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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
 .. ٠ٍرس ٠ٚحٌرحش و١ٍس جٌطد ٚذٕحضٟ أذٕحتٟ

ألىَ وً جٌٗىٍ ٚجٌطمى٠ٍ ٤ٍْز و١ٍس جٌطد ِٓ ِؿٍّ ئوجٌضٙح ١٘ٚثطٙح جٌطى١ٓ٠ٌس 

، ٚإٔ٘ة جٌؿ١ّغ ذؼحَ  جٌّحِٟٞٚٛظف١ٙح ٠ٚالذٙح ، ػٍٝ ِح ذًي ِٓ ؾٙى جٌؼحَ 

ٗ ج٤ػٛجَ جٌّح١ٞس . ؾى٠ى ، ػحَ ٔطّٕٝ ف١ٗ ئٔؿحَ ِح ٌُ ٔطّىٓ ِٓ ضكم١م وٌجْٟ

ٚجٌّٓث١ٌٛس  ج٠ٌٕٟٛػٍٝ ضه٠ٍؽ أؾ١حي ِٓ ج٠٤رحء ٌى٠ُٙ جٌكّ  ٌٕكٍ٘ ؾ١ّؼح  

جالؾطّحػ١س ، ١ٌىْٛ جٌطد ٌْحٌس ئٔٓح١ٔس ِٕٚٙس ٌٙح ِٓ جٌم١ُ ٚجٌّٛجغ١ك 

جٌّٛج٠ٓ ٚضمى٠ُ جٌهىِس جٌطر١س ٌٗ ٘ٝ أُ٘ ضؿؼً ٚكس  جٌطٟج٤نالل١س ، 

 جالػطرحٌجش ٌىٜ ن٠ٍؽ و١ٍس جٌطد ذؿحِؼس جٌّٕٛف١س .

 ٚجإلنال٘ج٤ػُجء أ٠رحء جٌّٓطمرً أوػٛوُ ئٌٝ جالؾطٙحو  ٠ٚحٌرحضٟ ٠الذٟ

ٚل١ُ ئٔٓح١ٔس .  ٠ٕٟٚٚجٌطفٛق فٝ وٌجْطىُ ٚجٌططٍغ وجتّح  ٌّٓطمرً أفًٟ ، ٚجٌٕظٍ ئٌٝ ِٕٙس جٌطد ذكّ 

 ٌٝ وً ِح ٘ٛ ؾى٠ى ذحٌطٛجًٚ ِغ أْحضًضىُ ْٚٚحتٍىُ جٌكى٠ػس ٌٚؤ٠طىُ ٚئذىجػىُ فٝ ضطر١محش جٌؼٍُ  . ضطٍؼٛج ئ

ٌؿحِؼس جٌّٕٛف١س ، ِٚح قممطٗ ِٓ ّْؼس ١٠رس ، ٌىٛٔٙح ضٙطُ ذحٌطحٌد ٚضطحذؼٗ ، فحٌؼًّ  ٕحتذحٔطّحوٍٕح ٔؼطُ 

ٓ أْ ِكٌٛ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ٘ٛ ٚجإلنال٘ ٘ٛ ِكٌٛ ١ْحْس جٌؿحِؼس ٚوً ِٓ ٠ؼًّ ذٙح ، ٤ْ جٌؿ١ّغ ٠إِ

جٌطحٌد ، فٍُ ٠ىنٍٚج ؾٙىج  فٟ وفغ جٌطٍرس ٔكٛ جٌط١ُّ ٚ جٌطفٛق ،  ٌرٕحء ؾ١ً ٠كًّ ػٍٝ ػحضمٗ ِٓطمرً ج٤ِس ، 

ًٌٚٙج ٔأًِ أْ ٠ىٛٔٛج ٔؿِٛح الِؼس فٟ ّْحء ج٠ٌٛٓ ، ٚأْ ٠كحفظٛج ػٍٝ جٌم١ُ ٚجٌّرحوب جٌطٟ ضٍٗذٛ٘ح ، ٚأْ 

 ٟ ِح ذهٍص ػ١ٍُٙ ٠ِٛح ، ١ٌٛركٛج ٔرطس ٌجْهس ٚذٕحءز فٝ ذٍىُ٘ ٍِٛ. ٠ؼىٓٛج ٌٚٛز جٌؿحِؼس جٌط

وٍٝ ٠م١ٓ أٔٗ ِٓ نالي ضٛفكىُ ًٌٙج جٌى١ًٌ ، ْطٗؼٍْٚ أْ و١ٍس جٌطد ذؿحِؼس جٌّٕٛف١س لحوٌز ػٍٝ أْ ضمىَ 

ضهٍؼ وٛجوٌ ٠ر١س ٔحؾكس ،  ضٓطط١غ أْ ضؼًّ ذانال٘ ٚؾٙى  جٌطٟٚجٌّؿحالش جٌّط١ُّز ،  ج٤فىحٌوً 

 ٠رٕٝ ال ٠ٙىَ ، ٠ٚؿؼً ِٓ جٌطد ٌْحٌس ئٔٓح١ٔس أوػٍ ِٕٙح ِحو٠س . ١ٍِّٟٕٞٚٙ 

 ٚجٌٓالَ ػ١ٍىُ ٌٚقّس هللا ٚذٍوحضٗ ،،،،،،

 أ.د / ِؼٛض ِؾّذ اٌخٌٛٝ

 سئ١ظ اٌغبِؼخ

 

 

 سئ١ظ عبِؼخ إٌّٛف١خوٍّخ 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
جٌكّى هلل جًٌٞ ػٍُ ذحٌمٍُ ػٍُ جالٔٓحْ ِح ٌُ ٠ؼٍُ ٚجٌٛالز ٚجٌٓالَ ػٍٝ جٌٕرٟ ج٤وٍَ ِؼٍُ جٌر٠ٍٗس ٚػٍٝ آٌٗ 

 ٚٚكحذطٗ ج٠٤ٙحٌ ِٚٓ ضرؼُٙ ذاقٓحْ جٌٝ ٠َٛ جٌى٠ٓ.

ّٕحْرس ذىج٠س جٌؼحَ جٌىٌجْٟ أذٕحتٟ ٚذٕحضٟ ٠الخ ٠ٚحٌرحش جٌى١ٍس ٠ٚط١د ٌٝ ذ

أْ إٔ٘ثىُ ٠الذح ؾىو ٚلىجِٟ ذّٕحْرس ذىء جٌىٌجْس ِط١ّٕح  6106/6102جٌؿى٠ى 

ِٓ هللا ػُ ٚؾً أْ ٠ىْٛ ػحِح وٌج١ْح ١ٍِثح ذحٌؿى ٚجالٔؿحَ ٚجٌٕؿحـ . ٚذًٖٙ 

جٌّٕحْرس جٌٓؼ١ىز ٠ط١د ٌٟ أْ أغطُٕ جٌفٍٚس ٌطٕٙثس أذٕحتٟ جٌطالخ ٚجٌطحٌرحش 

جٌؼحَ جٌىٌجْٟ جٌّحٟٞ ذٕؿحـ ٚضفٛق ٚجْ جضمىَ ذحٌٗىٍ جٌؿ٠ًُ جٌٝ ج٠ًٌٓ جؾطحَٚج 

أػٟحء ١٘ثس جٌطى٠ٌّ ٚؾ١ّغ جٌؼح١ٍِٓ ذحٌى١ٍس ػٍٝ ِح ذًٌٖٛ ِٓ ؾٙٛو ِهٍٛس فٝ 

 ٣ٌذحءضؼ١ٍُّٙ ٚجالٌضمحء ذّٓط٠ٛحضُٙ جٌطك١ٍ١ٛس ، ٚجٌٗىٍ ِٛٚٛي وًٌه 

ضمى٠ٍٞ الوجٌز جٌى١ٍس  ٚجالِٙحش ج٠ًٌٓ وحْ ٌُٙ جٌىٌٚ جالورٍ وّح ال ٠فٛضٕٝ أْ جلىَ

  ػٍٝ ؾٙٛوُ٘ جٌٍّّْٛس فٟ ضكم١ك ج٘ىجف جٌى١ٍس ٚضطٍؼحضٙح.

ٚذطٟحفٍ ؾٙٛؤح ؾ١ّؼح فٟ ً٘ج جٌؼحَ  ٚضٛف١مٗأذٕحتٟ ٚذٕحضٟ إٔٔح ػحَِْٛ ذؼْٛ هللا 

جٌىٌجْٟ جٌؿى٠ى ػٍٝ ِٛجٍٚس جٌٍْحٌس جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌطٍذ٠ٛس جٌطٝ ضمَٛ ذٙح ؾحِؼطٕح 

 ، ٌطكم١ك ضؼ١ٍُ ػٍٛٞ ضطٛجفٍ ٌٗ ِؼح١٠ٍ جٌؿٛوز.  ٚأ٘ىجفٕح أ٠ٌٛٚحضٕححٌطٍو١ُ ػٍٝ جٌؼ٠ٍمس ، ِٟٚحػفس جٌؿٙٛو ذ

جٌٝ ض١ّٕس ِٙحٌضُٙ ٚجالْطفحوز  ح٠ٚٓؼْٛ وِٚوّح أوػٛ أذٕحتٟ جٌطٍرس ٚجٌطحٌرحش جْ ٠ىٛٔٛج ِطؼ١ٍّٓ ِىٜ جٌك١حز 

١ٌد قً جٌّٗىالش ، جٌّٕظُ ٚأْح جٌؼٌٍُّٟٙ فٝ ػ١ٍّحش جٌطى٠ٌد ٚجٌّّحٌْس ٚجٌطفى١ٍ  جٌّطحقسِٓ جٌفٍ٘ 

 جٌّؼٍفس ٠ٌٚحوز ج٤ػّحي ٚضٛظ١ف جٌطم١ٕحش جٌكى٠ػس. ٚئٔطحؼٚجٌركع ٚجٌططر١ك 

ٚذٕحضٟ جٌطالخ ٌمى جنطٍضُ ٠ٍ٠مح ٠كطحؼ جٌٝ جٌؿٙى جٌّطٛجًٚ ٚجٌطى٠ٌد ٚجٌّّحٌْس ذٌٛٛز ِىػفس  أذٕحتٟ

ًٌٌه ، ٚأٔٛكىُ ؾ١ّؼح ذطٕظ١ُ  أ٘الٚجٔح ػٍٝ ٠م١ٓ ذأٔىُ  ٚجالػطّحو ػٍٝ جًٌجش فٟ جٌىٌجْس ٚجٌركع ٚجٌّؼٍفس

جٌٛلص ٚجال٘طّحَ ذحٌّكحٍٞجش ٚجٌىٌجْس جٌؼ١ٍّس ذحٌى١ٍس فحٌطحٌد جٌٕحذٗ ٘ٛ جٌمحوٌ وجتّح ػٍٝ جٌؼًّ ٚضطر١ك ِح 

ضؼٍّٗ ، ٚال ضٕٓٝ أْ جٌىٌٚس فٟ قحؾس جٌٝ ن٠ٍؿ١ٓ أوفحء قطٝ ٍٔضمٟ ذرٍىٔح فأٔطُ لح٠ٍز جٌط١ّٕس ٌٚىٝ ٠طكمك 

طٍّ ٚجٌؿحو ٚقطٝ ضىطًّ جٌٌٛٛز الذى أْ ضٙطُ ذىً ِمِٛحش جٌك١حز جٌؿحِؼ١س ، يٌه الذى ِٓ جٌط٠ٍّٓ جٌّٓ

ِّحٌْس  ئٌٝأوػٛوُ  جإلؾالء أْحضًضىُٚذمىٌ قٍٟٚ ػٍٝ ِطحٌرطىُ ذحالْطُجوز ِٓ ِٕحً٘ جٌؼٍُ ػٓ ٠ٍ٠ك 

ضّٕٝ  ٌطٟٚجضٛفٍ٘ح ٌه جٌى١ٍس أٚ جٌؿحِؼس ِٓ) غمحف١س ٠ٌٚح١ٞس ٚجؾطّحػ١س ٚف١ٕس ... جٌم(  جٌطٟ أ٤ٔٗطسؾ١ّغ 

ٚضكم١ك  ٚجإلوجٌزف١ٙح ِٛج٘ره ٚضٛمً ٖه١ٛطه ِّح ٠ٗؼٍن ذ٠ُّى ِٓ جالٔطّحء ٚجٌطؼٛو ػٍٝ جٌم١حوز 

 جالٔؿحَجش.

وّح جوػٛوُ جٌٝ جٌّكحفظس ػٍٝ و١ٍطىُ ِٓ أذ١ٕس ٚضؿ١ُٙجش ِهطٍفس فٟٙ ِٓ أؾٍه ِٚٓ أؾً َِالته جٌمحو١ِٓ 

جٌٝ جٌّٓث١ٌٛٓ ػٕى جالْطفٓحٌ أٚ  جٌطٛؾٗضطٍوو فٟ  وّح جوػٛوُ ج٠ٟح ػٍٝ جٌّكحفظس ػٍٝ ٔظحفس جٌى١ٍس ، ٚال

 ِٛجؾٗ أٞ ِٗىٍس فٕكٓ ؾ١ّؼح  ٕ٘ح ِٓ أؾٍه.

 مع تمنياتي بالتوفيق
 أ.د/ػبدي اٌغ١ذ صبدق ِجبسن

 ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؽالة ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ
 
 
 

 
 ػ١ّذ و١ٍخ اٌطتوٍّخ 

ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ وٍّخ 

 ٚاٌطالة
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
 ٚذٕحضٟ أذٕحتٟ

 ٠ٍرٗ و١ٍس جٌطد ؾحِؼس جٌّٕٛف١س

أٌقد ذىُ فٝ ٌقحخ ً٘ج جٌٍٛـ جٌؼٍّٟ جٌؼظ١ُ ٚأضّٕٝ ٌىُ 

جٌٓىجو ٚجٌطٛف١ك فٍٓطُ فم١ ٌؾحي جٌغى ٚأِٙحش جٌّٓطمرً ذً أٔطُ 

ف١ىُ غمطٕح فٝ ضط٠ٍٛ جٌؼٍُ ٚجٌركع ػٓ وً ؾى٠ى  ِٓ ٚٞؼٕح

ىٛٔٛج ن١ٍ أوجز فٝ ٖفحء ٔمحي ق١حز وً ِٓ ٘ٛ ِكطحؼ ٌىُ فإل

 جٌٕحِ ذايْ هللا .

 

فمى لحِص جٌى١ٍس ْحػ١س ئٌٝ ضٛف١ٍ وً ْرً ض١ٓ١ٍ ض١ًٚٛ جٌؼٍُ 

ٚجٌّؼٍِٛس وجنً جٌى١ٍس ِٓ نالي لحػحش ػ١ٍّس ئو١ٕ١ٍى١س ٚ أقىظ جٌْٛحتً فٝ جٌؼ١ٍّس 

طؼ١ّ١ٍس جٌطٝ ذفًٟ هللا ضُ قٛٛي جٌى١ٍس ِٕٙح ػٍٝ جٌؿٛوز ِٓ ١٘ثس ّٞحْ جٌؿٛوز جٌ

 .  ٚجالػطّحو

ػٍُ  ٠حٌرٟ أي٘حٔىُ ِحوِطُ فٟأٚو أْ ضٍْم  وٍّحضٟ ٘حٟ٘ٚأن١ٍج  ١ٌّٚ ذأنٍ 

  .ِؿطٙى٠ٓ

 

أٔحٖىوُ جإلنال٘ غُ جإلنال٘ فٝ جٌمٛي ٚجٌؼًّ ٚأْ ضىٛٔٛج ق١ٛ٠ٍٓ ػٍٝ  

 ذحٌّكحٍٞجش جٌؼ١ٍّس ٚجٌٕظ٠ٍس . جٌطُجِىُوٌجْطىُ ٚ 

ؾ١ّغ ج٤ٔٗطس  فٟجٌطالخ ئٌٝ جٌّٗحٌوس ذفحػ١ٍس  ٚذٕحضٟ أذٕحتٟأوػٛوُ ؾ١ّؼح  

ذحٌؼ١ٍّس  ٌالٌضمحءجٌطالذ١س جٌّهطٍفس جٌطٝ ضٕظّٙح لطحػحش جٌى١ٍس جٌّهطٍفس ٚيٌه 

 جٌطؼ١ّ١ٍس .

 مىَ.ٌىُ ذحٌطٛف١ك ٚجٌط ٚض١ّٕحضٟٚفمىُ هللا ٌّح ف١ٗ ٚالـ ٌٍٕحِ ٚجٌؼرحو  

 
 ػ١ّذ و١ٍخ اٌؽت

 عّبي اٌذ٠ٓ أؽّذ أ.د/ أؽّذ
 

 
 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالةوٍّخ 

 



 

 6 

 بسم اهلل
 36القلبية لطالب وطالبات الدفعة  التهاينأتقدم بأمجل 

اجلديد متمنيني هلم  الدراسيطب املنوفية دبناسبة العام 
عاما دراسياً موفقاً ىف رحاب كلية الطب جامعة املنوفية 

 الثاينبيتهم 
لكم ىف إجناح   واجيايبتواجد فعال  أمتٌتالطالب  أبنائي

تعتزون هبا  اليتكافة أنشطة الكلية أن تكون فًتة تواجدكم ىف الكلية من الفًتات 
  تصرفاتويتسم بالقيم واملبادئ ىف  الذي اجلامعيتكون تعبري عن الطالب  نوأ

 عواإلبدا وتعالى بالتوفيق والتفوق وندعو اهلل سبحانو 
 وفقنا اهلل جميعا وسدد خطانا على طريق الخير وحفظ مصر الغالية 

 
 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؽالة

 

 ٠ٛعف أعؼذ ٔبٔغٟأ.د/ 
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 تهنئة  
 أبنائى وبناتى كلية الطب جامعة املنوفية 

يطيب ىل أن أىنئكم بالعام الدراسى اجلديد مرحبا بكم ىف  
كلية الطب جامعة املنوفية ىذا الصرح التعليمى اهلام متمنيا 

 لكم التوفيق والسداد .
إذ أنتهز ىذه الفرصة ألتقدم اىل أولياء األمور بتحية  واين

خاصة وهتنئة حارة ملا قدموه من جهد ودعم فلوال فضل 
 اهلل مث رعايتهم ألبنائهم ما كان ىذا اللقاء 

كما يسعدىن دعوتكم للمشاركة ىف القوافل الطبية وندوات توعية ومؤمترات طبية 
 بالكلية ألنشطة قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 د خطانا على طريق الخير وفقنا اهلل جميعا وسد
 وحفظ مصر الغالية .

 
 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌج١ئخ   

 لٛسح أثٛأ.د / ِؾّٛد 

  

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغوٍّخ 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
 أعزائى طالب وطالبات الدراسات العليا

ئة مع بداية ويسعدىن أن أتقدم لكم خبالص التهنأرحب بكم ىف كليتكم 
عام جامعى جديد توليت فيو منصىب  وكيال للكلية لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث .
إن الدراسات العليا والبحوث ىى احدى الركائز االساسية الىت تنهض 

بالكلية ومن مث باجلامعة ملا هلا من ىدف سامى يتمثل ىف االرتقاء 
باملستوى الفكرى والعلمى لطالب وطالبات الدراسات العليا ، وهلذا 

مج دراسات عليا متميزة ودفع عجلة جامعة املنوفية اىل تقدًن برا –فنحن نسعى ىف كلية الطب 
لتحقيق بيئة تعليمية وحبثية متميزة وفقا  وذلك ضمن اسًتاتيجية اجلامعة ورؤيتهاالبحث العلمى 

ففى تقديرى ان صناعة البحث العلمى  –ملعايري االعتماد االكادديى وضمان اجلودة احمللية والعاملية 
ريق الوحيد ملواجهة متطلبات اجملتمع وحل ىى صناعة حاضر ىذه االمة ومستقبلها بل ىى الط

 مشاكلة .
وأخرياً فانٌت أتقدم لكم بكل االمنيات الطيبة آماًل أن تستكملوا مسريتكم العلمية معنا بنجاح 

وحتسني مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة وأرحب بأرائكم ومقًتحاتكم سعيا لتقدًن االفضل 
التدريس بالكلية ان نسخر كافة إمكانات الكلية املتاحة اليكم كما يسرىن وزمالئى اعضاء ىيئة 

ملساعدتكم ودعمكم ىف دراستكم فنحن مؤمنون أننا وأنتم شركاء ىف رحلة التعليم والتعلم والبحث 
 العلمى املمتدة بال هناية .

 ٚاٌجؾٛس  ٌذساعبد اٌؼ١ٍبٌشئْٛ اٚو١ً اٌى١ٍخ 

 أ.د/ ِؾّذ لٕذ٠ً 

 

 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛسوٍّخ 
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ثغُ هللا اٌشؽّٓ 

 اٌشؽ١ُ
 

٠ٓؼىٟٔ جْ و١ٍس جٌطد ؾحِؼس جٌّٕٛف١س جػُجتٟ ٠الخ 

ٚجضّٕٟ ٌىُ ِٓطمرً ٠ٍّإٖ جٌٕؿحـ جٌقد ذىُ فٟ و١ٍطىُ 

ٚجٌطفٛق  ٚجّْكٛج ٌٟ جْ جلىَ ٌىُ ٔرًٖ ػٓ  ذٍٔحِؽ 

 Menofia Medical Integrated)جٌطد جٌطىحٍِٟ )

Program or MMIP   ً٘ج جٌؼحَ ضٓطمرً جٌى١ٍس ذ١ّٗثس

كٍ٘ وً جٌكٍ٘ ػٍٟ وػُ ِٙحٌجضىُ ٠ً٘ج جٌرٍٔحِؽ هللا جٌىفؼس جٌػح١ٔس ِٓ جٌرٍٔحِؽ. 

ض٠ُٚىوُ ذحٌّؼحٌف جٌطر١ٗ جال١ٍٚٗ ذٌٖٛٛ قى٠ػٗ  ذحالٞحفٗ جٌٟجٌفٍو٠ٗ ٚضط٠ٍٛ٘ح 

فٟ جٌرٍٔحِؽ ٠طُ وٌجْٗ جٌّٛجو ذط٠ٍمٗ ضىح١ٍِس جفم١ح ٌٚأ١ْح. ٚذًٙج ٠ىْٛ  ِٚطٍجذطٗ.

ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ ِؼطّىج ػٍٟ ضمى٠ُ جٌّؼٍِٛحش ػٓ وً ؾٙحَ فٟ جٌؿُٓ فٟ فطٍٖ ٚجقىٖ 

ق١ع ٠ىٌِ ِٓ ؾ١ّغ جٌؿٛجٔد ذٌٖٛٛ ِطىحٍِٗ ِّح ٠ؿؼً جٌّؼٍِٛحش ٍْٙٗ 

ٌطحٌد جْرٛػ١ح أٌٚلس ٍِٕٚج٠طٗ ٠ٍٚغٟ جٌطىٍجٌ ٚجٌكٗٛ. فٟ جٌرٍٔحِؽ ٠ٌُٚ ج

جٌٛقىجش جٌٛك١س ٚجلٓحَ جٌّٓطٗفٟ جٌّهٍٕفٗ ِّح ٠ٟفٟ ػٍٟ جٌّٛجو جالوحو١ّ٠ٗ جٌركطٗ 

٠هطحٌ جٌطحٌد ِٛجو جٞحف١ٗ فٟ  ٌٚقح ِٓ جٌططر١ك جالو١ٕ١ٍىٟ جٌّٗٛق. فٟ جٌرٍٔحِؽ 

وً ػحَ ِٓ ٖأٔٙح جالٌضمحء ذّٙحٌجضٗ جٌٗه١ٛس ٚجالٞحفٗ جٌٟ نرٍجضٗ جالؾطّحػ١س جٌٟ 

ٚلى ػٍّٕح ؾح٘ى٠ٓ ػٍٟ ضٛف١ٍ أفًٟ ِؼح١٠ٍ جٌؿٛوٖ ٚجٌىفحءٖ ِٙحٌجضٗ جٌؼ١ٍّس. ؾحٔد 

فٟ جٌهىِٗ جٌطؼ١ّ١ٍٗ جٌّمىِٗ ٌىُ. ْٕٚٛجًٚ ذ١ّٗثٗ هللا ١ٍِٖٓ جٌطط٠ٍٛ ذؼَُ ِٚػحذٍٖ 

. ٠ٌٍُّى ِٓ جٌّؼٍِٛحش جوػٛوُ .قطٟ ٔٓحُ٘ ؾ١ّؼح فٟ ضكم١ك ضط٠ٍٛ جٌطؼ١ٍُ جٌطرٟ

 ٌال٠الع ػٍٟ و١ًٌ جٌرٍٔحِؽ

 ...ِغ ج١٠د ض١ّٕحضٕح ٌىُ ذحٌطٛف١ك ٚجٌٕؿحـ جٌىجتُ                        

 / ١٘بَ ػجذ اٌغ١ّغاألعزبر اٌذوزٛس

 أعزبر اٌجبصٌٛٛعٝ

 ِٕٚغك اٌجشٔبِظ

 
 

 ِٕغك ثشٔبِظ اٌطت اٌزىبٍِٝ وٍّخ 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
 

تتشرف وحدة ضمان اجلودة بتقدًن التهنئة والتحية لطلبة 
وطالبات طب املنوفية دبناسبة بدء العام الدراسى اجلديد 

 مليءعام خري  جيعلوأن  –عز وجل  –ونرجو من اهلل 
 بالنجاح والتفوق .

الطالب فلنعقد العزم منذ البداية أن جنعل ىذا العام عاما دراسيا متميزا  أبنائي
مسئولية  اجلودةباجلد واالجتهاد وعامرا بالنشاط والعزدية وأن جنعل شعارانا " 

 اجلميع " 
بكم رؤية النافع وأن تتحقق  للعلمختاما أدعو من اهلل العلى القدير أن يوفقنا 

 ورسالة الكلية 
 

 م ورحمة اهلل وبركاتة والسالم عليك
 

 اٌغٛدح ظّبْ ِذ٠ش ٚؽذح 

 أ.د/ سا١ٔب ِؾّذ ػضِٝ

 

 

 
 

 سئ١ظ ٌغٕخ دػُ اٌطالةوٍّخ 

 

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدحوٍّخ 

 



 

 00 

ػُجتٝ ٠الخ ٚ ٠حٌرحش و١ٍس جٌطد ؾحِؼس جٌّٕٛف١س ، أ٘ال ٚ ٍِقرح ذىُ ؾ١ّؼح فٝ أ

ٌقحخ و١ٍطٕح جٌؼظ١ّس جٌطٝ ضٓؼٝ وجتّح ٔكٛ جٌطط٠ٍٛ ١ٌىْٛ ن٠ٍؿ١ٙح ِٓ أفًٟ 

 ن٠ٍؿٝ جٌى١ٍحش جٌطر١س ِك١ٍح ٚ ػح١ٌّح ذحيْ هللا .

ى٠ى ذحٌطحٌد ٚ قٍٚٙح جٌىجتُ ػٍٝ ضك١ٓٓ وفحءضٗ ٘طّحَ جٌى١ٍس جٌٗئِٓ ِٕطٍك 

ذٕحتٙح، أْٓص جٌى١ٍس ٌؿٕس جٌىػُ أجٌؼ١ٍّس ٚ جٌٗه١ٛس ِٚٓحٔىز ِٓ ٠طؼػٍ ِٓ 

 .ّٛجٌو جٌر٠ٍٗسجٌطالذٝ جٌطحذؼس ٌٍّوُ ضط٠ٍٛ جٌطؼ١ٍُ ٚ جٌ

ضٙىف ٌؿٕس جٌىػُ جٌطالذٝ ئٌىطمى٠ُ وػُ ٠ٓحػى ٠الذٕح ػٍٝ جٌٛٚٛي جٌٝ جٌط١ُّ 

 ٚ ضرٕٝ ِرىأ جٌطؼٍُ ِىٜ جٌك١حز ٚ ضكم١ك جًٌجش ٚ جالٌضرح٠ ذحٌؿحِؼس  جٌّٕٙٝ ٚ جٌٕؿحـ

 جٌرٍجِؽ جٌطٝ ضٍّٗٙح ٌؿٕس جٌىػُ جٌطالذٝ:

ٚ جًٌٜ ٠ٙىف جٌٝ ِٓحػىز جٌطالخ ػٍٝ  جٌّفطٛـ أٚال: ذٍٔحِؽ جالٌٖحو جالوحو٠ّٝ

جٌطألٍُ ػٍٝ جٌك١حز جٌؿحِؼ١س ٚ ضك١ٓٓ ِٙحٌجضُٙ جٌىٌج١ْس ٚ ضٛف١ٍ ذ١ثس ٠ٍِكس ِٕحْرس ِٚٓحٔىز .جوٓحخ 

 . جٌطالخ ذؼٝ جٌّٙحٌجش ٌطٓحػىُ٘ ػٍٝ جٌػمس ذحٌٕفّ ٚ جٌٕؿحـ فٝ وٌجْطُٙ جٌّمرٍس

ٟحء جٌٍؿٕس ٌركع جٌّٗحوً جٚ ٠ٍد جٌٕٛحتف ٠طُ يٌه ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطٛجًٚ ِغ أٜ ػٟٛ ١٘ثس ضى٠ٌّ ِٓ أػ

جٌطٝ ٠ٍؿأ ج١ٌُٙ ف١ٙح جٌطالخ ٌطٍد جٌّٓحػىز ذىْٚ ل١ٛو )٠هطٍف ػٓ ذٍٔحِؽ ج٠ٌٍحوز جٌؼ١ٍّس ٚ جالٌٖحو 

 .جالوحو٠ّٝ جًٌٜ ٠طُ ض٠َٛغ جٌطالخ ف١ٗ ػٍٝ ػٟٛ ِكىو ِٓ جػٟحء ١٘ثس جٌطى٠ٌّ(

١ّٕس ِؼٍِٛحش ٚ ِٙحٌجش جٌطالخ جٌّهطٍفس ٚ وّح ضمَٛ جٌٍؿٕس ذطٕظ١ُ ٔىٚجش ٚ وٌٚجش ٚ ٌٚٔ ػًّ ٌط

 ذّٗحٌوس جػٟحء ١٘ثس جٌطى٠ٌّ ٌطكم١ك جٌطمحٌخ ذ١ٓ جٌطحٌد ٚ جالْطحي جٌؿحِؼٝ.

غح١ٔح: ذٍٔحِؽ وػُ جٌّطؼػ٠ٍّٕٓ جٌطالخ ٚ ٠مىَ ف١ٗ جػٟحء ١٘ثس جٌطى٠ٌّ جٌّططٛػ١١ٓ ذحٌٍؿٕس ذّطحذؼس جٌطالخ 

قً جٌّٗحوً جٌطٝ ضطٓرد فٝ ضؼط١ٍُٙ ػٓ جٌطك١ًٛ جٌّطؼػ١٠ٍٓ ٚ ػًّ ِكحٍٞجش نحٚس ذُٙ ٚ ِكحٌٚس 

 جٌىٌجْٝ.

غحٌػح: ذٍٔحِؽ جٌىػُ جٌٕفٓٝ ٚ ف١ٗ ٠طُ ضك٠ًٛ ذؼٝ جٌطالخ جٌٝ جْحضًز ذحٌى١ٍس ٌٍؼالؼ جٌٕفٓٝ فٝ قحٌس ٚؾٛو ِح 

 جٌٕف١ٓس. ٠ٍَُ ٌٍّطحذؼس

جٌط٠ٍك جٌطٛجًٚ ِؼُٙ ٚ ٌجذؼح: ذٍٔحِؽ وػُ جٌطالخ جٌٛجفى١٠ٓ ٚ ٠الخ جٌّىْ ججٌؿحِؼ١س جٌّغطٍذ١١ٓ ػٓ 

 ِكحٌٚس قً جٌّٗىالش جٌطٝ ضمحذٍُٙ ٚ لى ضإغٍ ػٍٝ وٌجْطُٙ.

نحِٓح: ذٍٔحِؽ  وػُ جٌّطفٛل١ٕؼٓ ٠ٍ٠ك ضى٠ٍُّٙ ٚ ضٗؿ١ؼُٙ ٚ ضأ١ٍُ٘ٙ ػٍٝ جػطرحٌ جُٔٙ ِٓ جٌّّىٓ جْ 

١ٍّس ٚ ٠ىٛٔٛج جػٟحء ١٘ثس ضى٠ٌّ فٝ جٌى١ٍس ذحٌّٓطمرً ٚ ضط٠ٍٛ لىٌجضُٙ ٚ جوٓحذُٙ ِٙحٌجش نٛٛٚح جٌؼ

 جٌٍغ٠ٛس  ٚ جٌركػ١س .

قط١حؾحضُٙ ٚ ِكحٌٚس ضٛف١ٍ٘حِٓ نالي جٌطٛجًٚ ِغ ئ ٌٝ ٠َحوز جٌطٛجًٚ ِغ جٌطالخ ٚ ِؼٍفسئٚ ضٓؼٝ جٌٍؿٕس 

ٚ ٌػح٠س جٌٗرحخ ٚ  جٌطالخز ِؿّٛػس ١ُِّز ِٓ جػٟحء جٌٍؿٕس ِٓ جػٟحء ١٘ثس جٌطى٠ٌّ جٌّططٛػ١ٓ ٌّٓحػى

 .ٖثْٛ جٌطالخ ذحٌى١ٍس

ىطٍٚٔٝ ػٍٝ ْٚحتً جٌطٛجًٚ جالؾطّحػٝ  ٠ٗطًّ ػٍٝ جّْحء جٌٓحوز أػٟحء جٌٍؿٕس ٚ ٠ٛؾى ٌٍؿٕس ِٛلغ جٌ

 و١ف١س جٌطٛجًٚ ِؼُٙ ٚ ٠ؼٍٜ ػ١ٍس جالػالٔحش جٌّهطٛس ذحٔٗطس جٌٍؿٕس:

https://www.facebook.com/groups/1495178907444487/ 

 نحٌٙ ض١ّٕحضٝ ٌٍؿ١ّغ ذّٓطمرً ٍِٗق ٚ ِؿٙٛو ِػٍّ ٌطكم١ك ؾ١ّغ ٠ّٛقحضىُ... ِغ

 أ.د. عٛصٜ فب٠ض ػ٠ٛعخ

 أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌفغ١ٌٛٛع١ب

 ٚ سئ١ظ ٌغٕخ اٌذػُ اٌؽالثٝ

 

 

 

 سئ١ظ ئرؾبد اٌطالةوٍّخ 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

  
إٔ٘ة أنٛجٔٝ ٚأنٛجضٟ ٠الخ جٌى١ٍس جٌؿىو ػٍٝ لرٌُٛٙ ذًٖٙ جٌى١ٍس 

ٚأْأي هللا جٌؼٍٟ جٌمى٠ٍ أْ ٠ؼ١ُٕٙ ػٍٝ ضكًّ أػرحتٙح. ٚئّٔح ضىْٛ 

ًٖ٘ جٌّطحػد ِغحُٔ ٚفٍ٘ ئيج أقٕٓح جْطغالي ج٤ٚلحش ٚأنٍٕٛح 

 ٚؾً. جٌؼًّ هلل ػُ

ٚلى قٍّىُ هللا أنٛجٟٔ ٚأنٛجضٟ ج٤ػُجء ٍٖفح ِٚٓث١ٌٛس ٚ٘ٝ 

جٌكفحظ ػٍٝ لىجْس ِٕٙس جٌطد ٚجٌكفحظ ػٍٝ جإلٔٓحْ جًٌٞ نٍمٗ 

 هللا ْركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ِىٍِح  .

ٚلى ٌَلٕح هللا فٟ ً٘ج جٌّكٟٓ جٌطٍذٛٞ ٚجٌؼٍّٟ ذاِىح١ٔحش ِطؼىوز ٠ؿد أْ ٔٓؼٝ 

 تٕح .ٌكٓٓ جْطغالٌٙح ذّح ٠ٕفؼٕح٠ٕٚفغ َِال

وًٌه فحْ ٌُِالته قك ػ١ٍه فحٔه ْطؼ١ٕ ِؼُٙ أقٍٝ أ٠حَ ػٍّن فىٓ وجتّح فٟ 

 ضؼحْٚ ِؼُٙ ذّؼٍِٛس ضف١ىُ٘ أٚ ذؿٙى ٠ٕفؼُٙ.

ئْ جٌٕٗح٠ جٌطالذٟ ِطؼىو ج٤ٚؾٗ ٚجٌّٕحفً فٟ جٌى١ٍس ٚجْ جضكحو جٌطالخ ٠ٍػٝ ًٖ٘ 

ش فٟ جٌٕٗح٠ جٌّٕحفً ٠ٚكفُ٘ح ٌطٕطؽ ٔٗح٠ح ٠الذ١ح ِط١ُّج. ٚلى ْرمص و١ٍطٕح ٚذٍَ

جٌطالذٟ ذ١ٓ و١ٍحش جٌؿحِؼس ٚٔٓؼٝ ئْ ٖحء هللا أْ ضىْٛ و١ٍطٕح ِٕحٌز ٌٍؼًّ جٌطالذٟ 

ذ١ٓ و١ٍحش ٚؾحِؼحش ٍِٛ فىٓ ْرحلح  فٟ جٌٕٗح٠ جٌطالذٟ ْٚٛف ضؿى جٌٕٗح٠ جٌّطٕٛع 

ٚجٌّػٍّ فٟ ٖطٝ جٌّؿحالش جٌػمحف١س ٚجٌف١ٕس ٚج٠ٌٍح١ٞس ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌهى١ِس ٚجٌؿٛجٌس 

 ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س ٚوًٌه ٔٗح٠ ج٤ٍْ.ٚجٌؼ١ٍّس 

ٚنطحِح ئْ هللا ػُ ٚؾً ال ٠هٍك ١ٖثح ػرػح ضؼحٌٝ هللا ػٓ يٌه ػٍٛج ور١ٍج. ًٌٌٚه فحْ 

 ونٌٛه ًٖ٘ جٌى١ٍس ٘ٛ ٤ٍِ ػظ١ُ جنطٛه هللا ذٗ فىٓ ػٍٝ لىٌ ً٘ج ج٤ٍِ.

 ٚجْأي هللا ٌٟ ٌٚىُ جٌٙىج٠س ٚجٌطٛف١ك ٚجٌٓىجو ٚجٌٍٖحو ئٔٗ ٌٟٚ يٌه ٚٔؼُ ج١ٌٍٕٛ .

                                                                                                                                         
 أ١ِٓ االرؾبد

 ِؾّذ اعبِخ اٌصبٜٚ
           

 

 

 

 

 
 

 سؤ٠خ و١ٍخ اٌؽت
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 والدوليةمكانة مرموقة بين كليات الطب المحلية واإلقليمية 
 وتميز فى الخدمات المجتمعية  .

 
 
 
 

 
توفير تعليم طبى يضمن للمجتمع ،خريجاً منافساً محلياً ،ملتزماً 
بآداب مهنة الطب قادراً على التعلم المستمر والعمل الجماعى 

مع االرتقاء بالبحث العلمى والقيام بدور فعال فى التنمية 
 االسرة بالمنوفية . المجتمعية وتعزيز صحة

 

 سعبٌخ و١ٍخ اٌؽت
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الهيكل اإلداري 
 للكلية

 
 مدير عام الكلية

 جاد اهللأ / مرسى 

مدير إدارة رعاية قائم بعمل 
 الشباب
 

 أ/ نوال عبد الصبور محمد 
 

 نوال عبد الصبور محمدأ/

 

مدير إدارة شئون قائم بعمل 
 التعليم والطالب

 

 
 رجب محمد الشيخ  أ/

 مدير اإلدارة الهندسية
 م/ىشام أحمد شلبى

 

 قائم بعمل مدير إدارة المخازن
 أ/ ناصر محمد قشقوش

 

 مدير إدارة البحوث
 

 أ/ محمد أحمد العبساوى
 

 مدير إدارة العالقات الثقافية
 

 أ/ صالح الدين الدسوقى
 

 مدير إدارة الحسابات
 أ/ميرفت نجيب جندى

 

 اإلداريةمدير إدارة الشئون 
 أ/ ىشام عباس عيش

 

 مدير إدارة المعامل
 

 أ/ نادية فهمى السيد
 

 مدير إدارة الدراسات العليا
 

 أ/ أيمان سعد الدين جمعو
 

 مدير إدارة الشئون المالية
 
 

 أ/أمال عزيز إسكندر

 

 مدير إدارة المكتبة
 

 
 أ/محمد سعد الصباغ
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 ٔجزح ػٓ ِؾبفظخ إٌّٛف١خ
جٌّٓحش جإلل١ّ١ٍس ٌّكحفظس جٌّٕٛف١س ِكٍٛس ٠ٌُّؽ ف٠ٍى ِٓ جٌّىحْ ٚجٌُِحْ ق١ع ٌؼرص ضؼى 

 جٌؿغٍجف١ح ٚ جٌطح٠ٌم وٌٚج ٘حِح فٟ نٍك ٖه١ٛس ِط١ُّز ًٌٖٙ جٌّكحفظس.

 

 اٌّٛلغ

رمغ ِؾبفظخ إٌّٛف١خ فٟ عٕٛة ٚعػ اٌذٌزب ث١ٓ فشػٟ سش١ذ 

ٚ د١ِبغ رؾذ٘ب شّبالي ِؾبفظخ اٌغشث١خ ٚ ِٓ اٌغٕٛة 

شثٟ ِؾبفظخ اٌغ١ضح ٚ ِٓ اٌغٕٛة اٌششلٟ ِؾبفظخ اٌغ

اٌم١ٍٛث١خ ٚ غشثبِؾبفظخ اٌجؾ١شح ٚ ٟ٘ ػٍٟ شىً ِضٍش 

 سأعٗ فٟ اٌغٕٛة ٚلبػذرٗ فٟ اٌشّبي

 اٌّغبؽخ

 وُ 30774اٌّغبؽخ اإلعّب١ٌخ   

% ِٓ اٌّغبؽخ 0655وُ ثٕغجخ  264553اٌّغبؽخ اٌّأٌ٘ٛخ    

 اإلعّب١ٌخ

 اٌغىبْ
ٔغّخ ٠ّٚضً عىبْ  4476760اٌّؾبفظخ ؽٛاٌٟ ٠جٍغ رؼذاد عىبْ 

% ٘زا ٚلذ 37% ِٓ عىبْ اٌّؾبفظخ ٚ ٠ّضً اٌؾعش ٔؾٛ 47اٌش٠ف ٔؾٛ 

ؽممذ ِؾبفظخ إٌّٛف١خ اٌّشوض األٚي فٟ خفط ِؼذي إٌّٛ اٌؽج١ؼٟ 

.ٌٍغىبْ  
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ػٓ ربس٠خ  اٌّؾبفظخ ٔجزح  
ٚ لذ أؼٍك اعُ إٌّٛف١خ ٔغجخ إٌٝ ِذ٠ٕخ ِٕٛف ٟٚ٘ ِذ٠ٕخ 

ّخ اعّٙب )ث١شٔٛة( أٞ ث١ذ اٌز٘ت ؽ١ش وبْ فشػ١ٔٛخ لذ٠

٠ٛعذ ثٙب ِٕبعُ ٌٍز٘ت صُ اصجؼ اعّٙب اٌمجؽٟ   ) 

ثبٔٛف١ظ ( ٚ ثؼذ اٌفزؼ اإلعالِٟ أصجؾذ )ِبٔٛف١ظ( ٚػٍٝ 

ِذاس األع١بي اٌّزؼبلجخ أصجؾذ رٕؽك ثبٌؼب١ِخ ِٕٛف 

اخزصبسا العُ ِبٔٛف١ظ ٚظٍذ ِٕٛف ػبصّخ إلل١ٍُ إٌّٛف١خ 

َ صُ صبسد ِذ٠ٕخ شج١ٓ اٌىَٛ  2437ؽزٝ  ِٕز اٌفزؼ اإلعالِٟ

 ٟ٘ اٌؼبصّخ.

 أُ٘ ِؼبٌُ اٌّؾبفظخ
٠ٛعذ ثٙب اوجش عجبٔخ أصش٠خ فٟ اٌذٌزب ِٛلؼٙب ثزً  -2

 اٌّؾبعش ثم٠ٛغٕب

 ٠ٛعذ ثٙب أؽذس ِؼٙذ ألِشاض اٌىجذ ثبٌششق األٚعػ -3

٠ٛعذ ثٙب ثشط إٌّٛف١خ ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ ٚأعذد األِبوٓ  -4

 اٌغ١بؽ١خ ثٙب

٠ٛعذ ثٗ ِغغذ اٌؼّشٞ اٌزٞ ٠مغ فٛق رً أصشٞ ِغّٟ  -5

َ ٚ رُ ثٕبئٗ  437ثٕفظ رغ١ّخ اٌّغغذ ِٚغبؽزٗ اٌذاخ١ٍخ 

 فٟ اٌؼصش األ٠ٛثٟ ثأشّْٛ

 ؽذ٠مخ ِجبسن رمغ ثغٛاس ِغّغ اٌى١ٍبد ثّذ٠ٕخ اٌغبداد -6

ِزؾف دٔشٛاٞ ٚ ٘ٛ اٌّزؾف اٌزٞ أل١ُ ثمش٠خ دٔشٛاٞ  -7

رغغ١ذا ٌزوشٞ اٌىفبػ  2975اٌزبثغ ٌّشوض اٌشٙذاء ػبَ 

 2977أل٘بٌٟ اٌمش٠خ ظذ االؽزالي اٌجش٠ؽبٟٔ ػبَ 

ِغمػ ساط اٌشئ١ظ  ٠َٛعذ ثٙب لش٠خ ١ِذ أثٛ اٌىٛ -0

 اٌشاؽً ِؾّذ أٔٛس اٌغبداد

 سِٛص ٚأػالَ فٝ اٌطت ثؼض 

 أشٙش أؼجبء اٌؼبٌُ فٟ عشاؽخ اٌمٍت -ِغذٞ ٠ؼمٛة -2       

 ِخزشع اٌزخذ٠ش          -١ٌٚبَ ِٛسصْٛ - 3        

 اوزشف ِشض االعمشثٛغ         -ع١ّظ ١ٌٕذ -4

 ِخزشع اٌغّبػخ                                             -س١ٕ٠ٗ ال٠ٕه -5

 ِىزشف اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ اٌصغشٜ                  -اثٓ إٌف١ظ-6

 اٌغذسِٜىزشف ٌمبػ ِشض  -ادٚاسد ع١ٕض -7
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اعٙبِبرٗ وج١شح فٝ ػٍُ اٌزشش٠ؼ  -اثٓ ا١ٌٙضُ -0

 ٚاٌف١ض٠بء ٚاٌش٠بظ١بد

أعظ ػٍُ األؽ١بء اٌذل١مخ ٚ ٌمبؽبد ِعبدح  -ش١ٌٛٞ ثبعز-4

 ٌذاء اٌىٍت

٘شاٜٚ -9 عُ اٌض ثٛ اٌمب صٛس  –أ غٍُ ثبٌؼ عشاػ ِ شٙش  أ

 اٌٛعؽٝ

 أٚي ِٓ إوزشف خ١ٛغ اٌغشاؽخ –أثٛ ثىش اٌشاصٜ -27

 ٠ٕغت إ١ٌخ إخزشاع اٌىب١ِشا – اٌؾغٓ ثٓ ا١ٌٙضُ -22

 رشو١ت األد٠ٚخ ٚ رؾذ٠ذ عشػبد اٌؼالط –إثٓ اٌج١ؽبس  -23

 

 

 ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ عبِؼخ إٌّٛف١خ

 
 

أغغطظ  61اٌصبدس فٟ  6391ٌغٕخ  39أٔشئذ عبِؼخ إٌّٛف١خ ثّٛعت اٌمشاس اٌغّٙٛسٞ سلُ 

اٌزٞ ٠مضٟ ثأْ رزىْٛ اٌغبِؼخ ِٓ اٌى١ٍبد اٌزٟ وبٔذ ربثؼخ ٌغبِؼخ طٕطب ثّذ٠ٕزٟ شج١ٓ  6391

اٌىَٛ ِٕٚٛف ؽزٝ رشبسن ِغ غ١ش٘ب ِٓ عبِؼبد عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ فٟ رأد٠خ سعبٌزٙب 

 ؾض١خ رٌه ٌّٛاعٙخ اإللجبي اٌّزضا٠ذ ػٍٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌج
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 ٔجزٖ ربس٠خ١خ ػٓ و١ٍخ طت إٌّٛف١خ

 

ثأْ  2907ٌغٕخ  2253صذس لشاس اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ سلُ  -

رعُ عبِؼخ إٌّٛف١خ و١ٍخ اٌؽت ِٚمش٘ب " ِذ٠ٕخ شج١ٓ اٌىَٛ 

." 

 
اإلو١ٕ١ٍى١خ ثذأد اٌذساعخ ثى١ٍخ اٌؽت أٚالً ثبٌّشؽٍخ  -

 2945أوزٛثش  30)اٌفشلخ اٌشاثؼخ( ٚرٌه ٠َٛ اٌغجذ اٌّٛافك 

 فٟ ِجٕٝ اٌّؼٙذ اٌمِٟٛ ٌٍىجذ.
ثبٌّشؽٍخ اإلو١ٕ١ٍى١خ  2945ثٍغ ػذد اٌؽالة ثبٌى١ٍخ فٟ ػبَ  -

 ؼبٌت ٚؼبٌجخ. 65
أزمٍذ اٌى١ٍخ إٌٝ ِجٕب٘ب اٌؾبٌٟ خٍف  46/2947فٟ ػبَ  -

 اٌّغزشفٝ اٌغبِؼٟ اٌزؼ١ٍّٟ.

 
(     " اصٕبْ  ٚصالصْٛ لغّب ػ١ٍّب 43اٌى١ٍخ ػذد    )  رعُ -

 سئ١غ١ب " .

) ٚثىبٌٛس٠ٛط اٌؽت   -رّٕؼ و١ٍخ اٌؽت اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ :  -

 اٌذوزٛساٖ ( . –اٌّبعغز١ش  -اٌذثٍَٛ    –ٚاٌغشاؽخ 

 

رمغ و١ٍخ اٌؽت ثغٛاس ِجٕٝ اٌّغزشفٝ اٌزخصصٟ اٌغبِؼٟ 

شفٝ شج١ٓ اٌىَٛ اٌّغبٚس ٌٍّؼٙذ اٌمِٟٛ ٌٍىجذ ٚخٍف ِغز

د / ٠ظ ػجذ اٌغفبس ٚؼش٠ك شج١ٓ  أ.اٌزؼ١ٍّٟ ػٍٝ شبسع 

 ثشوخ اٌغجغ. -١ٍِظ  -اٌىَٛ 

٠زىْٛ ِجٕٝ اٌى١ٍخ ِٓ عٕبؽ١ٓ " غشثٟ ٚششلٟ " ٠شثػ 

ث١ّٕٙب فٟ اٌذٚس األسظٟ ِذسط االؽزفبالد ٠ٚزىْٛ وً عٕبػ 

عضء شّبٌٟ صغ١ش ٠فصً  –" عضء عٕٛثٟ وج١ش  عضأ٠ِٓٓ 

 غٍُ اٌخٍفٟ.ث١ّٕٙب ِذخً اٌ

 

 

 

 
 

 اٌغــــٕبػ اٌغشثٟ اٌغـــــٕبػ اٌششلٟ اٌذٚس
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اٌذٚس 

 األسظٟ
 أشؼخ –(  2 )  ِذسط

 .اٌّغزشفٝ ِغغٍخِمؽؼ١خ 

 سػب٠خ – شئْٛ اٌؽالة

 –اٌغّٕبص٠َٛاٌشجبة ٚصبٌخ 

 –إداس٠خ  ِىبرت –اٌخض٠ٕخ

 -اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 .اٌّششؽخ

اٌذٚس 

 األٚي

 –ؽعبٔخ  –اٌؽبٌجبدِغغذ

 ِمش ارؾبد اٌؽالة 

ِغّغ  –ِذ٠ش ػبَ اٌى١ٍخ 

ٌٛٛعٟ صاٌجب اٌىٕزشٚالد لغُ

 لغُ اٌزشش٠ؼ –

اٌذٚس 

 اٌضبٟٔ

 4دسط  لبػخ –3دسطلبػخ 

 –ؽش٠ُ  خاٌجبؼٕ لغُ –

 لبػخ دساعبد ػ١ٍب 

أِبٔخ  –لغؽشح اٌمٍت 

لغُ األشؼخ –اٌّغبٌظ 

 .اٌزؼم١ُ –اٌزشخ١ص١خ

اٌى١ٍخ  ٚو١ًػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚاٌؽالةاٌزؼ١ٍُ ٌشئْٛ 

 –ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد 

 -اٌى١ٍخ ٌٍج١ئخ ٚو١ً

 -اٌّغغذ 

 –لغُ اٌفبسِبوٌٛٛعٟ

 .بٌٙغزٌٛٛعٟلغّ

اٌذٚس 

 اٌضبٌش

ِؼًّ  –(  5 ) ِذسط

 خلغُ اٌجبؼٕ اٌّٙبساد 

لغُ األشؼخ  –سعبي 

 اٌزشخ١ص١خ

اٌؽت  لغُ –اٌّىزجخ 

 .اٌششػٟ ٚاٌغَّٛ

اٌذٚس 

 اٌشاثغ

ٚؽذح  – 6لبػخ دسط

 -اٌشِذلغُ  -اٌغٛدح 

لغُ 

 اٌجبصٌٛٛع١باإلو١ٕ١ٍى١خ.

صبٌخ  –إٌّزذٜ اٌضمبفٟ 

 –لغّبٌفغ١ٌٛٛعٟ –ذاإلٔزشٔ

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ. لغُ

اٌذٚس 

 اٌخبِظ

 ٚؽذح –(  7 ) ِذسط

ِؼًّ اٌّصبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 -اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

اٌجبصٌٛٛع١ب 

لغُ األٔف   –اإلو١ٕ١ٍى١خ

 ٚاألرْ ٚاٌؾٕغشح

لغُ  –صبٌخ اِزؾبٔبد 

 –اٌؼبِخ  اٌصؾخ

 لغُ –لغّبٌؽف١ٍ١بد 

 ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛعٟ.

اٌذٚس 

 اٌغبدط
  –لغُ اٌؼظبَ  

 اٌجبصٌٛٛع١ب اإلو١ٕ١ٍى١خ

لغُ   -لبػخ ع١ّٕبس 3

 اٌجبصٌٛٛعٟ

اٌذٚس 

 اٌغبثغ
  -لغُ اٌّغبٌه  

 اٌص١ذ١ٌخ
 لغُ ؼت األعشح
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أ.د/أؽّذ             

 عّبي اٌذ٠ٓ
 ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت               

 
 

 

 

 

 

 

 أعؼذ٠ٛعف أ.د/ ٔبٔغٝ                        
 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة                                            

 

 

 

 

 
 لٕذ٠ً   عبِٝ ِؾّذأ.د/                ِؾّٛد أثٛ لٛسحأ.د/ 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس         اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغ                            ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ  
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 اٌّىـــبْ سئ١ــظ اٌمغـــُ اعــُ اٌمغــُ َ

 اٌذٚس األٚي فح٠ّس جٌٕر٠ٛس ػرىجٌٙحوٜأ.و/  جٌط٠ٍٗف ج٢وِٟ ٚػٍُ ج٤ؾٕس 6

 اٌذٚس اٌضبٟٔ ِٙح ج١ٌٓى ِكّى ج١ٌٓىو /  أ. جٌه١ٍس(جٌٙٓطٌٛٛؾ١ح )ػٍُ ج٤ٔٓؿس ٚذ١ٌٛٛؾ١ح  2

 اٌذٚس اٌشاثغ ٘ٗحَ أقّى ١ٞحء ػرى جٌٍجَقو/  أ. جٌف١ٌٓٛٛؾ١ح )ػٍُ ٚظحتف ج٤ػٟحء( 9

 اٌذٚس اٌشاثغ ٔؿالء ِكّى ِكّى غحُٔو/  أ. جٌى١ّ١حء جٌك٠ٛ١س ج١ٌ 4

 اٌضبٟٔاٌذٚس  ِٙح ِكّى ػٍٝ جٌرطٕو/ . أ جإلو١ٕ١ٍى١س جٌفحٌِحوٌٛٛؾ١ح 5

 اٌذٚس األٚي ١٘حَ ػرى ج١ٌّٓغ يوٝ ػ١حوو /  أ. جٌرحغٌٛٛؾ١ح )ػٍُ ج٤ٍِجٜ( 1

 اٌذٚس اٌخبِظ ٔح٘ى ػرى جٌغٕٝ ػٜٛ جٌٍجؾكٝو /  أ. ج١ٌّىٍٚذ١ٌٛٛؾ١ح ٚجٌّٕحػس جٌطر١س 9

 اٌذٚس اٌخبِظ جٌمٍٔجذٍج١ُ٘ ِكّى ٚفحء و /  أ. جٌطف١ٍ١حش جٌطر١س 8

 اٌذٚس اٌخبِظ أذٛ جٌفطٛـ ِكّى ِكٍِّٚس أ١ِأ . و /  ٠د جٌّؿطّغ 3

 اٌطٛاسئ أٍٖف ػرى جٌٙحوٜ ػرى جٌؼ٠ُُأ . و / جٌؿٍجقس جٌؼحِس 61

 اٌطٛاسئ و / ػحوي ِكّٛو قٕفٟ ؾٍجقس جٌّم ٚج٤ػٛحخ 66

 اٌذٚس اٌغبثغ أقّى ػرى جٌٍؤٚف ِطٌٛٝأ . و /  جٌطهى٠ٍ  62

 اٌغبدطاٌذٚس  أ . و / ٘ٗحَ ِكّى يوٟ جٌّٛجفٟ جٌؼظحَ  69

 اٌذٚس اٌغبثغ أ . و / أْحِس ػرى جٌٛ٘حخ أقّى ػرى جٌؿٛجو جٌّٓحٌه     61

 اٌذٚس اٌخبِظ ػٛحَ ػرى ج١ٌّٔٛ ذك١ٍٜأ . و /  ج٤ٔف ٚج٤يْ ٚجٌكٕؿٍز 65

 اٌشاثغاٌذٚس جٌٓرىِٝكّى وحًِ ٘ىٜ و /  أ. ٠د ٚؾٍجقس جٌؼ١ْٛ 61

 اٌزخصصٟ أ٠ّٓ ػرى جٌمحوٌ ٖرحٔسأ . و /  جٌٕٓحء ٚجٌط١ٌٛى 69

 اٌذٚس اٌضبٌش أقّى ٌذ١غ جٌؼٍذؿٝأ . و /  جٌرح٠ٕس جٌؼحِس 68

 اٌذٚس اٌضبٟٔ ٘حٌس ج١ٌٓى ذىٌجْأ . و /  جٌى٠ِٛس  سجٌمٍد ٚج٤ٚػ١ 63

 اٌزخصصٟ   ٌِٟحْ ِكّى ذىٍأ . و /  ج٤ٍِجٜ جٌٛى٠ٌس  21

 اٌزخصصٟ ١ٌّحء ؾّحي جٌى٠ٓ جٌكٍّجٜٚأ . و /  جٌٕف١ٓس ٚجٌؼٛر١س 26
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 اٌذٚس األٚي أ . و / ػالء قٓٓ ػرى جٌّإِٓ ٍِػٟ  ج٤ٍِجٜ جٌؿٍى٠س 22

 

 اٌّىـــبْ سئ١ــظ اٌمغـــُ اعــُ اٌمغــُ َ

 اٌطٛاسئ أ . و / ػح٠ف أذٛ جٌٓؼٛو ػٍٝ أذٛ جٌٓؼٛو ج٤ٍِجٜ جٌّط٠ٕٛس 29

 اٌزخصصٟ أ . و / فحوٜ ِكّى ق١ٓٓ جٌؿٕىٜ ٠د ج٠٤فحي  21

 اٌذٚس اٌشاثغ أ . و / ٌٚق١س قٕٓٝ ػرى جٌغٕٝ جٌؼىي جٌرحغٌٛٛؾٟ جإلو١ٕ١ٍى١س  25

 اٌذٚس اٌضبٌش فٝج . و / ٚفحء ػرى جٌظحٍ٘ أ١ِٓ ِٛط جٌطد جٌٍٗػٟ ٚجٌَّٓٛ جإلو١ٕ١ٍى١س 21

 اٌذٚس اٌضبٟٔ ِكّى ٚالـ جٌى٠ٓ جٌُٚجٜٚأ . و /  سج٤ٖؼس جٌطٗه١ٛ١ 29

 ِؼٙذ األٚساَ و / نحٌى وّحي جٌى٠ٓ ػرى جٌؼ٠ُُ أ . ػالؼ ج٤ٌٚجَ ٚجٌطد جٌٕٛٚٞ  28

 اٌذٚس اٌغبثغ أ . و / ٘حٌٗ ِكّى ١ٍِٛكٝ ٖح١٘ٓ ٠د ج٤ٍْز 23

 اٌطٛاسئ ػٍّٚ ِكّى ػرى جٌكف١ع ػالِسأ . و /  ؾٍجقس جٌمٍد ٚجٌٛىٌ 91

 اٌطٛاسئ أ . و / ٠حٌق فإجو وٗه  ؾٍجقس جٌطؿ١ًّ ٚجٌكٍٚق 96

 اٌطٛاسئ و / ٍّْ ؾحذٍ أقّى ١ٍّْحْج .  جٌطد جٌطر١ؼٟ ٚجٌطأ١ً٘ 92
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ذرٍٔحِؽ جٌطد  ٔظحَ جٌىٌجْس 

 جٌطىحٍِٝ

 

 
 

 

سا١ٔب ِؾّذ أ.د / 

 ػضِٝ اٌشبرٌٝ

 

 

 أ١ِشح فزؾٝد / 
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 قواعد قبول الطالب بالبرنامج :
إدارة البرناام   وموافقاة يحدد عدد المقبولين من الطالب سنويا بقرار من مجلس الجامعة بناءا علي اقتراح مجلس  -

 مجلس الكلية.
يتم التقدم للبرنام  حساب ربباة الطاالب مان باين الطاالب المقباولين بالورقاة اكولا  بالكلياة ممان تام تاو يع م عان  -

الطالب الوافدين من الحاصلين عل  الثانوية العامة أو ماا يعادل اا فاي كا  تب التنسيق أو المحولين إلي اأوطريق مك
ق القواعد  والشروط التي يضاع ا المجلاس اكعلا  للجامعاا   و الترشايحا  التاي تارد إلا  الكلياة عام دراسي  وف

 من اإلدارة العامة للوافدين سنويا.
و تكون أولوية القبو  حسب المجموع الكلي ثم مجموع مواد مجموعة العلوم في حالة تساوي المجموع الكلي  -

 مجلس الجامعةوذلك في حدود العدد المسموح به طبقا لقرار 
 وال يعتبر الطالب مسجال ف  البرنام  إال بعد تقديم كافة الوثائق واكوراق المطلوبة وكذلك دفع الرسوم المقررة  -

 
 قواعد التحويل للبرنامج:

( integrated programsيسمم  بالتحويممل إىل المنممامج  للدارسممني   بممرامج مشمماهبة ت المممامج التكامليممة 
أو خاصممة  معممًتف هبمما  داخممل أو خممارج مصممر وذلممك بعممد إجممراء مقاصممة بممني املقممررات وفقمما مممن جامعممات حكوميممة  

 -للقواعد التالية:
أن تكممون نسممبة الطالممب ىف الثانويممة العامممة القسممم العلمممى أو ممما يعادهلمما ىفققممة لشممروط القبممول ىف الكليممة ىف السممنة الممىت  -1

 التحق هبا الطالب ىف اجلامعة احملول منها.

فقط إىل املستوين الثالث أو الرابع بعد اجتياز املستويات السابقة بنجاح   مجيع مقررات الكلية املنتقل  يقبل التحويل -2
 منها

 أال يكون الطالب مفصوالً أو منقطعاً عن الدراسة مدة عام دراسى من اجلامعة املراد التحويل منها . -3

ىت درسمها الطالمب ىف اجلامعمة احملمول منهما أكثمر ممن ا مد أال تكمون الفمًتة املتبقيمة للدراسمة للطالمب مضماف هلما الفمًتة الم -4
 األقصى املقرر للطالب ىف الكلية .

يتم عمل مقاصة للمواد الىت درسمها الطالمب وبنماء عليمو حتمدد املقمررات الدراسمية المىت إنتهمى منهما إذا كمان ناجحماً فيهما  -5
 الكليمة كمما حتمدد املقمررات المىت علمى الطالمب وتتطابق من حيث احملتوى والساعات الدراسية املعتمدة مع ما يمدرس ىف

دراسممتها ىف مسمممتوى احملمممول إليهمما علمممى أن ال يسمممم  لممو بابرتقممماء إىل أعلمممى إال بعممد اجتيمممازه ابمتحانمممات ىف املقمممررات 
 للمستويات األدىن .

 
 :للطب التكاملى  اإلرشاد األكاديمى

 من أعضاء ىيئةالتدريس بالكلية.حتدد الكلية لكل جمموعة من الطالب مرشداً أكادديياً   -
 يقوم املرشد األكادديي بتقدًن النص  وابرشاد ومساعدة الطالب   اختيار املقررات الدراسية. -
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 والتقبل بطاقات التسجيل أو ابضافة أو ابنسحاب إال بإعتماد املرشد األكادديي -
 أو أسباب و ظروف أخرى تراىا الكلية.ديكن تغيري املرشد األكادديي بناءا على طلب مسبب من الطالب  -
 

 للطب التكاملى : تسجيل المقررات
يقوم الطالب  بتسجيل املقررات الىت يرغب ىف دراسمتها ىف كمل فصمل دراسمى وفقماً لتوجيهمات املرشمد االكمادديى و   -

نممامج  وال جيمموز للطالممب املواعيممد احملممددة بتوقيتممات التسممجيل وقواعممده المميت تصممدرىا الكليممة سممنويا  وتنشممر   دلبممل الم 
ساعة معتمدة وال يزيمد  12االنتظام ىف الدراسة إال بعد إنتهاء عملية التسجيل. ويشًتط أال يقل العبء الدراسي عن 

 ساعة معتمدة . 25عن 
الطالممب املتممأخر عممن مواعيممد التسممجيل ال يعممد تسممجيلو   املقممررات الدراسممية هنائيمما إال إذا كممان ىنمماك مكممان ويممدفع  -
 .وم تأخري تسجيل بابضافة اىل رسوم اخلدمة التعليمية املقررةرس
 

 ٌٍطد جٌطىحٍِٝ : اإلضافة والحذف واالنسحاب
يجااو  للطالااب بعااد إكمااا  إجااراءا  التسااجي  و فااي  ااال  أساابوعين ماان باادء الدراسااة أن يحااذ  أو يضااي  إلاا   -

المحددة للحذ  واإلضاافة فا  كا  فصا  ماع ساعاته المعتمدة مقرراً أو أكثر عل  أن يكون ذلك ف   ال  الوترا  
 مراعاة الحد اكدن  والحد اكقص  للعبء الدراس .

يجو  للطالب بعد تسجيله االنسحاب من مقرر أو أكثر ف   ال  ثمانياة أساابيع علا  اككثارمن بادء الدراساةفي أ   -
يعتبر راساباً وال تارد لاه رساوم فص  دراس  دون أن يعتبر راسباً ف  هذا المقرر. ومن ينسحب بعد المدة المقررة 

 التسجي .
 bodyيشااترط أال يكااون اإلنسااحاب أو الحااذ  لمقاارر ضاامن الجاا ء الااذي ياادرس علاا  التااوا ي بااين اكقسااام   -

systems. ولكن يمكن أن يكون اإلنسحاب أو الحذ  في بير ذلك من المقررا ) 
يقاوم بععاادة المقاررا  التاي ساج  في اا الطالب الذي ينسحب من فص  دراسي لظرو  مرض أو عذرتقبله الكلية  -

 في فص  دراسي الحق 

 

 : ٌٍطد جٌطىحٍِٝ جٌمٛجػى جٌؼحِس ٌٍطم١١ُ
 المواظبة 

 يشًتط للتقدم لإلمتحان أن يستو  الطالب نسبةحضورحيددىا جملس الكلية سنويا
 حضور اإلمتحانات والتغيب عنو

الطالب  ابمتحانات النهائية ىف املواعيد املقررة هلا، ويعتم املتغيب عن ابمتحان النهائى راسباً ىف املقمررات المىت  يؤدي
 تغيب عن أداء ابمتحان فيها.

إذا تقدم الطالب بعذر مرضي او عذر ق ري منعه من  د و  امتحان أي مقرر  ال يعتبر الطالب راسبا في هذا  -

 ما يحص  عليه من درجا   عند إعادة اإلمتحانالمقرر  و يحسب له 

 لجان الممتحنين
 تشكل جلان املتحنني للمقررات  سنويا من  أعضاء ىيئة التدريس باألقسام العلمية 
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 تقوم ىذه اللجان  بوضع ابمتحانات  وكذا ابشراف على تصحي  أوراق ابجابة 
 كما يدعى  أساتذة من األقسام املناظرة بكليات الطب املصرية  لإلشًتاك ىف ابختبارات الشفوية  وابكلينيكية  

 وتعتمد ىذه اللجان من جملس الكلية
 

 للطب التكاملى : نظام التقييم  ومواعيد اإلمتحانات
 :حتسب الدرجة التهائية لكل مقرر كاألتى- 
o درجة للمقررات  األكادديية باملرحلتني األوىل والثانية 33×  عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر 

o  درجة للمقررات ابكلينيكية باملرحلة الثانية 53×  عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر 

o .يعام  التعلم المجتمعي  والذي يدرس بالمرحلة اكول  معاملة المقررا  اإلكلينيكية 

 

  توزع الدرجة النهائية لكل مقرر كما يلى :- 

o 33.جلميع األعمال الفصلية شاملة إمتحان أعمال السنة % 

o 35. لإلختبار التحريرى ىف هناية الفصل الدراسى % 

o 13. لإلختبار الشفوى ىف هناية الفصل الدراسى % 

o 25.لإلختبار العملى أو ابكلينيكى ىف هناية الفصل الدراسى % 

 
   عن اا اكقساام التاي تقاوم بالتادريس  فيماا عادا  مقاررا  إمتحانا  أعما  السانة تكاون علا  مادار الوصا  ومسائو

اللغة اإلنجلي ية  والحاسب اآللي وحقوق اإلنسان والعلوم السلوكية  فلايس ل اا امتحاناا  دورياة. ال يحاتوظ الطالاب 
% مان مجماوع 00بدرجة أعما  السنة في حالاة اإلعاادة مان ال اارك ولكان  تحساب درجاا  أعماا  السانة بنسابة 

 التحريري والشووي والعملي/ اإلكلينيكي الطالب في

  تعقد امتحانا  الوصا  الدراساي اكو   فاي شا ر ينااير للمساتويا  مان اكو  للراباع وفاي شا ر فبرايار للمساتويان
 ال امس والسادس.

    تعقد امتحانا  الوص  الدراسي الثااني  فاي شا ر يونياو فيماا عادا المساتويا  ال اامس والساادس  فتكاون امتحاناا
 ص  الدراسي الثاني في ش ر أبسطسالو

 
  عدد ساعا  اإل تبار التحريري  الن ائي يعاد  عدد السااعا  النظرياة المعتمادة للمقارر وتاو ع علا  ورقاة أسائلة

 واحدة أو أكثر بحد أقص  ثالث ساعا  لك  ورقة.

 
  مان 00حصا  علا  % وال يكون الطالاب ناجحااً فا  أ  مقارر إال إذا 60الحد اكدن  للنجاح ف  أ  مقرر هو %

درجة االمتحان التحرير  الن اائ  و  ذلاك فيماا عادا اللغاة ااإلنجلي ياة  والحاساب اآللاي فتكاون درجاة النجااح كي 
%   وال  تضا   الدرجا  التي يحص  علي ا الطالب  في ما إل  مجموع الادرجا   ساواء للمساتو  او 00من ما 

 إل  المجموع التراكمي .
 

  ية للدرجا  الن ائية والتقديرا  كما مبين بالجدو  المرفق.وتكون النسبة المئو 

 
 نظام التقييم " بنظام الساعات المعتمدة "
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التقمممدير  -قيممممة التقمممدير -حيسمممب التقمممدير ىف كمممل مقمممرر دراسمممى للطالمممب ممممن خمممالل التقمممدير بمممالرمز
 اللفظى واملعدل بالدرجات اجلدول تأ(

 التقدير اللفظى بالرمزالتقدير  قيمة التقدير النسبة المئوية  

 ممتاز A 4 فأكثر 95

 -A 3.7 95ن القل م 91

 جيد جداً  +B 3.3 91ألقل من  85

 B 3 85ألقل من  81

 جيد -B 2.7 81من  ألقل 75
 +C 2.3 75ألقل من  71 

 C 2 71ألقل من  65
 مقبول

 -C 0.7 65 ألقل من 61

 ضعيف F 1.1 61أقل من 

 منسحب W - منسحب

 
 حساب معدل نقاط التقدير )المعدالت التراكمية و الفصلية(

 معدل نقاط التقدير ىو معدل حيدد املستوى األكادديى للطالب عن طريق املعدل الفصلى واملعدل الًتاكمى. -
 حيسب املعدل الفصلى على أساس املقررات الىت يسجل فيها الطالب خالل فصل دراسى معني. -
يممع املقممررات الممىت سممجل فيهمما الطالممب ىف مجيممع الفصممول الدراسممية حممىت تارخيممو، وىممو حيسممب املعممدل الًتاكمممى علممى مج -

 حساب ملعدل منفصل توليس متوسط ملعدالت(.

 

 :حساب معدل نقاط التقدير للفصل الدراسى و التقدير العام 

 ىف اخلطة الدراسية.حيدد لكل مقرر عدد من الساعات املعتمدة بناء على نسبة ثابتة من الساعات التدريسية للمقرر  -
 حتدد لكل تقدير قيمة عددية تقيمة التقدير(. -

 

 -على أساس:  (GPA)وحيسب املعدل الفصلى  -
 ." حاصل ضرب القيمة العددية للتقدير ىف عدد الساعات املعتمدة للمقرر ويسمى " نقاط التقدير املكتسبة 

 

 قمام الطالمب بتسمجيلهات   حالمة ابعمادة حتسمب  يقسم جمموع " نقاط التقدير املكتسبة " على جممموع السماعات المىت
 ساعات املرة اليت مت فيها النجاح(،  ويكون ناتج القسمة ىو " معدل نقاط التقدير. "  الًتاكمي والفصلي "

 

 تعديل التقدير  والتظلمات
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 تعتم مجيع التقديرات هنائية وذلك دبجرد اعتمادىا رمسيا. -

 يحق للطالب التظلم من نتيجة اإلمتحانا  في  ال  أسبوعين من إعالن النتائ  المعتمدة  -

 ينظر في التظلما  لجنة المراقبة  الكنترو  ( مع عضو من لجنة الممتحنين المعتمدة  للمادة  -

 . جيوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان ىناك خطأ مادى ىف ا ساب أو القيد  -
 

 رراتالرسوب فى المق

 -يعتم الطالب راسباً ىف املقررىف ا االت اآلتية:
 ىف حالة تغيب الطالب عن ابمتحان النهائى -
 % من درجة ابمتحان التحريرى النهائى33إذا حصل على أقل من  -
 % على األقل من جمموع درجات املقرر63عدم حتقيق  -

أمممما إذا رسمممب ىف إعمممادة ابمتحمممان   ذات املقرر   إذا رسمممب الطالمممب ىف أى مقمممرر إجبمممارى ىف أى فصمممل دراسمممى فعليمممو -
مقمرر إختيمارى فبإمكانمو إعمادة ابمتحمان أو دراسمة مقمرر إختيمارى آخمر بمديل بكممال متطلبمات التخمرج ، وذلمك بعمد 

 استشارةاملرشد األكاددبي وموافقة جلنة المنامج،

  وتكمون المدرجات املضمافة  للنجماح إضمافة حقيقيممة التعمويض للنجماح يكمون وفقما ملما يقمره جملمس الكليممة وجملمس اجلامعمة
 وليست إعتبارية

  ا د األقصى للتقدير للطالب عند جناحة   املواد اليت سبق لو الرسوب فيها ىوC    وإذا حصل الطالب على درجة
 حتسب لو الدرجة الفعلية اليت حصل عليها Cأقل من 

 
 اإلنذار األكاديمي:

( عل  GPAعل  الحصو  عل  الحد اكدن  المطلوب في المعد  اككاديمي  يتم وضع الطالب بير القادرين  -
 قائمة اإلنذار اككاديمي.

 

 ممن خمالل جلنمة  حيق للطالب على قائمة ابنذار األكمادديي ابسمتفادة ممن آليمات  دعمم املتعثمريني  الميت تقمدمها الكليمة
رشممد األكممادديي  وذلممك للوقمموف علممى أسممباب نوعيممة تضممم  اسممتاذ أمممراو نفسممية وأخصممائي إجتممماعي  بابضممافة للم

 التعثر و معاجلتها 
  يسممم  للطالممب ان يعيممد دراسممة املقممررات الممىت اجتازىمما بتقممدير أقممل مممنC  وذلممك لتحسممني املعممدل الًتاكمممى وحتتسممب

% ممممن 13الدرجمممة األعلمممى المممىت حيصمممل عليهممما الطالمممب. وذلمممك حبمممد أقصمممى ثالثمممة ممممرات طممموال المنمممامج  و  حمممدود 
 املعتمدة للمنامج     الساعات

 التعثر األكاديمى
  لمادة ساتة فصاو  دراساية متصالة 2.7( أقا  مان  CGPAلطالب الذ  يوش  ف  الحصو  عل  معد  تراكم    -

 أو ف  عشرة فصو  دراسية بير متصلة يوص  من الكلية.
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 اإلنتقال من فصل دراسي إلى آخر ومن مستوى إلى التالي: 
 % على األقل من املقررات  األساسية 53يشًتط لإلنتقال من فصل دراسي إىل فصل دراسي آخر النجاح   

% علممى األقممل مممن  املقممررات 53كممما يسممم  للطالممب ابنتقممال للمسممتوى األعلممى  بممذات املرحلممة   حالممة جناحممو   
 األساسية للفصلني. 

األولى" إلى المرحلة الثانية   اإلنتقال من المرحلة األولى " المستويات الثالثة
 "المستويات الثالثة األخيرة" :

لإلنتقممال ممممن املسمممتوى الثالمممث إىل املسمممتوى الرابمممع جيمممب علممى الطالمممب النجممماح بتقمممدير مقبمممول علمممى األقمممل ىف مجيمممع  -
 املقررات ابجبارية للمستويات الثالثة األوىل.

جاح ىف املقررات الىت رسمب فيهما ىف املسمتويات الثالثمة األوىل ودين  الطالب فرصة فصلني دراسيني إضافيني لتحقيق الن
وىف حالمممة رسممموبو ىف مقمممرر أو أكثمممر يعطمممى فرصمممة عمممام آخمممرتدوري إمتحمممان ممممن اخلمممارج( حمممىت حيقمممق النجممماح ىف مجيمممع 

 مقررات املستويات  الثالثة األوىل وإال إعتم مفصوالً من الكلية.
 ابختيارية املبينة ىف المنامج إال بعد جناحو ىف مجيع املقررات ابجبارية و ال حيصل الطالب على شهادة البكالوريوس  -
بنهايممممة املسممممتوى السممممادس جيممممب علممممى الطالممممب النجمممماح بتقممممدير مقبممممول علممممى األقممممل ىف مجيممممع املقممممررات ابجباريممممة  -

ررات الىت رسمب فيهما للمستويات الثالث األخرية ودين  الطالب فرصة فصلني دراسيني إضافيني لتحقيق النجاح ىف املق
وىف حالممة رسمموبو ىف مقممرر أو أكثممر يعطممى فرصممة عمماميني أخممريني تأربعممة أدوار مممن اخلممارج( حممىت حيقممق النجمماح ىف مجيممع 

 مقررات السنوات الثالث األخرية.
 تعريف حالة الطالب

إىل مسمتوى ساعة معتمدة( كلما أعتم متمنقال ممن مسمتوى  43% من متطلبات التخرج ت16.6كلما أكمل الطالب 
( واليتطلمب ذلمك حتديمد نوعيمة أو مسمتوى املقمررات الميت أكملهما الطالمب ويعتمم ذلمك نوعما ممن 6 -1أعلى منو ممن ت

 تعريف ملوقع الطالب بالكلية

 االنقطاع عن الدراسة 
يعتم الطالمب منقطعماً عمن الدراسمة إذا ج يسمجل   فصمل دراسمي أو انسمحب ممن الفصمل سمواء ذلمك بعمذر أو بمدون  -

 ذرع
جيمموز أن ينقطممع الطالممب فصمملني متتمماليني أو ممما جمموعممة ثالثممة فصممول دراسممية غممري متتاليممة كحممد أقصممى بشممرط ا صممول  -

على موافقة جملس الكلية ، ويفصل من اجلامعة ىف حالة انقطاعو ممدة أطمول ممن ذلمك بمدون عمذر يقبلمو جملمس الكليمة 
 ويوافق عليو رئيس اجلامعة.

 
 التكاملى :للطب نظام تأديب الطالب   



 

 30 

ٌطٍرس ٔظحَ جٌىٌجْس ٚجالِطكحٔحش 

  جٌى١ٍس

 1472لعمام  44الطالب املقيدون بالمنامج خاضعون للنظام التمأدي  املبمني   قمانون تنظميم اجلامعمات املصمرية قمانون 
 والقوانني املكملة  و املعدلة لو.

 أهنا تطبق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحتو التنفيذية وقرارات  جملس الكلية    كافة املوضوعات اليت  ج يرد بش
 نص   ىذه الالئحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المنوفية بناءا علا  طلاب مجلاس الكلياة   درجاة البكاالوريوس فاي  نح جامعةتم

 .الطب والجراحة 
 
 . مدة الدراسة لني  درجة البكالوريوس في الطب والجراحة س  سنوا 
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 البكالوريوس في الطب والجراحة إل  مرحلتين: تنقسم الدراسة لني  درجة 
 
 

وهااي المرحلااة مااا قباا  اإلكلينيكيااة   مرحلااة العلااوم  المرحلةةا الىلةة   -2
الورقااة  –الثانيااةالورقااة  –الطبيااة اكساسااية   وتشاام   الورقااة اكولاا  

 (.الثالثة 

 
الورقاة  –الرابعاةالمرحلاة اإلكلينيكياة وتشام    الورقاة  المرحلا الثانيا  -1

 السادسة(.الورقة  –ال امسة
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 اٌضبٌضخٚ اٌضب١ٔخٚاألٌٚٝ ٚرشًّ اٌفشق 
 

 يبين الجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا الىل  
 

ٌٍ مجٌّ
 جٌىٌجْٟ

 جٌىٌجْس غالغْٛ أْرٛػحِىز 
 حٌجشــــــطرـجالن

جٌىٌؾس 
 (ذحٌٓحػس)ػٍّٟ (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌٕٙحت١س

التشريح اآلدمي 
 وعلم اكجنة 

 يشم  علم 
 الحياة(

210 210 

ساعا   0تحريري مدته  -
 متضمنا علم اكجنة

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

100 

 

 60 60 ال ستولوجيا

 ساعا  0تحريري مدته  -

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

200 

 الوسيولوجيا

وتشم  علم   
 (الوي ياء الحيوية

200 

من ا عشرة في ياء 
 حيوية

60 

ساعا   0تحريري مدته  -
 الحيوية.متضمنا الوي ياء 

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

100 

 60 70 الكيمياء الحيوية

 ساعا  0تحريري مدته  -

 ا تبار عملي -

 شوويا تبار  -

200 

 -- 00 اللغة اإلنجلي ية
تحريري مدته ساعة  -

 واحدة
00 

 -- 00 حقوق اإلنسان
تحريري مدته ساعة  -

 واحدة
10 

 -- 00 الحاسب اكل 
تحريري مدته ساعة  -

 واحدة
00 

 -- 20 مد   ال  الجودة
تحريري مدته ساعة  -

 واحدة
10 

 

 أٚال: جٌٍّقٍس ِح لرً جإلو١ٕ١ٍى١س
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  الثانيايبين الجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا 

 

جٌّمٌٍ 
 جٌىٌجْٟ

 ِىز جٌىٌجْس غالغْٛ أْرٛػح
 حٌجشــــــطرـجالن

جٌىٌؾس 
 (ذحٌٓحػس)ػٍّٟ (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌٕٙحت١س

التشريح اآلدمي 
 وعلم اكجنة 

210 210 

ساعا   0تحريري مدته  -
 متضمنا علم اكجنة

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

100 

 

 60 60 ال ستولوجيا

 ساعا  0تحريري مدته  -

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

200 

 الوسيولوجيا

وتشم  علم   
 (الوي ياء الحيوية

200 60 

ساعا   0تحريري مدته  -
 الحيوية.متضمنا الوي ياء 

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

100 

 60 70 الكيمياء الحيوية

 ساعا  0تحريري مدته  -

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

200 

العلوم السلوكية و 
 اإلنسانية

00 -- 
تحريري مدته ساعة  -

 واحدة
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الثالثايبين الجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا 

 

جٌّمٌٍ 
 جٌىٌجْٟ

 ِىز جٌىٌجْس غالغْٛ أْرٛػح
 حٌجشــــــطرـجالن

جٌىٌؾس 
 (ذحٌٓحػس)ػٍّٟ (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌٕٙحت١س

 210 210 الباثولوجيا
ا تباران تحريريان  -

 مدة ك  من ما ساعتان

000 
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 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

 60 210 الوارماكولوجيا

ا تباران تحريريان  -
 مدة ك  من ما ساعتان

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

000 

الميكروبيولوجيا و 
 المناعة الطبيعية

00 60 

تحريري مدته ا تبار -
 .ساعا  0

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

100 

 60 60 الطويليا 

تحريري مدته ا تبار  -
 ن و نص .اتساع

 ا تبار عملي -

 ا تبار شووي -

200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ٚ رشًّ اٌفشق اٌشاثؼخ ٚ اٌخبِغخ ٚ اٌغبدعخ

 
  الرابعاالجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا  يبين

 

جٌّمٌٍ 
 جٌىٌجْٟ

 أْرٛػح(36)ِىز جٌىٌجْس 
 حٌجشــــــطرـجالن

جٌىٌؾس 
 (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌٕٙحت١س

أٚ  ػٍّٟ
 ئو١ٕ١ٍىٟ)ذح٤ْرٛع(

طب و جراحة 
 أسابيع 0 00 العين

ا تبار تحريري مدته  -
 ساعتان و نص 

 إكلينيكي ا تبار -
 ا تبار شووي -

100 
 

اكذن و اكن  و 
 أسابيع 6 66 الحنجرة

ا تبار تحريري مدته  -
 ساعتان و نص 

 إكلينيكيا تبار -
 ا تبار شووي -

100 

الطب الشرعي و 
السموم 
 اإلكلينيكية

00 

 ثمان  ساعا عملي  
 أسبوعيا(

+ إكلينيكي  لمدة 
 أسبوعين(

 0تحريري مدته ا تبار -
 .ساعا 

 را  عملية وإكلينيكيةا تبا -
 ا تبار شووي -

100 

 غح١ٔح: جٌٍّقٍس جإلو١ٕ١ٍى١س
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 210 طب المجتمع
 ا(ستة أسابيععملي  

 لمدة  تدريب ميدان + 
 أسبوعين(

 0تحريري مدته ا تبار -
 ا .ساع
تطبيقية ا تبارا  عملية و  -

 ميدانية
 ار شوويبا ت -

000 

 00 طب اكسرة

في  عمل أسابيع  0 -
 مراك  صحة اكسرة 

أسبوع تدريب في 2 -
معم  الم ارا  بقسم  

 طب اكسرة 

ا تبار تحريري مدته ساعة  -
واحد         بنظام ح  

المشاك  المتكاملة وأسئلة 
متعددة اال تبارا  ( ويوضع 
االمتحان بمعرفة قسم طب 

اكسرة بعد أ ذ أسئلة متعددة 
من اكساتذة القائمين 

 بالتدريس.
ا تبارا  عملية وتطبيقية  -

 في معم  الم ارا  .
 ا تبار شووي. -

00 
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  الخامسايبين الجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا 
 

 

جٌّمٌٍ 
 جٌىٌجْٟ

 (أْرٛع36)ِىز جٌىٌجْس 
 حٌجشــــــطرـجالن

جٌىٌؾس 

 (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌٕٙحت١س
أٚ  ػٍّٟ

 ئو١ٕ١ٍىٟ)ذح٤ْرٛع(

أمراض 
الباطنة و 
 فروع ا

 أسبوع 11 126

ا تبارا  تحريرية مدة ك   0 -
ساعا   كمراض الباطنة  0من ا 

 و فروع ا(
ا تبار تحريري مدته ساعتان  -

 لألمراض الجلدية و التحالي  
 الطبية(

 ا  إكلينيكيةا تبار -
 ة و عمليةشووي ا ا تبار -

000 
 

طب 
 اكطوا 

 أسبوع 20 200

ا تباران تحريريان مدة اكو   -
ساعا  و الثاني ا تبار  0

 موضعي مدته ساعتان.
 إكلينيكيا تبار -
 ا تبار شووي -

000 

طب 
 اكسرة

00 

في  عمل أسابيع  0
 مراك  صحة اكسرة 

أسبوع تدريب 2 -
في معم   ميدان 

الم ارا  بقسم  طب 
 اكسرة

ا تبار تحريري مدته ساعة  -
واحد   بنظام ح  المشاك  
المتكاملة وأسئلة متعددة 

اال تبارا  ( ويوضع االمتحان 
بمعرفة قسم طب اكسرة بعد أ ذ 

من اكساتذة القائمين  أسئلة متعددة
 بالتدريس 

ا تبارا  عملية وتطبيقية في  -
 معم  الم ارا  .

 ا تبار شووي. -

00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السادسايبين الجدىل التالي تىزيع الخطا الدراسيا ىاالمتحانات للفرقا 
 

 

جٌىٌؾس  حٌجشــــــطرـجالن (أْرٛع36)ِىز جٌىٌجْس جٌّمٌٍ 
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 (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ جٌىٌجْٟ
أٚ  ػٍّٟ

 ئو١ٕ١ٍىٟ)ذح٤ْرٛع(
 جٌٕٙحت١س

الجراحة و 
 فروع ا

 أسبوع 11 126

ا تبارا  تحريرية مدة ك   0-
و الجراحة   ساعا  0من ا 

فروع ا( ي صص ل ا جميعا 
 درجة 600

 إكلينيكي ا تبار -
 شووي را تبا -

000 
 

طب 
النساء و 
 التوليد

 أسبوع 20 200

ا تباران تحريريان مدة اكو   -
 ساعا  و الثاني مدته ساعتان. 0
 ةعكلينيكيا تبارات -
 ةشووي ا ا تبار -

000 

طب 
 اكسرة

00 

في  عمل أسابيع  0
 مراك  صحة اكسرة 

أسبوع تدريب 2
وي معم  ميدانى

الم ارا  بقسم  طب 
 اكسرة

ا تبار تحريري مدته ساعة  -
واحد   بنظام ح  المشاك  
المتكاملة وأسئلة متعددة 

اال تبارا  ( ويوضع االمتحان 
بمعرفة قسم طب اكسرة بعد أ ذ 
أسئلة متعددة من اكساتذة القائمين 

 بالتدريس .
ارا  عملية وتطبيقية في ا تب -

 معم  الم ارا  .
 ا تبار شووي. -

00 
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 يبين الجدىل التالي تىزيع الساعات ى االمتحانات ى الدرجات عل  مقرر الباطنا ىفرىعها 

 

 ٌجٌّمٍ

 ض٠َٛغ جالِطكحٔحش ٚ جٌىٌؾحش ػىو جٌٓحػحش ٚج٤ْحذ١غ جٌىٌج١ْس

 ئو١ٕ١ٍىٟ)ذح٤ْرٛع( (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ
أػّحي 
 جٌٕٓس

جالنطرحٌجش 
 جٌطك٠ٍ٠ٍس

جالنطرحٌجش 
جإلو١ٕ١ٍى١س 
ٚجٌٗف٠ٛس 
 ٚجٌؼ١ٍّس

الباطنااااااااااااااااة  .2
 العامة.

 
فاااااااااااااااااااروع  .1

 الباطنة:
  اكمااااااااراض

العصااااااااااابية 
 والنوسية.

  اكمااااااااراض
 الصدرية.

  أمااااااااااااراض
القلاااااااااااااب و 
اكوعياااااااااااااة 

 الدموية.
  اكمااااااااراض

 المتوطنة.
 
 
 
اكمااااااااراض  .0

 الجلدية.
الباثولوجيااااااا  .6

 اإلكلينيكية.

220 
 
66 

 
 

 
 

 
 
 
 
16 
26 
 

22 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
- 

 

00 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
- 
 

ا تباااااااااااااااااااااارا   0 -
تحريرية مدة ك  من اا 

سااااعا  مجموع اااا  0
درجة ي صاص  000

درجاة  200لك  من اا 
و يوضاااااع االمتحاااااان 
بمعرفاااة قسااام الباطناااة 
العامااة مااع أ ااذ أساائلة 
متعاااددة مااان اكسااااتذة 
القائمين بالتادريس فاي 

 فروع الباطنة.
 
 
 
 
 
ا تبااااااار تحريااااااري  -

سااااعتان تاااو ع مدتاااه 
 درجاته كالتالي:

00  
00 
 
 
 

160 
تشااارك في ااا 
فاااااااااااااااااروع 
الباطناااة ماااع 
الباطناااااااااااااااة 

 العامة
 
 
 
 
 

 
 

ا تبااااااااارا  
إكلينيكياااااة و 
عملية تو ع 
درجات اااااااااااا 

 كالتالي:
10 
20 
 

 671 051 181 66 612 المجمىع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىفرىعهاالجراحايبين الجدىل التالي تىزيع الساعات ى االمتحانات ى الدرجات عل  مقرر 

 

 ض٠َٛغ جالِطكحٔحش ٚ جٌىٌؾحش ػىو جٌٓحػحش ٚج٤ْحذ١غ جٌىٌج١ْس ٌجٌّمٍ
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 ئو١ٕ١ٍىٟ)ذح٤ْرٛع( (ذحٌٓحػس)ٔظٍٞ
أػّحي 
 جٌٕٓس

جالنطرااااااااااااااحٌجش 
 جٌطك٠ٍ٠ٍس

جالنطراااااااحٌجش 
جإلو١ٕ١ٍى١ااااااااااس 
ٚجٌٗاااااااااااااف٠ٛس 

 ٚجٌؼ١ٍّس

الجراحاااااة  .0
 العامة.

 

فااااااااااااروع  .6
الجراحاااااااااااة 
التاااي تااادرس 
بمعرفااة قساام 
الجراحاااااااااااة 

 العامة.
 

 
 

جراحاااااااة  .7
 العظام.

جراحاااااااة  .0
 المسالك.

 
 
 

260 
 
 
 
 
 
10 
 
10 

 
 
 
26 
 
 
 
 
 
6 
 
6 

 
 
 

210 
 
 
 
 
 
 
 
00 
 
00 

ا تبااااااااااارا   0 -
تحريريااة ماادة كاا  

ساااااعا   0من ااااا 
 600مجموع اااااااا 

درجااااة ي صااااص 
 200لكااااا  من اااااا 

درجة ويراع  أن 
ي صص من بين ا 
لكااا  مااان جراحاااة 
العظاااام وجراحاااة 

 60المساااااااااااااااالك 
 درجة.

االمتحان يوضع  -
بمعرفااااااااة قساااااااام 
الجراحااااة العامااااة 
مااااع ا ااااذ بعااااض 
اكسااااااااائلة مااااااااان 
اكسااااتذة القاااائمين 
بالتااااااادريس فاااااااي 
فااااروع الجراحااااة 

 المشاركة.

 درجة 170
تتشارك في ا 
الجراحااااااااااة 
العامااااة مااااع 
الت صصا  
المشاااااااااركة 
فاااااااااااااااااااااااي 

 التدريس.

 671 051 181 66 612 المجمىع

 

 

 

 

 

 

 
 ٞٛجذ١ جٌىٌجْس ٚجالِطكحٔحش

 



 

 40 

 
  ويعقد االمتحان في دورين: أسبوعا،ثالثون  00مدة الدراسة ب ذه المرحلة 
  في ش ر مايو.اكو :الدور 
  في ش ر سبتمبر.الثاني:الدور 

  مااع مراعاااة أنااه يجااو  لمجلااس الجامعااة بناااءا علاا  توجيااه مجلااس الكليااة تعاادي  مواعيااد
 .ةاكسابيع الدراسياالمتحانا  وبالتالي عدد 

  00  وماد   االجاودة  والحاساب اكلا  وحقاوق اإلنسااندرجة النجاح في اللغة اإلنجلي ياة 
وال تضاام الاادرجا  التااي يحصاا  علي ااا الطالااب إلاا  مجمااوع الاادرجا  سااواء  % ( لكاا  ماان م

 للورقة اكول  أو للمجموع التراكمي.

  حقاوق اإلنساان الحاساب اكلا  و وال يعوق رساوب الطالاب فاي مقاررا  اللغاة اإلنجلي ياة
حت  الورقة الن ائياة وال ياتم الت ارك بعاد النجااح  من االنتقا  إل  الورقة اكعل ومد   الجودة 

فايمكن لطالاب اإلنتقاا  ب اا إلا   السالوكية واإلنساانية مالعلاوفي هذه المواد . وأما بالنسبة لماادة 
 عل  إال بالنجاح ب ا .الورقة الثالثة وال يمكنه اإلنتقا  إل  الورقة اك

  عشرون بالمائة   من الدرجة الكلية للماادة فيماا عادا 10يحدد المتحانا  أعما  السنة   %
 سنة.اللغة اإلنجلي ية والحاسب اآللي والعلوم السلوكية فال تعقد ل ا امتحانا  أعما  

 سئولية القسم تو ع درجة أعما  السنة عل  االمتحانا  الدورية التي يعقدها القسم وتتحدد م
 العلمي في تسليم درجة أعما  السنة إل  الكنترو  الم تص قب  بداية امتحانا  الدور اكو .

  من الدرجة الكلياة للماادة  ة%    مسون بالمائ00ت صص لدرجا  االمتحان التحريري  
 ليصبح تو يع الدرجا  كالتالي:      

 % لالمتحان التحريري.00
 % من إجمال  المادة(20 الي يدالشوو  عن  والشووي% لالمتحان العملي 00
 ما  السنة.ع% المتحان أ10

 :ٞٛجذ١ جٌىٌجْس ٚجالِطكحْ ذحٌٍّقٍس ِح لرً جإلو١ٕ١ٍى١س -أ 
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   اثنين وثالثون أسبوعا  . 01مدة الدراسة بالورقة الرابعة 

  ستة وثالثون أسبوعا  06مدة الدراسة بك  من الورقتين ال امسة والسادسة  . 
 :مدة الدراسة واالمتحان في المرحلة اإلكلينيكية عل  النحو التالي 

 

 

  مااع مراعاااة أنااه يجااو  لمجلااس الجامعااة بناااءا علاا  توصااية مجلااس الكليااة تعاادي  مواعيااد
 وبالتالي عدد اكسابيع الدراسية.االمتحانا  ومواعيد بداية الدراسة بالمرحلة اإلكلينيكية 

 

  من الدرجة الكلية للمادة ويكون مسئوال عن ا القسم 10ي صص المتحانا  أعما  السنة %
اكم مع اكقسام الورعية المشاركة في التدريس اإلكلينيكي للطالب وفقا للدرجة الم صصة لك  

تقياايم فااي ن ايااة الاادورة قساام وتحتسااب درجااة أعمااا  الساانة للطااالب بناااء علاا  مااا يااتم ل اام ماان 
 اإلكلينيكية ك  في موعده حسب تو يع الجدو  الدراسي.

 

  مسون بالمائة  من الدرجة الكلياة للماادة  00ت صص لدرجا  االمتحان التحريري    %
 وذلك في جميع المواد ليصبح تو يع الدرجا  كالتالي:

 % لالمتحان التحريري00
 % من إجمال  المادة(20 الي يدالشوو  عن % لالمتحان اإلكلينيكي والشووي00
 % كعما  السنة10

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجدىل التالي يبين تىزيع درجات مرحلا البكالىريىس 

جٌٍّقٍس 
 جٌىٌج١ْس

 وٌؾحش جٌفٍلس جٌىٌج١ْس
ِؿّٛع 
 جٌىٌؾحش

 ما قب  اإلكلينيكية
  الثالثة الثانية اكول 
000 000 000 1600 

 جٌىٌٚ جٌػحٟٔ جٌىٌٚ ج٤ٚي جٌىٌجْسذىج٠س  جٌفٍلس جٌىٌج١ْس

 سبتمبر يونيو أكتوبر الرابعة 

 سبتمبر ليويو أكتوبر ال امسة 

 يوليو نوفمبر نوفمبر السادسة 

 ٞٛجذ١ جٌىٌجْس ٚجالِطكحٔحش ذحٌٍّقٍس جإلو١ٕ١ٍى١س: -خ 
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 اإلكلينيكية
  السادسة ال امسة الرابعة
2000 2600 2600 0000 

 6000 --- --- --- المجموعالتراكمي

 

  التعويض للنجاح يكون وفقا لما يقره مجلس الكلية بناء علا  توصاية لجناة الممتحناين وتكاون
 الدرجا  المضافة للوصو  لدرجة الن اية الصغر  للمادة إضافة حقيقة وليس  اعتبارية.

  للطالب في درجة البكاالوريوس علا  أسااس المجماوع الكلاي للادرجا  يحتسب التقدير العام
التي حصلوا علي ا في جميع السنوا  الدراسية   المجموع التراكمي   ويتم ترتيب م وفقا ل ذا 

 المجموع.
 

 يقدر نجاح الطالب بؤحد التقديرات التاليا سىاء في المادة الىاحدة أى في المجمىع العام كالتالي  
 

 ئٌٝ ِٓ جٌطمى٠ٍ
  % فؤكثر 00 ممتا 
 % 00كق  من  % 70 جيد جدا
 % 70كق  من  % 60 جيد
 % 60كق  من  % 60 مقبو 

 

 
 :يقدر رسىب الطالب بؤحد التقديرين اآلتيين

 ئٌٝ ِٓ جٌطمى٠ٍ
 % 60كق  من  % 00 ضعي 

 ضعي  جدا
% فااي درجااة االمتحااان التحريااري للمااادة أو ماان  00أقاا  ماان 
 أو بياب الطالب بدون عذر الكلي للدرجا المجموع 

 

 

 
 

 

ال يجو  أن ت يد المدة عان سانتين متتااليتين  كام .ال يجو  أن تق  مدة وق  القيد من عام دراسي 
 .يجو  مدهما بقرار من مجلس شئون التعليم والطالب بالتوويض من مجلس الجامعةمتورقتين.أو 

 

 
 

 جالػطًجٌ ػٓ ػىَ ونٛي جالِطكحْ
 

 ٚلف جٌم١ى

 



 

 44 

 ج٤ػًجٌ ج١ٌٍّٞس: -أ 
يكااون النظاار فااي اكعااذار المرضااية ماان ا تصاااص اللجنااة الطبيااة بالجامعااة ويجااو  للجنااة  -2

استشارة اك صاائيين بالمستشاو  الجاامعي أو مستشاو  الكلياة فاي الحااال  التاي تحتااك إلا  
ة لألمراض النوسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبية عل  لجنة ثالثياة مشاكلة استشارة وبالنسب

 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ي تارهم عميد الكلية.

وتعرض عل  اللجنة الش ادا  الطبية الصادرة من المستشويا  الحكومية العامة أو المرك ية 
 أو مستشويا  المإسسا  الصحية العامة.

ش ادة اسم المستشو  وأن يكون موقعا علي ا مان الطبياب المعاال  ماع بياان ويجب أن تحم  ال
أسامه وت صصاه كمااا تعارض علا  اللجنااة الشا ادا  الطبياة الااواردة مان ال اارك بشاارط أن 
تكون معتمدة من القنصالية المصارية وطبيب اا إذا وجاد وال يعتماد الشا ادا  الطبياة الصاادرة 

 من اكطباء أو المستشويا  ال اصة.

قدم طلاب االعتاذار عناد عادم د او  االمتحاان قبا  بادء االمتحاان أو أثنائاه أو  اال  ياومين ي -1
عل  اككثر من تاري ه وال يلتو  إل  أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد 
الكلية ويودع إما باليد أو بؤرشي  الكلية أو يرس  إل  الكلية بالبريد المسج  المصحوب بعلم 

 و    وال يلتو  إل  أي طلب يقدم بغير هذين الطريقتين  .الوص

تقوم إدارة شئون الطاالب بالكلياة فاور وصاو  الطلاب إلي اا بع طاار الطالاب بالتقادم لا دارة  -0
 الطبية كما ت طر في اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك.

ة ولجاان يجب الب  في اكعذار المرضية بوضع التقريار الطباي عن اا وإ طاار شائون الطلبا -6
النظام والمراقبة واالمتحان بالكليا  بؤسرع وق  ممكان وقبا  إعاالن نتاائ  االمتحاان بوقا  

 كافي.

إذا كان المرض أثناء االمتحان يتم توقيع الكش  الطبي علا  الطالاب وكتاباة التقريار الطباي  -0
 فااورا بمعرفااة الطبيااب المعااين بلجنااة االمتحااان علاا  أن يعتمااده بعااد ذلااك ماان رئاايس اللجنااة

 الطبية.

إذا كان مرض الطالاب ال يمكناه مان الحضاور إلا  اإلدارة الطبياة فعلياة أن يلجاؤ إلا  أقارب  -6
مستشااو  حكااومي عااام أو مركاا ي أو مإسسااة صااحية عامااة لج ااة إقامتااه وعليااه اإلقامااة 
بالمستشو  وأن ي طر الكلية فورا بذلك مع ش ادة باسم المستشاو  موقعاا علي اا مان الطبياب 

أسمه وت صصه وتقوم الكلية بتحوي  اكوراق إل  اللجناة الطبياة للنظار فاي  المعال  مع بيان
 الحالة المرضية.

 ال يجو  تكرار االعتذار عن عدم د و  االمتحان في الدور الواحد. -7

 ال يجو  تشكي  لجان امتحان  اصة للمرض  إال بمقر الكلية. -0

 الطبية.ي تص عميد الكلية في التظلما  المقدمة من قرارا  اللجنة  -0

يجو  للطالب أن يتقدم بؤعذار ق رية  ال  السنوا  الدراسية وأن عدد اكع ار بير محادده  -20
جنية فقط ثالثمائة جنية عن العاذر المرضا  بادأً مان العاذر  الثالاث أماا  000مع تسديد مبلغ 

 اكعذار الغير مرضية فيسدد عن ا الطالب  :

 جنية 600الثالث  -2

 جنيه 700الرابع  -1

 جنية . 2000ثر ال امس فؤك -0
 

 ج٤ػًجٌ جالؾطّحػ١س:–خ 
  يجب عل  الطالب أن يرفق بطلب اإلذن بعدم د و  االمتحان بعذر اجتماعي شرحا ب اذا العاذر

مصحوبا بكافة اكوراق الرسمية الدالة عل  حقيقة العذر المقدم منه وال يعتد في ذلاك كي أوراق أو 
 .مستندا  صادرة من ج ا  بير رسمية
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 مان البناد الساابق  20 – 7 – 6 – 1كعذار االجتماعية اكحكام الواردة في البنود تسري عل  ا
   أ ( ال اص باكعذار المرضية.

 أقىحَ ػحِس ٌٍم١ى ٚج٤ػًجٌ: –ؼ 
يكون تقدير اكسباب التي تدعو إل  وق  القيد أو االعتذار عن عدم د و  االمتحاان لعاذر اجتمااعي 

ئون التعلايم والطاالب كا  فاي حادود ا تصاصاه بعاد دراسااة مان ا تصااص مجلاس الكلياة أو مجلاس شا
 الظرو  والمالبسا  المحيطة بك  حالة عل  حدة.

-------------------------
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مان تااريخ اعتمااد النتيجاة أوالتااريخ الاذي ين أسابوعمدة تقديم طلباا  الاتظلم مان النتاائ   .2

 مجتمعة.يحدده عميد الكلية للورق الدراسية 
تقدم الطلبا  مستوفاة طوابع الجامعة فئة العشرين جني ا للماادة الواحادة إلا  إدارة شائون  .1

 .بالكليةالتعليم 
 200مراجعة ورقة االمتحانا  عن طريق تقديم طلاب إلا  إدارة الجامعاة ودفاع الرساوم  .0

 جنية ف  حضور الطالب.

تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بعرض التظلما  عل  السيد اكستاذ الدكتور عمياد الكلياة  .6
 لم تص.أو من يووضه إلحالت ا إل  الكنتروال

يقومالكنترو  أو اللجنة التي يشكل ا عميد الكلية ل ذا الغارض بدراساة التظلماا  وتحريار  .0
محضر بنتيجة الوحص وعرضه عل  السايد اكساتاذ الادكتور عمياد الكلياة لعرضاه علا  

 الكلية.مجلس 

 الحاجة.تحوظ التظلما  بمل  الطالب مع نتيجة التظلم للرجوع إلي ا عند  .6

وترفاع لمجلاس  –طر الطالاب الاذي تتغيار حالتاه بنتيجاة الاتظلم تعلن نتائ  التظلما  وي  .7
 الجامعة 

 

التمتع بالورص التعليمية التي تمنح ا الجامعة دون أدن  تميي  بسبب الوضع االجتماعي،  -

اإلعاقةالجنس، الدين أو المذهب،   

حرية  الد و  إل  الحرم الجامعي، والحصو  عل  ال دما  واالمتيا ا  التي تقدم ا الجامعة

 التعبير واإلستوسار .

  -ال صوصية وحماية سجالته اككاديمية، وبياناته الش صية

معرفة ك  ما هو متعلق بالمتطلبا  التابعة للمقررا  الدراسية في بداية ك  فص  دراسي،  - 

التقويم. وإ طار الطالب بالتغييرا  التي يقرها مجلس الجامعة في هذا الشؤنونظام   

المساهمة في الوعاليا  واكنشطة والبرام  التي تنظم ا الجامعة-  

ت يئة البيئة التي تساعد عل  التعليم والتعلم واإلنجا  المتمي  دا   الحرم الجامعي -   

لم درا ، والمسكرا العم  عل   لو بيئة ومحيط الجامعة من ا -    

توفير المعلوما  الدقيقة المتعلقة بالنظم اككاديمية، كال طط الدراسية للبرام  اككاديمية  -

 ومتطلبا  الت رك

إشعار الطالب بؤية تغيرا  تطرأ عل  البرام  وال طط الدراسية، مع ضمان عدم حصو   -

 ضرر للطالب من جراءالتغيير

ي ضوء نظم الجامعة وتوجي ات االمرونة في إجراءا  التسجي  ف  -  

 حقوق الطالب
 

 ٞٛجذ١ جٌطظٍّحش ِٓ ٔطحتؽ جالِطكحٔحش



 

 47 

تقويم المقررا  الدراسية، والبرام  وال دما ، حت  يتسن  للجامعة االستوادة من الجوانب  -

. اإليجابية في التطوير المستمر  

 
 لحْٔٛ ضٕظ١ُ جٌؿحِؼحش:( ِٓ 064ضٕٙ جٌّحوز )

 يعتبر م الوة تؤديبية ك  إ ال  بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعل  اك ص:
 اكعما  الم لة بؤعما  الكلية أو المنشآ  الجامعية. -2
تعطياااا  الدراسااااة أو التحااااريض عليااااه أو االمتناااااع الماااادبر عاااان حضااااور الاااادروس  -1

 تقضي اللوائح بالمواظبة علي ا. والمحاضرا  واكعما  الجامعية اك ر  التي

ك  فع  يتناف  ماع الشار  والكراماة أو م ا  بحسان الساير والسالوك دا ا  الجامعاة أو  -0
  ارج ا 

 ك  إ ال  بنظام االمتحان أو ال دوء الال م له وك  بش في امتحان أو شروع فيه. -6

 ك  إتال  للمنشآ  واكج  ة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. -0

تنظيم للجماعا  دا   الجامعة أو االشتراك في ا بدون تر يص ساابق مان السالطا  ك   -6
 الجامعية الم تصة.

تو يع النشرا  أو إصدار جرائد بؤية صورة بالكلياا  أو جماع توقيعاا  بادون تار يص  -7
 سابق من السلطا  الجامعية الم تصة.

وااة للنظااام العااام أو االعتصااام دا اا  المباااني الجامعيااة أو االشااتراك فااي مظاااهرا  م ال -0
 اآلداب.

 ( ِٓ لحْٔٛ ضٕظ١ُ جٌؿحِؼحش ػٍٝ:065ضٕٙ جٌّحوز )
ك  طالب يرتكب بشا أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس ي رجه العميد أو مان يناوب 
عنه من لجناة االمتحاان ويحارم مان د او  االمتحاان فاي بااقي الماواد ويعتبار راسابا فاي 

مجلاس التؤدياب، أماا فاي اكحاوا  اك ار  فيبطا  جميع ماواد هاذا االمتحاان ويحاا  إلا  
االمتحان بقرار من مجلس التؤديب أو مجلس الكلية ويترتب علياه بطاالن الدرجاة العلمياة 

 إذا كان  قد منح  للطالب قب  كش  الغش.

 جٌؼمٛذحش جٌطح١ٌس:( ِٓ جٌالتكس جٌطٕف٠ً١س ٌمحْٔٛ ضٕظ١ُ جٌؿحِؼحش ػٍٝ 066ضٕٙ جٌّحوز )

 أو كتابة.التنبيه شووياً  -2
 اإلنذار. -1

 الحرمان من بعض ال دما  الطالبية. -0

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررا  لمدة ال تتجاو  ش را. -6

 الوص  من الكلية لمدة ال تتجاو  ش را. -0

وق  قيد الطالب لدرجاة الماجساتير أو الادكتوراه لمادة ال تتجااو  شا رين أو لمادة فصا   -6
 دراسي 

 أو أكثر.إلغاء امتحان الطالب في مقرر  -7

 الوص  من الكلية لمدة ال تتجاو  فصال دراسيا. -0

 الحرمان من االمتحان في فص  دراسي واحد أو أكثر. -0

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فص  دراسيؤو أكثر. -20

 الوص  من الكلية لمدة ال ت يد عل  فص  دراسي. -22

 ٔظحَ ضأو٠د جٌطحٌد
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  الجامعا  اك ر  ويترتب عليه عادم الوص  الن ائي من الجامعة ويبلغ قرار الوص  إل -21
 صالحية الطالب للقيد أو التقدم إل  االمتحان في جامعا  جم ورية مصر العربية.

  ويجو  اكمر بععالن القرار الصادر بالعقوباة التؤديبياة دا ا  الكلياة ويجاب إباالا القارار
 إل  ولي أمر الطالب.

 التنبيه الشووي في مل  الطالب. وتحوظ القرارا  الصادرة بالعقوبا  التؤديبية عدا 

  ولمجلاس الجامعااة أن يعياد النظاار فاي القاارار الصااادر بالوصا  الن ااائي بعاد مضااي ثااالث
 . سنوا  عل  اكق  من تاريخ صدور القرار

 ج١ٌٙثحش جٌّهطٛس ذطٛل١غ جٌؼمٛذحش ٘ٝ : – 062ِحوز 
المبينة ف  المادة  اكساتذة واكساتذة المساعدين : ول م توقيع العقوبا  اكربع اكول  -2

 السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرا  واكنشطة الجماعية الم تلوة .
عميد الكلية : وله توقيع العقوبا  الثمان  اكول  المبينة ف  السابقة ، وف  حالة حدوث  -1

حان إضطرابا  أو إ ال  بالنظام يتسبب عنه أو ي ش  منه عدم إنتظام الدراسة أو اإلمت
يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبا  المبينة ف  المادة السابقة ، عل  أن يعرض اكمر 
 ال  إسبوعين من تاريخ توقيع العقوبا  عل  مجلس التؤديب إذا كان  العقوبة بالوص  
الن ائ  من الجامعة ، وعل  رئيس الجامعة بالنسبة إل  بير ذلك من العقوبا  ، وذلك 

 يد العقوبة أو إلغائ ا أو تعديل ا .للنظر ف  تؤي

رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبا  عل  مجلس التؤديب إذا كان   العقوبة  -0
اإل يرة وذلك بعد أ ذ رأ  عميد الكلية، وله أن يمنح الطالب المحا  إل  مجلس التؤديب 

 من د و  أمكنة الجامعة حت  اليوم المحدد لمحاكمته .

 له جميع العقوبا  .مجلس التؤديب : و -6

ضٛلغ ػمٛذس ِٓ جٌؼمٛذحش جٌٛجٌوز فٝ جٌرٕى جٌهحِّ ِٚح ذؼىٖ ِٓ جٌّحوز  _ ال 061ِحوز 

إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فعذا لم يحضر ف  (066)

 د الكلية .الموعد المحدد للتحقيق سقط حقة ف  سماع أقواله ويتول  التحقيق من ينتدبه عمي
 واليجو  لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق  مع الطالب أن يكون عضواً ف  مجلس التؤديب .

 
الت  تصدر من ال يئا  الم تصة بتوقيع العقوبا  التؤديبية وفقاً للمادة  القرارا  _ 061ِحوز 

 تكون ن ائية . 217
س التؤديب وذلك ف   ال  إسبوع من ومع ذلك تجو  المعارضة ف  القرار الصادر بيابياً من مجل

 تاريخ إعالنه إل  الطالب  أو ول  أمره وت ل  الطالب عن الحضور بغير ع ر مقبو  .
ويجو  للطالب التظلم من قرار مجلس التؤديب بطلب يتقدمه إل  رئيس الجامعة  ال   مسة عشر 

من تظلما  عل  مجلس  يوماً من تاريخ إبالبه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه
 الجامعة للنظر في ا .

************ 
 

 
 المحافظا علي نظافا المكان داخل ىخارج الكليا . –6

 الطالب الجامعىواجبات 



 

 49 

االلتزام بالمحافظا علي أخالقيات ىسلىكيات طالب الطب باعتباره من ىجها نظر الجميع أنه – 6
 طالب مثالي ى متميز 

 المحافظا علي أثاث الكليا ىمحتىياتها . – 3

 االلتزام بعدم الجلىس داخل الصالا الرئيسيا بالكليا بالدىر الرضي كذلك ساللم الكليا . – 0

 المشاركا ىالتفاعل في النشطا الطالبيا من خالل إدارة رعايا الشباب . – 5

 االلتزام بالدخىل من البىابا الخاصا بالطالب ىإبراز كارنيه الكليا . – 2

 اضرات .االلتزام بمىاعيد حضىر المح – 7

 االلتزام بآداب االستماع داخل المحاضرات . – 8

 االلتزام بغلق المىبيالت داخل المحاضرات .  – 9

 عدم تناىل الطعما ىالمشرىبات داخل المحاضرات . – 11

 التعامل باحترام مع جميع العاملين بالكليا .  – 11

 نيكيا .االلتزام بارتداء البالطى داخل الدرىس العمليا ىاإلكلي – 16

 ملحىظا

 نرجى من الطالب االهتمام بكل ما هى جديد عن الكليا من خالل مىقعها عل  النت.

www.mnfmed.org 

  Com.5www.mfm201إيمي  وحدة ضمان الجودة

 

سػب٠خ اٌشجبة ثى١ٍخ للتواص  مع رعاية الشباب الد و  عل  الويس بوك عل  

إٌّٛف١خؼت   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ئوجٌز ٖثْٛ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطالخ. .0

جٌهىِحش جٌؼحِس جٌطٟ ضمىَ 

 ٌٍطالخ 
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 ئوجٌز ٌػح٠س جٌٗرحخ. .6

 ئوجٌز  جٌّىطرس . .3

 ئوجٌز جٌّؼحًِ ٚجٌٛقىجش يجش جٌطحذغ جٌهح٘ . .4

 جٌّٓطٗف١حش جٌؿحِؼ١س. .5
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 : تبين الجداو  اآلتية حصراً لل دما  التي تقوم ب ا إدارة شئون التعليم للطالب

َ 
ٔٛع جٌهىِس جٌطٟ ضإوٜ 

 ٌٍطحٌد

 ج٤ٌٚجق ٚجٌّٓطٕىجش جٌّطٍٛذس 

 ٚجٌهطٛجش جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌطحٌد

 استقبا  الطالب الجدد 2

الطالاب إلا  الكلياة بعد ظ ور نتيجة التنسايق يتوجاه  .2
ومع بطاقة الترشيح لتوقيع الكش  الطبي في الميعاد 

 المحددالذي يعلن بالكلية.

بعد توقيع الكش  الطبي وظ ور نتيجة الكش  يقوم  .1
الطالببؤ ذ أذن دفع من مسئو  الورقة للتسديد 

 ب  ينة الكلية.

يتوجاااه الطالاااب باإليصاااا  الااادا  علااا  الساااداد إلااا   .0
ومعاه صاورة ش صاية واثباا  مسئواللورقة اكولا  

 كارنية الكلية ش صيةلعمل

1 
است راك البطاقة الجامعية  كارنيه 

 الطالب  

تقااديم اإليصااا  الاادا  علاا  سااداد الرسااوم المسااتحقة  .2
 عن العام الدراسي إل  مسئو  الورقة.

تقديم صورة ش صية للطالاب ماع إثباا  الش صاية   .1
 ل طالععلي ا

 من المطبعةيتم تسليم البطاقة فور وصول ا  .0

 إجراء است راك بد  فاقد للكارنيه 0

 يتم تحرير محضر لد  اكمن بالكلية بوقد الكارنيه.  .2

يااتم تقااديم طلااب إلاا  مساائو  الورقااة باساام أ.د/ عميااد  .1
الكلية ويلصاق علياه طاابع شاعار جامعاة فئاة  مساه 

 جني ا .

 يتم تسليم الكارنيه فور وصوله من المطبعة .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نىِحش ئوجٌز ٖثْٛ جٌطؼ١ٍُ 

 ذحٌى١ٍس
 



 

 52 

َ 
جٌهىِس جٌطٟ ضإوٜ ٔٛع 

 ٌٍطحٌد

 ج٤ٌٚجق ٚجٌّٓطٕىجش جٌّطٍٛذس 

 ٚجٌهطٛجش جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌطحٌد

 ش ادة قيد للطالب كاست را 6

يااتم تقااديم طلااب إلاا  مساائو  الورقااة باساام أ.د/عميااد  .2

الكليااة  ويلصااقعليه طااابع شااعار جامعااة فئااة  مسااه 

 جني ا  .

الحصو  عل  إذن دفع مان مسائو  الورقاة ثام يسادد  .1

 بال  ينة.

 .يتم تسليم الش ادة ف  اليوم التالي مباشرة  .0

 إجراءا  تؤجي  التجنيد 5

جند لتحديد  6التوجه إل  مسئو  الورقة لتسليمه نموذك  .2

 موقوة من التجنيد.

جنااد ماان ملاا   1يقااوم مساائو  الورقااة بعرفاااق نمااوذك  .1

جند ويرسا  إلا  مكتاب االتصاا   6الطالب مع نموذك 

 الطالب من التجنيد.العسكري لتحديد موق  

6 

طلب االعتذار عن أداء االمتحان   

الطالب له الحق في التقدم باالعتذار 

فرصتين متورقتين  ال  السنوا  

الدراسية بالكلية ويجو  في حالة 

الضرورة بقرار من مجلس الجامعة 

أكثر من فرصة وذلك منح الطالب 

 بدأ من العذر الثالث .

الورقااااة بطلااااب تحوياااا  يتقاااادم الطالااااب إلااااي مساااائو   .2

للقومسيون الطبي باإلدارة الطبية لتوقيع الكش  الطباي 

 عليه .

يتم تجميع التقارير الطبية الواردة من القومسيون الطبي  .1

ثم يتم عم  مذكرة بالتقارير التي تم الموافقاة علي اا مان 

القومساايون الطبااي وذلااك  لعرضاا ا علااي لجنااة شاائون 

 .علي مجلس الكلية التعليم والطالب تم يداً لعرض ا 
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َ 
ٔٛع جٌهىِس جٌطٟ ضإوٜ 

 ٌٍطحٌد

 ج٤ٌٚجق ٚجٌّٓطٕىجش جٌّطٍٛذس 

 ٚجٌهطٛجش جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌطحٌد

7 

طلب إيقا  القيد   يجو  لمجلس الكلية 

أن يوق  قيد الطالب لمدة سنتين 

دراسيتين متتاليتين أو متورقتين  ال  

مقبو   مدة الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر

وفي حالة الضرورة يجو  لمجلس 

 الجامعة  يادة مدة وق  القيد

يتقدم الطالب بطلب إلا  مسائو  الورقاة إليقاا  قياده  .2

مرفق به ش ادة بؤسباب إيقا  القيد ويتم عم  مذكرة 

للعارض علاا  لجنااة شاائون الطااالب تم ياادا لعرضاا ا 

 عل  مجلس الكلية.

يتم لصق عدد اثنين طابع شعار جامعاة علا  الطلاب  .1

 فئة  مسة جنيه. 

 التحوي  ل دارة الطبية 0

التقدم بكارينه الكلية إل  مسئو  الورقة للحصو   .2

عل   طاب تحوي  ل دارة الطبية إلجراء الكش  

 الطبي عل  الطالب.

0 
اعتماد اكوراق ال اصة بالسكن بالمدن 

 الجامعية

 الحصو  عل  مل  من المدينة الجامعية  .2

يمااأل الملاا  بمعرفااة الطالااب وتلصااق عليااه صااورة  .1

 ش صية

يااتم مراجعااة الملاا  بمعرفااة مساائو  الورقااة ويعتمااد  .0

 من الكلية.

20 

 

 

 است راك اشتراك في هيئة النق 

التقدم إل  مسئو  الورقة بنموذك االشتراك مساتوفي  .2

تسااالم صاااورة ش صاااية  1كافاااة البياناااا  + عااادد 

 لمسئو  الورقة + كارنيه الكلية.

يتم تجميع النماذك المقدمة مان الطاالب وياتم  تم اا  .1

واعتمادها من شئون الطالب عل  أن تسالم للطالاب 

 في اليوم التالي.
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َ 
ٔٛع جٌهىِس جٌطٟ ضإوٜ 

 ٌٍطحٌد

 ج٤ٌٚجق ٚجٌّٓطٕىجش جٌّطٍٛذس 

 ٚجٌهطٛجش جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌطحٌد

 البطاقة الش صيةاست راك  22

التقدم بالنموذك ال اص بالبطاقة الش صية إل  مسئو   .2
صاورة ش صاية +  1الورقة مستوفي البيانا  + عدد 

 كارنيه الطالب.

تقااوم شاائون الطااالب بمراجعتااه طبقااا لملاا  الطالااب  .1
 واعتماده وتسلم في اليوم التالي.

21 

است راك استمارة د و  االمتحان 
 للسنة الن ائية 

 (2 نموذك 

التوجااه إلاا  مساائو  الورقااة للحصااو  علاا  اسااتمارة  .2
 د و  االمتحان.

تمااااأل البيانااااا  بمعرفااااة الطالااااب وتلصااااق صااااورة  .1
ش صية علي ا ويتم مراجعت ا من قب  مسئو  الورقاة 
طبقا لش ادة ميالد الطالاب وتعتماد وترسا  إلا  إدارة 

 ال ريجين بالجامعة الست راك الش ادة اكصلية.

20 
طلب است راك ش ادة ت رك باللغة 
العربية واكجنبية  أو ش ادة تقديرا  

 سنوا  ستة

التقادم إلا  مسائو  ال اريجين بشائون الطاالب بطلاب  .2
الساات راك شاا ادة ت اارك أو شاا ادة تقااديرا  بطلااب 
ملصق به طابع شاعار جامعاة فئاة  مساة جني اا  + 

 صورة ش صية للطالب.

 مباشرة يتم تسليم الش ادة في اليوم التالي .1

 إجراءا  التحوي  من الكلية 26

 يتم التحوي  عن طريق التحوي  اإللكترون  .2

مااان إدارة شااائون التعلااايم ياااتم شاااراء مظااارو  تحويااا   .1
 .بالجامعة 

يتقاادم الطالااب بطلااب إلاا  مساائو  الورقااة للحصااو  علاا   .0
بيااان حالاااة موضاااحا بااه بؤناااه مقياااد بؤحااد الوااارق بالكلياااة 

التحاقااااه بالكليااااة  ومجموعااااة بالثانويااااة العامااااة وتاااااريخ
 والمدرسة الحاص  من ا عل  الثانوية العامة.
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 ٔٛع جٌهىِس جٌطٟ ضإوٜ ٌٍطحٌد َ
 ج٤ٌٚجق ٚجٌّٓطٕىجش جٌّطٍٛذس 

 ٚجٌهطٛجش جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌطحٌد

 التحوي  إل  الكلية 20

ماان إدارة شاائون يااتم شااراء مظاارو  تحوياا   .2

التعليم بالجامعة ويتقدم به إلا  مسائو  الورقاة 

بالكليااة وذلااك بعااد تقااديم بيااان حالااة دراسااية 

بالادرجا  مان الكلياة المقياد ب اا وياتم عارض 

الموضااوع علاا  مجلااس الكليااة للموافقااة علاا  

 التحوي  من عدمه .

يتقدم الطالب إل  مكتب التحويال  المركا ي  .1

للجامعة ومعه بيان حالة من الكلياة المقياد ب اا 

موضاااحا باااه تااااريخ الحصاااو  علااا  الثانوياااة 

امة ومجموعة والمنطقة التعليمية التابع ل ا الع

+ بطاقة ش صية + إيصا  مكتب التنسيق + 

 بطاقة الترشيح + إثبا  سكن.

تقااوم مكتااب التحااويال  المركاا ي بالجامعااة  .0

بعرسااا  طلبااا  التحوياا  للكليااة العتمادهااا ثاام 

يرد إل  مكتب التحويال  العتمادهاا مان أ.د/ 

 رئيس الجامعة.

26 

 التووق للطالبإعداد مكافآ  

  تصر  مكافآ  تووق للطالب المستجدين 

جنيه  06% بواقع 00الحاصلين عل  أكثر من 

 جنيه. 210والطالب الثالثين اكوائ  

بالنسبة للطالب المستجدين الحاصلين عل  ش ادا  

ال يحق ل م الحصو   I.G.C.S.Eمعادلة وش ادة 

 عل  أي مكافؤة.

 

ممتا  يمنح مكافؤة الطالب الحاص  عل  تقدير عام 

جنيه الحاص  عل  تقدير عام جيد جدا  210قدرها 

 جنيه( 60يمنح مكافؤة سنوية قدرها 

مكافؤة التووق للطالب القدام  الحاص  عل  تقدير 

 جنيه. 06جنيه، جيد جدا  210ممتا  

 

ياااتم عمااا  كشاااو  صااار  المكافاااؤة بمعرفاااة  .2

شائون الطاالب للطاالب المساتجدين والقادام  

اإلدارة وترسااااااا  للجامعاااااااة وتعتماااااااد مااااااان 

 العتمادها.

ياتم الصاار  مان   ينااة الكلياة بعااد اعتمادهااا  .1

 من الجامعة.

 
تعتبر إدارة رعاية الشباب مان اإلدارا  اكساساية ل دماة الطاالب   حياث تقاوم علا  تاوفير كافاة 
ال اادما  االجتماعيااة والونيااة والثقافيااة والرياضااية ماان  ااال  اتحاااد الطااالب كمااا تقااوم بتقااديم 

نىِحش ئوجٌز ٌػح٠س جٌٗرحخ 

 ذحٌى١ٍس
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ق التكافا  االجتمااعي وكاذلك تقاوم المساعدا  االجتماعية للطالب ذوي الحاجة مان  اال  صاندو
اإلدارة بتوطيد العالقة بين الطاالب وأسااتذت م وباث روح التعااون باين الطاالب مان  اال  اكسار 

 الطالبية ، وتقوم بتنمية اللياقة البدنية من  ال  صالة اللياقة البدنية بالكلية .

 -:جضكحو جٌطالخ   -0
 :ارؾبد اٌطالة ٚاٌزٕظ١ُ اٌطالثٟ داخً اٌى١ٍخ

 اٌٙذف ِٓ االرؾبد:
 تنمية القيم الروحية واك القية والوعي الوطني والقومي بين الطالب. .2
 التعود عل  القيادة. .1
 إتاحة الورصة للتعبير عن الرأي. .0
 توثيق الروابط بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. .6
 اكتشا  المواهب والم ارا  وصقل ا وتشجيع ا. .0
 اكسر الطالبية ودعم نشاط ا.نشر وتشجيع وتكوين  .6
 

 ٚرؾمك رٍه األ٘ذاف ِٓ خالي ٌغبْ االرؾبد اٌّخزٍفخ ّٚ٘ب:
 
 -ٚرخزص ٘زٖ اٌٍغٕخ::ش ٚاٌشؽالدٌغٕخ األع – 6

م تلوة شاط ا والتنسيق بين أنشطة اكسر التشجيع تكوين اكسر بالكلية أو المع د ودعم ن -
 بالكلية.

 تنظيم وإقامة المسابقا  بين اكسر. -
تنظيم الرحال  والمعساكرا  الثقافياة واالجتماعياة والترفي ياة التا  تسااعد  -

 0عل  تعري  الطالب بمعالم مصر والعالم 
 

 -:خ اٌش٠بض١اٌٍغٕخ  – 2

 بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعم  عل  تنميت ا. - 

يااا  والمسااابقا  والم رجانااا  وتكااوين تنظاايم النشاااط الرياضااي بالكليااة مثاا  إقامااة المبار - 
 الورق الرياضية.

 0االشرا  عل  المسابقا  الرياضية - 
 

 -:خ اٌضمبف١اٌٍغٕخ اٌغ١بع١خ ٚ – 9
تااإدي إلاا  تعرياا  الطالااب ب صااائص  تاا التنظاايم أوجااه النشاااط الثقااافي بالكليااة و -

 ه.المجتمع واحتياجات
 للطالب.العم  عل  تنمية الطاقا  اكدبية والثقافية -
 .واستضافة الش صيا  العامة الثقافية والمحاصرا  وورش العم  تنظيم الندوا -
 
 

 -:خ اٌف١ٕاٌٍغٕخ  – 1
المواهب الونية للطالب وإتاحة الورصة إلبرا  مواهب م ورفع مستو   وثق  تنمية - 

 إنتاج م الوني.
 0العم  عل  االرتقاء بال وق العام وتنمية الحس الجمال   -                 

 
 -اٌغٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ:ٌغٕخ  – 5

تنظيم برام   دمة البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعما  علا  اشاتراك الطاالب فاي -
 تنويذها والمساهمة في مشروعا  ال دمة العامة والقومية.
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 ة الروابط االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.العم  عل  تنمي-
تنظيم اوجه النشاط الكشاو  مان رحاال  ودورا  تدريبياة علا  اساس ومبااد ء الحركاة -

 0الكشوية عل  المستو  المحل  والدول 
 

 -:ٚشئْٛ اٌطالة االعزّبػٟإٌشبط  ٌغٕخ – 1
بين الجتماعية والدينية لتوطيد الروابط احوال  التعار  واحياء المناسبا  القومية  تنظيم -

 .الطالب واعضاء  هيئة التدريس ومعاوني م والعاملين بالكلية 
تاااوفير الااادعم االجتمااااع  لغيااار القاااادرين وذو  االحتياجاااا  ال اصاااة وتشاااجيع ممارساااة  -

 0االنشطة االجتماعية 
 

 -ٌغٕخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؼٍَٛ: -9
توفير فرص براءا  اال تراع والملكيا  الوكرية للطالب ووالمال  لتسجي   الدعم الون  -

 .الطالب   ارك ودا   الوطن لعلم التباد  والتدريب    ا
عقد الندوا  والمحاضرا  العلمية ونشر االبحاث واالبتكارا  الطالبية وتشجيع ودعم  -

 0نواد  العلوم 
 

 اٌششٚط اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ ػضٛ االرؾبد:
 الجنسية.أن يكون مصري  .2
 أن يكون حسن السير والسلوك. .1
 أن يكون مسددا لرسوم االتحاد. .0
 ن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح ل ا يستثن  طالب الورقة اكول .أ .6
أو وقاا   عضااويتةأال يكااون قااد ساابق الحكاام عليااه بعقوبااة مقياادة للحريااة أو تقاارر إسااقاط  .0

 عضويته بؤحد االتحادا  الطالبية ولجان ا.
 ت اب مجالس االتحاد ولجانه في موعد بايته ش ر نوفمبر من ك  عام.يتم ان .6
 يتم اجراء مناظرة عل  منصب رئيس االتحاد أمام الطالب . .7
 

 -و١ف١خ اٌزمذ٠ُ ٌٍزشش١ؼ الٔزخبثبد ارؾبد اٌطالة:
 يتم سحب االستمارة ال اصة باالنت ابا  من إدارة رعاية الشباب بالكلية. .2
 والتوقيع علي ا من شئون الطالب ورعاية الشباب وت تم.يتم كتابة االستمارة  .1
 تسلم االستمارة إل  إدارة رعاية الشباب بالكلية.  .0
ال يحاااق كي طالاااب اإلدالء بصاااوته إال إذا كاااان مقيااادا بجااادو  الناااا بين ويحمااا  إثباااا   .6

 ش صية وما يويد سداد الرسوم.
 االنت ابا .يتول  ج ا  رعاية الشباب اإلعداد والتج ي  واإلشرا  عل   .0
أ. د / عميااد الكليااة   ي ساابب مان اكسااباب يقاومإذا تعاذر تشااكي  اتحااد الطااالب بالكلياة ك .6

بعصدار قرار بتعيين اتحااد طاالب الكلياة مان الطاالب المتواوقين والاذين ل ام نشااط باار  
 والمتضمنين لحسن السير والسلوك.

اكستاذ الدكتور عميد الكلياة أو مان يشك  مجلس اتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد  .7
 ينيبه في ذلك من بين أعضاء هيئة التدريس وعضويته.

 رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس. .0
أمناااء وأمناااء مساااعدي لجااان مجلااس االتحاااد ماان الطااالب وينت ااب الطااالب  أعضاااء  .0

المجلااس رئاايس المجلااس  ماان بياان م أمينااا وأمينااا مساااعدا للمجلااس ويحضاار اجتماعااا  
 للصندوقرعاية الشباب ويكون أمينا 

 

 -صٕذٚق اٌزىبفً االعزّبػٟ :  - 2
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 الماادي الادعم  يقوم صندوق التكافا  االجتمااعي بالكلياا  واإلدارة العاماة للجامعاة بتقاديم

ال تسمح ل م ظروف م االجتماعية بمواصالة مشاوارهم  الت والعيني للطالب الغير قادرين 
ك صائيون االجتماعيون العااملون ب اذا الصاندوق ببحاث حااال  هاإالء التعليمي ويقوم ا

 الطالب والوقو  بجانب م طوا  سنوا  الدراسة حت  يتسن  ل م مواصلة دراست م.

  كاااذلك تقاااديم المسااااعدا  العالجياااة واكج ااا ة التعويضاااية كصاااحاب الحااااال  ال اصاااة
 وارئ والحوادث والوفاة والكوارث.وحاال  الط

 
  ٍٝالصَ:آِ صٕذٚق اٌزىبفً االعزّبػٟ ثبٌى١ٍخ ػ١ٍه ئرجبع  اٌذػٌٍُؾصٛي ػ- 

التقدم لقسم رعاية الشباب لسحب استمارة التكاف  االجتماعي المعدة لذلك للحصو  عل   -2
 المساعدة.

تمأل االستمارة المعدة لذلك بمعرفاة الوحادة االجتماعياة التاابع ل اا الطالاب ياتم  -1
اكمار ول   موردا  المرتب أو المعاش إن كان عم  بحث اجتماعي وإحضار

 موظوا أو بيان حيا ة أرض  راعية من الجمعية ال راعية التي تتبعك.

تقاديم هااذه المسااتندا  إلا  قساام رعايااة الشااباب بالكلياة لوحصاا ا وتحديااد مااد   -0
 استحقاق الطالب.

ماادي أو  الادعمفي حالة ثبو  استحقاق الطالب للمساعدة تقوم الكلية بصر   -6
 عيني.

 
 
 
 
 

 األعش اٌطالث١خ –9
 

 رؼش٠ف األعش اٌطالث١خ:
اكسر الطالبية هي تنظيم منبثق من لجنة اكسر باتحاد طالب الكلية الغرض منه تنمية روح 
التعاون بين الطالب وكذلك بين م وبين أساتذت م، وتوسيع قاعدة ممارسة اكنشطة الطالبية 

التي تساعد الطالب عل  صق  مواهب م وتنمية قدرات م  االجتماعية والثقافية والونية والرياضية
 .اوم ارات م واستثمار أوقا  فراب م

وتنشئ ك  أسر العدد الذي تراه من اللجان التي تنظم اكنشطة مث  اللجنة االجتماعية أو الثقافية أو 
 الرياضية أو الرحال  عل  أن يكون لك  لجنة مقرر من الطالب وبرنام  محدد.

 

 ألعش اٌطالث١خ:رى٠ٛٓ ا
يوتح باب تسجي  اكسر لك  كلية  اال  الشا ر اكو  مان العاام الدراساي علا  أن يكاون  -2

 آ ر موعد العتماد اكسر من الجامعة ن اية ش ر ديسمبر من ك  عام 
يتقدم الطالب مقرر اكسرة إلا  أحاد اكسااتذة أعضااء هيئاة التادريس بطلاب رببات م فاي  -1

رفق به أهدا  اكسرة والبرنام  المحادد للنشااط ومصاادر تكوين أسرة بريادة سيادته وم
 باكسرة.التموي  ال اصة 

يتول  اكستاذ الدكتور عضو هيئة التدريس دراسة البرنام  واقتراح ما ياراه سايادته مان  -0
 تعديال  بما يتمش  مع الروح الجامعية والتقاليد واكعرا  السائدة في محيط الجامعة.



 

 59 

هاذا الشاؤن وفاي حالاة  الباداء الارا الكلياة  وكيا ساة للسايد أ. د . تقديم الطلاب بعاد الدرا -4
 اإلجراءا  التالية: الموافقة عل  تكوين اكسرة تت ذ

تعلن إدارة رعاية الشباب بالكلية عن قيام اكسرة بوضاوح لجمياع الطاالب مان  اال   -أ 
لوحا  اإلعالنا  وفي أمااكن التجمعاا  الطالبياة وذلاك فاي مادة أقصااها أسابوع 

وعل  الطالب الذ  يربب فا  االنضامام فا   الكلية. وكي من تاريخ موافقة أ. د. 
ك المعاد برعاياة الشاباب يوضاح فياه االسرة ان يتقدم ش صيا بطلاب علا  النماو 

وتاريخ الميالد ورقم البطاقة والتليواون وصاورة ش صاية االسم والورقة والعنوان 
 وال يجو  للطالب االنضمام الكثر من اسرة

يشترط في الطالب المتقدم لالنضمام لألسرة أن يكون مان الطاالب المنتظماين الاذين – ب
 ينطبق علي م شروط عضوية االتحاد.

 عضوا. 70 يق  عدد طالب اكسرة عن  مسين عضوا وال ي يد عن ال– ك
الكليااة وترساا  جميااع أوراق اكساارة العتمادهااا ماان  وكياا تعتمااد اكسااماء ماان أ. د  - د

 الجامعة وال تقوم اكسرة بم اولة نشاط ا إال بعد اعتمادها.
اكسرة التي ت   بالبرنام  المحدد لنشاط ا أو م الوة اللوائح المنظمة للعم  الطالباي  - ه

 وإدارة الجامعة وق  نشاط ا وإلغاء تشكيل ا. وكي  الكليهيكون من حق أ. د 
 وعضوية ك  من: عضو هيئة تدريس يشك  لك  أسرة مجلس إدارة برئاسة - و

 مقرر اكسرة.الطالب.  /الطالب 
 مقرري وممثلي الورق واللجان. / الطلبة 

تعد ك  أسرة في ش ر أبري  من ك  عام تقريار عان نشااط ا ويعتماد مان أ. د . رائاد  -د 
إدارة رعاية الشباب العداد تقرير مجمع لك  االسر ويرفاع الا   اكسرة ويقدم إل 

ه الا  رفعارير شاام  عان جمياع اكسار لويتول  سيادته أعداد تق وكي  الكليهأ. د. 
 لجامعة .ا

 
 ِصبدس اٌز٠ًّٛ اٌخبصخ ثبألعشح:

 اشتراك أعضاء اكسرة وتحدد بمعرفة مجلس اإلدارة. -2
 الدعم الذي يقدم من لجنة اكسر بالكلية. -1
التبرعا  وال با  التي تقدم لألسرة بشرط موافقة لجنة اكسار وعميدالكلياة ويعتبار رائاد  -3

  اصة باكسرة.اكسرة مسئو  مسئولية كاملة عن التصرفا  المالية ال
 

 ؽىبَ ػبِخ:أ
 رائد اكسرة يكون عضو من أعضاء هيئة التدريس. -6
 يمكن للرائد أن ي تار نائبا له من السادة المدرسين أو المدرسين المساعدين. -0
 مقرر اكسرة ومقرري لجان النشاط والمساعدين من الطالب. -6
 .ال يجو  للطالب االشتراك في أكثر من أسرة  -7
 اكسر عل  أساس فئوي أو عقائدي أو سياسي.ال يجو  إقامة  -0
عند إقامة الحوال  الونية البد أن يكون المشتركين في إقامة الحوا  مان طاالب الكلياة وال  -0

 يستعان بورق أو أفراد من  ارك الجامعة وعدم إقامة اكنشطة ذا  الطابع التجاري.
عند عقد الندوا  الثقافياة أو الدينياة واستضاافة ش صايا  مان  اارك الجامعاة  -01

البد من أ ذ موافقة قبا  موعاد النادوة بوقا  كاا    عشارة أياام علا  اكقا    
 وكي  الكليهوذلك بتقديم طلب يرفق به صورة موافقة أ. د. 

افقااة لجنااة ال يجااو  لألساارة ممارسااة نشاااط ا إال ماان  ااال  اتحاااد طااالب الكليااة بؤ ااذ مو -22
 الكلية.اكسر واكستاذ الدكتور عميد 

 تعتبر الجمعيا  العلمية واكدبية أسر طالبية وت ضع لنوس الشروط السابقة. -21
البد من مصاحبة أ. د. رائد اكسرة أو نائبة للرحال  والباد مان وجاود مشارفة  -20

 من أعضاء هيئة التدريس أو رعاية الشباب في حالة وجود طالبا .
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 اكسر الطالبية بانت اء العام الدراسي.ينت ي نشاط  -26
يعتبر أي تصر  م ال  لما ورد من أحكاام هاذه الالئحاة  اروك عان اللاوائح  -20

الجامعية ويوقع علا  المتسابب العقوباا  التؤديبياة الاواردة فاي الالئحاة التنويذياة 
 الطالبية .  لالتحادا

************************* 
 
 
 

 

 

 :أِحوٓ ِّحٌْس ج٤ٔٗطس   - 4

 نحٌؼ جٌى١ٍس : -أ 
إستاد الجامعة الرياضي وبه الصالة المغطاة والمالعب الموتوحة لممارسة جميع أنواع اكنشطة  -

 الرياضية والترفي ية والدورا  الرياضية ودوري الجامعة .

 وجنً جٌى١ٍس : -خ
 ٚحٌس ج١ٌٍحلس جٌرى١ٔس   -

ة بجوار شئون الطالب وتضم اكج  ة تقع صالة اللياقة البدنية للطالب بالدور اكرضي بالكلي
 الرياضية التالية  

 الكمية الصن  م

 2 بنش فال  - 2
 2 بنش متعدد  - 1
 0 بنش بطن  - 0
 1 سير جر  مانيوا   - 6
 1 2ج ا  تويستر       - 0
 2 1ج ا  تويستر       - 6
 2 2ج ا  اكستيبر     - 7

 2 1ج ا  اكستيبر     - 0

 2 بتارةج ا  عجلة   - 0

20 
- 

 2 ج ا  عجلة بمض ة

22 
-  

 2 عجلة ثابتة أرجو مترية

21 
-  

 2 ج ا  التجدي 

 1 تي جيم الثاب لج ا  الما –20

 0 تي جيم متعدد  وايا الشدلج ا  الما 26
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-  

20 
-  

 6 ج ا  ح ام البطن الك ربائي

 تربي ة تنس طاولة .1عدد  وهذا باإلضافة إلي
 
 
 
 
 

   -:ثصبٌخ اٌى١ٍخأ٠بَ اٌزذس٠ت 
 ال ميس  (–الثالثاء  –الطالب             اكحد 
 (  ال ميس  -اكربعاء –الطالبا           االثنين

 0الثانية بعد الظ ر.وال ميس فترة صباحية للطلبه  من  من الساعة التاسعة صباحا وحت 
 ظ 1 – 21ظ والطالبا  من  21 –

طالبه(التوجه إل  إدارة رعاياة الشاباب بالكلياة  –وعل  من يربب في االشتراك   طالب 
  النشااااط الرياضاااي( لملااائ االساااتمارة وساااداد الرساااوم ال اصاااة باااذلك علااا  أن يكاااون 

 ك . 20االشتراك للطلبة  

 فناء الكلية لممارسة رياضة التنس الطاولة للبنين . -

 اإلتحاد مسجد الطالبا  تربي ة تنس طاولة للطالبا .الدور اكو  علوي بجوار مقر  -
مقر اإلتحاد الطالبي بالدور اكو  علوي وبه يمارس العديد من اكنشطة والمسابقا  ويعد كمقر  -

 لألسر والحوال  والندوا  العلمية .
 

 

 
 المســــاحــــة: الطابقين الثالث والرابع علوي بمبن  الكلية. 

 متر مربع تقريبا .  2000المســــاحــــة: 
 قاعة.  1عدد قاعـــا  اإلطالع :  
 مقعد.  200عدد المقاعد المـتاحة : 

 الساعة الرابعة بعد الظ ر  وق  العــــــم : من الساعة الثامنة والنص  صباحا حت 
 اكجـــــــا ا :  يوم الجمعة والعطال  الرسمية

  122 – 110دا لي:  – 0601111702التليــــــــوون:  مباشر 
 mnfmed_library@yahoo.com الـــبريد اإللكتروني:

WhatsApp :                      01004808312                                           

 الواتس أب : كرسا  النشرا  ال اصة بالمكتبة والكلية والرد عل  اإلستوسارا .
 رصيد المكتبة من الكتب والدوريا  العلمية والرسائ  الجامعية

 ةالرسائ  الجامعي الدوريا  العلمية الكتب

 دكتوراه ماجستير أجنبي عربي أجنبي عربي

 000 1021 عنوان262 ----- 0607 2000

 نىِــــحش جٌّىطرس
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 -رصيد المكتبة من الوسائط اك ر :
 ( اسطوانة لي ر طبية في م تل  فروع الطب. 77:  يوجد بالمكتبة  CDsأقراص ممغنطه – 2
 ماكينا  تصوير مستندا . أربعةماكينا  تصوير مستندا : يوجد بالمكتبة عدد – 1
ل دماة الساادة ج ا  حاسب آلاي  21بك  شبكة إنترن   دمة اإلنترن : يوجد بالمكتبة شبكتي  – 0

 .أعضاء هيئة التدريس وال يئة المعاونة 
 تم إنشاء نادي تكنولوجيا المعلوما  بالدور العلوي بالمكتبة و متاح للطالب . – 6
( لتساا ي  عمليااا  FLSتاام إد ااا  جميااع الكتااب بالمكتبااة علااي برنااام  ف رسااه الكترونيااة    – 0

 . البحث للمستويدين علي الكمبيوتر

 تم إنشاء مرك  للتدريب علي است دام تكنولوجيا المعلوما  . -6

 تم إنشاء معم  لتعليم اإللكتروني بالدور السادس . -7

   -اٌخذِبد اٌزٟ رإد٠ٙب اٌّىزجخ ٌٍطبٌت:
 -التصااوير – دمااة المراجااع  - دمااة الحجاا  الدراسااي  -اإلعااارة ال ارجيااة –اإلطااالع الاادا لي 

الجارياة  ةاإلحاطا -البحاث فاي قواعاد البياناا  وبناوك المعلوماا   -اإلحالاة  -اإلرشاادية   الجوال
 – دمااة نقاا  الملوااا   -   دمااة البريااد اإللكتروناايدما  اإلنترناا  ماان أهم ااا اا -والبااث االنتقااائي 

 عن بعد (  عقد الندوا  والمإتمرا -إجراء البحوث عل  الشبكة

 -و١ف ٠زؼبًِ اٌطبٌت داخً اٌّىزجخ:
 إبرا  تحقيق الش صية أو كارنيه المكتبة عند د وله حرم المكتبة وإعطاءه لورد اكمن  -0

وضع حقائبه والمتعلقا  ال اصة به في المكان الم صص لذلك لد  فرد اكمن الذي يقوم  -6
 عل  الر  ال اص بحوظ المتعلقا . هبععطائه رقم يد  عل  مكان وجود متعلقا تبدوره 

 تسجي  اسمه في السج  ال اص بالمترددين وال وار. -3

 الد و  إل  حرم المكتبة والتجو  في ا والتعر  عل  أقسام ا الم تلوة. -4

لصالة الم تص عن ا  عند االستوسار عن وعاء معين من أوعية المكتبة يتوجه إل  المسئو -5
 الموجود ب ا الذي بدوره يرشده إل  ما يحتاجه.

 يوجد بالمكتبة لوحا  إرشادية ترشد الطالب إل  جميع أقسام المكتبة.  -6

 عل  الطالب ترجيع الكتب إل  أماكن ا عل  اكرف  -2

 -اٌغ١ش ِغّٛػ ثٗ داخً ؽشَ اٌّىزجخ:
 تناو  المؤكوال  والمشروبا . – 0

 المذاكرة الجماعية.– 1
 الضوضاء و ارتواع الصو  فؤن  دا   محراب للعلم. – 0
 عدم تحريك المقاعد من أماكن ا. – 6
 والنظر من ا. ذعدم الجلوس بجوار النواف – 0
عدم الت طيط بالقلم دا   الكتااب أو قطاع أياة ورقاه مان أوراق اا فالكتاب ليسا  ملاك شا ص  – 6

 بعينه 
 ل مالء.عدم تحريك الكتب من أماكن ا وإ وائ ا من ا – 7
 عدم رم  أو ترك أي أوراق أو منادي  عل  اكرض أو عل  مناضد المطالعة. – 0
 من ي ال  هذه التعليما  يوقع نوسه تح  طائلة القانون والعقاب. – 0
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 يوجد بالكلية معام   اصة باكقسام وبيان ا كاآلتي: -أ 

 َ جُْ جٌّؼًّ جٌّىحْ
 2 معم  طب اكسرة - السابعالدور

 1 ةمعم  الباثولوجي للطلب - الدور السادس

 الدور ال امس
 معم  الصحة العامة. -
 معم  الطويليا . -
 معم  الميكروبيولوجيا -

0 

 الرابع الدور
 معم  الكيمياء -
 معم  الوسيولويجا -
 المعم  المرك   -

6 

 0 معام  الم ارا        - الدور الثالث
 6 معم  الطب الشرعي والسموم - الدور الثالث

 الدور الثاني علوي
 معم  ال ستولوجيا -
 الوارماكولوجيامعم   -

7 

 الدور اكو  علوي
 معم  الباثولويجا -
 معم  التشريح -

0 

 
 الىحدات التعليميا  -ب 
 
 ٚقىز جٌطؼ١ٍُ جإلٌىطٍٚٔٝ - 0

بكلية الطاب لكاي تواكاب ركاب التقادم التكنولاوجي وتقا   التعليم اإللكترون أنشؤ  وحدة 
عل  أحدث ماا توصا  إلياه العلام كاي ياتم تحقياق أهادا  الكلياة العلمياة والعملياا  اإلدارياة بكوااءة 

 وإتقان.
بيااة فااي تااوفير اإلمكانيااا  والباارام  ل اام لعماا  تساااهم الوحاادة فااي مساااعدة اكساار الطال

دورا  تدريبية يقوم الطلبة أنوس م بالتدريب في ا وذلك كصورة مشرفة لتعاون الطالب مع بعض م 
 وتباد   برات م ومعلومات م مع  مالئ م كنوع من المشاركة اإليجابية للطالب.

 ٚقىز جٌّٛحوٌ جٌطؼ١ّ١ٍس " ج٤ْطٛو٠ٛ جٌطؼ١ٍّٟ "  - 6
حدة المصادر التعليمية بعنتااك وساائ  اإليضااح الم تلواة وكا  ماا يوياد الطالاب فاي تقوم و

 -التحصي  العلمي وتشم  الوحدة عل  الوحدا  اآلتية:
 التعليمي   وسائ  سمعية وبصرية  . ووحدة اكستودي -
  وحدة التصوير الووتوبرافي الطبي. -
 وحدة الكمبيوتر ومرك  المعلوما . -

 

 
عندما استقبل  الكلية أو  طالب التحقاوا ب اا وبادأ مايالد فكارة  2006عل  مر السنوا  منذ عام 

المستشااويا  الجامعيااة إلاا  أن أصاابح  حقيقااة اآلن حيااث أصاابح لجامعااة المنوفيااة مجمااع طبااي كبياار يضاام 
 تلك المو رة الكبيرة لجامعة المنوفية. –د الكبد القومي باإلضافة إل  كلية الطب ومستشويات ا الجامعية مع 

 وتضم المستشويا  الجامعية في الوق  الحالي ما يلي:

 جٌؿحِؼ١س نىِحش جٌّٓطٗف١حش

 
 

 نىِحش جٌّؼحًِ ٚجٌٛقىجش جٌطؼ١ّ١ٍس
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 جٌّٓطٗفٝ جٌٍت١ٟٓ:– 0
مستشاو   –هي واحدة من مجمع المستشويا  الجامعية وه    المستشو  الجامعي الرئيسي 

المستشاو  الجاامعي الت صصاي   –مستشو  الطاوارئ والحااال  الحرجاة  –عالك اكورام 
 منشؤة سلطان .(-

 وأقسام المستشو  الرئيسي هي :ـ
 قسم أمراض الباطنة العامة 
 قسم اكمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة 
 قسم جراحة العظام 
 قسم جراحة المسالك البولية 
 قسم اكن  واكذن والحنجرة 
 قسم طب جراحة العيون 
  قسم الت دير 
 لشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم الطب ا 
 قسم اكشعة التش يصية 
 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

وهذه اكقسام تشغ  اكسارة التعليمياة الموجاودة بالجنااح الشارقي مان مبنا  كلياة الطاب 
 . 2006والتي تم افتتاحه منذ عام 

 قسم اكمراض النوسية والعصبية 
 قسم النساء والتوليد 
 .  قسم اكطوا 
 اض الصدرية .قسم اكمر 
 قسم أمراض القلب واكوعية الدموية 
 . وحدة اكطوا  المبتسرين وحديثي الوالدة 

 وتشغ  الدور الثاني والثالث والرابع والسادس من المستشو  الجامعي الت صصي .
 . قسم الجراحة العامة 
 . قسم جراحة التجمي 
 . قسم جراحة المخ واكعصاب 
 المناطق الحارة . بقسم اكمراض المتوطنة وط 
 .  قسم الطب الطبيعي والتؤهي 

 وتشغ  الدور الثاني والثالث من مستشو  الطوارئ .
 -كما تضم المستشو  الرئيسي الوحدا  المت صصة التالية : 

 الكلوي .  وحدة الغسي 
  وحدة مناظير الج ا  ال ضمي لقسم الباطنة العامة 
 . وحدة توتي  حصوا  المسالك البولية 

سارير ونسابة إشاغا  اكسارة تتاراوح مان   106أسرة المستشو  الرئيسي  إجماليويبلغ 
 % في بعض اكقسام .  200% إل      00

 -ِغزشفٝ اٌطٛاسئ ٚاٌؾبالد اٌؾشعخ  :  - 2
 -الدور اكرضي  : 

ويضاام قساام االسااتقبا  ال اااص باسااتقبا  الحاااال  الحرجااة وحاااال  الطااوارئ  ويضاام 
 تش يصية ال اصة بمستشو  الطوارئ وبر  المالحظة .أيضا بنك الدم واكشعة ال

 ساعة . 16وتم إضافة وحدة اكشعة المقطعية ل دمة حاال   الطوارئ طوا  
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 -الطابق اكو  : 

ساريرا مو عاة علا    العناياة  66ويشم  وحدا  العناية المرك ة الت صصية وتضم  
العناية المركا ة  –ك ة للقلب العناية المر –المرك ة للجراحة العامة والمخ واكعصاب 

العناياة  –العناية المركا ة كمارض الباطناة العاماة  ب(  –كمراض الباطنة العامة  أ( 
العناياة المركا ة لألماراض النوساية والعصابية ـ عناياة  –المرك ة لألماراض الصادرية 

 القسطرة (
 وحدة عالك الحروق .

 طوارئعمليا  قسم الجراحة العامة والجراحة ال اصة وال
 ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة قلب وصدر. -الطابق الثاني : 
 -ويشم   :  -الطابق الثالث : 

 . قسم جراحة المخ واكعصاب 
 .  قسم  الطب الطبيعي والتؤهي 

 ويضم سكن اكطباء ، سكن الطبيبا  ، المطعم المرك ي  .-الطابق الرابع : 
 

 -ِغزشفٝ ػالط األٚساَ :   -9
  مستشو  اكورام : تنظيم- 
 . تقع المستشو  في أربعة طوابق في جناحين شرقي وبربي ،مرتبة كاآلتي 
  : الجناااح الشاارقي ويضاام عيااادا  اسااتقبا  المرضاا  ومكتااب  -الطااابق اكرضااي

 رئيس القسم .
   ج اا  المعجا   –الجناح الغربي ويضم   جناح العالك اإلشعاعي   ج اا  المماثا

 ج ا  الكوبال  ( –ال ط  
  : الجناح الشرقي ويضم الصيدلية و اكرشي  والحسابا   -الطابق اكو  علوي 
 . الجناح الغربي ويضم معملين لدالال  اكورام  وقسم الدا لي حريم 
  :  الطابق الثاني علوي 

حجارا  –معما  الوي يااء   -الجناح الشرقي ويضم حجرة المماث  ثالثي اكبعااد  -
رجاا  (  –جرة تنويذ العالك الكيماوي    ارجي ح –الع   لمرض  سرطان الدم 

. 
 الجناح الغربي : ويضم قسم الدا لي رجا  ، حجرة العالك االقتصادي   -

  : الجناح الشرقي ويضم حجرا  دا لاي ، معما  تاابع لقسام  -الطابق الثالث علوي
 حريم ( . –التحالي  بالمستشو  ،حجرة تنويذ العالك الكيماوي    ارجي 

 -اٌّغزشفٝ اٌغبِؼٟ اٌزخصصٟ :   -1
اكولاا  من ااا بالمستشااو   ةوالمستشااو  يتكااون ماان عشاارة طوابااق تتصاا  اكدوار الساات

الرئيسااي عاان طريااق كباااري مباشاارة وقااد تاام اسااتالم الاادور اكو   والثاااني والثالااث 
 والرابع والسادس  .

 . الدور السادس وي ص قسم اكمراض الصدرية 
  اكطوااا  ومركااا  صااحة الطوااا  والوحااادا  الاادور الراباااع وي ااص قسااام

يشاام  قساام التوليااد  ثال اصااة بااه وباار  العااالك الوناادقي والاادور الثالاا
باااه والااادور الثااااني يشااام  قسااام  ةوأماااراض النسااااء والوحااادا  ال اصااا

اكمااراض النوسااية والعصاابية واإلدارة  والاادور اكو  عيااادا   ارجيااة  
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ي   أي ج ء من ا فاور بؤجر وجار  العم  في باقي المستشو  وسيتم تشغ
 سرير   600تسليمه ويبلغ إجمالي عدد اكسرة حوالي  

 -وجار  أعما  التشطيبا  في أدوار المستشو  حيث تشم  اآلتي : 
  : التعقيم المرك ي الصيدلية ، الم ا ن ، المطبخ .-الدور اكرضي 

 وباقي أدوار المستشو  تح  التج ي   .
 طبْ :اٌّغزشفٝ اٌغبِؼٟ ثّٕشأح عٍ - 5

تعتبر المستشو  واج ة المستشويا  الجامعية في الشق الغربي من محافظة 
 –منو   –المنوفية حيث يؤتي إلي ا المرض  من قر  ومدن ومراك     أشمون 

 السادا  ( –الش داء 
وتتكون المستشو  من مبن  مكون من  مسة أدوار باإلضافة إل  مبن  مجاور 

 ان م صص للتذاكر .يشم  معم  التحالي  الطبية ومك
 : الطابق اكو  بالمبن  الرئيسي يضم 

مرك   دمة اكسرة والذي يضم  مسة عيادا  ت صصية ،عيادة أسنان ، إل  
 جانب اكشعة التش يصية ، وحدة الغسي  الكلوي  والمطبخ والمغسلة

  : الدور الثاني-  
أمراض  –الباطنة  –يشم  إدارة المستشو  والعيادا  الت صصية   طب اكطوا  

 –الجراحة العامة  –النسا والتوليد  –المسالك البولية  -أمراض الصدر   -القلب  
كن    -اكمراض الجلدية ا –النوسية والعصبية  –جراحة المخ واكعصاب 

وطب  وجراحة العيون  ( كما يشتم  هذا الدور عل  مرك   –واكذن والحنجرة 
 الحضانا  

  : يشم  حجرة العمليا  و مسة عنابر للمرض  .و -الدور الثالث 
  : فيشم  ك  من م سبعة عنابر للمرضي -الدور الرابع وال امس . 

 ما   وه  مبن  الدي   والمغسلة .هذا باإلضافة إل  مباني ال د
 

 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جٌٓحوز ِٛظفٟ ج٤لٓحَ جٌطٟ ٠طؼحًِ ِؼٙح جٌطحٌد 
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 اٌغٙبص اإلداسٞ إلداسح شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة:

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / ٌؾد ِكّى ئّْحػ١ً ج١ٌٗم أ ٚجٌطالخ طؼ١ٍُجٌِى٠ٍ ئوجٌز ٖثْٛ لحتُ ذؼًّ 

 6 أَ ِكّى ِكّى ١ٖكس / أ ضؼ١ٍُٖثْٛ ع ذحق

 3 / ٠حٌق ػف١فٟ لٕى٠ً أ ضؼ١ٍُٖثْٛ وحضد 

 4 جٌؼحي٘ىٞ فحٌٚق ػرى /  أ جٌٓحوْسِٓثٛي جٌفٍلس 

 5 ١ّٖحء فطكٟ ِكّى نٍٟ/  أ جالٌِٚٝٓثٛي جٌفٍلس 

 6 فح٠ّس أذٛ ج٠ُ١ٌى ػرى جٌّمٛٛو/  أ جٌػح١ٔسِٓثٛي جٌفٍلس 

 2 أّْحء ػ١ى ئذٍج١ُ٘/  أ جٌٍجذؼسِٓثٛي جٌفٍلس 

ِحؾىز ٠ْٛف ٖؼرحْ/  أ جٌهحِٓس ِٓثٛي جٌفٍلس   1 

/ ٌٖح فطف هللا ذىٌ أ جٌهحِٓس ِٓثٛي جٌفٍلس   1 

 01 / ١ٌٍٝ فَٜٛ جٌف١ِٛٝ أ جٌٍجذؼسِٓثٛي جٌفٍلس 

 00 / ٘رس فطكٝ نٍٟ أ ِٓثٛي جٌفٍلس جٌػحٌػس 

 06 / ٍّْ أذٛ ٠حٌد أ ِٓثٛي جٌفٍلس جٌػحٌػس

 03 / ضٍجؾٝ ػرحِ جّْحػ١ً أ ضؼ١ٍُٖثْٛ وحضد 

 

 

 اٌغٙبص اإلداسٞ إلداسح اٌخش٠غ١ٓ:

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 ِكّى ئّْحػ١ً ج١ٌٗم/ ٌؾد  أ لحتُ ذؼًّ ِى٠ٍ ئوجٌز

 6 / وحًِ ِٛطفٟ جٌٕٗٛجٟٔ أ ِٓثٛي جٌه٠ٍؿ١ٓ

 3 / ١ٌٚى ِكّى جذٛ جٌٓؼٛو أ ذحقع ٖإْٚ ضؼ١ٍُ

 

 

 

 

 اإلداسٞ ٌّىزت سػب٠خ اٌشجبة: اٌغٙبص 

 َ جالُْ جٌٛظ١فس
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 0 / ٔٛجي ػرى جٌٛرٌٛ ِكّى أ ِى٠ٍ ئوجٌز ٌػح٠س جٌٗرحخلحتُ ذؼًّ 

 6 / قحِى ِكّى أذٛ جٌّؿى أ ػحَ ج٤ٔٗطسٍِٗف 

 3 / ٠حٌق ٠ْٛف جٌٛٛجف أ جٌٍؿٕس ج٠ٌٍح١ٞس 

 4 / وػحء قحفع ِكّى أ جٌٍؿٕس جٌف١ٕس

 5 / أ١ِٕس ِكّى أذٛ جٌٓؼٛو أ ٌؿٕس جٌؼٍّٝ ٚجٌطىٌٕٛؿٝ

 6 / ٍّْ ج١ٌٓى ١ٍُْ أ ٌؿٕس جالٍْ ٚجالضكحوجش

 2 ٌٖح ِٛطفٝ قر١د/  أ جٌٍؿٕس جإلؾطّحػ١س

 1 / ْحٌز أقّى ػرى جٌفطحـ أ جٌٍؿٕس جٌػمحف١س

 1 / ِٛطفٟ ٌٞح ػرى جٌفطحـ أ ٕس جٌؿٛجٌس ٚجٌهىِس جٌؼحِس ٌؿ
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 :ِؼبًِ اٌى١ٍخ

 

 طت األعشح : -6

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 قّى٠س قّىٜ أقّى / أ  فٕٝ ِؼًّ

 6 ٚفحء ؾّحي ج١ٌٓى ػٜٛأ /  ِكٍٟ ذّؼًّ

 3 ٠ٍٓٔٓ ػ١ٍٖٛ جٌٗحػٍأ /  ْىٍض١ٍز 

 4 أّْحء أقّى أذْٛؼ١ىأ /  ْىٍض١ٍز 

 

 طت اٌّغزّغ :  -2

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / ض٠ٍُٖ ئٌٝ ذىٜٚ أ فٕٝ ِؼًّ 

 6 ٘حُٔ ْؼ١ى ػرى جٌك١ّى/ أ  ِكٍٟ ِؼًّ

 3 /ٚفحء ج١ٌٓى ػرىجٌك١ّى نح٠ٍ أ  ْىٍض١ٍز 

 

 : اٌطف١ٍ١بد  -9

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 ْٕحء ِكّى ج١ٌّٙٝ/ أ  ِكٍٟ ِؼًّ

 6 / ذٍّٓس ١ٍِؿٝ ٌ٘ٛس أ  ِؼًّفٕٝ 

 3 / ِٕٝ ئذٍج١ُ٘ قٓٓ أذٛ ٜ٘ٛ أ  ْىٍض١ٍز 
 

 

 :اٌّب٠ىشٚث١ٌٛٛعٝ   -1

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 ٖٛٔحَ ٠ْٛف أقّى/ أ  ِكٍٟ ِؼًّ

 6 / ػّحٌ فى١ٗ ٖرً  أ  فٕٝ ِؼًّ

 3 / أٌفص ػرىجٌؿ١ًّ ػرىجٌغفحٌ أ  ْىٍض١ٍز 

 

 لغُ اٌفغ١ٌٛٛعٝ : -5

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / نى٠ؿس ػٍفس ج١ٌٓى  أ  فٕٝ ِؼًّ

 6 / ْْٛٓ ٠ح١ْٓ ِكّى أ  فٕٝ ِؼًّ

 3 جٌٍط١ف ِكّى / ٌٞح ػرى أ  ْىٍض١ٍز 
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 :اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ لغُ -1

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 نى٠ؿس ِطٌٛٝ جقّىأ /  أنٛحتٝ ِؼًّ

 6 ٌِٟحْ ػرى جٌفطحـ ؾّؼس/ أ  أنٛحتٝ ِؼًّ

 3 / ض٠ٍُز ضٛف١ك قر١د أ  أنٛحتٝ ِؼًّ

 4 / ِكّى ٚحذٍ ٌِٟحْ أ  فٕٝ ِؼًّ

 5 / جٌكٕفٝ ج١ٌٓى جٌكٕفٝ أ  ْىٍض١ٍ 

 

 

 :اٌطت اٌششػٝ ٚاٌغَّٛ لغُ-9

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

  ػُز ؾحو ِكّٛو/  أ فٕٝ ِؼًّ

 0 ٔحو٠ٗ ِٓؼٛو أذٛ ْى١ٕٗ/ أ فٕٝ ِؼًّ

 6 / ػٛج٠ف ٔؿُ أ ْىٍض١ٍز 
 

 

 :اٌفشِبوٌٛغٝ  لغُ -8

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / أٍٖف ج١ٌٓى جٌٕرٜٛ أ فٕٝ ِؼًّ

 6 / ١ٍِفص ْؼ١ى ل٠ٍحَ أ ْىٍض١ٍز 
 

 :اٌجبصٌٛغٝ  لغُ -3

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / ِٕٝ ئذٍج١ُ٘ ؾٍؾّ أ ِكٍٟ ِؼًّ

 6 / ْح١ِس فَٜٛ جٌٕؿحٌأ ْىٍض١ٍز 
 

 :اٌزشش٠ؼ لغُ -61

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / ِكّى ِإِٓ ػرى جٌك١ّى أ ِكٍٟ ِؼًّ

 6 / ئٔطٛحٌ فطكٝ ػٍٝ أ فٕٝ ِؼًّ

 3 / ٔؿٜٛ ضٛغ١ك ػٓىٍ أ ْىٍض١ٍز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌّؼًّ اٌّشوضٜ -66
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 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 / ٚفح ِكّى ٚحذٍ أ أنٛحتٝ ِؼًّ

 6 / أ٠حش أْحِس ػرىهللا أ أنٛحتٝ ِؼًّ

 3 / ئ٠ّحْ ػرى جٌٍقّٓ ِكّى أ فٕٝ ِؼًّ 

 4 / ١ّٖحء أقّى ػرى جٌؼ٠ُُ  أ أنٛحتٝ ِؼًّ 

 5 / ٍْٛجْ ِكّٛو ػرى جٌكف١ع أ أنٛحتٝ ِؼًّ 

 لغُ اٌٙغزٌٛغٝ : -62

 

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 نحٌى أقّى ِكّى ْالَأ /  فٕٝ ِؼًّ 

 6 ج١ٌٓى وٍَ ٖكحضٗ ِحٞٝأ /  ِكٍٟ ِؼًّ

  نحٌى ؾٛوز أقّى جٌٗحيٌٝأ /  ِكٍٟ ِؼًّ

 0 / ذّٓس ِك١ٝ ِكّى قٓح١ٔٓ أ ْىٍض١ٍز 
 

 

 

 

 :ِؼًّ اٌّٙبساد 

 

 َ جالُْ جٌٛظ١فس

 0 ػرى جٌمٜٛ ػٍٝ ػرى جٌمٜٛ أ / ذحقع

 6 ٍِٚز أقّى جٌؼُجٚٞ أ / ذحقع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚؽذح األصِبد ٚاٌىٛاسس
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 0نظام مستقر ومتطور ومبادر لمتعامل مع األزمات 
 
 
 

نشاء نظام داخمي فعال يعتمد عمى الفكر التنبؤي  إرساء مفيوم إدارة األزمات وا 
 1 ارى لمتعامل مع األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثيااالنذ

 
 
 

 crisisعم  دراسة عن اك ما  الم تلوة التي يمكن أن تواجه كلية الطب وعم  سج  لأل ما   

portfolio  توثق به الكلية ك  المواق  التي تعتبرها أ ما  من شؤن ا ت ديد كيان اا ويكاون بمثاباة)

  0ذاكرة للكلية
( عااان اك ماااا  00000-سياساااية  –دينياااة  –عمااا  دراساااا  بحثياااة مت صصاااة   سااايكولوجية 

  0المتوقعة
تاوفير اساتراتيجيا  للتعاما  ماع اكناواع الم تلواة لأل ماا  ماع وجاود  طاط لمواج اة اك مااا    

 مشروع حريق (  – طة إ الء  – طة طوارئ 

تؤمين مباني الكلية والماوارد البشارية والمادياة ب اا بتاوفير وساائ  اكمان والساالمة بمبااني الكلياة   
 راطيم مياه ومصادر ميااه ( واال تباار الادوري ل اا ثام  –طوايا  صالحة  –ج ا  أن ار الحريق 

 0اعتمادها من الحماية المدنية 
 0القدرة عل  كش  اإلشارا  التي تنذر بوجود  ا ما  

 -العماا  –الونياين  -اإلدارياين –اإلعالم والتدريب المستمر لتنمية م ارا  ك  من  هيئة التادريس 
الطااالب( علاا  كيويااه مواج ااة اك مااا  والتقلياا  ماان اآلثااار المترتبااة عن ااا نتيجااة الج اا  وسااوء 

 0التصر  وف  حدوث اال مه مع عنصر المواجؤة 
  0اك ما  التنسيق وعم  االتصاال  والتواوض وق  حدوث

 0است الص الدروس من اك ما  واستثمار ما يترتب عليه إل  فرصه إلطالق القدرا  االبداعيه 
 0ال روك من النمط االدار  القائم عل  االستسالم ورد الوع  ال  نمط المبادرة واالستعداد الدائم

وذلاك مان  اال  ماا استكشا  اكفراد الذين يتمي ون بش صيا  قادرة عل  إدارة اك ما  بكوااءة 
يمتلكونه من  برا  ثرية و صائص نوسيه وقدرا  عقليه حيث انه البد من االلت ام بثنائياه يتبع اا 
أ صااائيو التاادريب تلااك هااي اسااتعداد ثاام إعااداد بمعناا  انااه البااد ماان تااوفر االسااتعدادا  العقليااة و 

 0ريب المست د  الش صية المناسبة لد  الورد حت  يتلق  بواعليه اإلعداد المالئم والتد

 سؤ٠خ اٌٛؽذح
 

 سعبٌخ اٌٛؽذح

 اٌٛؽذحأ٘ذاف 
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 -: ثبٌطالة خبصخ ِٙبَ
  إن سالمة وأمان الطالب عند حدوث أي مان الم ااطر مان اكهادا  اكساساية إلدارة

لااذا عنااد حاادوث أي م اااطر يرجاا  إتباااع 0الكليااة ووحاادة إدارة اك مااا  والكااوارث 
 -اكتي :

 -: اٌّؾبضشاد فـٟ لبػبد اٌزٛاعذ أصٕبء
   إن كافاة المادرجا  وقاعاا  الادروس ما ودة بااؤج  ة إطوااء آلياة ويوجاد ب اا أبااواب

 للطوارئ كذلك م ودة بعمكانيا  مادية وبشرية للتعام  مع كافة الحاال  الطارئة

 -: ٠غت ٌزا
  0الت ام ال دوء واالنتباه إل  إرشادا  الدكتور المحاضر 

  وبنظااام وإتاحااة الورصااة للبنااا  التوجااه إلاا  أقاارب باااب للطااوارئ وال ااروك ب اادوء
 0لل روك أوال وعدم الركض

  0التوجه إل  أقرب نقطة تجمع ل  الء كما موضح بالمدرك 

  0عدم است دام المصعد أثناء الطوارئ 

  0إبالا المحاضر عن أي إصابا  والمساعدة ب دوء 

   0يوضع مندي  عل  اكن  في حالة وجود د ان كثي 

 0دت م المحافظة عل   مالئك ومساع 

 
 

 -: اٌّؼبًِ فٟ اٌزٛاعذ أصٕبء
إن المعام  الطالبية توجد ب ا العديد من وسائ  اكمان ضد اك طار حماية للطالب   

 -د ان ( دا   المعم  يل م إتباع التالي : –عند حدوث أي من الم اطر   حريق 
 0البعد بؤكبر قدر ممكن عن مصدر الحريق -2 
 0االلت ام بال دوء وعدم الركض  -1 
االسااتماع إلاا  إرشااادا  الاادكتور مشاار  المعماا  أو المدرسااين المساااعدين أو  -0 

 0المعيدين أو فت  المعم  المتواجد لحظة ال طر 

 فٝ ؽبٌخ اإلخالء



 

 74 

التوجه إل  أقرب باب الطوارئ بالمعم  بعيدا عان مصادر ال طار ويكاون دائماا  -6 
ب نقطة تجمع ل  الء كما هو محادد بال ريطاة الطالبا  في المقدمة والتوجه إل  أقر

 0دا   المعم  
 اإلبالا عن أي إصابا  قد تحدث  -0 
 عند وجود د ان كثي  دا   المعم  يتم وضع مندي  مبل  بالماء عل  اكن   -6 
من لدي م المقدرة وال برة في استعما  أج  ة اإلطواء إل  المشار  أو المعياد أو  -7 

  ه نحو المساعدة أمين المعم  لتوجي

 

 المتعثرين الطالب عن الكشف آلية

 خالل مراقبة درجات اعمال السنو و متابعة نسب الغياب والحضور لمطالب  من

 المتعثرين الطالب ورعاية دعم آلية

الم تااارين ماان اكقسااام  ريسب ااا أعضاااء هيئااة التااد يقااومحلقااا  نقاشااية وإرشااادية  تنظاايم .0

 والطالب ومراجعه ما يصعب علي م من المقررا  مع االستعانه بالطالب الوائقين

ياتم مناقشاة هاذه المشاكال   ياةعند اكتشا  حااال  تعثار بسابب مشااك  اجتماعياة أو مال  .6

 عل  انوراد مع الطالب للحواظ عل  ال صوصية والسرية 

 

 

 الفائقين الطالب تشجيع آلية
بصور متعددة من ا  عم  لوحة شر  للطالب المتووقين في كا  االمتحاناا   الوائقينلطالب ا يكرم

 تقدير ش ادا أثناء العام الدراسي او تو يع جوائ  مالية  و

 الطالب شكاوي تمقي آلية

عل  ح  أي مشكال  قد يتعرض ل ا  الطالب و إيمانا  بؤهمية رضاءهم حتا  يتمكناوا مان  حرصا

 تهددفلتلقاي شاكاوي الطاالب و التعليمياة فقاد وضاع  الكلياة آلياة لياةاالستوادة من ك  أوجاه العم
 إلى : ذهاآلليةه

 سارعةتضارر الطالاب بسابب شكواه.مع عادمعل   والحرصالشكو .سريةعل   الحرص 
 كو الب  في الش
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 الريادة العممية )اإلرشاد األكاديمى(

 
 الطالب تستقبل من خالل : شكاوي تمقي الشكاوي:  آلية
 شااكاو  الطااالب  صااندوق أمااام كاا  ماان مكتااب رعايااة الشااباب ومكتااب شاائون  صااناديق

 و أمام وحدة الجودة(.  ميةالطالب والمدرجا  و اكقسام العل

 اكقسام العلمية مباشرة إما كتابة وإما شواهة.  رإساء 

 بالمجموعااا  ااال  إجتماعااا  الريااادة مااع السااادة اكساااتذة أعضاااء هيئااة التاادريس  ماان 
 الطالبية. 

 اإلتحاد. طالب 

 الشكوى بوضوح و مرفؽ معيا ما يثبتيا إن أمكن كتابةكتابة الشكاوي :  آلية 
  رقم التليواون  -الورقة والمجموعة  –كتابة بيانا  صاحب الشكو   االسم رباعي  يراع

 البريد اإللكتروني( وذلك لسرعة التواص  بين أعضاء اللجنة وصاحب الشكو  . –
 

************************ 
 
 
 
 
 
 

 

 األكاديمى( :مفهوم الريادة العممية ) اإلرشاد 
هو عملية منظمة ت د  إل  مساعدة وتوجيه الطالب ف  جميع النواح  الدراسية والنوسية 

واإلجتماعية واك القية والتربوية والم نية لك  يو م ش صيتة ويعر  قدراته ويح  مشاكله 
 ف  ليص  إل  تحقيق أهدافه ف  إطار اكهدا  العامة للتعليم الجامع  ولك  يصبح عضواً فاعالً 

 المجتمع الجامع  .
وترتك  الريادة العلمية  اإلرشاد اككاديم  عل  محور  العملية اإلرشادية : المإسسه التعليمية 

 والطالب .

 أهداف الريادة العممية )اإلرشاد األكاديمى(:
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إجتماعية أو بحث المشكال  التىيواج  ا أو قد يواج  ا الطالب أثناء الدراسة سواء كان  ش صية أو  -2
تربوية والعم  عل  إيجاد الحلو  المناسبة الت  تكو  أن يسير الطالب ف  الدراسة سيراً حسنا وتوفر له 

 الصحة النوسية .
العم  عل  متابعة تقارير تقدم الطالب  ال  دراست م وتقييم م ومتابعة أداء الطالب المتعثرين دراسياً  -1

 وتحسين مستويات م .

تشا  مواهب وقدرا  وميو  الطالب المتووقين أو بير المتووقين عل  حد سواء العم  لعم  عل  إك -0
عل  توجيه وإستثمار تلك المواهب والقدرا  والميو  فيما يعود بالنوع عل  الطالب  اصة والمجتمع بشك  

 عام.

البرام  المتاحة  تبصير الطالب بنظام الكلية والجامعة ومساعدت م قدر المستطاع ل ستوادة القصو  من -6
 ل م وإرشادهم إل  أفض  الطرق للدراسة والمذاكرة 

مساعدة الطالب عل  إ تيار الت صص وربطه بالم نة الت  تتناسب مع مواهب م وقدرات م وميول م 
وإحتياجا  المجتمع وكذلك تبصيرهم بالورص التعليمية والم نية المتوفرة وت ويدهم بالمعلوما  وشروط 

إشتراك أولياء أمورهم  ب ا حت  يكونوا قادرين عل  تحديد مستقبل م أ ذين بعين اإلعتبار القبو  ال اصة
 فىعت اذ مث  هذا القرار.

العم  عل  توعية المجتمع الجامع   الطالب واكساتذة واإلدارة(بشك  عام بؤهدا  وم ام الريادة 
 العلمية اإلرشاد اككاديم ( ودوره ف  العملية التعليمية .

 ات الطالب :واجب
 حضور كل المقاءات أو تحديد مواعيد أخرى ليا إذا كانت غير مناسبة ليم  -
 حضور أى اجتماع يدعوا إليو المرشد األكاديمي -
 ىأى رسائل من المرشد األكاديميمقمتابعة البريد اإلليكتروني أسبوعيًا عمى األقل لت -
دراسي مع جدول دراسي تنفيذي لما  كما يجب عمى الطالب أن يعمل مع مرشده األكاديمي لوضع نظام -

 يدرسو
 وأن يتصل أو يرسل إلكترونيًا لمرشده األكاديمي أى أسئمة أو استفسارات إضافية -
 وعمى المرشد األكاديمي تزويد الطالب برقم تميفونو المحمول والبريد اإللكتروني الخاص بو -
 والتي قد تؤثر عمى أدائو أو أىدافو الدراسيةوأن يخبر المرشد األكاديمى بالتغيرات اليامة ببرنامجو الدراسي  -
وأن يتحمل مسئولية تقدمو الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداه ىامة لمنجاح ولكن وقبل كل شيء  -

 فالطالب ىو المسئول األول عن نجاحو

 :عناصر المتابعة األكاديمية
 االنتظام في الحضور -1
 توافر مصادر التعميم والتعمم -2
 ريسيالحاجة إلى دعم تد -3
 متابعة نتائج امتحانات أعمال السنة وأخر السنة -4
 مساعدة الطالب عمى االستعداد لالمتحان -5

 :عناصر المتابعة المعنوية
 الحاجة إلى دعم مادى -1
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 الحاجة إلى دعم صحى -2
 التشجيع عمى المشاركة فى األنشطة الطالبية -3
 التعامل مع مختمؼ المشكالت -4

 الساعات المكتبية:
 0من وقت عضو ىيئة التدريس لمتابعة العممية التعميمية مع الطالب ىى الساعات المخصصة  -
يػػػوفر نظػػػام السػػػاعات المكتبيػػػة طريقػػػة لحػػػل مشػػػاكل الطػػػالب الدراسػػػية ويػػػتم مػػػن خاللػػػو إكتشػػػاؼ  -

 الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسياً 
 -آليات تنفيذ نظام الساعات المكتبية :

 0التدريس فى كل قسم تقسيم أعداد الطالب عمى أعداد أعضاء ىيئة  -1
يقػػػوم كػػػل عضػػػو ىيئػػػة تػػػدريس بتخصػػػيص سػػػاعاتو المكتبيػػػة   سػػػاعتين أسػػػبوعيا لكػػػل  -2

مقرر ( مع اعالنيا فى لوحػة عمػى بػاب المكتػب مػع مراعػاة تفػرغ عضػو ىيئػة تػدريس 
 0خالل ىذا الوقت 

 0يتم متابعة الطالب دراسيا ويتم مناقشة المشاكل الدراسية  -3
 0( الخاص بيم  portfolioممؼ االنجاز   يتم متابعة الطالب من خالل -4
 العمميػػو تػػتم كتابػػة تقػػارير تعػػرس فػػى مجمػػس القسػػم عػػن مػػدى فاعميػػة ىػػذا النظػػام فػػى -5

 التعميميو
 ية  لمطالب وأعضاء ىيئة التدريسعمل استبيان لقياس مدى فاعمية الساعات المكتب -6

 

 
 َ:  1216/  5216أٚال: طالة أٚائً اٌفشق اٌذساع١خ ػٓ اٌؼبَ   

 

 

 و١ًٌ جٌطفٛق ٚجٌط١ُّ ٌٍؼحَ جٌؿحِؼٟ 

6104 - 6105 َ 
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 82 

 

 5216/1216َصب١ٔبً :اٌطالة اٌفبئم١ٓ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ
 اٌٍغٕخ اٌش٠بظ١خ 

 عمرو إبراىيم بسيونى     

 ٍِوُ أٚي ػٍٟ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس 

ك 
٠ٍ
ف

ٓ
١ٕ
 ذ
ٍز
حت
ط
 جٌ
ٍز
و

 

 محمد إبراىيم بسيونى
 أحمد منير عطااهلل
 على محمد على

 خالد عبد الحميد سالم 
 محمد ممدوح حلمى
 أحمد أسامو صالح

 أحمد طارق عبد الظاىر
 مجدى عبد المنعم رشدى
 محمود عبد الحميد عمريو

 اندرو صبرى نظير 
 حاتم محمد مختار 
 محمد جمال القط 

 

ؽ
ٍٔ
ط
ٗ
 جٌ
ك
٠ٍ
ف

 

 ٍِوُ أٚي فٍوٜ احمد محمد الشافعي
 احمد محمد الشافعي

ػٍٟ ِٓطٜٛ  ٍِوُ جٚي ؾّحػٝ

 جٌؿحِؼس

 احمد مهدي سالم
 محمد ىشام احمد
 فياسر حمدي عبدا للطي

 

ٌس
حٚ
ط
 جٌ
ّ
ضٕ
ك 
٠ٍ
ف

 
 فٍوٜ غحٔٝ احمد رزق احمد

حَ
ٌؼ
 ج
ع
ٌ
ٌى
ٚج
ي 
الٚ
 ج
ُ
ٍو
ٌّ
ج

 

 محمد السيد جاد
 ٍِوُ جٚي َٚؾٝ

 عبد الرحمن ميسر

 محمد السيد جاد

 عبد الرحمن ميسر ٍِوُ غحٔٝ ؾّحػٝ

 احمد رزق احمد

 

 ّ
ضٕ
ك 
٠ٍ
ف

ش
ٕح
 ذ
ٌس
حٚ
ط
جٌ

 

 مارينا عماد جرجس                          
ػٍٟ ِٓطٜٛ غحٔٝ فٍق ٍِوُ 

 جٌؿحِؼس

 والء طلعت قمح                              

 سمر صالح عماره                          

 روان زياد على المناصرة                  

 فٍوٜ ٍِوُ غحٌع مارينا عماد جرجس
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 فش٠ك اٌىبسار١خ
 اٌضبٟٔ و١ِٛز١خ على عبد الرحيم ابو قورة
 اٌضبٌش و١ِٛز١خ محمد فوزى محمد مطر

 

 ِشوض صبٌش سامي عبد المقصود احمد وّبي االعغبَ

 

 

ٓ
١ٕ

 ث
١ذ

اٌ
ح 

وش
ك 

ش٠
ف

 

 محمد احمد ابوسيف

 ِشوض ساثغ ػٍٟ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ

 حازم رفيق الخولى
 محمد طارق دياب
 أحمد ماىر بريقع
 محمد وائل جوىر
 محمد أحمد البخ

 محمد السيد موسى
 محمد ممدوح فرج

 محمد نصر عبد الغنى 
 شادى محمد يسرى الخولى    

 

 

 

 

 اٌٍغٕخ اٌضمبف١خ 

 اٌّشوض اٌّغبثمخ االعُ َ

 أٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ٘حؾٍ ِكّى ٠ٍرس  0

عخ
جب
غ

اٌ
ك 

ش٠
ف

 
 

 احمد عصام الدين جابر

ِشوض أٚي فشق رزبثغ 

1 X  51 

 جاسر مجدي فتحي

 عمر محمد عادل

 احمد محمد عادل

َ  51ِشوض صبٌش  جاسر مجدي فتحي

 ظٙش

َ  51ِشوض صبٌش  عمر محمد عادل

 ؽشح

خ 
غٍ

اٌ
ح 

وش
د

جب
بٌ
ط

 

 اميرة جمال حشاد 

 ِشوض صبٟٔ ػٍٟ ِغزٛٞ اٌغبِؼخ

 

 سارة ىشام شلبى 
 دينا عبد الصمد عطية 

 نهى احمد عمار 
 اسماء فتحى عبد المحسن 

 ايو انس عبد الرحمن 
 مريم محمد السيد عالم 
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 أٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ج٠ٗ ِهطحٌ ِكّى ضحؼ جٌى٠ٓ  6

 أٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ١ٍْٙس ِكّٛو جذٛ ج١ًٌٍ  3

 غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  جٔغحَ ١ٍّْحْ جٌؼىٚي  4

 غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ج٠ٗ ؾّحي جذٍج١ُ٘  5

 غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ْحٌز جّْحػ١ً ػرىز  6

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  جالء جقّى ػرى جٌّؼطٝ  2

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  جقّى ج١ٌٓى و٠ٚىجٌ  1

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  لٍآْ و٠ٍُ  ٕ٘ى ؾّحي جذٍج١ُ٘  1

 جٚي ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس  جقحو٠ع ٠ٚٛٔس  جقّى ١ٌٚى نحٌى  01

 غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس  جقحو٠ع ٠ٚٛٔس  جٍْجء ِٛطفٝ لطد  00

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس  جقحو٠ع ٠ٚٛٔس  جْالَ ػرى جٌّٕؼُ ِكّى  06

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس  جقحو٠ع ٠ٚٛٔس  جٌٍُ٘جء ٠حٌق لٕى٠ً  03

 جٚي ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس ٌٚج٠س  ٌٔٛ جٌٕؿحٌ  04

 جٚي ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس ٖؼٍ  ِكّى وّحي  05

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس ٖؼٍ  ٔحٔٓٝ جذٛ ٌٚجٔ  06

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس ٖؼٍ  ٔٛ٘حْ ػرحِ ّّٖ جٌى٠ٓ  02

 جٚي ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس َؾً  جِحٔٝ ػالء جذٍج١ُ٘ ضٍوٝ  01

 جٚي ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس لٛس ل١ٍٛز  ِٕس هللا ِكّى ْؼى  01

 غحٌع ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس لٛس ل١ٍٛز  ٕ٘ى ؾّحي جذٍج١ُ٘ ذ١رٍِ  61

 غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٌٛٝ جٌؿحِؼس ِمحي  فح٠ّس ٚركٝ جٌىْٛلٝ  60

 

 ٌغٕخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

 

 أقّى ١ٍِٕ ػطح هللا  0

فٝ جالذكحظ جٌؼ١ٍّس 

 ٚلٛٙ جٌه١حي جٌؼٍّٝ 

 أقّى ج١ٌٓى و٠ٚىجٌ  6

 أقّى ػحوي ٚمٍ  3

 أقّى ِكّى جٌرطحقؿٝ  4

 ِكّى ػالء جٌهٌٛٝ  5

 ِكّٛو أقّى أِرحذٝ  6

 أقّى ؾحو ْؼى  2

 ٠حٍْ قّىٜ ػرى جٌٍط١ف  1

 أْحِس ئذٍج١ُ٘ ػرى جٌفطحـ  1

 

 

 

 

 اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ِٗغٛالش ٠ى٠ٚس ٚن١ ػٍذٝ  غحوز ِٛطفٝ ٔؿُ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس جٌٚؾحِٝ جٍْجء جٌؿٕىٜ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ِٚٗغٛالش ٌج١ٔح ٚالـ ١ٍُْ 

 جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ  ِٗغٛالش ٠َٕد ٌَق ػٍٝ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس جٌٚؾحِٝ نٍٛو جٍٖف لطم١ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس جٌٚؾحِٝ  ٔغُ ػرى جٌٕرٝ ْؼ١ى 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ِٗغٛالش  ٘ىٜ ؾ١ًّ ػرى جٌؼ٠ُُ 

 جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ  ٌُْ جقّى ١ٍّْ ػرى ج١ٌّٓغ جٌفمٝ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض٠ٍٛٛ  ٠ْٛف ١ٞحء جٌى٠ٓ جٌٗحفؼٝ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  ٠ٍٓهللا ػرى جٌّٕؼُ ٖكحضس 



 

 85 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ن١ ػٍذٝ  ْحٌز قٕٓٝ جقّى 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  جقّى ػرى جٌك١ّى ٖح١٘ٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  ذ١حْ جقّى ػرى جٌّكٓٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ِٝ ٚركٝ نح٠ٍ 

 ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ  ض٠ٍٛٛ  ػٍّ ٠ٗ ػرى جٌفطحـ ؾٍٛ٘ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  ْحٌز جقّى ٌٖحو ق١ٓٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ج١ٌّٗحء ٠ٍؼص ػُ جٌى٠ٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ٠ّٕٝ ِكّى ج٠ٌٍٗف 

 جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ  ن١ ػٍذٝ  ٚفحء ِكّى جٌىْٛلٝ

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض١ُّٛ  ضمٝ ٚجتً ٍٖف جٌى٠ٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض٠ٍٛٛ  ِكّٛو ػٍّٚ ُ٘جع 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض٠ٍٛٛ  ٘ى٠ٍ ْحِٝ ػٍٝ نفحؾٝ 

 جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ  ن١ ػٍذٝ  ٠َٕد ػالء ػرى جٌؼ٠ُُ ٌٍْٚ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  ج٠ّحْ ٌٞح ػ١ٓٝ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ  ٠ّٕٝ ِكّى قؿحَٜ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ن١ ػٍذٝ  ٍّْ جْحِس جٌٍٗلحٜٚ 

 فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼسجٌٍّوُ جالٚي  ٌُْ ِكّى ٔحٍٚ جٌطرحل 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ٠ٌٙحَ ػرى جٌّكٓٓ ال١ٖٓ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض٠ٍٛٛ ٌٚجْ ٠َحو ػٍٝ جٌّٕحٍٚز 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ أِحٔٝ ِحٍ٘ ِكّىٜ نٍف 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ن١ ػٍذٝ  ٘رٗ ٚرٍٜ ِكّى فًٟ

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ٌُْ ٚن١  ٠حٌج ٖٙحخ ػرى جٌّمٛٛو

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ض٠ٍٛٛ  أقّى ٌأفص ٖؼرحْ و٠حخ 

 جٌٍّوُ جالٚي فٝ جٌّؼٍٜ جٌفٕٝ ذحٌؿحِؼس ن١ ػٍذٝ  ْحٌٖ جٍٖف َو٠ٍح

 ً غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼسجفًٟ ِّػ ضّػ١ً ٍِٓقٝ جقّى ْؼى ؾحو 

 جفًٟ ِّػٍس غحٌػس  ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس  ضّػ١ً ٍِٓقٝ ٔح١ّٔ ػرى هللا جذٛ ٌٚجٔ 

 ِّػً ِط١ُّ  ضّػ١ً ٍِٓقٝ ١ْى ِكّى ج١ٌٓى ِكّٛو

  ضّػ١ً ٍِٓقٝ ِكّى ِّىٚـ قٍّٝ 

 جٌؿحِؼسجفًٟ ِّػً غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ  ضّػ١ً ٍِٓقٝ ػٍٝ ِٛطفٝ ِكّى 

  ضّػ١ً ٍِٓقٝ جٍْجء ٍٖطٛش

 ِّػً ِط١ُّ  ضّػ١ً ٍِٓقٝ جقّى ٔر١ً ٠ّحْ 

  ضّػ١ً ٍِٓقٝ ِكّٛو ػح٠ف ضٙحِٝ

 ٍِوُ أٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس  ٌُْ ذحٌٍٚح٘  ِكّى ٔحٍٚ جٌطرحل 

 ٍِوُ جٚي ِىٌٍ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٍٚح٘  ٠حٌج ٖٙحخ ػرى جٌّمٛٛو

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٍٚح٘  أقّى ١ٍّْ جٌفمٝ 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٍٚح٘  ج١ٌّٗحء ٠ٍؼص ػُ جٌى٠ٓ 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٍٚح٘  ٠ٍٖٓ جٍٖف ٔىج 

 ٍِوُ جٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٛجْ نٗد  ِكّى ٔحٍٚ جٌطرحل 

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٛجْ نٗد  ْحٌز جٌك١ٕٓٝ جٌؿٕىٜ 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ذحٌٛجْ نٗد  ٠ّٕٝ ِكّى ج٠ٌٍٗف 

 ٍِوُ جٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ض٠ٍٛٛ فٛضٛ غٍجفٝ  أقّى ٌأفص ٖؼرحْ 

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ض٠ٍٛٛ فٛضٛ غٍجفٝ  ٌٚجْ ٠َحو جٌّٕحٍٚز 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ض٠ٍٛٛ فٛضٛ غٍجفٝ  ِكّٛو ػٍّٚ ُ٘جع 

 ٍِوُ جٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ن١ ػٍذٝ  ْحٌز قٕٓٝ ِحٞٝ 

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ن١ ػٍذٝ  ٌٔح ِكّى ٌٍْٚ 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ  ْحٌز جقّى ٌٖحو 

 جٌى١ٍسؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ  ٌُْ جِحٔٝ ِحٍ٘ جٌّكّىٜ 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ِٝ ٚركٝ نح٠ٍ 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ٠ّٕٝ ِكّى قؿحَٜ 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ٠ٍٓهللا ٖكحضس 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ٍّْٝ ج٠ّٓ ذ١ٓٛٔٝ 

 ِٓطٜٛ جٌى١ٍسؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ  ٌُْ ج٠ّحْ ٌٞح ػ١ٓٝ 
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 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ٌج١ٔح ٚالـ ١ٍُْ 

 ؾحتُز ضٗؿ١ؼ١س ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ٌُْ ْحٌٝ ١ٍِٛكٝ ػرى جٌٓالَ

 

 اٌٍغٕخ االعزّبػ١خ
 

 ِٛطفٝ ِكّى ِٛطفٝ ج١ٌٓٓٝ  جٌمٛجفً جٌطر١س
ٍِوُ غحٔٝ ١ِٚىجٌس ض١ُّ ػٍٝ 

 ِٓطٜٛ جٌؿحِؼحش ج٠ٌٍّٛس 

                          

 ٖطٍٔؽ

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس ػرى جٌٍقّٓ ِكّى جٌغٍذحٜٚ

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس جقّى ِكّى جٌٗحفؼٝ 
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د ج

طحٌ
جٌ

 

 جقّى ِكّى ِهطحٌ ٠ك١ٟ 

 ٍِوُ أٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس

ٍِوُ ٌجذغ ػٍٝ ِٓطٜٛ 

 جٌؿحِؼحش ج٠ٌٍّٛس

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس جقّى ١ٍِٕ ِكّى ػطحهللا 

 ٍِوُ جٚي ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس جٔغحَ ١ٍّْحْ ػرى جٌهحٌك

 ٍِوُ غحٔٝ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس ٔحٔٓٝ ػرى هللا جذٛ ٌٚجٔ 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿحِؼس ٌل١س ػحوي ِكّٛو ٚمٍ 

 ٍِوُ غحٌع ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌى١ٍس ِكّٛو ػح٠ف ٚحذٍ 
 

 ٌغٕخ اٌغٛاٌخ 

 ػرى جٌكى١ُ أْحِس جٌرحؾٌٜٛ 0
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 أقّى ٚرٍٜ جٌكٍفحٜٚ  2

 أقّى ج١ٌٓى و٠ٚىجٌ 3

 أقّى ؾّحي ق١ٓٓ جٌطٙحِٝ                             4

 أقّى ١ٍِٕ ػطح هللا  5

 ِحٌوٛ ِالن ٖكحش  6

 ٠حٌج ٖٙحخ ػرى جٌّمٛٛو  7

 ْحٌز أقّى جٌؿٕىٜ  8

 

 

 

 

 ٌغٕخ األعش

 

 اٌّغبي اٌّشوض االعُ َ
 ٖؼٍ ذٍّٙؾحْ جالٍْ ذحٌؿحِؼس جالٚي  جقّى ػٍفحْ ج١ٌٓى  0

 ضّٕ ٠حٌٚس ذٍّٙؾحْ جالٍْ ذحٌؿحِؼس  جٌػحٔٝ  أقّى ٌَق أقّى  6

 لٛس ل١ٍٛز ذٍّٙؾحْ جالٍْ ذحٌؿحِؼس جٌػحٔٝ  ِٕس هللا ِكّى  3

 ٖطٍٔؽ ذٍّٙؾحْ جالٍْ ذحٌؿحِؼس جٌػحٌع  ِكّى ٘ٗحَ أقّى  4

 ضّٕ ٠حٌٚس ذٍّٙؾحْ جالٍْ ذحٌؿحِؼس جٌػحٌع  ِح٠ٌٕح ؾٍؾّ  5
 

 3726/3727االعش اٌّز١ّضح ثبٌٕشبغ خالي ػبَ 
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 االعُ َ

 أٍْز ِح٠ٕىَ                    0

 جٌؿّؼ١س جٌؼ١ٍّس جٌطالذ١س                       6

 أٍْز ١ِى٠ىحي      3

 جٌؿّؼ١س ج٠ٌٍّٛس ٌىجٌْٝ جٌؼٍَٛ جٌٛك١س                                       4

 أٍْز جٌهحٔس 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 َ جٌؿـٙـس جٌّٛلغ جإلٌىطٍٟٚٔ

www.mnfmed.org 

www.mfm.edu.eg 
 0 و١ٍس جٌطد ذؿحِؼس جٌّٕٛف١س

www.facebook.com/r3aytelshbab 6 ٌػح٠س جٌٗرحخ ذى١ٍس جٌطد 

www.mssa-mnf.org 3 جٌؿّؼ١س جٌؼ١ٍّس جٌطالذ١س ذحٌّٕٛف١س 

www.menofia.edu.eg 4 ٚ ِٕٙح ِٛجلغ ؾ١ّغ جٌى١ٍحش  ؾحِؼس جٌّٕٛف١س 

www.liver-eg.org ِٟٛ5 ِؼٙى جٌىرى جٌم 

www.frcu.eun.eg 6 ٖرىس جٌؿحِؼحش ج٠ٌٍّٛس 

www.mohp.gov.eg ْ2 َٚجٌز جٌٛكس ٚ جإلْىح 

 ِٛجلغ ضُٙ جٌطحٌد ػٍٝ ٖرىس جإلٔطٍٔص
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www.alshabab.gov.eg 1 َٚجٌز جٌٗرحخ 

www.alhokoma.gov.eg 1 ٖرىس جٌهىِحش جٌكى١ِٛس 

www.who.org 01 ِٕظّس جٌٛكس جٌؼح١ٌّس 

www.emsa-egypt.org 00 جٌؿّؼ١س ج٠ٌٍّٛس ٌطالخ جٌطد 

www.ifmsa.org 06 جالضكحو جٌىٌٟٚ ٌؿّؼ١حش ٠الخ جٌطد 

www.mfm2015.com 03 إمي  وحدة ضمان الجودة 

سػب٠خ اٌشجبة ثى١ٍخ ؼت 

 إٌّٛف١خ
 04 ف١ّ ذٛنٝ جٌٌٍطٛجًٚ ِغ ٌػح٠س جٌٗرحخ ػٍ

www.mfm.edu.eg/library.htm  05 ػٍٝ ٖرىس جالٔطٍٔص ِىطرس جٌى١ٍس ِٛلغ 

www.facebook.com/groups/ 

mfmlibrary/?ref=bookmarks 
 06 نٚفكس جٌّىطرس ػٍٝ جٌف١ّ ذٛ
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 اٌغذٚي اٌذساعٝ ٌٍفشلخ األٌٚٝ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ

 ئعجٛع 91ّذح اٌذساعخ 2161/2169ٌ

 2169/  5/  1ٚؽزٝ  21/3/2161رجذأ ِٓ 

 عة    سا       
 اليمموم

 
8.45  -  10.45 

11 –1 1.15 – 3.15 3.33- 5.33 5.33-
6 

 اٌغجذ

 تشمممممممممممممممريمممممم  تأ(
 ىستولمممممموجى ت ب (
 فسيولممممممممممممممموجى ت ج (
 كيميممممممممممممممممماء ت د (

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت د (
 ىستولمممممموجى تأ (

 ت ب (فسيولممممممممممممممموجى 
 كيميممممممممممممممممماء ت ج (

 تشري  تنظرى (
 (1مدرج ت  (1مج  ت 

 تنظرى ( فسيولوجى
 (1مدرج ت  (1مج  ت 

أنشطة 
 طالبية

ىستولوجى تنظرى (      
 (4( مدرج ت2مج  ت  

كيمياء تنظرى (           
 (4( مدرج ت2مج  ت  

 األؽــذ

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت ن (
 ىستولمممممموجى ت ه (
 فسيولممممممممممممممموجى ت و (
 كيميممممممممممممممممماء ت ى (

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت ى (
 ىستولمممممموجى ت ن (
 فسيولممممممممممممممموجى ت ه (
 كيميممممممممممممممممماء ت و (

 تنظرى ( فسيولوجى
 (1مدرج ت  (2مج  ت 

 تشري  تنظرى (
 (1رج ت مد (2مج  ت 

أنشطة 
 طالبية

كيمياء تنظرى (          
 (4( مدرج ت3مج  ت  

فسيولوجى تنظرى (      
 (4( مدرج ت3مج  ت  

 اإلص١ٕــٓ

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت ج (
 ىستولمممممموجى ت د (
 فسيولممممممممممممممموجى تأ (
 كيميممممممممممممممممماء ت ب (

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت ب (
 ىستولمممممموجى ت ج (
 فسيولممممممممممممممموجى تد (
 كيميممممممممممممممممماء ت أ (

 تشري  تنظرى (
 (1مدرج ت  (1مج  ت 

 تنظرى ( فسيولوجى
أنشطة  (1مدرج ت  (1مج  ت 

فسيولوجى  تنظرى ( مج   طالبية
 (4( مدرج ت2ت  

   تشري  تنظرى (       
 (4( مدرج ت2مج  ت  

 اٌضالصــبء

 ىستولوجى  تنظرى (
 (1مدرج ت  (1مج  ت 

 تنظرى ( كيمياء
 (1مدرج ت  (1مج  ت 

 تشمممممممممممممممريمممممم  ت و (
 ىستولمممممموجى تى (
 فسيولممممممممممممممموجى تن (
 كيميممممممممممممممممماء ته (

 تشمممممممممممممممريمممممم  ته (
 ىستولمممممموجى ت و (
 فسيولممممممممممممممموجى تى (
 كيميممممممممممممممممماء ت ن (

أنشطة 
 طالبية

 فسيولوجى تنظرى (             (4( مدرج ت 3تشري     تنظرى (                    مج  ت 
 (4(  مدرج ت 3مج  ت         

 األسثؼــبء

 فسيولوجىتنظرى(
 (1مدرج ت (1مجت

تنظرى ( كيمياء
 (1مدرج (1مجت

 فسيولوجىتنظرى(
 (1مدرجت (2مج ت

تنظرى ( كيمياء
 تشريم   ت عملى (      (1مدرجت (2مجت

 ( ب ، أ  مج  ت
 تشريم   ت عملى (     

 ( د  ، ج مج  ت
أنشطة 
 طالبية

 (4( مدرج ت3تشريمممممممممممم  تنظرى (                   مج  ت  
( 3مج  ت              ىستولممممممممممموجىتنظرى (   
 (4مدرج ت

 اٌخ١ّــظ

 فسيولوجىتنظرى (
 (1مدرجت (3مجت

 (3تنظرى ( مجتكيمياء
 (1مدرجت 

( 433-1حاسب ت
 (1مدرج ت

(  433-1تلغة 
 (1مدرج ت 

 تشريم   ت عملى (     
 ( ه ، ن مج  ت

 
 تشريم   ت عملى (

 ( ى ، و مج  ت

أنشطة 
مدرج ت (  433-1جوده ت طالبية

4) 

اخر   -433حاسبت
 (4مدرج ت االرقام ( 

اخر  -433لغةت 
 (4مدرج ت االرقام ( 

 -433ت   جوده  
اخر االرقام ( 

 (4مدرج ت 

      
 

 ِىحْ جٌىٌجْس جٌٕظ٠ٍس :_

   ( ٓٚيٌه فٝ جٌّكحٍٞجش جٌٕظ٠ٍس ق١ع أْ جٌّؿّٛػس6، ٠0طُ ضم١ُٓ ٠الخ جٌفٍلس ج٤ٌٚٝ جٌٝ ِؿّٛػط١ )( 0 ) ضأنً ِكحٍٞجضٙح

 ذحٌىٌٚ ج٤ٌٞٝ( 0 )ذّىٌؼ

 ذحٌىٌٚ جٌػحٌع(  4 )ضأنً ِكحٍٞجضٙح ذّىٌؼ( 6 )جٌّؿّٛػس

  ِىحْ جٌىٌجْس جٌؼ١ٍّس : ذح٤لٓحَ جٌّؼ١ٕس 

  ج٤لٓحَ جٌؼ١ٍّس : ٠ّىٓ ٌٙح جؾٍجء ِكحٍٞجش ض١ٕٗط١س أٚ ضى١ٍ١ّس فٝ ٠َٛ جٌٓرص ذحالضفحق ِغ ٚو١ً جٌى١ٍس. 
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 َ اٌّٛضٛع صفؾخ

 0 وٍّخ سئ١ظ اٌغبِؼخ 3

 6 وٍّخ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ 4

 3 وٍّخ ػ١ّذ اٌى١ٍخ 5

 4 وٍّخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 6

 5 وٍّخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغ  2

 6 وٍّخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  1

 2 وٍّخ ِٕغك ثشٔبِظ اٌطت اٌزىبٍِٝ 

 1 وٍّخ ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح 1

 1 وٍّخ سئ١ظ ٌغٕخ دػُ اٌطالة  01

 01 وٍّخ سئ١ظ ارؾبد اٌطالة 06

 00 اٌشؤ٠خ ٚ اٌشعبٌخ 03

 06 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌى١ٍخ اٌطت 04

 03 ا١ٌٙىً اإلداسٞ ٌٍى١ٍخ ِٚذ٠شٞ اإلداساد 05

 04 ٔجزٖ ػٓ ِؾبفظخ إٌّٛف١خ 06

 05 ٔجزٖ ربس٠خ١خ ػٓ عبِؼخ إٌّٛف١خ ٚو١ٍخ اٌطت 01

 06 اإلداسح اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ 60

 02 األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ 66

 01 ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح 64

 01 ٔظبَ اٌذساعخ ٌجشٔبِظ اٌطت اٌزىبٍِٝ  65

 61 ٔظبَ اٌذساعخ ٚاالِزؾبٔبد ثبٌى١ٍخ 36

 60 اٌخذِبد اٌؼبِخ اٌزٟ رمذَ ٌٍطالة 51

 66 اٌغبدح ِٛظفٟ األلغبَ اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب اٌطبٌت 61

 63 ٚؽذح األصِبد ٚاٌىٛاسس 24

 64 اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ )اإلسشبد األوبد٠ّٟ( 21

 65 2165/2161أٚائً اٌذفؼبد ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 11

 66 اٌطالة اٌفبئم١ٓ فٟ األٔشطخ 14

 62 ِٛالغ رـٙــُ اٌطبٌت 10

 61 ٌٍفشلخ األٌٚٝاٌغذٚي اٌذساعٟ  16

 61 اٌفٙشط 13

 

 ــــًِؾزــــــــ٠ٛــــبد اٌـــــذ١ٌـــــ


