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جمهورية مصر العربية
وزير التعليم العالي
والدولة للبحث العلمي
الوزير

قــــرار وزارى
رقـــم ( )2181بتاريخ 2003/12/7
بشأن إصدار الالئحة الداخلية لكلية الطب
جامعة المنوفية ( مرحلة البكالوريوس)
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
بعد اإلطالع على القانون رقم ( )49لسنة  1972في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة لو 0
وعلى قرار رئيس الجميورية رقم (  )809لسنة  1975بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
والق اررات المعدلة لو 0
وعلىىى الق ىرار الىىوزاري رقىىم ( )152بتىىاري  2001/1/30بإصىىدار الالئحىىة الدا ليىىة للليىىة الط ى

جامعىىة

المنوفية (مرحلة البلالوريوس) والق اررات المعدلة 0
وعلى موافقة مجلس جامعة المنوفية بجلستو بتاري 0 2003/8/31
وعلى موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبية بجلستيا بتاري 0 2003/10/16
وعلىى قىرار المجلىس اىعلىىى للجامعىات بجلسىتو فىي  1998/9/ 10-9تفىىويا السىيد 0د /وزيىر التعلىىيم
الع ىىالي والدول ىىة للبح ىىث العلم ىىي ورئ ىىيس المجل ىىس اىعل ىىى للجامع ىىات ف ىىي الموافق ىىة عل ىىى اص ىىدار اللى ىوائ
الدا لية لللليات والمعاىد الجامعية وتعديالتيا بعد موافقة لجان قطاعات التعليم الجامعي الم تصة 0
قــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
المااااااااد :ا ولااااااا  -يعمى ى ىىح بالالئحى ى ىىة الدا ليى ى ىىة المرفقى ى ىىة وال اصى ى ىىة بلليى ى ىىة الط ى ى ى
البلالوريوس) ويلغى لح نص ي الف ذلك 0
الماد :الثانية  -على جميع الجيات الم تصة تنفيذ ىذا القرار 0
وزير التعليم العالي
والدولة للبحث العلمي
امض ىىاء 0 /د/مفي ىىد شىىيا
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البــــاب ا ول
أهداف مرحلة البكالوريوس وإستراتيجيات التعليم

فييإ ارييبد ف ييجام ال ب ييخ كمييب صييلي الياييب لييبم ا جلمييي ال ب ييبد  0وف ييجام الل لييي
ثبلمطبع الطجى وصي يب موي اايجال الطجييت الايسه ا صيابو فيى جي فيه الهابصيه الجيويخ ثيبلم لم
جوجل الاليه ا جام هحلخ الجابل دص س الى اللو اللبلى :
هـبدح (ِٗ - : )1ذف الزؼل٘ن ثوشحلخ الجكبلْسْٗط إلٔ رخشٗج غج٘ت ٗزصف ثبالرٔ :
 -1اللمان ن جطجيك فصبصيبد اللشيييي وال ي أ فايفا فيى ا الجيبد يهوم
الم لم المجهى والم لم بد ال هثيخ وا فهصميه 0
 -2الميبو ثملطلجبد ال لبصيه ين ا يهان ومشيه الةمبفيخ الجيويه والل ب ي
ا هان الشبئ خ فى الجيئبد المجهصخ وال هثيه وا فهصميه 0
 -3الل ب
الميللفه 0

ي

حيب د الطي ادىم يجدكب حيجول جيجا الطجييت اليى المضيل صبد

 -4المجدح الى اممبه المابداد ثيبل ل و الطجييه ا صبصييخ وجطجيمبجايب فيى ال لي و
ا كليليايخ
 -5الل ب يي يي المهمييى كمشيياله الييى ضييل ى الفييهل وا صييهح وكب ييب هح
اجلمبايه 0
 -6المييجدح الييى اصييليجاو ال لي و الطجيييه ا صبصيييخ وا كليليايييخ فييى فاي فصييجبة
الم ا ه اإلجلمبايه واإلللجبلصه 0
ا جازح ال لمييه والم ملييه الميللفيه ثجي دح
-7المجدح الى الل ب
واممبه المابداد الم مليه
-8

يويه

اكجه اللمجو ال لمى 0

 -9اإلللزاو ثآلاة الماله والمي اإلمضبميه واإلجلمبايه ثمب صاف جهصيخ ال امت
الوضبدصه واإلمضبميه فى ال له ثين الماله والم لم 0
 -10المييييبو ثملطلجيييبد الادح ال مييي الجيييوى والمشيييبدكخ فيييى لاه الييييج بد
الجويه 0
 -11اللجدصت الى رهق لاج الجوث ال لمى وفصبصييبجه وريهق اإلصيلفبلح ين
جبلد الم هفه الميللفه
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هـبدح ( -: )2الفلغفَ الزؼل٘وَ٘  -:رن رٌف٘ز أُذاف هشحلخ الجكبلْسْٗط هني الن ت ريج٘نل فلغنفخ
رؼل٘وَ٘ رؼزوذ ػلٔ الوجبدٓءالزبلَ٘ 0
 -1الل لي امليه ضلمهح جى الويبه .
 -2الفهل لبلد الى الل ل ثفاجه ن ا ل ال اج المجفول فيى اإلججيبل ثمجيبلد
اب0
الم هفخ وفامبل الب ه اللفايه فياب واللفبا
 -3اض يئخ اللجدصش لييش يهل مبلي للم هفيخ والمايبدح فوضيت وامميب ي
جييه صه ييج ر ثييه الييى جييبلد الم هفييخ وصضييهة لا ي المة ي والمييجوح
وص يييلا الييى اجاييخ المشييا د الميللفييه وا صييابو فييى حلاييب فييى مي ه
فا و الهصبلح الى اللو ا ة 0
باكلضجه ن اجهاد وذلك فى
هننـبدح (  -: )3غننشا الزننذسٗظ ّإعننزشار٘:برَ  -:رٌننزِج الكل٘ننَ فننٔ راله٘ننل االُننذاف ّريج٘ننل
الفلغفَ الزؼل٘وَ٘ اإلعزشار٘ ( َ٘:األعبل٘ت ) الزبلَ٘ فٔ رؼل٘ن غ ة هشحلَ الجكبلْسْٗط 0
 -1اصييلهاجي يبد الييل ل الييفاجى يين ايي ل اصييليجاو الطبلييت وايييه الم هفييخ
الميللفه (الالبة – الجودصه – الوبصت ا لى – يجاخ الم ل يبد 000اليخ
)0
 -2اصلهاجي يبد اللجدصش الميللفه فى اكلضيبة الطبليت للم ل يبد والمايبداد
ة الموبمهح والملبلشه والليجدصت ال مليى و م ايبد ال مي والليجواد
ال لميه (الضميلبد) واللجدصت ثبلمضلشفيبد واللجدصت الوملى0
 -3اصلهاجي يه اللاب ثين الليججبد وال لي و الطجييه الميللفيه دفصييب وففمييب
ث ج فلهح ااجال وجمايج جومك ادصيبه الم ل يبد ا صبصييخ ال يخ للطبليت
فى ك جيجي المى 0
 -4اصلهاجي يه اللجدصت الى ح المشا د الجويه0
 -5اللم ص الم م اى المضلمه0

6

البــاب الثـان

أقسـام الكلية والمواد الد راسية
مـاد - ) 4 ( :تتكون كمية الطب جامعة المنوفية من األقسام التالية :
مسمسل

اسم القســــم

مسمسل

اسم القســـم

1

قسـم التشـريح االدمى وعمم األجنــة

16

قسم األمراض الجمـــدية والتناسمية

2

قســــــم اليســــتولوجيــا

17

قســــم األمـراض المتوطنـــة

(عمم األنسجة وبيولوجيا الخميــة)
3

قســـم الفســـيولوجيا الطبيــة

18

قســــم األمراض الصــــدرية

(عمــم وظائف األعضـاء )
4

قسـم الكيميـاء الحيــوية الطبيــة

19

قســــم الجـــــــــراحة

5

قســــم البـاثـولـوجيـــــا

 19اهد

قسم جراحو القمب والصدر ()1

( عمــم األمراض )

20

قســم أمراض النسـاء والتوليــــد

6

قسـم الفارماكولوجيــا اإلكمينيكيــة

21

قســم جراحـــــة العظــــام

7

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبيــو

22

قسـم جراحة المسالك البولية والتناسـمية

8

قســم الطفيميات الطبيـــــــو

23

قســم جراحة المخ واألعصــــاب

9

قسـم طب وجراحة العيــــــون

24

قسـم التخدير والعناية المركزة الجراحية

10

قسـم األذن واألنف والحنجــــرة

25

قســـم األشـــعة التشخيصيــة

11

قسم الطب الشرعى والسموم اإلكمينيكية

26

قســـم عالج األورام والطب النووى

12

قسم الصحة العامة وطب المجتمـــع

27

قســـم القمب واألوعية الدمويــــة

13

قســــم األمراض الباطنـــــة

28

قســـم البـاثـولـوجيـا اإلكمينيكيـة

14

قســــم طـب األطفـــــال

29

قسم طب االسره

15

قســــم األمراض العصبية والنفسية

30

قسم جراحو التجميل والحروق

هـبدح ( -: ) 5روٌح جبهؼخ الوٌْف٘خ ثٌبءا ػلٔ غلت ه:لظ كل٘خ اليت دسجخ الجكبلْسْٗط
فٔ اليت ّال:شاحخ0
هــبدح ( -: )6هـذح الذساعخ لٌ٘ل دسجخ الجكبلْسْٗط فٔ اليت ّال:شاحخ عذ عٌْاد0
( )1هغلغل ( 19هكشس) هعبفَ ثهشاس ّصاسٓ سقن  1991ثزبسٗخ 2004/9/21م
( )2هغلغل ( )29هعبفَ ثهشاس ّصاسٓ سقن  2207ثزبسٗخ 2004/10/28م.
( )3هغلغل ( )30هعبفَ ثهشاس ّصاسٓ  908ثزبسٗخ 2009/4/ 29م
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مــاد - )7( :يبين الجدول التالى المـواد التى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى الطب
والجراحة -:

المادة

م

المادة

م

1

التشريح وعمم األجنة ( ويشمل عمم الحياة)

10

طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة

2

عمــم األنسجــة ( اليستـولـوجيـا)

11

طــب وجراحـــة العيـــن

3

عمم وظـائف األعضـاء (الفسـيولوجيا) ويشـمل 12

الفيزياء الحيوية

الطب الشرعى والسموم اإلكمينيكية

4

الكيميـــاء والكيميــاء الحيـويــة

13

طــــب المجتـمــــــع

5

العمــــوم السموكيــة واإلنسانيــة

14

أمــراض النســاء والتوليــد

6

عمـم األمـــــراض(الباثولوجيـا )

15

طــب األطفـــــــــال

7

عمــم األدويـة ( الفـارماكولـوجيـا )

16

أمراض الباطنــــة وفروعيا

8

عمــــــــــــم الكائنــــــــــــات الدقيقــــــــــــة والمناعــــــــــــة 17

9

عمـــم الطفيـميـــــــــات

(الميكروبيولوجيا)

18

الجــراحة وفروعـــيا
طب االسره

مـااـاد ( - )8( :أ )  :المقــررات التــى يدرســيا ويمــتحن فييــا الطالــب فــى مــادة أمـراض الباطنــة
وفروعيا :

 – 1أمــراض الباطنـة العامـة

 –3أمراض القمب واألوعية الدموية

 – 2طـب الطوارىء واإلسعـاف

 – 4األمـــراض الصـدريـة

 – 5أمراض الكبد والجياز اليضمى

 – 6األمراض المتوطنة والحميات

 –9التحاليل الطبية

 – 10أمــراض المناعة

 – 7األمراض العصبية والنفسية
 – 11أمـــراض الدم واألورام

 – 14أمراض الغدد الصماء
 – 16طب الشيخوخة

 – 18األمراض الروماتزمية

 – 8االمراض الجمدية والتناسمية

 – 12أمــراض الكمى

 – 15األشعة التشخيصية
 – 17األمراض الجينية

 – 19الدوائيات والعالج السريرى
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(ب)  -:المقـررات التى يدرسيا ويمتحن فييا الطالب فى مادة الجراحة وفروعيا :
 – 1الجــــراحـة العامــة

 – 2جراحة الطوارىء واإلسعاف

 – 3جـــراحة المسالك البولية

 – 4جـراحــة العظـــــام

 – 5جراحة الكبد والجياز اليضمى

 – 6مبادىء وأسس جراحة الصدروالقمب

 – 7مبادىء وأسس جراحة المخ واألعصاب  – 8مبادىء وأسس جراحة األطفـال
 – 9مبادىء وأسس جراحة التجميل والحروق  – 10مبادىء وأسـس التخدير واإلنعاش
 - 11مبادىء وأسـس األورام واألشعـة العالجيـة والعالج النووى والعالج الكيمـائى

(ج)  -:المقر ارت التى يدرسيا ويمتحن فييا الطالب فى مادة " طب المجتمع"
 – 1الطب الوقائى والوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحى 0
 – 2الرعايــة الصحيـة والوبائيـات وصحة األســـرة 0
 – 3الرعايــة الصــحية لمفئــات الخاصــة ( الصــحة المينيــة – صــحة المســنين –

الصحة النفسية)

 – 4اإلحصـــاء الطبـى الحيــوى والحاسـب اآللـى0
 -5االدارة الصحيـــــة 0
 -6المشروع الحقمى والميدانى داخل نطاق الجامعة وخارجيا0

(د)  -:المقررات التى يدرسيا ويمتحن فييا الطالب فى مادة طب االسره :
اوال -:الفرقو الرابعو

مقدمو لمفيوم طب االسره واساسياتو فى الرعايو الصحيو االوليو.
 نظام التسجيل الطبى واستخدماتو فى طب االسره.
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 نظام االتصال الجيد والعالقو بين المريض والطبيب والمجتمع فى مجال طب االسره
واىميو ذلك فى استمراريو العالقو بين الطبيب والمريض.

 اخالقيـــات واداب المينـــو وتطبيقيـــا فـــى الرعايـــو الصـــحيو االوليـــو وممارســـو طـــب
االسره.

 االحالو بين طب االسره ومستويات الخدمو االعمى باستخدام المشاكل الصحيو .
 دراسو نظريو وعمميو لمكافحو العدوى.

 تطبيق الجوده فى الرعايو الصحيو االوليو ( فى وحدات صحو االسره).

 تطبيق عممى لالكتشاف المبكر لممرض  SCREENINGوالوقايـو مـن االمـراض
عمى مستوى الفرد واالسره والمجتمع.

ثانيا  -:الفرقو الخامسو
 تطبيقات نظريو وعمميو باسـتخدام نظـام حـل المشـكالت الصـحيو المتعمقـو بـامراض
الطفولـــو (الرضـــع والطفولـــو والمـــراىقين) والبـــالغين والمســـنين وذلـــك فـــى الرعايـــو
الصــحيو االوليــو ومعمــل الميــارات بقســم طــب االســره وذلــك بالتكامــل مــع مــا يــتم

تدريسو فى االمراض الباطنيو واالطفال فى الفرقو الخامسو.
ثالثا  -:الفرقو السادسو

تطبيقات نظريو وعمميو باستخدام نظام حل المشكالت الصحيو المتعمقو بصحو االم وباقى افراد

االسره من اطفـال وبـالغين ومسـنين وذلـك فـى الرعايـو الصـحيو االوليـو ومعمـل الميـارات بقسـم

طب االسره وذلك بالتكامل مع مـا يـتم تدريسـو فـى الجراحـو العامـو والنسـاء والتوليـد فـى الفرقـو

السادسو.
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ماااد - )9( :تنقســم الدراســة لنيــل درجــة البكــالوريوس فــى الطــب والجراحــة الــى
مرحمتين :
 - 1المرحمة االولى  :وىى المرحمة ماقبل االكمينيكية (مرحمة العموم الطبيو

االساسية وتشمل ( الفرقةاالولى– الفرقة الثانية – الفرقة الثالثو )

- 2المـرحمة الثانيـة :المرحـمة االكمينيكية
وتشمل ( الفرقة الرابعة – الفرقة الخامسة – الفرقة السادسة)
ماد - ) 10 ( :درجة النجاح فى المغة االنجميزيو والحاسب االلى ( ) %50لكل منيما والتضـم
الدرجات التى يحصل عمييا الطالب فييما الى مجموع الدرجات سواء لمفرقة األولى او لممجموع
التراكمى0

اليعـــوق رســـوب الطالـــب فـــى مقـــ اررات المغـــة االنجميزيـــة والحاســـب االلـــى والعمـــوم الســـموكية
واإلنســانية مــن االنتقــال الــى الفرقــة االعمــى داخــل المرحمــة ماقبــل االكمينيكيــة ويتقــدم الطالــب

المتحانـات الـدورين االول والثــانى كـل عـام حتــى يـنجح والينقـل الــى المرحمـة االكمينيكيــة ال ذا
كــان ناجحــا فــى كــل مــادرس بالمرحمــة ماقبــل االكمينيكيــة 0فيمــا عــدا مــاده المغــو االنجميزيــو

والحاسب اآللى من الفرقو االولى.

( )1الماده ( )10معدلو بالقرار الوزارى رقم  2181بتاريخ 3120/12/7م

11

الباب الثالث
المرحلة ما قبل اإلكلينيكية
مــاد - ) 11( :يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واإلمتحانات لمفرقة االولى

المقــرر الدراسي

مدة الدراسة ثالثون أسبوعا
نظري

بالساعة

االختبـــارات

عممي

الدرجة

النيائية

بالساعة
رالشٗشٕ هذرَ3
عبػبد هزعوٌب ػلن
االجٌَ

الزششٗح اٙدهٖ ّػلن االجٌخ
120

250

120
االزجبس ػولٖ

( ٗشول ػلن الال٘بح )

االزجبس شفْٕ
رالشٗشٕ هذرَ  3عبػبد
الِغزــْلــْج٘ــــب

60

60

إالزجـبسػولٔ

150

االزجبس شفْٕ
إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ 3
عبػبد هزعوٌب
الف٘ضٗبء الالْ٘ٗخ

الفغ٘ـْلْج٘ــب ّرشوـل
150
ػلن الف٘ضٗبء الالْ٘ٗخ
هٌِب ػششح
عبػبد
ف٘ضٗبء حْ٘ٗخ

60

الك٘و٘ــبء الال٘ـْٗــخ

75

60

اللغـــخ االً:ل٘ـضٗــخ
الالـبعـت االلــــٔ

30
30

-

االزجبس ػولٖ

250

إالزجـبسشـــفْٓ
إالزجـبسرالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجـبس ػولٔ
إالزجـبس شفْٓ
رالشٗشٓ هذرَ عبػخ ّاحذح
رالشٗشٓ هذرَ عبػخ ّاحذح

150
-

ماااد - )12( :يخصــص المتحانــات اعمــال الســنو  ( %20عشــرون فــى المائــة ) مــن الدرجــة
الكميـو لممـادة موزعـة عمـى االمتحانـات الدوريـة التـى يعقـدىا القسـم فيمـا عـدا المغـة اإلنجميزيــة

والحاسـب اآللــي فــال يعقــد ليمــا متحانــات أعمــال ســنة  0وتتحــدد مسـئولية القســم العممــى فــى
تسميم درجة اعمال السنة الى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور االول 0

12

يعقد متحان نيايـة العـام سـنويا فـى دوريـن االول فـى شـير مـايو فـى جميـع المـواد والثـانى فـى
شير سبتمبر لمراسبين والمتخمفـين والينقـل الطالـب الـى الفرقـة الثانيـو ال ذا كـان ناجحـا فـى

جميع المقررات فيما عدا مادتين بخالف المغة اإلنجميزية والحاسب اآللى وفقا لنص المـادة رقـم

( )10مـن ىــذه الالئحـة ومــن يرســب يعيـد الســنو فيمــا رسـب فيــو أو تخمــف عنـو ويمــتحن فــى
نيايو العام الدراسى التالى فى شير مايو ثم شير سبتمبر وىكذا 0

مــاد - ) 13( :يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات لمفرقة الثانيو
المقــرر الدراسي

االختبـــارات

مدة الدراسة ثالثون

أسبوعا

نظري

الدرجة

النيائية

عممي

بالساعة

بالساعة

الزششٗح االدهٔ ّػلن
االجٌخ

120

120

الِغزــْلْج٘ـــب

60

60

الفغ٘ــْلْج٘ـــب

150

60

الك٘و٘ـبء الالْ٘ٗــخ

75

60

الؼلْم الغلْكَ٘
ّاالًغبًَ٘

30

-

إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
هزعوٌب ػلن االجٌَ
إالزجبس ػولٔ

250

إالزجبس شفْٓ
إالزجبس رالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجبس ػولٔ

150

إالزجبس شفْٓ
إالزجبس رالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجبس ػولٔ

250

إالزجبس شفْٓ
إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجبس ػولٔ
إالزجبس شفْٓ
رالشٗشٓ هذرَ عبػخ ّاحذح

150

50

ماد - )14( :يخصص المتحانات اعمال السنو  ( %20عشرون فى المائة) من الدرجة الكميو

لممادة فيما عـدا العمـوم السـموكية واإلنسـانية فـال يعقـد ليـا متحـان أعمـال سـنو 0وتـوزع درجـة

أعمال السنة عمى االمتحانات الدورية التـى يعقـدىا القسـم وتتحـدد مسـئولية القسـم العممـى فـى
تسميم درجة اعمال السنة الى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور االول .

13

يعقد متحان نياية العام سنويا فى دورين االول فى شـير مـايو فـى جميـع المـواد والثـانى فـى

شــير ســبتمبر لمراســبين والمتخمفــين والينقــل الطالــب لــى الفرقــة الثالثــة ال ذا كــان ناجحــا فــى

جميع المقررات (فيما عدا مادة العموم السموكية واإلنسانية والمغة اإلنجميزيـة والحاسـب اآللـى )
ومن يرسب فـي أي مـادة يعيـد السـنو فيمـا رسـب فيـو او تخمـف عنـو ويمـتحن فـى نيايـو العـام

الدراسى التالى فى شير مايو ثم شير سبتمبر وىكذا

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

المقرر الدراسى

مدة الدراسة ثالثون أسبوعا االختبـــارات
نظرى

عممى

بالساعة

بالساعة

الجبثْلْج٘ب

120

120

الفبسهبكْلْج٘ب

120

60

الو٘كشّثْ٘لْج٘ب ّالوٌبػخ
اليجَ٘

90

60

اليف٘ل٘بد

60

60

الدرجة

النيائية

إالزجبساى رالشٗشٗبى هذٍ كل
هٌِوب عبػزبى
إالزجبس ػولٔ

300

إالزجبس شفْٓ
إالزجبساى رالشٗشٗبى هذٍ كل
هٌِوب عبػزبى
إالزجبس ػولٔ

300

إالزجبس شفْٓ
إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجبس ػولٔ

200

إالزجبس شفْٓ
إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ عبػزبى
ًّصف الغبػخ
إالزجبس ػولٔ
إالزجبس شفْٓ

14

150

مــاد - )16(:يخصص المتحانات اعمال السنو  ( %20عشرون بالمائة ) مـن الدرجـة الكميـو
لممادة موزعة عمى االمتحانات الدورية التى يعقدىا القسم وتتحدد مسئولية القسم
العممى فى تسميم درجة اعمال السنة الى الكنترول المختص قبـل بدايـة امتحانـات

الدور االول .

يعقــد امتحــان نيايــة العــام ســنويا فــي دوريــن األول فــي شــير مــايو فــي جميــع

المواد وفيما رسب فيو الطالب من مقررات مـن الفرقـة االولـى والثانيـة وفقـا لـنص

المادة ( )10والمادة ( )14من ىذه االئحة0

ويعقد الدور الثاني في شير سبتمبر لمراسبين والمتخمفين ومن يرسب في أي مادة
من مواد الفرقة الثالثة أوالمواد المسـموح لـو باإلنتقـال بيـا داخـل المرحمـة مـا قبـل

اإلكمينيكية وىى مادة المغة اإلنجميزية والحاسب اآللي مـن الفرقـة األولـى أو مـادة
العموم السموكية واإلنسانية من الفرقة الثانية فالينقل لى الفرقـة الرابعـة (المرحمـة

اإلكمينيكية ) ال ذا كان ناجحا في كل ما درس بالمرحمة ماقبل اإلكمينيكيـة 0فيمـا
عدا ماده المغو االنجميزيو والحاسب اآللى من الفرقو االولى.

( )1المــــــــاده ( )10معدلــــــــو بــــــــالقرار الــــــــوزارى رقــــــــم  2181بتــــــــاريخ
2013/12/7م

15

.الباب الرابع
المرحلة اإلكلينيكية
ماد - ) 17 ( :توزيع المقررات الدراسية في المرحمة اإلكمينيكية عمى النحو التالي :
 -1الفرقة الرابعة  :وتدرس بيا طب وجراحة العين – األذن واألنف والحنجرة – الطب الشرعي
.

والسموم اإلكمينيكية – طب المجتمع– طب االسره

 -2الفرقة الخامسة  :وتدرس بيا األمراض الباطنة وفروعيا – طب األطفال– طب االسره

.

 -3الفرقة السادسة  :وتدرس بيا الجراحة وفروعيا – أمراض النساء والتوليد – طب االسره

مــاد - ) 18( :يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات لمفرقة الرابعة
المقرر

مدة الدراسو ( ) 32اسبوعا

االختبـــارات

الدراسى

نظرى بالساعة

عممى أواكمينيكى باالسبوع

الدرجة

النيائية

غت
ّجشاحخ
الؼ٘ي

80

 8اعبث٘غ

إالزجبسرالشٗشٓ هذرـَ عبػزبى ًّصف الغبػخ
إالزجبسإكلٌ٘٘ــكٔ
إالزجبسشـــفْٓ

250

األرى
ّاألًف
ّالالٌ:ـــشح

64

 4اعبث٘غ

إالزجبسرالشٗشٓ هذرخ عبػزبى ًّصف الغبػخ
إالزجبس إكلٌ٘٘ــكٔ
إالزجبسشـــفْٓ

200

اليت
الششػٔ
ّالغوْم
االكلٌ٘٘كخ

80

إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ  3عبػبد
إالزجبساد ػول٘خ ّإكلٌ٘٘ك٘خ
إالزجبسشـــفْٓ

200

غت الو:زوغ

128

غت االعشٍ

30

 8أعبث٘غ ػولٔ ّاكلٌ٘٘كٔ

إالزجبسرالشٗشٓ هذرَ3

عبػبد

ػولٔ( 6أعبث٘غ)
إالزجبساد ػول٘خ

ّريج٘ه٘خ ه٘ذاً٘خ0

300

رذسٗت ه٘ـذأً ( لوذح إعجْػبى)

 3أعبث٘غ ػولٔ ّاكلٌ٘كٔ
أعجْع رذسٗت ه٘ذأً ثْحذاد غت
االعشٍ

إالزجـبس شـفْٓ
االزجبس رالشٗشٓ هذرَ عبػَ ّاحذٍ (ثٌظبم حل الوشبكل
الوزكبهلَ ّاعئلَ هزؼذدٍ االالز٘بساد) ّْٗظغ االهزالبى
ثوؼشفَ قغن غت االعشٍ ثؼذ االز اعئلَ هزؼذدٍ هي االعبرزٍ
الهبئو٘ي ثبلزذسٗظ
االز٘بساد ػولَ٘ ّريج٘هَ٘ فٔ هؼول الوِبساد .
االزجبس شفْٓ

مادتى :
الماده ( )18موادالطب الشرعى والسموم وماده طب المجتمع معدلو بالقرار الوزارى رقم

 2181بتاريخ 2013/12/7م.

 -اضافو ماده طب االسره بالقرار الوزارى رقم  1536بتاريخ  2008/7/20وتم تعديل ماده

طب االسره معدلو بالقرار الوزارى رقم  2181بتاريخ 2003/12/7م
16
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ماااد - )19( :يخصــص المتحانــات اعمــال الســنو  ( %20عشــرون بالمائــة ) مــن الدرجــة
الكميـــــو لممـــــادة تـــــوزع عمـــــى متحانـــــات نيايـــــة الـــــدورة اإلكمينيكيـــــة وتتحـــــدد
مسئوليةالقسم العممى المسئول عن المادة فى تسميم ىذه الـدرجات مجمعـة الـى

الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور االول

يعقــد امتحــان نيايــة العــام ســنويا فــي دوريــن األول فــي شــير يونيــو فــي جميــع
الم ـواد والثــاني فــي شــير ســبتمبر لمراســبين والمتخمفــين وال ينقــل الطالــب لــى

الفرقــة الخامســة ال ذا كــان ناجحــا فــي جميــع مقــررات الفرقــة الرابعــة فيمــا عــدا
ماده طب االسره .

مــاد - ) 20( :يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات لمفرقة الخامسة
المقرر الدراسى

مدة الدراسة (  )36اسبوعا
نظرى بالساعة

االختبـــارات وفقا لممادة ()22من ىذه

عممى أو كمينيكى

الالئحة

الدرجة

النيائية

باإلسبوع

األهشاض الجبغٌخ
ّفشّػِب
216

 22اعجْع

غت االغفبت
108
غت االعشٍ

 10اعجْع
3أعبث٘غ ػولٔ
ّاكلٌ٘٘كٔ.

30

أعجْع رذسٗت
ه٘ذأً ثْحذاد
غت االعشٍ

ث ثخ االزجبساد رالشٗشٗخ هذح كل هٌِب
ث س عبػبد ( لألهشاض الجبغٌخ
ّفشّػِب إالزجبس رالشٗشٓ هذرخ عبػزبى
(لألهشاض ال:لذٗخ ّالزالبل٘ل اليج٘ــخ)
االزجبساد اكلٌ٘٘ك٘خ  .االزجبساد شفْٗخ
ّػول٘خ 0
االزجبساى رالشٗشٗبى هذح االّت هٌِوب 3
عبػبد ّالثبًٔ هذرخ عبػزبى 0
إالزجبس إكلٌ٘٘كــــٔ
إالزجبس شــــفْٓ
االزجبس رالشٗشٓ هذرَ عبػَ ّاحذٍ
(ثٌظبم حل الوشبكل الوزكبهلَ ّاعئلَ
هزؼذدٍ االالز٘بساد) ّْٗظغ االهزالبى
ثوؼشفَ قغن غت االعشٍ ثؼذ االز اعئلَ
هزؼذدٍ هي االعبرزٍ الهبئو٘ي ثبلزذسٗظ
 االز٘بساد ػولَ٘ ّريج٘هَ٘ فٔهؼول الوِبساد .
 -االزجبس شفْٓ

900

500

50

ماد - )21( :يخصص المتحانات أعمال السنة  ( % 20عشرون بالمأئة ) من الدرجـة الكميـة
لممـادة ويكــون مســئوال عنيـا القســم األم مــع األقســام الفرعيةالمشـاركة فــي التــدريس اإلكمينيكــي

لمطالب وفقا لمدرجـة المخصصـة لكـل قسـم عمـى أن يسـمم كشـف الـدرجات مـن األقسـام الفرعيـة
لى القسم األم (الباطنة العامة) في نياية العام الدراسي إلعداد الكشوف النيائية المجمعة
17

وتسميميا لى الكنترول المختص  .وتحتسب درجة أعمال السنة لمطالب بناء عمى مـا يـتم ليـم
من تقييم في نياية الدورة اإلكمينيكية كل في موعده حسب توزيع الجدول الدراسي .

يعقد امتحان نياية العام سنويا في دورين األول في شير سبتمبر في جميع المواد والثاني في

شير نوفمبر لمراسبين والمتخمفين وال ينقل الطالـب لـى الفرقـة السادسـة ال ذا كـان ناجحـا فـي
جميع مقررات الفرقة الخامسة فيما عدا ماده طب االسره .

()1المــــــــاده(  )19معدلــــــــو بــــــــالقرار الــــــــوزارى رقــــــــم  2181بتــــــــاريخ
2013/12/7م.

( )2الم ـاده ( )20اضــافو مــاده طــب االســره بــالقرار الــوزارى رقــم 1536
بتاريخ  2008/7/20وتم تعديل ماده طب االسره بالقرار الوزارى رقم

 2181بتاريخ 2013/12/7م.

( )3المـــــــاده ( )21معدلـــــــو بـــــــالقرار الـــــــوزارى رقـــــــم  2181بتـــــــاريخ
2013/12/7م
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بله ()22

ٗجننن٘ي ال:نننذّت الزنننبلٔ رْصٗنننغ الغنننبػبد ّاالهزالبًنننبد ّالنننذسجبد ػلنننٔ ههنننشس الجبغٌنننَ
ّفشّػِب

المقرر

عدد الساعات

واالسابيع الدراسية

مادة ( -: )22يبين الجدول التالى توزيع
الساعات واإلمتحانات والدرجات عمى مقرر

الباطنة وفروعيا توزيع االمتحانات والدرجات
نظرى

 – 1الجبغٌخ الؼبهخ

بالساعة

باالسبوع

اعمال
السنة

االختبارات التحريرية

110

10

90

ث س االزجبساد رالشٗشٗخ هذح كل
هٌِوب  3عبػبد ه:وْػِوب 390
ٗخصص لكل االزجبس هٌِب 130
دسجخ ّْٗظغ االهزالبى ثوؼشفخ
قغن الجبغٌخ الؼبهخ هغ االز اعئلخ
هزؼذدح هي االعبرزح الهبئو٘ي
ثبلزذسٗظ فٔ فشّع الجبغٌخ

اكمينيكى

 – 2فشّع الجبغٌخ
االهشاض الؼصج٘خ
ّالٌفغ٘خ
66

9

70

االختبارات

االكمينيكية

والشفوية والعممية
240

رشبسك فِ٘ب فشّع
الجبغٌخ هغ الجبغٌخ
الؼبهخ

االهشاض الصذسٗـــــخ
االزجبس رالشٗشٓ هذرخ
اهشاض الهلت ّاألّػ٘خ
الذهْٗخ

( صبالبا ) ج ع لدجبجخ كبللبلى
-:

االجبداد اكليليايخ
وامليخ ج ع لدجبجاب
كبللبلى -:

االهشاض الوزْغٌــــخ
30
 – 3االهشاض ال:لذٗخ

24

3

20

 -4الجبثْلْج٘ب االكلٌ٘٘ك٘خ

16

-

-

الو:وْع

216

22

180

20
30
10

19

450

270

ماد - )23( :يبين الجدول التالى توزيع الخطة الدراسية واالمتحانات لمفرقة السادسة
المقرر الدراسى

مدة الدراسة (  )36اسبوعا
نظرى

بالساعة

عممى او
اكمينيكى

باألسبوع

ال:شاحخ ّفشّػِب

216

 22أعجْع

االختبـــارات
وفقا لممادة ()25

الدرجة

النيائية

من ىذه الالئحة
ث س االزجبساد رالشٗشٗخ هذح
كل هٌِب  3عبػبد لل:شاحخ
ّفشّػِب ٗخصص لِب
جو٘ؼِب  450دسجخ

900

 االزجبسإكلٌ٘٘كٔ االزجبسشفْٓاالزجبساى رالشٗشٗبى هذح االّت 500
هٌِوب  3عبػبد ّالثبًٔ
هذرـَ (عبػزبى )

اهشاض الٌغبء ّالزْل٘ذ
108

 10اعجْع

30

3أعبث٘غ ػولٔ
ّاكلٌ٘٘كٔ.

 االزجبسإكلٌ٘٘كـــٔ االزجبسشـفْٓغت االعشٍ

أعجْع رذسٗت
ه٘ذأً ثْحذاد
غت االعشٍ

االزجبس رالشٗشٓ هذرَ عبػَ
ّاحذٍ (ثٌظبم حل الوشبكل
الوزكبهلَ ّاعئلَ هزؼذدٍ
االالز٘بساد) ّْٗظغ
االهزالبى ثوؼشفَ قغن غت
االعشٍ ثؼذ االز اعئلَ هزؼذدٍ
هي االعبرزٍ الهبئو٘ي
ثبلزذسٗظ

50

االز٘بساد ػولَ٘ ّريج٘هَ٘فٔ هؼول الوِبساد - .
االزجبس شفْٓ

()1المبله ( )23امبفه بله رت ا صهه ثبلمهاد ال ادى دل  1536ثلبدصخ  2008/7/20وج ج يجص
رت ا صهه ثبلمهاد ال ادى دل  2181ثلبدصخ 2013/12/7
20

يبله

ماد - )24( :يخصص المتحانات أعمال السنة  ( % 20عشرون بالمائـة) مـن الدرجـة الكميـة
لممادة ويكون مسئوال عنيا القسـم األم مـع األقسـام الفرعيـة المشـاركة فـي التـدريس اإلكمينيكـي
لمطالب وفقا لمدرجـة المخصصـة لكـل قسـم عمـى أن يسـمم كشـف الـدرجات مـن األقسـام الفرعيـة
لى القسم األم (الجراحة العامـة) فـي نيايـة العـام الدراسـي إلعـداد الكشـوف النيائيـة المجمعـة

وتسميميا لى الكنترول المختص  .وتحتسب درجة أعمال السنة لمطالب بناء عمى مـا يـتم ليـم
من تقييم في نياية الدورة اإلكمينيكية كل في موعده حسب توزيع الجدول الدراسي .

يعقد امتحان نياية العام سنويا فـى دوريـن الـدور األول فـي شـير نـوفمبر فـي

جميع المواد ويعقد امتحان الدور الثاني لمراسبين والمتخمفين في شـير يوليـو

التالى من كل عام ثم شير نوفمبر وشير يوليو وىكذا.

ماد - )25( :يبين الجدول التالى توزيع الساعات والدرجات عمى مقرر الجراحة وفروعيا
المقرر

عدد الساعات

واالسابيع الدراسية

نظري

توزيع الدرجات

كمينيكي أعمال

بالساعة باألسبوع السنة

االمتحانات التحريرية

االختبارات

االكمينيكية
والشفوية
والعممية

 - 1ال:شاحخ الؼبهخ
 - 2فشّع ال:شاحخ

160

120

14

الزٔ رذسط ثوؼشفخ قغن
ال:شاحخ الؼبهخ ثبالظبفخ :

ث س االزجبساد رالشٗشٗخ صهي كل 270
هٌِب ث ثخ عبػبد ٗخصص لِب
رشبسك فِ٘ب هـغ
 450دسجخ ثْاقغ  150دسجخ
ال:ــشاحخ الؼبهخ
لكل إالزجبس ّٗشاػٔ أى ٗخصص
الزخصصـــبد
هي ثٌِ٘ب 40دسجخ ل:شاحخ
الوشـــبسكخ فٔ
الوغبلك الجْل٘خ ّأسثؼْى دسجخ
الزذسٗــظ .
ل:شاحخ الؼظبم0
ـ ْٗظغ االهزالبى ثوؼشفخ قغن
ال:شاحخ الؼبهخ هغ االز ثؼط
االعئلَ هي االعبرزٍ الهبئو٘ي
ثبلزذسٗظ فٔ فشّع ال:شاحخ
الوشبسكخ 0

 -3جشاحخ الؼظبم

28

4

 – 4جشاحخ الوغبلك

28

4

الو:وْع

216

30
30
22

180

21

450

270

الباب الخامس
أسـاليب التقويم واالمتحــان
مــاد - )26 ( :يتبع فى اإلمتحانات التحريرية األساليب الموضوعية وذلك بإسـتخدام أكثـر مـن
وســـيمة مـــن بينيـــا متحـــان األســـئمة متعـــددة اإلختبـــارات والمقالـــة القصـــيرة
والمطولة وغيرىا0

مــاد - ) 27( :يتبع فى اإلمتحانات العمميـة واإلكمينيكيـة واإلمتحانـات الدوريـة ألعمــال الســنة
األســـاليب الموضـــوعية لمتقـــويم وذلـــك بإســـتخدام وحـــدات اإلختبـــار المتعـــددة

المجيزة بعدد مـن الحـاالت المرضـية أو النمـاذج التعميميـة والمعمميـة وعينـات
الباثولوجيا وأفالم األشعة يسجل فييا الطالـب نتـائم مـاأختبر فيـو وغيرىـا مـن
وسائل التقويم بما فييا أسموب المالحظة الموضوعية والمناقشة الشفوية 0

ماد - )28( :التخصصات الفرعية التي تشارك فى التـدريس مـع المـواد األم (األمـراض الباطنـة
والجراحة) فيراعى فييا الضوابط اآلتية -:

 -1أن يكون كل قسم فرعي مسئوال عن تقييم الطالب فترة الدراسة بـو فـي ضـوء
الزمن المخصـص بالجـدول الدراسـي ودرجـة أعمـال السـنة المخصصـة ويـتم

تسميم كشوف الدرجات النيائية مجمعة لى القسم األم .

 -2يقوم األساتذه القائمين بالتدريس فى األقسام الفرعية بتسميم السيد أ0د/رئيس
القسم األم(األمراض الباطنة أو الجراحة ) األسئمة المقترحة لمفرع الـذى قـام
بتدريسو ليتم اإلختيار مـن بينيـا ضـمن أسـئمة اإلمتحـان النظـرى فـى نيايـة

العام  0ويراعى تسميم كامل العدد المطموب من ىذه األسئمة المقترحة حتـى
يتســنى لمقســم األم اإلختيــار مــن بينيــا بمــا يحقــق ســرية اإلمتحــان وتنــاغم

المحتوى العام لإلمتحان0

 -3يراعــى أن يــتم تصــحيح مــا يــتم وضــعو مــن أســئمة فــروع الباطنــة والجراحــة

باإلمتحــان التحريــرى فــى نيايــة العــام عــن طريــق القســم مقتــرح األســئمة 0
ويراعــى أيضــا فــى اإلمتحــان اإلكمينيكــى أن تــتم مشــاركة األقســام الفرعيــة
باإلمتحان حسب الحاالت المتوفرة ضمن التخصص الفرعى0

4
22

 يراعى أن تكون درجات الطالب فى أى من اإلمتحانات ( التحريرية أو الشـفويةأو العمميــة أو أعمــال الســنة ) موافقــة لمدرجــة الفعميــة الت ـى يمكــن رصــدىا
وليس كنسبة مئوية من الدرجة عمى أن تكتب ىذه الدرجات بصورة واضحة

بالدرجــة والحــروف ويــتم عتمادىــا مــن المســئول عنيــا ويراعــى أن يكتــب

أســماء الطــالب بكشــوف رصــد الــدرجات وفقــا لق ـوائم الكشــوف المعــدة مــن
شئون الطالب0

ماد - )29( :فى جميع األحوال تخصص لدرجات االمتحان التحريري  %50من الدرجة الكمية
لممادة ليصبح توزيع الدرجات كالتالي %50 :لالمتحان التحريري  %30لالمتحان
اإلكمينيكى والعممي والشفوي  %20المتحان أعمال السنة .

مــاد - ) 30 (:الجدول التالي يبين تـوزيع درجـات مرحمة البكالوريوس
المرحـــمة الدراســية

مجموع

درجـات الفرقة الدراســــية

الدرجات

ما قبل اإلكمينيكيــــة
اإلكمينيكيـــــــة
المجمـوع التراكمى

األولـى

الثانيـــة

الثالثــــة

800

850

950

الرابعـــة

الخامســــة

السادسة

1000

1450

1450

-

-

-

2600
3900
6500

ماد - )31( :التعويا للنجاح يلون وفقا لما يقره مجلس الللية بناء على توصية لجنة الممتحنين وتلون
الدرجات المضافة للوصوح لدرجة النياية الصغرى للمادة اضافة حقيقية وليست اعتبارية .
ماد - )32( :يحتس

التقدير العام للطال

فى درجة البلالوريوس على ساس المجموع الللى

للدرجات التي حصلوا علييا فى جميع السنوات الدراسية ( المجموع الترالمى ) ويتم ترتيبيم وفقا ليذاالمجموع0
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ماااد - )33( :يقــدر نجــاح الطالــب بأحــد التقــديرات التاليــة ســواء فــي المــادة الواحــدة أو فــي
المجموع العام كالتالي :

لى

التقدير

من

ممتاز

 % 85فأكثر

جيد جدا

% 75

ألقل من % 85

جيد//

% 65

ألقل من % 75

مقبول

% 60

ألقل من % 65

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

من

لى

ضعيف

% 30

ألقل من % 60

ضعيف جدا

أقل من  % 30في درجة االمتحان التحريري لممادة أو من
المجموع الكمي لمدرجات .
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الباب السادس
أحكام

تنفيذية

نظام الدراسة -
ماد - )35( :تبدأ الدراسة في الفرقة األولى بدورة تمييدية إلعـداد الطـالب وتعـريفيم بأىـداف
وفمســفة التعمــيم بالكميــة وأســاليب تنفيــذىا وتــتم ىــذه الــدورة بإشـراف عميــد الكميــة
ووكيميـــا المخـــتص ومشـــاركة أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالكميـــة وتخصـــص ليـــا

المساحة الزمنية المناسبة .
ماد- ) 36( :

 -1مدة الدراسة بالعام الجامعي بكل من الفرقة األولى والثانية والثالثة ثالثون أسبوعا .
 -2مدة الدراسة بالعام الجامعي بالفرقة الرابعة ثنتا وثالثون أسبوعا .
 -3مــدة الدراســة بالعــام الجــامعي فــي كــل مــن الفرقــة الخامســة وكــذا بالفرقــة السادســة ســتة
وثالثون أسبوعا .

 -4يجــوز لمجمــس الجامعــة بنــاء عمــى اقتــراح مجمــس الكميــة تعــديل عــدد األســابيع الدراســية
وبالتالي تعديل مواعيد االمتحانات لجميع الفرق الدراسية بالكمية .

 -5يتـــولى مجمـــس الكميـــة مـــن خـــالل لجنـــة المـــواد والمنـــاىم ولجنـــة شـــئون التعمـــيم والطـــالب
التنسيق والتكامـل بـين المنـاىم والوحـدات الدراسـية وخطـط التقـويم التـي تقترحيـا مجـالس
األقسام المختمفة .

 - 6يخصــــص مجمــــس الكميــــة جمســــات معينــــة ســــنويا لدراســــة نتــــائم التقــــويم لكــــل فرقــــة

دراسية واستخالص اإليجابيات والسمبيات

واقتراح ما يمزم وعرض تقرير بذلك عمى مجمس الجامعة .
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الباب السابع
أحكام انتقالية
ماد - ) 37( :يتم تطبيق ىذه الالئحة اعتبا ار من العام الجامعي  2004/2003م عمى الفرق
األولى والرابعة .
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