالية
( – ) www.eulc.edu.egالبحث في بنك المعرفة المصري من خالل البوابة التالية (
 -) www.ekb.egخدمة البريد اإللكتروني االكاديمى  -خدمة نقل الملفات – إجراء
البحوث على الشبكة  -عقد الندوات والمؤتمرات عن بعد عن طريق وحدة
الفيديوكنفرنس – خدمة التسجيل للمتقدمين للدراسات العليا عبر شبكة االنترنت .
اإلستعارة الخارجية
شروط اإلستعارة :
• تتم االستعارة بكرنيه الكلية .
• أن يكون عضو هيئة التدريس ومعاونيه مقيد بالكلية وموجود على رأس العمل .
بعد التأكد من بيانات العضو يقوم الموظف المختص بفتح سجل استعاره لكل قسم ثم يقوم بكتابة
بيانات العضو في الصفحة الخاصة به وتشتمل على االتبى ( اسبم العضبو – القسبم التبابع لبه –
الوظيفبة  -عنبوان االقامبه – رقبم الهباتف – البريبد االلكترونبي – حسباب المسبتعير فبي المكتبببة
الرقمية ).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الغير مسموح به داخل المكتبة
تناول المأكوالت والمشروبات .
المذاكرة الجماعية .
الضوضاء و ارتفاع الصوت فأنت داخل محراب للعلم .
تحريك المقاعد من أماكنها .
الجلوس بجوار النوافذ والنظر منها .
التخطيط بالقلم داخل الكتب أو قطع أية ورقه من أوراقها فالكتب ليست ملك شخص بعينه
تحريك الكتب من أماكنها وإخفائها من الزمالء .
رمى أو ترك أي أوراق أو مناديل كلينكس على األرض أو على مناضد المطالعة .
دخول حرم المكتبة بالحقائب والكتب والمذكرات الدراسية.
من يخالف هذه التعليمات يوقع نفسه تحت طائلة القانون والعقاب .
كيف يتعامل الطالب داخل المكتبة
إبراز تحقيق الشخصية أو كارنيه المكتبة عند الدخول إلى حرم المكتبة وإعطاءه لفرد
األمن
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•
•
•
•
•
•

وضع الحقائب والمتعلقات في المكان المخصص لذلك لدى فرد األمن الذي يقوم
بدوره بإعطائه رقم يدل على مكان وجود متعلقاته على الرف الخاص بحفظ المتعلقات .
تسجيل البيانات الخاصة بالمتردد في السجل الخاص بالمترددين والزوار .
الدخول إلى حرم المكتبة والتجول فيها والتعرف على أقسامها المختلفة .
عند االستفسار عن وعاء معين من أوعية المكتبة يتوجه إلى المسئول المختص عن
الصالة الموجود بها الذي بدوره يرشده إلى ما يحتاجه .
يوجد بالمكتبة لوحات إرشادية ترشد الطالب والباحث إلى جميع أقسام المكتبة .
على الطالب والباحث ترك الكتب على تربيزة اإلطالع وعدم وضعها على األرفف .

خدمات المعامل والوحدات التعليمية
أ  -يوجد بالكلية معامل خاصة باألقسام وبيانها كاآلتي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
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اسم المعمل
-

معمل طب األسرة
معمل الباثولوجي للطلبة  ،المعمل
المركزى
معمل الصحة العامة.
معمل الطفيليات.
معمل الميكروبيولوجيا
معمل الكيمياء
معمل الفسيولويجا
المعمل المركزى
معامل المهارات

 معمل الطب الشرعي والسموممعمل الهستولوجيا
معمل الفارماكولوجيا
معمل الباثولوجى
معمل التشريح
-

المكان
الدورالسابع
الدور السادس
الدور الخامس
الدور الرابع
الدور الثالث
الدور الثالث
الدور الثاني علوي
الدور األول علوي

ب  -الوحدات التعليمية:
 - 1وحدة التعليم اإللكترونى
أنشببأت وحببدة التعلببيم اإللكترونببى بكليببة الطببب لكببي تواكببب ركببب التقببدم التكنولببوجي
وتقف على أحدث ما توصل إليه العلم كي يتم تحقيق أهداف الكليبة العلميبة والعمليبات
اإلدارية بكفاءة وإتقان.
تساهم الوحدة في مساعدة األسبر الطالبيبة فبي تبوفير اإلمكانيبات والببرامج لهبم لعمبل
دورات تدريبيببة يقببوم الطلبببة أنفسببهم بالتببدريب فيهببا وذلببك كصببورة مشببرفة لتعبباون
الطببالب مببع بعضببهم وتبببادل خبببراتهم ومعلومبباتهم مببع زمالئهببم كنببوع مببن المشبباركة
اإليجابية للطالب.
 - 2وحدة المصادر التعليمية " األستوديو التعليمي "
تقوم وحدة المصادر التعليمية بإنتاج وسائل اإليضاح المختلفة وكل ما يفيد الطالب في
التحصيل العلمي وتشمل الوحدة على الوحدات اآلتية-:
 وحدة األستوديو التعليمي " وسائل سمعية وبصرية ". وحدة التصوير الفوتوغرافي الطبي. -وحدة الكمبيوتر ومركز المعلومات.

خدمات المستشفيات الجامعية
على مر السنوات منذ عام  1984عندما استقبلت الكلية أول طالب التحقوا بها وبدأ ميالد فكرة
المستشفيات الجامعية إلبى أن أصببحت حقيقبة اآلن حيبث أصببح لجامعبة المنوفيبة مجمبع طببي
كبير يضم باإلضافة إلى كلية الطب ومستشفياتها الجامعية معهبد الكببد القبومي – تلبك المفخبرة
الكبيرة لجامعة المنوفية.
وتضم المستشفيات الجامعية في الوقت الحالي ما يلي:
– 1المستشفى الرئيسي:
هي واحدة من مجمبع المستشبفيات الجامعيبة وهبى ( المستشبفى الجبامعي الرئيسبي – مستشبفى
عالج األورام – مستشفى الطبوارئ والحباالت الحرجبة – المستشبفى الجبامعي التخصصبي -
منشأة سلطان ).
وأقسام المستشفى الرئيسي هي :ـ
• قسم أمراض الباطنة العامة
• قسم األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة
• قسم جراحة العظام
• قسم جراحة المسالك البولية
• قسم األنف واألذن والحنجرة
• قسم طب جراحة العيون
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• قسم التخدير
• قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية
• قسم األشعة التشخيصية
• قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية
وهذه األقسام تشغل األسرة التعليمية الموجودة بالجناح الشرقي من مبنىى كليىة الطىب والتىي
تم افتتاحه منذ عام . 1994
• قسم األمراض النفسية والعصبية
• قسم النساء والتوليد
• قسم األطفال .
• قسم األمراض الصدرية .
• قسم أمراض القلب واألوعية الدموية
• وحدة األطفال المبتسرين وحديثي الوالدة .
وتشغل الدور الثاني والثالث والرابع والسادس من المستشفى الجامعي التخصصي .
• قسم الجراحة العامة .
• قسم جراحة التجميل.
• قسم جراحة المخ واألعصاب .
• قسم األمراض المتوطنة وطب المناطق الحارة .
• قسم الطب الطبيعي والتأهيل .
وتشغل الدور الثاني والثالث من مستشفى الطوارئ .
كما تضم المستشفى الرئيسي الوحدات المتخصصة التالية - :
• وحدة الغسياللكلوي .
• وحدة مناظير الجهاز الهضمي لقسم الباطنة العامة
• وحدة تفتيت حصوات المسالك البولية .
ويبلغ إجمالي أسرة المستشفى الرئيسي  296سرير ونسبة إشىغال األسىرة تتىراوح مىن 80
 %إلى  % 100في بعض األقسام .
 - 2مستشفى الطوارئ والحاالت الحرجة - :
الدور األرضي - :
ويضم ق سم االستقبال الخاص باستقبال الحاالت الحرجة وحاالت الطبوارئ ويضبم أيضبا بنبك
الدم واألشعة التشخيصية الخاصة بمستشفى الطوارئ وغرف المالحظة .
وتم إضافة وحدة األشعة المقطعية لخدمة حاالت الطوارئ طوال  24ساعة .
الطابق األول - :
ويشمل وحدات العناية المركزة التخصصية وتضم  44سريرا موزعة على ( العناية المركزة
للجراحببة العامببة والمببخ واألعصبباب – العنايببة المركببزة للقلببب – العنايببة المركببزة ألمببراض
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الباطنة العامة (أ) – العناية المركزة ألمرض الباطنة العامة (ب) – العناية المركزة لضمراض
الصدرية – العناية المركزة لضمراض النفسية والعصبية ـ عناية القسطرة )
وحدة عالج الحروق .
عمليات قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصة والطوارئ
الطابق الثاني  - :ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة قلب وصدر.
الطابق الثالث  - :ويشمل - :
• قسم جراحة المخ واألعصاب .
• قسم الطب الطبيعي والتأهيل .
الطابق الرابع - :ويضم سكن األطباء  ،سكن الطبيبات  ،المطعم المركزي .
 -3مستشفى عالج األورام - :
• تنظيم مستشفى األورام - :
• تقع المستشفى في أربعة طوابق في جناحين شرقي وغربي ،مرتبة كاآلتي .
• الطابق األرضي  - :الجناح الشرقي ويضم عيادات استقبال المرضى ومكتب رئيس القسبم
.
• الجناح الغربي ويضم جناح العالج اإلشعاعي ( جهباز المماثبل – جهباز المعجبل الخطبى
– جهاز الكوبالت )
• الطابق األول علوي - :الجناح الشرقي ويضم الصيدلية و األرشيف والحسابات
• الجناح الغربي ويضم معملين لدالالت األورام وقسم الداخلي حريم .
• الطابق الثاني علوي :
 الجنبباح الشببرقي ويضببم حجببرة المماثببل ثالثببي األبعبباد  -معمببل الفيزيبباء –حجببرات العببزللمرضى سرطان الدم – حجرة تنفيذ العالج الكيماوي ( خارجي – رجال )
 الجناح الغربي  :ويضم قسم الداخلي رجال  ،حجرة العالج االقتصادي• الطابق الثالث علوي  - :الجناح الشرقي ويضم حجرات داخلي  ،معمل تابع لقسم التحاليبل
بالمستشفى ،حجرة تنفيذ العالج الكيماوي ( خارجي – حريم ) .
 -4المستشفى الجامعي التخصصي - :
والمستشفى يتكون مبن عشبرة طواببق تتصبل األدوار السبتة األولبى منهبا بالمستشبفى الرئيسبي
عن طريق كباري مباشرة وقد تم استالم الدور األول والثاني والثالث والرابع والسادس .
• الدور السادس ويخص قسم األمراض الصدرية .
• الدور الرابع ويخص قسم األطفال ومركز صحة الطفل والوحدات الخاصة به وغبرف
العالج الفندقي والدور الثالبث يشبمل قسبم التوليبد وأمبراض النسباء والوحبدات الخاصبة ببه
والببدور الثبباني يشببمل قسببم األمببراض النفسببية والعصبببية واإلدارة والببدور األول عيببادات
خارجية بأجر وجارى العمل في باقي المستشفى وسيتم تشغيل أي جزء منها فور تسبليمه
ويبلغ إجمالي عدد األسرة حوالي  455سرير
وجارى أعمال التشطيبات في أدوار المستشفى حيث تشمل اآلتي - :
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• الدور األرضي - :التعقيم المركزي الصيدلية  ،المخازن  ،المطبخ .
وباقي أدوار المستشفى تحت التجهيز .
 - 5المستشفى الجامعي بمنشأة سلطان :
تعتبر المستشفى واجهة المستشفيات الجامعية في الشق الغربي من محافظة المنوفية
حيث يأتي إليها المرضى من قرى ومدن ومراكز ( أشمون – منوف – الشهداء –
السادات ) .
وتتكون المستشفى من مبنى مكون من خمسة أدوار باإلضافة إلى مبنى مجاور
يشمل معمل التحاليل الطبية ومكان مخصص للتذاكر .
• الطابق األول بالمبنى الرئيسي يضم :
مركز خدمة األسرة والذي يضم خمسة عيادات تخصصية ،عيادة أسنان  ،إلى جانب
األشعة التشخيصية  ،وحدة الغسيل الكلوي والمطبخ والمغسلة.
• الدور الثاني - :
يشمل إدارة المستشفى والعيادات التخصصية ( طب األطفال – الباطنة – أمراض
القلب  -أمراض الصدر  -المسالك البولية – النسا والتوليد – الجراحة العامة –
جراحة المخ واألعصاب – النفسية والعصبية – األمراض الجلدية ا -ألنف واألذن
والحنجرة – وطب وجراحة العيون ) كما يشتمل هذا الدور على مركز الحضانات
• الدور الثالث  - :ويشمل حجرة العمليات وخمسة عنابر للمرضى .
• الدور الرابع والخامس  - :فيشمل كل منهم سبعة عنابر للمرضي .
هذا باإلضافة إلى مباني الخدمات وهى مبنى الديزل والمغسلة .
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وحدة األزمات والكوارث
رؤية الوحدة
نظام مستقر ومتطور ومبادر للتعامل مع األزمات 0

رسالة الوحدة
إرسبباء مفهببوم إدارة األزمببات وإنشبباء نظببام داخلببي فعببال يعتمببد علببى الفكببر التنبببؤي
االنذارى للتعامل مع األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثها 0

أهداف الوحدة
عمببل دراسببة عببن األزمببات المختلفببة التببي يمكببن أن تواجببه كليببة الطببب وعمببل سببجل لضزمببات
() crisis portfolioتوثق به الكلية كل المواقف التي تعتبرهبا أزمبات مبن شبأنها تهديبد كيانهبا
ويكون بمثابة ذاكرة للكلية.
عمبببل دراسبببات بحثيبببة متخصصبببة ( سبببيكولوجية – دينيبببة – سياسبببية  ).......-عبببن األزمبببات
المتوقعة.
توفير استراتيجيات للتعامل مع األنواع المختلفة لضزمات مع وجود خطبط لمواجهبة األزمبات (
خطة طوارئ – خطة إخالء – مشروع حريق )
تأمين مباني الكلية والموارد البشرية والمادية بها بتوفير وسائل األمن والسالمة بمباني الكليبة (
جهاز أنزار الحريق – طفايات صالحة – خراطيم مياه ومصادر ميباه ) واالختببار البدوري لهبا
ثم اعتمادها من الحماية المدنية .
القدرة على كشف اإلشارات التي تنذر بوجود ازمات.
اإلعببالم والتببدريب المسببتمر لتنميببة مهببارات كببل مببن (هيئببة التببدريس – اإلداريببين -الفنيببين –
العمال -الطالب) على كيفيه مواجهة األزمات والتقليبل مبن اآلثبار المترتببة عنهبا نتيجبة الجهبل
وسوء التصرف وفت حدوث االزمه مع عنصر المفاجأة .
التنسيق وعمل االتصاالت والتفاوض وقت حدوث األزمات.
اسببتخالص الببدروس مببن األزمببات واسببتثمار مببا يترتببب عليببه إلببى فرصببه إلطببالق القببدرات
االبداعيه.
الخروج م ن النمط االدارى القائم على االستسالم ورد الفعل الى نمط المبادرة واالستعداد البدائم
.
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استكشاف األفراد الذين يتميزون بشخصيات قادرة على إدارة األزمات بكفاءة وذلبك مبن خبالل
ما يمتلكونه من خبرات ثرية وخصائص نفسيه وقدرات عقليه حيث انه البد من االلتبزام بثنائيبه
يتبعه ا أخصائيو التدريب تلك هي استعداد ثم إعداد بمعنى انه البد من توفر االستعدادات العقليبة
و الشخصية المناسبة لدى الفرد حتى يتلقى بفاعليه اإلعداد المالئم والتدريب المستهدف .

فى حالة اإلخالء

•
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مهام خاصة بالطالب -:
• إن سببالمة وأمببان الطببالب عنببد حببدوث أي مببن المخبباطر مببن األهببداف
األساسية إلدارة الكلية ووحدة إدارة األزمات والكوارث لذا عنبد حبدوث
أي مخاطر يرجى إتباع األتي
أثناء التواجد فـي قاعات المحاضرات -:
• إن كافة المدرجات وقاعات الدروس مزودة بأجهزة إطفباء آليبة ويوجبد
بها أبواب للطوارئ كذلك مبزودة بإمكانيبات ماديبة وبشبرية للتعامبل مبع
كافة الحاالت الطارئة
لذا يجب -:
• التزام الهدوء واالنتباه إلى إرشادات الدكتور المحاضر .
• التوجببه إلببى أقبببرب ببباب للطبببوارئ والخببروج بهبببدوء وبنظببام وإتاحبببة
الفرصة للبنات للخروج أوال وعدم الركض.
• التوجه إلى أقرب نقطة تجمع لإلخالء كما موضح بالمدرج .
• عدم استخدام المصعد أثناء الطوارئ .
• إبالغ المحاضر عن أي إصابات والمساعدة بهدوء .
• يوضع منديل على األنف في حالة وجود دخان كثيف .
• المحافظة على زمالئك ومساعدتهم .
أثناء التواجد في المعامل -:
إن المعامببل الطالبيببة توجببد بهببا العديببد مببن وسببائل األمببان ضببد األخطببار حمايببة
للطالب عند حدوث أي من المخاطر ( حريق – دخان ) داخل المعمل يلبزم إتبباع
التالي -:
-1البعد بأكبر قدر ممكن عن مصدر الحريق .
 -2االلتزام بالهدوء وعدم الركض .

 -3االستماع إلى إرشادات البدكتور مشبرف المعمبل أو المدرسبين المسباعدين أو
المعيدين أو فتى المعمل المتواجد لحظة الخطر .
 -4التوجه إلبى أقبرب بباب الطبوارئ بالمعمبل بعيبدا عبن مصبدر الخطبر ويكبون
دائما الطالبات في المقدمة والتوجه إلى أقرب نقطة تجمبع لإلخبالء كمبا هبو محبدد
بالخريطة داخل المعمل .
 -5اإلبالغ عن أي إصابات قد تحدث
 -6عند وجود دخان كثيف داخل المعمل يتم وضع منديل مبلل بالماء على األنف
 -1من لديهم المقدرة والخبرة في اسبتعمال أجهبزة اإلطفباء إلبى المشبرف أو المعيبد أو
أمين المعمل لتوجيهه نحو المساعدة .
آلية الكشف عن الطالب المتعثرين
من خالل مراقبة درجات اعمال السنه و متابعة نسب الغياب والحضور للطالب
آلية دعم ورعاية الطالب المتعثرين
 .1تنظيم حلقات نقاشبية وإرشبادية يقبوم بهبا أعضباء هيئبة التبدريس المختبارين
مبببن األقسبببام والطبببالب ومراجعبببه مبببا يصبببعب علبببيهم مبببن المقبببررات مبببع
االستعانه بالطالب الفائقين.
 .2عند اكتشاف حاالت تعثر بسبب مشاكل اجتماعية أو مالية يبتم مناقشبة هبذه
المشكالت على انفراد مع الطالب للحفاظ على الخصوصية والسرية .
آلية تشجيع الطالب الفائقين
يكببرم الطببالب الفببائقين بصببور متعببددة منهببا عمببل لوحببة شببرف للطببالب المتفببوقين فببي كببل
االمتحانات أثناء العام الدراسي او توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير
آلية تلقي شكاوي الطالب
حرصا على حل أي مشكالت قد يتعرض لها الطالب و إيمانا بأهميبة رضباءهم حتبى يتمكنبوا
مببن االسببتفادة مببن كببل أوجببه العمليببة التعليميببة فقببد وضببعت الكليببة آليببة لتلقببي شببكاوي الطببالب
وتهدف هذه اآللية إلى :
• الحببرص علببى سريةالشببكوى.والحرص علببى عببدم تضببرر الطالببب بسبببب
شكواه.معسرعة البت في الشكوى
آلية تلقي الشكاوي :شكاوي الطالب تستقبل من خالل :
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• صببناديق شببكاوى الطببالب (صببندوق أمببام كببل مببن مكتببب رعايببة الشببباب
ومكتب شئون الطالب والمدرجات و األقسام العلمية و أمام وحدة الجودة).
• رؤساء األقسام العلمية مباشرة إما كتابة وإما شفاهة.
• مببن خببالل إجتماعببات الريببادة مببع السببادة األسبباتذة أعضبباء هيئببة التببدريس
بالمجموعات الطالبية.
• طالباإلتحاد.
آلية كتابة الشكاوي  :كتابة الشكوى بوضوح و مرفق معها ما يثبتها إن أمكن
 .1يراعى كتابة بيانات صاحب الشكوى (االسم رباعي – الفرقة والمجموعة -
رقببم التليفببون – البريببد اإللكترونببي) وذلببك لسببرعة التواصببل بببين أعضبباء
اللجنة وصاحب الشكوى .

الريادة العلمية ( اإلرشاد األكاديمى )
مفهوم الريادة العلمية ( اإلرشاد األكاديمى) :
هو عملية منظمة تهدف إلى مساعدة وتوجيه الطالب فى جميع النواحى الدراسية والنفسية
واإلجتماعية واألخالقية والتربوية والمهنية لكى يفهم شخصيتة ويعرف قدراته ويحل مشاكله
ليصل إلى تحقيق أهدافه فى إطار األهداف العامة للتعليم الجامعى ولكى يصبح عضواً فاعالً
فى المجتمع الجامعى .
وترتكز الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمى على محورى العملية اإلرشادية  :المؤسسه
التعليمية والطالب .
أهداف الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمى):
 -1بحث المشكالت التىيواجهها أو قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو
إجتماعية أو تربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التى تكفل أن يسير الطالب فى الدراسة
سيرا ً حسنا وتوفر له الصحة النفسية .
 -2العمل على متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم ومتابعة أداء الطالب
المتعثرين دراسيا ً وتحسين مستوياتهم .
 -3لعمل على إكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب المتفوقين أو غير المتفوقين على حد
سواء العمل على توجيه وإستثمار تلك المواهب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع على
الطالب خاصة والمجتمع بشكل عام.
 -4تبصير الطالب بنظام الكلية والجامعة ومساعدتهم قدر المستطاع لإلستفادة القصوى من
البرامج المتاحة لهم وإرشادهم إلى أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة
مساعدة الطالب على إختيار التخصص وربطه بالمهنة التى تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم
وميولهم وإحتياجات المجتمع وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدهم
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بالمعلومات وشروط القبول الخاصة بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم أخذين بعين
اإلعتبار إشتراك أولياء أمورهم فىإتخاذ مثل هذا القرار.
العمل على توعية المجتمع الجامعى (الطالب واألساتذة واإلدارة)بشكل عام بأهداف ومهام
الريادة العلمية(اإلرشاد األكاديمى) ودوره فى العملية التعليمية .
واجبات الطالب :
 حضور كل اللقاءات أو تحديد مواعيد أخرى لها إذا كانت غير مناسبة لهم حضور أى اجتماع يدعوا إليه المرشد األكاديمي متابعة البريد اإلليكتروني أسبوعيا ً على األقل لتلقىأى رسائل من المرشد األكاديمي كما يجب على الطالب أن يعمل مع مرشده األكاديمي لوضع نظام دراسي مع جدولدراسي تنفيذي لما يدرسه
ً
 وأن يتصل أو يرسل إلكترونيا لمرشده األكاديمي أى أسئلة أو استفسارات إضافية وعلى المرشد األكاديمي تزويد الطالب برقم تليفونه المحمول والبريد اإللكترونيالخاص به
 وأن يخبر المرشد األكاديمى بالتغيرات الهامة ببرنامجه الدراسي والتي قد تؤثر علىأدائه أو أهدافه الدراسية
 وأن يتحمل مسئولية تقدمه الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداه هامة للنجاح ولكنوقبل كل شيء فالطالب هو المسئول األول عن نجاحه
عناصر المتابعة األكاديمية:
 -1االنتظام في الحضور
 -2توافر مصادر التعليم والتعلم
 -3الحاجة إلى دعم تدريسي
 -4متابعة نتائج امتحانات أعمال السنة وأخر السنة
 -5مساعدة الطالب على االستعداد لالمتحان
عناصر المتابعة المعنوية:
 -1الحاجة إلى دعم مادى
 -2الحاجة إلى دعم صحى
 -3التشجيع على المشاركة فى األنشطة الطالبية
 -4التعامل مع مختلف المشكالت
الساعات المكتبية:
 هى الساعات المخصصة من وقت عضو هيئة التدريس لمتابعبة العمليبة التعليميبة مبعالطالب
 يوفر نظام السباعات المكتبيبة طريقبة لحبل مشباكل الطبالب الدراسبية ويبتم مبن خاللبهإكتشاف الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسيا ً
آليات تنفيذ نظام الساعات المكتبية -:
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 -1تقسيم أعداد الطالب على أعداد أعضاء هيئة التدريس فى كل قسم 0
 -2يقوم كل عضو هيئة تدريس بتخصيص ساعاته المكتبية ( ساعتين أسببوعيا لكبل مقبرر )
مع اعالنها فى لوحة على باب المكتب مع مراعاة تفبرغ عضبو هيئبة تبدريس خبالل هبذا
الوقت 0
 -3يتم متابعة الطالب دراسيا ويتم مناقشة المشاكل الدراسية 0
 -4يتم متابعة الطالب من خالل ملف االنجاز ( ) portfolioالخاص بهم 0
 -5تتم كتابة تقارير تعرض فى مجلس القسم عن مدى فاعلية هذا النظام فى العمليه التعليميه
 -6عمل استبيان لقياس مدى فاعلية الساعات المكتبية( للطالب وأعضاء هيئة التدريس )
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مواقع تهم الطالب على شبكة اإلنترنت
م

الجـهـة

1

كلية الطب بجامعة المنوفية

www.mnfmed.org
www.mfm.edu.eg

2
3

رعاية الشباب بكلية الطب
الجمعية العلمية الطالبية
بالمنوفية
جامعة المنوفية و منها مواقع
جميع الكليات
معهد الكبد القومي
شبكة الجامعات المصرية
وزارة الصحة و اإلسكان
وزارة الشباب
شبكة الخدمات الحكومية
منظمة الصحة العالمية
الجمعية المصرية لطالب
الطب
االتحاد الدولي لجمعيات
طالب الطب
إميل وحدة ضمان الجودة
للتواصل مع رعاية الشباب
على الفيس بوك
موقع مكتبة الكلية على شبكة
االنترنت
صفحة المكتبة على الفيس
بوك

www.facebook.com/r3aytelshbab
www.mssa-mnf.org

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الموقع اإللكتروني

www.menofia.edu.eg
www.liver-eg.org
www.frcu.eun.eg
www.mohp.gov.eg
www.alshabab.gov.eg
www.alhokoma.gov.eg
www.who.org
www.emsa-egypt.org
www.ifmsa.org
www.mfm2015.com
رعاية الشباب بكلية طب المنوفية
www.mfm.edu.eg/library.htm
www.facebook.com/groups/
mfmlibrary/?ref=bookmarks
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كلمة رئيس الجامعة
كلمة نائب رئيس الجامعة
كلمة عميد الكلية
كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة
وخدمة المجتمع
كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا
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اإلدارة العليا بالكلية
األقسام العلمية بالكلية
مركز تطوير التعليم
وحدة ضمان الجودة
نظام الدراسة واالمتحانات بالكلية
نظام الدراسة لبرنامج الطب المتميز
الخدمات العامة التي تقدم للطالب
وحدة األزمات والكوارث
الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمي)
أوائل الدفعات للعام الجامعى2018/2017
مواقع تـهــم الطالب
الفهرس
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