
ن ا 

طورطب وا  

 

ة ا 

 بأن تضم جامعة المنوفیة كلیة الطب  وبدأت ١٩٧٦ لسنة ١١٤٢صدر قرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم 

  وتتخذ ١٩٨٤أكتوبر ٢٧الدراسة بكلیة الطب جامعة المنوفیة ومقرھا مدینة  شبین الكوم یوم السبت الموافق 

 والمساھمة فى تنمیة اإلقلیمایة الصحیة للمواطنین فى دیـارھم فى جمیع أنحاء كلیة الطب شعار تقدبم الرع

وتحقیقا لھذا الشعار فأن كلیة الطب جامعة ٠ من مبدأ الجامعة فى خدمة المجتمع انطالقاالمجتمع وذلـك 

 الصحي واضحة ومحددة فى تنمیة الخدمة الصحیة ورفع المستوى أھداف تحقیق إلىالمنوفیة تسعى 

 - :التاليلذلك فقد حددت الكلیة ھذه األھداف على الوجھ  ٠واطنین للم

 أو ت وراداف أأ 

 وسعیا نحو أعداد الطبيفى أطار الجامعة كما نص علیھا قانون تنظیم الجامعات وأھداف التعلیم بالقطاع 

 فى جمیع مراحلھ الطبيربط التعلیم .  فى توفیر الرعایة الصحیة بالمجتمع عن طریق واإلسھامالطبیب الكفء 

بالبیئة وذلك بأعداد الطبیب المتخصص القادر على خدمة البیئة وفى نفس الوقت قادرا على أن یتابع تنمیة 

 اإلقلیم لكافة أرجاء الطبي بالمسح االھتمام .  أعلى مستوى من التخصص الدقیقإلىقدراتھ وتخصصھ لیصل 

 بالمشاكل االھتمام .  دقیقة وشاملة وحقیقیة لكافة المشاكل الصحیةتإحصائیابطریقة علمیة للحصول على 

تنمیة  .  المستمرالذاتيتدریب الطالب على التعلیم  . الصحیة المحلیة ودراستھا ووضع البرامج المناسبة لحلھا

اء المھارات القدرة على أنم. لإلقلیم القدرات العلمیة والفنیة لألطباء والفئات المساعدة فى الخدمة الصحیة 

التعامل مع حاالت الطوارىء مدركا حدود . اإلكلینیكیة المرتبطة بالعلوم الطبیة األساسیة وتطبیقاتھا فى العلوم 

القدرة على التعامل مع األجھزة العلمیة والمعملیة المختلفة بصورة  . تدخل الطبیب على المستویات المختلفة

رسیخ ت بما یكفل واالجتماعیة اإلنسانیة المھنة والقیم بآدابام األلنز .  المھارات المعملیةوإنماءصحیحة 

 ٠ العلميالتدریب على طرق منھج البحث   فى العالقة بین المھنة والمجتمعواإلنسانیةالجوانب الحضاریة 

  من مصادر المعرفة المختلفةاالستفادة وطرق وأسالیبھ



  در دافأ   

 إكلینیكیة للمشكالت الصحیة بكفاءة ومھارة التصدي المتكامل بحیث یتیح للطالب الطبيأتباع أسلوب التعلیم 

 الذي المستمر الذاتي المجال لھ للتعلم وإفساحمتمیزة وأن یكون متكامل الشخصیة ملیئا بالثقة بنفسھ وعلمھ 

 بالدراسة ماالھتما .  المتخصصالطبي ومما یستحدث فى المجال المستقبلیةیمكنھ من التوسع فى دراستھ 

الحقلیة فى البیئة لتفھم مشاكل الرعایة الصحیة األولیة لیكون الخریج قادرا على تفھمھا وتطویرھا على 

  بتنمیة السلوكیات المھنیة لیكون قدوة فى المجتمعاالھتمام . المستوى األعلى

   تد 

الخروج بالعملیة التعلیمیة عن طریق  تساھم الكلیة فى تطویر الخدمات والرعایة الصحیة فى المجتمع

 وكیفیة باإلقلیم والدراسة على الطبیعة من خالل مناقشة الخدمات الصحیة اإلقلیم كافة أنحاء إلىوالعالجیة 

 الوحدات التخصصیة للبحث والعالج من أعلى مستوى بإنشاء االھتمام .  المتاحةباإلمكانیاتمواجھة المشاكل 

والكلیة تسعى لتحقیق أرقى النظم التربویة الحدیثة  . اض الكبد ووحدة الطوارىءرفیع ومنھا وحدة بحوث أمر

 الطبيفى التعلیم 

 را راس وأدرطرق ا 

 الذاتيأستراتیجیات التعلیم  .  تنتھج الكلیة فى تحقیق األھداف واألستراتیجات األسالیب التالیة فى تعلیم الطالب

 شبكة المعلومات - الحاسب األلى - الدوریة -الكتاب( وعیة المعرفیة المختلفة  الطالب األاستخداممن خالل 

 مثل واالتجاھات الطالب المعلومات والمھارات اكتسابأستراتیجیات التدریس المختلفة فى  . )الخ ٠٠٠

.   الخ٠٠)سمنار( ومجموعات العمل والندوات العلمیة العمليالمحاضرة المتطورة والمناقشة والتدریب 

 إرساءتحقق . استراتیجیة التكامل بین التخصصات والعلوم الطبیة المختلفة رأسیا وأفقیا بعد فترة أعداد 

 .  التدریب على حل المشكالت الصحیة استراتیجیة٠ علميالمعلومات األساسیة للطالب فى كل تخصص 

  . المستمرالموضوعيالتقویم 


