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 مقدمة
 

شئت بقرارمن رئيس  أن المتميزة إحدى كلبات الطب المصريةكلية الطب جامعة المنوفية هى 

خريج ت حرص علي  وهى ت 1984ومنذ بدء الدراسة بها  في عام   1976الجمهورية  عام 

وقد توجتالكلية وخلقياقادرة على المنافسة في سوق العمل  كوادر متميزة علميا ومهاريا

  2013تعليم واإلعتماد في أغسطس البالحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة 

بتبعات مسئولية الحفاظ على السمعة الطيبة وإحراز المزيد منالتقدم وتلبية  عليها ألقى  مما

 .طموحات المستفيدين.

في ضوء التطور السريع للمعلوماتية الطبية و مستجدات التعليم الطبي فضال عن اآلفاق  و

أصبح تطوير برامج التعليم الطبي ضرورة ملحة لمواكبة  الواسعة غير المحدودة لسوق العمل 

 هذه المستجدات.

فمن ثم قامت كلية الطب بدراسة لسوق العمل واستطالع آلراء عينة من القيادات  العاملين 

بالمجال الطبي وبعض الخريجين  ومجموعة من طالب الطب وبعض المترددين علي 

امج تدريس الطب داخل وخارج مصر لوضع المستشفيات وكذلك التعرف علي العديد من بر

 يتميز باآلتي:  وجود برنامجوقد خلصت الدراسة بضرورة  التطوير. مالمح ا

 

 المهارات اإلكلينيكية الالزمة للممارسة الطبية اآلمنة  تحسين ▪

التعرف علي المشاكل واالحتياجات الصحية الحقيقية للمجتمع) التعلم من خالل  ▪

ي إلدراك خصائص المجتمع ومشاكله الصحية الواقعية  الممارسة في الوسط الحقيق

 والتركيز على احتياجاته الطبية(  

 التعرف على النظم الطبية القائمة واإلمكانات المتاحة   ▪

 تنمية التفكير التحليلي  والمهارات الذهنية والتدريب علي حل المشكالت  ▪

 يادات في المجال الطبي إمداد الخريجين بمهارات اإلدارة والقيادة إلعداد جيل من الق ▪

 التوجه نحو التكامل بين المقررات أفقيا ورأسيا   ▪

 االهتمام بالبعد األخالقي والدراية بالجوانب القانونية للممارسة الطبية  ▪

 وأساليب التعلم الذاتي.  تعلم أسس وأخالقيات البحث العلمي ▪

 

هذه الدراسة قامت الكلية بتصميم برنامجا  نتائج إدراكا من كلية الطب جامعة المنوفية بأهمية  

إيمانا من جديدا تحت اسم  بكالوريوس الطب والجراحة  التكاملي بنظام الساعات المعتمدة  

  نية باإلضافة للدراسة التطبيقية الميدا الكلية بأهمية أن تكون دراسة المقررات  دراسة تكاملية  

المقررات التي تكسب الطالب  منذ بداية البرنامج فضال عن وممارسة المهارات اإلكلينيكية 

البحث العلمي  ومنهجية  أساسياتمهارات  القيادة واإلدارة كما يعنى البرنامج بتعريف الطالب 

 كل ذلك يكسب خريج هذا البرنامج ثقة بالنفس ويضمن ممارسة مهنية آمنة  وقدرة على قيادة

 .  يتيح فرصا أفضل ومنافسة أقوى في سوق العمل داخل وخارج مصر مما مؤسسة طبية 

 

 

 وهللا ولي التوفيق. 
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 محتويات الالئحة 

 
 رقم الصفحة الموضوع م

1 

 التعريف بالبرنامجاألول :  لبابا

 سم البرنامج والرؤية والرسالةا

4 

 5 خصائص  وأهداف البرنامج

 7 استراتيجيات ومصادر  التعليم والتعلم

2 

الباب الثاني : القواعد العامة للبرنامج الدراسي 

 بالكلية

8 

 قائمة مقررات البرنامج
9 

 الخطة الدراسية  واإلختبارات والدرجات النهائية
16 

 27 الثالث : القواعد العامة للقبول والتسجيل بابال 3

 29 الرابع : القواعد العامة للتقييم بابال 4

 ملحق من الخلف توصيف البرنامج باللغة اإلنجليزية: ملحق  5
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 لبرنامجالداخليةل الئحةال

 األول : التعريف بالبرنامج الباب
 

 بنظام الساعات المعتمدة. التكاملياسم البرنامج: برنامج الطب والجراحة

 

) برناااما الطااب رالةرا ااة درجةةة بكةةالوريوس الطةةب والجراحةةة:  لممنوحةةةلدرجةةة العلميةةة اا

 التكاملي بنظام الساعات المعتمدة(.

 

 

 البرنامجو رسالة رؤية
 الرؤية  -

تخريج طبيب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي يلبي احتياجات المجتمع  

 ويواكب التقدم في العلوم الطبية  

 

 رسالة ال -

 

إعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية قادر على ممارسة المهنة في ضوء إدراك عميق  

لممارسات في العلوم واباحتياجات المجتمع والمعايير األخالقية يواكب التطورات السريعة 

 للتعلم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.  قويالطبية من خالل أساس 

 

 

 منح الدرجة(: 1) مادة

تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب  مةلس كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب رالةرا اة 

 ) برناما الطب رالةرا ة التكاملي بنظام الساعات المعتمدة(.

 تالية تتكون كلية الطب جامعة المنوفية من األقسام ال -( : 2مةادة )

 Department code االقسام العلمية

 Human Anatomy and Embryology ANAT قسم التشريح االدمى وعلم االجنة -1

 قسم الهستولوجيا  -2

 ) علم االنسجة و بيولوجيا الخلية (

Histology HIST 

 قسم الفسيولوجيا الطبية  -3

 ) علم وظائف االعضاء (

Medical Physiology PHYS 

 Medical Biochemistry BIO قسم الكيمياء الحيوية الطبية -4

 Pathology PATH قسم الباثولوجيا) علم األمراض ( -5

 Clinical Pharmacology PHAR قسم الفارماكولوجيا االكلينيكية -6

الميكروبيولوجيا و المناعة قسم  -7

 الطبية

Medical Microbiology and Immunology MICR 

 Medical Parasitology PARA قسم الطفيليات الطبية -8

 Ophthalmology OPHT قسم طب وجراحة العيون -9
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 (: األقسام العلمية المشاركة في تدريس البرنامج 3مادة) 

يقوم أعضاء هيئة التدريس من األقسام المختلفة بتدريس المقررات رإجراء البحوث الخاصة  

 من الالئحة 3لمواد نظام الساعات المعتمدة طبقا لرموز تلك األقسام الموضحة بالمادة 

 وأهدافهخصائص البرنامج : (4)مادة
 بالخصائص اآلتيةعن البرنامج التقليدي المتبع حاليا  لبرنامج يتميزا

 الربط بين العلوم الطبية األساسية ربعضها  

 التكامل األفقي رالرأسي بين المقررات  

 التدريب اإلكلينيكي المبكر  

 التدريب على التفكير التحليلي ر ل المشكالت  

 التعرف على النظام الطبي القائم  

 أساسيات رمنهةية البحث العلمي التعرف على  

 Otorhinolaryngology ENT قسم االذن و االنف والحنجرة -10

 قسم الطب الشرعى و السموم  -11

 االكلينيكية

Forensic Medicine and Clinical Toxicology FORE 

 Public health&Community Medicine COM قسم الصحة العامة و طب المجتمع  -12

 Internal Medicine INTM قسم الباطنة العامة  -13

 Pediatric  Medicine                           PEDI قسم طب االطفال -14

 Neurology& Psychiatry NEUR قسم األمراض العصبية و النفسية -15

 Dermatology , Andrology &STDs DERM قسم األمراض الجلدية و التناسلية -16

 Tropical Medicine TROP قسم األمراض المتوطنة  -17

 Chest Medicine  CHES قسم األمراض الصدرية -18

 General Surgery SURG قسم الجراحة العامة -19

 Cardiothoracic Surgery CARS قسم جراحة القلب والصدر -20

 Obstetrics &Gynacology OBSGN قسم امراض النساء والتوليد -21

 Orthopedic Surgery ORTH قسم جراحة العظام -22

 Urology UROL التناسلية قسم جراحة المسالك البولية و  -23

 Neurosurgery NEUS قسم جراحة المخ واالعصاب -24

 Anaesthesia & Surgical Intensive Care ANET قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية -25

 Diagnostic Radiology RAD قسم االشعة التشخيصية  -26

 Clinical Oncology and Nuclear Medicine ONCO قسم عالج االورام والطب النووى -27

 Cardiology&     Angiology                           CARD قسم القلب واالوعية الدموية -28

 ClinicalPathology CPATH قسم الباثولوجيا االكلينيكية -29

 Family medicine                                                     FAML قسم طب االسرة -30

 Plastic surgery PLAS قسم جراحة التجميل والحروق -31

قسم الطب الطبيعي والتأهيل  -32

 والروماتيزم

Physiotherapy& rheumatology & 

rehabilitation 

PHRH 
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 االهتمام بالةوانب الوجدانية  راألخالقية  

 اإللمام بالمسائل اإلدارية رالقانونية الالزمة للممارسة مهنة الطب  

 

 تتحقق تلك الخصائص من خالل :

 

يعتمد على التزامن في دراسة  أجهزة  الةسم في المر لة األساسية  برنامج تعليمي  -1

ائف راأليض لكل جهاز/ عضو( ركذلك في المر لة اإلكلينيكية ) األمراض )التركيب رالوظ 

رما يتعلق بها من   الباطنية  رما يقابلها من جرا ات عامة أر تخصصية لكل جهاز/ عضو

بتوزيع أيام األسبوع على األقسام المختلفة  تى يتحقق ذلك ريتم  (مقررات الباثولوجي رالفارماكولوجي

 التزامن في دراسة ما يتعلق بالموضوع الوا د.  

 

في نهاية دراسة كل جهاز  إلدراك  حلقات ومنتديات نقاشية وعرض مشكالت طبية  -2

اإلكلينيكية لبعض  رتوضيح األساسيات األكاديمية في ضوء األعراض رالظواهر العالقات 

بمعدل ندرة مةمعة را دة على األقل  ثم   )تشترك فيها األقسام اإلكلينيكية مع األكاديمية الحاالت 

لعمل تطبيقات  طالب للمةموعة  15  – 10من  يقسم بعدها الطالب  إلى مةموعات صغيرة 

 (شكالت بدراسة  االت  ر ل م

لتدريب ريهدف إلىا يبدأ منذ الفصل الدراسي األرل برنامج للتعلم القائم على المجتمع  -3

اإلكلينيكي المبكر راكتساب مهارات التواصل مع المةتمع رالتعرف على مشاكله الصحية  

الكوم  بعض الو دات الصحية رالمراكز الطبية بمدينة شبينزيارات ميدانية إلى رذلك من خالل  الواقعية

 ركذلك بالعيادات الخارجية للمستشفيات الةامعية . رأطرافها 

 

 ( المؤهلة لسوق العمل. elective courses)مجموعة من المقررات االختيارية-4

 

 إجراء أبحاث علمية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس. -5

 
 أهداف البرنامج : 5مادة 

 يهدف هذا البرنامج إلى:

 

المنافسة في سوق العمل ومواكبة مستجدات العلوم الطبية من خالل رفع القدرة علي  •

 تطبيق أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر 

 تنمية المهارات اإلكلينيكية الالزمة للممارسة الطبية اآلمنة  •

تنمية مهارات التفكير واالستدالل وكذلك القدرة على اتخاذ القرار وذلك من خالل بيئة  •

 فكير التحليلي) حل المشكالت( محفزة داعمة للت

الربط  بين العلوم الطبية األساسية و بعضها   وكذلك مع  التدريب اإلكلينيكي لفهم   •

 العالقات وتفسير أعراض وظواهر المرض 

المحافظة على المعايير األخالقية وآداب المهنة وإدراك الجوانب القانونية الخاصة  •

 بالممارسات الطبية 

وخصائص المجتمع واحتياجاته والتعرف على النظم الطبية  إدراك المشاكل الصحية •

 القائمة  من خالل التدريب المبكر في الوسط الحقيقي   

 إعداد أطباء قادرين على إجراء البحوث الطبية الراقية على أسس ومنهجية علمية  •

 إعداد جيل من القيادات في المجال الطبي  •
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 محتويات وطرق التدريس:  6مادة
" مرفقق   فززت صيفززيب المج ززي   الخطززو ال راةززيو الة  ززلو ئززو التزز رتن يت  ي إدارة الكليززو عااءززي   ييلتزز    -

 نسخة باللغة االنجليزية "
 ة يات. 3يشكل السي  أ.د/ اةي  الكليو لج و لتسييج المج ي   الج ي  بيلكليو بةيافقو  جلن الكليو كل  -

  الةخت زززو يتيفزززيب المج زززي   ال راةزززت ع قجراصززز  كزززل  ززز   صقززي  لج زززو صسزززييج المج زززي   الج يززز  ع ةشزززيركو ا  سزززي
ة يات عاليسةح بأى صع يل للخطو ال راةزيو أع صيفزيب المج زي    مزل  زجعر  ز ر ال تزجة ب ةزتا ي  الازيالت الخيفزو 

 التت يكين فيهي إضيفو  يضيع دراةت أع إلغيئ  ضجعرة ع ع  إ جار ي  ن لج و المج ي   ع جلن الكليو
 

 راتيجيات ومصادر  التعليم والتعلماست : 7مادة
  ال:صتمع إدارة المج ي   أح   التطيرات في طجق التعليم عالتعلم لت  ي  المج ي   

استراتيةيات التعلم الذاتي  يث يقوم الطالب بتقديم عررض ار كتابة مقاالت ار تقارير رذلك باستخدام   ◼

 بصرية ) األستوديو التعليمي(مكتبة الكلية رالشبكة العنكبوتية رالمكتبة السمعية ال

 المحاضرات التفاعلية  رالمشاركة اإليةابية للطالب أثناء المحاضرات ◼

 (.role play( رالمحاكاة )problem solving activitiesالحلقات النقاشية  ر  ل المشكالت ) ◼

 التعلم التعارني  رتفعيله في عمل العررض رالمشررعات  ر ل الواجبات  ◼

 ررنيةجيا التعلم مثل المقررات ااإللكتاستخدام تكنولو ◼

التدريب اإلكلينيكي  من خالل مقررات التعلم القائم على المةتمع بالمر لة األرلى للبرناما أرالمقررات  ◼

 اإلكلينيكية بالمر لة الثانية

 مصادر التعليم والتعلم 

 رصادر التعليم رالتعلم رالتدر يب لمقررات البرناما تتوفر بالكلية باألماكن اآلتية:

األجهزة العارضة )الداتا  تحتوي كل منها علىندرات رالحلقات النقاشية ر عات اقاعات الدررس رالمعامل  رقا

 شو( ركمبيوترات رمتصلة بالشبكة العنكبوتية

 مكتبة الكلية 

 األستوديوالتعليمي ) مكتبة سمعية ربصرية(

 ر دات صحية رمراكز طبية  بمدنة شبين الكوم رضوا يها )بموجب اتفاقية تعارن مع رزارة الصحة( 

 التدريب اإلكلينيكي بالمر لة الثانية للبرناما يتم في األماكن اآلتية:

 رهى مزردة بكاميرات للعرض قاعات الدررس اإلكلينيكية

 إلكلينيكية  الداخلية  رالعيادات الخارجية األقسام ا

 معامل المهارات رما تحتويه من نماذج رمحاكيات 

 

 

) الطب والجراحة في متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس  :8مادة 

 بنظام الساعات المعتمدة(. التكامليبرنامجالطب والجراحة 
 

 ساعة معتمدة في دراسة نظامية تتضمن اآلتي:  245يمضي الطالب  -أ

 ساعة معتمدة233:  المقررات األساسية -1

 ساعات معتمدة  6المقررات اإلختيارية: -2

 اساب عة معتمادة ساا2 رساعة معتمدة  قوق انسان  2جامعة / كلية: متطلبات  -3

 ساعة معتمدة لغة إلنةليزية 2ر آلي

4-  
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رالمقاررات التااى إختارهااا  اإلجباريااةالمقاررة لةميااع المقاررات  االختبااارات أن يةتااز  -ب 

 االختياريةالطالب من بين المقررات 

 

 

 يالقواعد العامة للبرنامج الدراسالباب الثاني: 

 : نظام الدراسة9  مادة
 

 نظام الساعات المعتمدة  -

 -الساعة المعتمدة ر دة قياسية للدراسة رتعادل :

 أسبوعياساعة دراسية نظرية  •

 ساعتين دراسيتين عملى أر اكلينيكى •

 أربع ساعات بحثية أر ميدانية •

 

 .نظام الساعات المعتمدةبات يوتسمةمدة الدراسة بالكلية ست -

 على النحو التالي:تنقسم إلى مر لتين  -

المر لة األرلى: رهى مر لة اإلعداد للممارسة االكلينيكية رتركز على دراسة العلوم 

الطبية األساسية رالتطبيقية من خالل نظام تكاملى بين أجهزة الةسم اآلدمى ررظائفه ر 

رتشمل تلك  تشتمل هذه المر لة على تنمية المهارات المهنية ر االكلينيكية االساسية. 

 (  3  -1الثالثة األرلى ) المر لة  المستويات 

المر لة الثانية: رهى مر لة التدريب اإلكلينيكى مع تحقيق تكامل رأسى بين ما درسه 

الطالب فى المر لة االرلى ربين العلوم اإلكلينيكية رتركز هذه المر لة على مناظرة  

ية  المرضى فى العيادات الخارجية راالقسام الداخلية رمراكز الرعاية الصحية االرل

 (  6-4كذلك على  ل المشكالت الطبية رتشمل تلك المر لة المستويات الثالثة األخيرة)ر

 

 :  تنفيذ البرنامج الدراسى " الخطة الدراسية"10 مادة

 

 ان (دراسي ن فصالبكل مستوى  ات ) يوتسةمينفذ البرناما الدراسى على مدى ست -

 

بالمساتويات مان األرل إلاى مدة الدراسة بالمساتوى هاى أربعاة رثالثاون أسابوعا رذلاك  -

, أماا  الرابع ) لكل فصل دراسي خمسة عشرة أسبوعا للدراساة رأسابوعان لتختباارات(

ان الخامس رالسادس فتكون مدة الدراسة بكل منهما أربعون أسبوعا )لكال فصال المستوي

 .دراسي ثمانية عشرة أسبوعا للدراسة رأسبوعان لتختبارات(

 

 الثالث( ألي مستوى في شهر سبتمبر ) األسبوع )أ( سي األرلتبدأ الدراسة بالفصل الدرا -

 

فاي شاهر فبرايار ) السابث الثالاث( لكال مان )ب( فصل الدراساي الثااني تبدأ الدراسة بال -

الثالاث( بكال منالمساتويين  مارس )األسبوع المستويات األربعة األرلى بينما تبدأفي شهر

 الخامس رالسادس
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 : قائمة مقررات البرنامج11مادة 
 المقررات األساسية للمر لة األرلى -

Course code Course 

title 

Prerequisi

te 

Lect. 

Credit 

Pract Total 

credit  

hours 

 MMIP- ANAT 

101 
Anatomy& 
embryolog
y(1) 

 2 0.5 2.5 

MMIP-  PHYS102  Physiology
(1) 

 5 1 6 

MMIP- HIST 

103  

Histology(1
) 

 3 1 4 

 MMIP- BIO104  Biochemist
ry(1) 

 2 1 3 

MMIP- CBL 

106 

Communit
y Based 
Learning  1 

  1 1 

MMIP- 

ANAT107 

Anatomy& 
embryolog
y 2 

MMIP- 

ANAT101 
3.5 2.5 6 

MMIP- 

PHYS108  

Physiology 
2 

MMIP- 
PHYS102 

3 0.5 3.5 

 MMIP- HIST 

109 

Histology 2 MMIP- 

HIST103 
2 1 3 

MMIP-  BIO110  Biochemist
ry 2 

MMIP- 

BIO104 
3 1 4 

MMIP-  COM 

111 

Communit
y 1 

 1.5 0.5 2 

MMIP-CBL 112 Communit
y Based 
Learning 2   

  1 1 

MMIP-

ANAT201 

Anatomy 3 MMIP- 

ANAT101 
4 2 6.5 
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.5 

MMIP- 

PHYS202 

Physiology 
3 

MMIP- 
PHYS102 

5 1 6 

MMIP- HIST 

203 

Histology 3 MMIP- 

HIST103 
2 1 3 

MMIP-  BIO204  Biochemist
ry 3 

MMIP- 

BIO104 
2 0.5 2.5 

MMIP-  PB 205 Psychology 
& 
Behavioral 
sciences 

 2 
 

2 

MMIP- CBL 

206 

Communit
y Based 
Learning  3 

  1 1 

MMIP-

ANAT207 

Anatomy 4 MMIP- 

ANAT101 
5 3 8 

MMIP- 

PHYS208 

Physiology 
4 

MMIP- 
PHYS102 

5 1 6 

MMIP-  HIST 

209 

Histology 4 MMIP- 

HIST103 
1.5 0.5 2 

MMIP-  BIO210  Biochemist
ry 4 

MMIP- 

BIO104 
3 1 4 

MMIP- CBL 

211 

Communit
y Based 
Learning  
4 

  1 1 

MMIP-

PATH301 

Pathology 
1 

 4 2 6 

MMIP- MICR 

302 

Microbiolo
gy 1 

 3 1 4 
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MMIP- 

PARA303 

Parasitolo
gy 1 

 2 1 3 

MMIP- CBL  

304 

Communit
y Based 
Learning 5  

  1 1 

MMIP-PHAR 

305 

Pharmacol
ogy 1 

 2 1 3 

MMIP- MICR 

306 

Microbiolo
gy 2 

MMIP- 

MICR302 
3 1 4 

MMIP-PARA 

307 

Parasitolo
gy 2 

 2 1 3 

MMIP- COM 

308 

Communit
y 2 

 4 1 5 

MMIP- CBL 

309 

Communit
y Based 
Learning 6  

  1 1 

 

 

 الكلية: /متطلبات الجامعة

 

Courses for University/ faculty requirements (6 credit 

hours) 
Course code Course title Credit 

hours 
Lect. 

Pract. Total 

MMIP- UN 01 Computer 
 

2 2 

MMIP- UN 02 Human rights 2 
 

2  

MMIP- EN 105 English 2 
 

2 
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 المقررات اإلختيارية للمرحلة األولى 

Elective courses  
Group Course 

code 
Course title Credit hours 

Lect. Pract. Total 

Group A MMIP-E01 Professional 

development 1: 

communication& 

presentation skills 

0.5 0.5 1 

MMIP-E 02 Quality& 

managerial and 

administrative 

skills 

0.5 0.5 1 

MMIP-E 03 Basics of medical 

research 
1  1 

MMIP-E04 Perspectives and 

history of 

Medicine 

1  1 

 

 

 

 المقررات األساسية للمرحلة الثانية

Second stage essential courses 
Course code Course 

title 

Prerequisite Credit hours 

Lect. Pract

. 

Tota

l  

MMIP-  OPHT 

401 

ophthalmo
logy 

 5 3 8 

MMIP- ENT402  Otorhinola
ryngology 

 4 2 6 

 FAML 403 Family 
medicine 1 

 1.5 1.5 3 

MMIP- TOX404  Toxicology  2 1 3 

MMIP-

PATH405 

Pathology 
2 

MMIP- 

PATH 301 
0.5 0.5 1 
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MMIP- PHAR 

406 

Pharmacol
ogy 2 

MMIP- 

PHAR 305 
0.5 0.5 1  

MMIP-  FORE 

407 

Forensic  2 1 3 

MMIP- COM 

408 

Communit
y 3 

 3 1 4 

MMIP- INTM 

409 

Medicine I  2.5 1.5 4 

MMIP- SURG 

410 

Surgery I  2 2 4 

MMIP- PATH 

411 

Pathology 
3 

MMIP- 

PATH 301 
0.5 0.5 1 

MMIP-  PHAR 

412 

Pharmacol
ogy 3 

MMIP- 

PHAR 305 
0.5 0.5 1 

MMIP- FAML 

413 

Family 
medicine 2 

MMIP- 

FAML 403 
0.5 0.5 1 

MMIP-  GYN 

501 

Gynecolog
y 

 4.5 3.5 8 

MMIP- INTM 

502 

Medicine II MMIP- INTM 

409 
3 3 6 

MMIP- SURG 

503 

Surgery II MMIP- 

SURG 410 
1.5 2.5 4 

MMIP-  PATH 

504 

Pathology 
4 

MMIP- 

PATH 301 
1 0.5 1.5 

MMIP-  PHAR 

505 

Pharma 4 MMIP- 

PHAR 305 
1 0.5 1.5 

MMIP- FAML 

506 

Family 3 MMIP- 

FAML 403 
1 1 2 

MMIP-  OBS 

507 

Obstetrics  4 3 7 

MMIP -INTM 

508 

Medicine III MMIP- INTM 

409 
3.5 2.5 6 
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MMIP- SURG 

509 

Surgery III MMIP- 

SURG 410 
2 3 5 

MMIP-  PATH 

510 

Pathology 
5 

MMIP- 

PATH 301 
1 0.5 1.5 

MMIP-  PHAR 

511 

Pharmacol
ogy 5 

MMIP- 

PHAR 305 
1 0.5 1.5 

MMIP- FAML 

512 

Family 4 MMIP- 

FAML 403 
0.5 0.5 1 

MMIP-  PEDI 

601 

Pediatrics 1   4 3 7 

MMIP- INTM 

602 

Medicine 
IV 

MMIP- INTM 

409 
2 2 4 

MMIP- SURG 

903 

Surgery IV MMIP- 

SURG 410 
2 2 4 

MMIP- PATH 

604 

Pathology 
6 

MMIP- 

PATH 301 
0.5 0.5 1 

MMIP-  PHAR 

605 

Pharma 6 MMIP- 

PHAR 305 
0.5 0.5 1 

MMIP- FAML 

606 

Family 5 MMIP- 

FAML 403 
1 0.5 1.5 

MMIP- 

PED607I  

Pediatrics 
2 

 3 3 6 

MMIP- INTM 

608 

Medicine V MMIP- INTM 

409 
3 2 5 

MMIP SURG 

609 

Surgery V MMIP- 

SURG 410 
2.5 3 5.5 

MMIP-  PATH 

610 

Pathology 
7 

MMIP- 

PATH 301 
1 0.5 1.5 

MMIP- PHAR 

611 

Pharma 7 MMIP- 

PHAR 305 
2.5 0.5 3 

MMIP-  FAML 

612 

Family 6 MMIP- 

FAML 403 
0.5 0.5 1 
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 المقررات اإلختيارية للمرحلة الثانية
Elective courses 
Group Course 

code 
Course title Credit hours 

Lect. Pract/cl

inical. 
total 

Group B MMIP-E 11 Infection control 

and patient 

safety 

0.5 0.5 1 

MMIP-E 12 Evidence based 

medicine 
 

1  1 

MMIP-E 13 Ethics& legal 

issues in 

medical practice  

1  1 

MMIP-E14  Emergencies in 

Medicine 

 
1 1 
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 الخطة الدراسية  واإلختبارات والدرجات النهائية :12مادة 

 المستوى األول
 أ( 1الفصل الدراسي أ)

 

 

 

 

 

الدرجة 

 النهائية 

 Course الساعات المعتمدة اإلختبارات 

Title 

Course Code 

   نظرى  عملى  المةموع   
 اختبار تحريري 75

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم  لتشريحوا 2 0.5 2.5

(1األجنة)  
MMIP- ANAT 
101 

 اختبار تحريري 180

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم رظائف  5 1 6

(1)األعضاء  
MMIP- PHYS 
102 

 اختبار تحريري 120

 راختبار شفوي 

 رعملي

(1األنسةة)علم  3 1 4  MMIP- HIST 
103 

 اختبار تحريري 90

 راختبار شفوي 

 رعملي

(1كيمياء  يوية) 2 1 3  MMIP- BIO 104 

 اختبار تحريري 60

 
 MMIP- EN 105 لغة انةليزية 2  2

التعلم   1 1 اختبار عملي 50

(1المةتمعى)  

MMIP- CBL 106 

 MMIP- UN 01  اسب الى  2 2 اختبار عملي 30

 اختبار تحريري 30

 
مادة اختيارية  1  1

 (A)المةموعة 
MMIP- E 
01/02/03/… 

 المجموع  15 6.5 21.5  635
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 المستوى األول

 ب( 1الفصل الدراسي ب )
 

الدرجة 

 النهائية 

كود  اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

 المقرر

   لنظري ا عملى  المةموع 
 تحريرياختبار  180

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم  لتشريحوا 3.5 2.5 6

(2األجنة)  * 
MMIP- 
ANAT 
107 

 اختبار تحريري 105

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم رظائف  3 0.5 3.5

(2)األعضاء  * 
MMIP- 
PHYS 
108 

 اختبار تحريري 90

 راختبار شفوي 

 رعملي

(2األنسةة)علم  2 1 3  
* 

MMIP- 
HIST 
109 

 تحريرياختبار  120

 راختبار شفوي 

 رعملي

(2كيمياء  يوية) 3 1 4  
* 

MMIP- 
BIO 
110 

 اختبار تحريري 60

 راختبار شفوي 

 رعملي

(1طب المةتمع) 1.5 0.5 2  MMIP- 
COM 
111 

التعلم   1 1 اختبار عملي 50

(2المةتمعى)  

MMIP- 
CBL 
112 

 -MMIP  قوق االنسان 2  2 اختبار تحريري 60
UN 02 

  المةموع 15 6.5 21.5  665

 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 الثانيالمستوى 
 أ( 2الفصل الدراسي أ )

 
الدرجة 

 النهائية 

 ركود المقر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

 اختبار تحريري 195

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم  لتشريحوا 4 2.5 6.5

(3األجنة)  * 
MMIP- 
ANAT 
201 

 اختبار تحريري 180

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم رظائف  5 1 6

(3)األعضاء  * 
MMIP- 
PHYS 
202 

 اختبار تحريري 90

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   2 1 3

(3األنسةة)  * 
MMIP- 
HIST 
203 

 اختبار تحريري 75

 راختبار شفوي 

 رعملي

كيمياء  2 0.5 2.5

(3 يوية)  
MMIP- 
BIO 204 

اختبار   50

 اكلينيكي

التعلم  0.5 0.5 1

(3المةتمعى)  

MMIP- 
CBL 
206 

علم النفس  2  2 اختبار نظري 60

رالعلوم 

 السلوكية 

MMIP-
PB 205 

  المةموع 13.5 5.5 21  650

 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 المستوى الثاني 
 ب(2الفصل الدراسي ب)

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

 اختبار تحريري 240

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم  لتشريحوا 5 3 8

(4األجنة)  * 
MMIP- 

ANAT 207 

 اختبار تحريري 180

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم رظائف  5 1 6

(4)األعضاء  
* 

MMIP- 
PHYS 208 

 اختبار تحريري 60

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   1.5 0.5 2

(4األنسةة)  
* 

MMIP- 
HIST209 

 اختبار تحريري 120

 راختبار شفوي 

 رعملي

كيمياء  3 1 4

(4 يوية)  
MMIP- 

BIO210 

التعلم   1 1 اختبار اكلينيكي 50

(4المةتمعى)  
MMIP- CBL 

211 

 MMIP- E مادة اختيارية  1  1 اختبار تحريري 30
01/02/03/… 

 المجموع  15.5 6.5 22  680
 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 المستوى الثالث
 أ( 3الفصل الدراسي أ )

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

 اختبار تحريري 180

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   4 2 6

(1)األمراض  
MMIP- 

PATH301 

 اختبار تحريري 120

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم األ ياء  3 1 4

(1الدقيقة)  
MMIP 

MICR 302 

 اختبار تحريري 90

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   2 1 3

(1الطفيليات)  
MMIP- 

PARA303 

التعلم   1 1 اختبار اكلينيكي 50

(5المةتمعى)  
MMIP- CBL 

 304 

 MMIP- E مادة اختيارية 1  1 اختبار تحريري 30
01/02/03/… 

 المجموع  12 5 15  470
 

 المستوى الثالث
 ب(3الفصل الدراسي  ب )

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار  90

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

 علم العقاقير 2 1 3

(1)  
MMIP- 

PHAR305 

اختبار  120

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم األ ياء  3 1 4

(2الدقيقة)  
MMIP 

MICR 306 

اختبار  90

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   2 1 3

(2الطفيليات)  
MMIP- 

PARA307 

اختبار  150

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

طب  4 1 5

(2المةتمع)  
MMIP- 

COM 308 

اختبار  50

 اكلينيكي

التعلم   1 1

(6المةتمعى)  
MMIP- 

CBL 309 

 المجموع  11 5 16  500
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 المستوى الرابع 
 أ( 4الفصل الدراسي أ )

 أ4
الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار   400

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

طب  5 3 8

رجرا ة  

 *العيون 

MMIP- 
OPHT401 

اختبار   300

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

جراا ة  4 2 6

األنف  

راألذن  

 *رالحنةرة 

MMIPENT 
402 

اختبار   150

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

األسرة طب  1.5 1.5 3

1 

MMIP- 
FAML403 

 اختبار تحريري 150

 راختبار شفوي 

 رعملي

 -MMIP علم السموم  2 1 3
TOX404 

 اختبار تحريري 30

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   0.5 0.5 1

األمراض 

2* 

MMIPPATH 
405 

 اختبار تحريري 30

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم العقاقير   0.5 0.5 1

2* 

MMIP- 
PHAR406 

مقرر  1  1 اختبار تحريري 30

اختياري  

 مةموعة ب 

MMIP E 
11/12/13… 

  المةموع 14.5 8.5 23  1090

 

  *مقررات تدرس مع بعضها  
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 المستوى الرابع 
 ب (4الفصل الدراسي ب ) 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار  150

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

الطب  2 1 3

 الشرعي 

MMIP- 
FORE 407 

اختبار  120

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

4 1 3  

الصحة العامة 

رطب 

 ( 3المةتمع) 

MMIP COM 
408 

اختبار   200

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

االمراض  2.5 1.5 4

 * (1الباطنة) 

MMIP- INTM 
409 

اختبار   200

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

 (1الةرا ة ) 2 2 4

* 

MMIP- 
SURG 410 

اختبار  30

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم األمراض   0.5 0.5 1

*(3 ) 

MMIP PATH 
411 

اختبار  30

 تحريري

 راختبار شفوي 

 رعملي

 (3العقاقير ) 0.5 0.5 1

* 

MMIP- 
PHAR 412 

اختبار   50

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

طب األسرة  0.5 0.5 1

(2) * 

MMIP- 
FAML 413 

  المةموع 11 7 18  780

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 المستوى الخامس 
 أ( 5الفصل الدراسي أ ) 

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار   400

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

8 3.5 4.5 

 

أمراض 

 النساء

MMIP- GYN 
501 

اختبار   300

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

أألمراض  3.5 2.5 6

 (2الباطنة) 

* 

MMIP 
INTM 502 

اختبار   200

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

الةرا ة   2 3 5

(2) * 

MMIP- 
SURG 503 

اختبار  45

 تحريري

راختبار 

 شفوي 

 رعملي

علم   1 0.5 1.5

األمراض 

(4) * 

MMIP- 
PATH 504 

اختبار  45

 تحريري

راختبار 

 شفوي 

 رعملي

 (4العقاقير ) 1 0,5 1.5

* 

MMIP - 
PHAR 505 

اختبار   100

 تحريري 

راختبار  

 شفوي 

 راكلينيكي 

طب األسرة  1 1 2

(3) * 

MMIP- 
FAML 506 

  المةموع 12 11 23  1090

 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 المستوى الخامس 
 ب(5الفصل الدراسي ب )

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار   350

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

 MMIP- OBS التوليد  4 3 7
507 

اختبار   300

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

أألمراض  3.5 2.5 6

 (3الباطنة) 

* 

MMIP 
INTM 508 

اختبار   250

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

الةرا ة   2 3 5

(3) * 

MMIP- 
SURG 509 

 اختبار تحريري 45

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   1 0.5 

األمراض 

(5) * 

MMIP- 
PATH 510 

 

 اختبار تحريري 45

 راختبار شفوي 

 رعملي

 - MMIP ( 5العقاقير ) 1 0.5 1.5
PHAR 511 

اختبار   50

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

طب األسرة  0.5 0.5 1

(4) * 

MMIP- 
FAML 512 

 

اختبار   30

 تحريري 

 

مقرر  1  1

اختياري من  

 مةموعة ب 

MMIP- E 
11/12/13/… 

  المةموع 13 10 23  1070

 مقررات تدرس مع بعضها *

 

 

 

 

 



 كلية الطب –جامعة المنوفية 

 

25  

 

 

 

 المستوى السادس
 أ( 6الفصل الدراسي أ )

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

اختبار   350

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

طب  4 3 7

 ( 1األطفال ) 

MMIP- 
PEDI 601 

اختبار   200

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

أألمراض  2 2 4

 (4الباطنة) 

* 

MMIP 
INTM 602 

اختبار   200

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

الةرا ة   2 2 4

(4) * 

MMIP- 
SURG 603 

 اختبار تحريري 30

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   0.5 0.5 1

األمراض 

(6) * 

MMIP- 
PATH 604 

 اختبار تحريري 30

 راختبار شفوي 

 رعملي

 (6العقاقير ) 0.5 0.5 1

* 

MMIP - 
PHAR 605 

اختبار   75

 تحريري 

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

طب األسرة  1 0.5 1.5

(5) * 

MMIP- 
FAML 606 

 

اختبار   30

 تحريري 

مقرر  1  1

اختياري من  

 مةموعة ب 

MMIP- E 
11/12/13/… 

  المةموع 11 8 19  915

 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 المستوى السادس
 ب ب(6الفصل الدراسي ب )

 

الدرجة 

 النهائية 

 كود المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة االختبارات 

   نظرى  عملى  المةموع 

 اختبار تحريري  300

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

6 3 3 

 

طب األطفال  

(2 ) 

MMIP-PEDI 
607 

 تحريري اختبار   250

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

أألمراض  3 2 5

 * (5الباطنة) 

MMIP- INTM 
608 

 اختبار تحريري  275

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

الةرا ة   2.5 3 5.5

(5) * 

MMIP SURG 
609 

 اختبار تحريري 45

 راختبار شفوي 

 رعملي

علم   1 0.5 1.5

األمراض 

(7) * 

MMIP- 
PATH 610 

 

 اختبار تحريري 

 راختبار شفوي 

 رعملي

 (7العقاقير ) 2.5 0,5 3

* 

MMIP- 
PHAR 611 

 اختبار تحريري  50

 راختبار شفوي 

 راكلينيكي 

طب األسرة  0.5 0.5 1

(6) * 

MMIP - 
FAML 612 

  المةموع 12.5 9.5 22  1005

  

 

 مقررات تدرس مع بعضها *
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 والتسجيلالثالث : القواعد العامة للقبول بابال
 

 : قواعد قبول الطالب بالبرنامج : ( 13 مادة)
 

يحدد عدد المقبولين من الطالب سنويا بقرار من مةلس الةامعة بناءا علي اقتراح مةلاس  -

 إدارة البرناما  رموافقة مةلس الكلية.

بالكلية ممن تم الطالب المقبولين بالفرقة األرلى بين  من  يتم التقدم للبرناما  سب رغبة الطالب -

ن مان الحاصالين الطالب الوافادير  أتوزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أر المحولين إليها

ها رالشررط التي يضع رفق القواعد على الثانوية العامة أر ما يعادلها في كل عام دراسي  

ين المةلس األعلى للةامعات  ر الترشيحات التي ترد إلى الكلية مان اإلدارة العاماة للوافاد 

 سنويا.
ر تكون أرلوية القبول  سب المةموع الكلي ثم مةموع مواد مةموعة العلوم في  الة تساري المةموع  -

 الكلي رذلك في  درد العدد المسموح به طبقا لقرار مةلس الةامعة

 

إال بعاد تقاديم كافاة الوثاائق راألرراق المطلوباة  البرناامارال يعتبر الطالاب مساةال فاى  -

 المقررة  ركذلك دفع الرسوم

 

 التحويل للبرنامج:( : قواعد 14مادة)
 

( ماان integrated programsيسمح بالتحويل إلى البرناااما  للدارسااين فااي بااراما مشااابهة ) البااراما التكامليااة 

عفقي للقيااز  بع  إججا   قيفو يين الةقجرات جامعات  كومية  أر خاصة  معترف بها  داخل أر خارج مصر رذلك 
 -التيليو:
أن صكين  سمو الطيلب فت الاي يتو العي و القسم العلةت أع  ي يعيدلهي  اققو لشجعط القميل فت الكليو فت  -1

 ل   هي.الس و التت التاق يهي الطيلب فت الجي عو الةاي 

إلت الةستيتن الايلث أع الجابع بع  اجتييز الةستيتيت السيبقو ي جيح في جةيزع  قزجرات فقط  التايتليقمل  -2
 الكليو الة تقل   هي

 أال يكين الطيلب    ياًل أع   قطعًي ان ال راةو   ة اي  دراةت  ن الجي عو الةجاد التايتل   هي . -3

لل راةو للطيلب  ءيف لهي ال تزجة التزت درةزهي الطيلزب فزت الجي عزو الةازيل   هزي أال صكين ال تجة الةتمقيو  -4
 أكاج  ن الا  ا   ت الةقجر للطيلب فت الكليو .

يتم اةل  قيفو للةياد التت درةهي الطيلب ع  ي  الي  صا د الةقجرات ال راةيو التت إ تهزت   هزي إ ا كزين  -5
يت ال راةزيو الةعتةز ة  زع  زي يز را فزت الكليزو كةزي صاز د  يجاًي فيهي عصتطزييق  زن حيزث الةاتزيى عالسزيا

الةقجرات التت الت الطيلب دراةتهي فت  ستيى الةايل إليهي الت أن ال يسةح ل  بيإلرصقي  إلت أالت إال 
 بع  اجتييزر اإل تاي يت فت الةقجرات للةستيتيت ا د ت .

 

 

 :(: اإلرشاد األكاديمى15مادة )

 

 من أعضاء هيئةالتدريس بالكلية. عة من الطالب مرشداً أكاديمياً تحدد الكلية لكل مةمو -

يقااوم المرشااد األكاااديمي بتقااديم النصااح راإلرشاااد رمساااعدة الطااالب فااي اختيااار المقااررات  -

 الدراسية.
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 رالتقبل بطاقات التسةيل أر اإلضافة أر اإلنسحاب إال بإعتماد المرشد األكاديمي -

ي بناءا على طلب مسبب من الطالاب أر أساباب ر ظاررف أخارى يمكن تغيير المرشد األكاديم -

 تراها الكلية.

 

 تسجيل المقررات :(16ة)  ماد

 

بتسةيل المقررات التى يرغب فى دراستها فى كل فصال دراساى رفقااً لتوجيهاات  طالب يقوم ال -

في المواعيد المحددة بتوقيتات التسةيل رقواعاده التاي تصادرها الكلياة سانويا  المرشد االكاديمى ر

 .رال يةوز للطالب االنتظام فى الدراساة إال بعاد إنتهااء عملياة التساةيل رتنشر في دلبل البرناما 

 ساعة معتمدة . 25رال يزيد عن  ساعة معتمدة 12ريشترط أال يقل العبء الدراسي عن 

الطالب المتأخر عن مواعيد التسةيل ال يعد تساةيله فاي المقاررات الدراساية نهائياا إال إذا كاان  -

 هناك مكان ريدفع رسوم تأخير تسةيل باإلضافة الى رسوم الخدمة التعليمية المقررة.

 

 إلضافة والحذف واالنسحاب( : ا17مادة 

 

أن ر فاي خاالل أسابوعين مان بادء الدراساة يةوز للطالب بعد إكمال إجاراءات التساةيل  -

يحذف أر يضايف إلاى سااعاته المعتمادة مقارراً أر أكثار علاى أن يكاون ذلاك فاى خاالل 

الفترات المحددة للحذف راإلضافة فى كل فصل مع مراعاة الحاد األدناى رالحاد األقصاى 

 للعبء الدراسى.

ثمانياة أساابيع علاى  يةوز للطالب بعد تساةيله االنساحاب مان مقارر أر أكثار فاى خاالل -

رمان  .أى فصل دراساى درن أن يعتبار راساباً فاى هاذا المقارراألكثرمن بدء الدراسةفي 

 .رال ترد له رسوم التسةيلينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسباً 

ذف لمقرر ضمن الةزء الذي يدرس على التوازي باين يشترط أال يكون اإلنسحاب أر الح -

( رلكن يمكن أن يكون اإلنسحاب أر الحذف في غيار ذلاك مان body systemsاألقسام )

 المقررات.

الطالب الذي ينسحب من فصل دراسي لظاررف مارض أر عذرتقبلاه الكلياة يقاوم بإعاادة  -

 المقررات التي سةل فيها في فصل دراسي ال ق 
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 : القواعد العامة للتقييم باب الرابعال
 

 : المواظبة 18ة ماد
 

 يحددها مةلس الكلية سنويايشترط للتقدم لتمتحان أن يستوفي الطالب نسبة ضور

 احضور اإلمتحانات والتغيب عنه: 19مادة 

اإلمتحانات النهائية فى المواعيد المقررة لها، ريعتبر المتغيب عن اإلمتحان النهائى  الطالب  يؤدي

 راسباً فى المقررات التى تغيب عن أداء اإلمتحان فيها.
إذا تقدم الطالب بعذر مرضي ار عذر قهري منعه من  دخول امتحان أي مقرر  ال يعتبر الطالب راسبا  -

 عليه من درجات  عند إعادة اإلمتحان في هذا المقرر  ر يحسب له ما يحصل 

 ن الممتحنين: لجا20مادة 
 سنويا من  أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية  تشكل لةان المتحنين للمقررات  

 وضع اإلمتحانات  ركذا اإلشراف على تصحيح أرراق اإلجابة تقوم هذه اللةان  ب

كما يدعى  أساتذة من األقسام المناظرة بكليات الطب المصرية  لتشتراك فى اإلختبارات الشفوية  

 راإلكلينيكية  

 رتعتمد هذه اللةان من مةلس الكلية

 

 

 ومواعيد اإلمتحانات (: نظام التقييم 21 ) مادة

 
 -تحسب الدرجة التهائية لكل مقرر كاألتى: •

o تينالمر لاألكاديمية با  مقررات لل درجة 30اعات المعتمدة لكل مقرر × عدد الس 

 رالثانية األرلى

o ة لمر لا اإلكلينيكياة بامقاررات لة لدرجا  50اعات المعتمدة لكل مقرر ×  عدد الس

 الثانية

o  رالذي يدرس بالمر لة األرلى معاملة المقررات اإلكلينيكية.التعلم المةتمعي  يعامل 

 

 -ع الدرجة النهائية لكل مقرر كما يلى :توز  •

o 30.لةميع األعمال الفصلية شاملة إمتحان أعمال السنة % 

o 35. لتختبار التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى % 

o 10. لتختبار الشفوى فى نهاية الفصل الدراسى % 

o 25 كلينيكى فى نهاية الفصل الدراسىالعملى أر اإل% لتختبار. 

 

أعمال السنة تكون على مدار الفصل رمسئول عنها األقسام التي تقوم بالتادريس  إمتحانات  •

 رالعلاوم السالوكية ر قاوق اإلنساان رالحاساب اآللاي  اللغة اإلنةليزية مقررات  فيما عدا 

ال يحتفظ الطالب بدرجاة أعماال السانة فاي  الاة اإلعاادة مان  امتحانات دررية. افليس له

% ماان مةمااوع الطالااب فااي 30الخااارج رلكاان  تحسااب درجااات أعمااال الساانة بنساابة 

 التحريري رالشفوي رالعملي/ اإلكلينيكي

للمستويات من األرل للرابع رفي  تعقد امتحانات الفصل الدراسي األرل  في شهر يناير •

 لخامس رالسادس.للمستويان ا شهر فبراير

ا المستويات تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني  في شهر يونيو فيما عد  •

 أغسطس  صل الدراسي الثاني في شهرالفالخامس رالسادس  فتكون امتحانات  
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عدد ساعات اإلختبار التحريري  النهائي يعادل عادد السااعات النظرياة المعتمادة للمقارر  •

 أر أكثر بحد أقصى ثالث ساعات لكل ررقة.را دة رتوزع على ررقة أسئلة 

 

% رال يكون الطالب ناجحااً فاى أى مقارر إال إذا 60الحد األدنى للنةاح فى أى مقرر هو  •

اللغااة ر  ذلااك فيمااا عاادا % ماان درجااة االمتحااان التحرياارى النهااائى 30 صاال علااى 

تضاااف   %   رال 50فتكااون درجااة النةاااح ألي منهمااا  ااإلنةليزيااة  رالحاسااب اآللااي

إلى مةموع الدرجات  سواء للمساتوى ار إلاى  الدرجات التي يحصل عليها الطالب  فيهما

 المةموع التراكمي .

 

 رتكون النسبة المئوية للدرجات النهائية رالتقديرات كما مبين بالةدرل المرفق.  •

 

 

 

 نظام التقييم " بنظام الساعات المعتمدة ": 22مادة 

التقدير اللفظى  -قديرقيمة الت -يحسب التقدير فى كل مقرر دراسى للطالب من خالل التقدير بالرمز

 الةدرل )أ( رالمعدل بالدرجات 

 التقدير اللفظى التقدير بالرمز  قيمة التقدير  النسبة المئوية  

 ممتاز           A 4 فأكثر  95

 -A 3.7 95ن قل مال 90

 جيد جدا             +B 3.3 90ألقل من  85

 B 3 85ألقل من  80

 جيد -B 2.7 80من  ألقل 75

 +C 2.3 75ألقل من  70 

 C 2 70ألقل من  65
 مقبول 

 -C 1.7 65 ألقل من 60

 ضعيف           F 0.0 60أقل من 

 منسحب         W - منسحب

 

 )المعدالت التراكمية و الفصلية( حساب معدل نقاط التقدير: 23مادة 

 
طريق المعدل الفصلى معدل نقاط التقدير هو معدل يحدد المستوى األكاديمى للطالب عن  -

 رالمعدل التراكمى.

يحسب المعادل الفصالى علاى أسااس المقاررات التاى يساةل فيهاا الطالاب خاالل فصال  -

 دراسى معين.

يحسب المعدل التراكمى على جميع المقررات التى سةل فيها الطالب فى جميع الفصاول  -

 لمعدالت(.الدراسية  تى تاريخه, رهو  ساب لمعدل منفصل )رليس متوسط 

 

 :حساب معدل نقاط التقدير للفصل الدراسى و التقدير العام  : 24مادة 

يحدد لكل مقرر عدد من الساعات المعتمدة بناء على نسبة ثابتة مان السااعات التدريساية  -

 للمقرر فى الخطة الدراسية.
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 تحدد لكل تقدير قيمة عددية )قيمة التقدير(. -

 

-  

 

 -على أساس:  (GPA)ريحسب المعدل الفصلى  -

 اصل ضرب القيمة العددية للتقدير فاى عادد السااعات المعتمادة للمقارر ريسامى    •

 نقاط التقدير المكتسبة  .

 

) في  الة تسةيلهالساعات التى قام الطالب بيقسم مةموع   نقاط التقدير المكتسبة   على مةموع ا •

  معدل نقاط التقدير.    القسمة هو  ,  ريكون ناتااإلعادة تحسب ساعات المرة التي تم فيها النةاح(

 رالفصلي  ي التراكم

 

 والتظلمات تعديل التقدير  :(25مادة) 

 .رسميا اعتمادهاتعتبر جميع التقديرات نهائية رذلك بمةرد  -
 يحق للطالب التظلم من نتيةة اإلمتحانات في خالل أسبوعين من إعالن النتائا المعتمدة  -

 ينظر في التظلمات لةنة المراقبة )الكنتررل ( مع عضو من لةنة الممتحنين المعتمدة  للمادة  -

 . يةوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ مادى فى الحساب أر القيد  -

 

 ب فى المقررات: الرسو26مادة 

 

 -يعتبر الطالب راسباً فى المقررفى الحاالت اآلتية:

 فى  الة تغيب الطالب عن اإلمتحان النهائى -

 % من درجة اإلمتحان التحريرى النهائى30إذا  صل على أقل من  -

 % على األقل من مةموع درجات المقرر60عدم تحقيق  -

إعادة اإلمتحااان فااي ذات   دراسى فعليهإذا رسب الطالب فى أى مقرر إجبارى فى أى فصل  -

أر دراسة مقارر إختياارى  اإلمتحانر إختيارى فبإمكانه إعادة أما إذا رسب فى مقرالمقرر

استشارةالمرشد األكاادبمي رموافقاة لةناة التخرج , رذلك بعد طلبات خر بديل إلكمال متآ

 البرناما,

 

مةلااس الكليااة رمةلااس الةامعااة رتكااون الاادرجات التعويض للنةاح يكون رفقا لما يقااره : 27مادة  

 المضافة  للنةاح إضافة  قيقية رليسث إعتبارية
 

 

    Cالحد األقصى للتقدير للطالب عند نةا ة في المواد التي سبق له الرسوب فيها هو : 28مادة 

 تحسب له الدرجة الفعلية التي  صل عليها Cرإذا  صل الطالب على درجة أقل من 
 

 إلنذار األكاديمي:ا: 29مادة 

يتم رضع الطالب غير القادرين على الحصول على الحد األدنى المطلوب في المعدل األكاديمي  -

(GPA.على قائمة اإلنذار األكاديمي ) 
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دعم  يحق للطالب على قائمة اإلنذار األكاديمي اإلستفادة من آليات  : 30مادة   -

تضم  استاذ أمراض نفسية رأخصائي إجتماعي   نوعية لةنة من خالل التي تقدمها الكلية المتعثريين 

 باإلضافة للمرشد األكاديمي  رذلك للوقوف على أسباب التعثر ر معالةتها 

 

 
ع لززل لتاسززين  Cالةقززجرات التززت اجتيز ززي يتقزز يج أ ززل  ززن  يسززةح للطيلززب ان يعيزز  دراةززو: 31مةةادة 

. ع لززل بازز  أ  ززت    ززو  ززجات الةعزز ل التجاكةززت عصاتسززب ال رجززو ا الززت التززت يا ززل اليهززي الطيلززب
 %  ن السيايت الةعتة ة للمج ي           10طيال المج ي    عفي ح عد 

 

 التعثر األكاديمى: 32مادة 

 
  لمدة ساتة 1.7( أقل من  CGPAلطالب الذى يفشل فى الحصول على معدل تراكمى ) -

 الكلية.فصول دراسية متصلة أر فى عشرة فصول دراسية غير متصلة يفصل من 

 

 

 اإلنتقال من فصل دراسي إلى آخر ومن مستوى إلى التالي:: 33مدة 

% علااى األقاال ماان 50النةاااح فااي يشترط لتنتقال من فصل دراسي إلى فصل دراساي آخار 

 األساسية  المقررات 

% 50نةا اه فاي لاة فاي  اباذات المر لاة  يسمح للطالب اإلنتقال للمستوى األعلى كما 

 األساسية للفصلين.  المقررات على األقل من  

 

 

لى المرحلة األولى" إ  ةالثالثالمستويات  اإلنتقال من المرحلة األولى " : 34ة ماد

 األخيرة" : ةالثالثالمستويات الثانية "
 

يةب على الطالب النةاح بتقادير مقباول علاى  الرابع مستوىالثالث إلى ال مستوىلتنتقال من ال -

 األرلى. ةالثالث لمستويات جميع المقررات اإلجبارية ل األقل فى

التى رسب فيها فاى  ريمنح الطالب فرصة فصلين دراسيين إضافيين لتحقيق النةاح فى المقررات 

درري )قارر أر أكثار يعطاى فرصاة عاام آخارالثالثة األرلى رفى  الة رساوبه فاى م مستويات ال

الثالثة األرلاى رإال إعتبار  مستويات لنةاح فى جميع مقررات ال تى يحقق ا (من الخارج إمتحان

 مفصوالً من الكلية.

 

ال يحصال الطالاب علاى شاهادة البكاالوريوس إال بعاد نةا اه فاى جمياع المقاررات اإلجبارياة  -

 راإلختيارية المبينة فى البرناما .

 

فى جمياع المقاررات  السادس يةب على الطالب النةاح بتقدير مقبول على األقل لمستوىبنهاية ا -

ات الثالث األخيارة ريمانح الطالاب فرصاة فصالين دراسايين إضاافيين لتحقياق يوتسماإلجبارية لل

النةاح فى المقررات التى رسب فيها رفى  الة رسوبه فى مقارر أر أكثار يعطاى فرصاة عااميين 

  تى يحقق النةاح فى جميع مقررات السنوات الثالث األخيرة. (الخارجمن )أربعة أدرار أخريين 
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 تعريف حالة الطالب :: 35مادة 

 

كلما أعتباار متاانقال ساعة معتمدة(  40)% من متطلباتالتخرج 16.6كلما أكمل الطالب 

( راليتطلب ذلك تحديد نوعية أر مسااتوى 6 -1من مستوى إلى مستوى أعلى منه من )

 المقررات التي أكملها الطالب ريعتبر ذلك نوعا من تعريف لموقع الطالب بالكلية

 

 االنقطاع عن الدراسة : 36مادة

 
أر انساحب مان الفصال  يفصل دراس ييعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسةل ف -

 سواء ذلك بعذر أر بدرن عذر

يةوز أن ينقطع الطالب فصلين متتاليين أر ما مةموعة ثالثة فصول دراسية غير متتالية  -

كحد أقصى بشرط الحصول على موافقة مةلس الكلية , ريفصال مان الةامعاة فاى  الاة 

 ه رئيس الةامعة.انقطاعه مدة أطول من ذلك بدرن عذر يقبله مةلس الكلية ريوافق علي

 

 

 نظام تأديب الطالب  : 37 مادة
قانون تنظيم الةامعاات المصارية  يالمبين ف يالطالب المقيدرن بالبرناما خاضعون للنظام التأديب

 له.ر المعدلة  رالقوانين المكملة  1972لعام  49قانون 

 

 

 :38مادة 
ة كاففي  مةلس الكلية  تطبق أ كام قانون تنظيم الةامعات رالئحته التنفيذية رقرارات 

 الموضوعات التي  لم يرد بشأنها نص في هذه الالئحة 

 

 

 
 

 

 

 

 


