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 المقدمة

o حیثیات تحدیث الئحة مرحلة البكالوریوس:  

 لمرحل�ة ) م�اداإلعتمن الھیئة القومیة لض�مان ج�ودة التعل�یم و (ق المعاییر األكادیمیة الجدیدة یطبتبنى وت
 .2017اصدار  البكالوریوس

 تحدیث برنامج مرحلة البكالوریوس والمقررات لتتوافق مع المعاییر األكادیمیة الحدیثة.  

  وفقا لما حددتھ الھیئة الفیدرالیة للتعلیم الطبى/  اإلعتمادمتطلبات التوافق مع 

 World Federation for Medical Education)(  

 مجال الطب و التعلیم الطبىفى  التطورات الحدیثة  

 إحتیاجات سوق العمل. 

o سمات البرنامج األساسیة : 

 البرنامج رؤیة : 

  تخریج أطباء حاصلین على شھادة علمیة معتمدة دولی�ا تمك�نھم م�ن العم�ل أو اس�تكمال الدراس�ة
 .فى جمیع  المراكز العلمیة والجامعات اإلقلیمیة والدولیة

 یاً بم�ا یتواف�ق م�ع المع�اییر الدولی�ة والقومی�ة لخ�ریج كلی�ة الط�ب تأھیل الطالب أكادیمیاً وإكلینیك
 .وبما یمكنھم من المنافسة فى سوق العمل القومي واإلقلیمي والدولي

   إعداد الطالب إعداداً یمكنھم من الق�درة عل�ى ال�تعلم ال�ذاتي والمس�تمر وذل�ك م�ن خ�الل تطبی�ق
 .لطبيأحدث ما توصل إلیھ العلم فى طرق التعلیم والتعلم ا

 تقییم الطالب بطرق موضوعیة وعادلة مما یتیح مبدأ تكافؤ الفرص بین الطالب. 
  

 البرنامج رســــالة :  

 لت��زام بتق��دیم ب��رامج تعلیمی��ة ذات ج��ودة عالی��ة ودع��م البح��ث العلم��ي والش��راكة م��ع المجتم��ع اإل
تط�ورات المصري وتخریج أطباء محترفین فى ممارسة مھنة الطب و قادرین على التعامل م�ع ال

  .السریعة فى مجاالت الممارسة العملیة والبحث العلمي وخدمة البیئة والمجتمع

 البرنامج أھداف:  

 التركیز على الطالب من خالل تطبیق مبادئ التعلم الذاتي. 

 لتح��اق                   كلینیكی��ة األساس��یة من��ذ بدای��ة اإلھتم��ام بح��ل المش��كالت الطبی��ة وتنمی��ة المھ��ارات اإلاإل
 .لیة ویتم ذلك عن طریق دراسة تكاملیة ألجھزة الجسم اآلدميبالك

  التوج���ھ نح���و نظ���ام الدراس���ة التك���املي أفقی���اً ورأس���یاً لتحقی���ق التكام���ل ب���ین العل���وم األساس���یة
 .واإلكلینیكیة

 عل���ى نظ���ام دراس���ي ی���وازن ب���ین الت���دریب المی���داني ف���ى المجتم���ع والت���دریب داخ���ل  اإلعتم���اد
 .المستشفیات

 ختیاریة تراعى میول الطالب المختلفة وتنمى المھارات الذھنیة إعلى مقررات  شتمال البرنامجإ
 .والوجدانیة الالزمة لخریجي كلیة الطب
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  مــواد الالئحة

  1(مادة(  

  الدرجة العلمیة :1مادة  
درج���ة البك���الوریوس ف���ي  س���وھاجمجل���س كلی���ة ط���ب   موافق���ةبن���اء عل���ي س���وھاج تم���نح جامع���ة  

ف���ي جمی���ع الوح���دات الدراس���یة االجباری���ة و االختیاری���ة و اس���تیفاء  بع���د النج���احوالجراح���ة  الط���ب 
  .متطلبات الجامعة

  

  نظام النقاط المعتمدةالبرنامج الدراسى ب  )2(مادة  

  یعتب����ر نظ����ام النق����اط المعتم����دة طریق����ة منھجی����ة لتوص����یف الب����رامج الدراس����یة ع����ن طری����ق
د الدراس���ي المب���ذول تحدی���د نق���اط معتم���دة ألج���زاء الب���رامج الدراس���یة اس���تنادا إل���ى الجھ���

  .للوصول لألھداف التعلیمیة  من الطالب

  یرك���ز نظ���ام النق���اط المعتم���دة عل���ى الع���بء اإلجم���الى للطال���ب ول���یس قاص���را عل���ى س���اعات
 ) contact hours( .مع األساتذة تواصل الدراسىال

 وتم���نح النق���اط ) إجباری���ة أو اختیاری���ة( اتی���تم توزی���ع النق���اط المعتم���دة عل���ى ك���ل المق���رر
تم���دة فق���ط عن���دما یكم���ل الطال���ب دراس���ة المق���رر وی���ؤدى ك���ل االمتحان���ات المطلوب���ة المع

 .بنجاح

  مبذول من الطالبنشاط جھد و ساعة   30 -25 تشمل كل نقطة معتمدة . 

  س���اعات مل المطل���وب لك���ل وح���ده م���ن المق���رر ویش���تعك���س النق���اط المعتم���دة مق���دار الجھ���د
 االكلینیكی���ة وال���ورش العلمی���ةمث���ل حض���ور المحاض���رات وال���دروس العملی���ة و االتص���ال 

 حض������ور االمتحان������ات التكوینی������ةو ) م������ن اجم������الى النق������اط % 50وتمث������ل نس������بة (
)Formative assessment (م����ع التغذی����ة الراجع����ة  ) م����ن  % 10وتمث����ل نس����بة

م���ن  % 40وتمث���ل نس���بة ( ال���تعلم ال���ذاتىالدراس���ة الح���رة و أنش���طة و )  اجم���الى النق���اط
 ) اجمالى النقاط

 موزع�����ة عل�����ى المق�����ررات نقط�����ة   318 :المعتم�����دة للبرن�����امج الدراس�����ى جم�����الى النق�����اطا
 ) 21 موضحة بالمادة رقم. (المختلفة

  م����ن االنش����طة  ٤٠الت����ى تمث����ل ( ال����تعلم ال����ذاتىالدراس����ة الح����رة و أنش����طة ی����تم توثی����ق ٪
و یفّض����ل portfolio) (ف����ى مل����ف االنج����از ) التدریس����یة ف����ي نظ����ام النق����اط المعتم����دة

  . نىاستخدام الملف االلكترو

 من النقاط المعتمدة% 75دخول االمتحان النھائى لكل مقرر تحصیل لرط تشوی.  
  

 3( مادة(  
  

 مدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس في الطب والجراحة خمس سنوات كما یلى:  

 عدد الفصول الدراسیة الكلي  (semesters) فصول   10خالل الخمس سنوات الدراسیة یساوي
 .دراسیة



 
 

5  

 غیر شاملة االمتحانات النھائیة( دراسیة كما یليمدة الفصول ال(: 

o إسبوع 15: الفصل الدراسي األول 

o إسبوع 16: الفصل الدراسي الثاني 

o إسبوع 15: الفصل الدراسي الثالث 

o إسبوع 17: الفصل الدراسي الرابع 

o إسبوع 16: الفصل الدراسي الخامس 

o إسبوع 18: الفصل الدراسي السادس 

 إسبوع متصل 35 :السنة الدراسیة الرابعة 

 إسبوع متصل 40: السنة الدراسیة الخامسة 

 

 مراح�ل( تقسم الخم�س س�نوات دراس�یة لنی�ل بك�الوریوس الط�ب والجراح�ة إل�ي ث�الث مس�تویات( 
 :وتشمل االتي

 )2,1(ویشمل مجمل الفصلین الدراسیین  Principles level): (المستوي األول  -

 )5,4,3(شمل مجمل الفصول الدراسیة وی  organ system level): (المستوي الثاني  -

ومجم���ل الس���نتین ، 6الفص���ل الدراس���ي (ویش���مل) clinical level( :المس���توي الثال���ث -
 )5,4( الدراسیتین

  

  4(مادة( 

 متحان القومي  لتحاق بسنتي التدریب التأسیسیتین ودخول اإلھادة التخرج من البرنامج تؤھل لإلش

  . صةلممارسة المھنة بعد موافقة الجھات المخت

  5(مادة(  

  2019 -2018عتبارا من العام الدراسي إتطبق الالئحة على الطالب الجدد الملتحقین بالبرنامج                       

  .وعلى الطالب الباقین لإلعادة بالفرقة األولى لذات العام

  6(مادة(  

 یھا حتى إنھاء یستمر تطبیق أحكام الالئحة السابقة على الطالب الذین التحقوا بالدراسة عل

 – 2018دراستھم بالبرنامج ویستثنى من ذلك الطالب الباقین لإلعادة بالفرقة األولى للعام 

2019  
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 7( مادة(  

 نجلیزیة ویجوز تدریس بعض المقررات باللغة العربیة لغة الدراسة في كلیة الطب ھي اللغة اإل

  .د موافقة مجلس الكلیةدارة البرنامج والمنسق المختص بعإبناء   على توصیة من لجنة 

  8(مادة(  

  :اإلرشاد األكادیمي           

  یخصص لكل مجموعة من الطالب مرشد أكادیمي من أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة لیرشد

واإلجراءات السلیمة للتعامل مع كافة إدارات الكلیة  اإلمتحاناتالطالب عن قواعد الدراسة و

  .لیة المتاحةستفادة من إمكانات الكوتعظیم اال

  9(مادة(  

  :من األقسام اآلتیة سوھاجتتكون كلیة الطب جامعة    

  .قسم التشریح اآلدمي وعلم األجنة - 1

  ).علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة(قسم الھستولوجیا  - 2

  ).علم وظائف األعضاء( قسم الفیسیولوجیا الطبیة  - 3

  .قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة - 4

  ).علم اإلمراض( یا قسم الباثولوج  - 5

  .قسم الفارماكولوجیا الطبیة  - 6

  .قسم المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة  - 7

  .قسم الطفیلیات الطبیة - 8

  .قسم طب وجراحة العیون - 9

  ).ویشمل أمراض التخاطب والسمعیات(قسم األذن واألنف والحنجرة  -10

  .قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة -11

  .حة العامة وطب المجتمعقسم الص -12

  .قسم طب األطفال -13

  .قسم األمراض الباطنة -14

  .قسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمي -15
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  .قسم األمراض الصدریة -16

  .قسم األمراض العصبیة والنفسیة -17

  ).ویشمل طب الذكورة(قسم األمراض الجلدیة والتناسلیة  -18

  .قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة -19

  .قسم الطب الطبیعي والروماتزم والتأھیل -20

  .قسم أمراض النساء والتولید -21

  .قسم الجراحة -22

  .قسم جراحة العظام -23

  .قسم جراحة المسالك البولیة والتناسلیة -24

  .قسم جراحة المخ واألعصاب -25

  .قسم جراحة التجمیل -26

  .قسم جراحة القلب والصدر -27

  .الدمویة  قسم جراحة األوعیة -28

  .قسم التخدیر والعنایة المركزة -29

  .قسم األشعة التشخیصیة -30

  .قسم عالج األورام والطب النووي -31

  .قسم طب األسرة - 32         

  قسم طب الطوارئ -33          

  

  10(مادة(  

                :الدراسى للبرنامجالھیكل االدارى  -  

   (Curriculum Committee)                                               :كما یلى

  :على النحو التالي الدراسى عمید الكلیة و یرشح  اللجنة العلیا الدارة البرنامج  - أ

i. تابع��ة م��ن الناحی��ة الفنی��ة  الط��ب كلی��ةل الدراس��ى برن��امجال الدارة العلی��ا اللجن��ة

 الط��الب لش��ئونلی��ة  لوكی��ل الك م��ن الناحی��ة االداری��ةمرك��ذ تط��ویر التعل��یم و لم��دیر 

ش���مل ع���ددا م���ن اعض���اء ھیئ���ة الت���دریس م���ن التخصص���ات المختلف���ة و و التعل���یم و ت
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م���ن ذوى الخب���رة ب���التعلیم الطب���ى و ض���مان الج���ودة  ویراع���ى مش���اركة ممث���ل ع���ن 

 . الطالب

ة متابعة البرنامج وال یسمح بتغییر أي جزء من البرنامج إال بعد موافقو تكون للجنة سلطة علیا لتنفیذ  - ب

  .اللجنة

   .اً تتبع اللجنة مجلس الكلیة وتقدم تقاریرھا إلي المجلس دوری - ت

  .تعقد اللجنة إجتماعات علي األقل مرتین كل شھر - ث

 .ةإلي عضویة مجلس الكلی أو المشرف علیھ ینضم مدیر البرنامج - ج

  

 

 

  11(مادة(  

  

  -:مسئولیات لجنة البرنامج 

 برنامج الدراسى لمرحلة البكالوریوس من حیث على اإلشراف على الكامل جنة مسئولة بشكل لتكون ال

التعدیل والتحسین وتقدیم المقترحات و التنسیقم البرنامج وضمان تقییو المتابعةو التصمیم،إدارة التنفیذ

 -:ةوتقوم اللجنة بالمھام اآلتی لمجلس الكلیة

ررات أو الوحدات طراف المسئولة عن المنھج والمقألصیاغة السیاسات واإلجراءات واللوائح المنظمة ل -1

 .بالكلیةة التعلیمیة أو الفصول الدراسی

المواصفات القیاسیة التي تعلنھا الھیئة القومیة لضمان الجودة قل عن عمل توصیف البرنامج بما الی -2

 ةبجمھوریة مصر العربی اإلعتمادو

توصیف  تصمیم المقررات أو الوحدات التعلیمیة وتعیین منسق لكل مقرر واإلشراف علیھا ومراجعة -3

المقررات أو الوحدات التعلیمیة بما یتوافق مع توصیف البرنامج واإلشراف علي أي مقرر یقترح من 

 .الكلیة

 .التواصل مع رؤساء األقسام لمتابعة انتظام تنفیذ المقررات الدراسیة -4

 الجودة والتنسیق معھا في متابعة تنفیذ البرنامجضمان التواصل مع وحدة  -5

من إجمالي ساعات المقررة % ١٠إلى  ٥والتأكد من أنھا تمثل نسبة من اإلختیاریةرات مراجعة المقر -6

 .وتوزیعھاعلي سنوات البرنامج المطور

 .حترافیةالتأكد من إضافة مقررات عمودیة عن مھارات التواصل وأخالقیات المھنة واإل -7
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ت المطلوب��ة والمتوقع��ة م��ن الخ��ریج تحدی��د الح��االت اإلكلینیكی��ة الت��ي یج��ب أن یتقنھ��ا الط��الب والمھ��ارا -8

كطبیب مقیم بم�ا ال یق�ل ع�ن معاییرالھیئ�ة القومی�ة لض�مان الج�ودة والتعل�یم  لتقدم لفترة عملالتمكنھ من 

 .بجمھوریة مصر العربیة

 .تقدیم مقترحات إلضافة أو حذف مقررات أو وحدات تعلیمیة إلي البرنامج -9

ستشارات ألعضاء ھیئة التدریس في إة التدریس وعمل وقتراح خطة لتطویر مھارات أعضاء ھھیئإ -10

إعادة تصمیم البرامج والمقررات الدراسیة والتواصل مع لجان الجودة في الكلیات لتنسیق وتقدیم ورش 

 .عمل ودورات لتنمیة قدرات أعضاءھیئة التدریس في التعلیم التكاملي

 .عمل مراجعة وتقییم للبرنامج دوریا -11

 .نتظام الدراسة بالطریقة التكاملیة إربع سنوي لمجلس الكلیة عن نشاط اللجنة و كتابة تقریر -12

  .التأكد من أن البنیة التحتیة والتسھیالت اللوجستیھ للكلیة تناسب البرنامج ومقرراتھ الدراسیة -13

  

  

  12(مادة(  

  أو وحدة تعلیمیة  ح منسقاً لكل مقررییقوم عمید الكلیة بترش"Block"  یئة التدریسھمن أعضاء.  

  13(مادة(  

  :تكون كالتالي أو الوحدات التعلیمیة مسئولیات منسقي المقررات      

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسیة للفصل الدراسي تحت إشراف مدیر البرنامج ووكیل الكلیة لشئون                    -1

 .التعلیم   والطالب

بالفصل الدراسي المعني  اإلمتحاناتلق بأعمال التدریس والتدریب وما یتعیة ومتابعة انتظام العملیة التعلیم -2

 .أو المقرر أو الوحدة التعلیمیة

 . متابعة الطالب والعمل على حل المشاكل الیومیة التي تواجھھم  -3

المسئول عنھ وإفادة مدیر   أو المقرر أو الوحدة التعلیمیة تسییر العمل الیومي في الفصل الدراسي  -4

 .عن مستوى تحصیل الطالب       وإنتظامھم في الدراسة وتقدیم تقریر عن ذلكالبرنامج 

ومتابعة المحتوى  أو المقرر أو الوحدة التعلیمیةالتنسیق بین األقسام العلمیة داخل الفصل الدراسي   -5

 .العلمي للمقررات بالفصل الدراسي

تقوم بإعداد االختبارات النظریة والعملیة  التيو مقرر أو وحدة التعلیمیةالئالئیة لكل لجنة التقییم  یرأس  -6

  .والتعاون مع وكیل الكلیة لشئون الطالب والتعلیم لمراجعة نتائج اإلمتحانات وتطبیق قواعد توكید الجودة 
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  14(مادة(  

  :قبول الطالب المصریین     

 یقب����ل البرن����امج الط����الب المس����تجدین المرش����حین للقب����ول بكلی����ة الط����ب ع����ن طری����ق مكت����ب التنس����یق -

 .بوزارة التعلیم العالي

ال���ى المس���توى  یح���دد مجل���س الكلی���ة ف���ي نھای���ة ك���ل ع���ام دراس���ي ع���دد الط���الب المقب���ولین للتحوی���ل -

  .الثالث و ذلك للكلیات التي تطبق الئحة مماثلة المستوى الدراسى الثاني و الدراسى

یج�����وز ان یعف�����ى الطال�����ب المح�����ول للكلی�����ة م�����ن حض�����ور بع�����ض مق�����رارات الدرس�����یة او م�����ن اداء  -

االمتحان���ات فیھ���ا اذا ثب���ت ان���ھ حض���ر مق���رارات تعادلھ���ا او ادى بنج���اح امتحان���ات تعادلھ���ا ف���ى جامع���ة 

معت��رف بھ��ا و یك��ون االعف��اء بق��رار م��ن رئ��یس الجامع��ة بع��د موافق��ة مجل��س الكلی��ة و مجل��س ش��ئؤن 

 .لجنة البرنامجالتعلیم و الطالب بعد اخذ رآى 

  

 

  15(مادة(  

  :قبول الطالب الوافدین 

 الطالب الوافدین وفقاً للقواعد التي تحددھا وزارة التعلیم العالى والشروط الموضوعة لدیھا وذل�ك  یتم قبول

  .من خالل اإلدارة العامة لشئون التعلیم والطالب بالجامعة

  16(مادة(  

  یتقدم الطالب الراغبون فى إیقاف قیدھم لمدة عام یجوز لمجلس الكلیة ان یوقف قید الطالب على ان

وكیل الكلیة لشئون  باب مرضیة أو اجتماعیة أو أولیاء أمورھم بطلب مشفوعاً بالمستندات إلى دراسى ألس

  .الطالب و التعلیم

  فى مواعید یحددھا مجلس الكلیةیكون التقدم بطلب إیقاف القید.  

  17(مادة(  

                                     یختص مجلس الكلیة بالنظر في فصل الطالب الذین استنفذوا مرات الرسوب على النحو التالي  

سنتان دراسیتان                    ) 2,1مجمل الفصلین الدراسیین( الحد األقصى للدراسة بالمستوى الدراسى األول  -1
  )سنة كمستجد و سنة باق لإلعادة(

  سنوات 5الحد األقصى للدراسة إجمالى ) : 5و4و3(طالب الفصول الدراسیة الثالث التالیة  -2
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  سنوات 10الحد االقصى للدراسة فى السنتین الرابعة و الخامسة  -3

/ إال بعد نجاحھ في جمیع المقررات 3كل مستوى إلى المستوى التالي وفقاً للمادة الینتقل الطالب من  -4
  .الوحدات التعلیمیة للمستوى

  

  18(مادة(  

 .دراسیة المقررةال یصبح الطالب مقیداً بالكلیة إال بعد سداد المصروفات ال -1

نتقالھ للمستوى األعلى إفى حالة عدم سداد الطالب للمصروفات یتم حجب نتائج الطالب وال یسمح ب -2

لحین سداد الرسوم المستحقة ویحرم من دخول أى امتحان فى الفصل الدراسى الجدید إذا لم یقم بسداد 

 .الرسوم المستحقة ویعتبر راسباً فى ھذا الفصل الدراسى

جود أیة رسوم دراسیة غیر مسددة عند دخول الطالب االمتحان النھائى المؤھل لدرجة فى حالة و -3

البكالوریوس یتم حجب نتائج الطالب وال یتم إصدار شھادة البكالوریوس إال بعد تسدید كامل الرسوم 

 .المستحقة

  .یسدد الطالب الباقى لإلعادة الرسوم الدراسیة المقررة على المستوى الدراسى بالكامل -4

  19(مادة(  

  :نظام الدراسة       

  ، الدراسة بالكلیة نظامیة وعل�ى الطال�ب متابع�ة ال�دروس النظری�ة والعملی�ة واإلكلینیكی�ة وقاع�ات البح�ث

المق�ررة لفص�ل  اإلمتحان�اتولمجلس الكلیة الحق أن یقرر حرم�ان الطال�ب م�ن التق�دم إل�ى بع�ض أو ك�ل 

من الدروس المقررة وفى حالة ق�رر مجل�س % 25جأوز دراسى ما فى حالة تغیبھ عن الدراسة بنسبة تت

متحانات الفصل یعتبر الطالب راسباً فى الفص�ل الدراس�ى ال�ذى ُح�رم م�ن إالكلیة حرمان الطالب من كل 

  .متحان فیھالتقدم لإل

 27وفقا للمادة  حضور مثلھم مثل الطالب المستجدینالطالب الباقون لإلعادة مطالبون باالنتظام فى ال  

  20(مادة(  

 كما یحدد السید  .یحدد مجلس الكلیة بدایة ونھایة كل عام وفصل دراسى وفقا للخطة الدراسیة للبرنامج

عقب الفصل الدراسى فى السنوات الثالث األولى و نھایة (د عمید الكلیة مواعید امتحانات الدور االول .أ

وفقا للخطة الدراسیة  )ام الدراسى التالىقبل بدایة الع( و الدور الثانى) العام فى السنة الرابعة و الخامسة

 .للبرنامج
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 عقد امتحان الدور الثانى للفصل الدراسى الخامس قبل بدایة انعقاد الفصل الدراسى السادس و یراعى ی

 8الى  6من (مجلس الكلیة تحدید موعد بدایة انعقاد الفصل الدراسى السادس بما یسمح بمدة زمنیة كافیة 

  .تحانات الدور االول و بدایة امتحانات الدور الثانى للفصل الدراسى الخامسبین نھایة ام) أسابیع

  21(مادة(  

  سنة دراسیة وبیان أسماء وتوزیع الوحدات التعلیمیة  - خطة الدراسة لكل فصل الملحقةتبین الجداول -

 )1جدول (مقرر  -المقرارات وعدد النقاط المعتمدة والنھایة العظمى لدرجات كل وحدة

 

  22(مادة(  

  عداد توصیف لكل وحدة تعلیمیة أو مقرر إب منسقي المقرراتتلتزم اللجنة العلیا للبرنامج بالتنسیق مع

 .المصریة و یعتمد ھذا التوصیف سنویا اإلعتمادج ھیئة ضمان الجودة و ذوفقا  لنمو

 من تطبیق الخطة  تلتزم اللجنة العلیا للبرنامج من خالل منسقى الوحدات التعلیمیة و المقرارات   بالتأكد

 .وفقا لتوصیفات الوحدات أو المقرارات) ختباراتاإل(الدراسیة و عملیة التقییم 

 قتراح المحتوى العلمى للوحدات الدراسیة أو المقرارات إالوحدات الدراسیة أو المقرارات ب ایقوم منسقو

 .ھا من مجلس الكلیةعتمادإداخل كل فصل دراسى و عرضھا على اللجنة العلیا للبرنامج لمراجعتھا و 

 

  23(مادة(  

  وفقاً للخطة الدراسیة والملحق المرفق الخاص  اإلختیاریةیختار الطالب العدد المطلوب من المقرارات

 ."2"جدول . اإلختیاریةبالمقرارات 

  المدرجة إلى درجات الفصل  اإلختیاریةال تضاف الدرجات الحاصل علیھا الطالب فى المقررات

نتقال الطالب من مستوى إوع التراكمى وال یؤثر الرسوب فى ھذه المقررات على الدراسى  أو المجم

 .دراسى إلى المستوى األعلى

  عادة نفس المقرر أو اختیار مقرر آخر بعد موافقة إفي حالة عدم اجتیاز المقرر االختیاري یجوز للطالب

 مجلس الكلیة

  طالب 25ال یقل عدد الطالب لكل مقرر اختیارى عن. 
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 24(ة ماد(  

 :تقییم الطالب        

  ن یكون تصمیم تقییم الطالب أنشطة التعلیمیھ العامھ وینبغي یشكل تقییم الطالب جزءا ال یتجزأ من األ

  مبنیا علي الجدارات و نواتج التعلم المطلوبھ من البرنامج التعلیمي

  قابلھ لإلستخدامة ودوات تقییم ذات مصداقیأستخدام إیجب.  

 أو المتكامل ولیس تقییم المواد الدراسیة و یتم ) المدمج( ییم الطالب مبنیاً على التقییم یجب ان یكون تق

بكل وحدة تعلیمیة أو مقرر مع مراعاة قواعد )  (Blueprintingوضع  جدول المواصفات الخاص

 ةفي جمھوری تقییم الطالب المذكوره في المعاییر المرجعیھ من الھیئھ القومیھ لضمان جوده التعلیم

  .مصر العربیھ

  لكل  والنقاط المعتمدة٪  ٧٥ذا استوفي نسبة حضور إاال  اإلمتحاناتال یسمح للطالب الدخول الي

  .مقرر أو وحدة تعلیمیة

  ن یشتمل التدریس فى  كل مقرر أو وحدة تعلیمیة على نظام التقییم التكویني أیجب)Formative 

assessment) (أى التراكمیة و ال یشتمل ھذا التقییم علي  ختباراتویكون حضوره شرط لدخول اإل

یلتزم ني والطالب في التقییم التكوی ةكتروني أو الورقى لمتابعیلنجاز اإلیستعمل نظام ملف اإلدرجات و

  .المنسق بإعطاء تغذیھ راجعھ للطلبھ عن التقییم الخاص بھم

  یشمل التقییم التراكمىSummative assessment)  ( الدوریة  متحاناتاإلعمال السنة وأعلي

  .والنھائیة

 أو الفصل الدراسي ویختبرالطالب بما  التعلیمیةأو الوحده  المقررعمال السنة تتم فى نھایة بالنسبة أل

  .٪ من الدرجات ٣٠یعادل 

 وآخر العام في  األولى في الفصول الدراسیة الستخر الفصل الدراسى أ( متحان االختبار النھائى إ یعقد

على  ٪ ٣٠٪ اختبار تحریرى مدمج و و  ٤٠٪ مقسمة الي  ٧٠ ویشمل)  والخامسةالسنتین الرابعة 

  .أو اإلكلینیكي ختبار العملىاإل

  25(مادة(  

  على  لوحدات التعلیمیة والمقرارات بعمل اختبارات تكوینیة مرة واحدة لكل وحدة أو مقررایلتزم منسقوا

 .األقل



 
 

14  

  نات الدور األول النھائیة فى نھایة الفصل الدراسى تعقد إمتحا  5و 3و  1بالنسیة للفصول الدراسیة

عدا الدور الثانى للفصل  األول  والدور الثانى بعد انتھاء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى مباشرة

 الدراسى الخامس 

 یعقد امتحان الدور الثانى للفصل الدراسى الخامس قبل بدایة انعقاد الفصل الدراسى السادس و یراعى

 8الى  6من (لیة تحدید موعد بدایة انعقاد الفصل الدراسى السادس بما یسمح بمدة زمنیة كافیة مجلس الك

  .بین نھایة امتحانات الدور االول و بدایة امتحانات الدور الثانى للفصل الدراسى الخامس) أسابیع

 یة الفصل الدراسى الثانى    تعقد امتحانات الدور األول  النھائیة فى نھا 6و  4و2بالنسیة للفصول الدراسیة

  .والدور الثانى  فى نھایة أجازة الصیف

بالنس����بة للع����امین الدراس����یین الراب����ع والخ����امس تعق����د إمتحان����ات ال����دور األول النھائی����ة ف����ى نھای����ة الفص����ل 

  .الدراسى الثانى و الدور الثانى  فى نھایة إجازة الصیف

متحان����ات و اعتمادھ����ا م����ن مجل����س م����ع مراع����اة ان����ھ یج����وز لمجل����س الكلی����ة بتع����دیل مواعی����د اال

 .الجامعة

  26(مادة(  

  اإلمتحاناتیكون منسق كل وحدة دراسیة أو مقرر مسئوالً عن إدارة جمیع طرق تقییم الطالب و 

وسریتھا ومطابقتھا لتوصیفات الوحدات أو المقررات الدراسیة ولقواعد ضمان الجودة المعتمدة من 

امتحانات خاصة بكل وحدة أو مقرر تضم عضوا من كل من  مجلس الكلیة        وذلك من خالل لجنة

 .األقسام المشتركة                   فى التدریس فى ھذا المقرر

 

  27(مادة( 

    القواعد المنظمه النتقال الطالب من فصل دراسي الي أخر و قواعد استكمال البرنامج   

  

وحدات تعلیمیه تعادل اقل من /رات في حاله رسوب الطالب في الدور االول و الثاني في مقر  .1

٪ من الساعات او النقاط المعتمده فإنه ینقل الي السنه التالیه او الفصل الدراسي التالي في ٥٠

نفس المرحله علي ان یعید الدزاسه في هذه المقررات او الوحدات التعلیمیه في فصل او فصول 

دراسه الوحده عند إعادة دراسي و دراسیه الحقه بما ال یتجاوز العبء االكادیمي لكل فصل 

اعادة اكتساب عدد محدد من النقاط المعتمدة من نقاط التعلیمیه او المقرر یجب علي الطالب 
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بشرط  تحصیل ) یحددها لجنة البرنامج بناء على اقتراح منسق المقرر أو الوحدة(المقرر 

  .من النقاط  على االقل فى هذا المقرر اجماال% 75الطالب ل

ه رسوب الطالب في الدور االول و الثاني في مقررات او وحدات تعلیمیه تعادل أكثر في حال .2

٪ من الساعات او النقاط المعتمده فإنه ال ینتقل الي السنه الدراسیه التالیه في ٦٠- الي ٥٠من 

یجب علي الطالب دراسه الوحده او المقرر التعلیمي عند إعادة و عاده نفس المرحله و یبقي لال

یحددها لجنة البرنامج بناء على (اكتساب عدد محدد من النقاط المعتمدة من نقاط المقرر اعادة 

من النقاط  على االقل فى % 75بشرط  تحصیل الطالب ل) اقتراح منسق المقرر أو الوحدة

  .هذا المقرر اجماال

سنوات  ٤صي اقو بحد  مرات ٤الوحدة التعلیمیة بحد أقصى /یسمح للطالب الراسب بدخول امتحان المقرر .3

من الالئحه  ١٥٤سنوات المنصوص علیها في الماده  ٥ضافه الي باالو ال تزید عن عامین في كل مرحله 

  .لقانون الجامعه التنظیمیه

ال ینقل الطالب من مرحلھ إلي أخري إال عند نجاحھ في جمیع الوحدات  التعلیمیة أو الدورات  .4
 .السریریة

                    ٪٤٠و النھائیة٪ من الدرجات  ٦٠یجب أن یحصل علي  مقررنجح الطالب فى وحدة أو كي ی .5

  .متحان النظريفى درجات اإل

الدور الثاني وعند إعادة  امتحان  من الدرجة الكلیة في% ٦٠ الطالب الراسب یحسب له حد أقصى .6

 1بند  27للمادة و فقا  النقاط المعتمده تحصیل ما هو مطلوب من دراسه الوحده او المقرر التعلیمي و 

أو یؤخذ أحسن درجتین  .٪ ٨٤،٩الوحدة التعلیمیة /لهذا المقرر تهادرجمجموع ل األقصىیكون الحد 2و 

 .حصل علیهما الطالب في نفس المقرر

  

 

  28(مادة( 

 : احتساب الدرجات

  عدد النقاط المعتمدة = النھایة العظمىX 15 تمدة عدد النقاط المع= للخمس فصول الدراسیة األولى و

X 20 للباقى.  

  من النقاط المعتمدة% 75تحصیل = شرط دخول االمتحان النھائى لكل مقرر. 
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  29(مادة( 
  

من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات المصریة تحسب  85و  84و  83مع االلتزام بأحكام المواد 

مجموع التراكمى على الوجھ متحانات الوحدات أو المقررات  وكذلك الإتقدیرات النجاح والرسوب فى 

  -:التالى

 )الدرجات( النظام المعتاد  -  أ

ي على الوجه التالوكذلك المجموع التراكمى طالب فى كل مقرر یحصل علیها ال التيتقسم الدرجات  .1

ینطبق علي النظامین الساعات المعتمدة (

  :)والنقاط المعتمدة

  

  

  

  

  نظام النقاط المعتمدة -  ب

 Marking system* Approximate equivalent in ECTS Definition according to ECTS - ت

grading system 

 Best/ next  

More than 85%  10% A (excellent) ممتاز 

From 75% to less than 85% 25% B (very good)  جدا دجی  

From 65% to less than 75%  55% C (good)  جید  

From 60% to less than 65% 10% D (satisfactory) مقبول 

From 30% to less than 60%  F (insufficient)   ضعیف

Less than 30%  F- (Highly insufficient)  جدا فضعی  

  صر العربیةتقدیرات طبقا للنظام بجمھوریة م *

  
  

   نظام تأدیب الطالب   )30(مادة:  

الطالب المقیدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأدیبى الُمبین فى قانون تنظیم الجامعات المصریة قانون 

  .والقوانین المكملة لھ 1972لعام    49

    

 ممتاز A فأكثر% 85

75%  - 84,99 % B جید جدا 

65 % - 74,99% C جید 

60 % - 64,99% D مقبول 

 راسب F %60من  أقل
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  31(مادة(  

 امعة بناءاً على یكون تعدیل أحكام ھذه الالئحة فیما ال یخالف القانون من اختصاص مجلس الج                        

                          یتجزأ من الالئحة األساسیة ر ھذه التعدیالت جزءاً ال مقترح من مجلس كلیة الطب وتعتب

 .بعد إقرارھا من مجلس الجامعة

 خلیة للكلیة فیما لم تطبق أحكام قانون تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة واللوائح الجامعیة والالئحة الدا

 .یرد  بشأنھ نص خاص فى ھذه الالئحة

  21الخاص بالمادة  1مرفق جدول 

 23الخاص بالمادة  2مرفق جدول 
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First year/ First semester: 15 weeks /30 points: preclinical phase (introduction, principles blocks and vertical 
"Patient, Physician & Society (PPS)"themes) 

 

Block points days/week learning activities 
   contact 

hours/points 
formative 
assessment/feedback 

assignment 

Principles of studying 
medicine 

1 1 week 15hours 
0.5 point 

 0.5 point 

Principles of microscopic and 
macroscopic structures 

12 7 weeks 150 
6 points 

1 point 5 points 

Cell biology and function 12 7 weeks 150 
6 points 

1 point 5 points 

Patient, Physician & 
Society: 

5 vertical: 65 
2.5 Points 

0.5 point 2 points 

Introduction to Being a 
Physician 

     

Ethics, Law & 
Professionalism 

     

Behavioral Medicine      
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First year/Second semester: 16 weeks/30points: preclinical phase (introduction, principles blocks and vertical 
"Introduction to Patient Care" themes) 

 

 

Block points days/week learning activities 
   contact 

hours/points 
formative 
assessment/feedback 

assignment 

Mechanisms and principles of 
therapy of diseases 

12.5 8 weeks 162 hours 
6.5 points 

I point 5 points 

Infection and immunity 12.5 8 weeks 162 
6.5 points 

I point 5 points 

Introduction to Patient Care 

Medical Interviewing 

5 vertical: 65 
2.5 points 

0.5 point 2 points 

Introduction to Physical 
Examination 1 

     

Clinical Experiences 1      
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Second year/Third semester: 15 weeks/30 points/preclinical phase (organ system blocks and vertical "Introduction to 
Patient Care" themes) 

 

Block points days/week learning activities 
   contact 

hours/points 
formative 
assessment/feedback 

assignment 

Cardiovascular system 8 5 weeks 100 
4 points 

0.5 point 3.5 point 

GIT, 8 5 weeks 100 
4 points 

0.5 point 3.5 point 

Skin & Musculoskeletal 8 5 weeks 100 
4 points 

0.5 point 3.5 point 

Introduction to Patient Care Block 

Advanced Physical Examination 2 

2 vertical: 30 
1 point 

0.25 point 0.75 point 

Clinical Experiences 2      

Advanced Medical Interviewing 
Clinical Procedures 

     

Elective 4 Vertical 60 
2 points 

0.5 point 1.5 points 
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Second year: Fourth semester: 17 weeks/30 points/preclinical phase (organ system blocks and vertical "Introduction 
to Patient Care" themes) 

   

Block points days/week learning activities 
   contact 

hours/points 
formative 
assessment/feedback 

assignment 

Respiratory and renal 
systems 

9.5 7 weeks 143 
5 points 

1 points 3.5 points 

Hematology 5 3 weeks 75 
2.5 points 

0.5 points 2 points 

Health & illness in 
the 
community 

9.5 7 weeks 143 
5 points 

1 point 3.5 points 

Introduction to 
Patient Care 
Block 

2 vertical: 30 
1 point 

0.25 points 0.75 points 

Advanced Physical 
Examination 
2 

     

Clinical Experiences 
2 

     

Advanced Medical 
Interviewing 

     

Clinical Procedures      

elective 2 4 vertical: 4 
hours/week/semester 

60 
2 points 

0.5 point 1.5 points 
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Third year/ Fifth Semester: 16 weeks/30 points/preclinical phase (organ system blocks and vertical "Investigation 
 and Discovery" themes) 

 

 

Block points days/week learning activities 
   contact 

hours/points 
formative 
assessment/feedback 

assignment 

Neurosciences 12.5 8 weeks 162 
6.5 points 

I point 5 points 

Endocrinology, Reproduction & 
Developmental Biology 

12.5 8 weeks 162 
6.5 points 

I point 5 points 

Evidence-Based Medicine - 
Fundamentals 

2 vertical: 30 
1 point 

0.25 point 0.75 point 

Investigation and 
Discovery/Scholarly 
Project 

Epidemiology and data 
management 

1.5 vertical: 22.5 
0.75 Point 

0.5 point 
0.25 Point 

1.5 points 
0.50 Point 

elective 3 1.5 vertical: 22.5 
0.75 Point 

0.5 point 
0.25 Point 

1.5 points 
0.50 Point 



 
 

24  

" themes)Investigation and DiscoveryThird year/ Sixth Semester: 18 weeks/33 points /clinical phase (clinical rota�ons and ver�cal " 

 

Block points days/week learning activities 
   contact hours/points formative 

assessment/feedback 
assignment 

Medicine 1 
Introduction to general medicine, Hematology, 

Endocrinology, Nephrology, 

10 6weeks 
135 
4.5 points 

1 point 3.5 points 

Surgery I 
 
Wound Healing, bleeding, shock, blood transfusion, 

haemostasis, surgical infections, 
postoperative complications, abdominal 
trauma emergencies, surgical anuria, 
surgical nutrition (enteral and 
parenteral)Surgery of head and neck, 
lymphatic system ( 3 weeks) 

 
Thyroid and Para thyroid, supra renal gland, 
abdominal walls and hernias, Breast. ( 4 weeks) 

Oncology (principles) .(one week) 

13 8 weeks 
195 
6.5 points 

1.5 points 5 points 

Forensic Medicine and toxicology 
6 4 weeks 

90 
3 points 

0.5 point 2.5 point 

Investigation and Discovery/Scholarly Project 
Epidemiology and data management 

2 vertical: 30 
1 point 

0.25 point 0.75 point 

elective 4 2 vertical: 30 
1 point 

0.25 point 0.75 point 

- Three rota�ons to be as follows: 6 weeks for medicine 1, 6 weeks for surgery 1, 6 for weeks fronsic"4 weeks" and comple�on 
of surgery1 "2 weeks" 

- 
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Fourth year: 35 weeks 65 points clinical phase (clinical rota�ons) 

 

Block points days/week learning activities 
   contact hours/points formative 

assessment/feedback 
assignment 

Medicine II 
a- Liver–biliary system (2 weeks) 
b- Tropical medicine (2 weeks) 
c- Nutrition, GIT, (2 weeks) 
d- Rheumatology and clinical 

immunology (2 weeks) 

15 

(3.5 tropical) 

8 weeks# 
195 
6.5 points 

1.5 points 5 points 

Gynecology & Obstetrics 
18 

10 weeks 
250 
9 points 

2 points 6.5 points 

Pediatrics. 
18 

10 weeks 
250 
9 points 

2 points 6.5 points 

Physichatry 
4 

3 weeks* 
75 
2.5 points 

0.05 point 2 points 

Surgery II 

Anesthesia, pain management ,intensive 
care, fluids and electrolytes and 
body response to trauma. 

4 2 weeks* 60 
2 points 

0.5 point 1.5 points 

elective 5 3 vertical: 45 
1.5 points 

0.5 point 1 points 

Family medicine (at end of year) 3 2 weeks 45, 1.5 points 0.5 points 1.5 points 

- Rota�ons are 11 weeks each as follow: Obstetrics and Gync. + 1 week Physichatry 
- Pediatrics + 1 week Physichatry 

- Medicine II + Surgery II + 1 week Physichatry 
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Fifth year: 40 weeks/ 70points: clinical phase (clinical rota�ons and family medicine) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

# 2 weeks of Surgery IIIb + 2 weeks of Ophthalmology = one rotation 

Block points days/week learning activities 
   contact hours/points formative 

assessment/feedback 
assignment 

Ophthalmology# 9 6weeks 
135/4.5 points 1 point 3.5 points 

Ear, Nose & Throat 7.5 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Medicine III 
Clinical investigations (laboratory and 
infection control :2 weeks and radiology: 2 
weeks) 

6.5 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Surgery IV cardiothoracic surgery, plastic 
surgery,Neurosurgery,Vascular surgery(one 
week each) 

6 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Surgery IV Orthopedics & trauma 5.5 4 weeks 
100/3 Points 0.5 points 3 points 

Surgery IV Urology 5.5 4 weeks 
100/3 Points 0.5 points 3 points 

Surgery III a GIT, Liver–biliary system, 
pancreas, abdomen and peritoneum 

7.5 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Medicine IVNeurology, Dermatology 6.5 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Medicine IVcardiology, chest 6.5 4 weeks 
105/3.5 Points 0.5 points 3 points 

Elective 6 2.5 vertical: 2 hrs/week 
first 15 weeks 

23 
1.25 points 

0.25 points 1 points 

Surgery IIIb # acute emergencies 4 2 weeks 60, 2 points 0.5 points 1.5 points 
Family medicine 3 vertical: 2 ours/week 

36 weeks 
45, 1.5 points 0.5 points 1 points 
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  المقررات االختیاریة

 List of Elective Courses: 
- Academic Elective Courses: 

o Medical education development      
o Hospital Management     
o Medical statistics      
o History of Medicine      
o Cardiopulmonary Resuscitation   
o Research methodology    
o Communication skills     
o Molecular Medicine     
o Infection Control       
o Sport Medicine      
o Sport injuries       
o Nutrition 
o How we breathe: Applied Pulmonary Physiology. 
o Drawing for seeing and understanding the human body. 
o Introduction to Anatomic Pathology. 
o Introduction to Disaster Management. 
o Introduction to real world of Public Health 
o Multidisciplinary Approach to the diagnosis of Musculoskeletal Neoplasm 
o Neuro-anatomy: Applied – Stroke by Stroke. 
o Personalized Medicine: The Impact of Molecular testing on Patient Care 
o Refugee Health 
o Health Economics 
o Orthopedic Surgery Sports Medicine 
o Introduction to regional Anesthesia.           

- Activities Electives:  
o Team sport I (Soccer – Handball)   
o Team sport II (Basket Ball & Volley Ball)  
o Life time Sports  (Swimming, squash, tennis & table tennis)  
o Marshall & Self-defense Sports (Boxing, taekwondo)    
o Scouting and camping     
o Acting       
o Music (Music, singing and Choir)   
o Science Club      
o Plastic Arts (Painting, drawing, designing and Pottery) 




