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 غارمحمد سعيد ابو الكلمة األستاذ الدكتور 

 رئيس جامعة الفيوم القائم بعمل  

 

 

 

 

 

زمالئاااي الساااادة أعئاااات هيئاااة التااادريس والهيئاااة   الفياااوم بناااائي طاااالب وطالباااات جامعاااه أ

ابالجامعااة   مرالمعاونااة والعاااملي   لجديااد متمنيااا لكاام مزياادا لدراسااي اا عااامال بدايااةبكاام  ااي  حباا 

 م  التفوق والرقي 

 تسااعا الجامعااة دائمااا  نحااو ترسااير اقا ااة الريااادة واالبتكااار  ااي بيئااة العماال الم سسااي وذلاا  ماا 

ياا إلااا تحقياار الجااودة  السااعية تخاادم  سااوق العماال وذلاا   ااي اطااار خااالل تحقياار مخرجااات تعليم 

ةع علااي تحقياار ة المجتمااو وتعمااوخدماا لماايحااا العلم والبالااتعومااة التعلاايم و ااي منظ عااَ ل  الَجام 

والمااادرجات والمختبااارات  التدريسااايةرؤيتهاااا ورساااالتها وذلااا  عااا  طريااار تاااو ير القاعاااات 

 ةوتجهيزهااا بمااا يالئاام متطلبااات التعلاايم العااالي  كمااا عملاا  علااي تطااوير مكتباا المتطااورة العلميااة

سااعا الجامعااة تفعليااه وتلمااي والعسااس البحااا أير لتطااو المهمااةو مراجبااال المركزيااة الجامعااة

بمنظومااة الجامعااة لينااال  لنرتقاايكااوادر ماا  أعئااات هيئااة التاادريس والعاااملي  بالجامعااة   إلعااداد 

 ةات الخدماااة التعليمياااة باااأعلا مساااتوى وان يكاااون خاااريجي  جامعاااأبناؤناااا مااا  الطلباااة والطلبااا

جميعاااا  هللام كاااحفظم بلااادنا      يخاااد   اااي العمااال بماااا الفياااوم متميااازي  وقاااادري  علاااي االنااادماج

 وبالتو ير 
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 ياسر مجدي حتاتهكلمة األستاذ الدكتور 

 عميد كلية الطب 

 

 

 

 

 

حاادى منااابر العلاام والعلمااات  كليااتكم الرائاادة كليااة الطااب البشااري إيسااعدني ان أرحااب بكاام  ااي 

  اايتفااوق م والتقااد   اللكاام المزيااد ماا متمنيااا  الدراسااي  امة بدايااة العاابمناساابهناائكم أجامعااة الفيااوم  و

رئاايس  القااائم بأعمااال محمااد أبااو الغااارالمناساابة أهنااس الساايد االسااتاذ الاادكتور / دراسااتكم وبهااذ 

جامعااة الفيااوم وأتقاادم لساايادته بالشااكر والتقاادير لمااا يقدمااه ماا  جهااد وا اا   و أتوجااه بالشااكر 

 ابعتاااهلمتب  لشااائون التعلااايم والطاااال  الكلياااةكيااال حمااادي اباااراهيم  و /للسااايد االساااتاذ الااادكتور

الااوكالت والسااادة الاازمالت ورؤسااات االقسااام وأعئااات هيئااة واهتمامااه المتوا اال ولجميااو السااادة 

   العاملي  بالكليةالتدريس و

اسااأل هللا تعااالا أن يااو قكم لمااا يحبااه وير ااا   وان يعياانكم علااا تحقياار أ ئاال الاادرجات  وأن 

   هدناكم دائماكما عيد الجد العام الدراسي هو دربكم  ي هذا  ون التفوق والتميزيك
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 حمدي محمد ابراهيمكلمة األستاذ الدكتور 

 عليم والطالب وكيل الكلية لشئون الت

 

 

 

 

 

أبنائي وبنااتي يساعدني أن أرحاب بكام  اي كلياه الطاب جامعاه الفياوم متمنياا لكام مزيادا ما  التقادم 

سااتراتيجية ة االلخطااماا  اداف المنبثقااة رؤيااة ورسااالة واألهااالكليااة إلااا تحقياار والرقااي وتهاادف 

كاديميااة جااودة والتميااز وذلاا  ماا  خااالل تطااوير الباارامج األأعلااا مسااتويات الللجامعااة لتحقياار 

ا للمعااايير والمرجعيااات األكاديميااة العالميااة  وكااذل  تااو ير بيئااة الااتعلم  لجميااو أقسااام الكليااة و قاا 

 طالبات الكليةالمناسبة لطالب و

 رعايااة وعلااااعئااات هيئااه التاادريس الب والطاابااي  اسااتمرار التوا اال  علااا الكليااةرص وتحاا

عمهاام  ااي كا ااة المجاااالت وحااثهم اكسااابهم العلااوم والمعااارف ود  علاااابناتهااا الطااالب والعماال 

والريا اااية  واالجتماعياااةالمشااااركة الفاعلاااة  اااي االنشاااطة الطالبياااة المختلفاااة كالثقا ياااة  علاااا

  يا ودولياة محلا سالمنرج تعليمي يتمتو بالجودة واج مخإلنت األنشطةا م  وغيره

الغالياااة بااااألم  واألماااان ماااو خاااالا أمنيااااتي لطالبناااا وطالباتناااا باااالتو ير والساااداد ولم ااارنا 

 والتقدم واالزدهار 

 

 

 



5 
 

 نشأة الكلية

القاهاارة  ا        جامعة  مجلس  ط30/3/1994وا ر  لكلية  انشات  رع  علا  ق رالعينيم  القاهرة جامعة  بفرع    ب 

الدراس بدأت  بهذبالفيوم   اة  الجامعي  لفرع  ا  العام  )95/1996 ي  بقبول  طالب50م  دراستهم    (  تبدأ  أن  علا  وطالبة 

ب فة م قتة بكلية طب ق ر العيني بجامعة القاهرة لحي  استكمال المنشآت الخا ة بفرع كلية الطب جامعة القاهرة 

 بالفيوم   

ا الئيس جارلسيد أ د/  وقد وا ر  الف ل  بمقر  سة  الدرام علا بدت  25/9/1997قاهرة  ي  معة  الكلية اعتبارا م  بداية 

اني  ي  براير حيا انتظم  ي الدراسة طالب الفرقتي  األولا والثانية وغالبيتهم م  أبنات محا ظة الفيااوم الدراسي الث

 م  ستشاافا تعليمي للكلية بالفيودبير ملحي  تق ر العيني وترك طالب الفرقة الثالثة الستكمال دراستهم بكلية طب 

اللوات  يالس  ئلفت جامعي  ي    /د  تعليمي  مستشفا  ليكون  الح ري(  )نفيسة  مستشفا  بتخ يا  الفيوم  محا ظ 

6/4/1998( بطاقة  جامعي  مستشفا  إلا  لتحويله  المطلوبة  التعديالت  اجرات  وتم  وا تت   ي 80م  سرير   )

المتحانات )ملحر كلية  الة اا  ل مبنالجامعة توجيهاته بإعادة تأهيرئيس    لدكتورا  األستاذر  م   وقد أ د24/3/1999

مستشف ليكون  الجديد الهندسة(  الجامعي  المستشفا  تجهيز  يتم  أن  الا  انتقالية  كمرحلة  جامعي  القرار    ا   در 

 ي م باستقالل كلية طب الفيوم ع  كلية طب ق ر العين2005( لسنة 139الجمهوري رقم )

 ي:  التالوهي ك يةلجامعلفيوم عدد من المستشفيات اب جامعة الكلية الطأصبح 

 مستشفا الجراحة وتقو  داخل الحرم الجامعي  1

 مستشفا الباطنة وتقو بجوار المجمو الطبي  2

 مستشفا طب وجراحة االطفال الشهيرة بمستشفا م طفي حس   ي المسلة وهو تبرع للكلية   3

  شات وهم: حلة االنمستشفيات اخري  ي مر ٣يوجد   4

الكبد وجراحاته وهو مبنا م  – المواطني  بالمحا ظة   أدوا  ٥   كون ممستشفا  ر والذي تبرع به أحد 

 ل الكلية علا استكمال باقي التشطيبات وتو ير األجهزة الالزمة  وتعم

ا م  أحد المواطني  وكذل   ي مرحلة التشطيبات  – مستشفا جراحات القلب وال در وهي تبرع أيئ 

 ةزمو ير األجهز  الالوت

 رحلة الرسومات اإلنشائية ي م معيالجا مستشفا عالج األورام داخل الحرم –

 القدرة اإلستيعابية للمستشفيات الجامعية

(  سرير وبعد ان تم ا تتاح مستشفا الباطنة  ا عام  200)  2012القدرة االستيعابية للمستشفا الجامعا عام  

 راحاتتشفا م طفا حس  لطب وجتم ا تتاح مس  سرير وبعد ان  600  الا  زادت القدرة اإلستيعابية  2015

اإلستيعابية    2019عام    طفالاأل القدرة  بالمستشفيات    800إلا  زادت  األسرة  عدد  إجمالا  لي ب   سرير   

 ( سرير بعد زيادة الرعاية الجراحية والطوارىت بمستشفا الجراحة 900) 2022الجامعية عام 
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 فيوم ب الية ط رؤية ورسالة وأهداف كل

التعليم والبحا   ي دوليارائدة ومتميزة محليا واقليميا و سسة   من ت بية الطب جامعة الفيوم الا أتتطلو كلالرؤية: 

 .المجتمو احتياجاتالعلمي بما يلبا 

Vision: The Faculty of Medicine at Fayoum University aspires to become a pioneering 

and distinguished institution locally, regionally and internationally in education and 

scientific research to meet the needs of society. 

كلية    الرسالة: الا  -طبالتسعا  الفيوم  اإلسهام  ي  جامعة  علا  قادري   وعلميا  مهنيا  متميزي   وباحثي   أطبات  إعداد 

الطب المنظومة  وذل  م  خالل  تطوير  مية  أكاديمية  متميزةطتبرامج  للمستجدات وبحوث  مواكبة  مدولي  ورة   رتبطة ا 

هم  ي تنمية المجتمو المحلا وذل   ي إطار م  القيم واألخالقيات  بالمشاكل المجتمعية  وإلا تقديم خدمات طبية تسا

 .المجتمعية

Mission: The Faculty of Medicine - Fayoum University seeks to prepare distinguished 

professional and scientific doctors and researchers who are able to contribute to the 

development of the medical system through advanced academic programs that keep pace 

with developments and internationally distinguished research related to societal 

problems, and to provide medical services that contribute to the development of the local 

community, within the framework of societal values and ethics. 

 : االستراتيجية  األهداف

 تطوير كفاتة الموارد البشرية بالكلية  1

 االستراتيجية بالكلية تفعيل اإلدارة   2

 تطوير الهيكل التنظيمي للكلية لمالئمة المستجدات   3

 تفعيل التحول إلا اإلدارة الرقمية   4

 دراسات عليا(  -تطوير البرامج األكاديمية الحالية )بكالوريوس  5

 دراسات عليا( -طب )بكالوريوسئم المستجدات  ي عالم الاستحداث برامج جديدة تال  6

 دراسات عليا( -م المستمر )بكالوريوس ويليم الطبي المستمر واستراتيجيات التقتبنا استراتيجيات التع  7

 دراسات عليا( -تطوير منظومة دعم قدرات ومهارات الطالب )بكالوريوس  8

 تحسي  كفاتة البيئة التعليمية بالكلية   9

 الكلية  ة البحثية بتطوير البيئ  10

 استحداث شراكات بحثية محلية وإقليمية ودولية  11

 المبنى على االحتياجات المجتمعية العلميمة البحث تطوير منظو   12
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 بالكليةالعلما نشر تطوير منظومة ال  13

 بنات شراكات مو م سسات مجتمعية   14

 تطوير الخدمات ال حية المقدمة للمجتمو المحلي  15

 مجتمو المحليبالئا يتحسي  الوعي ال حي والب  16

 البيئة تنمية استحداث وحدات لخدمة المجتمو و  17

 ة الفيومجامع -كلية الطب -يميالهيكل التنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية:  مباني

 مبنى الكلية بكيمان فارس -1
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 مستشفيات جامعة الفيوم:  -2

 

 -واالع اب )المرحات التخ  ية )داخل الحرم الجامعي( وتشمل أقسام الجراحة العامة والجرا مستشفا الجراحة •

   ( التخاطب –السمعيات  –الرمد  -األنف واألذن- النسات والتوليد -العظام -المسال  البولية - درالقلب وال

  -القلب -واالع اب )المرالباطنة التخ  ية  -حرم كلية الطب( وتئم الباطنة العامة )داخل مستشفا الباطنة •

   (ض النفسيةاالمرا –ض المعدية الجهاز الهئمي واألمرا -ال درية

   بم طفا حس  وتئم أقسام االطفال والجلدية االطفالمستشفا  •

 مبنى الكلية الرئيسي: 

  -ادار  الدراسات العليا  -شئون الطالب  -الشباب  رعايةمكتب  -2& 1مدرج  -قاعه م تمرات  الدور االرضي:

   المشرحة –ناتومي قسم اال - الكليةمدير  -شئون العاملي   - الجودةادار  
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قسم  -معمل المهارات   -معمل البااولوجي -قسم البااولوجي  -مدرج الفسيولوجي  -الفسيولوجي  مقس الثاني:الدور 

 الكليةمكتب وكيل   -مكتب العميد  -الكنترول  - 4قاعه  -مدرج الهستولوجي -معمل الهستولوجي  -الهستولوجي 

لشئون لشئون خدمة المجتمو وتنمية   ليةالكمكتب وكيل  -لشئون الدراسات العليا  الكليةمكتب وكيل  -لشئون الطالب 

   الكلية قاعة مجلس  – البيئة

 

 - الحيوية تالكيميا قسم  -معمل الفارما  -مدرج الفارما  -قسم الفارما -4,5,6, 3 مدرج الثالث:الدور  

   5قاعه  -قسم الطفيليات  - الحيوية تالكيميامعمل 
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 الرابع:ور الد 

  -وحد  مكا حه العدوي  -قسم الميكرو بيولوجي  -مدرج الطب الشرعي  -عي شرال  لطبقسم ا - العامة ال حةقسم 

   2& 1اليكترونيه  ختباراتمعمل ا - 8 و7قاعه 

 

 األقسام العلمية بالكلية

 جامعة الفيوم م  االقسام االتية:  –الطب تتكون كلية  ●
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ANAT Gross Anatomy and Embryology 1-    نة علم االجي  االدمي والتشر 

HIST Histology 2-     الهستولوجيا 

BIO Biochemistry and Molecular biology 3-     الكيميات الحيوية الطبية و البيولوجيا الجزيئية 

PHYS Physiology 4-     الفسيولوجيا الطبية 

PARA Parasitology 5-     الطفيليات الطبية 

MICR Medical Microbiology and Immunology 6-    الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 

PHAR Pharmacology 7-     الفارماكولوجيا 

PATH Pathology 8-   البااولوجيا 

INTM Internal Medicine 9-  االمراض الباطنة العامة 

SURG General surgery 10-  الجراحة العامة 

PEDI Pediatrics. 11- طب االطفال 

CHES Chest Medicine 12- االمراض ال درية 

DERM Dermatology 13- االمراض الجلدية 

NEUR Neurology 14- االمراض الع بية 

PSYC Psychiatry 15- االمراض النفسية 

CARD Cardiology 16- أمراض القلب واالوعية الدموية 

OCCU Occupational Medicine 17-  واالمراض المهنيةطب ال ناعات 

FORE Forensic Medicine and clinical toxicology 18-الطب الشرعي والسموم االكلينيكية 

COMM Public Health and Community Medicine 19-ال حة العامة وطب المجتمو 

TROP Tropical Medicine 20- االمراض المتوطنة 

RHUM Rheumatology and Rehabilitation 21- ل والطب الطبيعيالروماتيزم والاتأهي 

CPATH Clinical and Chemical Pathology 22- البااولوجيا االكلينيكية والكيميائية 

ANET Anesthesia and surgical intensive care 23-  التخدير والعناية المركزة الجراحية 

RAD Diagnostic and Interventional Radiology 24- خي ية االشعة التش 

ONCO Oncology and Nuclear Medicine 25-  عالج االورام والطب النووي 

CCM Critical -care Medicine 26-  الحاالت الحرجة طب 

FAML Family Medicine 27-  طب العائلة 

OBGN Obstetrics & Gynecology 28- أمراض النسات والتوليد 

OPHT Ophthalmology 29-  طب وجراحة العيون 

ENT Ear, Nose and Throat 30-نف والحنجرةاالذن واال   

UROL Urology 31-   والتناسليةجراحة المسال  البولية 

ORTH Orthopedic Surgery 32- جراحة العظام 

NEUS Neurosurgery 33-  جراحة المر واالع اب 

CARS Cardiothoracic Surgery 34-  جراحة القلب وال در 

ANDR Venereology and Andrology 35- كورة والتناسل طب وجراحة أمراض الذ 
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 الدرجة العلمية 

نظام والجراحة )علا طلب مجلس كلية الطب درجة البكالوريوس  ي الطب  ابناتتمن  جامعة الفيوم 

 الساعات المعتمدة(  

 نظام الدراسة

دراسي ي(  ي إطار الف ل ال نظام الدراسة المتبو هو نظام الساعات المعتمدة )البرنامج الطبي التكامل ●

 الواحد  

وعلي الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية  انتظاميةاسة جامعة الفيوم در –لية الطب سة بكالدرا ●

ولمجلس الكلية الحر أن يقرر حرمان الطالب م  التقدم الي بعض أو كل  البحا واالكلينيكية وقاعات 

الدروس المقررة % م  25نسبة تتجاوز تغيبه ع  الدراسة ب االمتحانات المقررة لف ل دراسي ما  ي حالة

الف ل يعتبر الطالب راسبا  ي الف ل   امتحاناتالكلية حرمان الطالب م  كل  حال قرر مجلسو ي 

  الدراسي الذي حرم م  التقدم  ي االمتحان  يه

سية أن يقرر تدريس  يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختا وحسب طبيعة المقررات الدرا ●

% بنظام التعليم 40% وجها  لوجه وبنسبة 60بنسبة كون الدراسة تعليم الهجي  بحيا ت قرر أو أكثر بنمط الم

ع  بعد  أو بأي نسبة أخرى  وعلا أن يتم عرض ذل  علا مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة 

   للموا قة عليه ور عه إلا مجلس الجامعة العتماد 

 سة مدة الدرا

هي عشر   ول دراسية مقسمة  لمعتمدة(االساعات  )نظاملطب والجراحة ي اس  درجة البكالوريو مدة الدراسة لنيل

 علي خمس مستويات دراسية ويشمل المستوى الواحد   لي  دراسيي  وتقسم الا مرحلتي  تعليميتي :  

  م  األول الا السادس( الدراسيةالمرحلة التعليمية األولا )الف ول 

   م  السابو الا العاشر( سيةالدرا)الف ول  نيةثاالمرحلة التعليمية لا

 التخرج وال يمن  الطالب درجة البكالوريوس اال اذا استكمل متطلبات 

 شهادة التخرج 

له واجتياز  لكي يسم   )االمتياز(شهادة التخرج م  البرنامج ت هل للتقدم المتحان بعد سنتي التدريب االساسي 

  طب  ة المهن بممارسة
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 راسي للبرنامج الد العامة السمات 

 ي كلية الطب جامعة الفيوم هو برنامج متكامل يدرس  ي خمس   البكالوريوسالبرنامج الدراسي لمستوي  ●

 سنوات بنظام الساعات الدراسية المعتمدة  

المعتمدة   بنظام الساعات دراسية  ول ١٠المتكامل م  خمس مستويات مقسمة الا  الدراسييتكون البرنامج  ●

 18 – 16اسبوع حيا تتراوح مدة الف ل الدراسي ما بي  20الا ١6م  الدراسيالف ل  ولط  ويتراوح

 اسبوع   20 والخامسة لتكونالف ل الدراسي للسنوات الرابعة  وزادت مدةاسبوع  ي الثالث سنوات األولا 

ة  ساع 22حد األق ا  و معتمدةساعة  16 أدنايحدد العبت الدراسي للطالب  ي الف ل الدراسي بحد   ●

   لتراكميل قامعتمدة و ذل  طب

   وتم ت ميمتعتمد الكلية سياسة تعليم تكاملية بي  العلوم الطبية األساسية والعلوم االكلينكية  ●

 علا النحو التالي:  المنهجخريطة 

  األساسيةللعلوم الطبية  األساسية المبادئ  ل تمهيدى يتئم   ✓

مدمجة مو بعض   يةساساألالعلوم الطبية  ستدرييتم  دراسيةل  و  أربولتمهيدي ا ويتبو الف ل ✓

  تعليمية( او وحدات blocks)تعليميةعلا هيئة مجموعات  System based   االكلينكيةالعلوم 

(modules)   

مقرر الرمد ومقرر األنف و األذن و الحنجرة مو مقرر الطب  تدريس و  ل دراسي انتقالي يتم  ✓

   جتموامة وطب المل حة العومقرر ا السمومو الشرعي

 (  Clerckship I -  II) السريريةالعلوم  تدريسيتم  دراسيةأربو   ول يتبو ذل  عدد  ✓

%  80المرحلة األولا   يحيا تبدأ  االكلينكية األساسيةتزداد نسبة الدمج والتكامل بي  العلوم  ✓

 ا  % العلوم األساسية20% االكلينيكية و 80وت ب   % العلوم االكلينيكية 20العلوم األساسية و

  المرحلة الثانية

والتكامل بي  العلوم األساسية واالكلينيكية ما بي  المستوي الخامس الا السابو   درجة الدمجتتراوح  ✓

 ( والتدريب بالمستشفا CBLم  سلم هاردن  ي الدمج مو التدريس علا الحاالت االكلينيكية ) 

 : معتمدة ساعة 209للبرنامج:  عتمدةالمعدد الساعات  ●

ساعه   45 - عمليساعه  30 – نظريساعه   15)معتمد   ساعةلكل التدريسية  عدد الساعات ✓

  ميداني( ساعه تدريب   60  –اكلينيكي 

   ةدرج 25معتمد :  ساعةعدد الدرجات لكل  ✓

 ية االختيار٪ منها لبعض المقررات او الوحدات  6,3  علايحتوي البرنامج الدراسي   ●

التكامل الرأسي  ي تطوير  يقةة بعض منها يدرس بطرررات و وحدات تعليمييحتوى البرنامج علا مق ●

  المهنة ومهارات االت ال و االحترا ية وآدابمهارات الطالب وأساسيات البحا العلمي 
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 إستراتيجية التعليم والتعلم:

 يسها  تعليمية يقوم بتدر ةأو مجموع ةالتعليم والتعلم لكل ماديقوم كل قسم بعمل م فو ة استراتيجيات وأساليب وطرق 

 ويشمل:  جداراتعليم والتعلم القائم على اللتا استراتيجيات .1

جدارة اتقانها وتقسم كل   ي)مهارات ومعارف وسلوك واتجاهات( يجب أن يتعلمها الطالب ويتدرج  جداراتعدة 

والتعلم ويو ر ة بي  العلم م الفجوالا رد الجداراتلتعليم القائم علا مراحل التعليم ويهدف ا  ي رعيه  جداراتالا عدة 

  التعلم واتقان المهارات  ي ئل لالندماج ب  رص أ للطال

 والتعلم وتشمل:  التكامليالتعليم  استراتيجيات .2

% العلوم 80األولا  السنة  يحيا تبدأ  الدراسةكل مراحل   ي ةاإلكلينيكيوالعلوم  األساسيةالدمج بي  العلوم 

  الخامسة السنة  ي األساسيةلعلوم % ا20االكلينيكية و % 80كلينيكية وت ب  % العلوم اال 20و األساسية

 )النشط( وتشمل:  الذاتيالتعلم  استراتيجيات .3

 والجماعية  الفرديةالتكليفات  -

  األبحاث واللوحات التعليمية -

 : التعلم القائم على الحاالت وتشمل استراتيجيات .4

  بدؤ يمك  االكلينيكية و حلةمرال  ياالت السريرية تمكي  الطالب م  تعلم مهارات التعامل مو الح

 السنوات األولا   يمبكرا 

 طرق التدريس 

 التدريس المباشر وتشمل:    .1

باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة مثل الوسائل السمعية والب رية  أجهزة  التفاعلية المحا رة

 عرض البيانات  ال ور العلمية  

 وتشمل:  التطبيقيالتعليم   .2

وعينات التشري  المختلفة واألنسجة  التدريب  لية والمعمليةالتجارب العم ية علابالكل العمليتدريب لا -

 علا الحاالت السريرية بالمستشفيات   اإلكلينيكي

 بالمستشفا   اإلكلينيكيالتعرض المبكر للمهارات والتدريب  -

  ولاالتعليمية األ المرحلة  ي% م  المقررات 20بما يمثل كية التدريب علا حاالت اكليني  -

  الميدانيةارات لزيوا الميدانيالتدريب  -

معمل المهارات بالكلية يمثل ركيزة لتدريب الطالب علا المهارات االكلينيكية األساسية قبل الممارسة    -

 الفعلية علا المر ا   
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 ياٌ تخ وعلا موقو الكليةٌ  األخرىالتعليم االلكتروني: عرض المحا رات والوسائل التو يٌحيةٌ  -

المو وعة م  عئو هيئٌة التدريٌس المسئول ع   ا وإجابة األسئلة تزم الطالب بدخولهةٌ يلٌ تفاعلي فحة 

  التدريسٌ 

 

 التعلم القائم على اسلوب حل المشكالت وتشمل:  .3

أسلوب حل المشكالت كمدخل لتمكي  الطالب م  تعلم مهارات التفكير النقدي والتسلسل المنطقي  ي التعامل مو  

 االكلينيكية   حلةمرال  ي السريرية الحاالت

 

 يب تقويم الطالب:سالأ  

درجات ويعطا تغذيه راجعة للطالب  بدون علي مدارالعام الدراسي مستمر Formativeالتقييم التكويني  ●

محتوى المقررات المعلنة  ي المقررات الطبية والمقررات المساندة وذل   ع التدريس  وعئو هيئه

 لتطوير أدات الطالب 

أو   الدراسيوذل  م  خالل امتحانات أعمال الف ل  Summative assessmentي التقييم التراكم ●

مختلفة م  لقياس المستويات ال (هوإكلينيكيوعمليه  )تحريريه المادةاو  واألمتحانات النهائية للمجموعة

 المعارف بمستوياتها العليا والمهارات والسلوكيات  

e structured practical Objectivواالكلينيكي لي رق التقويم العمأنماط جديدة م  ط أيئا استخدام ●

examination (OSPE) and objective structured clinical examination (OSCE) 

يرة  اختيار م  متعدد     أم خطأ  اكمال الناقا  تو يل ما بي  ق  مقاليهبي  أسئلة  تتنوع االسئلة ما ●

   ة الحالةعلا دراس وأسئلة مبنية  (Extended matchingعمودي   التو يل الممتد )

 

 والتحويل نظام القبول 

 قبول الطالب  

جامعة الفيوم ع  طرير  –قبول الطالب الم ريي : يقبل البرنامج الجديد الطالب المستجدي  للقبول بكلية الطب  ●

 والمعاهد  ت القبول بالجامعا اليها ع  طرير مكتب تنسير  المحولي مكتب التنسير بوزارة التعليم العالي أو 

اعد التي تحددها وزارة التعليم العالي والشروط يتم قبول الطالب الوا دي  و قا للقوالوا دي :  قبول الطالب ●

   بالجامعة المو وعة لديها وذل  م  خالل االدارة العامة لشئون التعليم والطالب 

   الدراسي ع  بداية الف ل الطالب الوا دي  المتأخري  الت رف مو الكليةيقرر مجلس  ●
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 ل  والقب تأجيل

 للقواعد التالية: تنظم أمور تأجيل قبول الطالب طبقا 

واحد إذا تقدم بطلب لعميد الكلية خالل أسبوع التسجيل ووا ر عليه   دراسييجوز تأجيل قبول الطالب لف ل   ●

 مجلس الكلية 

جل  ي سلم ي وإذا  الدراسي ل بر منسحبا  م  الفالطالب الذي يقبل بكلية ولم يسجل خالل أسبوع التسجيل يعت  ●

 الف ل الذي يليه يلغا قبوله  

 

 واعد التحويل ق

 مو الكليات ي بداية مرحلة  ويكونيحدد مجلس الكلية  ي نهاية كل عام دراسي عدد الطالب المقبولي  للتحويل  ●

 احدة   التي تطبر الئحة مماالة وال يجوز التحويل بي  الكليات داخل المرحلة الو

 يحملها الطالب غياب بعذر  التي تبار المواد عمل مقا ه واعبليم والطالب  شئون التعقوم لجنة ت ●

 الثالا يحذر تحويل الطالب الي المستويات االعلا م  المستوى  ●

 

 الرسوم الدراسية 

 دا بالكلية اال بعد سداد الم رو ات الدراسية المقررة  الطالب مقي  ال ي ب ●

 جب نتائج الطالب  م حتي التاليةالسنوات   ي الطالب للم رو ات  ي حالة عدم سداد  ●

 ي حالة وجود اي رسوم دراسية غير مسددة عند دخول الطالب االمتحان النهائي الم هل لدرجة البكالوريوس   ●

 دار شهادة البكالوريوس اال بعد تسديد كامل الرسوم المستحقة يتم حجب نتائج الطالب وال يتم ا 
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 االكاديمي شاد االر

 -جاالت رئيسية هي :اد خمسة مش يه واإلرمج التوج تشمل برا

متابعة المستوى التح يلي للطالب  وتقديم التوجيهات المناسبة م  أجل ر و مستوى    -التعليمي: اإلرشاد  .1

 -البرامج ومنها:الطالب  ويشمل مجموعة م  

 د طرق االستذكار الجي ●

 ة طرق اجرات األبحاث العلمي ●

 ب المتفوقي  الطال رعاية ●

 كرري الرسوب  ري  دراسيا ومتخالطالب المتأ بعةمتا ●

 ح ر ومتابعة متكرري الغياب   ●

 دراسة ال عوبات التي تعترض الطالب  ي مسيرتهم الدراسية  ●

تكثيف الجهود الرامية إلا تنمية القيم والمبادئ لدى الطالب  واستثمار الوسائل   -اإلرشاد األخالقي: .2

 سات سلوكية  روترجمتها إلا ممابة لتوظيف تل  المبادئ العلمية المناس

تقديم المساعدة النفسية الالزمة للطالب م  خالل الرعاية النفسية المباشرة والتي تتركز    -اإلرشاد النفسي: .3

الطالب وقدراته واستعداداته وميوله  وتب ير  بالمرحلة السنية التي يمر بها ومتطلباتها  علا  هم شخ ية  

 -البرامج: ويشمل مجموعة م  والجسمية واالجتماعية  النفسية

 دراسة وبحا حاالت الطالب ذوي ال عوبات الخا ة      ●

 كيفية مواجهة القلر والتوتر  ي  ترة االمتحانات      ●

هدف إلا مساعدة الطالب  ي اختيار مستقبلهم الوظيفي حسب قدراتهم واتجاهاتهم  ي -المهني: اإلرشاد  .4

م ر وبالفرص المجال الطبي  ي  ا  ات التي يحتاجهالل تب ير الطالب بالتخوميولهم  وذل  م  خ

 المتاحة لهم  ي العمل بالخارج  

مشكالت سوات كان  دراسية  يهدف إلا توعية الطالب ووقايته م  الوقوع  ي بعض ال -الوقائي: اإلرشاد  .5

تية  والحفاظ الب وتنمية قناعته الذاأو  حية أو نفسية أو اجتماعية  والعمل علا إزالة أسبابها  وتدريب الط

 -البرامج: الخلقية والشخ ية  ويشمل مجموعة م  مقوماته الدينية و علا

 تب ير الطالب بنظام الكلية واللوائ  الجامعية  •

  التدخي : أ رار  وطرق اإلقالع عنهو  المخدراتالتوعية بأ رار  •

ل مشاكلهم  حاول الدراسية   وقررات االختيارية والجديقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب  ي اختيار الم

للطالب   إن الطالب يعتبر مسئوال  مسئولية   األكاديميد المرشد مية طوال  ترة الدراسة  وبالرغم م  إرشااألكادي

  تحقير المتطلب السابر للمقرر إن وجد  والتأكد م  عدم  والتأكد م  الدراسيمباشرة ع  اختيار المواد والجدول 

  الدراسيول  الجد  يتعارض  أيوجود 
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 كاديمى يل االجالتس

ع  مواعيد التسجيل  ي المقررات قبل بدت الدراسة وتنتهي اجراتات   باإلعالنتقوم ادارة البرنامج  •

ل ويحدد مجلس الكلية  التسجيل لكل   ل دراسي خالل االسبوع السابر لبدت الدراسة بهذا الف  

 بها    حالل المدة المسموالمتأخرة ع  التسجيل خ اجراتات النظر  ي حاالت الطلبات

ساعة   22يسم  للطالب بالتسجيل  ي كل م  الف لي   ي مقررات ال يزيد أجمالي ساعاتها المعتمدة ع  •

 00 2ه التراكمي ع   يسم  للطالب الذي يقل معدل ساعة معتمدة لكل   ل  وال  16معتمدة وال تقل ع 

 هذا المعدل   لتالي لح وله علال الدراسي ا مدة  ي الف ساعة معت  16 بالتسجيل  ي أكثر م 

 9يزيد ع    وبما العلا االكثر  تاالاة مقررايسم  للطالب ان يسجل  ي الف ل الدراسي ال يفي  ي  •

مكانيات المتاحة ساعات معتمدة م  المقررات المطروحة وتحدد مقررات الف ل ال يفي حسب اال

 والقواعد التي ي درها مجلس الكلية 

للتسجيل إذا كان ذل  م  شأنه أن ي دى الا تخرج  ق ا لية بر و الحد االيجوز أن يقوم مجلس الك •

 الطالب 

 انتظام الطالب 

والمعامل  • المحا رات   جميو  يحئر  أن  الطالب  وعلا  التعليمية   العملية  م   جزت  الطالب  حئور  يعتبر 

ينذ  والميدانية   ةاإلكلينيكيوالتدريبات   مقرر  أي  غاب  ي  األنذار إذا  ويعل   الطالب  لوحة    ر   ات ناإلعالعلا 

تجاوزت نسبة   إذاالنهائي للمقرر     الطالب م  دخول االمتحان  للكلية  ويحرم  اإللكتروني وعلا الموقو    بالكلية

هذا المقرر     ي٪ م  مجموع الساعات المقررة للمقرر بغير عذر يقبله مجلس الكلية   يعتبر راسبا    ٢٥غيابه  

 ”   Fر “وير د له التقدي

الغياب  إذا تخطي الطال • الكلية  يعٌد منسحبا اجباريا ويعطا    25ة  قررمالب نسبة  %  وتقدم بعذر يقبله مجلس 

( ويتم النظر  ي حالته بعد أخذ رأي لجنة شئون التعليم والطالب ويعتمد م  مجلس الكلية علا أن  WFر ) تقدي

 المقرر  تفاظ بالتقدير لهذااالحمو  ال يفيالف ل    يير د غائب بعذر ويسم  له بالتسجيل 

له االحتفاظ بتقدير  عند  بأعذار مقبولة م  قبل مجلس الكلية يحر النهائييب ع  ادات االختبار لذى يتغالطالب ا •

% علا االقل م  متطلبات  75ادات االختبارات ويحتفظ بدرجات اعمال السنة بشرط أن يكون قد حئر وأدى  

أن    ( علاIC) ر غير مكتمل أو  الف ل الدراسي الواحد ويعطا الطالب تقديالمقرر وذل  بحد أق ا مقرري  ب

الف  االختبارات خالل  ادات هذ   الطالب م   العام    ال يفيل  ينتها  الذى   الدراسيلنفس  التقدير  له  و ير د 

   (Fيح ل عليه واذا لم يلتزم بذل  سيتحول التقديرالا راسب )

لدى   لبعذر مقبوتقدم  يجوز للطالب االعتذار ع  االستمرار  ي دراسة   ل دراسي دون أن يعد راسب ا  إذا   •

فيذية التي يقرها مجلس الكلية   وير د للطالب تقدير  مجلس الكلية وذل  خالل  ترة زمنية تحددها القواعد التن

ي  أو االاة   ول دراسية غير متتالية كحد  ( علا أال تتجاوز مدة التأجيل   لي  دراسيي  متتالي wأو )  (ع)

 أق ا طيلة بقائه  ي الكلية   
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 والمراحل التعليمية الخطة الدراسية 

 

 الفصول الدراسية 

 برنامج علي النحو التالي : ول ال وتنتهي بفصتبدأ الدراسة  .1

 دور اانيالف ل ال يفي /  نهاية الدراسة واالمتحان ) دور أول ( بداية الدراسة  الف ل  / المستوى

الف ل االول والثالا  

 والخامس
 أغسطس  -يوليو يناير  سبتمبر 

الف ل الثاني والرابو 

 والسادس
 أغسطس  -يوليو يونيو   براير

 أغسطس يونيو  سبتمبر  المستوى الرابو

 يناير  سبتمبر  سبتمبر  المستوى الخامس

 

 أسبوعيالساعات الدراسية  اسابيو ويبدأ  ي شهر يوليو وبه تتئاعف عدد ا 8مدته  الفصل الصيفي:  2

ويحدد مجلس الكلية كا ة القواعد المنظمة للتسجيل والدراسة بالف ل ال يفي م  حيا العدد المسموح به 

 و ر عدد الساعات المعتمدة للمقرر  ال يفي الدراسيالف ل   يالمقرر   دراسةللتسجيل والمقابل المادي ل

 سية  الدراهاية أي م  الف ول  تعديل مواعيد بداية أو ن اقتراحلمجلس الكلية   3

 

 الخطة الدراسية:

المجموعات التعليمية وعدد الساعات المعتمدة   مو حاتبي  الجداول التالية الهيكل العام للبرنامج 

   ل دراسي  ت لكلوالدرجا
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 : المرحلة التعليمية األولى ●

Fayoum Integrated Curriculum (Phase – I) 

Semesters Modules weeks Cr Hs 

Weeks/C 

hours 
Marks 

Introduction 
Sem-1 

 

Normal structure- I 

Normal structure- II 
8 weeks 

4 

4 

16/19 400 
Disease mechanism-I 

Disease mechanism-II 
8 weeks 

4 

4 

Medical Terminology long 2 

Human Rights long 2 

System 

Based 

Modules 

Sem-2 

 

MSK, Integumentary-I 

MSK, Integumentary-II 
9 weeks 

5 

4 

17/21 475 

Neuroscience 1 6 weeks 6 

Communication Skills 

&professionalism 
2 weeks 2 

Cognitive & Behavioral 

principles 
long 2 

Elective (I) long 2 

Sem-3 

 

Hematology/ immune I 3 3 

17/21 475 

Hematology/ immune II 4 4 

Nutrition & metabolism 4 4 

Cardiovascular 6 6 

Research, EBM, 

Biostatistics 
long 2 

Elective (II) long 2 

Sem-4 

 

Respiratory 4 4 

18/21 475 

Endocrine 3 3 

GIT I 

GIT II 
7 weeks 

4 

4 

Urogenital 4 4 

Elective (III) long 2 

Sem-5 

 

Neuroscience 2 & SS 6 6 

17/19 425 

Reproductive system 3 3 

Infection control 1 1 

Medical skills 1 1 

  Community 6 6 

Research Ethics long 2 

Transition 

to CP 
Sem-6 

Clinical Toxoicology& 

Forensic medicine 

Medical ethics & Laws 

6 6 

18/20 450 
Ophthalmology 6 6 

ENT 6 6 

Medical ethics long 2 
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 ة المرحلة التعليمية الثاني ●

Fayoum Integrated Curriculum (Phase II) 

Semesters Modules weeks Cr Hs W/CrHs Marks 

Clerkship 

- I 

Sem-7 

 

Basics of Int. Medicine-I 6 6 

20/22 550 
Dermatology 2 2 

Psychiatry 2 2 

Child's Health 10 12 

Sem-8 

Basics of Gen. Surgery-I 6 6 

20/22 550 
Investigative Medicine 2 2 

Oncology 2 2 

Women's- Rep health 10 12 

Clerkship 

- II 

Sem-9 

 

Medicine (II) 

Medicine (III) 

Medicine (IV) 

Medicine (V) 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

20/22 

 
550 

Sem-10 

Surgery (II) 

Surgery (III) 

Surgery (IV) 

Surgery (V) 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

20/22 550 

 

 المجموعات التعليمية بالفصول الدراسية: 

ات التعليمية وعدد الساعات المعتمدة تبي  الجداول التالية الف ول الدراسية مو حآ المجموع

 واالختبارات  

النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري
 العملي 

(OSPE) 

أعمال السنة  

30  % 

Sem-1 

Introduction 
Weeks 

Credit 

Hours 

المستوى  

  –األول 

الفصل  

 األول 

100 

100 

40 

40 

30 

30 

30 

30 

Normal structure- I 

Normal structure- II 
8 

4 

4 

100 

100 

40 

40 

30 

30 

30 

30 

Disease mechanism-I 

Disease mechanism-II 
8 

4 

4 

متطلب  

 كلية
25   Medical Terminology Long 2 

متطلب  

 جامعة 
50   Human Rights Long 2 

 المجموع  19 16     400
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 المقرارات االختيارية تدرس ساعة/ساعتين أسبوعيآ طوال الفصل الدراسي

لنهاية  ا

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري
 العملي 

OSPE 

أعمال  

  30السنة 

% 

Sem-2 Weeks 
Credit 

Hours 

المستوى  

  –األول 

الفصل  

 الثاني 

125 

100 

60 

40 

30 

30 

35 

30 

MSK, Integumentary-I 

MSK, Integumentary-II 
9 

5 

4 

150 60 45 45 Neuroscience 1 6 6 

50 30 20  
Communication Skills & 

professionalism 
2 2 

50 30  20 
Cognitive & Behavioral 

principles 
long 2 

اختياري 

 كلية/جامعة 
50   Elective (I) long 2 

 المجموع  21 17     475

 

 االختيارية تدرس ساعتين أسبوعيآ طوال الفصل الدراسي المقرارات

النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 يريالتحر
 العملي 

OSPE 

أعمال السنة  

30  % 
Sem-3 Weeks 

Credit 

Hours 

المستوى  

  –الثاني 

الفصل  

 الثالث 

75 35 20 20 Hematol/ immune 1 3 3 

100 40 30 30 Hematol/ immune 2 4 4 

100 40 30 30 Nutr & metabo 4 4 

150 60 45 45 Cvs 6 6 

50 30 20  
Research, EBM, 

Biostatistics 
long 2 

اختياري 

 كلية/جامعة 
50   Elective (II) long 2 

 المجموع  21 17     475
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 المقرارات االختيارية تدرس ساعتين أسبوعيآ طوال الفصل الدراسي

  نهايةال

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري
 العملي 

OSPE 

أعمال  

السنة   

30  % 

Sem-4 Weeks 
Credit 

Hours 

المستوى  

  –الثاني 

لفصل  ا

 الرابع 

100 40 30 30 Respiratory 4 4 

75 35 20 20 Endocrine 3 3 

100 40 30 30 GIT 1 
7 

4 

100 40 30 30 GIT 2 4 

100 40 30 30 Urogenital 4 4 

اختياري 

 كلية/جامعة 
50   Elective (III) long 2 

 المجموع  21 18     475

 

 عتين أسبوعيآ طوال الفصل الدراسيالمقرارات االختيارية تدرس ساعة/سا

النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري

 العملي 

OSPE / 

OSCE 

أعمال  

السنة  

30  % 

Sem-5 Weeks 
Credit 

Hours 
المستوى  

  –ثالثال

الفصل  

 الخامس 

150 60 45 45 Neuro 2 & SS 6 6 

75 35 20 20 Reproduction 3 3 

25 15 10  Infection control 1 1 

25 15 10  Medical skills 1 1 

150 60 45 45 Community 6 6 

  Research ethics long 2   50 متطلب كلية 

 المجموع  19 17     425

 

 طوال الفصل الدراسي أسبوعياية تدرس ساعة/ساعتين ارالختيا المقررات
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النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري
 اكلينيكي 

OSCE 

ال  أعم

السنة  

30  % 

Sem-6 

Transition to clinical 

practice 

Weeks 
Credit 

Hours 

المستوى  

  –الثالث 

الفصل  

 السادس 

150 60 45 45 

Clinical Toxicology & 

Forensic medicine 

Medical ethics & Laws 

6 6 

150 60 45 45 Ophthalmology 6 6 

150 60 45 45 ENT 6 6 

متطلب  

 جامعة 
50   Medical ethics long 2 

 المجموع  20 18     450

 

 طوال الفصل الدراسي المقرارات االختيارية تدرس ساعتين أسبوعيآ

النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 يتحريرال
 اكلينيكي 

OSCE 

أعمال  

السنة  

30  % 

Sem-7 - 8 

Clerkship - I 
Weeks 

Credit 

Hours 

المستوى  

  –الرابع 

الفصل  

السابع و  

 الثامن 

150 60 45 45 Basics of Int. Medicine-I 6 6 

50 20 15 15 Dermatology 2 2 

50 20 15 15 Psychiatry 2 2 

300 120 90 90 Child's Health 10 12 

       

150 60 45 45 Basics of Gen. Surgery-I 6 6 

50 20 15 15 Investigative Medicine 2 2 

    Oncology 2 2 

300 120 90 90 Women's- Rep health 10 12 

 المجموع  44 40     1000
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النهاية  

 العظمى 

 Modules الدرجات 

 التحريري
 اكلينيكي 

(OSCE) 

أعمال  

  30  السنة

% 

Sem-9 - 10 

Clerkship - II 
Weeks 

Credit 

Hours 

المستوى  

  –الخامس 

الفصل  

التاسع و  

 العاشر 

550 220 165 165 

Medicine (II) 

Medicine (III) 

Medicine (IV) 

Medicine (V) 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

       

550 220 165 165 

Surgery (II) 

Surgery (III) 

Surgery (IV) 

Surgery (V) 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

 المجموع  44 40     1100

 

 و تشتمل على: للجامعة المقررات االختيارية    

و)أخالقيررات  المسررتوى االول معتمرردف فرريكافحررة الفسرراد( ترردرس سرراعتين وم مقرررر )حقرروق االنسرران 2 •

 المستوى الثالث. معتمدف في( تدرس ساعتين  المهنة

 معتمدف لكل مقرر: ساعةوتدرس    اخرياختيارية مقررات   3عدد   ويختار الطالب •

 االدارة الحديثة ونظم المعلومات  -

 الكتابة العلمية باللغة االنجليزية -

 وتطبيقاتها  ا الحياةالعلوم النفسية  -

 دراسة جدوى المشروعات -

  ناعة السياحة  -

 كير وحل المشكالت مهارات التف -

 العلوم المستقبلية -
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 :للكلية و تشتمل علي المقررات االختيارية    

( تااادرس سااااعتي  معتماااد    اااي المساااتوى االول و)أخالقياااات البحاااا الطبياااة) الم اااطلحات   مقااارر 2 •

     ي المستوى الثالا   ( تدرس ساعتي  معتمدالعلمي

 وتدرس ساعه معتمد  لكل مقرر:مقررات اختيارية  أخري  3يختار الطالب عدد  •

 البحثية الورقةكتابة  -

 الدولي النشر  -

 )متقدم(  ليالطب المبنا علا الدل -

 االسعا ات االولية )متقدم(  -

 )متقدم(  الطبياألح ات  -

 (Word   &Excel   &PowerPoint) األلامهارات الحاسب  -

    Internet Scales العنكبوتية الشبكةهارات استخدام م -

 العرض الفعالمهارات  -

ال و الدراساااي لمجماااوع الف ااالويكاااون امتحاااان هاااذ  الماااواد نهاااائا  قاااط نجااااح أو رساااوب وال يئااااف   •

يئااااف للمجماااوع التراكماااي وال يااا ار الرساااوب  اااي هاااذ  المقاااررات علاااي انتقاااال الطالاااب مااا  مساااتوى 

 ي دراسي الي المستوى التال

 كليات أخرى   ي دراستها ويجوزالكلية ويمك  أ ا ة مواد اختياريه أخرى بعد موا قة مجلس  •

 

 التقييم  احكام عامة لنظام االمتحانات

حسب الوزن النسبي لكل ماد  داخل   التعليميةداخل المجموعات  ختلفةملايتم توزيو درجات المواد   ●

   دراسيمجموعة أو   ل كل  منسقيوالمحدد مسبقا م  خالل  رير  المجموعة

 او العام الدراسي   التعليميةوالنهائية تتم  ي نهايه الف ل الدراسي او المجموعة  الدوريةبالنسبة لالمتحانات   ●

او الف ل الدراسي ويختبر الطالب بما   ةالدراسي الوحدةالمجموعة او  نهايه ا  متالسنة ت ألعمالبالنسبة   ●

 ٪ م  الدرجات   ٣٠يعادل 

 مقسمة الي:  النهائي٪ علا االختبار  ٧٠او العام الدراسي م   ن نهايه الف ل الدراسييتكون امتحا  ●

o اسئلة المزاوجة   وم  متعدد ا االختيارمثل  المو وعيةاالسئلة  التحريرية: االمتحانات٪   ٤٠

  الممتدة او االسئلة المقالية الق يرة  مدة االختبار التحريري النهائي م  ساعة الا ساعتي  للورقة

   النسبيالسئلة ويحدد عدد االوراق لكل مقرر طبقا للوزن االمتحانية حسب عدد ا

o  مهارات لل والر د المباشراالختبار العملي  وم  أمثلتها: العملية ات٪ علا االختبار ٣٠

OSCE, OSPE متعدد المحطات    المو وعي 
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 والمستويات الدراسيةامتحانات الفصول 

الف ل الدراسي األول الا الف ل الدراسي السادس: يعقد امتحان ولا وتتئم  م   بالنسبة للمرحلة الدراسية األ •

نهاية كل   ل دراسي    ي   أعمال السنة  ي نهاية كل مجموعة/وحدة تعليمية ويعقد امتحان نهائي نظري وعملي

 )دور أول( 

االختباريجوز   • الوحدات  العملي  ي  عقد  تقسيم  يجوز  كما  الدراسية  الوحدة  الدراسا   /  نهاية  التي  لمجموعات  ية 

 تتجاوز ستة ساعات معتمدة الي وحدتي  منف لتي  لكل منها ورقة امتحانية منف لة ولها نجاح ورسوب   

الساد • الدراسي  للف ل  بالنسبة  الف ل  لس  أما  الا  السابو  الثانية م   الدراسية  والمرحلة  التكاملية  غير  لمقررات 

العاشر)المرحلة االكلينيكية( : ي وحدة تعليمية و يعقد   /  ل السنة  ي نهاية كل مجموعةعقد امتحان أعماالدراسي 

   (ولامتحان نهائي نظري و اكلينيكا  ي نهاية كل م  المستوى الدراسي الرابو و الخامس )دور أ

بالنسب • مجموعة   ةأما  كل  نهاية  السنة  ي  أعمال  امتحان  يعقد   : االكلينيكية(  العاشر)المرحلة  الدراسي    /   للف ل 

)دور أول( والدور الثاني للطالب   سبتمبر ي خالل شهر    إكلينيكيامتحان نهائي نظري و    تعليمية و يعقد  وحدة

 الراسبي  و المتخلفي  خالل شهر يناير  

دو • امتحان  التعليميةار  يعقد  الوحدات  العام  ي  نهاية  األول    /  اني  ي  الدراسية  للف ول  والثالا المقررات 

 ول الدراسية الثاني والرابو والسادس  ي شهر أغسطس شهر يوليو وللف  والخامس  ي

  التحريريمعامل م   التاليةالمرات   يلنفس العام ويحسب  ةيحتفظ الطالب بدرجات أعمال السن •

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ لية زيادة نسبة اسئلة االختيار م  متعدد طبقا للظروف الدراسية  وكاليجوز لمجلس   •

المخ  رأي القسم  أو  مجلس  مقرر  إلكترونيا   ي  االمتحان  يقرر عقد  أن  الدراسية   المقررات  تا وحسب طبيعة 

رونيا   وعلا أن يتم عرض  تلكأكثر  كما يجوز عقد االمتحان  ي كل المقرر أو جزت منه بما يسم  بت حيحه إ

 .تماد مجلس الجامعة العذل  علا مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة للموا قة عليه ور عه إلا 

معامل    ٤و ي هذا الشأن  قد قام  الجامعة بدورها  ي إعداد بنية تحتية جديدة  وشبكات انترن   كما تم تجهيز   •

 جهاز  ٦٤٠  للقطاع الطبي  تشمل يةجديدة تابعة لمركز االختبارات اإللكترون 
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 االنتقال من مستوى ألخر والرسوب والنجاح 

% ماا  60 ي كل مقرر أو وحدة تعليميه أو مجموعة تعليميه الح ول علا   يلزم للنجاح  ي المستوى الدراسي النجاح •

 كحد أدنا  التحريري% م  درجة 40درجات المقرر  

ني  ي مقررات/وحدات تعليميه  إنه ينقل الي المسااتوى الدراسااي التااالي الث ي حاله رسوب الطالب  ي الدور االول وا •

يتقاادم وات/الوحدات التعليمية  ي الف ل/ المستوى الدراسي الالحاار المرحلة علا ان يعيد دراسة هذ  المقرر   ي نفس

 ااي مقااررات ماا   يلالمتحاناتها  ي الدور الالحر  تبعا للقواعااد المن ااوص عليهااا بالئحااة الكليااة ويساام  لااه بالتسااج

 له التراكمي لمعد طبقاالف ول الدراسية التالية الستكمال العبت التدريسي 

دراسااة % ماا  الدرجااة الكليااة  ااي امتحااان الاادور الثاااني  وعنااد إعااادة ٦٠أق ااا الطالااب الراسااب يحسااب لااه حااد •

 %  ٨٤ة ييميكون الحد األق ا لمجموع درجاته لهذا المقرر/الوحدة التعلالمقرر/الوحدة التعليمية 

   وص عليها  ي قانون  تنظيم الجامعاتبحد اق ي كما  ا األحكام المن يسم  للطالب الراسب بدخول االمتحان •

العاشر( اال بعد النجاح  ي جميو الوحدات التعليميااة / - يسم  للطالب باالنتقال الا المرحلة الثانية )م  الف ل السابوال •

 المقررات بالمرحلة األولا 

 وتراجو م  قبل رئيس الكنترول  النتيجةات لمدة أسبوع واحد م  اعالن مظلتقبل الت •

 

 التخرج و التدريب االل امي 

نظام الساعات  -يستلزم الح ول علي درجة البكالوريوس  ي الطب والجراحة :متطلبات التخرج

 المعتمدة ما يلي: 

   الساعات المعتمدة المقررة للبرنامجعدد   اجتياز  1

وأي متطلبات جامعية أخرى يتم  ر ها بعد  ةمعمقرر حقوق االنسان كمتطلب جا اجتياز  2

 إقرار هذ  الالئحة 

حتوى الدراسي للف ول والمستويات متطلبات الكلية للتخرج لما ورد  ي جداول الم اجتياز  3

 الدراسية 

 تكون أدوار التخرج م  البرنامج  ي شهري أكتوبر دور أول و براير دور ااني   4
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 قديرات الت

 رات والمعدل التراكمي للف ول والمستويات الدراسية طبقا للجدول: رمقويتم حساب تقديرات ال

 التقدير رمز التقدير النقاط النسبة

 +A 4 %  أكثر 95

 A 3,8 %94.99 - %90 امتياز 

85% - 89.99% 3.67 A- 

80% - 84,99% 3.33 B+ 
 جيد جدا

75% - 79,99% 3.00 B 

70% - 74,99% 2,67 C+ 
 جيد

65% - 69,99% 2.33 C 

60% - 64,99% 2.00 D  مقبول 

  عيف F  فر % 60أقل م  

  

 ( Grade Point Averag )(eGPA) المعدل التراكمى للطالب

يتم  رب نقاط كل مقرر دراسي )النقاط المو حة  ي الجدول(  ي عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر  ●

 النقاط الخا ة بكل مقرر دارسي لنح ل علي عدد  

  والكلية الجامعةكل المقررات الدراسية التي سجل  يها الطالب عدا مقررات متطلبات  طقايتم جمو ن  ●

 مالي الساعات المسجلة للطالب لنح ل علي المعدل التراكمي كما يلي:يتم قسمة مجموع النقاط علي إج ●

   عدد الساعات المسجلة إجمالي= مجموع النقاط /  GPAالمعدل التراكمي  

 

  )ester Grade Point Average, SGPAmSe  الف ليالمعدل 

الف ل    الف ليالمعدل   خالل  أكاديميا   الطالب  لتقويم  عددية  طريقة  ع   قسمة  اسيالدرعبارة  بحا ل  ويحسب    

الطالب  ي   ل   درسها  التي  المقررات  جميو  نقاط  لتل     دراسيمجموع  المعتمدة  الساعات  مجموع  علا  واحد 

إل العشرية عدا مقررات متطلبات  أ ا  المقررات  ي ذل  الف ل  مقربا  العالمة   ال  والكلية    الجامعةقرب خانتي  بعد 

 المجموع   يتدخل 

 



30 
 

 أكثر  علا أال   7 3المتخرج مرتبة شرف إذا ح ل علا معدل تراكمي ن  يم:  منح مرتبة الشرف

 يكون قد رسب  ي أي مقرر خالل دراسته بالجامعة  

 األكاديميالتعثر واالنذار 

 يعتباار متعثاار أكاديميااا دراسااي  اال  ألي "( 2( أقل م  )GPAمعدل تراكمي ) علا ل ح الذي الطالب •

  التراكميبالتخرج اال بعد تحسي  المعدل يسم  له  وال أكاديمي إنذار له ويوجه

  لل    جلل    ثلل ن       سلل    فصلل  نه  لل  بعلل   )2)  لل   قلل  ت  ك لل   علل   عللل    ط  لل  حصلل   ذ  •

  الكلل         لل    لل  أك     لل     قبلل    ط  لل    عتبلل   النللذ     لل   ق عللل     ضلل   أل    النللذ  

  النللذ    لل    جلل   ال    إلنللذ     تلل          سلل    فصلل  فلل   لط  لل     تلل ن     علل    سللت     ذ 

 .  ث ن 

 

 ةالفصل من الكلي

يختا مجلس الكلية بااالنظر  ااي   اال الطااالب ويعاارض علااا مجلااس شاائون العلاايم والطااالب ومجلااس   1

 اذا: ةعامالج

 بلل    لل      بلل       سلل    فصلل  نه  لل  فلل  )2)   لل    ت  ك لل   ع  لل   فلل   لل   للت ك    ط  لل   لل  •

 .   ت   أك        نذ     ت  ب  ب ن  ج   تح ق 

 .    تت      س   فص   ست  ف  )2)       ت  ك    ع     ف   ت ك    ط          •

  أخ لل     حلل   ف صلل   لفصلل     علل     لل ط     للن    ك ن لل  فلل    كل لل   جللل   نظلل  أ   جلل   .2

  ذ  ،)2)   لل    ت  ك لل   ع  لل   فلل  أ    تخلل    تطلبلل    سللتك    بهلل      سلل     لل ته  فصللل  

 . الق  عل   لتخ      طل ب     عت      س ع      %80    س  بنج ح  ت  ق  ك  

 .أخالقي أو سلوكي بسبب   ل قرار بحقه  در إذا  3

 

 تهمااحالطالب واقتر شكاوى

العملية أو  ي إذا كان لدي  شكوى م  مشكلة خا ة ببعض ال عوبات التي تواجه  أانات التطبيقات  .1

ية  علي  أن تتوجه إلا السادة أعئات هيئة التدريس القائمي  علا تدريس المقرر المحا رات النظر

 الدراسي لحل مشكلت  

 القسم المختا  لسإذا لم تجد استجابة لحل مشكلت  علي  أن تتوجه لرئيس مج .2

إليه   سوات التوجه التعليم والطالبن إذا لم تجد استجابة علي  أن تتقدم بشكواك مكتوبة لوكيل الكلية لشئو .3

 الشكاوى أو البريد االلكتروني للشكاوى  مباشرة أو و و شكواك  ي أحد  نادير 
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اد األم  أو خال ه  علي   رأ إذا كان لدي  شكوى م  بعض المعامالت غير الجيدة سوات م  زمالئ  أو م   .4

   الشكاوى ندوق التوجه بشكواك مكتوبة إلا وكيل الكلية  أو و و شكواك  ي 

شكوى  ي عدم استجابة مسئولي رعاية الشباب لمزاولة أي نشاط طالبي  علي  التوجه بشكواك إذا كان لدي   .5

   الشكاوى قدوإلا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مباشرة  أو و و شكواك  ي  ن

دات وتلبية طلبات  المتعلقة إذا كان لدي  شكوى  ي عدم استجابة مسئولي شئون الطالب  ي تقديم المساع .6

لعملية التعليمية ب ورها المختلفة  علي  التقدم بشكواك إلا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مباشرة  أو  با

  الشكاوىو و شكواك  ي  ندوق 

ة  ي الجداول الدراسية أو جدول االمتحان النهائي  علي  التقدم بشكواك إلا وكيل الكلي ى إذا كان لدي  شكو .7

   الشكاوىة  أو و و شكواك  ي  ندوق لشئون التعليم والطالب مباشر

إذا كان لدي  شكوى  ي نتائج االمتحانات  علي  كتابة مذكرة وتسجل بها المقررات الدراسية التي ترغب  ي   .8

 ا  وعلي  أن تتقدم بهذ  المذكرة  ور إعالن النتيجة ولمدة أق اها أسبوع هاتمراجعة ر د درج

بي م  خالل  ندوق التكا ل االجتماعي سوات دعم  كن  ترغب  ي الح ول علا الدعم الطالإذا  .9

الم رو ات الدراسية أو دعم الكتاب الجامعي  علي  أن تتوجه إلا إدارة رعاية الشباب وتقديم المستندات  

الطالب لتذليل وإذا وجدت أي  عوبة  علي  أن تتوجه مباشرة إلا وكيل الكلية لشئون التعليم و  بةالمطلو

   حسب الدعم المقرر والئوابط الحاكمة  ال عوبات التي تواجه 

 

 الطالب: شكاوىآلية تلقي 

 وأيئآ بالبريد االلكتروني   بالمبنيالموجود تو و الشكاوى  ي  نادير شكاوى الطالب  .1

لتدريسي م  شكاوى ما يتبي  للسادة أعئات هيئة التدريس والهيئة المعاونة أانات قيامهم بدورهم ا لوم  خال .2

 طالبية   

 إجتماعات الريادة مو السادة األساتذة أعئات هيئة التدريس  م  خالل  .3

 م  خالل طالب اإلتحاد ورؤسات الفرق   .4

 م  خالل الموقو اإلليكتروني الكلية  .5

وجد( البريد اإللكتروني إن  –رقم التليفون  -الفرقة والشعبة  -احب الشكوى )اإلسم  ت ويراعا كتابة بيانا .6

 وى للتوا ل بي  اللجنة و احب الشك
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 ادارات هامة يتعامل معها الطالب:

 ادارة شئون التعليم والطالب:

ديد م  الخدمات عالتقدم ( توا ل مباشر مو الموظف المختا  ي مكتب شئون الطالب :طريقه توا ل الطالب) 

  :ومنها للطلبة

 تأجيل التجنيد - بطاقةتجديد  -قيد  شهادةعمل 

الطبية  لإلدارةشئون الطالب ليح ل علا استمارة للكشف الطبي ام يتوجه  إلدارةيتقدم الطالب  :طبيالالكشف 

  بالجامعة

 عتذارات والتأجيلااليتم تقديم طلبات االجازات و  مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ادارة رعاية الشباب:

العمل مو   يمهنيي  متخ  ي   تئم التياجهزة رعاية الشباب  هياجهزة جامعية متخ  ة بإنشات اهتم  الدولة 

  اعداد هذا الشباب وينما قدراته  يبما يساهم  الجامعيالشباب 

 مجاالت:  يوذل  

 العلميالنشاط –عامة الجوالة والخدمة ال– االجتماعيالنشاط – نيالفالنشاط – الثقا يالنشاط – الريا ي)النشاط 

 اتحاد الطالب(–ت المعسكرات والرحال–نشاط االسر الطالبية – والتكنولوجي

 الرياضي: النشاط  .1

 : الداخلي الرياضيالنشاط  •

الريا ية   ةشط مختلف االن   يتنظيم العديد م  البطوالت يتم للطالب داخل الكلية حيا  الجامعييتم خالل العام 

تنس مثل خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وم ارعة الذراعي  وال الجامعيللطالب داخل الكلية علا مدار العام 

 والكرة الطائرة      الر  األر ي

 : الخارجي الرياضيالنشاط  •

تنظمها   التي اتجميو البطوالت والمسابق   ياالول وذل  م  خالل مشاركة الكلية  الدراسي يتم عموما خالل الف ل 

   الجامعة علا مستوى كلياتها

 : الثقافيالنشاط  .2

جميو   يالداخلية للطالب داخل الكلية وكذل  المشاركة ويتم ذل  م  خالل تنظيم العديد م  المسابقات الثقا ية 

بتكارية الا المعلومات ومجاالت الحائط دوريت درها الجامعة علا مستوى كلياتها مثل سباق  التيالمسابقات الثقا ية 

 والزجل  الر ومسابقات الشعر 
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 : االجتماعيالنشاط  .3

الكلية   داخل  للطالب  المسابقات  بعض  تنظيم  خالل  م   والخط    دوريمثل  يتم  الطالب   العربيالشطرنج  ومسابقة 

 ي تالجميو المسابقات واالنشطة     يللكتاب وكذل  المشاركة    الدوليوالطالبة المثاليي  واقامة رحلة لمعرض القاهرة  

 تنظمها الجامعة علا مستوى كلياتها 

 : الفنيالنشاط  .4

والرسم علا االسفل    الفوريلكلية مثل مسابقات الرسم  يتم م  خالل تنظيم العديد م  المسابقات الفنية للطالب داخل ا

المشاركة    الفوتوغرا يوالت وير   وكذل   والغنات  الفنية     يوالعزف  المسابقات  الجامعة    التيجميو    ا علتنظمها 

   مستوى كلياتها

 االسر الطالبية: .5

ديد م  المسابقات والرحالت الترويحية  يتم م  خالل قيام االسر الطالبية بالتعاون مو ادارة الشباب بالكلية بتنظيم الع

   مهرجان االسر الطالبية الذى تنظمه الجامعة علا مستوى كلياتها  يوالتثقيفية وكذل  المشاركة 

 ة:الجوالة والخدمة العام .6

لكلية والمشاركة  ا المعسكرات الكشفية التا تنظمها الجامعة وكذل  دورات يتم م  خالل تكوي  عشيرة جوالة ا 

   هااتتنظمها الجامعة علا مستوى كلي التي الكشفي لالتأهي

 : والتكنولوجي العلميالنشاط  .7

للطال واالبتكارات  واالختراعات  العلمية  االبحاث  تنظيم مسابقات  المشاركة  دب  يتم م  خالل  وكذل   الكلية     ي اخل 

لرحالت التر يهية والتثقيفية وكذل  و المسابقات العلمية التا تنظمها الجامعة علا مستوى كلياتها اقامة العديد م  اجمي

والمعسكرات   الرحالت  الرحالت  إالمشاركة  ا  المشاركة  ا  وايئا  الجامعة  كليات  مستوى  علا  القادة  عداد 

   للشباب وميالقا الجامعة بالتعاون مو المجلس هظموالمعسكرات التا تن 

 اتحاد الطالب:  .8

النظام الذى يعبر ع  ارات الطالب وطموحا تهم بالجامعات والكليات ويمارسون م  خالله كا ة االنشطة  االتحاد هو 

  اطار التقاليد والقيم الجامعية اال يلة يالطالبية  

طالب    يتم اتحاد  ويتئم   الطالب  اتحاد  اكالتن يب  الشبابية  االنشطة  م   العديد  وتتمثل  لية  النشاط     ي:لمختلفة 

النشاط  الريا ي مو  العلمياط  النش  -  االجتماعيالنشاط    -الثقا ي  _  بالتعاون  تفعليها  يتم  االنشطة  راة  ادإ   الر وهذ  

  الشباب بالكليةرعاية 

 االهداف: 

عالت قيمة االنتمات  إو الوطني  الوعيير سترعداد كوادر طالبية قادرة علا تحمل المسئولية وإ العمل علا   1

  سس الديموقراطية وحقوق االنسانأوالقيم المجتمعية وتعمير 

   لا ممارسة االنشطة الطالبيةتحفيز الطالب ع  2
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   قل مواهب الطالب وتنميه قدراتهم  3

  يشة داخل الجامعة وخارجهاالعمل علا تو ير اسباب الراحة ووسائل المع  4

 عي: اتمصندوق التكافل االج

    ويهدف إلا تحقير الئمان االجتماعي للطالب المحتاجي  م  تأمي  أو رعاية اجتماعية وتقديم المساعدات

 يرغب  ي الح ول علا مساعدة م   ندوق التكا ل االجتماعي احئار االوراق االتية: وعلا م 

  اعيةا م  الشئون االجتمححئار بإ  1

   ورة البطاقة الشخ ية لولي االمر للطالب  2

   حئار مفردات المرتب أو بيان للمعاش لولي االمر إذا كان موظف أو يتقا ا معاشا  3

  مر  الحابيان حيازة زراعية إذا كان ولي اال  4

 

 مكتبة كلية الطب

 مربو   متر ٢٥٠تقو المكتبة  ي الدور السادس  وتئم قاعة واحدة علا مساحة 

لرسائل موجودة أيئا علا المكتبة الرقمية االلكترونية او جميو الكتب رسالة  ٥٥٤كتاب  و ٩٢٤تحتوي المكتبة علا 

 ع  المكتبة الرقمية وبن  المعر ة تعريفية المكتبة بإعداد ندوات  وتقومWWW.eulc.ed.eg وموقعها االلكتروني 

 ترن  متو رة  ي المكتبة خدمة اإلن

 سعة والن ف  باحا حتا الثانية والن ف مساتا التمواعيد العمل بالمكتبة م  ا

    Faculty of medicineدريس باسم توجد  فحة للمكتبة علا اإلنترن  للتوا ل مو الطلبة وأعئات هيئة الت

 

 -تعليمات المكتبة:

 الجديد عند الدخول  ابراز الكارنيه  1

 ترك الحقائب واألجندات  ي األماك  المخ  ة لها   2

 ب  ي سجل المترددي  لطاتسجيل بيانات ال  3

 الدخول  ي هدوت ودون إحداث  و ات   4

 إغالق الموبايل   5

  WWW.eulc.ed.eg ةالبحا ع  الكتاب ع  طرير المكتبة الرقمي  6

 يوم قابلة للتجديد   ١٥االستعارة ألعئات هيئة التدريس للكتب ذات النسخة المتعددة ولمدة   7

   للمساتلةتعليمات المكتبة يعرض نفسه  لفم  يخا  8

 

 

 

 

http://www.eulc.ed.eg/
http://www.eulc.ed.eg/
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اإلعداد فريق  

 معيار الطالب والخريجون  رئيس                  موسيايوب  السيد أ.د.م / شيماء

  معيار الجهاز األداري عضو  الفضيل د / رحاب مصطفي عبد 

 الجودة ضمان وحدة  مدير الروبي  حنفي إيمان.م. د.أ

 الجودة ضمان وحدة مدير نائب عبد الفتاح الروبى  سارف. د

 فريق المراجعة 

 أ.د عاصم فؤاد العيسوي 
القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية 

 الدراسات العليا والبحو  شئون ل

 طالبوكيل الكلية لشئون التعليم وال حمدي محمد ابراهيم  أ.د 

 الشربيني  عبد الخالق نجالءد .أ
خدمة المجتمع وتنمية   لشئون الكلية وكيل

 البيئة 

 

 

 

 

 

 

 


