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 رؤية الكلية
 

 إقليمياليا و حمفي التعليم الطبي  ةحلوان رائدأن تكون كلية الطب جامعة 
 

 

 رسالة الكلية
جام ععطلوةعع  للل  ععكلتطععب علل م عع لعةععكلمسععت  لعععا كلل-تسعع كلية ععطل   عع ل

يق ععاليقععالب لعةععكلتمععل طلطععلماولل م ععطلمت عع ب لل متط   ععطلمهن ععال ل طا
ل: يقالب لعةكل لل ساهطلفكلت   بل  مجتمعلمللطال

 ل.مبنامعلمت  بل ةت ة طل   مك

 عضاءله ئطل  تلب سل ه ئطلم ا نطلمتم ز ل . 

 موثل   ةمكل  مستمب  . 

  طلماول  مجتم  طل  متم ز  . 

 

 قيم الكلية
 .التميز و اإلبداع و اإلبتكار •

 .الشراكة والتعاون •

 .اإلنتماء للمجتمع و القدرة علي التكيف •

 .روح الفريق والعمل الجماعي واتخاذ القرارات القائمة على المشاركة •

 .األخالق، والصدق واالحترام •

 .التطبيق العملي و التعليم المستمر مدي الحياة •

 .االنفتاح والشفافية في القرارات والمالية والمسؤولية المالية •
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 أهداف الكلية
 
أن تعددددد خددددري  كددددو  هو قدددددرات و مهددددارات طبيددددة و مهاريددددة و أخالقيددددة عاليددددة فددددي مختلددددو  (1

 .الطبية قادر علي اإلستجابة لحاجة و متطلبات المجتمع التخصصات

أن تنمي روح العمل الطبي الجماعي، وتوثيق التعاون مع جميدع القطاعدات المعنيدة بداألمور الصدحية  (2

 ، وتوثيددق الددروابث الثقافيددة مددع الكليددات والهيةددات العلميددة الطبيددة المحليددة طالبدداو وإداريددين وأطبددا

 .واإلقليمية والعالمية

أن تنمي مهارات وقدرات الخدري  الننيدة والدتعلم والتنكيدر النقددت والتقيديم، واالتصداالت، والمهدارات  (3

 .السريرية والمسؤولية لمواصلة التعلم

ة مددن المددواطنين مددن خددالل عمددل المستوددنيات الجامعيددة أن تقدددم الخدددمات العالجيددة لوددريحة واسددع (4

 .والتخصصية

أن تطددور المندداو ، ووسددائل التعلدديم وأسدداليبها، ووحددع قواعددد تحسددين الجددودة اعتمدداداو علددى معددايير  (5

 .الجودة العالمية واالعتماد األكاديمي

ادئ البحد  العلمدي أن تعد الخري  لمتابعة الدراسدات العليدا التخصصدية والقيدام بدالبحول العلميدة ومبد (6

 .وقواعده ووسائله وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع

 .أن تقدم برام  التعليم المستمر و الدراسات العليا لجميع العاملين في المجال الصحي (7
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 الدراسة األكاديمية

 

لخريجي يمية وتمت الدولة في النترة األخيرة بتطوير التعليم الجامعي حتى يواكب المعايير الدولية األكادإ

كليات الطب على المستوى القومي، ولقد أظهدرت المراجدع التعليميدة الحاجدة الدى تكامدل المنداو  فدي شدكل حدزم 

 .على التعليم اإللكتروني واالعتماد ن المواد األكاديمية والسريريةمتناسقة رأسياو وأفقياو بي

 

يات إسدتخدام الكمبيدوتر، ويقدوم الطالدب إن البرنام  الجديد المقترح للكلية يتطلدب معرفدة الطدالب بسساسد

الصددحية األوليددة، وبعددا الزيددارات الميدانيددة لمصددانع منطقددة حلددوان مددن بدايددة العددام الدراسددي بزيددارة الوحدددات 

األول، كما يقوم الطالب بزيارة المستودنيات الجامعيدة والتعليميدة العاليدة التطدور والمراكدز الطبيدة المتخصصدة، 

كاملة لبعا التخصصات اإلحافية التي تساوم فدي الددعم األساسدي للحيداة مثدل الخاليدا وتنظيم فصول دراسية مت

الجزعية والبولوجيا الجزئية والطب البديل، وبالتالي يتيح لهم دخول المستونى والتعامل مع المرحى في مرحلدة 

 .مبكرة من الدراسة مع إستكمال المبادئ السريرية في معامل المهارات المختلنة

 

البرنددام  الجديددد خريجدداو مطابقدداو للمواصددنات القوميددة والمعددايير الدوليددة وقددادر علددى تقددديم خدمددة ويعددد 

ية سددة طبيددة متميددزة ويددوفر وددذا البرنددام  فددر  متكافةددة فددي الددتعلم المسددتمر بتنميددة المهددارات األسايددمجتمع

 .سريريةوال
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 برنامج الدراسة قدمــــــــــــةم

 
ر الخدددمات مددن رةيددة جديدددة لتطددوي انطالقدداسددات الطبيددة فددي العقددد األخيددر بتةيددرات جذريددة تمددر الممار

للتطور السريع في المجال الصحي والتعليم الطبي فقدد سدعت كليدات الطدب الدى ونظراو الصحية وطريقة تقديمها، 

فدي نظدام صدحي متكامدل،  اللحاق بالنظم العالمية لمواكبة التطور حتى يصبح قادراو على التعليم المسدتمر والعمدل

الطالدب علدى ننسده بالبحد  عدن المعرفدة فدي المراجدع وشدبكة المعلومدات وودو مدا يعدر  بدالتعليم  باعتمادوهلك 

 .الطالب، أو المتمركز حول الطالب المعتمد على

 

اسية األس على التنسيق والتكامل الرأسي واألفقي بين المواد الطبيةللدراسة وتعتمد فلسنة البرنام  الجديد 

الددذت يعتمددد علددى التددداخل بددين المقددررات المختلنددة لتنددادت التكددرار  ، ووددو مددا يعددر  بنظددام التكامددلوالسددريرية

فدي المرحلدة  المقررات األساسية والمبادئ السدريريةوالتعارض بين المواد الطبية، وفي كل مقرر يتم المزج بين 

الدب، كمدا يدوفر البرندام  إلعطدا  صدورة متكاملدة للط في المرحلدة الثانيدة السريريةاألولى وبين مختلو األقسام 

المبكر مع المرحى لتحقيق اإلرحدا  المهندي للخدري  مدن كليدة الطدب جامعدة  االحتكاكطالب  لالجديد لالدراسي 

 .حلوان
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 مالمح الرئيسية للبرنامج الدراسيال

  
 ب، وتقييم األدا  بوكل مستمرتقديم تعليم عالي الجودة مع اإلشرا  األكاديمي الكامل للطال. 

  قدات المعمليدة والتددريب ز  نظدرت وجدز  عملدي يودمل التطبيجديتضمن الجهد الدراسي للطالب على دراسة

للتدددريب علددى  األخددرى الجامعيددة المستوددنياتو للوحدددات الصددحية األوليددة  والزيددارات الميدانيددة السددريرت

 .الخدمات المجتمعية المختلنة

 

- :متطلبات اآلتيةيحقق البرنامج ال

 

 بالبيةة، وتلبي إحتياجات سوق العمل والتوةيل  تتضمن المقررات التي تربث الطالب :متطلبات الجامعة

 .وحقوق اإلنسان وادآب المهنة، ودراسة الحاسب اآللي واللةة اإلنجليزية

  

 تودمل ات الدراسدية ات اإلتصال والمقررالمقررات التي تخدم طالب الكلية بمهارتومل :  ةــمتطلبات الكلي

السددريرية وطددرق البحدد  العلمددي  مقددررات العلددوم الطبيددة األساسددية والعلددوم السددلوكية والمقددررات الطبيددة

  .واإلحصا  وتطبيقاته في الحياة العملية والميدانية
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 أحكام الالئحة للبرنامج الدراسي
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 (أقسام الكلية) الباب االول
 

- :حلوان من األقسام العلمية اآلتيةتتكون أقسام كلية الطب جامعة ( 1) مادة

 

 Department CODE القسم م

 Anatomy &Embryology ANAT التشريح وعلم االجنة 1

 Medical  Physiology PHYS الفسيولوجيا الطبية 2

 Medical Biochemistry and Molecular Biology BIOM الكمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية 3

 Histology HIST الهستولوجيا 4

 Pathology PATH الباثولوجيا 5

 Medical Pharmacology PHAR الفارماكولوجيا الطبية 6

 Medical Microbiology and Immunology MICR الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 7

 Medical Parasitology PARA الطفيليات الطبية 8

 Family Medicine FAMM طب االسرة 9

 Community, Occupational and Environmental Medicine COMM طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات 11

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology FMCT الطب الشرعى والسموم االكلينيكية 11

 Internal Medicine MEDI امراض الباطنة العامة 12

 Pediatrics PEDI طب االطفال 13

 General Surgery SURG الجراحة العامة 14

 Chest Medicine CHEST االمراض الصدرية 15

 Dermatology, Venereology and Andrology DERM االمراض الجلدية والتناسلية والذكورة 16

 Neurology and Psychiatry NEPSY طب المخ واألعصاب والطب النفسي 17

 Endemic Medicine ENDM االمراض المتوطنة 18

 Cardiology CARD امراض القلب واالوعية الدموية 19

 Rheumatology and Rehabilition RHEUM الروماتيزم والتاهيل 21

 Clinical and Chemical Pathology CPAT الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية 21

 Anesthesia and Surgical Intensive Care ANES ية المركزة الجراحيةالتخدير والعنا 22

 Diagnostic and Interventional Radiology RADI االشعة التشخيصية والتداخلية 23

 Clinical Oncology and Nuclear Medicine CONM عالج االورام والطب النووى 24

 Critical Care Medicine CRCM طب الحاالت الحرجة  25

 Obstetrics and Gynecology OBGYN التوليد وامراض النساء 26

 Ophthalamology OPHT نوطب وجراحة العي 27

 Otorhinolaryngology ORLS االنف واالذن والحنجرة 28

 Urosurgery UROS جراحة المسالك البولية والتناسلية 29

 Orthopedic Surgery ORTH جراحة العظام 31

 Neurosurgery NEUS جراحة المخ واالعصاب 31

 Cardiothoracic Surgery CARS جراحة القلب والصدر 32

 Plastic Surgery PRBS جراحة التجميل 33

 Vascular Surgery VSURG جراحة االوعية الدموية 34

 Geriatrics Medicine GERM طب وصحة المسنيين 35

 

 الجامعة مجلس الكلية وموافقة مجلس من باقتراح وهلك الحاجة ندع أخرى أقسام إحافة يجوز كما .
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 :الدرجة العلمية (:2)مادة 

 تمنح كلية الطب جامعة حلوان درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة. 

 

 :قواعد قبول الطالب( 3)مادة 

 ا مدن كليدات الطدب يتم قبول الطالب المصريين المستجدين المقبدولين بكليدة طدب حلدوان وكدذا المحدولين إليهد

وفقددا للقواعددد التددي  المركدزى بددالوزارة و الطددالب الوافددينبالجامعدات المصددرية عددن طريدق مكتددب التنسدديق 

 .يحددوا المجلس األعلي للجامعات مع إستينا  شروط مجلس الجامعة و مجلس الكلية

 مجلس الكلية ال يملك االستثنا : ملحوظة. 

 

احااة ماان كليااة الطااب ميااة للحصااول علااي درجااة بكااالوريوس الطااب و الجرالمقااررات الدراسااية االلزا :(4)مااادة 

 :كاآلتيجامعة حلوان 

 

 القسم القائم بالتدريس اسم المقرر كود المقرر

ANAT 101  قسم التوريح وعلم االجنة 1التوريح 

ANAT 201 قسم التوريح وعلم االجنة 2التوريح 

ANAT 301 قسم التوريح وعلم االجنة 3التوريح 

PHYS102  قسم النسيولوجى 1النسيولوجيا الطبية 

PHYS202  قسم النسيولوجى 2النسيولوجيا الطبية 

PHYS302 قسم النسيولوجى 3النسيولوجيا الطبية 

BIOC103  قسم الكميا  الحيوية 1الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيةية 

BIOC203 قسم الكميا  الحيوية 2ية الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزية 

BIOC303  قسم الكميا  الحيوية 3الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيةية 

HIST104  قسم الهستولوجي 1الهستولوجيا 

HIST204 قسم الهستولوجي 2الهستولوجيا 

HIST304  قسم الهستولوجي 3الهستولوجيا 

PATH105  قسم الباثولوجيا 1علم االمراض 

PATH205  قسم الباثولوجيا 2علم االمراض 

PATH305  قسم الباثولوجيا 3علم االمراض 

PHAR106  قسم النارماكولوجى 1علم االدوية 

PHAR206  قسم النارماكولوجى 2علم االدوية 

PHAR306  قسم النارماكولوجى 3علم االدوية 

MICR107 قسم الميكروبيولوجى 1 و المناعه علم الميكروبيولوجى 

MICR207 قسم الميكروبيولوجى 2 و المناعه علم الميكروبيولوجى 

MICR307 قسم الميكروبيولوجى 3 و المناعه علم الميكروبيولوجى 

PARA108   قسم الطنيليات 1علم الطنيليات 

PARA208    قسم الطنيليات 2علم الطنيليات 

PARA308    قسم الطنيليات 3علم الطنيليات 

109PBL+FAMM  قسم طب االسرة 1األسرةطب 

209PBL+FAMM  قسم طب االسرة 2طب االسرة 

309PBL+FAMM  قسم طب االسرة 3طب االسرة 

FAMM+PBL407  سرةاالقسم طب  4طب األسرة 

FAMM+PBL507  قسم طب األسرة 5طب األسرة 

FAMM+PBL607  قسم طب االسرة 6طب االسرة 

COMP 110  تطوير التعليم الطبيمركز  (مقرر تكاملى )حاسب الي 
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ENGL 111  كلية االداب (مقرر تكاملى)لةة انجليزية 

HUMR 112  كلية الحقوق (مقرر تكاملى)حقوق األنسان 

RESE210  قسم الصحة العامة وطب المجتمع (مقرر تكاملي)اساسيات البح  العلمي 

STAS310   قسم الصحة العامة وطب المجتمع (مقرر تكاملي) احصا 

MEDI401  االمراض الباطنة واقسام الباطنة الخاصة 1الباطنة العامة 

MEDI501  االمراض الباطنة واقسام الباطنة الخاصة 2الباطنة العامة 

MEDI601  االمراض الباطنة واقسام الباطنة الخاصة 3الباطنة العامة 

PEDI402  طب اطنال 1اطنال 

PEDI502  طب اطنال 2اطنال 

PEDI602  ب اطنالط 3اطنال 

SURG403  الجراحة العامة واقسام الجراحة الخاصة 1الجراحة العامة 

SURG503  الجراحة العامة واقسام الجراحة الخاصة 2الجراحة العامة 

SURG603  الجراحة العامة واقسام الجراحة الخاصة 3الجراحة العامة 

OB&GYN404   امراض النسا  والتوليد 1امراض النسا 

OB&GYN504   امراض النسا  والتوليد 2امراض النسا 

OB&GYN604   امراض النسا  والتوليد 3امراض النسا 

FM&CT405 الطب الورعى والسموم الطب الورعى والسموم 

COMM406  الصحة العامة وطب المجتمع 1طب المجتمع 

COMM506  الصحة العامة وطب المجتمع 2طب المجتمع 

OPTH505 وجراحة العين طب طب وجراحة العين 

ORL508 االنو واالهن والحنجرة االنو واالهن والحنجرة 

EMER605 طب الطوارئ طب الطوارئ 

 

 :االختياريةالمقررات (: 5)مادة 

 

 .سنوات الدراسة الستةمن  سنة أت في اإلختيارية يختار الطالب مقرراو واحداو من المقررات

 

 ريسالقسم القائم بالتد اسم المقرر كود المقرر

ELEG701 تاريخ الطب المصرى  

ELEC702 طب النوم  

ELEC703 الخاليا الجذعية  

ELEC704 ادارة المستونيات وجودة المؤسسات الصحية  

ELEC705 االمان وادارة المخاطر  

ELEG706 الطب الرياحى  

 

 .سيتم تدريس بعا وذه المقررات بواسطة أعضا  ويةة التدريس داخل وخارج الكلية 
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 مراحل التعليم :الثانيالباب 
 

 السريريةوالمبادئ  األساسيةمرحلة العلوم الطبية  :األولىالمرحلة (: 6)مادة 

 

 ىاالول الفرقة

 

 نقاط معتمدة عنوان المقرر كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

ANAT101  272 9 1التوريح وعلم االجنة 

PHYS102  272 9 1النسيولوجيا الطبية 

BIOC103 
الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيةية 

1 
6 182 

HIST104  182 6 1الهستولوجيا 

PATH105  152 5 1علم االمراض 

PHAR106  152 5 1علم االدوية 

MICR107  152 5 1علم الميكروبيولوجى 

PARA108  92 3 1علم الطنيليات 

FAMM+PBL109  92 3 (العلوم السلوكية) 1طب االسرة 

COMP110 62 2 حاسب آلى 

ENGL111 62 2 لةة انجليزية 

HUMR112 32 1 مقرر حقوق االنسان 

ELEC700 122 4 تيارت خمقرر إ 

 1822 62 االجمالى

 

 ةالثاني الفرقة

 

 نقاط معتمدة عنوان المقرر كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

ANAT201 272 9 2التوريح وعلم االجنة 

PHYS202  272 9 2النسيولوجيا الطبية 

BIOC203 182 6 2الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيةية 

HIST204  182 6 2الهستولوجيا 

PATH205  212 7 2علم االمراض 

PHAR206 212 7 2علم االدوية 

MICR207  152 5 2علم الميكروبيولوجى 

PARA208  62 2 2علم الطنيليات 

FAMM+PBL209  92 3 2مقرر طب االسرة 

RESE210   62 2 اساسيات وطرق البح 

ELEC700  122 4 مقرر إختيارت 

 1822 61 اجمالى 
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 ةالثالث الفرقة

 

 نقاط معتمدة عنوان المقرر كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

ANAT 301 272 9 3التوريح وعلم االجنة 

PHYS 302  272 9 3النسيولوجيا الطبية 

BIOC303 182 6 3الكميا  الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيةية 

HIST304  182 6 3الهستولوجيا 

PATH305  212 7 3علم االمراض 

PHAR306 212 7 3علم االدوية 

MICR307  152 5 3علم الميكروبيولوجى 

PARA308  62 2 3علم الطنيليات 

FAMM+PBL309 92 3 3مقرر طب االسرة 

RESE310 62 2 اإلحصا  الطبية 

ELEC700  122 4 مقرر إختيارت 

 1822 62 اجمالى 

 
 مرحلة العلوم الطبية السريرية:المرحلة الثانية(:7)مادة 

 

 ةالرابع الفرقة

 

 نقاط معتمدة مقررعنوان ال كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

MEDI 401  322 12 1الباطنة العامة 

PEDI 402  242 8 1أطنال 

SURG 403  322 12 1الجراحة العامة 

OB&GYN 404  242 8 1امراض نسا  و توليد 

FM&CT 405 322 12 الطب الورعي والسموم 

COMM 406  242 8 1طب المجتمع 

FAMM+PBL 407  62 2 4مقرر طب االسرة 

ELEC700 122 4 مقرر اختيارت 

 1822 62 اجمالى
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 ةالخامس الفرقة

 

 نقاط معتمدة عنوان المقرر كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

MEDI 501  322 12 2الباطنة العامة 

PEDI502  182 6 2أطنال 

SURG 503    322 12 2راحة العامة الج 

OB&GYN 504  182 6 2امراض نسا  وتوليد 

OPTH505 242 8 طب وجراحة العيين 

COMM506  182 6 2طب المجتمع 

FAMM+PBL 507   62 2 5مقرر طب االسرة 

ORL508 242 8 والحنجرة  واألهن األنو 

ELEC700  122 4 مقرر اختيارت 

 1822 62 اجمالى

 

 ةالسادس الفرقة

 

 نقاط معتمدة عنوان المقرر كودا لمقرر
 اجمالى جهد الطالب

 (ساعة ) 

MEDI601  452 15 3الباطنة العامة 

PEDI602  182 6 3أطنال 

SURG 603  452 15 3الجراحة العامة 

OB&GYN 604  182 6 3امراض نسا  وتوليد 

EMER605 362 12 طب الطوارئ 

FAMM+PBL 607   62 2 6مقرر طب االسرة 

ELEC700  122 4 مقرر اختيارت 

 1822 62 اجمالى

 

 (إجمالي جهد الطالب) 1811ساعات  دنقطة ويساوت عد 61 إجمالي النقاط في كل فرقة دراسية -
 نقاط معتمدة 4خصص له يختار الطالب مقرر اختيارت واحد ي -

 

 

 

 



 

15 

 

 الخطة الدراسية وسير العملية التعليمية إستراتيجية -: الثالثالباب 
 

- :العامة الخاصة بها مالدراسة واألحكانظام : (8)مادة 

  .بالكلية المعتمدة التدريس لةة وي االنجليزية اللةة (1

 إلدى التددريس باإلحدافة الكاملدة الدراسدية السدنة لنظدام وفقدا الدراسية نظام المقررات الدراسة (2

 عدرض وسدائل مدن المختلندة األدوات وتسدتخدم السريرت والتدريس العملي للجانب يالتجريب

 .بالمعامل تجريبية وأدوات ومواد مرئية

 :تنقسم الدراسة الى مرحلتين  (3

  لجسدم  األساسديةيددرس لطالدب فيهدا العلدوم الطبيدة ( والثانيدة والثالثدة  األولدىالسنوات )  -:األولىالمرحلة

وربطهددا بددالتةييرات المرحددية فددى تكددوين ووظددائو كددل جهدداز بالجسددم  السددريرية ئوالمبددادالسددليم  اإلنسددان

 .الطبيعيةوالمناعة  األدويةمع دراسة علم  األمراضومسببات 

  فددى مختلددو  يددتم فيهددا التدددريب السددريرت( سددة السددنوات الرابعددة والخامسددة والساد) -:المرحلددة الثانيددة

أمدراض -أمراض النسا والتوليد -األطنال-العامة وتخصصاتهاالجراحة  -الباطنة العامة وتخصصاتها)االقسام

فدى مستودنيات جامعدة حلدوان والمراكدز (طدب الصدناعات –الطب الودرعى –األنو األهن والحنجرة-العيون

 الصحية خارج الجامعة التى يقروا مجلس الكلية للتدريب

 

 :احكام نظام الدراسة( 9)مادة 

 

 نظام النقاط المعتمدة للبرنامج (1

  
الدراسية عن طريدق تحديدد نقداط معتمددة  مقرراتتبر نظام النقاط المعتمدة طريقة منهجية لتوصيو اليع

ألجددزا  البددرام  الدراسددية اسددتنادا الددي الجهددد المبددذول مددن الطالددب متمددثال فددي عدددد السدداعات الدراسددية 

راسدية يسدتطيع بدذل خالل سدنة ديستند وذا النظام الي أن الطالب المطلوبة للوصول لألودا  التعليمية و

ساعة منهدا الدي نقطدة واحددة معتمددة تضدا  الدي رصديده  31ساعة عمل دراسي تترجم كل  1811من 

 61) أقصدينقطدة معتمددة خدالل العدام الدراسدي الواحدد كحدد  61بحي  يستطيع الطالدب تجميدع حدوالي 

 (.ساعة عمل دراسي 1811= ساعة  x   31نقطة 

حضور المحاحرات والورش العلمية )كاديمية للطالب بالكلية عام كامل من الدراسة األ وإلكمال 

يدتم توزيدع النقداط المعتمددة (  والبحول وتواجده في المكتبة او المستوني او قاعدات التددريس او المندزل

علي كل وحدات المقدرر سدوا  كاندت مقدررات اجباريدة او اختياريدة وتمدنح النقداط المعتمددة فقدث عنددما 

النقداط المعتمددة المطلوبدة بنجداح ولدذلك فدان نظدام  المقدرر ويدؤدت كدل االمتحانداتيكمل الطالب دراسة 

 . ات اللقا  مع األساتذةيركز علي العب  االجمالي للطالب وليس قاصرا علي ساع

 

 ريقة حساب الجهد الدراسي للطالبط (2
  

ليميةوتحسددب أن تكددون سدداعات العمددل المقترحددة فددي البرنددام  الدراسددي كافيدده لتحقيددق المخرجددات التع

المحاحدرات والتطبيقدات العلميدة والمعلميدة ) ساعات العمل التي يقدوم الطالدب بسدائهدا سدوا  فدي الكليدة 

الدي أت أعمدال دراسدية أو عمليدة تدؤدت خدارج الكليدة ومرتبطدةبالمقرر  باإلحافة(  السريرتوالتدريب 

 .العلمي 

 

 :اجمالي الجهد المبذول من الطالب  (3

 

سداعة عمدل الدي  31سداعة ، تتدرجم كدل  1811 =  سداعات x  11أيام x  5اسبوع  36السنة الدراسية 

  .نقطة واحدة معتمدة

 31=  2 ÷ 61= نقطددة معتمدددة لكددل فرقددة دراسددية أت  61=  31 ÷ 1811= النقدداط المعتمدددة اجمددالي 

 .نقطة معتمدة للنصل الدراسي الواحد في كل فرقة دراسية
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 :قاط المعتمدة للبرنامج اجمالي الن( 4
 

 

نقطدة موزعدة علدي المقدررات المختلندة وتودمل  361=  سدنوات دراسدية x  6نقطدة معتمددة سدنويا  61

 .التقويم 

 

 :يقسم الجهد الدراسي للطالب الى( 5

 ساعات دراسية بالكلية:             

 .أسبوعياساعة  35 -  31= أيام   x  5  ساعات يوميا  7 – 6بواقع 

 (ية والمبادئ السريريةسالعلوم الطبية االسا) ل المرحلة االولىخال* 

 (.عملي%  41نظرت و %  61)عملي   3  و نظرت  4= تقسم  

 العلوم الطبية والسريرية)خالل المرحلة الثانية *  

 (.عملي%  61نظرت و %  41)عملي   4 و  نظرت 3= تقسم 

                    

 صيل المنزليساعات للدراسة الحرة والتح : 

سدداعة  51= اجمددالي الجهددد المبددذول مددن الطالددب  سدداعة اسددبوعيا  x 5  =15سدداعات يوميددا  3بواقددع 

جهد الطالب في المندزل + ساعة سنويا شاملة ساعات التدريس النعلية  1811= أسبوع   x  36أسبوعيا 

 .او المكتبة

 

 .زامية في الفصل الدراسي األول والثانيوالنقاط المعتمدة للمقررات اإللساعات التدريس : (12)مادة 

 

 (الفرقة األولى)

 

 كود المقرر

 
 اسم المقرر

 ساعات  التدريس النقاط المعتمدة

 اجمالى النقاط

ساعات 

المحاحرات 

 اسبوعياو 

ساعات 

عملى 

 اسبوعياو 

اجمالى ساعات 

التدريس 

 اسبوعياو 

ANAT101  8 4 4 9 1التوريح وعلم االجنة 

 PHYS102  8 2 6 9 1يولوجيا الطبية النس 

BIOC103 
الكميا  الحيوية الطبية 

 1والبيولوجيا الجزيةية 
6 2 2 4 

HIST104  4 2 2 6 1الهستولوجيا 

PATH105  2 1 1 5 1علم االمراض 

PHAR106  1 2 1 5 1علم االدوية 

MICR107  2 1 1 5 1علم الميكروبيولوجى 

PARA108  2 1 1 3 1علم الطنيليات 

FAMM+PBL109  العلوم ) 1طب االسرة

 (السلوكية
3 1 2 1 

COMP110 1.5  1.5 2 2 حاسب آلى  

ENGL111 1 2 1 2 لةة انجليزية 

HUMR112 2.5 2 1 1 مقرر حقوق االنسان 

 35 14.5 22.5  اإلجمالي  
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 (لفرقة الثانيةا)

 

 اسم المقرر كود المقرر

 النقاط

 المعتمدة
 ساعات التدريس

 ى النقاطاجمال

ساعات 

 المحاحرات

 اسبوعياو 

ساعات عملى 

 اسبوعياو 

اجمالى ساعات 

 التدريس اسبوعياو 

ANAT201 6 4 2 9 2التوريح وعلم االجنة 

PHYS202  6 2 4 9 2النسيولوجيا الطبية 

BIOC203 
الكميا  الحيوية الطبية 

 2والبيولوجيا الجزيةية
6 2 2 4 

HIST204  3 2 1 6 2الهستولوجيا 

PATH205  6 4 2 7 2علم االمراض 

PHAR206 5 3 2 7 2علم االدوية 

MICR207  2 1 1 5 2علم الميكروبيولوجى 

PARA208  2 1 1 2 2علم الطنيليات 

FAMM+PBL209  2.5 2 2.5 3  2طب االسرة مقرر 

BMRE210 2.5 2 2.5 2 اساسيات البح  العلمى 

 35 19 16  االجمالي 

  

 (الفرقة الثالثة)

 

 اسم المقرر كود المقرر

 ساعات التدريس النقاط المعتمدة

 اجمالى النقاط

ساعات 

 المحاحرات

 اسبوعياو 

ساعات عملى 

 اسبوعياو 

اجمالى ساعات 

التدريس 

 اسبوعياو 

ANAT301 6 4 2 9 3التوريح وعلم االجنة 

PHYS302 6 2 4 9 3ةالنسيولوجيا الطبي 

BIOC303 
الكميا  الحيوية الطبية 

 3والبيولوجيا الجزيةية
6 1 2 3 

HIST304  3 2 1 6 3الهستولوجيا 

PATH305  6 4 2 7 3علم االمراض 

PHAR306 5 3 2 7 3علم االدوية 

MICR307 3 1 2 5 3علم الميكروبيولوجى 

PARA308  2 1 1 2 3علم الطنيليات 

FAMM+PBL309  2.5 2 2.5 3 3االسرة مقرر طب 

STAT310  2.5 2.5 2 2 احصا 

 35 19.5 15.5  االجمالي 

 

  تودمل السداعات الدراسدية التددريس النظدرت ( النرقة االولى والثانية والثالثة)بالنسبة للمرحلة االولى

مدن سداعات المقدرر ، وعددد سداعات التددريس % 51ليدة عدن والعملي وال تقدل األنودطة التطبيقيدة والعم

 .الكلى

  وكدذلك تتدوزع سداعات  المجموعدة التعليميدةوتنقسم ساعات المحاحرات على األسابيع المحددة لكل

العملي على األسابيع المحددة لكل مجموعة تعليمية  بما فيها العملي والتطبيقي والسريرت كما ودو مددون 

لمتندق عليهدا مدن رةسدا  االقسدام العلميدة تباعدا لوحدع المقدررات لتظهدر بصدورة فى الجداول الدراسية ا

  .  برنام   متكامل
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 (الرابعة الفرقة) 
 

 اسم المقرر كود المقرر

 النقاط

 المعتمدة
 ساعات التدريس

اجمالى 

 النقاط

ساعات 

المحاحرات 

 اسبوعياو 

ساعات 

 التدريب

 اسبوعياو 

اجمالى ساعات 

التدريس 

 اسبوعياو 

MEDI 401  8 5 3 12 1الباطنة العامة 

PEDI 402  4 3 1 8 1أطنال 

SURG 403  8 5 3 12 1الجراحة العامة 

OBGY 404  4 2 2 8 1امراض نسا  والتوليد 

FM&CT 405 5 2 3 12 الطب الورعي والسموم 

COMM 406  4 2 2 8 1طب المجتمع 

FAMM+PBL407 2 1 1 2 4االسرة  طب 

 35 22 15  االجمالي 

 

 (لخامسةا الفرقة)
 

 اسم المقرر كود المقرر

 ساعات التدريس المعتمدة النقاط

 اجمالى النقاط

ساعات 

 المحاحرات

 أسبوعيا

 ساعات التدريب

 أسبوعيا

اجمالى 

ساعات 

التدريس 

 أسبوعيا

MEDI 501  7 5 2 12 2الباطنة العامة 

PEDI 502  4 3 1 6 2أطنال 

SURG 503     7 5 2 12 2الجراحة العامة 

OBGY 504  4 2 2 6 2امراض نسا  وتوليد 

OPTH505 4 2 2 8 طب وجراحة العيين 

COMM 506      3 1 2 6 2طب المجتمع 

FAMM+PBL507  2 1 1 2 5طب االسرة 

ORL508  4 2 2 8 االنو واالهن والحنجرة 

 35 21 14  االجمالي 

 

 (السادسة الفرقة)
 

 اسم المقرر كود المقرر

 المعتمدة النقاط
 ساعات التدريس

 

 

 اجمالى النقاط

 

ساعات 

المحاحرات 

 اسبوعياو 

 ساعات التدريب

 اسبوعياو 

 

اجمالى ساعات 

التدريس 

 اسبوعياو 

MEDI 501  12 6 4 15 3الباطنة العامة 

PEDI 502  4 3 1 6 3أطنال 

SURG 503  12 6 4 15 3الجراحة العامة 

OBGY 504 4 2 2 6 3نسا  وتوليد  أمراض 

EMER605 5 3 2 12 طب الطوارئ 

FAMM+PBL607  2 1 1 2 6 األسرةطب 

 35 21 14  االجمالي 
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  توددمل السدداعات الدراسددية التدددريس ( النرقددة الرابعددة والخامسددة والسادسددة)الثانيددة بالنسددبة للمرحلددة

مددن سدداعات المقددرر ، وعدددد سدداعات % 51النظددرت والعملددي وال تقددل األنوددطة التطبيقيددة والعمليددة عددن 

 .التدريس الكلى

  ات وكدذلك تتدوزع سداع المجموعدة التعليميدةوتنقسم ساعات المحاحرات على األسابيع المحددة لكل

العملي على األسابيع المحددة لكل مجموعة تعليمية  بما فيها العملي والتطبيقي والسريرت كما ودو مددون 

فى الجداول الدراسية المتندق عليهدا مدن رةسدا  االقسدام العلميدة تباعدا لوحدع المقدررات لتظهدر بصدورة 

   .برنام   متكامل 

 

 : إستراتيجية الدراسة -( :11)مادة 

 السدريرية لتحقيدق ارتبداط العلدوم االساسدية بتطبيقاتهدا  -:مل بين التخصصات والعلوم المختلنة التنسيق والتكا (1

والعلمية وهلك بالتنسيق بين االقسام لتدريس الموحوعات المترابطة الجهزة الجسم ، وكذلك يتم التنسيق بين 

على المناو   األقسامطلوبة من على ان تعرض اى تةييرات مفي المرحلة الثانية، المختلنة  األقسام السريرية

 .من مجلس الكلية  إقرارواليتم 

المتابعدة المسدتمرة مدن خدالل التددرج فدى اعدالم وتكليدو الطالدب بقدرا ات تحضديرية مسدبقة  -: الذاتيالتعلم  (2

لالنوددطة التعليميددة الالحقددة ، مددع تكلينددات محددددة لكددل نودداط تعليمددى ، ومتابعددة الددتعلم بددالتقويم الموحددوعى 

 .ر المستم

الددورات واألبحدال الطبيددة  والعلميددة،لمراجدع الدوليدة ا مثددل -:للمعرفدةاسدتخدام المصدادر التعليميددة المختلندة  (3

   .االلكترونيشبكة المعلومات والتعليم  الدولية،

ين األقسدام حضور المحاحرات والتدريس التناعلى والتدريب فى بيةة حقيقية بعمل حلقات العمل الموتركة بد (4

 .ل الموكالت كلما امكن لتعزيز التكامل بين التخصصات هات االرتباط لح السريرية

 .استخدام معمل المهارات لتنمية المهارات المطلوبة قبل ممارستها على المرحى (5

التدريب الميدانى متالزما مع مقرر اساسيات البح  العلمى لتلبية خدمة المجتمع والبيةة المحيطة بكلية الطب  (6

 .التى يتعرض لها  بمعرفة وحصر المواكل

بالمرحلدة الثانيدة  وآخدرا األولدىتقدم الكلية مقررات اختيارية صينية على ان يجتداز الطالدب مقدرر بالمرحلدة  (7

 .من مجلس الكلية  وإقراروااللجان المعنية  إشرا ويتم وذا تحت  التراكميوال يضا  الى المجموع 
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 نظام التقويم :الرابعالباب 
 

 :مة لنظام التقويم احكام عا -( :12)مادة 

  مجموعدات تعليميدة  ومنسدق للمقررات األساسدية والسدريريةتوكيل لجنةمن اعضا  ويةة التدريس من منسق

تمدداد وددذا ورئدديس القسددم لكددل مقددرر لوحددع االمتحددان النظددرى واالعددداد لالمتحانددات العمليددة والدوريددة واع

 .التوكيل من مجلس الكلية

 النهائية فى بداية العام الدراسيلدورية ويتم االعالن عن جدول االمتحانات ا. 

  41للمجموعده التعليميده و% 31العمدال السدنة و % 31 يتم توزيع الدرجات الكليه لكل مقرر دراسي بواقع 

 . السنه المتحان نهايه % 

 يع درجات اعمال السنة على عدد مدن االختبدارات الدوريدة وموداركة الطالدب فدى االنودطة التعليميدة زيتم تو

 .ختلنة الم

  خددالل السددنوات  طالددبالمددن انتقددال  مجموعددة تعليميددة( 2)ال يمنددع الرسددوب او التخلددو فيمددا ال يزيددد علددى

 (.االولي او الثانيه)  الدراسيه من ننس المرحله التعلميه

  ى والثانيدةاالولد النرقدة تال اها كدان ناجحدا فدى جميدع مقدرراا ةالرابعد النرقدة الدى ةالثالث لنرقةاال ينقل طالب 

  ةوالثالث

 درجة ونصو يوترط للحصول على شهادة البكالوريوس النجاح فى جميع المواد بمعدل تراكمى ال يقل عن. 

 ريدة والمدواد االختيا والبحد  العلمدي واالحصدا  مقررات اللةة االنجليزية والحاسب االلدى وحقدوق االنسدانال

 لدب فيهدا الدى المجمدوع التراكمدىالددرجات التدى يحصدل عليهدا الطا وى مقررات نجاح ورسوب وال تضدا 

 . النهائي

 

 (المرحلة الثانية –المرحلة األولى )  دراسي الدرجات المخصصة لكل مقرر(: 13)مادة 

 

 األولى الفرقة

 

 والثاني األول الدراسيالفصل 
  

اعمال السنة  اسم المقرر كود المقرر

30% 

مجموع 

لمجموعة اال

 %30 التعليمية

  

نهاية السنة 

40% 

 وع الكلىالمجم

ANAT101  222 82 62 62 1التوريح وعلم االجنة 

PHYS102  222 82 62 62 1النسيولوجيا الطبية 

BIOC103 
الكميا  الحيوية الطبية 

 1والبيولوجيا الجزيةية 
45 45 62 152 

HIST104  122 42 32 32 1الهستولوجيا 

PATH105  52 22 15 15 1علم االمراض 

PHAR106  52 22 15 15 1علم االدوية 

MICR107  52 22 15 15 1علم الميكروبيولوجى 

PARA108  52 22 15 15 1علم الطنيليات 

FAMM+PBL109 
العلوم ) 1طب االسرة 

 (السلوكية
22 22 35 75 

COMP110 52 22 15 15 حاسب آلى 

ENGL111 52 22 15 15 لةة انجليزية 

HUMR112 52 22 15 15 مقرر حقوق االنسان 
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 الثانية رقةالف

 

 والثاني األول الدراسيالفصل 

 

 اسم المقرر كود المقرر
اعمال السنة 

30% 

 مجموع

المجموعة 

  التعليمية

30% 

نهاية السنة 

40% 

المجموع 

 الكلى

ANAT201 222 82 62 62 2التوريح وعلم االجنة 

PHYS202  222 82 62 62 2النسيولوجيا الطبية 

BIOC203 
ة والبيولوجيا الكميا  الحيوية الطبي

 2الجزيةية
45 45 62 152 

HIST204  122 42 32 32 2الهستولوجيا 

PATH205  122 42 32 32 2علم االمراض 

PHAR206 122 42 32 32 2علم االدوية 

MICR207  122 42 32 32 2علم الميكروبيولوجى 

PARA208  52 22 15 15 2علم الطنيليات 

FAMM+PBL209 75 35 22 22 2االسرة  مقرر طب 

BMRE210 52 22 15 15 مقرر اساسيات البح  العلمى 

  

 

 ةالثالث الفرقة

 

 والثاني األول الدراسيالفصل 

 

 اسم المقرر كود المقرر
اعمال السنة 

30% 

مجموع 

المجموعة 

  التعليمية

30% 

 نهاية السنة

40% 

 المجموع الكلى

 

ANAT301 222 82 62 62 3التوريح وعلم االجنة 

PHYS302 222 82 62 62 3النسيولوجيا الطبية 

BIOC303 
الكميا  الحيوية الطبية 

 3والبيولوجيا الجزيةية
45 45 62 152 

HIST304  122 42 32 32 3الهستولوجيا 

PATH305  152 62 45 45 3علم االمراض 

PHAR306  152 62 45 45 3علم االدوية 

MICR307  122 42 32 32 3علم الميكروبيولوجى 

PARA308  52 22 15 15 3علم الطنيليات 

FAMM+PBL309  75 35 22 22 3مقرر طب االسرة 

STAT310  52 22 15 15 احصا 
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 ةالرابع الفرقة

 

 والثاني األول الدراسيالفصل 

  

 اسم المقرر كود المقرر
اعمال السنة 

30% 

جموعة مجموع الم

 التعليمية

 30% 

 نهاية السنة

 40% 

المجموع 

 الكلى

MEDI 401  222 82 62 62 1الباطنة العامة 

PEDI 402  222 82 62 62 1أطنال 

SURG 403  222 82 62 62 1الجراحة العامة 

OB&GYN 404 222 82 62 62 امراض نسا  و توليد 

FM&CT 405 252 122 75 75 الطب الورعي والسموم 

COMM 406  152 62 45 45 1طب المجتمع 

FAMM+PBL 407 52 22 15 15 4السرة مقررطب ا 

 

 ةالخامس الفرقة

 والثاني األول الدراسيالفصل 
 

 اسم المقرر كود المقرر
اعمال السنة 

30% 

مجموع 

المجموعة 

 %30 التعليمية

نهاية السنة 

40% 

المجموع 

 الكلى

MEDI 501  222 82 62 62 2الباطنة العامة 

PEDI 502 152 62 45 45 2أطنال 

SURG 503 222 82 62 62 2ة الجراحة العام 

OB&GYN504  152 62 45 45 2امراض نسا  وتوليد 

OPTH505 252 122 75 75 طب وجراحة العيين 

COMM506  122 42 32 32 2طب المجتمع 

FAMM+PBL507  52 22 15 15 5مقرر طب ااالسرة 

ORL508 252 122 75 75 االنو واالهن والحنجرة 

 

 ةالسادس الفرقة

 ول والثانىالفصل الدراسى اال

 

 اسم المقرر كود المقرر
اعمال السنة 

30% 

مجموع 

المجموعة 

 %30 التعليمية

نهاية السنة 

40% 
 المجموع الكلى

MEDI 601  522 222 152 152 3الباطنة العامة 

PEDI 602  152 62 45 45 3أطنال 

SURG 603  522 222 152 152 3الجراحة العامة 

OB&GYN 604 152 62 45 45 3 امراض نسا  وتوليد 

EMER605 252 122 75 75 طب الطوارئ 

FAMM+PBL607  52 22 15 15 6مقرر طب االسرة 
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 (نظام الدراسة واإلمتحانات)الباب الخامس 

 
 :واالمتحاناتمواعيد بداية الدراسة ( 14)مادة 

 :بداية الدراسة (1

 سة فى شهر سبتمبر من كل عامتبدأ الدراسة بالنرقة االولى والثانية والثالثة والرابعة والخام.  

 السادسة فى شهر يناير من كل عام تبدأ الدراسة فى النرقة. 

 :االمتحاناتمواعيد  (2

 ني مدن شدهر يعقد امتحان الدور االول للنرقة االولى والثانية والثالثة من شهر يونيو و يعقد امتحان الدور الثدا

 .سبتمبر

  االسدبوع الثدانى مدن شدهر يونيدو وللنرقدة الخامسدة فدى االسدبوع يعقد امتحان الدور االول للنرقدة الرابعدة فدى

 .فى االسبوع االول من شهر ديسمبر االول من شهر سبتمبر وللنرقة السادسة

  يعقد امتحان الدور الثانى للنرقة الرابعة فى شهر سبتمبر وللنرقة الخامسة فى شهر ندوفمبر وللنرقدة السادسدة

 فى شهر مايو 

 نددا  علدى توصددية مجلددس الكليددة تعددديل مواعيدد االمتحانددات ومواعيددد بدايددة الدراسددة يجدوز لمجلددس الجامعددة ب

 للمرحلة االولى والثانية 

 :عن الدراسة واالعتذارالمواظبة ( 15)مادة 

  فدي المناقودات ) الدراسة بكلية الطب نظاميدة تسدتلزم المواظبدة ، حيد  يدتم تسدجيل نسدب الحضدور والةيداب

 .علي كوو  خاصة ( الزيارات الميدانية و السريرتوالتدريب العملي و

  للمقررات الدراسية  السريريةمن الساعات العملية أو %( 25)اليسمح للطالب بالتةيب أكثر من. 

  لمقرر دراسي يحرم من  السريريةمن مجموع الساعات العملية أو %( 25)اها تجاوز غياب الطالب أكثر من

 .راسي النهائي لذلك المقرر الد لالمتحانالتقدم 

  يحق للطالب اها كان الةياب بعذر قهرت أو مرحدي مقبدول أن يعتبدر مؤجدل ويحدتنج بددرجات أعمدال السدنة

 .كما يحق له التقدم ألمتحان الدور الثاني وفي حالة نجاحه يحتنج بالدرجة والتقدير 

 :التحويل( 16)مادة 

 مدن والدي الكليدات والجامعدات األخدرت  يطبق قانون تنظيم الجامعات والئحته التننذيدة فيمدا يخدتص بالتحويدل

 .فقث وتقبل التحويالت الي الكلية بعد انتها  المرحلة األولي

  الي البرنام  التقليدت اها كان الطالب ناجحا فدي المتكامل المقترح يقبل تحويل من يرغب من البرنام  الطبي

 .السنة الثالثة ليلحق بالسنة الرابعة 

 :ي الدراسةاستمرار الطالب ف(: 17)مادة 

في حال نجاحه في كل المدواد األساسدية السريرية الي المرحلة  ةاألساسي المرحلةمن  باالنتقاليسمح للطالب   (1

 .في نهاية المرحلة   (GPA)األختيارية وحصوله علي درجة ونصو كحد أدني في معدله التراكمي 

فدي نهايدة المرحلدة يدتم وحدعه  (GPA)في حالة عدم حصول الطالب علي الحد األدني فدي معدلده التراكمدي  (2

 . توجيه انذار كتابي للطالب وولي األمرعلي قائمة األنذار األكاديمي مع 

وفدي حالدة نجداح الطالدب يدتم . Fو  أ Dأو  +D في حالة حصدوله عدل تقددير  من حق الطالب اعادة مقرر ما (3

درجة )األدني من المعدل التراكمي اسقاط التقدير السابق ويحسب له التقدير الذت يمكنه من الوصول الي الحد
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المعتمددة مدرة واحددة فدي معدلده  النقداطويسدرت هلدك علدي أت عددد مدن المقدررات ويحسدب للطالدب (ونصو

 .التراكمي 

( أت اخنداق للطالدب فدي تصدحيح معدلده التراكمدي) في حالة استمرار الطالدب علدي قائمدة األندذار األكداديمي  (4

بعد   يمكن منحه فرصة استثنائية ثالثة نهايه المرحله الثانيه بعداالولي او  نهايه المرحله بعد دراسيين لعاميين

 .دراسة وحعه من قبل ادارة البرنام  وبعد هلك يتم فصل الطالب 

 .الدراسي الواحد في العام نقاط معتمدة  8 يتجاوز ال بماثر حق الطالب تسجيل دراسة مقرر أو أكمن  (5
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 السادسالباب 
 

 أحكام عامة (:18)مادة 

بدايدة ويجوز لمجلس الجامعة بنا  علي توصدية مجلدس الكليدة تعدديل مواعيدد األمتحاندات ومواعيدد الدراسدة 

 .وبالتالي عدد األسابيع الدراسية السريرية الدراسة 

 

 :األرشاد األكاديمي(: 19)مادة 

وتعرينده بنظدام الدراسده والتقيديم  لبمساعدة الطايتم  تحديد ويةة لالرشاد األكاديمي تكون وي المسةولة عن 

 .ومتابعه الطالب خالل سنوات الدراسه

 

 :التقدير والترتيب وتوزيع الدرجات(: 22)مادة 

يقدر نجاح الطالب ورسوبهم في المواد الطبية والتقدير العام للنرقة الدراسية والتقدير العام لسنوات الدراسدة 

 بسحد التقديرات اآلتية

 
 عدد النقاط مةوية للدرجاتالنسبة ال الدرجة

 Grade Mark% Weight التقدير

 ممتاز
A+ 91 – 111 % 4 

A- 85 – 89.9 % 3.7 

 جيد جدا

B+ 81 – 84.9 % 3.3 

B 78 – 81.9 % 3 

B- 75 – 77.9 % 2.7 

 جيد

C+ 71 – 74.9 % 2.3 

C 68 – 71.9 % 2 

C- 65 – 67.9 % 1.7 

 مقبول
D+ 62 – 64.9 % 1.3 

D 61- 61.9 % 1.11 

 1.11 % 61ألقل من  F راسب

 

 :المعدل التراكمي للطالب(:  21)مادة 

 

 :حساب المعدل التراكمي (1

 

  عدد نقاط المقرر = مجموعة نقاط المقرر الواحدx   عدد ساعات المقرر. 

 

درسها مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في المقررات التي  =  (GPA)المعدل التراكمي للطالب 

 مجموع  الساعات المعتمدة لهذه المقررات/ في المستوت الدراسي

 

مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في مقررات سنوات         =(Final GPA )المعدل العام للطالب 

 المعتمدة لهذه المقررات مجموع الساعات/ الدراسة

 

أو أكثر ويمنح الطالب  3.6 (GPA)اكمي تمنح مرتبة الور  األولي للطالب الحاصلين علي معدل  تر (2

علي أأل يكون الطالب قد رسب في أت  3.6وأقل من  3مرتبة الور  الثانية للحاصلين علي معدل تراكمي 

 .من المقررات الدراسية 
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 :التدريب بعد التخرج: (22)مادة 

 

 جميدع فدى نجاحده بعدد هراعور ش أثني مدة واكثر المعتمدة الصحية المرافق أحد في يتدرب أن الطالب على (1

   .النهائية السنة مقررات

 في الكلية مجلس من بقرار أخرى أشهر ستة عن تزيد لمدة ال واحدة مرة تمديد فترة التدريب التكميلي يجوز (2

 .أسدبوعين عدن تزيدد التددريب مراحدل فدي عدذر بددون االمتيداز طبيدب غيداب كان مجموع إها التالية األحوال

 . الةياب مدة تساوى لمدة التكميلي التدريب ترةف تمدد هلك عدا وفيما

 المودرفين مدن تدريبه، وإفادة فترة عن تقريرا قدم إها إال والجراحة الطب بكالوريوس شهادة يمنح الطالب ال (3

 .الكلية مجلس قبل من معتمدة مدة التدريب قضا  تنيد بها تدرب التى الصحية بالمرافق المسةولين و

 كليدة فدي المقدرره األكاديمية الدراسة سنوات أنهوا بنجاح الذين الطالب جميع علي ميإلزا التكميلي التدريب (4

 فدي الطدب لدراسدة الموفددين للطدالب المصدريين بالنسدبة بهدا المعتدر  مدن الجامعدات يعادلهدا مدا أو الطب،

 .منها تخرجوا التي الجامعية الكليات في التدريب من النوع وذا يؤدوا لم الخارج ممن

 درجدة تمدنح وال بجامعدة حلدوان الطدب لكليدة الطبدي التعلديم مدنه  مدن يتجدزأ ال التكميلدي جدز  التددريب (5

 .الالئحة وذه ألحكام ا وفق المقررة فترة التدريب أتم لمن إال والجراحة الطب في البكالوريوس

 لمؤسسداتا مدن غيرودا تحديدد الكليدة ويجدوز لمجلدس التعليميدة، الصدحية المرافدق فدي التكميلدي التدريب يتم (6

 .الكلية مجلس يضعها التي الوروط فيها تتوافر التي بمهمة التدريب، للقيام والتوخيصية العالجية

 كاملة ميالدية سنة التكميلي التدريب مدة :التدريب مدة (7
 

 : (يتم التدريب التكميلي في األقسام التالية)مراحل التدريب (: 23)مادة 

 )أشهب ثاثط(ل طا ط عامط جب وط (1
 )أشهب ثاثط(  ما نطل أمب ض (2
 )شهب ل(  الل ل نساء أمب ض (3
 )شهب ل(أ فالل أمب ض (4
 .  مطتص   مسط إلمياناو  فمال ( يللمنهما  ولل شهب  مل (  المت ازل  م    طتابها تط   لل طب  ل (5

 .تطبيق الالئحة: (24)مادة 
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