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بسم هللا الرحمن الرحيم
﴿يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات﴾
صدق هللا العظيم

وقال رسول هللا صلى هللا علية وسلم

"من سلك طريق ا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريق ا
إلى الجنة"
رواه مسلم
صدق رسول هللا (صلي هللا عليه وسلم)
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كلمة رئيس جامعة المنوفية
بسم هللا الرحمن الرحيم
أبنائي وبناتي  ..طلبة وطالبات كلية الطب
أقدم كل الشكر والتقدير ألسرة كلية الطب من مجلس إدارتها وهيئتها التدريسية
وموظفيها وطالبها  ،على ما بذل من جهد العام الماضي  ،وأهنئ الجميع بعام
دراسي جديد  ،عام نتمنى فيه إنجاز ما لم نتمكن من تحقيقه األعوام الماضية .
لنحرص جميعا على تخريج أجيال من األطباء لديهم الحس الوطني والمسئولية
االجتماعية  ،ليكون الطب رسالة إنسانية ومهنة لها من القيم والمواثيق
األخالقية  ،التي تجعل صحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية له هى أهم
االعتبارات لدى خريج كلية الطب بجامعة المنوفية .
طالبي وطالباتي األعزاء أطباء المستقبل أدعوكم إلى االجتهاد واإلخالص
والتفوق فى دراستكم والتطلع دائما لمستقبل أفضل  ،والنظر إلى مهنة الطب بحس وطني وقيم إنسانية .
تطلعوا إلى كل ما هو جديد بالتواصل مع أساتذتكم ووسائلكم الحديثة ورؤيتكم وإبداعكم فى تطبيقات العلم .
كلنا نعتز بانتمائنا لجامعة المنوفية  ،وما حققته من سمعة طيبة  ،لكونها تهتم بالطالب وتتابعه  ،فالعمل
واإلخالص هو محور سياسة الجامعة وكل من يعمل بها  ،ألن الجميع يؤمن أن محور العملية التعليمية هو
الطالب  ،فلم يدخروا جهدا في دفع الطلبة نحو التميز و التفوق  ،لبناء جيل يحمل على عاتقه مستقبل األمة ،
ولهذا نأمل أن يكونوا نجوما المعة في سماء الوطن  ،وأن يحافظوا على القيم والمبادئ التي تشربوها  ،وأن
يعكسوا صورة الجامعة التي ما بخلت عليهم يوما  ،ليصبحوا نبتة راسخة وبناءة فى بلدهم مصر.
كلى يقين أنه من خالل تصفحكم لهذا الدليل  ،ستشعرون أن كلية الطب بجامعة المنوفية قادرة على أن تقدم
كل األفكار والمجاالت المتميزة  ،التي تخرج كوادر طبية ناجحة  ،تستطيع أن تعمل بإخالص وجهد
وضمير مهني يبنى ال يهدم  ،ويجعل من الطب رسالة إنسانية أكثر منها مادية .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،،

أ.د  /معوض محمد الخولى
رئيس الجامعة
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب الرحيم
بسم هللا الرحمن
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على النبي األكرم معلم البشرية وعلى آله
وصحابته األطهار ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.
أبنائي وبناتي طالب وطالبات الكلية ويطيب لى بمناسبة بداية العام الدراسي
الجديد  2017/2016أن أهنئكم طالبا جدد وقدامي بمناسبة بدء الدراسة متمنيا
من هللا عز وجل أن يكون عاما دراسيا مليئا بالجد واالنجاز والنجاح  .وبهذه
المناسبة السعيدة يطيب لي أن أغتنم الفرصة لتهنئة أبنائي الطالب والطالبات
الذين اجتازوا العام الدراسي الماضي بنجاح وتفوق وان اتقدم بالشكر الجزيل الى
أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية على ما بذلوه من جهود مخلصة فى
تعليمهم واالرتقاء بمستوياتهم التحصيلية  ,والشكر موصول كذلك لآلباء
واالمهات الذين كان لهم الدور االكبر كما ال يفوتنى أن اقدم تقديري الدارة الكلية
على جهودهم الملموسة في تحقيق اهداف الكلية وتطلعاتها.
أبنائي وبناتي أننا عازمون بعون هللا وتوفيقه وبتضافر جهودنا جميعا في هذا العام
الدراسي الجديد على مواصلة الرسالة التعليمية والتربوية التى تقوم بها جامعتنا
العريقة  ,ومضاعفة الجهود بالتركيز على أولوياتنا وأهدافنا  ,لتحقيق تعليم عصري تتوافر له معايير الجودة.
كما أدعو أبنائي الطلبة والطالبات ان يكونوا متعلمين مدى الحياة ويسعون دوما الى تنمية مهارتهم واالستفادة
من الفرص المتاحة لهم فى عمليات التدريب والممارسة والتفكير العلمي المنظم وأساليب حل المشكالت ,
والبحث والتطبيق وإنتاج المعرفة وريادة األعمال وتوظيف التقنيات الحديثة.
أبنائي وبناتي الطالب لقد اخترتم طريقا يحتاج الى الجهد المتواصل والتدريب والممارسة بصورة مكثفة
واالعتماد على الذات في الدراسة والبحث والمعرفة وانا على يقين بأنكم أهال لذلك  ,وأنصحكم جميعا بتنظيم
الوقت واالهتمام بالمحاضرات والدراسة العلمية بالكلية فالطالب النابه هو القادر دائما على العمل وتطبيق ما
تعلمه  ,وال تنسى أن الدولة في حاجة الى خريجين أكفاء حتى نرتقي ببلدنا فأنتم قاطرة التنمية ولكى يتحقق
ذلك البد من التمرين المستمر والجاد وحتى تكتمل الصورة البد أن تهتم بكل مقومات الحياة الجامعية  ,وبقدر
حرصي على مطالبتكم باالستزادة من مناهل العلم عن طريق أساتذتكم اإلجالء أدعوكم إلى ممارسة جميع
أألنشطة التي توفرها لك الكلية أو الجامعة من( ثقافية ورياضية واجتماعية وفنية  ...الخ) والتي تنمى فيها
مواهبك وتصقل شخصيتك مما يشعرك بمزيد من االنتماء والتعود على القيادة واإلدارة وتحقيق االنجازات.
كما ادعوكم الى المحافظة على كليتكم من أبنية وتجهيزات مختلفة فهي من أجلك ومن أجل زمالئك القادمين
كما ادعوكم ايضا على المحافظة على نظافة الكلية  ,وال تتردد في التوجه الى المسئولين عند االستفسار أو
مواجه أي مشكلة فنحن جميعا هنا من أجلك.

مع تمنياتي بالتوفيق

أ.د/عادل السيد صادق مبارك
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

كلمة عميد كلية الطب
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أبنائي وبناتي
طلبه كلية الطب جامعة المنوفية
أرحب بكم فى رحاب هذا الصرح العلمي العظيم وأتمنى لكم
السداد والتوفيق فلستم فقط رجال الغد وأمهات المستقبل بل أنتم
من وضعنا فيكم ثقتنا فى تطوير العلم والبحث عن كل جديد
إلنقاذ حياة كل من هو محتاج لكم فكونوا خير أداة فى شفاء
الناس بإذن هللا .
فقد قامت الكلية ساعية إلى توفير كل سبل تيسير توصيل العلم
والمعلومة داخل الكلية من خالل قاعات عملية إكلينيكية و أحدث الوسائل فى العملية
التعليمية التى بفضل هللا تم حصول الكلية منها على الجودة من هيئة ضمان الجودة
واالعتماد .
وأخيرا وليس بأخر هاهي كلماتي أود أن ترسخ في أذهانكم مادمتم طالبي علم
مجتهدين.
أناشدكم اإلخالص ثم اإلخالص فى القول والعمل وأن تكونوا حريصين على
دراستكم و التزامكم بالمحاضرات العملية والنظرية .
أدعوكم جميعا أبنائي وبناتي الطالب إلى المشاركة بفاعلية في جميع األنشطة
الطالبية المختلفة التى تنظمها قطاعات الكلية المختلفة وذلك لالرتقاء بالعملية
التعليمية .
وفقكم هللا لما فيه صالح للناس والعباد وتمنياتي لكم بالتوفيق والتقدم.
عميد كلية الطب
أ.د /أحمد أحمد جمال الدين

كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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بسم هللا
أتقدم أبمجل التهاين القلبية لطالب وطالبات الدفعة 36
طب املنوفية مبناسبة العام الدراسي اجلديد متمنيني هلم
عاما دراسياً موفقاً ىف رحاب كلية الطب جامعة املنوفية
بيتهم الثاين
أبنائي الطالب أمتىن تواجد فعال واجيايب لكم ىف إجناح
كافة أنشطة الكلية أن تكون فرتة تواجدكم ىف الكلية من الفرتات اليت تعتزون هبا
وأن تكون تعبري عن الطالب اجلامعي الذي يتسم ابلقيم واملبادئ ىف تصرفاته
وندعو هللا سبحانه وتعاىل ابلتوفيق والتفوق واإلبداع

وفقنا هللا مجيعا وسدد خطاان على طريق اخلري وحفظ مصر الغالية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /نانسي يوسف أسعد
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كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

تهنئة
أبنائى وبناتى كلية الطب جامعة املنوفية
يطيب ىل أن أهنئكم ابلعام الدراسى اجلديد مرحبا بكم ىف
كلية الطب جامعة املنوفية هذا الصرح التعليمى اهلام متمنيا
لكم التوفيق والسداد .
واين إذ أنتهز هذه الفرصة ألتقدم اىل أولياء األمور بتحية
خاصة وهتنئة حارة ملا قدموه من جهد ودعم فلوال فضل هللا
مث رعايتهم ألبنائهم ما كان هذا اللقاء
كما يسعدىن دعوتكم للمشاركة ىف القوافل الطبية وندوات توعية ومؤمترات طبية
ألنشطة قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابلكلية
وفقنا هللا مجيعا وسدد خطاان على طريق اخلري
وحفظ مصر الغالية .
وكيل الكلية لشئون البيئة
أ.د  /محمود أبو قورة
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كلمة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

بسم هللا الرحمن الرحيم
أعزائى طالب وطالبات الدراسات العليا
أرحب بكم ىف كليتكم ويسعدىن أن أتقدم لكم خبالص التهنئة مع بداية
عام جامعى جديد توليت فيه منصىب وكيال للكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث .
إن الدراسات العليا والبحوث هى احدى الركائز االساسية الىت تنهض
ابلكلية ومن مث ابجلامعة ملا هلا من هدف سامى يتمثل ىف االرتقاء
ابملستوى الفكرى والعلمى لطالب وطالبات الدراسات العليا  ،وهلذا
فنحن نسعى ىف كلية الطب – جامعة املنوفية اىل تقدمي برامج دراسات عليا متميزة ودفع عجلة
البحث العلمى وذلك ضمن اسرتاتيجية اجلامعة ورؤيتها لتحقيق بيئة تعليمية وحبثية متميزة وفقا
ملعايري االعتماد االكادميى وضمان اجلودة احمللية والعاملية – ففى تقديرى ان صناعة البحث العلمى
هى صناعة حاضر هذه االمة ومستقبلها بل هى الطريق الوحيد ملواجهة متطلبات اجملتمع وحل
مشاكلة .
وأخرياً فانىن أتقدم لكم بكل االمنيات الطيبة آمالً أن تستكملوا مسريتكم العلمية معنا بنجاح
وأرحب أبرائكم ومقرتحاتكم سعيا لتقدمي االفضل وحتسني مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة
اليكم كما يسرىن وزمالئى اعضاء هيئة التدريس ابلكلية ان نسخر كافة إمكاانت الكلية املتاحة
ملساعدتكم ودعمكم ىف دراستكم فنحن مؤمنون أننا وأنتم شركاء ىف رحلة التعليم والتعلم والبحث
العلمى املمتدة بال هناية .
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
أ.د /محمد قنديل
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كلمة منسق برنامج الطب التكاملى

بسم هللا الرحمن
الرحيم
اعزائي طالب كلية الطب جامعة المنوفية يسعدني ان
ارحب بكم في كليتكم واتمني لكم مستقبل يملؤه النجاح
والتفوق واسمحوا لي ان اقدم لكم نبذه عن برنامج
الطب التكاملي ( (Menofia Medical Integrated
 Program or MMIPهذا العام تستقبل الكلية بمشيئة
هللا الدفعة الثانية من البرنامج .هذا البرنامج يحرص كل الحرص علي دعم مهاراتكم
الفرديه وتطويرها باالضافه الي تزويدكم بالمعارف الطبيه االصليه بصوره حديثه
ومترابطه .في البرنامج يتم دراسه المواد بطريقه تكاملية افقيا ورأسيا .وبهذا يكون
نظام التعليم معتمدا علي تقديم المعلومات عن كل جهاز في الجسم في فتره واحده
حيث يدرس من جميع الجوانب بصوره متكامله مما يجعل المعلومات سهله
ومنرايطه ويلغي التكرار والحشو .في البرنامج يزور الطالب اسبوعيا أروقة
الوحدات الصحية واقسام المستشفي المخنلفه مما يضفي علي المواد االكاديميه البحته
روحا من التطبيق االكلينيكي المشوق .في البرنامج يختار الطالب مواد اضافيه في
كل عام من شأنها االرتقاء بمهاراته الشخصية واالضافه الي خبراته االجتماعية الي
جانب مهاراته العلمية .وقد عملنا جاهدين علي توفير أفضل معايير الجوده والكفاءه
في الخدمه التعليميه المقدمه لكم .وسنواصل بمشيئه هللا مسيره التطوير بعزم ومثابره
حتي نساهم جميعا في تحقيق تطوير التعليم الطبي ..للمزيد من المعلومات ادعوكم
لالطالع علي دليل البرنامج
مع اطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم...
األستاذ الدكتور /هيام عبد السميع
أستاذ الباثولوجى
ومنسق البرنامج
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كلمة مدير وحدة الجودة

بسم هللا الرحمن الرحيم
تتشرف وحدة ضمان اجلودة بتقدمي التهنئة والتحية لطلبة
وطالبات طب املنوفية مبناسبة بدء العام الدراسى اجلديد
ونرجو من هللا – عز وجل – أن جيعله عام خري مليء
ابلنجاح والتفوق .
أبنائي الطالب فلنعقد العزم منذ البداية أن جنعل هذا العام عاما دراسيا متميزا
ابجلد واالجتهاد وعامرا ابلنشاط والعزمية وأن جنعل شعاراان " اجلودة مسئولية
اجلميع "
ختاما أدعو من هللا العلى القدير أن يوفقنا للعلم النافع وأن تتحقق بكم رؤية
ورسالة الكلية
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة
مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د /رانيا محمد عزمى

كلمة رئيس لجنة دعم الطالب
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أعزائى طالب و طالبات كلية الطب جامعة المنوفية  ,أهال و مرحبا بكم جميعا فى
رحاب كليتنا العظيمة التى تسعى دائما نحو التطوير ليكون خريجيها من أفضل
خريجى الكليات الطبية محليا و عالميا باذن هللا .
من منطلق إهتمام الكلية الشديد بالطالب و حرصها الدائم على تحسين كفاءته
العلمية و الشخصية ومساندة من يتعثر من أبنائها ,أسست الكلية لجنة الدعم
الطالبى التابعة لمركز تطوير التعليم و الموارد البشرية.
تهدف لجنة الدعم الطالبى إلىتقديم دعم يساعد طالبنا على الوصول الى التميز
المهنى و النجاح و تحقيق الذات و االرتباط بالجامعة و تبنى مبدأ التعلم مدى الحياة
البرامج التى تشملها لجنة الدعم الطالبى:
أوال :برنامج االرشاد االكاديمى المفتوح و الذى يهدف الى مساعدة الطالب على
التأقلم على الحياة الجامعية و تحسين مهاراتهم الدراسية و توفير بيئة مريحة مناسبة ومساندة .اكساب
الطالب بعض المهارات لتساعدهم على الثقة بالنفس و النجاح فى دراستهم المقبلة.
يتم ذلك عن طريق التواصل مع أى عضو هيئة تدريس من أعضاء اللجنة لبحث المشاكل او طلب النصائح
التى يلجأ اليهم فيها الطالب لطلب المساعدة بدون قيود (يختلف عن برنامج الريادة العلمية و االرشاد
االكاديمى الذى يتم توزيع الطالب فيه على عضو محدد من اعضاء هيئة التدريس).
كما تقوم اللجنة بتنظيم ندوات و دورات و ورش عمل لتنمية معلومات و مهارات الطالب المختلفة و
بمشاركة اعضاء هيئة التدريس لتحقيق التقارب بين الطالب و االستاذ الجامعى.
ثانيا :برنامج دعم المتعثرينمن الطالب و يقدم فيه اعضاء هيئة التدريس المتطوعيين باللجنة بمتابعة الطالب
المتعثريين و عمل محاضرات خاصة بهم و محاولة حل المشاكل التى تتسبب فى تعطيلهم عن التحصيل
الدراسى.
ثالثا :برنامج الدعم النفسى و فيه يتم تحويل بعض الطالب الى اساتذة بالكلية للعالج النفسى فى حالة وجود ما
يلزم للمتابعة النفسية.
رابعا :برنامج دعم الطالب الوافديين و طالب المدن االجامعية المغتربيين عن الطريق التواصل معهم و
محاولة حل المشكالت التى تقابلهم و قد تؤثر على دراستهم.
خامسا :برنامج دعم المتفوقينعن طريق تكريمهم و تشجيعهم و تأهيلهم على اعتبار انهم من الممكن ان
يكونوا اعضاء هيئة تدريس فى الكلية بالمستقبل و تطوير قدراتهم و اكسابهم مهارات خصوصا العلمية و
اللغوية و البحثية .
و تسعى اللجنة إلى زيادة التواصل مع الطالب و معرفة إحتياجاتهم و محاولة توفيرهامن خالل التواصل مع
مجموعة مميزة من اعضاء اللجنة من اعضاء هيئة التدريس المتطوعين لمساعدة الطالب و رعاية الشباب و
شئون الطالب بالكلية.
يوجد للجنة موقع الكترونى على وسائل التواصل االجتماعى يشتمل على اسماء السادة أعضاء اللجنة و
كيفية التواصل معهم و يعرض علية االعالنات المختصة بانشطة اللجنة:
/https://www.facebook.com/groups/1495178907444487
مع خالص تمنياتى للجميع بمستقبل مشرق و مجهود مثمر لتحقيق جميع طموحاتكم...

أ.د .سوزى فايز عويضة
أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا
و رئيس لجنة الدعم الطالبى

كلمة رئيس إتحاد الطالب
11

بسم هللا الرحمن الرحيم
أهنئ أخوانى وأخواتي طالب الكلية الجدد على قبولهم بهذه الكلية
وأسأل هللا العلي القدير أن يعينهم على تحمل أعبائها .وإنما تكون
هذه المتاعب مغانم وفرص إذا أحسنا استغالل األوقات وأخلصنا
العمل هلل عز وجل.
وقد حملكم هللا أخواني وأخواتي األعزاء شرفا ومسئولية وهى
الحفاظ على قداسة مهنة الطب والحفاظ على اإلنسان الذي خلقه
هللا سبحانه وتعالى مكرما .
وقد رزقنا هللا في هذا المحضن التربوي والعلمي بإمكانيات متعددة يجب أن نسعى
لحسن استغاللها بما ينفعناوينفع زمالئنا .
كذلك فان لزمالئك حق عليك فانك ستعيش معهم أحلى أيام عمرك فكن دائما في
تعاون معهم بمعلومة تفيدهم أو بجهد ينفعهم.
إن النشاط الطالبي متعدد األوجه والمنافذ في الكلية وان اتحاد الطالب يرعى هذه
المنافذ ويحفزها لتنتج نشاطا طالبيا متميزا .وقد سبقت كليتنا وبرزت في النشاط
الطالبي بين كليات الجامعة ونسعى إن شاء هللا أن تكون كليتنا منارة للعمل الطالبي
بين كليات وجامعات مصر فكن سباقا في النشاط الطالبي وسوف تجد النشاط المتنوع
والمثمر في شتى المجاالت الثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية والخدمية والجوالة
والعلمية والتكنولوجية وكذلك نشاط األسر.
وختاما إن هللا عز وجل ال يخلق شيئا عبثا تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا .ولذلك فان
دخولك هذه الكلية هو ألمر عظيم اختصك هللا به فكن على قدر هذا األمر.
واسأل هللا لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد إنه ولي ذلك ونعم النصير .
أمين االتحاد
محمد اسامة الصاوى

رؤية كلية الطب

12

مكانة مرموقة بني كليات الطب احمللية واإلقليمية والدولية
ومتيز ىف اخلدمات اجملتمعية .

رسالة كلية الطب
توفري تعليم طىب يضمن للمجتمع ،خرجياً منافساً حملياً ،ملتزماً
آبداب مهنة الطب قادراً على التعلم املستمر والعمل اجلماعى مع
االرتقاء ابلبحث العلمى والقيام بدور فعال ىف التنمية اجملتمعية
وتعزيز صحة االسرة ابملنوفية .
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قائم بعمل مدير إدارة رعاية
الشباب

قائم بعمل مدير إدارة شئون
التعليم والطالب

أ /نوال عبد الصبور حممد

أ /رجب حممد الشيخ

أ/نوال عبد الصبور حممد
مدير اإلدارة اهلندسية

قائم بعمل مدير إدارة املخازن
أ /انصر حممد قشقوش

مدير إدارة الدراسات العليا

م/هشام أمحد شلىب

اهليكل اإلداري
للكلية

أ /أميان سعد الدين مجعه

مدير إدارة البحوث
أ /حممد أمحد العبساوى

مدير عام الكلية
مدير إدارة املعامل

أ  /مرسى جاد هللا

مدير إدارة العالقات الثقافية
أ /صالح الدين الدسوقى

أ /اندية فهمى السيد
مدير إدارة الشئون اإلدارية

مدير إدارة احلساابت

أ /هشام عباس عيش

أ/مريفت جنيب جندى
مدير إدارة الشئون املالية

أ/أمال عزيز إسكندر

مدير إدارة املكتبة

أ/حممد سعد الصباغ
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نبذة عن محافظة المنوفية
تعد السمات اإلقليمية لمحافظة المنوفية محصلة لمزيج فريد من المكان والزمان حيث لعبت
الجغرافيا و التاريخ دورا هاما في خلق شخصية متميزة لهذه المحافظة.

الموقع

تقع محافظة المنوفية في جنوب وسط الدلتا بين فرعي رشيد و دمياط تحدها

شماالل محافظة الغربية و من الجنوب الغربي محافظة الجيزة و من الجنوب
الشرقي محافظة القليوبية و غربامحافظة البحيرة و هي علي شكل مثلث
رأسه في الجنوب وقاعدته في الشمال

المساحة
المساحة اإلجمالية  27603كم
المساحة المأهولة

 1584,2كم بنسبة  %75،4من المساحة اإلجمالية

السكان
يبلغ تعداد سكان المحافظة حوالي  3365057نسمة ويمثل سكان الريف نحو  %80من
سكان المحافظة و يمثل الحضر نحو  %20هذا وقد حققت محافظة المنوفية المركز األول
في خفض معدل النمو الطبيعي للسكان.

نبذة عن تاريخ المحافظة
16

و قد أطلق اسم المنوفية نسبة إلى مدينة منوف وهي مدينة فرعونية قديمة
اسمها (بيرنوب) أي بيت الذهب حيث كان يوجد بها مناجم للذهب ثم اصبح
اسمها القبطي ( بانوفيس ) و بعد الفتح اإلسالمي أصبحت (مانوفيس) وعلى
مدار األجيال المتعاقبة أصبحت تنطق بالعامية منوف اختصارا السم مانوفيس
وظلت منوف عاصمة إلقليم المنوفية منذ الفتح اإلسالمي حتى  1826م ثم
صارت مدينة شبين الكوم هي العاصمة.

أهم معالم المحافظة
 -1يوجد بها اكبر جبانة أثرية في الدلتا موقعها بتل المحاجر بقويسنا
 -2يوجد بها أحدث معهد ألمراض الكبد بالشرق األوسط
 -3يوجد بها برج المنوفية وهو من أهم وأجدد األماكن السياحية بها
 -4يوجد به مسجد العمري الذي يقع فوق تل أثري مسمي بنفس تسمية
المسجد ومساحته الداخلية  826م و تم بنائه في العصر األيوبي بأشمون
 -5حديقة مبارك تقع بجوار مجمع الكليات بمدينة السادات
 -6متحف دنشواي و هو المتحف الذي أقيم بقرية دنشواي التابع لمركز
الشهداء عام  1964تجسيدا لذكري الكفاح ألهالي القرية ضد االحتالل
البريطاني عام 1906
 -7يوجد بها قرية ميت أبو الكوم مسقط راس الرئيس الراحل محمد أنور
السادات

بعض رموز وأعالم فى الطب
-1مجدي يعقوب  -أشهر أطباء العالم في جراحة القلب
 - 2وليام مورثون -مخترع التخدير
 -3جيمس ليند -اكتشف مرض االسقربوط
 -4رينيه الينك -مخترع السماعة
-5ابن النفيس -مكتشف الدورة الدموية الصغرى
 -6ادوارد جينز -مكتشف لقاح مرض الجدرى
 -7ابن الهيثم -اسهاماته كبيرة فى علم التشريح والفيزياء والرياضيات
-8لوي باستير -أسس علم األحياء الدقيقة و لقاحات مضادة لداء الكلب
 -9أبو القاسم الزهراوى– أشهر جراح مسلم بالعصور الوسطى
 -10أبو بكر الرازى– أول من إكتشف خيوط الجراحة
 -11الحسن بن الهيثم – ينسب إلية إختراع الكاميرا
 -12إبن البيطار – تركيب األدوية و تحديد جرعات العالج
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نبذة تاريخية عن جامعة المنوفية

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

نبذه تاريخية عن كلية طب المنوفية

18

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

الدور

الجـــــناح الشرقي

الجــــناح الغربي

الدور األرضي

مدرج (  – ) 1أشعة مقطعية
مغسلة المستشفى.

شئون الطالب – رعاية الشباب
وصالة الجمنازيوم– الخزينة– مكاتب
إدارية – الدراسات العليا  -المشرحة.
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الدور األول

مسجدالطالبات– حضانة –
مقر اتحاد الطالب

مدير عام الكلية – مجمع الكنتروالت
قسم الباثولوجي –قسم التشريح

الدور الثاني

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

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
وكيل الكلية للدراسات – وكيل الكلية
للبيئة -المسجد -
قسم الفارماكولوجي–
قسمالهستولوجي.

الدور الثالث

مدرج (  – ) 4معمل المهارات
قسم الباطنة رجال – قسم
األشعة التشخيصية

المكتبة – قسم الطب الشرعي
والسموم.

الدور الرابع

قاعة درس – 5وحدة الجودة -
قسم الرمد -قسم
الباثولوجيااإلكلينيكية.

المنتدى الثقافي – صالة اإلنترنت–
قسمالفسيولوجي– قسم الكيمياء
الحيوية.

الدور الخامس

مدرج (  – ) 6وحدة المصادر
التعليمية معمل الحاسب اآللي
 الباثولوجيا اإلكلينيكية– قسماألنف واألذن والحنجرة

صالة امتحانات – قسم الصحة
العامة – قسمالطفيليات – قسم
الميكروبيولوجي.

الدور السادس

قسم العظام – الباثولوجيا
اإلكلينيكية

 2قاعة سمينار -قسم الباثولوجي

الدور السابع

قسم المسالك  -الصيدلية

قسم طب األسرة
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أ.د/أحمد جمال الدين
عميد كلية الطب

أ.د /نانسى يوسف أسعد
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /محمود أبو قورة

أ.د /محمد سامى قنديل

وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

م

اســم القســم

رئيــس القســـم

المكـــان

1

التشريح اآلدمي وعلم األجنة

أ.د /فاطمة النبوية عبدالهادى

الدور األول

2

الهستولوجيا (علم األنسجة وبيولوجيا الخلية)

أ .د  /مها السيد محمد السيد

الدور الثاني

3

الفسيولوجيا (علم وظائف األعضاء)

أ .د /هشام أحمد ضياء عبد الرازق

الدور الرابع
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الكيمياء الحيوية الط

أ .د /نجالء محمد محمد غانم

الدور الرابع

5

الفارماكولوجيا اإلكلينيكية

أ .د /مها محمد على البطش

الدور الثاني

6

الباثولوجيا (علم األمراض)

أ .د  /هيام عبد السميع ذكى عياد

الدور األول

7

الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

أ .د  /ناهد عبد الغنى عوض الراجحى

الدور الخامس

8

الطفيليات الطبية

أ .د  /وفاء محمد ابراهيم القرش

الدور الخامس

9

طب المجتمع

أ  .د  /أميمة أبو الفتوح محمد محروس

الدور الخامس

10

الجراحة العامة

أ  .د /أشرف عبد الهادى عبد العزيز

الطوارئ

11

جراحة المخ واألعصاب

د  /عادل محمود حنفي

الطوارئ

12

التخدير

أ  .د  /أحمد عبد الرؤوف متولى

الدور السابع

13

العظام

أ  .د  /هشام محمد ذكي الموافي

الدور السادس

14

المسالك

أ  .د  /أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الجواد

الدور السابع

15

األنف واألذن والحنجرة

أ  .د  /عصام عبد الونيس بحيرى

الدور الخامس

16

طب وجراحة العيون

أ .د  /هدى محمد كامل السبكى

الدورالرابع

17

النساء والتوليد

أ  .د  /أيمن عبد القادر شبانة

التخصصي

18

الباطنة العامة

أ  .د  /أحمد ربيع العربجى

الدور الثالث

19

القلب واألوعية الدموية

أ  .د  /هالة السيد بدران

الدور الثاني

20

األمراض الصدرية

أ  .د  /رمضان محمد بكر

التخصصي

21

النفسية والعصبية

أ  .د  /لمياء جمال الدين الحمراوى

التخصصي

22

األمراض الجلدية

أ  .د  /عالء حسن عبد المؤمن مرعي

الدور األول

4

م

اســم القســم

رئيــس القســـم

المكـــان

23

األمراض المتوطنة

أ  .د  /عاطف أبو السعود على أبو السعود

الطوارئ

24

طب األطفال

أ  .د  /فادى محمد حسين الجندى

التخصصي
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25

الباثولوجي اإلكلينيكية

أ  .د  /روحية حسنى عبد الغنى العدل

الدور الرابع

26

الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية

ا  .د  /صفاء عبد الظاهر أمين مصطفى

الدور الثالث

27

األشعة التشخيصية

أ  .د  /محمد صالح الدين الزواوى

الدور الثاني

28

عالج األورام والطب النووي

أ  .د  /خالد كمال الدين عبد العزيز

معهد األورام

29

طب األسرة

أ  .د  /هاله محمد مصيلحى شاهين

الدور السابع

30

جراحة القلب والصدر

أ  .د  /عمرو محمد عبد الحفيظ عالمة

الطوارئ

31

جراحة التجميل والحروق

أ  .د  /طارق فؤاد كشك

الطوارئ

32

الطب الطبيعي والتأهيل

ا  .د  /سمر جابر أحمد سليمان

الطوارئ
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أ.د  /رانيا محمد عزمى
الشاذلى

د  /أميرة فتحى

نظام الدراسة ببرنامج الطب
التكاملى
قواعد قبول الطالب ابلربانمج :
-

يحدد عدد المقبولين من الطالب سنويا بقرار من مجلس الجامعة بناءا علي اقتراح مجلس إدارة البرناامج وموافقاة
مجلس الكلية.
يتم التقدم للبرنامج حساب ربباة الطاالب مان باين الطاالب المقباولين بالورقاة اكولا بالكلياة ممان تام تاوزيعهم عان
طريق مكتب التنسيق أو المحولين إليهاأوالطالب الوافدين من الحاصلين عل الثانوية العامة أو ماا يعادلهاا فاي كال
عام دراسي وفق القواعد والشروط التي يضاعها المجلاس اكعلا للجامعاا و الترشايحا التاي تارد إلا الكلياة
من اإلدارة العامة للوافدين سنويا.
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-

و تكون أولوية القبول حسب المجموع الكلي ثم مجموع مواد مجموعة العلوم في حالة تساوي المجموع الكلي
وذلك في حدود العدد المسموح به طبقا لقرار مجلس الجامعة
وال يعتبر الطالب مسجال ف البرنامج إال بعد تقديم كافة الوثائق واكوراق المطلوبة وكذلك دفع الرسوم المقررة

قواعد التحويل للربانمج:

يسممماب ابلتحويممل إىل المملانمج للدارسممني م بمرامج مشمماهبة ك الملامج التكامليممة )integrated programs
مممن جامعممات حكوميممة أو خاصممة معممرتف هبمما داخممل أو خممار مصممر وذلممك بعممد إج مراء مقاصممة بممني املقممررات وفقمما
للقواعد التالية-:

-1
-2
-3
-4

أن تكممون نسممبة الطالممب ىف الثانويممة العامممة القسممم العلمممى أو ممما يعادهلمما ققممة لشممروط القبممول ىف الكليممة ىف السممنة الممىت
التحق هبا الطالب ىف اجلامعة احملول منها.
يقبل التحويل فقط إىل املستوين الثالث أو الرابع بعد اجتياز املستوايت السابقة بنجاح م مجيع مقررات الكلية املنتقل
منها
أال يكون الطالب مفصوالً أو منقطعاً عن الدراسة مدة عام دراسى من اجلامعة املراد التحويل منها .
أال تكمون الفمرتة املتبقيمة للدراسمة للطالمب مضماف هلما الفمرتة المىت درسمها الطالمب ىف اجلامعمة احملمول منهما أكثمر ممن احلمد
األقصى املقرر للطالب ىف الكلية .

 -5يتم عمل مقاصة للممواد المىت درسمها الطالمب وبنماء عليمه حتمدد املقمررات الدراسمية المىت إنتهمى منهما إذا كمان انجحماً فيهما
وتتطابق من حيث احملتوى والساعات الدراسية املعتمدة مع مما يمدرف ىف الكليمة كمما حتمدد املقمررات المىت علمى الطالمب
دراسممتها ىف مسممتوى احملممول إليهمما علممى أن ال يسممماب لممه ابدرتقمماء إىل أعلممى إال بعممد اجتي مازه ادمتحمماانت ىف املقممررات
للمستوايت األدىن .

اإلرشاد األكادميى للطب التكاملى :

 حتدد الكلية لكل جمموعة من الطالب مرشداً أكادميياً من أعضاء هيئةالتدريس ابلكلية. يقوم املرشد األكادميي بتقدمي النصاب وادرشاد ومساعدة الطالب م اختيار املقررات الدراسية. والتقبل بطاقات التسجيل أو ادضافة أو ادنسحاب إال إبعتماد املرشد األكادميي -ميكن تغيري املرشد األكادميي بناءا على طلب مسبب من الطالب أو أسباب و ظروف أخرى تراها الكلية.

تسجيل املقررات للطب التكاملى :
 يقوم الطالب بتسجيل املقررات الىت يرغب ىف دراسمتها ىف كمل فصمل دراسمى وفقماً لتوجيهمات املرشمد االكمادميى وماملواعيممد احملممددة بتوقيتممات التسممجيل وقواعممده المميت تصممدرها الكليممة سممنواي وتنشممر م دلبممل المملانمج وال جيمموز للطالممب
االنتظممام ىف الدراسممة إال بعممد إنتهمماء عمليممة التسممجيل .ويشممرتط أال يقممل العممبء الدراسممي عمن  12سمماعة معتمممدة وال
يزيد عن  25ساعة معتمدة .
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 -الطالممب املتممعخر عممن مواعيممد التسممجيل ال يعممد تسممجيله م املقممررات الدراسممية هنائيمما إال إذا كممان هنممام مكممان ويممدفع

رسوم أتخري تسجيل ابدضافة اىل رسوم اخلدمة التعليمية املقررة.

اإلضافة واحلذف واالنسحاب للطب التكاملى :
-

يجااوز للطالااب بعااد إكمااال إجااراءا التسااجيل و فااي ااالل أساابوعين ماان باادء الدراسااة أن يحااذ أو يضااي إل ا
ساعاته المعتمدة مقررا ً أو أكثر عل أن يكون ذلك ف الل الوترا المحددة للحذ واإلضاافة فا كال فصال ماع
مراعاة الحد اكدن والحد اكقص للعبء الدراس .
يجوز للطالب بعد تسجيله االنسحاب من مقرر أو أكثر ف الل ثمانياة أساابيع علا اككثارمن بادء الدراساةفي أ
فصل دراس دون أن يعتبر راسبا ً ف هذا المقرر .ومن ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسابا ً وال تارد لاه رساوم
التسجيل.
يشااترط أال يكااون اإلنسااحاب أو الحااذ لمقاارر ضاامن الجاازء الااذي ياادرس عل ا التااوازي بااين اكقسااام body
 )systemsولكن يمكن أن يكون اإلنسحاب أو الحذ في بير ذلك من المقررا .
الطالب الذي ينسحب من فصل دراسي لظرو مرض أو عذرتقبله الكلية يقاوم بععاادة المقاررا التاي ساجل فيهاا
في فصل دراسي الحق

القواعد العامة للتقييم للطب التكاملى :
املواظبة

يشرتط للتقدم لإلمتحان أن يستوم الطالب نسبةحضورحيددها جملس الكلية سنواي

حضور اإلمتحاانت والتغيب عنه
يؤدي الطالب ادمتحاانت النهائية ىف املواعيد املقررة هلا ،ويعتل املتغيب عن ادمتحان النهائى راسباً ىف املقمررات المىت
تغيب عن أداء ادمتحان فيها.

-

إذا تقدم الطالب بعذر مرضي او عذر قهري منعه من د ول امتحان أي مقرر ال يعتبر الطالب راسبا في هذا
المقرر و يحسب له ما يحصل عليه من درجا عند إعادة اإلمتحان

جلان املمتحنني
تشكل جلان املتحنني للمقررات سنواي من أعضاء هيئة التدريس ابألقسام العلمية
تقوم هذه اللجان بوضع ادمتحاانت وكذا ادشراف على تصحياب أوراق ادجابة
كما يدعى أساتذة من األقسام املناظرة بكليات الطب املصرية لإلشرتام ىف ادختبارات الشفوية وادكلينيكية
وتعتمد هذه اللجان من جملس الكلية

نظام التقييم ومواعيد اإلمتحاانت للطب التكاملى :
 حتسب الدرجة التهائية لكل مقرر كاألتى-:
 oعدد الساعات املعتمدة لكل مقرر ×  30درجة للمقررات األكادميية ابملرحلتني األوىل والثانية
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 oعدد الساعات املعتمدة لكل مقرر ×  50درجة للمقررات ادكلينيكية ابملرحلة الثانية
o

يعامل التعلم المجتمعي والذي يدرس بالمرحلة اكول معاملة المقررا اإلكلينيكية.


o
o
o

توزع الدرجة النهائية لكل مقرر كما يلى -:
 %30جلميع األعمال الفصلية شاملة إمتحان أعمال السنة.
 %35لإلختبار التحريرى ىف هناية الفصل الدراسى .
 %10لإلختبار الشفوى ىف هناية الفصل الدراسى .
 %25لإلختبار العملى أو ادكلينيكى ىف هناية الفصل الدراسى.

o


إمتحانا أعمال السانة تكاون علا مادار الوصال ومسائول عنهاا اكقساام التاي تقاوم بالتادريس فيماا عادا مقاررا
اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي وحقوق اإلنسان والعلوم السلوكية فلايس لهاا امتحاناا دورياة .ال يحاتوظ الطالاب
بدرجة أعمال السنة في حالاة اإلعاادة مان ال اارك ولكان تحساب درجاا أعماال السانة بنسابة  %30مان مجماوع
الطالب في التحريري والشووي والعملي /اإلكلينيكي
تعقد امتحانا الوصال الدراساي اكول فاي شاهر ينااير للمساتويا مان اكول للراباع وفاي شاهر فبرايار للمساتويان
ال امس والسادس.
تعقد امتحانا الوصل الدراسي الثااني فاي شاهر يونياو فيماا عادا المساتويا ال اامس والساادس فتكاون امتحاناا
الوصل الدراسي الثاني في شهر أبسطس



عدد ساعا اإل تبار التحريري النهائي يعادل عدد السااعا النظرياة المعتمادة للمقارر وتاوزع علا ورقاة أسائلة
واحدة أو أكثر بحد أقص ثالث ساعا لكل ورقة.



الحد اكدن للنجاح ف أ مقرر هو  %60وال يكون الطالب ناجحاا ً فا أ مقارر إال إذا حصال علا  %30مان
درجة االمتحان التحرير النهاائ و ذلاك فيماا عادا اللغاة ااإلنجليزياة والحاساب اآللاي فتكاون درجاة النجااح كي
منهما  %50وال تضا الدرجا التي يحصل عليها الطالب فيهما إل مجموع الادرجا ساواء للمساتو او
إل المجموع التراكمي .






وتكون النسبة المئوية للدرجا النهائية والتقديرا

كما مبين بالجدول المرفق.

نظام التقييم " بنظام الساعات املعتمدة "

حيسممب التق ممدير ىف ك ممل مق ممرر دراسممى للطال ممب م ممن خ ممالل التقممدير ابلرم ممز -قيم ممة التق مدير -التق ممدير
اللفظى واملعدل ابلدرجات اجلدول كأ)
قيمة التقدير

التقدير ابلرمز

النسبة املئوية
 95فأكثر

4

A

 90القل من 95

3.7

A-

 85ألقل من 90

3.3

B+

 80ألقل من 85

3

B

 75ألقل من 80

2.7

B-
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التقدير اللفظى
ممتاز
جيد جداً
جيد

 70ألقل من 75

2.3

C+

 65ألقل من 70

2

C

 60ألقل من 65

1.7

C-

أقل من 60

0.0

F

منسحب

-

W

مقبول
ضعيف
منسحب

حساب معدل نقاط التقدير (املعدالت الرتاكمية و الفصلية)
-

معدل نقاط التقدير هو معدل حيدد املستوى األكادميى للطالب عن طريق املعدل الفصلى واملعدل الرتاكمى.
حيسب املعدل الفصلى على أساف املقررات الىت يسجل فيها الطالب خالل فصل دراسى معني.
حيسممب املعممدل الرتاكمممى علممى مجيممع املقممررات الممىت سممجل فيهمما الطالممب ىف مجيممع الفصممول الدراسممية حممىت اترخيممهو وهممو
حساب ملعدل منفصل كوليس متوسط ملعدالت).

حساب معدل نقاط التقدير للفصل الدراسى و التقدير العام :
-

حيدد لكل مقرر عدد من الساعات املعتمدة بناء على نسبة اثبتة من الساعات التدريسية للمقرر ىف اخلطة الدراسية.
حتدد لكل تقدير قيمة عددية كقيمة التقدير).

-

وحيسب املعدل الفصلى ) (GPAعلى أساف-:



حاصل ضرب القيمة العددية للتقدير ىف عدد الساعات املعتمدة للمقرر ويسمى " نقاط التقدير املكتسبة ".

 يقسم جمموع " نقاط التقدير املكتسمبة " علمى جممموع السماعات المىت قمام الطالمب بتسمجيلهاك م حالمة ادعمادة حتسمب
ساعات املرة اليت مت فيها النجاح)و ويكون انتج القسمة هو " معدل نقاط التقدير " .الرتاكمي والفصلي "

تعديل التقدير والتظلمات
-

تعتل مجيع التقديرات هنائية وذلك مبجرد اعتمادها رمسيا.

-

يحق للطالب التظلم من نتيجة اإلمتحانا في الل أسبوعين من إعالن النتائج المعتمدة
ينظر في التظلما لجنة المراقبة الكنترول ) مع عضو من لجنة الممتحنين المعتمدة للمادة

-

جيوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هنام خطع مادى ىف احلساب أو القيد .

الرسوب ىف املقررات

يعتل الطالب راسباً ىف املقررىف احلاالت اآلتية-:
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-

ىف حالة تغيب الطالب عن ادمتحان النهائى
إذا حصل على أقل من  %30من درجة ادمتحان التحريرى النهائى
عدم حتقيق  %60على األقل من جمموع درجات املقرر
إذا رسممب الطالممب ىف أى مقممرر إجبممارى ىف أى فصممل دراسممى فعليممه إعممادة ادمتحممان م ذات املقررأممما إذا رسممب ىف
مقمرر إختيمارى فبكمكانمه إعمادة ادمتحمان أو دراسمة مقمرر إختيمارى آخمر بمديل دكممال متطلبمات التخمر و وذلمك بعممد
استشارةاملرشد األكادمبي وموافقة جلنة اللانمجو

 التعمويض للنجماح يكمون وفقما ملما يقمره جملمس الكليممة وجملمس اجلامعمة وتكمون المدرجات املضمافة للنجماح إضمافة حقيقيممة
وليست إعتبارية
 احلد األقصى للتقدير للطالب عند جناحة م املواد اليت سبق له الرسوب فيها هو  Cوإذا حصل الطالب على درجة
أقل من  Cحتسب له الدرجة الفعلية اليت حصل عليها

اإلنذار األكادميي:
-

يتم وضع الطالب بير القادرين عل الحصول عل الحد اكدن المطلوب في المعدل اككاديمي  )GPAعل
قائمة اإلنذار اككاديمي.

 حيق للطالب على قائممة ادنمذار األكمادميي ادسمتفادة ممن آليمات دعمم املتعثمريني الميت تقمدمها الكليمة ممن خمالل جلنمة
نوعيممة تضممم اسممتاذ أم مراو نفسممية وأخصممائي إجتممماعي ابدضممافة للمرشممد األكممادميي وذلممك للوقمموف علممى أسممباب
التعثر و معاجلتها
 يسممماب للطالممب ان يعيممد دراسممة املقممررات الممىت اجتازهمما بتقممدير أقممل مممن  Cوذلممك لتحسممني املعممدل الرتاكمممى وحتتسممب
الدرجممة األعلممى الممىت حيصممل عليهمما الطالممب .وذلممك حبممد أقصممى ال ممة م مرات ط موال المملانمج وم حممدود  %10مممن
الساعات املعتمدة لللانمج

التعثر األكادميى
-

لطالب الذ يوشل ف الحصول عل معدل تراكم  )CGPAأقال مان  1.7لمادة ساتة فصاول دراساية متصالة
أو ف عشرة فصول دراسية بير متصلة يوصل من الكلية.

اإلنتقال من فصل دراسي إىل آخر ومن مستوى إىل التايل:

يشرتط لإلنتقال من فصل دراسي إىل فصل دراسي آخر النجاح م  %50على األقل من املقررات األساسية
كممما يسممماب للطالممب ادنتقممال للمسممتوى األعلممى بممذات املرحلممة م حالممة جناحممه م  %50علممى األقممل مممن املقممررات
األساسية للفصلني.

اإلنتقال من املرحلة األوىل " املستوايت الثالثة األوىل" إىل املرحلة الثانية

"املستوايت الثالثة األخرية" :
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 لإلنتقممال مممن املسممتوى الثالممث إىل املسممتوى الرابممع جيممب علممى الطالممب النجمماح بتقممدير مقبممول علممى األقممل ىف مجيممعاملقررات ادجبارية للمستوايت الثال ة األوىل.
وميناب الطالب فرصة فصلني دراسيني إضافيني لتحقيق النجاح ىف املقررات الىت رسمب فيهما ىف املسمتوايت الثال مة األوىل
وىف حالممة رسمموبه ىف مقممرر أو أكثممر يعطممى فرصممة عممام آخممركدوري إمتحممان مممن اخلممار ) حممىت حيق مق النجمماح ىف مجيممع
مقررات املستوايت الثال ة األوىل وإال إعتل مفصوالً من الكلية.
 ال حيصل الطالب على شهادة البكالوريوف إال بعد جناحه ىف مجيع املقررات ادجبارية وادختيارية املبينة ىف اللانمج بنهاي ممة املسم ممتوى الس ممادف جيم ممب علم ممى الطالم ممب النج مماح بتق ممدير مقب ممول عل ممى األق ممل ىف مجي ممع املق ممررات ادجباري ممةللمستوايت الثالث األخرية وميناب الطالب فرصة فصلني دراسيني إضافيني لتحقيق النجاح ىف املقررات المىت رسمب فيهما
وىف حالممة رسمموبه ىف مقممرر أو أكثممر يعطممى فرصممة عمماميني أخمريني كأربعممة أدوار مممن اخلممار ) حمىت حيقممق النجمماح ىف مجيممع
مقررات السنوات الثالث األخرية.

تعريف حالة الطالب

كلم مما أكم ممل الطال ممب  %16.6م ممن متطلب ممات التخ ممر ك 40س مماعة معتم ممدة) كلم مما أعت ممل مت ممنقال م ممن مس ممتوى إىل
مسمتوى أعلمى منمه ممن ك )6 -1واليتطلمب ذلمك حتديمد نوعيمة أو مسمتوى املقمررات الميت أكملهما الطالمب ويعتمل ذلممك
نوعا من تعريف ملوقع الطالب ابلكلية

االنقطاع عن الدراسة
-

يعتمل الطالممب منقطعماً عممن الدراسممة إذا ف يسمجل م فصممل دراسممي أو انسممحب مممن الفصمل سمواء ذلممك بعممذر أو بممدون
عذر
جيمموز أن ينقطممع الطالممب فصمملني متتمماليني أو ممما جمموعممة ال ممة فصممول دراسممية غممري متتاليممة كحممد أقصممى بشممرط احلصممول
على موافقة جملس الكلية و ويفصل من اجلامعة ىف حالة انقطاعه ممدة أطمول ممن ذلمك بمدون عمذر يقبلمه جملمس الكليمة
ويوافق عليه رئيس اجلامعة.

نظام أتديب الطالب للطب التكاملى :

الط ممالب املقي ممدون ابل مملانمج خاض ممعون للنظ ممام الت ممعديم املب ممني م ق ممانون تنظ مميم اجلامع ممات املصم مرية قم مانون  49لع ممام
 1972والقوانني املكملة و املعدلة له.

 تطبق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية وقرارات جملس الكلية م كافة املوضوعات اليت ف يرد بشعهنا
نص م هذه الالئحة
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نظام الدراسة واالمتحانات لطلبة
الكلية

 تمنح جامعةة المنوفيةة بنةاءا علةى طلةب مجلةس الكليةة درجةة البكةالوريوس فةي
الطب والجراحة .
 مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنوات.
 تنقسم الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلى مرحلتين:
 -1المرحلة األولى :وهي المرحلة ما قبل اإلكلينيكية مرحلة العلوم الطبية
األساسية وتشمل (الفرقة األولى – الفرقة الثانية– الفرقة الثالثة ).
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 -2المرحلةةة الثانيةةة :المرحلةةة اإلكلينيكيةةة وتشةةمل ( الفرقةةة الرابعةةة– الفرقةةة
الخامسة– الفرقة السادسة).
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أوال :المرحلة ما قبل اإلكلينيكية
وتشمل الفرق األولى والثانية والثالثة
يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة األولى:

المقرر
الدراسي

مدة الدراسة ثالثون أسبوعا
نظري(بالساعة) عملي(بالساعة)

التشريح اآلدمي
وعلم األجنة
(يشمل علم
الحياة)

120

120

الهستولوجيا

60

60

الفسيولوجيا
( وتشمل علم
الفيزياء الحيوية)

150
منها عشرة فيزياء
حيوية

60

الكيمياء الحيوية

75

60

اللغة اإلنجليزية

30

--

حقوق اإلنسان

30

--

الحاسب األلى

30

--

مدخل الى الجودة

15

--

االخـتبــــــارات
 تحريري مدته  3ساعاتمتضمنا علم األجنة
 اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعات اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعاتمتضمنا الفيزياء الحيوية.
 اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعات اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته ساعةواحدة
 تحريري مدته ساعةواحدة
 تحريري مدته ساعةواحدة
 تحريري مدته ساعةواحدة
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الدرجة
النهائية
250

150

250

150
50
20
50
20

يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة الثانية:

المقرر
الدراسي

مدة الدراسة ثالثون أسبوعا
نظري(بالساعة) عملي(بالساعة)

التشريح اآلدمي
وعلم األجنة

120

120

الهستولوجيا

60

60

الفسيولوجيا
( وتشمل علم
الفيزياء الحيوية)

150

60

الكيمياء الحيوية

75

60

العلوم السلوكية و
اإلنسانية

30

--

االخـتبــــــارات
 تحريري مدته  3ساعاتمتضمنا علم األجنة
 اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعات اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعاتمتضمنا الفيزياء الحيوية.
 اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته  3ساعات اختبار عملي اختبار شفوي تحريري مدته ساعةواحدة

الدرجة
النهائية
250

150

250

150
50

يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة الثالثة:

المقرر
الدراسي
الباثولوجيا

مدة الدراسة ثالثون أسبوعا
نظري(بالساعة) عملي(بالساعة)
120

120
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االخـتبــــــارات
 اختباران تحريريانمدة كل منهما ساعتان

الدرجة
النهائية
300

الفارماكولوجيا

120

60

الميكروبيولوجيا و
المناعة الطبيعية

90

60

الطفيليات

60

60

 اختبار عملي اختبار شفوي اختباران تحريريانمدة كل منهما ساعتان
 اختبار عملي اختبار شفوي اختبارتحريري مدته 3ساعات.
 اختبار عملي اختبار شفوي اختبار تحريري مدتهساعتان و نصف.
 اختبار عملي -اختبار شفوي

300

200

150

ثانيا :المرحلة اإلكلينيكية
و تشمل الفرق الرابعة و الخامسة و السادسة
يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة الرابعة:

المقرر
الدراسي

مدة الدراسة ()32أسبوعا
عملي أو
نظري(بالساعة) إكلينيكي(باألسبوع)

طب و جراحة
العين

80

 8أسابيع

األذن و األنف و
الحنجرة

64

 4أسابيع

الطب الشرعي و
السموم
اإلكلينيكية

80

عملي (ثمانى ساعات
أسبوعيا)
 +إكلينيكي (لمدة
أسبوعين)
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االخـتبــــــارات
 اختبار تحريري مدتهساعتان و نصف
 اختبار إكلينيكي اختبار شفوي اختبار تحريري مدتهساعتان و نصف
 اختبارإكلينيكي اختبار شفوي اختبارتحريري مدته 3ساعات.
 اختبارات عملية وإكلينيكية -اختبار شفوي

الدرجة
النهائية
250

200

200

طب المجتمع

128

عملي (ستة أسابيعا)
 +تدريب ميدانى (لمدة
أسبوعين)

طب األسرة

30

  3أسابيع عملى فيمراكز صحة األسرة
 1أسبوع تدريب فيمعمل المهارات بقسم
طب األسرة

36

 اختبارتحريري مدته 3ساعات.
 اختبارات عملية و تطبيقيةميدانية
 اختبار شفوي اختبار تحريري مدته ساعة( بنظام حل
واحد
المشاكل المتكاملة وأسئلة
متعددة االختبارات ) ويوضع
االمتحان بمعرفة قسم طب
األسرة بعد أخذ أسئلة متعددة
من األساتذة القائمين بالتدريس.
 اختبارات عملية وتطبيقيةفي معمل المهارات .
 -اختبار شفوي.

300

50

يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة الخامسة:

المقرر

مدة الدراسة ()36أسبوع

االخـتبــــــارات

عملي أو
الدراسي
نظري(بالساعة) إكلينيكي(باألسبوع)

أمراض
الباطنة و
فروعها

216

 22أسبوع

طب
األطفال

108

 10أسبوع

طب
األسرة

30

 3أسابيع عملى في
مراكز صحة األسرة
 1أسبوع تدريبميدانى في معمل
المهارات بقسم طب
األسرة

  3اختبارات تحريرية مدة كلمنها  3ساعات (ألمراض الباطنة
و فروعها)
 اختبار تحريري مدته ساعتان(لألمراض الجلدية و التحاليل
الطبية)
 اختبارات إكلينيكية اختبارات شفوية و عملية اختباران تحريريان مدة األول 3ساعات و الثاني اختبار
موضعي مدته ساعتان.
 اختبارإكلينيكي اختبار شفوي اختبار تحريري مدته ساعةواحد ( بنظام حل المشاكل
المتكاملة وأسئلة متعددة
االختبارات ) ويوضع االمتحان
بمعرفة قسم طب األسرة بعد أخذ
أسئلة متعددة من األساتذة القائمين
بالتدريس
 اختبارات عملية وتطبيقية فيمعمل المهارات .
 -اختبار شفوي.

الدرجة
النهائية

900

500

50

يبين الجدول التالي توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات للفرقة السادسة:

المقرر

االخـتبــــــارات

مدة الدراسة ()36أسبوع
37

الدرجة

عملي أو
الدراسي
نظري(بالساعة) إكلينيكي(باألسبوع)
الجراحة و
فروعها

216

 22أسبوع

النهائية
 3اختبارات تحريرية مدة كلمنها  3ساعات (الجراحة و
فروعها) يخصص لها جميعا
 450درجة
 اختبار إكلينيكي -اختبار شفوي

900

طب
النساء و
التوليد

108

 10أسبوع

 اختباران تحريريان مدة األول 3ساعات و الثاني مدته ساعتان.
 اختباراتإكلينيكية -اختبارات شفوية

500

طب
األسرة

30

 3أسابيع عملى في
مراكز صحة األسرة
1أسبوع تدريب
ميدانىفي معمل
المهارات بقسم طب
األسرة

 اختبار تحريري مدته ساعةواحد ( بنظام حل المشاكل
المتكاملة وأسئلة متعددة
االختبارات ) ويوضع االمتحان
بمعرفة قسم طب األسرة بعد أخذ
أسئلة متعددة من األساتذة القائمين
بالتدريس .
 اختبارات عملية وتطبيقية فيمعمل المهارات .
 -اختبار شفوي.

50
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يبين الجدول التالي توزيع الساعات و االمتحانات و الدرجات على مقرر الباطنة وفروعها:

عدد الساعات واألسابيع الدراسية
المقرر

توزيع االمتحانات و الدرجات

نظري(بالساعة) إكلينيكي(باألسبوع) أعمال
السنة

 .1الباطنةةةةةةةةةةةةةةةةة
العامة.
 .2فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع
الباطنة:
 األمةةةةةةةةراض
العصةةةةةةةةةةةبية
والنفسية.
 األمةةةةةةةةراض
الصدرية.
 أمةةةةةةةةةةةةراض
القلةةةةةةةةةةةةةب و
األوعيةةةةةةةةةةةةةة
الدموية.
 األمةةةةةةةةراض
المتوطنة.

110

11

90

66

8

70

24
16

3
-

20
-

  3اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراتتحريرية مدة كل منهةا
 3سةةةاعات مجموعهةةةا
 390درجةةة يخصةةص
لكةةل منهةةا  130درجةةة
و يوضةةةةةع االمتحةةةةةةان
بمعرفةةةة قسةةةم الباطنةةةة
العامةةة مةةع أخةةذ أسةةئلة
متعةةةددة مةةةن األسةةةاتذة
القائمين بالتةدريس فةي
فروع الباطنة.

 اختبةةةةةةار تحريةةةةةةريمدتةةةه سةةةاعتان تةةةوزع
درجاته كالتالي:

30
30

 .3األمةةةةةةةةراض
الجلدية.
 .4الباثولوجيةةةةةةا
اإلكلينيكية.

المجموع

216

22

االختبارات
التحريرية

180

450

االختبارات
اإلكلينيكية
والشفوية
والعملية

240

تشةةارك فيهةةا
فةةةةةةةةةةةةةةةةةروع
الباطنةةةة مةةةع
الباطنةةةةةةةةةةةةةةةة
العامة

اختبةةةةةةةةارات
إكلينيكيةةةةةة و
عملية توزع
درجاتهةةةةةةةةةةةا
كالتالي:

20
10

270

يبين الجدول التالي توزيع الساعات و االمتحانات و الدرجات على مقرر الجراحةوفروعها

المقرر

عدد الساعات واألسابيع الدراسية

39

توزيع االمتحانات و الدرجات

نظري(بالساعة) إكلينيكي(باألسبوع) أعمال االختبةةةةةةةةةةةةةةارات
السنة التحريرية

االختبةةةةةةةارات
اإلكلينيكيةةةةةةةةةةة
والشةةةةةةةةةةةةةفوية
والعملية

  3اختبةةةةةةةةةةةاراتتحريريةةة مةةدة كةةل
منهةةةةةا  3سةةةةةاعات
مجموعهةةةةةةةةا 450
درجةةةةة يخصةةةةص
لكةةةةةل منهةةةةةا 150
درجة ويراعى أن
يخصص من بينها
لكةةةل مةةةن جراحةةةة
العظةةةام وجراحةةةةة
المسةةةةةةةةةةةةةةةالك 40
درجة.
 يوضع االمتحانبمعرفةةةةةةةةة قسةةةةةةةةم
الجراحةةةةة العامةةةةة
مةةةةع اخةةةةذ بعةةةةض
األسةةةةةةةةةئلة مةةةةةةةةةن
األسةةةاتذة القةةةائمين
بالتةةةةةةةدريس فةةةةةةةي
فةةةةروع الجراحةةةةة
المشاركة.

 270درجة
تتشارك فيها
الجراحةةةةةةةةةةة
العامةةةةة مةةةةع
التخصصات
المشةةةةةةةةاركة
فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
التدريس.

 .5الجراحةةةةةة
العامة.
 .6فةةةةةةةةةةةةروع
الجراحةةةةةةةةةةةة
التةةةي تةةةدرس
160
بمعرفةةة قسةةم
الجراحةةةةةةةةةةةة
العامة.

 .7جراحةةةةةةةة
العظام.
 .8جراحةةةةةةةة
المسالك.

المجموع

120
14

28

4

28

4

30
30

216

180

22

450

ضوابط الدراسة واالمتحانات

40

270

أ  -ضوابط الدراسة واالمتحان بالمرحلة ما قبل اإلكلينيكية

:

 مدة الدراسة بهذه المرحلة  30ثالثون أسبوعا ،ويعقد االمتحان في دورين:
 الدور األول:في شهر مايو.
 الدور الثاني:في شهر سبتمبر.
 مةةع مراعةةاة أنةةه يجةةوز لمجلةةس الجامعةةة بنةةاءا علةةى توجيةةه مجلةةس الكليةةة تعةةديل مواعيةةد
االمتحانات وبالتالي عدد األسابيع الدراسية.
 درجة النجاح في اللغة اإلنجليزية وحقوق اإلنسان والحاسب األلى ومةدخل االجةودة ( % 50
) لكل منهم وال تضم الدرجات التةي يحصةل عليهةا الطالةب إلةى مجمةوع الةدرجات سةواء للفرقةة
األولى أو للمجموع التراكمي.
 ال يعةةوق رسةةوب الطالةةب فةةي مقةةررات اللغةةة اإلنجليزيةةة و الحاسةةب األلةةى وحقةةوق اإلنسةةان
ومدخل الجودة من االنتقال إلى الفرقة األعلى حتى الفرقة النهائية وال يتم التخرج بعد النجاح في
هذه المواد  .وأما بالنسبة لمادة العلوم السلوكية واإلنسانية فيمكن لطالةب اإلنتقةال بهةا إلةى الفرقةة
الثالثة وال يمكنه اإلنتقال إلى الفرقة األعلى إال بالنجاح بها .
 يحدد المتحانات أعمال السنة  %20عشرون بالمائة مةن الدرجةة الكليةة للمةادة فيمةا عةدا
اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والعلوم السلوكية فال تعقد لها امتحانات أعمال سنة.
 توزع درجة أعمال السنة على االمتحانات الدورية التي يعقدها القسم وتتحةدد مسةئولية القسةم
العلمي في تسليم درجة أعمال السنة إلى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور األول.
 تخصص لدرجات االمتحان التحريري  %50خمسون بالمائةة مةن الدرجةة الكليةة للمةادة
ليصبح توزيع الدرجات كالتالي:
 %50لالمتحان التحريري.
 %30لالمتحان العملي والشفوي (اليزيدالشفوى عن  %10من إجمالى المادة)
 %20المتحان أعمال السنة.
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ب  -ضوابط الدراسة واالمتحانات بالمرحلة اإلكلينيكية:
مدة الدراسة بالفرقة الرابعة  32اثنين وثالثون أسبوعا .
 مدة الدراسة بكل من الفرقتين الخامسة والسادسة  36ستة وثالثون أسبوعا .
 مدة الدراسة واالمتحان في المرحلة اإلكلينيكية على النحو التالي:
الفرقة الدراسية
الرابعة
الخامسة
السادسة

بداية الدراسة

الدور األول

الدور الثاني

أكتوبر
أكتوبر
نوفمبر

يونيو
يوليو
نوفمبر

سبتمبر
سبتمبر
يوليو

 مةةع مراعةةاة أنةةه يجةةوز لمجلةةس الجامعةةة بنةةاءا علةةى توصةةية مجلةةس الكليةةة تعةةديل مواعيةةد
االمتحانات ومواعيد بداية الدراسة بالمرحلة اإلكلينيكية وبالتالي عدد األسابيع الدراسية.
 يخصص المتحانات أعمال السنة  %20من الدرجة الكلية للمادة ويكون مسةئوال عنهةا القسةم
األم مع األقسام الفرعية المشاركة في التدريس اإلكلينيكي للطالب وفقا للدرجة المخصصةة لكةل
قسةةم وتحتسةةب درجةةة أعمةةال السةةنة للطةةالب بنةةاء علةةى مةةا يةةتم لهةةم مةةن تقيةةيم فةةي نهايةةة الةةدورة
اإلكلينيكية كل في موعده حسب توزيع الجدول الدراسي.
 تخصص لدرجات االمتحان التحريري  % 50خمسون بالمائةة مةن الدرجةة الكليةة للمةادة
وذلك في جميع المواد ليصبح توزيع الدرجات كالتالي:
 %50لالمتحان التحريري
 %30لالمتحان اإلكلينيكي والشفوي(اليزيدالشفوى عن  %10من إجمالى المادة)
 %20ألعمال السنة

الجدول التالي يبين توزيع درجات مرحلة البكالوريوس:

المرحلة
الدراسية
ما قبل اإلكلينيكية

مجموع
الدرجات

درجات الفرقة الدراسية
األولى
800

الثانية
850

42

الثالثة
950

2600




اإلكلينيكية

الرابعة
1000

الخامسة
1450

السادسة
1450

3900

المجموعالتراكمي

---

---

---

6500

التعويض للنجاح يكون وفقا لما يقره مجلةس الكليةة بنةاء علةى توصةية لجنةة الممتحنةين وتكةون
الدرجات المضافة للوصول لدرجة النهاية الصغرى للمادة إضافة حقيقة وليست اعتبارية.
يحتسب التقدير العام للطةالب فةي درجةة البكةالوريوس علةى أسةاس المجمةوع الكلةي للةدرجات
التي حصلوا عليها في جميع السنوات الدراسية المجموع التراكمي ويتم ترتيبهم وفقةا لهةذا
المجموع.

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع العام كالتالي:

التقدير

من

إلى

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول

 % 85فأكثر
% 75
% 65
% 60

ألقل من % 85
ألقل من % 75
ألقل من % 65

يقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين اآلتيين:

التقدير
ضعيف
ضعيف جدا

إلى

من

ألقل من % 60
% 30
أقةةل مةةن  % 30فةةي درجةةة االمتحةةان التحريةةري للمةةادة أو مةةن
المجموع الكلي للدرجات أو غياب الطالب بدون عذر

وقف القيد
ال يجوز أن تقل مدة وقف القيد من عام دراسي كامل .ال يجوز أن تزيد المدة عن سنتين متتةاليتين أو
متفرقتين.يجوز مدهما بقرار من مجلس شئون التعليم والطالب بالتفويض من مجلس الجامعة.

االعتذار عن عدم دخول االمتحان
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أ  -األعذار المرضية:
-1

-2

-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9
-10

يكةةون النظةةر فةةي األعةةذار المرضةةية مةةن اختصةةاص اللجنةةة الطبيةةة بالجامعةةة ويجةةوز للجنةةة
استشةةارة األخصةةائيين بالمستشةةفى الجةةامعي أو مستشةةفى الكليةةة فةةي الحةةاالت التةةي تحتةةاج إلةةى
استشارة وبالنسبة لألمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبيةة علةى لجنةة ثالثيةة مشةكلة
من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.
وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية العامةة أو المركزيةة
أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة.
ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشةفى وأن يكةون موقعةا عليهةا مةن الطبيةب المعةالج مةع بيةان
أسمه وتخصصه كما تعرض على اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون
معتمةةدة مةةن القنصةةلية المصةةرية وطبيبهةةا إذا وجةةد وال يعتمةةد الشةةهادات الطبيةةة الصةةادرة م ةن
األطباء أو المستشفيات الخاصة.
يقدم طلب االعتذار عند عدم دخول االمتحان قبل بدء االمتحان أو أثنائه أو خةالل يةومين علةى
األكثر من تاريخه وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميةد الكليةة
ويةةودع إمةةا باليةةد أو بأرشةةيف الكليةةة أو يرسةةل إلةةى الكليةةة بالبريةةد المسةةجل المصةةحوب بعلةةم
الوصول وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .
تقةةوم إدارة شةةئون الطةةالب بالكليةةة فةةور وصةةول الطلةةب إليهةةا بإخطةةار الطالةةب بالتقةةدم لةةإدارة
الطبية كما تخطر في اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك.
يجب البت في األعةذار المرضةية بوضةع التقريةر الطبةي عنهةا وإخطةار شةئون الطلبةة ولجةان
النظام والمراقبة واالمتحان بالكليةات بأسةرع وقةت ممكةن وقبةل إعةالن نتةائج االمتحةان بوقةت
كافي.
إذا كان المرض أثناء االمتحان يتم توقيةع الكشةف الطبةي علةى الطالةب وكتابةة التقريةر الطبةي
فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة االمتحان على أن يعتمده بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
إذا كةةان مةةرض الطالةةب ال يمكنةةه مةةن الحضةةور إلةةى اإلدارة الطبيةةة فعليةةة أن يلجةةأ إلةةى أقةةرب
مستشةةةفى حكةةةومي عةةةام أو مركةةةزي أو مؤسسةةةة صةةةحية عامةةةة لجهةةةة إقامتةةةه وعليةةةه اإلقامةةةة
بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورا بةذلك مةع شةهادة باسةم المستشةفى موقعةا عليهةا مةن الطبيةب
المعالج مع بيان أسمه وتخصصه وتقوم الكليةة بتحويةل األوراق إلةى اللجنةة الطبيةة للنظةر فةي
الحالة المرضية.
ال يجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان في الدور الواحد.
ال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة للمرضى إال بمقر الكلية.
يختص عميد الكلية في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
يجوز للطالب أن يتقدم بأعذار قهرية خالل السنوات الدراسةية وأن عةدد األعةزار غيةر محةدده
مع تسديد مبلغ  300جنية فقةط ثالثمائةة جنيةة عةن العةذر المرضةى بةدأ مةن العةذر الثالةث أمةا
األعذار الغير مرضية فيسدد عنها الطالب :
 -1الثالث  400جنية
 -2الرابع  700جنيه
 -3الخامس فأكثر  1000جنية .

ب –األعذار االجتماعية:
 يجب على الطالب أن يرفق بطلب اإلذن بعدم دخول االمتحان بعةذر اجتمةاعي شةرحا بهةذا العةذر
مصحوبا بكافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقةدم منةه وال يعتةد فةي ذلةك ألي أوراق أو
مستندات صادرة من جهات غير رسمية.
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 تسري على األعذار االجتماعية األحكام الواردة في البنود  10 – 7 – 4 – 2من البند السةابق ( أ
) الخاص باألعذار المرضية.

ج – أحكام عامة للقيد واألعذار:
يكون تقدير األسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو االعتةذار عةن عةدم دخةول االمتحةان لعةذر اجتمةاعي
مةةن اختصةةاص مجلةةس الكليةةة أو مجلةةس ش ةئون التعلةةيم والطةةالب كةةل فةةي حةةدود اختصاصةةه بعةةد دراسةةة
الظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة على حدة.

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

مةةدة تقةةديم طلبةةات الةةتظلم مةةن النتةةائج أسةةبوعين مةةن تةةاريخ اعتمةةاد النتيجةةة أوالتةةاريخ الةةذي
يحدده عميد الكلية للفرق الدراسية مجتمعة.
تقدم الطلبات مستوفاة طوابع الجامعة فئةة العشةرين جنيهةا للمةادة الواحةدة إلةى إدارة شةئون
التعليم بالكلية.
مراجعة ورقة االمتحانةات عةن طريةق تقةديم طلةب إلةى إدارة الجامعةة ودفةع الرسةوم 100
جنية فى حضور الطالب.
تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بعرض التظلمات على السةيد األسةتاذ الةدكتور عميةد الكليةة
أو من يفوضه إلحالتها إلى الكنترواللمختص.
يقومالكنترول أو اللجنة التي يشكلها عميد الكليةة لهةذا الغةرض بدراسةة التظلمةات وتحريةر
محضر بنتيجة الفحةص وعرضةه علةى السةيد األسةتاذ الةدكتور عميةد الكليةة لعرضةه علةى
مجلس الكلية.
تحفظ التظلمات بملف الطالب مع نتيجة التظلم للرجوع إليها عند الحاجة.
تعلةن نتةائج التظلمةات ويخطةر الطالةب الةةذي تتغيةر حالتةه بنتيجةة الةتظلم – وترفةع لمجلةةس
الجامعة

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

نظام تأديب الطالب
تنص المادة ( )124من قانون تنظيم الجامعات:
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:
 -1األعمال المخلة بأعمال الكلية أو المنشآت الجامعية.
 -2تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضةرات
واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
 -3كةل فعةل يتنةةافى مةع الشةةرف والكرامةة أو مخةل بحسةةن السةير والسةةلوك داخةل الجامعةةة أو
خارجها
 -4كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
 -5كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
 -6كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو االشتراك فيهةا بةدون تةرخيص سةابق مةن السةلطات
الجامعية المختصة.
 -7توزيع النشرات أو إصدار جرائد بأيةة صةورة بالكليةات أو جمةع توقيعةات بةدون تةرخيص
سابق من السلطات الجامعية المختصة.
 -8االعتصةةام داخةةل المبةةاني الجامعيةةة أو االشةةتراك فةةي مظةةاهرات مخالفةةة للنظةةام العةةام أو
اآلداب.

تنص المادة ( )125من قانون تنظيم الجامعات على:
كل طالب يرتكب غشا أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلةبس يخرجةه العميةد أو مةن ينةوب
عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر راسبا في جميةع
مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديةب ،أمةا فةي األحةوال األخةرى فيبطةل االمتحةان
بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قةد
منحت للطالب قبل كشف الغش.

تنص المادة ( )126من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

العقوبات التالية:

التنبيه شفويا أو كتابة.
اإلنذار.
الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا.
الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا.
وقةف قيةةد الطالةب لدرجةةة الماجسةةتير أو الةدكتوراه لمةةدة ال تتجةةاوز شةهرين أو لمةةدة فصةةل
دراسي
إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا.
الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسيأو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة ال تزيد على فصل دراسي.
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 -12الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخةرى ويترتةب عليةه عةدم
صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
 ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلى
ولي أمر الطالب.
 وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
 ولمجلةةس الجامعةةة أن يعيةةد النظةةر فةةي القةةرار الصةةادر بالفصةةل النهةةائي بعةةد مضةةي ثةةالث
سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار .

مادة  – 127الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :
-1
-2

-3
-4

األساتذة واألساتذة المساعدين  :ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة فى المادة
السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجماعية المختلفة .
عميد الكلية  :وله توقيع العقوبات الثمانى األولى المبينة فى السابقة  ،وفى حالة حدوث
إضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو اإلمتحان
يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة  ،على أن يعرض األمر
خالل إسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل
النهائى من الجامعة  ،وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات  ،وذلك
للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
رئيس الجامعة  :وله توقيع جميع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة اإلخيرة
وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ،وله أن يمنح الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول
أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
مجلس التأديب  :وله جميع العقوبات .

مادة  _ 128ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة
()126إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى
الموعد المحدد للتحقيق سقط حقة فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
واليجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب .
مادة  _ 129القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة
 127تكون نهائية .
ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خالل إسبوع من
تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عزر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يتقدمه إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ إبالغه بالقرار  ،ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس
الجامعة للنظر فيها .

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

واجبات الطالب اجلامعى
 –1المحافظة علي نظافة المكان داخل وخارج الكلية .
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– 2االلتزام بالمحافظة علي أخالقيات وسلوكيات طالب الطب باعتباره من وجهة نظر الجميع أنه
طالب مثالي و متميز
 – 3المحافظة علي أثاث الكلية ومحتوياتها .
 – 4االلتزام بعدم الجلوس داخل الصالة الرئيسية بالكلية بالدور األرضي كذلك ساللم الكلية .
 – 5المشاركة والتفاعل في األنشطة الطالبية من خالل إدارة رعاية الشباب .
 – 6االلتزام بالدخول من البوابة الخاصة بالطالب وإبراز كارنيه الكلية .
 – 7االلتزام بمواعيد حضور المحاضرات .
 – 8االلتزام بآداب االستماع داخل المحاضرات .
 – 9االلتزام بغلق الموبيالت داخل المحاضرات .
 – 10عدم تناول األطعمة والمشروبات داخل المحاضرات .
 – 11التعامل باحترام مع جميع العاملين بالكلية .
 – 12االلتزام بارتداء البالطو داخل الدروس العملية واإلكلينيكية .
ملحوظة
نرجو من الطالب االهتمام بكل ما هو جديد عن الكلية من خالل موقعها على النت.

www.mnfmed.org
إيميل وحدة ضمان الجودةwww.mfm2015.Com
للتواصل مع رعاية الشباب الدخول على الفيس بوك على رعاية الشباب بكلية طب
المنوفية

الخدمات العامة التي تقدم
للطالب
 .1إدارة شئون التعليم والطالب.
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 .2إدارة رعاية الشباب.
 .3إدارة المكتبة .
 .4إدارة المعامل والوحدات ذات الطابع الخاص .
 .5المستشفيات الجامعية.
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خدمات إدارة شئون التعليم
بالكلية

تبين الجداول اآلتية حصرا للخدمات التي تقوم بها إدارة شئون التعليم للطالب :

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

م

نوع الخدمة التي تؤدى
للطالب

1

استقبال الطالب الجدد

2

استخراج البطاقة الجامعية كارنيه
الطالب

 .1تقديم اإليصال الدال على سداد الرسوم المستحقة عةن
العام الدراسي إلى مسئول الفرقة.
 .2تقديم صورة شخصةية للطالةب مةع إثبةات الشخصةية
لإطالععليها
 .3يتم تسليم البطاقة فور وصولها من المطبعة

3

إجراء استخراج بدل فاقد للكارنيه

يتم تحرير محضر لدى األمن بالكلية بفقد الكارنيه.
يةةتم تقةةديم طلةةب إلةةى مسةةئول الفرقةةة باسةةم أ.د /عميةةد
الكليةةة ويلصةةق عليةةه طةةابع شةةعار جامعةةة فئةةة خمسةةه
جنيهات.
يتم تسليم الكارنيه فور وصوله من المطبعة

.1

.2

.3

.1
.2

.3

بعد ظهةور نتيجةة التنسةيق يتوجةه الطالةب إلةى الكليةة
ومعهبطاقة الترشيح لتوقيع الكشف الطبي في الميعةاد
المحددالذي يعلن بالكلية.
بعد توقيع الكشف الطبي وظهور نتيجة الكشف يقوم
الطالببأخذ أذن دفع من مسئول الفرقة للتسديد بخزينة
الكلية.
يتوجةةةه الطالةةةب باإليصةةةال الةةةدال علةةةى السةةةداد إلةةةى
مسةةئواللفرقة األولةةى ومعةةه صةةورة شخصةةية واثبةةات
شخصيةلعملكارنية الكلية
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م

نوع الخدمة التي تؤدى
للطالب

4

استخراج شهادة قيد للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب
.1

يةةتم تقةةديم طلةةب إلةةى مسةةئول الفرقةةة باسةةم أ.د/عميةةد
الكليةةة ويلصةةقعليه طةةابع شةةعار جامعةةة فئةةة خمسةةه
جنيهات .

.2

الحصةول علةى إذن دفةع مةن مسةئول الفرقةة ثةم يسةدد
بالخزينة.

 .3يتم تسليم الشهادة فى اليوم التالي مباشرة .
 .1التوجه إلى مسئول الفرقة لتسليمه نمةوذج  6جنةد لتحديةد
موقفة من التجنيد.
5

6

إجراءات تأجيل التجنيد

طلب االعتذار عن أداء االمتحان (
الطالب له الحق في التقدم باالعتذار
فرصتين متفرقتين خالل السنوات
الدراسية بالكلية ويجوز في حالة
الضرورة بقرار من مجلس الجامعة
منح الطالب أكثر من فرصة وذلك
بدأ من العذر الثالث .

 .2يقةةوم مسةةئول الفرقةةة بإرفةةاق نمةةوذج  2جنةةد مةةن ملةةف
الطالب مع نمةوذج  6جنةد ويرسةل إلةى مكتةب االتصةال
العسكري لتحديد موقف الطالب من التجنيد.
 .1يتقةةةةدم الطالةةةةب إلةةةةي مسةةةةئول الفرقةةةةة بطلةةةةب تحويةةةةل
للقومسيون الطبي باإلدارة الطبية لتوقيةع الكشةف الطبةي
عليه .
 .2يتم تجميع التقارير الطبية الواردة من القومسيون الطبةي
ثم يتم عمل مذكرة بالتقارير التةي تةم الموافقةة عليهةا مةن
القومسةةيون الطبةةي وذلةةك لعرضةةها علةةي لجنةةة شةةئون
التعليم والطالب تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية .
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م

نوع الخدمة التي تؤدى
للطالب

7

طلب إيقاف القيد يجوز لمجلس الكلية
أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين
دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خالل
مدة الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر مقبول
وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس
الجامعة زيادة مدة وقف القيد

8

التحويل لإدارة الطبية

9

اعتماد األوراق الخاصة بالسكن بالمدن
الجامعية

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب
 .1يتقدم الطالةب بطلةب إلةى مسةئول الفرقةة إليقةاف قيةده
مرفق به شهادة بأسباب إيقاف القيد ويتم عمةل مةذكرة
للعةةرض علةةى لجنةةة شةةئون الطةةالب تمهيةةدا لعرضةةها
على مجلس الكلية.
 .2يتم لصق عدد اثنين طةابع شةعار جامعةة علةى الطلةب
فئة خمسة جنيه.
 .1التقدم بكارينه الكلية إلى مسئول الفرقة للحصول
على خطاب تحويل لإدارة الطبية إلجراء الكشف
الطبي على الطالب.
 .1الحصول على ملف من المدينة الجامعية

10
استخراج اشتراك في هيئة النقل

 .2يمةةأل الملةةف بمعرفةةة الطالةةب وتلصةةق عليةةه صةةورة
شخصية
 .3يتم مراجعة الملف بمعرفة مسئول الفرقة ويعتمد من
الكلية.
 .1التقدم إلى مسئول الفرقة بنموذج االشةتراك مسةتوفي
كافةةةة البيانةةةات  +عةةةدد  2صةةةورة شخصةةةية تسةةةلم
لمسئول الفرقة  +كارنيه الكلية.
 .2يتم تجميع النمةاذج المقدمةة مةن الطةالب ويةتم ختمهةا
واعتمادها من شئون الطةالب علةى أن تسةلم للطالةب
في اليوم التالي.
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م

نوع الخدمة التي تؤدى
للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

11

استخراج البطاقة الشخصية

 .1التقدم بالنموذج الخاص بالبطاقة الشخصية إلى مسةئول
الفرقة مستوفي البيانةات  +عةدد  2صةورة شخصةية +
كارنيه الطالب.
 .2تقةةوم شةةةئون الطةةةالب بمراجعتةةةه طبقةةةا لملةةةف الطالةةةب
واعتماده وتسلم في اليوم التالي.

12

استخراج استمارة دخول االمتحان
للسنة النهائية
(نموذج )1

13

طلب استخراج شهادة تخرج باللغة
العربية واألجنبية أو شهادة تقديرات
ستة سنوات

14

إجراءات التحويل من الكلية

 .1التوجةةه إلةةى مسةةئول الفرقةةة للحصةةول علةةى اسةةتمارة
دخول االمتحان.
 .2تمأل البيانات بمعرفة الطالب وتلصق صورة شخصية
عليهةةا ويةةتم مراجعتهةةا مةةن قبةةل مسةةئول الفرقةةة طبقةةا
لشةةةهادة مةةةيالد الطالةةةب وتعتمةةةد وترسةةةل إلةةةى إدارة
الخريجين بالجامعة الستخراج الشهادة األصلية.
 .1التقةةدم إلةةى مسةةئول الخةةريجين بشةةئون الطةةالب بطلةةب
السةةتخراج شةةهادة تخةةرج أو شةةهادة تقةةديرات بطلةةب
ملصق بةه طةابع شةعار جامعةة فئةة خمسةة جنيهةات +
صورة شخصية للطالب.
 .2يتم تسليم الشهادة في اليوم التالي مباشرة
 .1يتم التحويل عن طريق التحويل اإللكترونى
 .2يةةةتم شةةةراء مظةةةروف تحويةةةل مةةةن إدارة شةةةئون التعلةةةيم
بالجامعة .
 .3يتقةةدم الطالةةب بطلةةب إلةةى مسةةئول الفرقةةة للحصةةول علةةى
بيةةةان حالةةةة موضةةةحا بةةةه بأنةةةه مقيةةةد بأحةةةد الفةةةرق بالكليةةةة
ومجموعةةةةة بالثانويةةةةة العامةةةةة وتةةةةاريخ التحاقةةةةه بالكليةةةةة
والمدرسة الحاصل منها على الثانوية العامة.
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م

نوع الخدمة التي تؤدى للطالب

األوراق والمستندات المطلوبة
والخطوات التي يتبعها الطالب

15

التحويل إلى الكلية

 .1يةةتم شةةراء مظةةروف تحويةةل مةةن إدارة شةةئون
التعليم بالجامعة ويتقدم بةه إلةى مسةئول الفرقةة
بالكليةةة وذلةةةك بعةةد تقةةةديم بيةةان حالةةةة دراسةةةية
بالةةدرجات مةةن الكليةةة المقيةةد بهةةا ويةةتم عةةرض
الموضةةوع علةةى مجلةةس الكليةةة للموافقةةة علةةى
التحويل من عدمه .
 .2يتقدم الطالب إلى مكتب التحةويالت المركةزي
للجامعة ومعه بيان حالة مةن الكليةة المقيةد بهةا
موضةةةحا بةةةه تةةةاريخ الحصةةةول علةةةى الثانويةةةة
العامة ومجموعة والمنطقة التعليمية التابع لهةا
 +بطاقة شخصية  +إيصال مكتب التنسةيق +
بطاقة الترشيح  +إثبات سكن.
 .3تقةةوم مكتةةةب التحةةةويالت المركةةةزي بالجامعةةةة
بإرسةةال طلبةةات التحويةةل للكليةةة العتمادهةةا ثةةم
يرد إلى مكتب التحةويالت العتمادهةا مةن أ.د/
رئيس الجامعة.

16

إعداد مكافآت التفوق للطالب
( تصرف مكافآت تفوق للطالب المستجدين
الحاصلين على أكثر من  %80بواقع  84جنيه
والطالب الثالثين األوائل  120جنيه.
بالنسبة للطالب المستجدين الحاصلين على شهادات
معادلة وشهادة  I.G.C.S.Eال يحق لهم الحصول
على أي مكافأة.

 .1يةةةتم عمةةةل كشةةةوف صةةةرف المكافةةةأة بمعرفةةةة
شةةئون الطةةالب للطةةالب المسةةتجدين والقةةدامى
وتعتمةةةةةةةد مةةةةةةةن اإلدارة وترسةةةةةةةل للجامعةةةةةةةة
العتمادها.
 .2يةةتم الصةةرف مةةن خزينةةة الكليةةة بعةةد اعتمادهةةا
من الجامعة.

الطالب الحاصل على تقدير عام ممتاز يمنح مكافأة
قدرها  120جنيه الحاصل على تقدير عام جيد جدا
يمنح مكافأة سنوية قدرها  60جنيه)
مكافأة التفوق للطالب القدامى الحاصل على تقدير
ممتاز  120جنيه ،جيد جدا  84جنيه.

خدمات إدارة رعاية الشباب
بالكلية
تعتبةر إدارة رعايةة الشةباب مةن اإلدارات األساسةية لخدمةة الطةالب

حيةث تقةوم علةى تةوفير كافةةة
الخةةةدمات االجتماعيةةةة والفنيةةةة والثقافيةةةة والرياضةةةية مةةةن خةةةالل اتحةةةاد الطةةةالب كمةةةا تقةةةوم بتقةةةديم
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المساعدات االجتماعية للطةالب ذوي الحاجةة مةن خةالل صةندوق التكافةل االجتمةاعي وكةذلك تقةوم
اإلدارة بتوطيةد العالقةة بةةين الطةالب وأسةاتذتهم وبةةث روح التعةاون بةين الطةةالب مةن خةالل األسةةر
الطالبية  ،وتقوم بتنمية اللياقة البدنية من خالل صالة اللياقة البدنية بالكلية .

 -1اتحاد الطالب -:

اتحاد الطالب والتنظيم الطالبي داخل الكلية:

الهدف من االتحاد:
 .1تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي بين الطالب.
 .2التعود على القيادة.
 .3إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي.
 .4توثيق الروابط بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 .5اكتشاف المواهب والمهارات وصقلها وتشجيعها.
 .6نشر وتشجيع وتكوين األسر الطالبية ودعم نشاطها.

وتحقق تلك األهداف من خالل لجان االتحاد المختلفة وهما:
 – 1لجنة األسر والرحالت:وتختص هذه اللجنة-:
 تشجيع تكوين األسر بالكلية أو المعهد ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطة األسر المختلفةبالكلية.
 تنظيم وإقامة المسابقات بين األسر. تنظةيم الةرحالت والمعسةكرات الثقافيةة واالجتماعيةة والترفيهيةة التةى تسةةاعدعلى تعريف الطالب بمعالم مصر والعالم 0
 – 2اللجنة الرياضية -:
 بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها. تنظةةيم النشةةاط الرياضةةي بالكليةةة مثةةل إقامةةة المباريةةات والمسةةابقات والمهرجانةةات وتكةةوينالفرق الرياضية.
 االشراف على المسابقات الرياضية0 – 3اللجنة السياسية والثقافية -:
 تنظيم أوجه النشاط الثقافي بالكلية والتى تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمةعواحتياجاته.
العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب.تنظيم الندوات والمحاصرات وورش العمل الثقافية واستضافة الشخصيات العامة. – 4اللجنة الفنية -:
 تنمية وثقل المواهب الفنية للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوىإنتاجهم الفني.
 العمل على االرتقاء بالزوق العام وتنمية الحس الجمالى 0 – 5لجنة الجوالة والخدمة العامة-:
تنظيم برامج خدمة البيئة بما يساهم فةي تنميةة المجتمةع والعمةل علةى اشةتراك الطةالب فةيتنفيذها والمساهمة في مشروعات الخدمة العامة والقومية.
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العمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.تنظةيم اوجةه النشةاط الكشةةفى مةن رحةالت ودورات تدريبيةة علةةى اسةس ومبةادىء الحركةةةالكشفية على المستوى المحلى والدولى0
 – 6لجنة النشاط االجتماعي وشئون الطالب-:
 تنظيم حفالت التعارف واحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط االجتماعية بينالطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية .
 تةةةوفير الةةةدعم االجتمةةةاعى لغيةةةر القةةةادرين وذوى االحتياجةةةات الخاصةةةة وتشةةةجيع ممارسةةةةاالنشطة االجتماعية 0
 -7لجنة التكنولوجيا والعلوم-:
 الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات االختراع والملكيات الفكرية للطالب وتوفير فرصالتبادل والتدريب العلمى الطالبى خارج وداخل الوطن.
 عقد الندوات والمحاضرات العلمية ونشر االبحاث واالبتكارات الطالبية وتشجيع ودعمنوادى العلوم 0

الشروط الواجب توافرها في عضو االتحاد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون حسن السير والسلوك.
أن يكون مسددا لرسوم االتحاد.
أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لها يستثنى طالب الفرقة األولى.
أال يكةةون قةةد سةةبق الحكةةم عليةةه بعقوبةةة مقيةةدة للحريةةة أو تقةةرر إسةةقاط عضةةويتة أو وقةةف
عضويته بأحد االتحادات الطالبية ولجانها.
يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من كل عام.
يتم اجراء مناظرة على منصب رئيس االتحاد أمام الطالب .

كيفية التقديم للترشيح النتخابات اتحاد الطالب-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يتم سحب االستمارة الخاصة باالنتخابات من إدارة رعاية الشباب بالكلية.
يتم كتابة االستمارة والتوقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب وتختم.
تسلم االستمارة إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية.
ال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجدول الناخبين ويحمل إثبات شخصية
وما يفيد سداد الرسوم.
يتولى جهاز رعاية الشباب اإلعداد والتجهيز واإلشراف على االنتخابات.
إذا تعةةذر تشةةكيل اتحةةاد الطةةالب بالكليةةة ألي سةةبب مةةن األسةةباب يقةةوم أ .د  /عميةةد الكليةةة
بإصةدار قةرار بتعيةين اتحةاد طةالب الكليةة مةن الطةالب المتفةوقين والةذين لهةم نشةاط بةارز
والمتضمنين لحسن السير والسلوك.
يشكل مجلس اتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد األسةتاذ الةدكتور عميةد الكليةة أو مةن
ينيبه في ذلك من بين أعضاء هيئة التدريس وعضويته.
رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
أمنةةاء وأمنةةاء مسةةاعدي لجةةان مجلةةس االتحةةاد مةةن الطةةالب وينتخةةب الطةةالب أعضةةاء
المجلس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس ويحضر اجتماعات المجلس رئيس رعايةة
الشباب ويكون أمينا للصندوق

 - 2صندوق التكافل االجتماعي -:
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يقةةوم صةةندوق التكافةةل االجتمةةاعي بالكليةةات واإلدارة العامةةة للجامعةةة بتقةةديم الةةدعم المةةادي
والعيني للطالب الغير قادرين التى ال تسمح لهم ظةروفهم االجتماعيةة بمواصةلة مشةوارهم
التعليمي ويقوم األخصةائيون االجتمةاعيون العةاملون بهةذا الصةندوق ببحةث حةاالت هةؤالء
الطالب والوقوف بجانبهم طوال سنوات الدراسة حتى يتسنى لهم مواصلة دراستهم.
كذلك تقديم المساعدات العالجية واألجهزة التعويضية ألصحاب الحاالت الخاصة وحاالت
الطوارئ والحوادث والوفاة والكوارث.

 للحصول على الدعم من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية عليك إتباع االزم-:
 -1التقدم لقسم رعاية الشباب لسحب استمارة التكافل االجتماعي المعدة لةذلك للحصةول علةى
المساعدة.
 -2تمأل االستمارة المعةدة لةذلك بمعرفةة الوحةدة االجتماعيةة التةابع لهةا الطالةب يةتم
عمل بحث اجتماعي وإحضار مفردات المرتب أو المعاش إن كةان ولةى األمةر
موظفا أو بيان حيازة أرض زراعية من الجمعية الزراعية التي تتبعك.
 -3تقةةديم هةةذه المسةةتندات إلةةى قسةةم رعايةةة الشةةباب بالكليةةة لفحصةةها وتحديةةد مةةدى
استحقاق الطالب.
 -4في حالة ثبوت استحقاق الطالب للمساعدة تقةوم الكليةة بصةرف الةدعم مةادي أو
عيني.

 –3األسر الطالبية
تعريف األسر الطالبية:

األسر الطالبية هي تنظيم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلية الغرض منه تنمية روح التعاون
بين الطالب وكذلك بينهم وبين أساتذتهم ،وتوسيع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبية االجتماعية
والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطالب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
واستثمار أوقات فراغهما.
وتنشئ كل أسر العدد الذي تراه من اللجان التي تنظم األنشطة مثل اللجنة االجتماعية أو الثقافية أو
الرياضية أو الرحالت على أن يكون لكل لجنة مقرر من الطالب وبرنامج محدد.

تكوين األسر الطالبية:

 -1يفتح باب تسجيل األسةر لكةل كليةة خةالل الشةهر األول مةن العةام الدراسةي علةى أن يكةون
آخر موعد العتماد األسر من الجامعة نهاية شهر ديسمبر من كل عام
 -2يتقدم الطالةب مقةرر األسةرة إلةى أحةد األسةاتذة أعضةاء هيئةة التةدريس بطلةب رغبةتهم فةي
تكوين أسرة بريادة سيادته ومرفق به أهةداف األسةرة والبرنةامج المحةدد للنشةاط ومصةادر
التمويل الخاصة باألسرة.
 -3يتولى األستاذ الدكتور عضو هيئة التدريس دراسة البرنةامج واقتةراح مةا يةراه سةيادته مةن
تعديالت بما يتمشى مع الروح الجامعية والتقاليد واألعراف السائدة في محيط الجامعة.
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 -4تقةةديم الطلةةب بعةةد الدراسةةة للسةةيد أ .د  .وكيةةل الكليةةة البةةداء الةةراى هةةذا الشةةأن وف ةي حالةةة
الموافقة على تكوين األسرة تتخذ اإلجراءات التالية:
أ  -تعلن إدارة رعاية الشباب بالكليةة عةن قيةام األسةرة بوضةوح لجميةع الطةالب مةن خةالل
لوحات اإلعالنات وفي أماكن التجمعات الطالبية وذلك في مدة أقصاها أسبوع مةن
تةةاريخ موافقةةة أ .د .وكيةةل الكليةةة .وعلةةى الطالةةب الةةذى يرغةةب فةةى االنضةةمام فةةى
االسةرة ان يتقةدم شخصةيا بطلةةب علةى النمةوزج المعةد برعايةةة الشةباب يوضةح فيةةه
االسم والفرقة والعنوان وتاريخ الميالد ورقةم البطاقةة والتليفةون وصةورة شخصةية
وال يجوز للطالب االنضمام الكثر من اسرة
ب –يشترط في الطالب المتقدم لالنضةمام لألسةرة أن يكةون مةن الطةالب المنتظمةين الةذين
ينطبق عليهم شروط عضوية االتحاد.
ج –ال يقل عدد طالب األسرة عن خمسين عضوا وال يزيد عن  75عضوا.
د  -تعتمد األسماء من أ .د وكيل الكلية وترسل جميع أوراق األسرة العتمادها من الجامعةة
وال تقوم األسرة بمزاولة نشاطها إال بعد اعتمادها.
ه  -األسرة التي تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللةوائح المنظمةة للعمةل الطالبةي
يكون من حق أ .د وكيل الكليه وإدارة الجامعة وقف نشاطها وإلغاء تشكيلها.
و  -يشكل لكل أسرة مجلس إدارة برئاسة عضو هيئة تدريس وعضوية كل من:
مقرر األسرة.الطالب.
الطالب /
الطلبة  /مقرري وممثلي الفرق واللجان.
د  -تعد كل أسرة في شةهر أبريةل مةن كةل عةام تقريةر عةن نشةاطها ويعتمةد مةن أ .د  .رائةد
األسرة ويقدم إلى إدارة رعاية الشباب العداد تقرير مجمع لكل االسر ويرفع الى أ.
د .وكيةةل الكليةةه ويتةةولى سةةيادته أعةةداد تقريةةر شةةامل عةةن جميةةع األسةةر لرفع ةه الةةى
الجامعة .

مصادر التمويل الخاصة باألسرة:

 -1اشتراك أعضاء األسرة وتحدد بمعرفة مجلس اإلدارة.
 -2الدعم الذي يقدم من لجنة األسر بالكلية.
 -3التبرعات والهبات التي تقدم لألسرة بشةرط موافقةة لجنةة األسةر وعميدالكليةة ويعتبةر رائةد
األسرة مسئول مسئولية كاملة عن التصرفات المالية الخاصة باألسرة.

أحكام عامة:

 -4رائد األسرة يكون عضو من أعضاء هيئة التدريس.
 -5يمكن للرائد أن يختار نائبا له من السادة المدرسين أو المدرسين المساعدين.
 -6مقرر األسرة ومقرري لجان النشاط والمساعدين من الطالب.
 -7ال يجوز للطالب االشتراك في أكثر من أسرة .
 -8ال يجوز إقامة األسر على أساس فئوي أو عقائدي أو سياسي.
 -9عند إقامة الحفالت الفنية البد أن يكون المشةتركين فةي إقامةة الحفةل مةن طةالب الكليةة وال
يستعان بفرق أو أفراد من خارج الجامعة وعدم إقامة األنشطة ذات الطابع التجاري.
 -10عند عقةد النةدوات الثقافيةة أو الدينيةة واستضةافة شخصةيات مةن خةارج الجامعةة
البد مةن أخةذ موافقةة قبةل موعةد النةدوة بوقةت كةاف عشةرة أيةام علةى األقةل
وذلك بتقديم طلب يرفق به صورة موافقة أ .د .وكيل الكليه
 -11ال يجوز لألسرة ممارسة نشاطها إال من خالل اتحاد طالب الكلية بأخذ موافقة لجنة األسةر
واألستاذ الدكتور عميد الكلية.
 -12تعتبر الجمعيات العلمية واألدبية أسر طالبية وتخضع لنفس الشروط السابقة.
 -13البد من مصاحبة أ .د .رائد األسةرة أو نائبةة للةرحالت والبةد مةن وجةود مشةرفة
من أعضاء هيئة التدريس أو رعاية الشباب في حالة وجود طالبات.
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 -14ينتهي نشاط األسر الطالبية بانتهاء العام الدراسي.
 -15يعتبر أي تصرف مخةالف لمةا ورد مةن أحكةام هةذه الالئحةة خةروج عةن اللةوائح
الجامعيةة ويوقةةع علةةى المتسةةبب العقوبةةات التأديبيةةة الةةواردة فةةي الالئحةةة التنفيذيةةة
لالتحادات الطالبية .

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

 - 4أماكن ممارسة األنشطة :
أ  -خارج الكلية :
 إستاد الجامعة الرياضي وبه الصالة المغطاة والمالعب المفتوحة لممارسة جميع أنواع األنشطةالرياضية والترفيهية والدورات الرياضية ودوري الجامعة .

ب -داخل الكلية :
 -صالة اللياقة البدنية

تقع صالة اللياقة البدنية للطالب بالدور األرضي بالكلية بجوار شئون الطالب وتضم األجهزة
الرياضية التالية
الكمية
الصنف
م
1
بنش فالت
-1
1
بنش متعدد
-2
3
بنش بطن
-3
2
سير جرى مانيوال
-4
2
جهاز تويستر 1
-5
1
جهاز تويستر 2
-6
1
جهاز األستيبر 1
-7
-8

جهاز األستيبر 2

1

-9

جهاز عجلة بتارة

1

10
11
12
–13

جهاز عجلة بمضخة

1

عجلة ثابتة أرجو مترية

1

جهاز التجديف

1

جهاز المالتي جيم الثابت

2

14

جهاز المالتي جيم متعدد زوايا الشد

3
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4

جهاز حزام البطن الكهربائي

15
وهذا باإلضافة إلي عدد 2تربيزة تنس طاولة .

أيام التدريب بصالة الكلية-:

( األحد – الثالثاء –الخميس )
الطالب
( االثنين– األربعاء -الخميس )
الطالبات
من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.والخميس فترة صةباحية للطلبةه مةن 9
–  12ظ والطالبات من  2 – 12ظ
وعلى من يرغب في االشتراك (طالب – طالبه)التوجه إلى إدارة رعاية الشةباب بالكليةة (
النشاط الرياضي) لملئ االستمارة وسداد الرسةوم الخاصةة بةذلك علةى أن يكةون االشةتراك
للطلبة  10ج .
 فناء الكلية لممارسة رياضة التنس الطاولة للبنين . الدور األول علوي بجوار مقر اإلتحاد مسجد الطالبات تربيزة تنس طاولة للطالبات. مقر اإلتحاد الطالبي بالدور األول علوي وبه يمارس العديد من األنشطة والمسابقات ويعد كمقرلألسر والحفالت والندوات العلمية .

خدمــــات المكتبة
المســــاحــــة :الطابقين الثالث والرابع علوي بمبنى الكلية.
المســــاحــــة 1300 :متر مربع تقريبا .
عدد قاعـــات اإلطالع  2 :قاعة.
عدد المقاعد المـتاحة  150 :مقعد.
وقت العــــــمل :من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر
األجـــــــازات :يوم الجمعة والعطالت الرسمية
التليــــــــفون :مباشر  – 0482222731داخلي211 – 223 :
mnfmed_library@yahoo.com
الـــبريد اإللكتروني:
WhatsApp :
01004808312
الواتس أب  :ألرسال النشرات الخاصة بالمكتبة والكلية والرد على اإلستفسارات.
رصيد المكتبة من الكتب والدوريات العلمية والرسائل الجامعية
الرسائل الجامعية

الكتب

الدوريات العلمية

دكتوراه

ماجستير

أجنبي

عربي

أجنبي

عربي

899

2312

141عنوان

-----

8697

1500
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رصيد المكتبة من الوسائط األخرى-:
– 1أقراص ممغنطه  :CDsيوجد بالمكتبة(  ) 77اسطوانة ليزر طبية في مختلف فروع الطب.
 – 2ماكينات تصوير مستندات :يوجد بالمكتبة عددأربعة ماكينات تصوير مستندات.
 – 3خدمة اإلنترنت :يوجد بالمكتبة شبكتي إنترنةت بكةل شةبكة  12جهةاز حاسةب آلةي لخدمةة السةادة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 – 4تم إنشاء نادي تكنولوجيا المعلومات بالدور العلوي بالمكتبة و متاح للطالب .
 – 5تم إدخال جميع الكتب بالمكتبة علي برنامج فهرسه الكترونيةة (  )FLSلتسةهيل عمليةات البحةث
للمستفيدين علي الكمبيوتر .
 -6تم إنشاء مركز للتدريب علي استخدام تكنولوجيا المعلومات .
 -7تم إنشاء معمل لتعليم اإللكتروني بالدور السادس .

الخدمات التي تؤديها المكتبة للطالب-:
اإلطةةالع الةةداخلي –اإلعةةارة الخارجيةةة  -خدمةةة الحجةةز الدراسةةي  -خدمةةة المراجةةع – التصةةوير-
الجةةوالت اإلرشةةادية  -اإلحالةةة  -البحةةث فةةي قواعةةد البيانةةات وبنةةوك المعلومةةات  -اإلحاط ةة الجاريةةة
والبث االنتقائي  -خدمات اإلنترنت من أهمها( خدمة البريد اإللكتروني -خدمة نقل الملفات – إجةراء
البحوث على الشبكة -عقد الندوات والمؤتمرات عن بعد )

كيف يتعامل الطالب داخل المكتبة-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إبراز تحقيق الشخصية أو كارنيه المكتبة عند دخوله حرم المكتبة وإعطاءه لفرد األمن
وضع حقائبه والمتعلقات الخاصة به في المكان المخصص لذلك لدى فرد األمن الذي يقوم
بدوره بإعطائه رقم يدل على مكان وجود متعلقا ته على الرف الخاص بحفظ المتعلقات.
تسجيل اسمه في السجل الخاص بالمترددين والزوار.
الدخول إلى حرم المكتبة والتجول فيها والتعرف على أقسامها المختلفة.
عند االستفسار عن وعاء معين من أوعية المكتبة يتوجه إلى المسئول المختص عن الصالة
الموجود بها الذي بدوره يرشده إلى ما يحتاجه.
يوجد بالمكتبة لوحات إرشادية ترشد الطالب إلى جميع أقسام المكتبة.
على الطالب ترجيع الكتب إلى أماكنها على األرفف

الغير مسموح به داخل حرم المكتبة-:
 – 1تناول المأكوالت والمشروبات.
– 2المذاكرة الجماعية.
 – 3الضوضاء و ارتفاع الصوت فأنت داخل محراب للعلم.
 – 4عدم تحريك المقاعد من أماكنها.
 – 5عدم الجلوس بجوار النوافذ والنظر منها.
 – 6عدم التخطيط بالقلم داخل الكتاب أو قطع أية ورقه من أوراقها فالكتب ليست ملك شخص بعينه
 – 7عدم تحريك الكتب من أماكنها وإخفائها من الزمالء.
 – 8عدم رمى أو ترك أي أوراق أو مناديل على األرض أو على مناضد المطالعة.
 – 9من يخالف هذه التعليمات يوقع نفسه تحت طائلة القانون والعقاب.
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خدمات المعامل والوحدات التعليمية
أ  -يوجد بالكلية معامل خاصة باألقسام وبيانها كاآلتي:

م
1
2
3
4
5
6
7
8

المكان

اسم المعمل

معمل طب األسرة
معمل الباثولوجي للطلبة
معمل الصحة العامة.
معمل الطفيليات.
معمل الميكروبيولوجيا
معمل الكيمياء
معمل الفسيولويجا
المعمل المركزى
معامل المهارات
 معمل الطب الشرعي والسموممعمل الهستولوجيا
معمل الفارماكولوجيا
معمل الباثولويجا
معمل التشريح
-

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

ب  -الوحدات التعليمية:

 - 1وحدة التعليم اإللكترونى

أنشأت وحدة التعليم اإللكترونةى بكليةة الطةب لكةي تواكةب ركةب التقةدم التكنولةوجي وتقةف
علةةى أحةةدث مةةا توصةةل إليةةه العلةةم كةةي يةةتم تحقيةةق أهةةداف الكليةةة العلميةةة والعمليةةات اإلداريةةة بكفةةاءة
وإتقان.
تساهم الوحدة في مساعدة األسر الطالبية في توفير اإلمكانيات والبرامج لهم لعمةل دورات
تدريبية يقوم الطلبة أنفسهم بالتدريب فيها وذلك كصورة مشرفة لتعاون الطةالب مةع بعضةهم وتبةادل
خبراتهم ومعلوماتهم مع زمالئهم كنوع من المشاركة اإليجابية للطالب.

 - 2وحدة المصادر التعليمية األستوديو التعليمي

ت قوم وحدة المصةادر التعليميةة بإنتةاج وسةائل اإليضةاح المختلفةة وكةل مةا يفيةد الطالةب فةي
التحصيل العلمي وتشمل الوحدة على الوحدات اآلتية-:
 وحدة األستوديو التعليمي وسائل سمعية وبصرية . وحدة التصوير الفوتوغرافي الطبي. -وحدة الكمبيوتر ومركز المعلومات.

خدمات المستشفيات الجامعية
على مر السنوات منذ عام  1984عنةدما اسةتقبلت الكليةة أول طةالب التحقةوا بهةا وبةدأ مةيالد فكةرة
المستشةةفيات الجامعيةةة إلةةى أن أصةةبحت حقيقةةة اآلن حيةةث أصةةبح لجامعةةة المنوفيةةة مجمةةع طبةةي كبيةةر يضةةم
باإلضافة إلى كلية الطب ومستشفياتها الجامعية معهد الكبد القومي – تلك المفخرة الكبيرة لجامعة المنوفية.

وتضم المستشفيات الجامعية في الوقت الحالي ما يلي:
– 1المستشفى الرئيسي:
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هي واحدة من مجمع المستشفيات الجامعية وهى ( المستشةفى الجةامعي الرئيسةي – مستشةفى
عالج األورام – مستشفى الطوارئ والحاالت الحرجة – المستشةفى الجةامعي التخصصةي -
منشأة سلطان ).
وأقسام المستشفى الرئيسي هي :ـ
 قسم أمراض الباطنة العامة
 قسم األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة
 قسم جراحة العظام
 قسم جراحة المسالك البولية
 قسم األنف واألذن والحنجرة
 قسم طب جراحة العيون
 قسم التخدير
 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية
 قسم األشعة التشخيصية
 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية
وهذه األقسةام تشةغل األسةرة التعليميةة الموجةودة بالجنةاح الشةرقي مةن مبنةى كليةة الطةب
والتي تم افتتاحه منذ عام . 1994
 قسم األمراض النفسية والعصبية
 قسم النساء والتوليد
 قسم األطفال .
 قسم األمراض الصدرية .
 قسم أمراض القلب واألوعية الدموية
 وحدة األطفال المبتسرين وحديثي الوالدة .
وتشغل الدور الثاني والثالث والرابع والسادس من المستشفى الجامعي التخصصي .
 قسم الجراحة العامة .
 قسم جراحة التجميل.
 قسم جراحة المخ واألعصاب .
 قسم األمراض المتوطنة وطب المناطق الحارة .
 قسم الطب الطبيعي والتأهيل .
وتشغل الدور الثاني والثالث من مستشفى الطوارئ .
كما تضم المستشفى الرئيسي الوحدات المتخصصة التالية - :
 وحدة الغسيل الكلوي .
 وحدة مناظير الجهاز الهضمي لقسم الباطنة العامة
 وحدة تفتيت حصوات المسالك البولية .
ويبلغ إجمالي أسةرة المستشةفى الرئيسةي  296سةرير ونسةبة إشةغال األسةرة تتةراوح مةن
 % 80إلى  % 100في بعض األقسام .
 - 2مستشفى الطوارئ والحاالت الحرجة - :
الدور األرضي - :
ويضم قسم االستقبال الخاص باستقبال الحاالت الحرجة وحاالت الطوارئ ويضم أيضةا
بنك الدم واألشعة التشخيصية الخاصة بمستشفى الطوارئ وغرف المالحظة .
وتم إضافة وحدة األشعة المقطعية لخدمة حاالت الطوارئ طوال  24ساعة .
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الطابق األول - :
ويشمل وحدات العناية المركةزة التخصصةية وتضةم  44سةريرا موزعةة علةى ( العنايةة
المركزة للجراحة العامة والمخ واألعصاب – العناية المركةزة للقلةب – العنايةة المركةزة
ألمةراض الباطنةة العامةةة (أ) – العنايةة المركةزة ألمةةرض الباطنةة العامةة (ب) – العنايةةة
المركةةزة لألمةةراض الصةةدرية – العنايةةة المركةةزة لألمةةراض النفسةةية والعصةةبية ـ عنايةةة
القسطرة )
وحدة عالج الحروق .
عمليات قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصة والطوارئ
الطابق الثاني  - :ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة قلب وصدر.
الطابق الثالث  - :ويشمل - :
 قسم جراحة المخ واألعصاب .
 قسم الطب الطبيعي والتأهيل .
الطابق الرابع - :ويضم سكن األطباء  ،سكن الطبيبات  ،المطعم المركزي .
 -3مستشفى عالج األورام - :
 تنظيم مستشفى األورام - :
 تقع المستشفى في أربعة طوابق في جناحين شرقي وغربي ،مرتبة كاآلتي .
 الطةةابق األرضةةي  - :الجنةةاح الشةةرقي ويضةةم عيةةادات اسةةتقبال المرضةةى ومكتةةب
رئيس القسم .
 الجناح الغربي ويضةم جنةاح العةالج اإلشةعاعي ( جهةاز المماثةل – جهةاز المعجةل
الخطى – جهاز الكوبالت )
 الطابق األول علوي - :الجناح الشرقي ويضم الصيدلية و األرشيف والحسابات
 الجناح الغربي ويضم معملين لدالالت األورام وقسم الداخلي حريم .
 الطابق الثاني علوي :
 الجناح الشرقي ويضم حجةرة المماثةل ثالثةي األبعةاد  -معمةل الفيزيةاء –حجةراتالعزل لمرضى سرطان الدم – حجرة تنفيذ العالج الكيماوي ( خارجي – رجال ) .
 الجناح الغربي  :ويضم قسم الداخلي رجال  ،حجرة العالج االقتصادي الطابق الثالث علوي  - :الجناح الشةرقي ويضةم حجةرات داخلةي  ،معمةل تةابع لقسةم
التحاليل بالمستشفى ،حجرة تنفيذ العالج الكيماوي ( خارجي – حريم ) .
 -4المستشفى الجامعي التخصصي - :
والمستشةةفى يتكةةون مةةن عشةةرة طوابةةق تتصةةل األدوار السةةتة األولةةى منهةةا بالمستشةةفى
الرئيسي عن طريق كباري مباشرة وقد تم استالم الدور األول والثةاني والثالةث والرابةع
والسادس .
 الدور السادس ويخص قسم األمراض الصدرية .
 الةةةدور الرابةةةع ويخةةةص قسةةةم األطفةةةال ومركةةةز صةةةحة الطفةةةل والوحةةةدات
الخاصةةة بةةه وغةةرف العةةالج الفنةةدقي والةةدور الثالةةث يشةةمل قسةةم التوليةةد
وأمةةةراض النسةةةاء والوحةةةدات الخاصةةةة بةةةه والةةةدور الثةةةاني يشةةةمل قسةةةم
األمةةةراض النفسةةةية والعصةةةبية واإلدارة والةةةدور األول عيةةةادات خارجيةةةة
بأجر وجارى العمل في باقي المستشفى وسيتم تشغيل أي جةزء منهةا فةور
تسليمه ويبلغ إجمالي عدد األسرة حوالي  455سرير
وجارى أعمال التشطيبات في أدوار المستشفى حيث تشمل اآلتي - :
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 الدور األرضي - :التعقيم المركزي الصيدلية  ،المخازن  ،المطبخ .
وباقي أدوار المستشفى تحت التجهيز .
 - 5المستشفى الجامعي بمنشأة سلطان :
ت عتبر المستشفى واجهة المستشفيات الجامعية في الشق الغربي من محافظة
المنوفية حيث يأتي إليها المرضى من قرى ومدن ومراكز ( أشمون – منوف –
الشهداء – السادات )
وتتكون المستشفى من مبنى مكون من خمسة أدوار باإلضافة إلى مبنى مجاور
يشمل معمل التحاليل الطبية ومكان مخصص للتذاكر .
 الطابق األول بالمبنى الرئيسي يضم :
مركز خدمة األسرة والذي يضم خمسة عيادات تخصصية ،عيادة أسنان  ،إلى
جانب األشعة التشخيصية  ،وحدة الغسيل الكلوي والمطبخ والمغسلة
 الدور الثاني - :
يشمل إدارة المستشفى والعيادات التخصصية ( طب األطفال – الباطنة – أمراض
القلب  -أمراض الصدر  -المسالك البولية – النسا والتوليد – الجراحة العامة –
جراحة المخ واألعصاب – النفسية والعصبية – األمراض الجلدية ا -ألنف واألذن
والحنجرة – وطب وجراحة العيون ) كما يشتمل هذا الدور على مركز
الحضانات
 الدور الثالث  - :ويشمل حجرة العمليات وخمسة عنابر للمرضى .
 الدور الرابع والخامس  - :فيشمل كل منهم سبعة عنابر للمرضي .
هذا باإلضافة إلى مباني الخدمات وهى مبنى الديزل والمغسلة .
*****************************

السادة موظفي األقسام التي يتعامل معها الطالب
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الجهاز اإلداري إلدارة شئون التعليم والطالب:
م

االسم

الوظيفة

1

أ  /رجب محمد إسماعيل الشيخ

قائم بعمل مدير إدارة شئون التعليم والطالب

2

أ  /أم محمد محمد شيحة

باحث شئون تعليم

3

أ  /طارق عفيفي قنديل

كاتب شئون تعليم

4

أ  /هدي فاروق عبد العال

مسئول الفرقة السادسة

5

أ  /شيماء فتحي محمد خضر

مسئول الفرقة االولى

6

أ  /فاطمة أبو اليزيد عبد المقصود

مسئول الفرقة الثانية

7

أ  /أسماء عيد إبراهيم

مسئول الفرقة الرابعة

8

أ  /ماجدة يوسف شعبان

مسئول الفرقة الخامسة

9

أ  /رشا فتح هللا بدر

مسئول الفرقة الخامسة

10

أ  /ليلى فوزى الفيومى

مسئول الفرقة الرابعة

11

أ  /هبة فتحى خضر

مسئول الفرقة الثالثة

12

أ  /سمر أبو طالب

مسئول الفرقة الثالثة

13

أ  /تراجى عباس اسماعيل

كاتب شئون تعليم

الجهاز اإلداري إلدارة الخريجين:
االسم
م
1
2
3

الوظيفة
قائم بعمل مدير إدارة
مسئول الخريجين
باحث شؤون تعليم

أ  /رجب محمد إسماعيل الشيخ
أ  /كامل مصطفي الشنواني
أ  /وليد محمد ابو السعود

الجهاز اإلداري لمكتب رعاية الشباب:
االسم
م

الوظيفة

1

أ  /نوال عبد الصبور محمد

قائم بعمل مدير إدارة رعاية الشباب

2

أ  /حامد محمد أبو المجد

مشرف عام األنشطة
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3

أ  /طارق يوسف الصواف

اللجنة الرياضية

4

أ  /دعاء حافظ محمد

اللجنة الفنية

5

أ  /أمنية محمد أبو السعود

لجنة العلمى والتكنولجى

6

أ  /سمر السيد سليم

لجنة االسر واالتحادات

7

أ  /رشا مصطفى حبيب

اللجنة اإلجتماعية

8

أ  /سارة أحمد عبد الفتاح

اللجنة الثقافية

9

أ  /مصطفي رضا عبد الفتاح

لجنة الجوالة والخدمة العامة
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معامل الكلية:
 -1طب األسرة :
م
1
2
3
4

االسم

الوظيفة

أ  /حمدية حمدى أحمد
أ  /صفاء جمال السيد عوض
أ  /نسرين عليوه الشاعر
أ  /أسماء أحمد أبوسعيد

فنى معمل
محضر بمعمل
سكرتيرة
سكرتيرة

 -2طب المجتمع :
م
1
2
3

االسم

الوظيفة

أ  /تريزه إلى بدوى
أ  /هانم سعيد عبد الحميد
أ /صفاء السيد عبدالحميد خاطر

فنى معمل
محضر معمل
سكرتيرة

 -3الطفيليات :
م
1
2
3

االسم

الوظيفة

أ  /سناء محمد الميهى
أ  /بسملة مليجى هولة
أ  /منى إبراهيم حسن أبو هوى

محضر معمل
فنى معمل
سكرتيرة

 -4المايكروبيولوجى :
م
1
2
3

االسم

الوظيفة

أ  /شوناز يوسف أحمد
أ  /عمار فكيه شبل
أ  /ألفت عبدالجميل عبدالغفار

محضر معمل
فنى معمل
سكرتيرة

 -5قسم الفسيولوجى :
م
االسم
1
2
3

الوظيفة
فنى معمل
فنى معمل
سكرتيرة

أ  /خديجة عرفة السيد
أ  /سوسن ياسين محمد
أ  /رضا عبد اللطيف محمد
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 -6قسم الكيمياء الحيوية:
م
االسم
1
2
3
4
5

الوظيفة
أخصائى معمل
أخصائى معمل
أخصائى معمل
فنى معمل
سكرتير

أ  /خديجة متولى احمد
أ  /رمضان عبد الفتاح جمعة
أ  /تريزة توفيق حبيب
أ  /محمد صابر رمضان
أ  /الحنفى السيد الحنفى

-7قسم الطب الشرعى والسموم:
م
االسم
1
2

الوظيفة
فنى معمل
فنى معمل
سكرتيرة

أ  /عزة جاد محمود
أ /ناديه مسعود أبو سكينه
أ  /عواطف نجم

 -8قسم الفرماكولجى :
م
االسم
1
2

الوظيفة
فنى معمل
سكرتيرة

أ  /أشرف السيد النبوى
أ  /ميرفت سعيد قرطام

 -9قسم الباثولجى :
م
1
2

االسم

الوظيفة

أ  /منى إبراهيم جرجس
أ /سامية فوزى النجار

محضر معمل
سكرتيرة

 -10قسم التشريح:
م
1
2
3

االسم

الوظيفة

أ  /محمد مؤمن عبد الحميد
أ  /إنتصار فتحى على
أ  /نجوى توثيق عسكر

محضر معمل
فنى معمل
سكرتيرة

 -11المعمل المركزى:
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م
1
2
3
4
5

االسم

الوظيفة

أ  /صفا محمد صابر
أ  /أيات أسامة عبدهللا
أ  /إيمان عبد الرحمن محمد
أ  /شيماء أحمد عبد العزيز
أ  /سلوان محمود عبد الحفيظ

أخصائى معمل
أخصائى معمل
فنى معمل
أخصائى معمل
أخصائى معمل

 -12قسم الهستولجى :
م
1
2
1

االسم

الوظيفة

أ  /خالد أحمد محمد سالم
أ  /السيد كرم شحاته ماضى
أ  /خالد جودة أحمد الشاذلى
أ  /بسمة محيى محمد حسانين

فنى معمل
محضر معمل
محضر معمل
سكرتيرة

معمل المهارات :
م
1
2

االسم

الوظيفة

أ /عبد القوى على عبد القوى
أ  /مروة أحمد العزاوي

باحث
باحث

وحدة األزمات والكوارث
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رؤية الوحدة
نظام مستقر ومتطور ومبادر للتعامل مع األزمات 0

رسالة الوحدة
إرساء مفهوم إدارة األزمات وانشاء نظام داخلي فعال يعتمد على الفكر التنبؤي

االنذارى للتعامل مع األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثها 0

أهداف الوحدة
عمل دراسة عن األزمات المختلفة التي يمكن أن تواجه كلية الطب وعمةل سةجل لألزمةات ( crisis
) portfolioتوثق به الكلية كل المواقف التي تعتبرها أزمات مةن شةأنها تهديةد كيانهةا ويكةون بمثابةة
ذاكرة للكلية0
عمل دراسات بحثية متخصصة ( سيكولوجية – دينية – سياسية  )00000-عن األزمات المتوقعة0
توفير استراتيجيات للتعامل مع األنواع المختلفة لألزمات مع وجود خطط لمواجهة األزمات ( خطةة
طوارئ – خطة إخالء – مشروع حريق )
تةأمين مبةاني الكليةةة والمةوارد البشةرية والماديةةة بهةا بتةةوفير وسةائل األمةن والسةةالمة بمبةاني الكليةة (
جهاز أنزار الحريق – طفايةات صةالحة – خةراطيم ميةاه ومصةادر ميةاه ) واالختبةار الةدوري لهةا ثةم
اعتمادها من الحماية المدنية 0
القدرة على كشف اإلشارات التي تنذر بوجود ازمات0
اإلعالم والتدريب المستمر لتنمية مهةارات كةل مةن (هيئةة التةدريس – اإلداريةين -الفنيةين – العمةال-
الطةةالب) علةةى كيفيةةه مواجهةةة األزمةةات والتقليةةل مةةن اآلثةةار المترتبةةة عنهةةا نتيجةةة الجهةةل وسةةوء
التصرف وفت حدوث االزمه مع عنصر المفاجأة 0
التنسيق وعمل االتصاالت والتفاوض وقت حدوث األزمات0
استخالص الدروس من األزمات واستثمار ما يترتب عليه إلى فرصه إلطالق القدرات االبداعيه 0
الخروج من النمط االدارى القائم على االستسالم ورد الفعل الى نمط المبادرة واالستعداد الدائم0
استكشاف األفراد الذين يتميزون بشخصيات قةادرة علةى إدارة األزمةات بكفةاءة وذلةك مةن خةالل مةا
يمتلكونه من خبرات ثرية وخصائص نفسيه وقدرات عقليه حيث انه البةد مةن االلتةزام بثنائيةه يتبعهةا
أخصةةائيو التةةدريب تلةةك هةةي اسةةتعداد ثةةم إعةةداد بمعنةةى انةةه البةةد مةةن تةةوفر االسةةتعدادات العقليةةة و
الشخصية المناسبة لدى الفرد حتى يتلقى بفاعليه اإلعداد المالئم والتدريب المستهدف 0
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فى حالة اإلخالء
مهام خاصة


بالطالب -:

إن سالمة وأمان الطالب عنةد حةدوث أي مةن المخةاطر مةن األهةداف األساسةية إلدارة
الكلية ووحدة إدارة األزمات والكوارث 0لذا عند حدوث أي مخاطر يرجى إتباع األتي
-:

أثناء التواجد فـي قاعات

المحاضرات -:



إن كافةةة المةةدرجات وقاعةةات الةةدروس مةةزودة بةةأجهزة إطفةةاء آليةةة ويوجةةد بهةةا أبةةواب
للطوارئ كذلك مزودة بإمكانيات مادية وبشرية للتعامل مع كافة الحاالت الطارئة

لذا

يجب -:







التزام الهدوء واالنتباه إلى إرشادات الدكتور المحاضر 0
التوجةةه إلةةى أقةةرب بةةاب للطةةوارئ والخةةروج بهةةدوء وبنظةةام وإتاحةةة الفرصةةة للبنةةات
للخروج أوال وعدم الركض0
التوجه إلى أقرب نقطة تجمع لإخالء كما موضح بالمدرج 0
عدم استخدام المصعد أثناء الطوارئ 0
إبالغ المحاضر عن أي إصابات والمساعدة بهدوء 0
يوضع منديل على األنف في حالة وجود دخان كثيف 0
المحافظة على زمالئك ومساعدتهم 0




أثناء التواجد في

المعامل -:

إن المعامل الطالبية توجد بها العديد من وسائل األمان ضد األخطةار حمايةة للطةالب
عند حدوث أي من المخاطر ( حريق – دخان ) داخل المعمل يلزم إتباع التالي -:
-1البعد بأكبر قدر ممكن عن مصدر الحريق 0
 -2االلتزام بالهدوء وعدم الركض 0
 -3االسةةةتماع إلةةةى إرشةةةادات الةةةدكتور مشةةةرف المعمةةةل أو المدرسةةةين المسةةةاعدين أو
المعيدين أو فتى المعمل المتواجد لحظة الخطر 0
 -4التوجه إلى أقرب بةاب الطةوارئ بالمعمةل بعيةدا عةن مصةدر الخطةر ويكةون دائمةا
الطالبات في المقدمة والتوجه إلى أقرب نقطة تجمع لإخةالء كمةا هةو محةدد بالخريطةة
داخل المعمل 0
 -5اإلبالغ عن أي إصابات قد تحدث
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 -6عند وجود دخان كثيف داخل المعمل يتم وضع منديل مبلل بالماء على األنف
 -7من لديهم المقدرة والخبرة في استعمال أجهةزة اإلطفةاء إلةى المشةرف أو المعيةد أو
أمين المعمل لتوجيهه نحو المساعدة

آلية الكشف عن الطالب المتعثرين
من خالل مراقبة درجات اعمال السنه و متابعة نسب الغياب والحضور للطالب

آلية دعم ورعاية الطالب المتعثرين
 .1تنظةةيم حلقةةات نقاشةةية وإرشةةادية يقةةوم بهةةا أعضةةاء هيئةةة التةةدريس المختةةارين مةةن األقس ةام
والطالب ومراجعه ما يصعب عليهم من المقررات مع االستعانه بالطالب الفائقين
.2

عند اكتشاف حاالت تعثر بسبب مشاكل اجتماعية أو مالية يتم مناقشة هذه المشكالت علةى
انفراد مع الطالب للحفاظ على الخصوصية والسرية

آلية تشجيع الطالب الفائقين
يكرم الطالب الفائقين بصور متعددة منها عمل لوحة شرف للطةالب المتفةوقين فةي كةل االمتحانةات
أثناء العام الدراسي او توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير

آلية تلقي شكاوي الطالب
حرصا على حل أي مشكالت قد يتعرض لها الطةالب و إيمانةا بأهميةة رضةاءهم حتةى يتمكنةوا مةن

االسةتفادة مةةن كةةل أوجةةه العمليةةة التعليميةةة فقةد وضةةعت الكليةةة آليةةة لتلقةةي شةةكاوي الطةةالب وتهددد
هذهاآللية إلى :


الحرص على سريةالشةكوى.والحرص علةى عةدم تضةرر الطالةب بسةبب شكواه.معسةرعة
البت في الشكوى

آلية تلقي الشكاوي :شكاوي الطالب تستقبل من خالل :
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صةةناديق شةةكاوى الطةةالب (صةةندوق أمةةام كةةل مةةن مكتةةب رعايةةة الشةةباب ومكتةةب شةةئون
الطالب والمدرجات و األقسام العلمية و أمام وحدة الجودة).



رؤساء األقسام العلمية مباشرة إما كتابة وإما شفاهة.



مةةن خةةالل إجتماعةةات الريةةادة مةةع السةةادة األسةةاتذة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالمجموعةةات
الطالبية.



طالباإلتحاد.

آلية كتابة الشكاوي  :كتابة الشكوى بوضوح و مرفق معها ما يثبتها إن أمكن


يراعى كتابة بيانات صاحب الشكوى (االسم رباعي – الفرقةة والمجموعةة  -رقةم التليفةون
– البريد اإللكتروني) وذلك لسرعة التواصل بين أعضاء اللجنة وصاحب الشكوى .

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

الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمى)

مفهوم الريادة العلمية ( اإلرشاد األكاديمى) :
هو عملية منظمة تهدف إلى مساعدة وتوجيه الطالب فى جميع النواحى الدراسية والنفسية
واإلجتماعية واألخالقية والتربوية والمهنية لكى يفهم شخصيتة ويعرف قدراته ويحل مشاكله ليصل
إلى تحقيق أهدافه فى إطار األهداف العامة للتعليم الجامعى ولكى يصبح عضوا فاعال فى المجتمع
الجامعى .
وترتكز الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمى على محورى العملية اإلرشادية  :المؤسسه التعليمية
والطالب .

أهدا

الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمى):

 -1بحث المشكالت التىيواجهها أو قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو إجتماعية أو
تربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التى تكفل أن يسير الطالب فى الدراسة سيرا حسنا وتوفر له
الصحة النفسية .
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 -2العمل على متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم ومتابعة أداء الطالب المتعثرين دراسيا
وتحسين مستوياتهم .
 -3لعمل على إكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب المتفوقين أو غير المتفوقين على حد سواء العمل
على توجيه وإستثمار تلك المواهب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع على الطالب خاصة والمجتمع بشكل
عام.
 -4تبصير الطالب بنظام الكلية والجامعة ومساعدتهم قدر المستطاع لإستفادة القصوى من البرامج المتاحة
لهم وإرشادهم إلى أفضل الطرق للدراسة والمذاكرة
مساعدة الطالب على إختيار التخصص وربطه بالمهنة التى تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وميولهم
وإحتياجات المجتمع وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدهم بالمعلومات وشروط
القبول الخاصة بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم أخذين بعين اإلعتبار إشتراك أولياء أمورهم
فىإتخاذ مثل هذا القرار.
العمل على توعية المجتمع الجامعى (الطالب واألساتذة واإلدارة)بشكل عام بأهداف ومهام الريادة
العلمية(اإلرشاد األكاديمى) ودوره فى العملية التعليمية .

واجبات الطالب :
-

حضور كل اللقاءات أو تحديد مواعيد أخرى لها إذا كانت غير مناسبة لهم

-

حضور أى اجتماع يدعوا إليه المرشد األكاديمي

-

متابعة البريد اإلليكتروني أسبوعياً على األقل لتلقىأى رسائل من المرشد األكاديمي

-

كما يجب على الطالب أن يعمل مع مرشده األكاديمي لوضع نظام دراسي مع جدول دراسي تنفيذي لما

يدرسه
-

وأن يتصل أو يرسل إلكترونياً لمرشده األكاديمي أى أسئلة أو استفسارات إضافية

وعلى المرشد األكاديمي تزويد الطالب برقم تليفونه المحمول والبريد اإللكتروني الخاص به

-

وأن يخبر المرشد األكاديمى بالتغيرات الهامة ببرنامجه الدراسي والتي قد تؤثر على أدائه أو أهدافه الدراسية

-

وأن يتحمل مسئولية تقدمه الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداه هامة للنجاح ولكن وقبل كل شيء
فالطالب هو المسئول األول عن نجاحه

عناصر المتابعة األكاديمية:
-1

االنتظام في الحضور

-2

توافر مصادر التعليم والتعلم

-3

الحاجة إلى دعم تدريسي

-4

متابعة نتائج امتحانات أعمال السنة وأخر السنة

-5

مساعدة الطالب على االستعداد لالمتحان

عناصر المتابعة المعنوية:
-1

الحاجة إلى دعم مادى

-3

التشجيع على المشاركة فى األنشطة الطالبية

-2

الحاجة إلى دعم صحى
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-4

التعامل مع مختلف المشكالت

الساعات المكتبية:
-

هى الساعات المخصصة من وقت عضو هيئة التدريس لمتابعة العملية التعليمية مع الطالب 0
يوووفر نظ ووام الس وواعات المكتبي ووة طريقووة لح وول مش وواكل الط ووالب الد ارسووية وي ووتم م وون خالل ووه إكتش ووا

الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسياً

آليات تنفيذ نظام الساعات المكتبية -:
-1

-2

تقسيم أعداد الطالب على أعداد أعضاء هيئة التدريس فى كل قسم 0
يقوووم كوول عضووو هيئووة توودريس بتخصوويص سوواعاته المكتبيووة سوواعتين أسووبوعيا لكوول

مقرر ) مع اعالنهوا فوى لوحوة علوى بواب المكتوب موع م ارعواة تفورة عضوو هيئوة تودريس

خالل هذا الوقت 0

-3

يتم متابعة الطالب دراسيا ويتم مناقشة المشاكل الدراسية 0

-5

تووتم كتابووة تقووارير تعوورس فووى مجلووس القسووم عوون موودى فاعليووة هووذا النظووام فووى العمليووه

-6

عمل استبيان لقياس مدى فاعلية الساعات المكتبية للطالب وأعضاء هيئة التدريس

 -4يتم متابعة الطالب من خالل ملف االنجاز  ) portfolioالخاص بهم 0
التعليميه

دليل التفوق والتميز للعام الجامعي
 2015 - 2014م

أوال :طالب أوائل الفرق الدراسية عن العام  2016 / 2015م:
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ثانيا ً :الطالب الفائقين في األنشطة الطالبية للعام الجامعي2016/2015م
اللجنة الرياضية
عمرو إبراهيم بسيوىن
حممد إبراهيم بسيوىن
أمحد منري عطاهللا
على حممد على

فريق كرة الطائرة بنين

خالد عبد احلميد سامل
حممد ممدوح حلمى
أمحد أسامه صالح

مركز أول علي مستوى الجامعة

أمحد طارق عبد الظاهر
جمدى عبد املنعم رشدى
حممود عبد احلميد عمريه
اندرو صربى نظري
حامت حممد خمتار
حممد مجال القط

فريق الشطرنج

مركز أول فردى

امحد حممد الشافعي
امحد حممد الشافعي
امحد مهدي سالم

مركز اول جماعى علي مستوى
الجامعة

حممد هشام امحد
ايسر محدي عبدا للطيف

ثانى فردى

امحد رزق امحد

فريق تنس الطاولة

عبد الرمحن ميسر
حممد السيد جاد

مركز ثانى جماعى

عبد الرمحن ميسر
امحد رزق امحد

المركز االول والدرع العام

حممد السيد جاد

مركز اول زوجى

فريق تنس
الطاولة بنات

مارينا عماد جرجس

مركز ثانى فرق علي مستوى
الجامعة

والء طلعت قمح
مسر صاحل عماره
روان زايد على املناصرة

مركز ثالث فردى

مارينا عماد جرجس

82

امحد عصام الدين جابر
جاسر جمدي فتحي

فريق السباجة

مركز أول فرق تتابع
50 X 4

عمر حممد عادل
امحد حممد عادل

مركز ثالث  50م
ظهر
مركز ثالث  50م
حرة

جاسر جمدي فتحي
عمر حممد عادل

على عبد الرحيم ابو قورة

فريق الكاراتية

الثاني كوميتية
الثالث كوميتية

حممد فوزى حممد مطر
سامي عبد املقصود امحد

كمال االجسام

مركز ثالث

امرية مجال حشاد

كرة السلة طالبات

سارة هشام شلىب
دينا عبد الصمد عطية

مركز ثاني علي مستوي الجامعة

هنى امحد عمار
امساء فتحى عبد احملسن
ايه انس عبد الرمحن
مرمي حممد السيد عالم
حممد امحد ابوسيف
حازم رفيق اخلوىل

فريق كرة اليد بنين

حممد طارق دايب
أمحد ماهر بريقع
حممد وائل جوهر

مركز رابع علي مستوى الجامعة

حممد أمحد البخ
حممد السيد موسى
حممد ممدوح فرج
حممد نصر عبد الغىن
شادى حممد يسرى اخلوىل

اللجنة الثقافية
م

االسم

المسابقة

المركز

1

هاجر محمد طلبة

قرآن كريم

أول على مستوى الجامعة
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ايه مختار محمد تاج الدين
سهيلة محمود ابو الليل
انغام سليمان العدول
ايه جمال ابراهيم
سارة اسماعيل عبدة
االء احمد عبد المعطى
احمد السيد دويدار
هند جمال ابراهيم
احمد وليد خالد
اسراء مصطفى قطب
اسالم عبد المنعم محمد
الزهراء طارق قنديل
نور النجار
محمد كمال
نانسى ابو رواش
نوهان عباس شمس الدين
امانى عالء ابراهيم تركى
منة هللا محمد سعد
هند جمال ابراهيم بيبرس
فاطمة صبحى الدسوقى

قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
قرآن كريم
احاديث نووية
احاديث نووية
احاديث نووية
احاديث نووية
رواية
شعر
شعر
شعر
زجل
قصة قصيرة
قصة قصيرة
مقال

أول على مستوى الجامعة
أول على مستوى الجامعة
ثانى على مستوى الجامعة
ثانى على مستوى الجامعة
ثانى على مستوى الجامعة
ثالث على مستوى الجامعة
ثالث على مستوى الجامعة
جائزة تشجيعية على مستوى الجامعة
اول على مستولى الجامعة
ثانى على مستولى الجامعة
ثالث على مستولى الجامعة
ثالث على مستولى الجامعة
اول على مستولى الجامعة
اول على مستولى الجامعة
ثالث على مستولى الجامعة
جائزة تشجيعية على مستولى الجامعة
اول على مستولى الجامعة
اول على مستولى الجامعة
ثالث على مستولى الجامعة
ثانى على مستولى الجامعة

لجنة العلوم والتكنولوجيا
أحمد منير عطا هللا
أحمد السيد دويدار
أحمد عادل صقر
أحمد محمد البطاحجى
محمد عالء الخولى
محمود أحمد أمبابى
أحمد جاد سعد
ياسر حمدى عبد اللطيف
أسامة إبراهيم عبد الفتاح

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فى االبحاث العلمية
وقصص الخيال العلمى

اللجنة الفنية
غادة مصطفى نجم
اسراء الجندى
رانيا صالح سليم
زينب رزق على
خلود اشرف قطقط
نغم عبد النبى سعيد
هدى جميل عبد العزيز
احمد سمير عبد السميع الفقى
يوسف ضياء الدين الشافعى
يسرهللا عبد المنعم شحاتة

مشغوالت يدوية وخط عربى
اورجامى
رسم ومشغوالت
مشغوالت
اورجامى
اورجامى
مشغوالت
رسم
تصوير
رسم
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المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة

سارة حسنى احمد
احمد عبد الحميد شاهين
بيان احمد عبد المحسن
مى صبحى خاطر
عمر طه عبد الفتاح جوهر
سارة احمد رشاد حسين
الشيماء طلعت عز الدين
يمنى محمد الشريف
وفاء محمد الدسوقى
تقى وائل شرف الدين
محمود عمرو هزاع
هدير سامى على خفاجى
زينب عالء عبد العزيز سرور
ايمان رضا عيسى
يمنى محمد حجازى
سمر اسامة الشرقاوى
محمد ناصر الطباخ
ريهام عبد المحسن الشين
روان زياد على المناصرة
أمانى ماهر محمدى خلف
هبه صبرى محمد فضل
يارا شهاب عبد المقصود
أحمد رأفت شعبان دياب
ساره اشرف زكريا
احمد سعد جاد
نانيس عبد هللا ابو رواش
سيد محمد السيد محمود
محمد ممدوح حلمى
على مصطفى محمد
اسراء شلتوت
احمد نبيل طمان
محمود عاطف تهامى
محمد ناصر الطباخ
يارا شهاب عبد المقصود
أحمد سمير الفقى
الشيماء طلعت عز الدين
شرين اشرف ندا
محمد ناصر الطباخ
سارة الحسينى الجندى
يمنى محمد الشريف
أحمد رأفت شعبان
روان زياد المناصرة
محمود عمرو هزاع
سارة حسنى ماضى
رنا محمد سرور
سارة احمد رشاد
امانى ماهر المحمدى
مى صبحى خاطر
يمنى محمد حجازى
يسرهللا شحاتة
سلمى ايمن بسيونى
ايمان رضا عيسى

خط عربى
رسم
رسم
رسم
تصوير
رسم
رسم
رسم
خط عربى
تصميم
تصوير
تصوير
خط عربى
رسم
رسم
خط عربى
رسم
رسم
تصوير
رسم
خط عربى
رسم وخط
تصوير
خط عربى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
تمثيل مسرحى
رسم بالرصاص
رسم بالرصاص
رسم بالرصاص
رسم بالرصاص
رسم بالرصاص
رسم بالوان خشب
رسم بالوان خشب
رسم بالوان خشب
تصوير فوتو غرافى
تصوير فوتو غرافى
تصوير فوتو غرافى
خط عربى
خط عربى
رسم
رسم
رسم
رسم
رسم
رسم
رسم
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المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
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المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
المركز االول فى المعرض الفنى بالجامعة
افضل ممثل ثالث على مستوى الجامعة
افضل ممثلة ثالثة على مستوى الجامعة
ممثل متميز
افضل ممثل ثالث على مستوى الجامعة
ممثل متميز
مركز أول على مستوى الكلية
مركز اول مكرر على مستوى الكلية
مركز ثانى على مستوى الكلية
مركز ثالث على مستوى الكلية
مركز ثالث على مستوى الكلية
مركز اول على مستوى الكلية
مركز ثانى على مستوى الكلية
مركز ثالث على مستوى الكلية
مركز اول على مستوى الكلية
مركز ثانى على مستوى الكلية
مركز ثالث على مستوى الكلية
مركز اول على مستوى الكلية
مركز ثانى على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية

رانيا صالح سليم
سالى مصيلحى عبد السالم

جائزة تشجيعية على مستوى الكلية
جائزة تشجيعية على مستوى الكلية

رسم
رسم

اللجنة االجتماعية
القوافل الطبية

مصطفى محمد مصطفى السيسى

شطرنج

عبد الرحمن محمد الغرباوى
احمد محمد الشافعى
احمد محمد مختار يحيي

الطالب المثالي

احمد منير محمد عطاهللا
انغام سليمان عبد الخالق
نانسى عبد هللا ابو رواش
رقية عادل محمود صقر
محمود عاطف صابر

مركز ثانى وميدالة تميز على
مستوى الجامعات المصرية
مركز ثانى على مستوى الجامعة
مركز ثالث على مستوى الجامعة
مركز أول على مستوى الجامعة
مركز رابع على مستوى
الجامعات المصرية
مركز ثانى على مستوى الجامعة
مركز اول على مستوى الجامعة
مركز ثانى على مستوى الجامعة
مركز ثالث على مستوى الجامعة
مركز ثالث على مستوى الكلية

لجنة الجوالة

1
2
3
4
5
6
7
8

عشيرة جوالة كلية الطب

عبد الحكيم أسامة الباجورى
أحمد صبرى الحلفاوى
أحمد السيد دويدار
أحمد جمال حسين التهامى
أحمد منير عطا هللا
ماركو مالك شحات
يارا شهاب عبد المقصود
سارة أحمد الجندى

لجنة األسر

م

االسم

المركز

المجال

1
2
3
4
5

احمد عرفان السيد
أحمد رزق أحمد
منة هللا محمد
محمد هشام أحمد
مارينا جرجس

االول
الثانى
الثانى
الثالث
الثالث

شعر بمهرجان االسر بالجامعة
تنس طاولة بمهرجان االسر بالجامعة
قصة قصيرة بمهرجان االسر بالجامعة
شطرنج بمهرجان االسر بالجامعة
تنس طاولة بمهرجان االسر بالجامعة

االسر المتميزة بالنشاط خالل عام 2016/2015

م

االسم
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1

أسرة مايندز

2

الجمعية العلمية الطالبية

3

أسرة ميديكال

4

الجمعية المصرية لدارسى العلوم الصحية

5

أسرة الخانة

مواقع تهم الطالب على شبكة اإلنترنت
الموقع اإللكتروني

م

الجـهـة

1

كلية الطب بجامعة المنوفية

2

رعاية الشباب بكلية الطب

3

الجمعية العلمية الطالبية بالمنوفية

4

جامعة المنوفية و منها مواقع جميع الكليات

5

معهد الكبد القومي

www.liver-eg.org

6

شبكة الجامعات المصرية

www.frcu.eun.eg

7

وزارة الصحة و اإلسكان

www.mohp.gov.eg

8

وزارة الشباب

www.mnfmed.org
www.mfm.edu.eg
www.facebook.com/r3aytelshbab
www.mssa-mnf.org
www.menofia.edu.eg

www.alshabab.gov.eg
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9

شبكة الخدمات الحكومية

www.alhokoma.gov.eg

 10منظمة الصحة العالمية

www.who.org

 11الجمعية المصرية لطالب الطب

www.emsa-egypt.org

 12االتحاد الدولي لجمعيات طالب الطب

www.ifmsa.org

 13إميل وحدة ضمان الجودة
 14للتواصل مع رعاية الشباب على الفيس بوك
 15موقع مكتبة الكلية على شبكة االنترنت
 16صفحة المكتبة على الفيس بوك

www.mfm2015.com
رعاية الشباب بكلية طب المنوفية
www.mfm.edu.eg/library.htm
www.facebook.com/groups/
mfmlibrary/?ref=bookmarks
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الجدول الدراسى للفرقة األولى للعام الجامعى
2017/2016لمدة الدراسة  30إسبوع
تبدأ من  2016/9/24وحتى 2017 / 5 / 4
اليمموم

ساعة

1– 11

10.45 - 8.45

3.15 – 1.15

السبت

تشم م م م م م م مريم م مماب كأ)
هستولم م مموجى ك ب )
فسيول م م م م م م مموجى ك )
كيمي م م م م م م م مماء ك د )

تشم م م م م م م مريم م مماب ك د )
هستولم م مموجى كأ )
فسيول م م م م م م مموجى ك ب )
كيمي م م م م م م م مماء ك )

األحــد

تشم م م م م م م مريم م مماب ك ن )
هستولم م مموجى ك ه )
فسيول م م م م م م مموجى ك و )
كيمي م م م م م م م مماء ك ى )

تشم م م م م م م مريم م مماب ك ى )
هستولم م مموجى ك ن )
فسيول م م م م م م مموجى ك ه )
كيمي م م م م م م م مماء ك و )

اإلثنيــن

تشم م م م م م م مريم م مماب ك )
هستولم م مموجى ك د )
فسيول م م م م م م مموجى كأ )
كيمي م م م م م م م مماء ك ب )

تشم م م م م م م مريم م مماب ك ب )
هستولم م مموجى ك )
فسيول م م م م م م مموجى كد )
كيمي م م م م م م م مماء ك أ )

هستولوجى كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

كيمياء كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

الثالثــاء
تشرياب كنظرى )

األربعــاء

فسيولوجىكنظرى)
مجك )1مدر ك)1
تشريم م م م م مماب كنظرى )

الخميــس

مج ك  ) 3مدر ك)4
كيمياءكنظرى )
مجك)1مدر )1
مج ك  )3مدر ك)4

فسيولوجى كنظرى )
مج ك  ) 3مدر ك)4
فسيولوجىكنظرى)
مج ك )2مدر ك)1

كيمياءكنظرى )
مجك )2مدر ك)1

هستول م م م م مموجىكنظرى )
 )3مدر ك)4

مج ك

فسيولوجىكنظرى )
مجك )3مدر ك)1

كيمياءكنظرى ) مجك)3
مدر ك )1

حاسب ك)1-400
مدر ك)1

لغة ك) 400-1
مدر ك )1

جوده ك ) 1-400مدر ك
)4

حاسبك -400اخر
االرقام ) مدر ك )4

لغةك  -400اخر
االرقام ) مدر ك )4

جوده ك -400
اخر االرقام )
مدر ك )4

تشرياب كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

فسيولوجى كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

هستولوجى كنظرى )
مج ك  )2مدر ك)4

كيمياء كنظرى )
مج ك  )2مدر ك)4

فسيولوجى كنظرى )
مج ك  )2مدر ك )1

تشرياب كنظرى )
مج ك  )2مدر ك )1

كيمياء كنظرى )
مج ك  )3مدر ك)4

فسيولوجى كنظرى )
مج ك  )3مدر ك)4

تشرياب كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

فسيولوجى كنظرى )
مج ك  )1مدر ك )1

فسيولوجى كنظرى ) مج
ك  )2مدر ك)4

تشرياب كنظرى )
مج ك  )2مدر ك)4

أنشطة
طالبية

أنشطة
طالبية

تشم م م م م م م مريم م مماب ك و )
هستولم م مموجى كى )
فسيول م م م م م م مموجى كن )
كيمي م م م م م م م مماء كه )

تشم م م م م م م مريم م مماب كه )
هستولم م مموجى ك و )
فسيول م م م م م م مموجى كى )
كيمي م م م م م م م مماء ك ن )

أنشطة
طالبية

تشريماب ك عملى )
مج ك أ  ،ب )

تشريماب ك عملى )
مج ك  ،د )

أنشطة
طالبية

تشريماب ك عملى )
مج كن  ،ه )

مكان الدراسة النظرية _:
يتم تقسيم طالب الفرقة األولى الى مجموعتين ( )2 ،1وذلك فى المحاضرات النظرية حيث أن المجموعة( ) 1تأخذ محاضراتها

بمدرج( ) 1بالدور األرضى
المجموعة( ) 2تأخذ محاضراتها بمدرج(  ) 4بالدور الثالث
مكان الدراسة العملية  :باألقسام المعنية

األقسام العلمية  :يمكن لها اجراء محاضرات تنشيطية أو تكميلية فى يوم السبت باالتفاق مع وكيل الكلية .
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5.30 -3.30

-5.30
6
أنشطة
طالبية

تشريماب ك عملى )
مج كو  ،ى )

أنشطة
طالبية

محتــــــــويــــات الـــــدليـــــــــل
م

صفحة

الموضوع

1

كلمة رئيس الجامعة

3

2

كلمة نائب رئيس الجامعة

4

3

كلمة عميد الكلية

5

4

كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

6

5

كلمة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

7

6

كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا

7

كلمة منسق برنامج الطب التكاملى

8

8

كلمة مدير وحدة الجودة

9

9

كلمة رئيس لجنة دعم الطالب

10

10

كلمة رئيس اتحاد الطالب

12

11

الرؤية و الرسالة

13

12

الهيكل التنظيمي لكلية الطب

14

13

الهيكل اإلداري للكلية ومديري اإلدارات

15

14

نبذه عن محافظة المنوفية

16

15

نبذه تاريخية عن جامعة المنوفية وكلية الطب

18

16

اإلدارة العليا بالكلية

21

17

األقسام العلمية بالكلية

22

18

وحدة ضمان الجودة

24

19

نظام الدراسة لبرنامج الطب التكاملى

25

20

نظام الدراسة واالمتحانات بالكلية

32

21

الخدمات العامة التي تقدم للطالب

50

22

السادة موظفي األقسام التي يتعامل معها الطالب

69

23

وحدة األزمات والكوارث

74

24

الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديمي)

78

25

أوائل الدفعات للعام الجامعي2016/2015

80

26

الطالب الفائقين في األنشطة

84

27

مواقع تـهــم الطالب

91

28

الجدول الدراسي للفرقة األولى

92

29

الفهرس

93
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