
 
 

 

 

 

 

 

 

 بكلية طب سوهاج دليل الطالب

 2020-2019للعام الجامعي 
 

 

2000 

 

 الجامعي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دليل الطالب

 

 

  2020-2019 الجامعيللعام 
 



بسم هللا الرحمن 

 الرحيم
 

وقل اعملوا فسيرى }

هللا عملكم ورسوله 

 {والمؤمنون
 صدق هللا العظيم

 
 (105سورة التوبة. اآلية)

 



 المحتويات فهرس

 صفحة الموضوع
 رئيس الجامعة -أحمد عزيز عبد المنعم /األستاذ الدكتور كلمة

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  صفا محمود السيداألستاذ الدكتور/  كلمة

 واالطالب

 

 عميد الكلية.  - مانالنعان حمدى سح /األستاذ الدكتور كلمة
 

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية -صالح رشدى  /األستاذ الدكتور كلمة
 

 لجنة الدعم الطالبي   -ايمان السيد المدنى  /الدكتوركلمة 

 

  الكلية والمستشفيات الجامعية إدارة

 

 العليا للجامعة.  اإلدارة

 

 العليا للكلية.  اإلدارة 

 

 . .جامعيالالعليا للمستشفى  اإلدارة 

 

 المختلفة فى كلية الطب.  األقسامالسادة رؤساء 

 

 بالكلية.  اإلداراتالسادة مديرو 

 

 وسائل االتصال 

 

 وحدة ضمان الجودة

 

 الكلية  منشآت

 

 نبذة عن الكلية.  

 

 رؤية ورسالة الكلية

 

 القيم الجوهرية

  

 تمنحها الكلية.  التيالدرجات العلمية 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 
 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

26 

 

27 

 

28 

 

30 



 لطالب مرحلة البكالوريوس.  التعليميامج البرن

 

 قواعد القبول والتحويل

 

 فى مرحلة البكالوريس الدراسة نظام

 

 االمتحاناتقواعد 

 

 . للدراسات العليا ةالتعليميامج البر

 

 الطالبىلجنة الدعم 

 

 شئون الطالب.  

 

 إتحاد طالب الكلية. 

 

 رعاية الشباب

 

 تعليمية. تم تنفيذها بالكلية لخدمة العملية ال التيالمشروعات  

 

 المكتبة

 

 المجلة العلمية للكلية. 

 

 مطبعة الكلية.  

 

 التدريس ومعاونيهم.  هيئة أعضاءبيان بأسماء السادة  

 

 2020-2019 الجامعيطالب الكلية للعام بأعداد  إحصائية

 

 ختاماً.

 

31 

 

36 

 

37 
 

40 
 

44 
 

46 
 

47 

 

49 

 

52 

 

54 

 

55 

 

60 

 

60 

 

61 

 

87 

 

88 

 



1 

 

 

 

  أدّذ ػضيض ػجذ إٌّؼُ/اٌذوزٛس وٍّخ األعزبر

 سئيظ اٌجبِؼخ                                                

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 -وطالبات كلٌة الطب: وبناتى طالب أبنائً

لتفوقكم فى امتحانات الثانوٌة العامة إلٌكم بخالص التهنئة  أتقدم اٌةفى البد

بمناسبة العام الجامعً لتحا  بهذ  الكلٌة  كما أننئكم والذى مكنكم من اال

فإننً فى الوقت نفسه أعبر عن   إذ أتقدم إلٌكم بهذ  التهنئة واننى الجدٌد

فى مصرنا  العلمالتً تعد منارة من منارات تلك الكلٌة لو  تقدٌري لكم

 إنسانٌةأصحاب رسالة ستصبحون فؤنتم   العربًبل وفى العالم   العزٌزة

تمدون من خاللها ٌد المساعدة لإلنسان فى أضعؾ حاالته؛ ونو ٌة سام

وال   وجهان لعمله واحد  واألخال العلم  أنالى  أشٌروأود أن  المرض 

 جهد  على وجه واحد دون اآلخر. اإلنسانأن ٌقصر  ٌجوز

الحصاد الوفٌر من العلم وان ٌكلل جهدكم ب  لكم بالتوفٌ  والنجاح أمنٌاتً

 تكونوا فى خدمة مصرنا الؽالٌة  حتى  والمعرفة

 وهللا الموف    

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 رئٌس الجامعة    

 

 أحمد عزٌز عبد المنعم/ .أ.د
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 طفب ِذّٛد اٌغيذاألعزبر اٌذوزٛس/  وٍّخ 

ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ 

 اٌزؼٍيُ ٚااٌطالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أبنائً وبناتً طالب كلٌة طب سوهاج

فى بداٌة العام الدراسً الجدٌد أتقدم لكم بخالص التهنئة داعٌا هللا عز وجل أن 
علم عزٌزي الطالب ان او ،عاما سعٌدا  مكلال بالنجاح والتفوقٌكون هذا العام 

بالعمل الجاد من بداٌه العام  كٌطن فعلمستقبل هذا الو تنأفمسؤولٌتك كبٌرة  
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  ) وقُلِ  الدراسى ٌََرى هللاه وَن إِلَى  اْعَملُوا َفَس َوَسُتَردُّ

ُئُكْم ِبَما َنبِّ ٌُ َهاَدِة َف ِب َوالشه ٌْ وتعالى أن راجٌاً من هللا سبحانه  ُكْنُتْم َتْعَملُون( َعالِِم اْلَغ
 .بالعون والتوفٌق والسداد ٌمد الجمٌع

وختاماً أدعو هللا العلى القدٌر أن ٌوفقكم لتحقٌق ما تتطلعون إلٌه من نجاح 
 وتفوق.

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 صفا محمود السيد/ أ.د.                      

 

 واالطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                                   
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 دغبْ دّذٜ ػجذ اٌشدّٓ/ األعزبر اٌذوزٛسوٍّخ 

 ٚاٌجذٛس       اٌذساعبد اٌؼٍيبٌشئْٛ  ٚويً اٌىٍيخ

 ػّيذ اٌىٍيخٚاٌمبئُ ثؼًّ                                                       

 

 

 

 ؽالة وٍيخ ؽت عٛ٘بط ٚثٕبري ثٕبئيأ

خ ساجيبً ئٌٝ أْ أرمذَ ئٌيىُ ثخبٌض اٌزٕٙ اٌجذيذ يطيت اٌذساعيفٝ ِغزًٙ اٌؼبَ 

 ٌٍزذٍيٚأدػٛوُ  اٌطالثياٌٌّٛٝ ػض ٚجً أْ يىْٛ ٘زا اٌؼبَ ِفؼّبً ثّخزٍف أٚجٗ إٌشبؽ 

 رذظيً اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ، ٚأرّٕٝ ٌىُ اٌّضيذ ِٓ اٌزفٛق ٚإٌجبح فٝ ثبٌظجش ٚاٌّضبثشح فٝ

 ٚجٗ اٌخظٛص ٌٍطٍجخ اٌجذد. ديبرىُ اٌجبِؼيخ. ٚأرّٕٝ أْ يىْٛ ٘زا اٌذٌيً ِفيذاً ٚػٍٝ

ِب  ٚاٌزييجزٌٙب  ٚاٌزيٚثٙزٖ إٌّبعجخ ال يفٛرٕٝ أْ أروش ثىً اٌزمذيش اٌجٙٛد اٌىجيشح 

ٚاٌغيذ  ،سئيظ اٌجبِؼخ أدّذ ػضيض ػجذ إٌّؼُصاي يجزٌٙب وً ِٓ اٌغيذ األعزبر اٌذوزٛس/ 

فٝ عجيً ثٕبء  ةٌشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ  طفب اٌغيذ؛األعزبر اٌذوزٛس/ 

 ٚسلٝ ٘زٖ اٌىٍيخ.

ُٙ ٚوزٌه اٌغبدح يصُ رجمٝ وٍّخ رذيخ ٚرمذيش ٌٍغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ِٚؼبٚٔ

ثغٛ٘بط ػٍٝ ِب يّٕذٖٛ ألثٕبئُٙ  اٌجبِؼيثبٌىٍيخ ٚاٌّغزشفٝ  أػؼبء فشيك اٌجٙبص اإلداسٜ

خ، ٚأرّٕٝ أْ اٌطالة ِٓ جٙذ ٚؽبلبد وجيشح فٝ ِجبي اٌذساعخ ٚاألٔشطخ اٌجبِؼيخ اٌّخزٍف

 يغزّش ػطبؤُ٘ ٚأْ يزؼبػف جٙذُ٘.

 ٚخزبِبً أدػٛ هللا اٌؼٍٝ اٌمذيش أْ يٛفمىُ ٌزذميك ِب رزطٍؼْٛ ئٌيٗ ِٓ ٔجبح ٚرفٛق.

 ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثخيش.

 ػّيذ اٌىٍيخ                                                           

 

 {حسان النعمانى }أ.د/
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 شذٜ أدّذطالح سوٍّخ أ.د/ 

                      

 أثٕبئي ٚثٕبري ؽالة وٍيخ ؽت عٛ٘بط

 هللا                               ٚأدػٛ اٌؼبَ اٌذساعي اٌجذيذ  إ٘ئىُ ثجذايخ 

ٚاػٍّٛا اْ ِٓ جذ  رٛفيك ٚٔجبحجذ ٚاجزٙبد ٚ   اٌؼبَ ػبَأْ يىْٛ ٘زا 

فخ ِجٙٛدوُ يذزبط اٌي ِؼبػٚجذ ِٚٓ صسع دظذ فبٌٕجبح  ٚاٌزفٛق  

ٚاٌذسٚط اٌؼٍّيٗ ٚاٌزٛاطً ِغ اػؼبء  ٚاالٌزضاَ ثذؼٛس اٌّذبػشاد 

 .فأثٛاثٕب ٚلٍٛثٕب  جّيؼب ِفزٛدٗ ٌىُ  ٚالعزفغبسرىُ٘يئخ اٌزذسيظ 

 فمىُ اٌٝ ِب يذجٗ ٚيشػبٖٚخزبِبً أدػٛ هللا ػض ٚجً أْ يٛ

 ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثخيش

 

 طالح سشذٜ أدّذ أ.د/                                           
 

 اٌزؼٍيُ ٚاٌطالةٌشئْٛ  ٚويً اٌىٍيخ                                               
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 اثٛ ػيفاٌغيذ ايّبْ  /.دأ.  وٍّخ

 

 ٌجٕخ اٌذػُ اٌطالثِٕٝغك  

 

 

 ثٕبئي ٚثٕبري ؽالة وٍيخ ؽت عٛ٘بطأ

ىُ يٛفم ثجذايخ اٌؼبَ اٌذساعي اٌجذيذ ٚ ٚأدػٛ  هللا  ػض ٚجً أْإ٘ئىُ 

وشوُ ثبْ اٌؼٍُ إٌبفغ ٘جخ ِٓ هللا رٚاٌزفٛق ٚاروش ٔفغٝ ٚاٌطشيك إٌجبح 

ٚاٌزمٜٛ ٚاالعزمبِٗ ّ٘ب اٌطشيك اٌّٛطً اٌٝ رٌه لبي ٌٍّزميٓ ِٓ ػجبدٖ 

اثٓ ػّشٖ ٌٗ أٚارمٛا هللا ٚيؼٍّىُ هللا ( ٚلٛي اٌشعٛي) ص( ديٓ ع)رؼبٌٝ 

 ػٕٗ أدذا ثؼذن لً ٌٝ فٝ االعالَ لٛال ال اعبيعفيبْ اثٓ ػجذ هللا : 

  . لبي )ص (:لً إِذ ثبهلل رؼبٌٝ صُ اعزمُ 

 . اعزٛدػىُ هللا ٚاٌغالَ ػٍيىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ 

 

 

 ٌجٕخ اٌذػُ اٌطالثِٕٝغك 

 

 اثٛ ػيف اٌغيذ ايّبْ/.دأ.
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الكلٌة  إدارة
والمستشفٌات 

الجامعٌة
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 إدارة الجامعة

 سئيظ اٌجبِؼخ

 أ.د/ أدّذ ػضيض ػجذ إٌّؼُ
 

 ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ
 لشئون التعلٌم والطالب

 طفب ِذّٛد اٌغيذأ.د/ 
 

 ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 أدّذ ِذّذ عٍيّبْأ.د/ 
 

 ٔبئت سئيظ اٌجبِؼخ
 وخدمة المجتمعالبٌئة  لشئون

 . ظطفٝ ػجذاٌخبٌكِأ.د/ 
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 إدارة الكلية

 

 العمٌد
 حسان حمدى عبدالرحمنأ.د/ 

 

 

 وكٌل الكلٌة 
 لشئون التعلٌم والطالب

 ى أحمددصالح رشأ.د/ 
 

 

 وكٌل الكلٌة 
 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 حسان حمدى عبد الرحمنأ.د/ 
 

خدمة  وكٌل الكلٌة لشئون
 .وتنمٌة البٌئة المجتمع

 .رشادأسامة محمد  أ.د/
 
 

 (:2+5مدٌر برنامج )
 د./ أسماء محمد جودة
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المستشفيات إدارة 

 الجامعية

 رئٌس مجلس اإلدارة
 حسان حمدى عبد الرحمن نعمانأ.د/ 

 

 

 مدٌر عام المستشفٌات الجامعٌة

  د/ حمدى سعد محمد
 
 

 نواب مدير المستشفيات
 

 الطوارئ واالصاباتلشئون 
 د./ أحمد جابر 

 
 العالج بؤجرلشئون 

 مصطفى أحمد على. /د
 

 العٌادات الخارجٌةلشئون 
 إٌمان حسن سالمة د/
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  األقسامالسادة رإساء 
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 :األكادٌمٌة األقسام رإساء:أوال
 رئٌس القسم القسم م

 نجوى سٌد احمدأ.د./  الكٌمٌاء الحٌوٌة 1

 *أحمدهدى مصطفى د./  الفسٌولوجٌا 2

 عبد العزٌزمان حكمت عص /د.أ. الهستولوجى 3

 عمٌد الكلٌة )مشرفا(د./  التشرٌح وعلم االجنة 4

 *فاطمة الزهراء صالح الدٌن سٌف د./ الباثولوجى 5

 *أحمدسناء عبد العال د./  الفارماكولوجى 6

 منى فتوح/ د. أ. المٌكروبٌولوجى والمناعة 7

 هناء أحمد الهادى /د..ا الطفٌلٌات 8

 *فؤاد مترىد./  الصحة العامة 9

 سهٌر على محمد/ د.أ. الطب الشرعى 11

 :اإلكلٌنٌكٌة األقسام رإساء ثانٌاً:
 رئٌس القسم القسم م 

 حاتم جمال الدٌن عمار ./أ.د طب وجراحة العٌون 1

 محمد عبد القادر أحمد /د.أ. واالذن والحنجرة األنف 2

 أسامة أحمد عرفة /أ.د الباطنة العامة 3

 عطاكمال عبد الستار  /..دأ الصدرٌة األمراض 4

 بد المنعم سٌدمحمد ع ./أ.د العصبٌة والنفسٌة األمراض 5

 *كمالغادة مصطفى  /د. الهضمًطب المناطق الحارة والجهاز  6

 *متولى حنان عبد الراضى ./د الجلدٌة والتناسلٌة األمراض 7

 مصطفى محمد مصطفى ./أ.د األطفالطب  8

 أبو الوفا  أحمد حسناءأ.د./  إكلٌنٌكٌةالباثولوجٌا  9

 *حسن علىنهلة محمد  ./د التشخٌصٌة األشعة 11

  نبٌل ٌوسف صالح الدٌن ./أ.د الجراحة العامة 11

 *عبد الغفار محمد أٌمن محمد ./د جراحة القلب والصدر 12

 *السٌدجمال ٌوسف  ./د جراحة التجمٌل 13

 *مؤمن محمد المأموند./  واألعصابجراحة المخ  14

 عبدالباسط عبده محمد/ .أ.د قسم المسالك البولٌة 15

 عبدالرحمن حافظ خلٌفة/ .دأ. العظام 16

 أحمد السعٌد عبد الرحمن / د.أ. التخدٌر والعناٌة المركزة 17

 عالم محمد عبد المنعم/ .أ.د النساء والتولٌد أمراض 18

  *مصطفى علىسٌد / .د واألورامالعالجٌة  األشعة 19

 محمد على اسماعٌل*د./  والتأهٌل الطبٌعًالطب  21

  م* قائم بعمل رئٌس القس
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 مدٌرو اإلدارات:
 

 جمال خٌرى زٌد السٌـــد / آمٌن الكلٌة

 محمود عبد المجٌد محمد الطالبالتعلٌم وشئون  ادرة

 إٌمان السٌد السٌد فولى شبابالرعاٌة  ادارة

 على احمد ناجىالسٌد  البحوث والعلٌا إدارة الدراسات 

 أٌمن على عبد اللطٌف الثقافٌة العالقاتقسم 

 فرج على حسن شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةإدارة 

 أحمد عبد المتجلى الخطٌب إدارة التحقٌقات

 محمد محمد السٌدحربى  إدارة شئون المقر

 محمدسوزى  إدارة الموازنة والحسابات/ الخزٌنة
 محمد أحمد عباس 

 طارق أحمد فهٌد والمخازن المشترٌاتإدارة 
 محمد طلعت إبراهٌم

 فاضلإبراهٌم  العاملٌن الكلٌةشئون ادارة 

 محمد حسنى قدرى   العامةالشئون  إدارة
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 اتصل بنا

 الكلٌة: مكتب عمٌد

 ت: 2515752

 فاكس 2652064

 (2772)داخلً:  2657051

57575510546 

 الجامعة عمومً

 مدٌر البرنامج

 57754550007 :وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 الجامعة عمومً (2771)داخلً: 2657051

 الجامعة عمومً (2777)داخلً:  2657051

 محافظة سوهاج –العنوان البرٌدي: كلٌة طب سوهاج 
 :للكلٌة الموقع اإللكترونى

       https://www.sohag-univ.edu.eg/facemed/  
 (:2+5الموقع اإللكترونى لبرنامج )

Med.arkanorg.com 
 كترونً : االلالبرٌد 

portal@med.sohag.edu.eg, dean@med.sohag.edu.eg
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 وحدة ضمان الجودة
 المكان:

 الدور األول علوى بالمبنى االدارى بالكلٌة.

 :الوحدةب فرٌ  العمل

 .عبدالرحمنحسان حمدى أ.د/ : ادارة الوحدة رئٌس مجلس

 .سامر أحمد الصاوىد./  :المدٌر التنفٌذى
 .َثيم خاد انشب تكالانسيذ/  :ِغئٛي اٌشئْٛ اٌّبٌيخ

 .أ./ طاسق احًذ فٓيذ :ِغئٛي اٌزٛسيذاد

 .َاْذ خالف ػثذ انكشيى األَسح/ :ِغئٛي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

 :عىشربسيخ

 .َيشج كًال ػثذ انهطيف /انسيذج  -

 / ايم َاصشانسيذج -

 ذ/ يسهى ػثذ انحًيذ يسهى.انسي  -

 .انسيذ/ يحًٕد َاصش -

 .انسيذ/ ػهى يحًذ ػهى ػٕض -ػبًِ ٔظبفخ:
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 المنشاتالفصل: 
 المبنى اإلداري للكلٌة

 الدور األول:
   إدارة رعاٌة الشباب -7

 والعالقات الثقافٌة والبحوث إدارة الدراسات العلٌا -2

 .ات الكلٌةإدارة حساب -2 .لكلٌةل الموارد البشرٌةإدارة  -4

 .وحدة ادارة االزمات والكوارث -1                      المجلة العلمٌة. -5
 الدور الثانً:

  مكتب السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون الطالب. -7
 الدراسات العلٌا طالبكنترول  -4              الطالب تكنتروال  -2
             وحدة ضمان الجودة  -2

 لثالدور الثا

 مكتب السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة. -7
 مكتب السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة -2
 مكتب السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا -3
 قاعة مجلس الكلٌة -4

 

 اٌّجٕٝ االداسٜ
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ألغبَ اٌؼٍَٛ اٌطجيخ األعبعيخِجٕٝ   

 :اآلتً  وٌضم الجامعًوٌقع داخل الحرم  
للطالب   التعلم االلكترونًمل امع  مكتب أمٌن الكلٌة وٌشمل الخزٌنة  البدروم: -أ 

  شئون طالب مدرسة التمرٌض الشرعًمتحؾ الباثولوجٌا  متحؾ الطب 
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  وحدة الدعم الطالبً  المشترٌاتإدارة   مخازن الكلٌةإدارة ومعهد التمرٌض  

 وحدة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.

 اإللكترونً المٌكروسكوب -المشرحة  -قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة : ولالدور األ -ب

 )كلٌة العلوم(

  الفسٌولوجًالمعامل المركزٌة لألقسام األكادٌمٌة )وٌشمل : الثانًالدور  -ج

   بٌت الحٌوان.(الهستولوجى  الباثولوجى

س وٌشمل: سكرتارٌة األقسام  حجرة حفظ المستندات  مكتب رئٌ  الدور الثالث -د 

  مكتب رئٌس قسم الفسٌولوجًقسم الطفٌلٌات  مكتب رئٌس قسم 

  مكتب رئٌس قسم الهستولوجى  مكتب رئٌس قسم المٌكروبٌولوجى

  مكتب رئٌس قسم الصحة الشرعًالباثولوجٌا  مكتب رئٌس قسم الطب 

  معمل أبحاث الهستولوجى  معمل الفارماكولوجىالعامة  مكتب رئٌس قسم 

   معمل أبحاث الطفٌلٌات.المٌكروبٌولوجىمعمل أبحاث   الفسٌولوجًأبحاث 

الطفٌلٌات  المعامل المركزٌة لألقسام األكادٌمٌة )وٌشمل  وٌشمل:  الدور الرابع -نـ

 .(الشرعً  الفارماكولوجى  الطب المٌكروبٌولوجى
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 عتتزخ ِؼبِتتً يؼايللم انذسا للح تؤلسللاو انؼهللٕو انطثيللح األ ا لليح :

 يخ. ثّجٕٝ ِجّغ اٌّذسجبد اٌّشوض
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 ٚاٌىتبئٓ يثُى انفصٕل انذسا يح تؤلساو انؼهٕو انطثيلح األ ا ليح :

فٛق اٌمبػخ اٌضجبجيخ ٌٍّإرّشاد؛ ٚيذزٜٛ ػٍٝ ػششح فظٛي 

 دساعيخ ِخظظخ ٌذساعخ اٌؼٍَٛ اٌطجيخ األعبعيخ.
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؛ ِىتْٛ ِتٓ يثُى يؼايم انذسا ح تؤلساو انؼهٕو انطثيلح األ ا ليح

 ، ٚيذزتٜٛظظخ ٌٍّؼبِتًٕٙب ِخخّغخ ؽٛاثك ػٍٛيخ؛ أسثؼخ ِ

: اٌتتذٚس اٌختتبِظ ٌىبفتتخ فتتشق اٌىٍيتتخ صللانح اياحاَللاخ يشكضيللح

 ثّجٕٝ اٌّؼبًِ )رذذ اإلٔشبء(.
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: ٚاٌّٛجتتٛد ػٍتتٝ اٌذتتذٚد ثتتيٓ يثُللى فصللٕل انذسا للح اككهيُيكيللح

يُشآخ انكهيح ٔيُشآخ انًساشفياخ اندايؼيح؛ يًا يسٓم حشكح َملم 

أللساو انذاخهيلح ٔانؼيلاداخ انحاالخ اككهيُيكيح )انًشضى( إنيّ يٍ ا

انخاسخيلللح نكلللى يلللاى تُفيلللز انالللذسية اككهيُيكلللى ػهيٓلللا داخلللم ْلللزِ 

 انفصٕل.
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: أ، ة، ط، د ثّجّتتتغ اٌّتتتذسجبد اٌختتتبص يلللذسخاخ انًحاضلللشاخ

 . ِؼخثبٌجب
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: ٚيذزتٜٛ ػٍتٝ )ِؼّتً اٌّٙتبساد يثُى ٔحذج يشكض تطٕيش اناؼهليى

اإلوٍيٕيىيتتتخ، اٌزؼٍتتتيُ اٌطجتتتٝ اٌّغتتتزّش، اٌزتتتذسيت(، ثبإلػتتتبفخ ئٌتتتٝ 

لبػبد اإلعززوبس اٌٙبدب، لبػخ عيّٕبس، ِؼًّ األثذبس اٌّشوتضٜ، 

ٚدتتتذح ِؼّتتتً اٌغتتتَّٛ اإلوٍيٕيىيتتتخ، ٚلبػتتتبد أٔظّتتتخ اإلِزذبٔتتتبد 

 (.OSCEيخ إٌّّٙجخ )اإلوٍيٕيىيخ اٌّٛػٛػ
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ِتٓ ِشتشٚػٝ رطتٛيش اٌزؼٍتيُ ٓ وّخشجى يؼًهى اناؼهى اكنكاشَٔى:

 أِشاع إٌغبء ، ٚؽت األؽفبي.اٌزٌٛيذ ٚثمغّٝ 
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: ديش يزٍمتٝ ؽتالة اٌّشدٍتخ اٌجبِؼيتخ يثاَى انًساشفياخ اندايؼيح

األٌٚٝ ٚؽالة اٌذسعبد اٌؼٍيب رتذسيجُٙ ػٍتٝ اٌّٙتبساد اإلوٍيٕيىيتخ 

ذسيت ػٍتتتتٝ اٌّٙتتتتبساد اٌزشخيظتتتتيخ ثاعتتتتزخذاَ اٌغتتتتشيشيخ، ٚاٌزتتتت

اٌزمٕيبد اٌؼٍّيتخ اٌّخزٍفتخ )ِضتً أجٙتضح اٌّٛجتبد فتٛق اٌظتٛريخ، 

األشؼخ اٌزشخيظيخ ٚاٌؼالجيتخ، ٚإٌّتبريش، ٚخالفتٗ(، ٚاٌّٙتبساد 

 اٌؼالجيخ اٌذٚائيخ ٚاٌجشاديخ ٚرزىْٛ ِٓ:

  ِغزشتتتتفٝ اإلعتتتتزمجبي ٚاٌطتتتتٛاسب ٚاإلطتتتتبثبد ٚاٌؼٕبيتتتتبد

 ٌذشجخ.اٌّشوضح ٚاٌذبالد ا

 .ِجٕٝ اٌؼيبداد اٌخبسجيخ 

 .ِٝٔغزشفٝ اٌؼالط اٌّجب 

 .ِغزشفٝ اٌؼالط ثأجش 

 .َِغزشفٝ ػالط األٚسا 

  اٌّشوتتتتتض اٌطجتتتتتٝ اٌذؼتتتتتشٜ ثّذيٕتتتتتخ عتتتتتٛ٘بط اٌجذيتتتتتذح؛

ٚاٌّخظتتتتض ٌؼتتتتالط اٌطتتتتالة ثّٛلتتتتغ اٌجبِؼتتتتخ اٌجذيتتتتذ، 

ثبالػتتتبفخ ئٌتتتٝ ئعتتتزمجبي اٌّتتتٛاؽٕيٓ ِتتتٓ لتتتبؽٕٝ إٌّتتتبؽك 

 ذيذ.اٌّذيطخ ثبٌجبِؼخ ثّٛلؼٙب اٌج

  رذتتتتذ  ثّذيٕتتتتخ عتتتتٛ٘بط اٌجذيتتتتذحِغزشتتتتفٝ اٌطتتتتٛاسب(

 اإلٔشبء(.

  ٝاإلطتتتتتتتبثبدِغزشتتتتتتتف 

 ثّذيٕخ عتٛ٘بط اٌجذيتذح

 )رذذ اإلٔشبء(
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 عن الكلٌة: نبذة
لدراسة بمرحلة البكالورٌوس بدأت ا   و7002عام تم افتتاح الكلٌة 

سوناج فرع كلٌة تابعة لك 7004-7002رسمٌا فً بداٌة العام الدراسً 

 7016لسنة  722أسٌوط وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم من جامعة 

لجامعة جنوب الوادي  تبعٌتهنقل عن جامعة أسٌوط و الفرعوتم فصل 

كما تم تخرٌج أول دفعة خرٌجٌن فى فبراٌر  7005ٌناٌر  2بداٌة من 

 أصبحتو  الواديوقد انفصلت الكلٌة حدٌثا عن جامعة جنوب  7006

 م.2556 أؼسطسمن أول  كلٌات جامعة سوناج بداٌة إحدى

وتمتد منطقة خدمة الكلٌة من جنوب محافظة أسٌوط شماال حتى 

جنوب محافظة أسوان جنوبا لكونها كلٌة الطب الوحٌدة التً أنشئت 

 سوناج بهذ  المنطقة الجؽرافٌة الشاسعة والتً تشتمل على محافظات 

مة نم نس ملٌونعشر ثالثة قنا  أسوان والبحر األحمر وتخدم ما ٌقارب 

 تعداد سكان نذ  المحافظات.



27 

 

 

 رإٌة الكلٌة:

 طب ميةة ل مةة طلبل يةةاالل طب  ةة  للجامعةةالهةة  ا ل–كليةةالطب ةةبلطب  ةة  ل
ل طبعابمى.طالقليمىللينعلىلطبصعياطبعلمىل

ل
 رسالة الكلٌة:

بتخرٌج أطباء قادرٌن  جامعة سوهاج –تلتزم كلٌة الطب البشرى 
لسوق العمل االقلٌمى على تلبٌة احتٌاجات المستوٌات المختلفة 

بمستوى تنافسى متمٌز، وانتاج بحوث علمٌة عالمٌة تنافسٌة تساهم 
فى تطوٌر المهنة وحل المشاكل المجتمعٌة، وتقدٌم خدمات صحٌة 
مجتمعٌة تدعم تنمٌة المجتمع المحلى فى اطار من القٌم والعادات من 

فى ضوء المعاٌٌر  -خالل التطوٌر المستمر للبرامج التعلٌمٌة
وأدوات البحث العلمى وتدعٌم آلٌات التعلم الطبى  -األكادٌمٌة القومٌة

 المستمر.
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 :(Core Values) للكلٌة األساسٌةالجونرٌة القٌم 

 وخعععتم   وبععع ام  بأنشعععط   المعنيععع  والجيععع   األطععع ا  لجميععع  :طالح ةةة ط 
 . الكمي 

 فعع  عوالتنعو  الكميعع   تقعتمي  التعع  واألنشعط  والخعتم   البعع ام  فع  :طب نة  
 فيي  تقتم الت  والتوقيت    والمن طق  الب ام   ىذه من المستيتف  الفئ  
 .الب ام  ىذه

 ووجيع   اآل اء وتبع تل التعبي   ح ي : طبمهةو بال طب حثيالطألكاايميالطبح يا
 .العممي  والنت ئ  واألفك   النظ 

 مالتعع اك زيعع ت  فعع  يسعيم الععذ : طبمهةة م ل طاله ك ةا لطب حةة لعلةىلطب  كية 
 .والتطبيقي  األس سي  العممي  البحوث خالل من وذلك المع ف 

 العممعع  والبحععث التعمععيم أسعع لي  فعع  المسععتم  ب لتحععتيث:  طإل ةةاط لطبم ةةاا ل
 .البيئ  وتنمي  المجتم  وختم 

 والفكع  والوقع  الجيعت وبعذل بتخصعي :  طبمهة م لطب طضة ل طب عهةالطالب  ط 
 . والبحث التعميم  ط ق تحتيث نحو

جع اء المشعت ك التعت ي  خعالل معن: طب  ية ل   حلعملطب  العمميع  البحعوث وا 
 .والتخصص   النظم متعتت 
 التععع  واألنشعععط  والخعععتم   فععع  البععع ام  :طب حيةةة ل عةةةا ل طبمهةةةا طللطبعاطبةةةا
 لفئعععع  أو لععععتين  أو لمععععون  تحيععععز أ  تون لممسععععتفيتين الكميعععع  تقععععتمي 
 .معين  واقتص تي  اجتم عي 
 والمسعع ىم  التععع ون عالقعع   وتععتعيم بنعع ء خععالل مععن:  طب عةةا نلطب ةة طكا

 وخععتم   وبعع ام  بأنشععط   المعنيعع  والجيعع   األطعع ا  ك فعع  معع  المشععت ك 
 . المستوي   ك ف  عمى الكمي 
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التعميميعع   القععيم تععتعيم خععالل مععن : طبمؤههةة لطب خصةة ل طب كامةةللطألمانةةا
بععين ك فعع   والبحثيعع  الجيععت  بععين جميعع  الععع ممين ب لكميعع  ونشعع  ىععذه القععيم

 .الكمي  وختم   وب ام  بأنشط   المعني  والجي   األط ا 
 والتععتعيم المبعع ت   خععالل مععن: طبمؤههةة لطالهةة ل لل ضةةمنلطب ةة لطالهةة اطما
 تععوفي  فعع  تسعع عت إضعع في  تمويميعع  مصعع ت  تععوف  التعع  واألنشععط  لمبعع ام 
 .المعني  والجي   األف ات لك ف  المتميز  الختم  

 نظ م ف  الكمي  مجتم  مش  ك  ضم ن   بوض  :Governanceلطبح كما
 والحقععوق المسععئولي   يحععتت المؤسسعع   المسععتو  عمععى والتوجيععو لم ق بعع 

 القواععععت المعنيععع  ب لكميععع   ويوضععع  الفئععع   جميععع  وبعععين مععع  والعالقععع  
 يعتعم بمع  الكمي  بعمل المتعمق  ال شيت  الق ا ا  لصن  الالزم  واإلج اءا 

 بيئع  فع  والمصعتاقي  الثق  ويعزز المؤسسي  والمس ءل  والشف في  العتال 
 .العمل
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 الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة:
  

 درجة البكالورٌوس فى الطب والجراحة : -1

تقدم الكلٌة على مستوي المرحلة الطالبٌة برنامجا واحدا ٌإدي إلى 

 الحصول على درجة البكالورٌوس فً الطب و الجراحة.
 : مدة الدراسة

باإلضافة إلى سنة سنوات  ستة (:1+6لبرنامج التقلٌدى )ا -
والذى ٌدرس فٌه طالب الفر  الثالثة تدرٌب )امتٌاز(: 

  .والرابعة والخامسة والسادسة.

باإلضافة سنوات  البرنامج التكاملى بالنقاط المعتمدة: خمس -
والذى ٌدرس فٌه طالب الفرقتٌن إلى سنتى تدرٌب )امتٌاز(: 

 األولى والثانٌة.

  اللغة اإلنجلٌزٌة: لؽة الدراسة
 

لطالب المرحلة  (7+6التقلٌدى ) التعلٌمى أنداؾ البرنامج

 :الجامعٌة األولى

ٌهدؾ نذا البرنامج إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة الطبٌة األساسٌة و 

من الممارسة المهارات الالزمة لممارسة الطب فً مجاالت شتى تتض

المقٌمٌن و البحوث الطبٌة وذلك من  برامج األطباءالعامة )طب األسرة( 

 خالل:

توفٌر المعرفة العلمٌة الضرورٌة لممارسة الطب وفقا للمعاٌٌر  .1
 .قومٌةال
إكساب وتنمٌة المهارات الضرورٌة للتعامل مع المرضً بما   .2

فً ذلك مهارات التشخٌص و العالج وحل المشكالت و اتخاذ 
 .اتالقرار

 حة المتعلقة بالممارسة الطبٌة.االلتزام بالمبادئ األخالقٌة الصحٌ .3
و التعرف على  المشاركة الفعالة فً تقدٌر احتٌاجات المجتمع  .4

 مشكالته.
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 تطوٌر القدرات التعلٌمٌة الالزمة للتعلٌم الطبً المستمر. .5
 تطوٌر االهتمام بالبحث العلمً و القدرات البحثٌة. .6

( 2+5التعلٌمى التكاملى بالنقاط المعتمدة ) أنداؾ البرنامج

 :طالب المرحلة الجامعٌة األولىل
 اناشكيض ػهى انطانة يٍ خالل تطثيك يثادئ اناؼهى انزاتي. .1

اكْاًاو تحم انًشكالخ انطثيح ٔتًُيح انًٓلاساخ اككهيُيكيلح األ ا ليح يُلز  .2

تذايح اكناحاق  تانكهيح ٔياى رنك ػٍ طشيلك دسا لح تكايهيلح ألخٓلضج اندسلى 

 اآلديي.

اكايهي أفمياً ٔسأ ياً ناحميك اناكايلم تليٍ انؼهلٕو انإخّ َحٕ َظاو انذسا ح ان .3

 األ ا يح ٔاككهيُيكيح.

اكػاًللاد ػهللى َظللاو دسا للي يللٕاصٌ تلليٍ اناللذسية انًيللذاَي فللى انًداًللغ  .4

 ٔاناذسية داخم انًساشفياخ.

إشللاًال انثشَللايح ػهللى يمللشساخ إخاياسيللح تشاػللى ييللٕل انطللالب انًخاهفللح  .5

 انالصيح نخشيدي كهيح انطة.ٔتًُى انًٓاساخ انزُْيح ٔانٕخذاَيح 

 

  :مرحلة البكالورٌوسلطالب  التعلٌمًالبرنامج 
خايؼح  ْٕاج/ الئحح  –تؼشيف تُظاو انذسا ح اندذيذ تكهيح انطة 

 انخًس  ُٕاخ
 

ٌٍذظٛي ػٍٝ دسجخ اٌجىبٌٛسيٛط فٝ اٌطت ٚاٌجشادخ ِٚضاٌٚخ ِٕٙخ اٌطت يغزٍضَ ِٓ 

 -اٌطبٌت :

 . خّظ عٕٛادذح ئرّبَ اٌذساعخ وطبٌت ثبٌىٍيخ ٌّ -

 وطجيت رذسيت . عٕزيٓئرّبَ فزشح رذسيت ئوٍيٕيىٝ أعبعٝ ٌّذح  -

 -ِشدً ٚ٘ٝ وبآلرٝ : 3اٌذساعخ رشًّ 

 انًشحهح األٔنى

 تيشو 2= انسُح األٔنى = 

 انًشحهح انثاَيح

= انسُح انثاَيح + َصف انسُح 

 تيشو 3=انثانثح 

 انًشحهح انثانثح

َصف انسُح انثانثح + = 

 ؼح ٔانخايسحانشات انسُايٍ

ِمشس ػٓ ِجبدٜء  -

 دساعخ اٌطت.

ِمشساد رىبٍِيخ  4 -

"Blocks ٓػ "

ِمشساد رىبٍِيخ  7 -

"Blocks"  ػٓ جّيغ

أجٙضح اٌجغُ اإلٔغبٔٝ 

" ِٓ اٌطجيؼٝ ئٌٝ 

ِمشساد عشيشيخ  -

ئوٍيٕيىيخ فٝ 

اٌّغزشفيبد اٌجبِؼيخ 

 ٌجّيغ اٌزخظظبد
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 يخؼٍَٛ اٌطجاٌِجبدب 

 األعبعيخ.

ِمشس ػٓ اٌزؼبًِ ِغ  -

اٌّشيغ أخالليبً 

ِٕٚٙيبً ٚعٍٛويبً 

 ٚئوٍيٕيىيبً.

 اٌّشػٝ/اٌؼالجٝ".

س ػٓ طذخ اٌّجزّغ ِمش -

. 

ِمشس رىبٍِٝ ػٓ  -

أعبعيبد اٌزذسيت 

اإلوٍيٕيىٝ صُ اٌطت اٌمبئُ 

ػٍٝ اٌذٌيً ٚأعبعيبد 

 اٌجذش اٌؼٍّٝ.

ِمشس ؽت ششػٝ  -

 ٚعَّٛ

 ِمشس ؽت أعشح . -

 

 -َظاو انذسا ح تانُماط انًؼاًذج : 

ٗ ػذد ِٓ إٌمبؽ اٌّؼزّذح يجت ػٍٝ اٌطبٌت رذظيٍٗ إلوزغبة وً ِمشس ِخظض ٌ

 -اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ِٕٗ ٚرٌه ػٓ ؽشيك :

دؼٛس اٌّذبػشاد / اٌذسٚط اٌؼٍّيخ / اٌجٍغبد اٌزفبػٍيخ اٌّذذدح فٝ اٌجذاٚي  -

 % ِٓ ٘زٖ إٌمبؽ .51اٌذساعيخ ٚرّضً 

ِزذبٔبد اٌذٚسيخ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ أداء اٌٛاججبد ٚاألٔشطخ اٌزاريخ ٚاٌزفبػٍيخ ٚاإل -

 % ِٓ ٘زٖ إٌمبؽ .51ٚرّضً  "Portfolio"ٚرغجيٍٙب فٝ ٍِف اإلٔجبصاد 

 

 -طشق اناذسيس ٔاناؼهى :

يزؼّٓ  "Block"" ٌىً ِمشس Study guideعيزغٍُ اٌطبٌت دٌيً رؼٍيّٝ " -

ِب٘ٛ ِطٍٛة ِٕٗ رفظيالً ِٓ ِؼٍِٛبد ِٚٙبساد ٚجذاٚي ٚأٔشطخ وّب عيزغٍُ 

يزيخ ٌٗ رغجيً ِب٘ٛ ِطٍٛة ِٕٗ ٚئصجبرٗ ٌٍذظٛي  ( portfolio)  ادٍِف ئٔجبص

 ػٍٝ إٌمبؽ اٌّؼزّذح. 

 -تإُع طشق اناذسيس تيٍ : -

 Interactive lectures. 

 Team based learning. 

 Case based learning. 

 Seminars / group discussions. 

" رزؼّٓ  Handout –عيغزٍُ اٌطبٌت لجً وً ِذبػشح ثٛلذ وبف " ٍِضِخ  -

ِظذساً أعبعيبً ٌّزاوشح اٌّٛػٛع ِغ ّٔبرط أعئٍخ ٌٍزذسيت ٚئشبسح ئٌٝ وزبة 

 ِشجؼٝ.

 -طشق انامييى :

+ رذشيشٜ ِٛػٛػٝ % ئِزذبْ 21% ) 31ئِزذبْ أػّبي عٕخ   "Block"ٌىً ِمشس 

% ِٓ ئجّبٌٝ 71% رمييُ ٌٍّف اإلٔجبصاد( + ئِزذبْ ٔٙبيخ اٌزشَ ٌىً ِمشسارٗ = 11

 + ػٍّٝ" ٚال ٚجٛد إلِزذبٔبد اٌشفٜٛ. ِٛػٛػٝ شيشٜاٌذسجخ  " رذ

 -ٌٍّضيذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبطيً يّىٕىُ اٌذخٛي ػٍٝ :

 ٌيٕه ِٛلغ اٌىٍيخ

http:// www.sohag-univ.edu.eg/faculty-medicine  

 ٌيٕه اٌفيظ ثٛن  -

Courses/Blocks in the preclinical stages (first two  and half years) 
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second stage First stage 

semester5 semester 

4 
semester 3 semester 

2  

first semester 

Neurosciences Respirato

ry and 

renal 

systems 

Cardiovascular 

system 
Mechanisms 

and  

principles of 

therapy of  

diseases 

Principles of 

studying 

medicine 

Endocrinology

, 

Reproduction 

& 

Developmenta

l Biology 

Hematolo

gy 
GIT Infection and 

immunity 

Principles of 

microscopic and 

macroscopic 

structures 

Evidence-

Based 

Medicine - 

Fundamentals 

Health & 

illness in 

the 

communi

ty  

Skin & 

Musculoskeleta

l 

Introduction 

to Patient 

Care  

Medical 

Interviewing 

Introduction 

to Physical 

Examination 

1 

Clinical 

Experiences 

1 

Cell biology and 

function 

 

Investigation 

and 

Discovery/Sch

olarly Project 
Epidemiology 

and data 

management 

Introduction 

to Patient 

Care Block  

Advanced 

Physical 

Examination 

2 

Clinical 

Experiences 

2 

Advanced 

Medical 

Interviewing 

Clinical 

Procedures 

Introduction to 

Patient Care 

Block  
Advanced Physical 

Examination 2 

Clinical Experiences 

2 

Advanced Medical 

Interviewing 

Clinical 

Procedures 

 Patient, Physician & 

Society: 

Introduction to Being a 

Physician 

Ethics, Law & 

Professionalism 

Behavioral Medicine 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/reprodevelopbiology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/hematology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/hematology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicaldecisionmaking.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/intromedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences1.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences1.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences1.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/advancedphysicalexam.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/clinicalexperiences.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/advmedicalinterviewing.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/clinicalprocedures.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introbeingphysician.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/introbeingphysician.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/ethicslawprof.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/ethicslawprof.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms1/coursedescriptions/behavioralmedicine.php
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elective 3  Elective   

 

 

Courses/Blocks in the clinical stages (Second two  and half years) 
second half of third year fourth year fifth year 

Medicine 1 

Introduction to general 

medicine, Hematology, 

Endocrinology, 

Nephrology, 

Medicine II 
a- Liver–biliary 

system  

b- Tropical 

medicine  

c- Nutrition, GIT, 

d- Rheumatology 

and clinical 

immunology  

Ophthalmology# 

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  

 Thyroid and Para thyroid, supra 

renal gland, abdominal walls and 

hernias, Breast.  

Oncology (principles) . 

Gynecology & Obstetrics  Ear, Nose & Throat 

Forensic Medicine and 

toxicology  
Pediatrics. 

Medicine III 
Clinical investigations 

(laboratory and infection control  

and radiology 

Investigation and 

Discovery/Scholarly 

Project 
Epidemiology and data 

management 

Physichatry Surgery IV cardiothoracic 

surgery, plastic 

surgery,Neurosurgery,Vascula

r surgery 

elective 4 Surgery  II 

Anesthesia, pain 

management ,intensive 

care, fluids and 

electrolytes and  body 

Surgery  IV 

 Orthopedics & trauma 

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/methodslogicinmedicine2.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/scholarlyproject.php
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response to trauma. 

 elective 5 Surgery  IV  Urology 

 Family medicine (at end 

of year) 
Surgery  III a: GIT, Liver–

biliary system, pancreas, 

abdomen and peritoneum 

  Medicine IV Neurology, 

Dermatology 

  Medicine IVcardiology, 

chest 

  Elective  6 

  Surgery IIIb :# 

acute emergencies 
  Family medicine 

 

 فى مرحلة البكالورٌوس قواعد القبول -
التابع  تتبع الكلٌة فى الوقت الحالى قواعد القبول التى ٌضعها مكتب التنسٌق

للمجلس األعلى للجامعات، ولكن الكلٌة وضعت مجموعة من قواعد 
، 2114 فى عامالقبول التى تنوى تطبٌقها بعد تطوٌر نظام الثانوٌة العامة 

وقد تم اعتماد هذه القواعد بجلسة مجلس الكلٌة التى عقدت فى شهر 
 ، وتشمل هذه القواعد:2111سبتمبر 

 االمتحان  ٌودى الطالب الذى ٌرغب فى االلتحاق بكلٌة الطب البشرى
 على أربع مراحل كالتالى:

اللغة العربٌة، اللغة االنجلٌزٌة  المواد األساسٌة: وتشمل -7
االنسانٌة، االدارة، االقتصاد، االحصاء، العلمٌة، العلوم 

 .الرٌاضٌات، الكٌمٌاء، األحٌاء، الفٌزٌاء

 .الكٌمٌاء، األحٌاء، الفٌزٌاءالمواد المؤهلة: وتشمل  -2

االحصاء، الكٌمٌاء، األحٌاء،  وتشمل المستوى الرفٌع: -4
 .الفٌزٌاء

اللغة االنجلٌزٌة العلمٌة، العلوم االنسانٌة،  القدرات: وتشمل -2
، االقتصاد، االحصاء، الرٌاضٌات، الكٌمٌاء، االدارة

 .األحٌاء، الفٌزٌاء

الحاصل علٌه الطالب فى المواد األساسٌة ثم تضاؾ المإنل ٌحتسب المجموع الكلى 

ٌضاؾ مجموع درجات مادتٌن من مواد المستوى درجة المواد المإنلة علٌه  ثم 
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األقسام المعنٌة من  الرفٌع األربع  ثم تضاؾ الدرجات الحاصل علٌها الطالب من

  %.75القدرات بحٌث ال تزٌد درجة امتحان القدرات عن 

 فى مرحلة البكالورٌوس: قواعد التحوٌل -
التابع  التى ٌضعها مكتب التنسٌق لتحوٌلتتبع الكلٌة فى الوقت الحالى قواعد ا

للمجلس األعلى للجامعات، ولكن الكلٌة وضعت مجموعة من قواعد 
فى عام بٌقها بعد تطوٌر نظام الثانوٌة العامة التى تنوى تط التحوٌل
، وقد تم اعتماد هذه القواعد بجلسة مجلس الكلٌة التى عقدت فى 2114

 ، وتشمل هذه القواعد:2111شهر سبتمبر 

  ال تقبل الكلٌة تحوٌل الطالب اال من كلٌة حاصلة على االعتماد
 األكادٌمى.

 ق نفس قواعد ال تقبل الكلٌة تحوٌل الطالب اال من كلٌة تطب
 القبول.

  ال ٌقبل للتحوٌل للكلٌة اال الطالب المنقول للفرقة األعلى دون
 الرسوب فى من المقررات الدراسة.

  أن ٌكون ترتٌب المقررات الدراسٌة بالفرق المختلفة مطابق لما
 هو موجود بالبرنامج التعلٌمى للكلٌة.

 

 

 

 

 فى مرحلة البكالورٌس الدراسة نظام: 

 :القٌد -7

عن طرٌق مكتب التنسٌق بشرط الحصول على المجموع الذى وٌتم  
 قبلت به الكلٌة، وٌشترط التمام القٌد:

 .الكشف الطبى: وٌتم باإلدارات الطبٌة 
 .سداد الرسوم المقررة 
  .تحدٌد الموقف من التجنٌد 
 التحوٌل ونقل القٌد: -2

 ٌجوز النظر فى تحوٌل طالب الفرقة األولى بالشروط التالٌة: (1)
ان الطالب حاصالً على الحد األدنى للمجموع الذى وصل إذا ك 

إلٌه القبول فى الكلٌة وكانت إمكانٌة الكلٌة تسمح بتحوٌله وٌتم 
 التحوٌل بموافقة مجلس الكلٌتٌن مع مراعاة التوزٌع الجغرافى.
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أما بالنسبة لطالب السنوات األخرى فٌجوز تحوٌل الطالب من  (2)
معة أو فى جامعة أخرى بموافقة كلٌة إلى نظٌرتها فى ذات الجا

 مجلس الكلٌتٌن المختصٌن مع مراعاة التوزٌع الجغرافى.
وعلى طالب التحوٌل تقدٌم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلٌة  

التى ٌرغب التحوٌل إلٌها ومنها، وٌجوز لمجلس الكلٌة عند 
 الضرورة القصوى قبول التحوٌل بعد هذا التارٌخ.

لطالب من كلٌة إلى أخرى غٌر مناظرة فى ذات ٌجوز نقل قٌد ا (3)
الجامعة أو فى جامعة أخرى بقرار من مجلس الكلٌتٌن وذلك 
بشرط أن ٌكون سنة حصوله على الثانوٌة العامة مستوفٌاً 
ُُ على المجموع الذى  الشروط المؤهلة للقبول بالكلٌة وحاصالً

 قبلته الكلٌة فى تلك السنة.
القواعد المنظمة لتحوٌل وٌضع مجلس الجامعة المختصة  

 الطالب ونقل قٌدهم.
وفى جمٌع األحوال ٌصدر باعتماد التحوٌل أو نقل القٌد قرار  

 .من رئٌس الجامعة

 فى مرحلة البكاورٌوس: االمتحانات -4
 :دامتحانات أعمال السنة

% من مجموع الدرجات لكل مقرر الختبارات أعمال 25تخصص نسبة 
 االقسام.ت دورٌة بمعرفة السنة وتكون فى شكل اختبارا

 
 :امتحانات نهاٌة العام

 %من الدرجة الكلٌة.55  التحرٌرى  -
 % من الدرجة الكلٌة.45العملى والشفوى      -
 

 النقل للفرقة األعلى والتخرج الدور الثانى الدور األول الفرقة

النجاح فى جمٌع المواد التى تمت  سبتمبر ماٌو الثالثة

ما قبل استها فى المرحلة رد

 اإلكلٌنٌكٌة.

 النجاح فى جمٌع مواد الفرقة الرابعة سبتمبر ٌونٌة الرابعة

النجاح فى جمٌع مواد الفرقة  سبتمبر ٌولٌو الخامسة

 الخامسة.

النجاح فى جمٌع المواد التىتدرس  ٌولٌو نوفمبر السادسة
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بكلٌة الطب من الفرقة األولى حتى 

السادسة للحصول على درجة 

 البكالورٌوس.

 

 وفقاً للنظام اآلتى: الثالثة االمتحاناتٌإدى الطالب فى الفرقة  

 المادة االمتحان الدرجات
 

درجة 455  

 4اختبار تحرٌرى مدته 

 ساعات

 اختبار عملى

 اختبار شفهى

الباثولوجٌا -7  

 

درجة 455  

 4اختبار تحرٌرى مدته 

 ساعات

 اختبار عملى

 اختبار شفهى

الفارماكولوجٌا الطبٌة -2  

 

درجة 255  

 اختبار تحرٌرى مدته ساعتان

 اختبار عملى

 اختبار شفهى

المٌكروبٌولوجٌا الطبٌة  -4

 والمناعة

 

درجة 755  

 اختبار تحرٌرى مدته ساعتان

 اختبار عملى

 اختبار شفهى

الطفٌلٌات الطبٌة -2  

 ٌإدى الطالب فى الفرقة الرابعة االمتحانات وفقاً للنظام اآلتى:

 ادةالم االمتحان الدرجات

درجة 255  
 4اختبار تحرٌرى مدته 

 ساعات

 اختبار اكلٌنٌكٌى وشفوى

طب العٌن وجراحتها -7  

درجة 255  
 اختبار تحرٌرى مدته ساعتان

 اختبار اكلٌنٌكٌى وشفوى

األذن واألنؾ والحنجرة -2  

درجة 255  
 اختبار تحرٌرى مدته ساعتان

 اختبار عملى وشفوى

الطب الشرعى والسموم  -4

ةاإلكلٌنٌكٌ  

درجة 455  
 4اختبار تحرٌرى مدته 

 ساعات

 اختبار عملى وشفوى

طب المجتمع -2  

 ٌإدى الطالب فى الفرقة الخامسة االمتحانات وفقاً للنظام اآلتى:

 المادة االمتحان الدرجات
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درجة 055  

ثالث اختبارات تحرٌرٌة مدة 

ساعات 4كل منهما   

 اختبارات إكلٌنٌكٌة

 اختبارات شفوٌة

الباطنة وفروعهااألمراض  -7  

 

درجة 555  

اختباران تحرٌرٌان مدة كل 

 منهما ساعتان

 اختبارات إكلٌنٌكٌة

 اختبارات شفوٌة

طب األطفال -2  

 ٌإدى الطالب فى الفرقة السادسة االمتحانات وفقاً للنظام اآلتى:

 المادة االمتحان الدرجات
 

 درجة 055

ثالث اختبارات تحرٌرٌة مدة 

 ساعات 4كل منهما 

 بارات إكلٌنٌكٌةاخت

 اختبارات شفوٌة

 الجراحة وفروعها -7

 

 درجة 555

اختباران تحرٌرٌان مدة كل 

 منهما ساعتان

 اختبارات إكلٌنٌكٌة

 اختبارات شفوٌة

 النساء والتولٌدأمراض  -2
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 بعض القواعد الخاصة باالمتحانات 
 الحرمان من االمتحان: -7

ى التمرٌنات العملٌة وقاعات ٌجب على الطالب متابعة الدروس واالشتراك ف

البحث وفقاً ألحكام الالئحة الداخلٌة  ولمجلس الكلٌة بناء على طلب مجالس األقسام 

المختصة طبقاً ألحكام الالئحة الداخلٌة أن ٌحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان كله 

فى أو بعضه إذا رأى أن مواظبته ؼٌر مرضٌةوفى نذ  الحالة ٌعتبر الطالب راسباً 

المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فٌها  وفى حالة نجاحه فى المواد التى حرم 

 منها ٌحصل على تقدٌر مقبول.

 التخلؾ بعذر: -2

إذا تخلؾ الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهرى ٌقبله مجلس الكلٌة فال 

ٌن ٌحسب ؼٌابه رسوباً بشرط أال ٌزٌد التخلؾ عن فرصتٌن متتالٌتٌن أو متفرقت

خالل سنوات الدراسة بالكلٌة  وٌجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة 

 منح فرصة ثالثة للطالب.

 التخلؾ بدون عذر: -4

دون عذر تقبله الكلٌة ٌعتبر راسباً  بإذا تخلؾ الطالب عن دخول االمتحان 

 وفى حالة نجاحه فى المواد التى تخلؾ عنها بدون عذر ٌحصل علىتقدٌر مقبول.

 إٌقاؾ القٌد: -2

ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوقؾ قٌد الطالب لمدة سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن أو 

متفرقتٌن خالل سنى الدراسة فى الكلٌة اذاتقدم بعذر مقبول ٌمنعه من االنتظام فى 

 الدراسة  وفى حالة الضرورة القصوى ٌجوز لمجلس الجامعة زٌادة مدة وقؾ القٌد.

  إلؽاء االمتحان: -5

كل طالب ٌرتكب ؼشاً فى امتحان أو شروعاً فٌه وٌضبط فى حالة تلبس 

ٌخرجه العمٌد أو من ٌنوب عنه من لجنة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فى 

باقى المواد وٌعتبر الطالب راسباً فى جمٌع مواد نذا االمتحان وٌحال الىمجلس 

 التؤدٌب.
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 توزٌع درجات مرحلة البكالورٌوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 النجاح: تقدٌرات

 ٌقدر نجاح الطالب بؤحد التقدٌرات اآلتٌة:

 % فؤكثر من مجموع الدرجات05  ممتاز

 %  من مجموع الدرجات05% إلى أقل من 15من   جٌد جداً 

 %  من مجموع الدرجات15 % إلى أقل من65من   )جٌد(

 %  من مجموع الدرجات65% إلى أقل من 65من   مقبول

 أما رسوب الطالب فٌقدر بؤحد التقدٌرٌن اآلتٌٌن:

 %65% إلى أقل من 45من   ضعٌؾ

 %45أقل من   ضعٌؾ جداً 

 المجموع التراكمى:

 ٌقدر نجاح الطالب فى درجة البكالورٌوس بؤحد التقدٌرات اآلتٌة:

 مقبول -جٌد  -جداً جٌد  -ممتاز 

وٌحسب التقدٌر العام للطالب فى درجة البكالورٌوس على أساس المجموع 

الكلى للدرجات التى حصل علٌها فى كل السنوات الدراسٌة كما ٌتم ترتٌبهم وفقاً 

 لهذا المجموع.

 الفرقة ةالدرج

 الثالثة 055

 الرابعة 055

 الخامسة 7255

 السادسة 7255

 المجموع الكلى 6455
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 االمتحان أداء

 على الطالب مراعاة اآلتى أثناء االمتحان:

 ربع ساعة قبل الموعد.التواجد داخل قاعة االمتحان ب -

 حٌازته أى أورا  أو كتب أو مذكرات.بٌحظر على الطالب الدخول إلى لجنة االمتحان و -

 ٌحظر على الطالب حمل التلٌفون المحمول. -

 على كل طالب أن ٌدون اسمه ورقم جلوسه والفرقة الدراسٌة وكذلك دور االمتحان. -

الصفحات واألسطر وؼٌرمسموح بترك على الطالب أن ٌجٌب على األسئلة فى جمٌع  -

 مسافات.

 ؼٌر مسموح باستعمال أكثر من كراسة إجابة. -

ؼٌر مسموح للطالب بوضع أى عالمات ممٌزة فى ورقة اإلجابة  وإذا فعل ذلك سٌلؽى  -

 امتحانه وٌحال للتحقٌ .

 ؼٌر مسموح للطالب بتؽٌٌر مكانه المعد له. -

 متحان قبل مضى نصؾ وقت االمتحان.ؼٌر مسموح للطالب بمؽادرة لجنة اال -

ؼٌر مسموح للطالب بمؽادرة قاعة االمتحان فى الربع ساعة األخٌرة من المدة  -

 المحددة لالمتحان.

 عند انتهاء الطالب من اإلجابة علٌه تسلٌم كراسة االمتحان إلى المالحظ المكلؾ بذلك. -

 األزر  واألسود.ؼٌر مسموح للطالب بالكتابة بؤى لون من األلوان سوى  -

 التظلمات

تقدم التظلمات للسٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة خالل أسبوعٌن 

 من إعالن النتٌجة مع دفع الرسوم المقررة.

 رصد الدرجات
 إذا تؽٌب الطالب عن االمتحان التحرٌرى ٌعتبر ؼائب عن امتحان المادة. -

 ٌرى ٌعتبر راسباً % فى االمتحان التحر45إذا حصل الطالب على أقل من  -

 فى المادة بتقدٌر ضعٌؾ جداً.

 ٌحصل على تقدٌر مقبول كل من نجح فى االمتحان تحت الظروؾ اآلتٌة: -

 سب  حرمانه فى امتحان المادة. -أ  

 سب  تخلفه عن االمتحان بدون عذر مقبول. -ب 

 سب  رسوبه فى امتحان المادة. -ج 

 رسوم الشهادات
 

سوناج درجة البكالورٌوس فى  طبى طلب كلٌة بناء عل سوناجتمنح جامعة 

 الطب والجراحة.
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وٌجوز للخرٌج أن ٌتسلم شهادات التخرج المإقتة بناء على طلبه بعدمنحة 

 الدرجة العلمٌة من مجلس الجامعة.

 ورسوم الشهادات كالتالى:

 رسم الشهادة المإقتة بما فٌها رسم اإلٌصال. 5.25

 ا رسم اإلٌصال.رسم شهادة التقدٌرات بما فٌه 5.25

 فرص الرسوب

بالفرقة أكثر من سنتٌن وٌجوز لمجلس الكلٌة  ال ٌجوز للطالب أن ٌبقى

الترخٌص للطالب الذٌن قضوا بفرقتهم سنتٌن فى التقدم إلى االمتحان من الخارج 

 فى السنة التالٌة فى المقررات التى رسبوا فٌها وذلك فٌما عدا طالب الفرقة األولى.

كلٌة عالوة على ماتقدم الترخٌص لطالب الفرقة  قبل وٌجوز لمجلس ال

النهائٌة )الفرقة الخامسة( والفرقة النهائٌة )الفرقة السادسة( بفرصتٌن إضافٌتٌن 

للتقدم إلى االمتحان من الخارج  وإذا رسب الطالب بالفرقة النهائٌة فٌما ال ٌزٌد عن 

 نجاحه. مقررات نذ  الفرقة ٌرخص له باالمتحان حتى ٌتم نصؾ عدد

عاماً بالفرقة النهائٌة  وإذا زاد سن  20مع مراعاة أال ٌزٌد سن الطالب عن 

عام ٌوقؾ عن الدراسة واالمتحان لحٌن تحدٌد موقفه الجدٌد من  20الطالب عن 

 التجنٌد. 

وكذلك دفع الرسوم المقررة للتقدم لالمتحان من الخارج فى المواد التى رسب 

 فٌها.

 التى تقدمها الكلٌة: برامج الدراسات العلٌا
  درجة الماجستٌر فى أحد فروع التخصص اإلكلٌنٌكٌة اآلتٌة: -2

 –أمراض عصبٌة ونفسٌة  -جراحة عظام  –أمراض باطنة 
طب وجراحة  -تولٌد وأمراض نساء  –أنف وأذن وحنجرة 

أمراض  –تخدٌر -طب المناطق الحارة وصحتها  –العٌون 
أشعة تشخٌصٌة  –ووي عالج أورام وطب ن-جلدٌة وتناسلٌة 

امراض –طب شرعً وسموم  –روماتٌزم وتأهٌل  –
-امراض التخاطب  -السمعٌات -باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة -صدرٌة

 –طب األطفال  –صحة عامة  -جراحة المخ واألعصاب 
 جراحة مسالك بولٌة . –جراحة 

درجة ماجستٌر التخحصص فى العلوم الطبٌة االساسٌة فى  -3
 الفروع االتٌة: 
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الكٌمٌاء  –الفسٌولوجٌا  –الهستولوجٌا  –التشرٌح واألجنة 
 –البكترٌولوجٌا  –الفارماكولوجٌا  –الباثولوجٌا  –الحٌوٌة 

 الطفٌلٌات . 
 درجة الدكتوراه فى الطب و الجراحة :  -4

 تمنح فى أحد التخصصات التً تمنح فٌها درجة الماجستٌر.
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 شروط التجنٌد
جند( خاص بتؤجٌل الخدمة  2ور طلب )ٌتضمن ملؾ كل طالب من الذك -7

العسكرٌة   وفى حالة عدم وجود  بملؾ الطالب ٌستكمل وٌسلم لمسئول 

 الفرقة.

جند( من  6سنه ٌقدم لشئون الطالب نموذج ) 70الطالب الذي ٌبلػ من العمر  -2

 قسم الشرطة التابع له حتى ٌتم إجراءات تؤجٌل تجنٌد .

جب أن ٌحضر موقفه من التجنٌد سنه ٌ 27الطالب الذي ٌبلػ من العمر  -4

( من القانون رقم 25بتقدٌم إحدى الشهادات أو النماذج الواردة بالمادة )

 -ونى:  م7005( لسنة 721)

 (.6شهادة باإلعفاء من الخدمة العسكرٌة والوطنٌة طبقاً ألحكام المادة ) - أ

 (.1شهادة باإلعفاء من الخدمة العسكرٌة والوطنٌة طبقا ألحكام المادة ) - ب

 (.0هادة بتؤجٌل الخدمة العسكرٌة اإللزامٌة طبقاً ألحكام المادة )ش - ت

 (.45شهادة بؤن الفرد لم ٌصبه الدور للتجنٌد طبقاً للبند أوالً من المادة ) - ث

 

 اٌذػُ اٌطالثٝاٌخذِبد االجزّبػيخ ٌٚجٕخ 
 ا٘ذاف ٌجٕخ اٌذػُ اٌطالثٝ 

ً اٌّجتبالد اٌؼٍّيتٗ رمذيُ إٌظخ ٚ االسشبد ٚاٌّغبػذٖ ٌىً اثٕبئٕب اٌطالة في و

 ٚ االجزّبػيٗ ٚاٌظذيٗ ِٓ خالي إٌشبؽبد االريٗ 

 إٌّغك اٌؼٍّي  -1

اػيتتذ ٛٚ٘تتٛ ادتتذ اػؼتتبء ٘يضتتخ اٌزتتذسيظ ثبٌمغتتُ يمتتَٛ ثّمبثٍتتخ اٌطتتالة فتتي ِ

 ِذذدٖ اعجٛػيب ٌالجبثٗ ػٓ رغبؤالرُٙ فيّب يخزض ثبٌّبدٖ اٌؼٍّيٗ ثبٌمغُ .

 ٌمبء اعجٛػي ألػؼبء اٌٍجٕٗ -2

ِتتٓ وتتً اعتتجٛع اٌغتتبػٗ اٌٛادتتذٖ رٙتتشا ثّمتتش اٌٍجٕتتٗ اٌّإلتتذ  بءاالسثؼتتيتتَٛ 

ثّششٚع اٌجتٛدٖ  فتي اٌتذٚس اٌضتبٔٝ ثّجٕتٝ اداسح  وٍيتخ اٌطتت ٌزمتذيُ اٌّغتبػذٖ 

 ٌٍطالة .

 األة اٌشٚدٝ ٌٍطالة  -3



47 

 

 /ػشع اٌّشىالد اٌّغزؼظيٗ ػٍي األة اٌشٚدي ٌٍطالة ٚ٘ٛ األعزبر اٌذوزٛس

 ٔف ٚاألرْ ٚاٌذٕجشح.األأعزبر  ػجذاٌّزيٓ ِٛعٝ ػجذاٌٍطيف

 جّؼيخ أطذلبء اٌطبٌت -4

 رتتتُ أشتتتبء جّؼيتتتخ اطتتتذلبء اٌطبٌتتتت ثىٍيتتتخ اٌطتتتت ٚ رتتتُ اشتتتٙبس٘ب ثبٌشتتتئْٛ

 االجزّبػيٗ ٌزمذيُ اٌذػُ اٌّبدٜ ٌٍطالة .

 اٌّششذ االوبديّٝ -5

يزـُ رٛصيغ اٌطالة ػٍي جّيغ  اػؼبء ٘يضخ اٌزذسيظ ثبٌىٍيٗ ٚيىْٛ وً ػؼٛ 

ٌٛيزٗ ِٓ اٌغٕٗ  االٌٚٝ ِٓ اٌطالة ٚرغزّش ِغئ غئٛي ػٓ ػذد٘يضخ رذسيظ ِ

   .ط ٚيزٌٛٝ ِزبثؼخ  شئُٛٔٙ  ِٓ جّيغ إٌٛادٝسيٛٛبٌٚدزٝ اٌجى

 اٌزٛػيخ  اٌطال ثيخ  -5

 ػًّ اعجٛع اٌزٛػيخ فٝ ثذايخ اٌؼبَ  اٌذساعٝ ٌٍطالة اٌجذد.

 

اعشره اٌىجشٜ، ٘ٝ اعشح ٌجٕخ اٌذػُ اٌطالثٝ رمٛي ٌه  ٌغذ ٚدذن ٔذٓ ِؼته 

ب ٚػمٌٕٛب ٚثىً ِب ٍّٔته  دزتٝ ٔؼتيع ِؼتب  ديتبح جبِؼيتخ  عتؼيذٖ ِٙيئتٗ ثمٍٛثٕ

 ٌزذظيً اٌؼٍُ ٚاٌجذ ٚاالجزٙبد .

 أعشح اٌذػُ اٌطالثٝ .    ِغ رذيبد

 

 :أػؼبء اٌٍجٕخ

 ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ./ د.أ -1

 ِٕغك اٌٍجٕٗ()ايّبْ اٌغيذ اثٛ ػيفأ.د./  -2

 أ.د./ عٙيش ػٍٝ ِذّذ -3

 أ.د./ ِٕٝ ؽٗ دغيٓ -4

 أ.د./ ٔغشيٓ جّبي اٌذيٓ  -5

 االجزّبػيخ اٌٍجٕخ أِيٓ -6

 شئون الطالب
 تقوم إدارة شئون الطالب بالمهام التالٌة:

 قٌد الطالب بالكلٌة بعد استٌفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة. -7
 إعداد الكشؾ الطبى للطالب المستجدٌن. -2
 الطالب.إعداد ملؾ لكل طالب ٌحتوى على جمٌع األورا  المتعلقة ب -4
 إعداد سجل خاص ٌدون به بٌان ما تضمنه ملفه. -2
إعداد أعمال االمتحانات من جداول ودلٌل وأرقام جلوس وأماكن  -5

 وكل ما تحتاجه أعمال االمتحانات من نواحى تنظٌمٌة وتعلٌمٌة.
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 إعداد قوائم بؤسماء الطالب وحاالت قٌدنم. -6
 إعداد جداول الدراسة واالمتحانات. -1
 ٌفاء مواقؾ الطالب تجنٌدٌاً.است -0
 أعمال التحوٌالت من تعدٌل ترشٌح ونقل قٌد وتحوٌل. -0

 إعداد مكافآت التفو  للطالب المتفوقٌن. -75
 إعداد كشوؾ حصر الطالب بالسنة النهائٌة لمعاملتهم تجنٌدٌاً. -77
 استخراج شهادات القٌد لمن ٌرؼب من الطالب. -72
وإعالنها للطالب بعد اعتمادنا من مراجعة نتائج االمتحانات  -74

 مجلس الكلٌة.
استخراج شهادات التخرج بعد حصول الطالب ومنحه درجة  -72

 البكالورٌوس.
استخراج شهادات التقدٌرات للسنوات التى قضانا الطالب بالكلٌة  -75

 سواء باللؽة العربٌة أو األجنبٌة.
ٌكلفها  لمهام التىعالوة على ذلك تقوم إدارة شئون الطالب بجمٌع ا     

بها رئٌس الجامعة ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم وعمٌد الكلٌة 
 ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم.

وتقع إدارة شئون طالب كلٌة الطب بالحرم الجامعى بجوار مبنى       
 الخدمات بمجمع إدارات شئون طالب كلٌات الجامعة بسوناج.
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 إتحاد طالب الكلٌة 
 ونذا الجامعةدات الطالبٌة من طالب كل كلٌة من كلٌات تشكل االتحا

من خالل الئحة مالٌة وإدارٌة تنظم  الطالبًاالتحاد ٌنظم سٌر النشاط 

 ممارسة النشاطات المختلفة باالتحاد.
 أنداؾ االتحاد:

تنمٌة القٌم الروحٌة والوطنٌة والوعى القومى والوطنى بٌن الطالب  -أ 
 احة الفرصة لهم للتعبٌر عن آرائهم.وتعوٌدهم على القٌادة،وإت

بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن  -ب
 أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن.

 إكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلهاوتشجٌعها. -ج
 نشر وتشجٌع تكوٌن األسر والجمعٌات الطالبٌة ودعم نشاطها. -د 
تنظٌم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة نشر و -هـ

 واالرتفاع بمستواها وتشجٌع المتفوقٌن فٌها.
تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما ٌعود على  -و 

 الوطن بالخٌر.
 نظام االنتخابات:

أن ٌشترط فٌمن ٌتقدم للترشٌح لعضوٌة لجان مجلس االتحاد   أوالً:

 تتوافر فٌه الشروط اآلتٌة:
 أن ٌكون متمتعاً بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة. -1
 أن ٌكون متصفاً بالخلق القوٌم والسمعة الحسنة. -2
أن ٌكون طالباً نظامٌاً مستجداً فى فرقته غٌر باقى لإلعادة فٌها  -3

 ألى سبب
 أن ٌكون مسدداً لرسوم االتحاد. -4
 التًلملحوظ فى مجال عملة للجنة أن ٌكون من ذوى النشاط ا -5

 ٌرشح نفسه فٌها.
أن ال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرر  -6

 إسقاط أو وقف عضوٌته بأحد االتحادات الطالبٌة أو لجانها.

 : لجان االتحادات الطالبٌة:ثانٌاً 
 لجنة النشاط الرٌاضى. -1
 لجنة النشاط االجتماعى والرحالت. -2
 لجنة الجوالة والخدمة العامة  -3
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 لجنة النشاط الثقافى. -4
 لجنة النشاط الفنى. -5
 لجنة األسر. -6

ٌتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها فى موعد غاٌته نهاٌة شهر : ثالثاً 
نوفمبر من كل عام، وٌصدر قرار من رئٌس كل جامعة بتحدٌد 

لفة وال ٌحق ألى المواعٌد التفصٌلٌة لالنتخابات للمستوٌات المخت
طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقٌداً بجداول الناخبٌن من الطالب 

 وٌحمل إثبات شخصٌته.

ٌشترط لصحة االنتخابات فى لجان اتحادات طالب الكلٌات : رابعاً 
% على األقل من الطالب الذٌن لهم حق االنتخاب... 51حضور 

طبقاً لجداول  وإذا لم ٌكتمل العدد ٌؤجل االنتخاب لموعد آخر
% 21االنتخابات، وفى هذه الحالة ٌشترط لصحة االنتخاب حضور 

على األقل من الناخبٌن وإذا لم ٌكتمل العدد فى هذه المرة ٌستبعد 
 لم ٌكتمل عدد ناخبٌها. التًتمثٌل كل طلبة الفرق 

إذا تعذر تكوٌن مجلس إتحاد طالب الكلٌة للسبب السابق ٌعٌن : خامساً 
عمٌد الكلٌة مجلس إلدارة شئون االتحاد ٌضم عناصر من الطالب 
المتفوقٌن فى الدراسة، وفى نشاط االتحاد ممن تتوافر فٌهم شروط 

 الترشٌح.

 

 مجلس اإلتحاد:

 ٌشكل مجلس اتحاد طالب الكلٌة سنوٌاً برٌادة عمٌد الكلٌة أو من
 ٌنٌبه فى ذلك من أعضاء هٌئة التدرٌس وعضوٌة:

 رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هٌئة التدرٌس. -
أمناء وأمناء مساعدى لجان مجلس االتحاد من الطالب، وٌنتخب  -

 الطالب أعضاء المجلس من بٌنهم أمٌناً وأمٌناً مساعداً للمجلس.
أمٌناً لصندوق وٌكون رئٌس الجهاز الفنى لرعاٌة الشباب بالكلٌة 

 المجلس.
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 :اختصاصات مجلس االتحاد

 رسم سٌاسة اتحاد طالب الكلٌة فى ضوء برامج مقدمة من اللجان. -1
 اعتماد برامج عمل لجان مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفٌذها. -2
توزٌع االعتمادات المالٌة على اللجان ووضع الموازنة السنوٌة  -3

 للمجلس ولجانه.
العمل فى لجان مجلس اتحاد الكلٌة للعمل على توثٌق العالقات تنسٌق  -4

 مع االتحادات الطالبٌة األخرى.
 اعتماد الحسابات الختامٌة لالتحاد. -5

 بالنسبة للجان االتحاد:
 سبق ذكرها فى بند نظام االنتخابات.

 المخالفات والجزاءات:
واعد ٌجوز أن توقع على عضو االتحاد الذى تثبت علٌه مخالفة الق

المنظمة لالتحادات الطالبٌة أو التقالٌد المرعٌة أو اإلخالل بسمعة االتحاد 
أو األضرار بمصالح أو فقدان شروط الخلق القوٌم لحسن السمعة إحدى 

 العقوبات التالٌة، وذلك بعد التحقق وسماع أقواله:
 وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران. -1
 وٌة من مجلس االتحاد أو لجانه.إسقاط العض -2
 إسقاط العضوٌة من االتحاد لمدة سنة. -3
وٌكون توقٌع العقوبة األولى بقرار من عمٌد الكلٌة أو رئٌس الجامعة  -4

 حسب األحوال.
وٌكون توقٌع العقوبتٌن الثانٌة والثالثة بقرار من مجلس تأدٌب الطالب  -5

 المنصوص علٌه فى قانون تنظٌم الجامعات 
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 رعاٌة الشباب

                                    

تعد األنشطة الطالبٌة جزاء من منظومة العملٌة التعلٌمٌة بالجامعةة حٌةث 

بدورنا التربوي الذي ٌتعل  بصقل شخصٌة الطالب و اكتشاؾ المهارات 

و اإلبةةةداع والتقةةةدم فةةةً مجةةةاالت العلةةةوم والمعرفةةةة لةةةذلك تهةةةتم الجامعةةةة 

 ٌة لرعاٌة الشباب ألعداد جٌل قارد على تحمل المسئولٌةباألنشطة الطالب

 ًاألنشطة الطالبٌة بإدارة رعاٌة الشباب ن :-  
 لجنة النشاط الرٌاضً : -1

ٌعةد النشةاط الرٌاضةً مةن األنشةطة المتمٌةزة لةدى الطةالب والتةةً 

 علٌها إقبال شدٌد فً االشتراك فً كافة أنشطتها 
 -لجنة النشاط االحتماعى و الرحالت : -2

عد النشاط االجتماعً و الرحالت من األنشطة الترفٌهٌة وتشةمل ٌ

الرحالت الترفٌهٌة ومسابقات شةطرنج وبحةوث اجتماعٌةة لتنمٌةة 

 الموانب واكتشاؾ المهارات 
 -لجنة الجوالة والخدمة العامة :  -3

بهةةةدؾ نشةةةاط الجوالةةةة والخدمةةةة العامةةةة علةةةى تنمٌةةةة المهةةةارات 

علةةى تنمٌةةة المهةةارات  الكشةةفٌة التةةً مةةن خاللهةةا ٌقةةوم الطالةةب

 المختلفة بالتؤقلم على المعٌشة األجواء المختلفة
  -) لجنة النشاط الثقافً ( : -4

تهدؾ لجنة النشاط الثقةافً علةى تنمٌةة الةوعً الفكةري والةذننً 

 وإثراء الطالب ثقافٌا وإعالمٌا
  -) لجنة النشاط الفنً ( : -5

ب بهةدؾ تهدؾ لجنة النشةاط الفنةً بتنظةٌم األنشةطة الفنٌةة للطةال

إبراز موانبهم وصقل ابةداعاتهم الفنٌةة وتشةجٌع األنشةطة الفنٌةة 

 والهواٌات للطالب ودعمها 
 -لجنة األسر : -6

تهدؾ لجنة األسر إلى تؤكد روح التعاون بٌن الطالب بعضهم الةبعض 

ممثلةةة فةةً الثقافةةة بةةٌن مجموعةةة مةةن الطةةالب حةةول رائةةدنم ومةةن 

 فٌة و الفنٌة و الرٌاضٌةممارسة كافة األنشطة االجتماعٌة و الثقا
 -الجنة العلمٌة و التكنولوجً: -7
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تهةةةدؾ اللجنةةةة إلةةةى تقةةةدٌم األبحةةةاث العلمٌةةةة و تعمةةةل علةةةى رفةةةع 

المستوى العلمةً و الثقةافً بةٌن الطةالب و ذلةك مةن خةالل تنظةٌم 

بعض الندوات العلمٌة و تعمل علةى تنمٌةة الةوعً بقضةاٌا الةوطن 

و نشةر ثقافةة حقةو   بما ٌرسة  مفةانٌم المواطنةة و الدٌمقراطٌةة

 اإلنسان و المشاركة المجمعة و العمل العام

                                              

               

 ) صندو  التكافل االجتماعً (                     

ٌهدؾ الصندو  االجتماعً إلى رعاٌةة الطةالب اجتماعٌةا و ٌقةوم 

نقدٌةة أو عٌنٌةة طبقةا لشةروط بتقدٌم المساعدات لهم سواء كانت 

التةةةً ٌحةةةددنا مجلةةةس إدارة الصةةةندو  . وذلةةةك بؽةةةرض تقةةةدٌم 

مساعدة الطالب الؽٌر قةادرٌن علةى اسةتمرار السةتكمال دراسةتهم 

سةداد المةدن -الجامعٌة و ٌقوم الصندو  بسةداد الرسةوم الجامعٌةة

 المساعدات المالٌة –شراء  الكتب الدراسٌة  –الجامعٌة 
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تةةةم تنفٌةةةذنا بالكلٌةةةة  التةةةًالمشةةةروعات 

 لخدمة العملٌة التعلٌمٌة:
 إلنشاء نظام داخلى للجودة:مشروع توكٌد الجودة تمهٌدا  .7

o  2555بدأ المشروع منذ عام. 

o  للجودة. )وحدة ضمان( انتهى بانشاء نظام داخلى 

 

 مشروع التطوٌر المستمر والتؤنٌل لالعتماد:  .2

o تمبر حتةى سةب 2550 مارس بداٌة من شهرا 45على مدى  نفذ

لضةةمان جةةودة للتقةةدم للهٌئةةة القومٌةةة ؛ حٌةث أنةةل الكلٌةةة 2575

ٌولٌةةةو  0بتةةةارٌ   للحصةةةول علةةةى االعتمةةةادالتعلةةةٌم واالعتمةةةاد 

 ؛ والٌوم تبذل الكلٌة جهدنا لإلعداد لتجدٌد نذا االعتماد.2572
 

 (:FLDPمشروع تنمٌة قدرات أعضاء نٌئة التدرٌس بالكلٌة) .4
o  عضاء نٌئة التدرٌس بالكلٌة مدربٌن من أ 0وقد تم اعتماد عدد

للعمةةةل كمةةةدربٌن تةةةابعٌن للمشةةةروع بعةةةد حصةةةولهم علةةةى دورة 

(TOT.) 

 
 

صندو  مشروع تطوٌر التعلةٌم  إشراؾتحت  تنفذالتى المشروعات  .2

 (: HEEPFالعالى )
o كاألتى تم االنتهاء من تنفٌذ مشروعٌن من نذ  المشروعات : 

ملٌة إستخدام التكنولوجٌا الرقمٌة لتطوٌر الع مشروع -

؛ وانتهى (A-565-p7)كود  التعلٌمٌة بقسم طب األطفال

 .بتجهٌز معمل للتعلم االلكترونى بالقسم

معالجة تحدٌات الصحة اإلنجابٌة فى صعٌد مصر : مشروع -

وانتهى  ؛(D-756-p7)كود  بتطوٌر التعلٌم الطبى.

 بتجهٌز معمل للتعلم االلكترونى بالقسم.

-  
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لمكتبةا
 

سوناج مكتبة تضم أحدث المراجع العلمٌة من كتب  ٌوجد بكلٌة طب

ودورٌات  كما ٌوجد بالمكتبة جهاز كمبٌوتر وماكٌنة األورا  تقع المكتبة 

ونى . بالجانب الشرقً من الحرم الجامعً بالدور الثالث بمبنى الخدمات

مكٌفة الهواء مما ٌوفر الجو العلمى المرٌح لطلبة البكالورٌوس والدراسات 

  داخل وخارج الكلٌة. العلٌا فى
 

 

 
 الخدمات التى تقدمها المكتبة

  

 توجد بالمكتبة قاعة لإلنترنت ونظم المعلومات .     

 تقدم المكتبة خدمة التصوٌر بسعر رمزى  .
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توفر المكتبة قسم خاص بؤعضاء نٌئة التدرٌس .كما توفر المكتبة 

لمٌة مجموعة كبٌرة من الكتب والدورٌات والمراجع والرسائل الع

 ماجستٌر( . –)دكتورا  

) دكتورا   ٌوجد بالمكتبة قوائم ببلٌوجرافٌة للكتب والرسائل العلمٌة

 ماجستٌر( . –

 المالئم للمترددٌن لالستفادة  قاعات المكتبة مكٌفة لتوفر الجو

ٌوجد بالمكتبة امتحانات األعوام السابقة لجمٌع الصفوؾ الدراسٌة 

  .دكتورا  ( –ماجستٌر  –) دبلوما  وكذلك امتحانات الدراسات العلٌا

 ٌوجد بالمكتبة مجموعة من كتب الثقافة العامة .

أمناء المكتبة ٌقدمون خدماتهم لكل المترددٌن للوصول للمعلومات 

 بؤسهل الطر  الممكنة .

 تطوٌر نظام المكتبة
 ةتم االنضمام إلى مشروعى المكتبة الرقمٌه ومٌكنة المكتبات بجامع

 ن لمشروعات التطوٌر فى المجلس األعلى للجامعاتسوناج والتابعٌ

وذلك لتطوٌر نظام المكتبة من النظام التقلٌدى إلى النظام اآللى 

 للمعلومات .

تم فهرسة الكتب والرسائل العلمٌة والدورٌات على النظام اآللى 

 للمكتبة .

ٌمكن اآلن البحث عن اى وعاء معلوماتى موجود بالمكتبة 

المكتبة الرقمٌة  وبنك اته من خالل موقع واالستعالم عن بٌان

 .المجلس االعلى للجامعات من خالل (EKBالمعرفٌة المصرى )

تم اعادة ترتٌب مقتنٌات المكتبة من الكتب االجنبٌة وفقاً لترتٌب 

 خطة التصنٌؾ العالمٌة )دٌوي العشرى(.
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تم اعتماد ارقام استدعاء لجمٌع مقتنٌات المكتبة تسهل الوصول 

ٌعنى ان  Da-IM-5)ثال: الكتاب الذى ٌحمل رقم االستدعاء )الٌها م

وفى قسم  aمن الناحٌة الٌمنى  Dالكتاب موجود بالدوالب رقم 

ونو الكتاب الخامس على   Internal Medicine (IM)الباطنة 

  الرؾ.

 (دكتـورا –الجــامعٌة )ماجستٌر تم إنشاء قاعدة بٌانات للرسائل

فرصة ألعضاء نٌئــــــــة التدرٌس الموجودة بالمكتبة تتٌح ال

 والباحثٌن االستعالم عن أى بٌانات خاصة بها.

تم إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالســــــادة العاملٌن بالمكتبة تحتوى 

على كــــــــــافة ببٌاناتهم لتتٌح االستعالم عن أى بٌانــات أى فرد 

  منهم فى أى وقت.

 تطوٌر مقتنٌات المكتبة
ع العلمٌة بحٌث ـــخطة تزوٌد المكتبة بالكتب والمراجتم تؽٌٌر 

  تؽطى احدث االصدارات للتخصصات الطبٌة المختلفة 

شــراء كتب جدٌدة من معرض القانرة الـدولى للكتـاب لتزوٌد وتم 

( 4465االجنبٌة ) المكتبة بها لٌصبح عدد مقتنٌــات المكتبة من الكتب

  (5725وعدد) اللؽة العربٌة( كتـاب ب422كتاب باالضـــافة الً )

دورٌة أجنبٌة  وعدد  خمسة أالؾ ومائة خمسة وعشروننسخة 

 .دورٌة عربٌةلثالثمائة واحدى عشر نسخة  (477)

تتٌح المكتبة للسادة المترددٌن إمكانٌة االطالع على احدث         

     الدورٌات العلمٌة عن طرٌ  الموقع االلكترونى  

 www.eul.edu.eg   . والمشتركة به جامعة سوناج 

عددنا  لٌصبحواالبحاث تم تزوٌد المكتبة بعدد من الرسائل العلمٌة 

 .نشرة ومإتمر 22و  مذكرة جامعٌة 06و( 2020)

 (دكتـورا  –تم إنشاء قاعدة بٌانات للرسائل الجــامعٌة )ماجستٌر 

ة ألعضاء نٌئــــــــة التدرٌس والباحثٌن الموجودة بالمكتبة تتٌح الفرص

 االستعالم عن أى بٌانات خاصة بها.

 

http://www.eul.edu.eg/
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تم إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالســــــادة العاملٌن بالمكتبة تحتوى على 

كــــــــــافة ببٌاناتهم لتتٌح االستعالم عن أى بٌانــات أى فرد منهم فى 

عض المقررات الدراسٌة تتٌح المكتبة إمكانٌة االطالع على ب  أى وقت

لبعض  الموجودة على اسطوانـــات وعلى أجهزة الحاسوب بالمكتبة

 الدراسٌة  الفر  

تم تزوٌد المكتبة بنس  من امتحانات الدراســـــــــات العلٌا والفر  الدراسٌة 

 المختلفة وتتٌح المكتبة للمترددٌن إمكانٌة االطالع علٌها وتصوٌرنا.

ات المشتراة الموجودة بالمكتبة على برنامج تم عمل إحصاء للدورٌ 

(Excel ) .ٌوضح األعداد التى توجد بالمكتبة 

ع العلمٌة بحٌث تؽطى احدث ـــتم تؽٌٌر خطة تزوٌد المكتبة بالكتب والمراج 

راء كتب جدٌدة من معرض ــاالصدارات للتخصصات الطبٌة المختلفة وتم ش

ات المكتبة من ــبها لٌصبح عدد مقتنٌالمكتبة اب لتزوٌد ـدولى للكتـالقانرة ال

( كتـاب باللؽة  422( كتاب باالضـــافة الً )  4465) الكتب االجنبٌة 

 .العربٌة

تتٌح المكتبة للسادة المترددٌن إمكانٌة االطالع على احدث الدورٌات العلمٌة  

والمشتركة به      eul.edu.egwww. عن طرٌ  الموقع االلكترونى  

 . جامعة سوناج

 (102) تم تزوٌد المكتبة بعدد من الرسائل العلمٌة لٌصبح عددنا 

 ( رسالة علمٌة ماجستٌر.2552رسالة علمٌة دكتورا  و)

تتٌح المكتبة إمكانٌة االطالع على بعض المقررات الدراسٌة الموجودة 

للفر  الدراسٌة  بالمكتبة على اسطوانـــات وعلى أجهزة الحاسوب

 لمختلفة.ا

تم تزوٌد المكتبة بنس  من امتحانات الدراســـــــــات العلٌا والفر  

الدراسٌة المختلفة وتتٌح المكتبة للمترددٌن إمكانٌة االطالع علٌها 

 وتصوٌرنا.

http://www.eul.edu.eg/
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تم عمل إحصاء للدورٌات المشتراة الموجودة بالمكتبة على  

 بالمكتبة.  ٌوضح األعداد التى توجد( (Excelبرنامج

 شروط الدخول للمكتبة واالستعارة

 رنٌه الكلٌة.االدخول للمكتبة بك -7

 على الطالب مراعاة االلتزام بالنظام والهدوء والحفاظ على كتب المكتبة. -2

 عدم الدخول الى قاعات اإلطالع بؤي متعلقات.  -4
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 المجلة العلمٌة للكلٌة
 

 سةوناج تحةت عنةوان المجلةة  صدر قرار الجامعة بإصدار المجلة العلمٌة لكلٌةة طةب

 South Valley Medical Journal)        الطبٌة لجنوب الوادي )

 بعد صدور قرار جمهوري بإنشاء جامعة سوناج تؽٌر اسم المجلة الى: 

)Sohag Medical Journal .(  

https://smj.journals.ekb.eg/ 

  صدر منها حتى( اآلنVol.(22) Issue 7, 2525). 

 

   مطبعة للكلٌة

ٌوجد بالكلٌة مطبعة حدٌثة تقوم بطبع األورا  الخاصة بالكلٌة والمستشفٌات  

 ماكٌنة تصوٌر   2ماكٌنة طباعة تصوٌرٌة  عدد  2الجامعٌة  وتحتوى على عدد 

https://smj.journals.ekb.eg/
https://smj.journals.ekb.eg/issue_8557_9636_.html
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ٌان بؤسماء السادة أعضاء نٌئة التدرٌس ب
 ومعاونٌهم.

 

 )مرتبٌن حسب سنوات الدراسة بالكلٌة( 

 أقسام العلوم الطبٌة االساسٌةأوال: 

  قسم : الكٌمٌاء الحٌوٌة-7

 نجوى أحمد حسن سٌؾ الدٌن

 محمد أحمد عبد المعطى

 7- 

2- 

 ةاذـــــــــــــأست

 يساػذأ اار  -7 عاٌدة عابدٌن محمود

  ا صالح ٌوسؾ عساؾرض

 األمٌر محمود عبد هللا احمد

 صالح محمد السٌد 

 اوىصاحمد ال رامس

 امٌر  مراد فإاد

 عصام عبد الرحٌم عبد العال

 مرو  شعبان ناشم

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 مدرسٌن

 شٌماء بدوى حمدان

 الشٌماء حافظ عبد العال

 سمر مصطفً

 امٌرة احمد جنٌدى

 زٌنب محمود قدري

 رى محمود عوضعلٌه خٌ

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 مدرس مساعد:

 نند محمد نجٌب

 سلمى خلؾ عبد المجٌد محمد

 ماٌكل  لبٌب عبٌدهللا جادالكرٌم

7- 

2- 

4- 

 دــــــــــــمعٌ

 قسم : الفسٌولوجى-2

 ندى مصطفً احمد

 احمد مصطفً محمود

7- 

2- 
 جأ اار

 ٌنيساػذ

 امانى عبد الرحمن

 حسن محمد حسن على

7- 

2- 

 مدرسٌن
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 مرو  احمد محمود -4

 محمد اشرؾ احمد -2

 )قائم بؤجاز  خاصة( رشا مفٌد حبٌب

 رشا عابدٌن رفاعى

 "محمد منٌر"دٌنا 

7- 

2- 

4- 

 اسماء حسن محمد -2

 اسماء رأفت لطفً -5

 عاطؾ شكرىمٌرٌ -6

 زٌنب شعبان محمد -1

مدرسٌن 

 مساعدٌن

 

 سهام عبدالرحمن

 والء محمد شعبان

 

 

 

 

 

7- 

2- 

 فارو ٌماءمحمدالش-4

 لمعى فانوسٌوستٌنا-2

 نبه هللا صالح على -5

 المعٌدٌن

 

 الهستولوجىقسم :  -4

 ضٌؾ أبوإٌمان السٌد 

 ضحى صابر محمد أحمد

 حكمت عصمان عبد العزٌز

 نسرٌن جمال الدٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

  أستاذ

 اٌمان خلٌفة احمد

 

 ٌنمساعدة أستاذ -7

 شرٌن احمد محمد

  ندى محمد السٌد

 ن البدري رجب محمودإٌما

 سحر  محمد جبرٌل اسماعٌل

7- 

2- 

4- 

2- 

 المدرسون 

 محمد حمدي عبد الرحٌم

 ؼادة محمد أحمد

 سمٌرة محمود محمد

 امل زكرٌا محمد

 اسمهان صبري خلٌفة

 ناجر محمد حمدان

 اسراء وردانى عطٌة

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 

 المدرسٌن المساعدٌن
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 ابتسام عبد الرحٌم شعبان

 ء الجمٌل احمدلمٌا

 مى نشؤت عبد العزٌز

 ندا احمد عبد الرإوؾ محمود

7- 

2- 

4- 

2- 

 

 المعٌدٌــــــــــــــــــــن:

 األجنةعلم و التشرٌحقسم : -2

  عزة سٌد عبد الرحٌم

  نصار أٌوب عبد اللطٌؾ

 اد  قبٌصلطفً ص نناء

 مروة سٌد بدوى

  سلوى محمد عوٌس

 محمد عبد الرحمن 

  نجالء  نمام عباس

  نناء عبد الستار عبد النعٌم

 عبٌر فرٌد عبد النعٌم محمد مرعً

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 المدرسون 

 أحالم وجٌه محمد نصر

 محمد المهدي صفاء

 نهى عبد المجٌد رجب

 اسماء صبري باسط 

 زنراء محمد إسماعٌل محمد

 دٌنا محمد صالح الدٌن جابر مرسى 

 والء ناجح السمان السٌد

 ناجى زاخر فهٌممٌنا 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 المدرسون المساعدٌن:

 نبه عاطؾ عبد الرحمن محمود

 بثٌنه  زكرٌا السٌد حافظ 

 محمد عبد الال  عبد المعطى أحمد

 مارى مٌالد الكسان

 مارٌنا طلعت بشري

 اٌة ممدوح عبد الرحمن

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المعٌدٌن

 الباثولوجىقسم : -5

 محمدصالح الدٌن إٌمان 

 عفاؾ طه إبرانٌم النشار

7- 

2- 

  ةستاذاال

 زٌنب حمدي البدوي

 فاطمة الزنراء صالح الدٌن 

 أمال نور الدٌن 

 احمد رشدي حامد

 نهى الضبع حسب النبً 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 مساعدال ةستاذاال

  شرٌن فراج محمود

  أمٌر  احمد عبد النبً

 محمد عبد العزٌز محمد

7- 

2- 

4- 

 المدرسون 
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 ا مختار عبد الكرٌمرش

 ماٌسة ناشم محمد

 نجوى عبد الصاد  احمد

 عال محمد نجٌب

 ؼادة احمد محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المدرسٌن المساعدٌن 

 اسماء عبد  محمد 

 مها اٌمن محمد

 االء محمد صالح الدٌن 

 علٌاء بكر احمد

 جهاد بهجت عبدالحمٌد

 أالء على طه على

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 ــــــــــــــن:المعٌدٌــــــ

 

 الفارماكولوجىقسم : -6

 سناء عبد العال أحمد 

 نالة إبرانٌم مدكور

7- 

2- 

 أستاذ مساعد

 فاتن محمد عمران

 الال وفاء عبد العزٌز عبد

 والء ابرانٌم محمد 

  اٌمان محمد على السٌد

 نٌثم محمود عبد اللطٌؾ 

 عزة محمود احمد ابو العال

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

  المدرسون

 دالٌا أحمد البانً محمد

 دعاء مصطفً مدكور

7- 

2- 

 المدرسون المساعدٌن:

 مٌنا اٌهاب انور

 مٌادة محمد احمد

 رتٌنا نبٌل نصريام

 صفٌة محمود احمد

 ٌوستٌنا اوسام خلؾ

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 معٌدٌن

 والمناعة المٌكربٌولوجىقسم : -1

 أحمد حسن عبد العزٌز

  عبٌر شنٌؾ محمد فرؼلى 

 محمد عبد العزٌز بد المحسنندا ع

 ممدوح محمد عصمت

  منى فتوح محمد شلبى

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 األساتذة:

  تامر محمد محمود

 أسماء محمد جودة

7- 

2- 

 أستاذ مساعد
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 -4 اسماء نصر الدٌن ثابت

 ناند فتح هللا فهمً

 حمٌدة حسن محمد

 اكرام عبد الرحمن

 سماح رأفت محمد

 نسمة عاطؾ محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المدرسون

 نهى صابر شفٌ 

 دٌنا حمادة محمد

 أمٌرة اسماعٌل احمد

 نادٌة أحمد محمد

 نالة عبد العال احمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المدرسون المساعدٌن:

  الشاذلى عبد الحافظ محمد عبد الحافظ
 عال احمد حامد

 عصام احمد عمر

 شٌماء انو محمد

 االء عزت احمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 معٌدٌن
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 الطفٌلٌاتسم : ق-0

 ماجدة محمد عطٌة الناظر 

 ندى عبد الفتاح عبد المقصود

7- 

2- 

 المتفرؼٌن: االساتذة

 األســاتـــــــــــــــــــــذة -7 نناء احمد الهادى

 إٌمان خلؾ محمد

  أمل مصطفى أحمد

 سمٌر احمد ىنه

7- 

2- 

 مساعدٌنال ةستاذاال

 

 فاتن ابو المجد حسن

  ودامال احمد عبد الموج

 نشام ابرانٌم عثمان

7- 

2- 

4- 

 مدرسٌن

 شٌماء مختار خلٌل

 اسماء كمال عبدالال 

 منال رٌاض جاب هللا

 اٌمان فتحى فاضل

 سلوى جمال احمد

 امانى عبد الرحٌم

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 مساعدٌن مدرسٌن

 اسراء عمر على

 شٌماء رفاعى محمد
 خلود  زكرٌا ناشم عبدالحافظ

7- 

2- 

4- 

 معٌدٌن

 العامة الصحةسم : ق-0

  أ.د/ محمد على التركى

 اٌمان عبد الباسط محمد

7- 

2- 

 المتفرؼٌن االساتذة

 أحمد فتحى حامد 

 نجاح محمد أبو الفتوح

 فإاد مترى عطٌة ٌوسؾ

7- 

2- 

4- 

 االساتذة

 ماجدة محمد على  

 رشا عبد الحمٌد على

7- 

2- 

 مساعدٌنال ةستاذاال

 مإمن حافظ كامل

  اٌمان رشدى محمد

 ىنسربن علً محمد عل

 سهام أحمد فإاد

7- 

2- 

4- 

2- 

 المدرسون 

  احمدأحمد ناصر 

 تسنٌم محمد على

 فاطمة على محمود

 لمٌاء احمد عبد الرحٌم

 رشا جمال الدٌن ابو الجود

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 دٌن:المدرسون المساع
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 شٌماء حارس احمد

 اٌات خلؾ احمد

 اسراء على احمد

 فرٌدة سامى عبد 

6- 

1- 

0- 

0- 
 :معٌدٌن -7 دالٌا سعد لوٌس حناهللا

 ىالشرعقسم : الطب -75

 مها عبد الحمٌد نالل

 سهٌر على محمد

7- 

2- 

 ةاذـــــــــستاال

 خالد السٌد أبو الحجاج 

 عصام محمد عبد هللا

7- 

2- 

 مساعدٌنال ةستاذاال

 ولٌد حسٌن على

 رانٌا احمد رضوان

 عالم  احمد السٌد والء

  احمد احمد محمد سعٌد

 رضا محمد السٌد

 مرو  احمد حسب هللا حافظ

 سارة السٌد احمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 المدرسون

 حسناء أحمد أحمد على

 أسماء محمد خلؾ

 نشوي مصطفى محمود

 وفاء عبد الؽفار على

 سارة السٌد ٌاسٌن

 رشا الحداد على

 مى مصطفً عبد القادر

 بلقٌس احمد محمد

 محمد عواد عبد العاطى

 راى مدحت شكريمٌ

 نند جمال عارؾ

 مصعب محمود رشوان

  عز  عمر حسن

 اٌة مجدى احمد

 محمد حمدى محمد محمد

 نند محمد احمد

 الزنراء اسماعٌل احمد

 شمس "محمد عادل" عبد العال

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

70- 

 المدرسون المساعدٌن:

 نند محمد محمود

 ء على عالمشٌما

7- 

2- 

 :معٌدٌن



68 

 

 مٌنا فاٌز شنودة

 مٌرا جرجس خلٌل

 االء محمد عبد الجواد

 حسام حسن خلؾ

 صفاء لطفى على محمد

 عبٌر حسٌن محمد الجالس

 مارتٌنا اوسام خلؾ سمعان

 دالٌا محمد خلؾ محمد

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 :أقسام العلوم االكلٌنٌكٌةثانٌا: 

 عٌونال وجراحةقسم : طب  -7 

 جمال عبد اللطٌؾ رضوان

 إسماعٌل موسى عبد اللطٌؾ

7- 

2- 

 المتفرؼون ــذةاألســات

 احمد مصطفى احمد

 علً محمود  اسماعٌل 

 حاتم جمال الدٌن عبد هللا

 أسامة على محمد

 موسى احمد محمد حسٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة:

 حافظ احمد  محمد إقبال

 احمد محمد إنجى محمد

  األحمدي حمد السمان

 محمود محمد فارو  احمد طه

 مرتضى احمد ابوزٌد عبد العال

 خلود محمد محمود سٌد

 محمد عنبر عبد اللطٌؾ

 احمد جاد كامل محمد 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

           أستاذ مساعد           

 

 أشرؾ مصطفى محمد

 أمٌن أبو على حسان

 شرقاوى محمد عز الدوله ال

 مرو  محمد عبدهللا

 اسالم سعد احمد

 عمرو منٌر "محمد صبري" سٌد احمد

 اسالم عونى احمد

 نانى محمود عبدالحمٌد

 الشٌماء عبد المتٌن موسً

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 المدرسون

 

 المدرسون المساعدٌن: -7 عالء عبد الصاد 



69 

 

 ادنم صالح الدٌن محمد

 االء محمود احمد

 سارة صالح الدٌن محمود

 حامدمحمد صالح 

 نٌثم ثابت عبد الكرٌم رشدان

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 

 :والحنجرة واألذناألنؾ قسم: -2

 متفرغ: أســاتذ  عبد المتٌن موسى عبد اللطٌؾ

  محمد عبد القادر أحمد 

 اسامة محمد رشاد

 رمضان ناشم سٌد جمعة

  أحالم عبد السالم نبٌه

 ولٌد عبد الحفٌظ محمد

 د الؽفار عبد الرحمنمحمد عب

 احمد ممدوح امام  

  ابرانٌم رز  محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة:

  

 حاتم عز الدٌن محمود

 ٌوسؾعلى  مصطفى أحمد

 وائل عبد المنعم أحمد

 سلوي مراد عبد الموجود

 اٌمان محمد احمد

 مصطفى عبد المنعم محمد الطانر

 من علً خالد عبد الرح

 منً الربٌعً احمد

 محمود  أحمد حامد 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 مساعدٌنال ةستاذاال

  احمد سعٌد عبدالموجود

 مها أحمد احمد ابرانٌم

 أحمد السٌد على عثمان

 خالد  عبد الرحمن علً إبرانٌم

 محمود أحمد حامد أحمد

 محمد الربٌعى أحمد محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 المدرسون



71 

 

 محمد الربٌعى احمد

 خالد جمال ضاحى

 عرفات محمود محمد

 دعاء محمد جاد

 سارة مصطفً سلٌم

 خالد سمٌر اسماعٌل

 جهاد فوزى احمد

 مروة سعد بدري

 شانندا عبد المتٌن

 جرجس وصفً جرجس

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 

 

 

 

 

 

 :العامة الباطنٌةاألمراض قسم :  -4 -2

 ل عبد العزٌز السٌدعاد

 على محمود قاسم

 لطفى حامد أبو دنب

 حسن أحمد حسانٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

 المتفرؼون ــذةاألســات

 على طه على حسن

 سٌد  محمد عبد الرحمن واعر

 أسامة أحمد عرفة

 إٌمان أحمد ثابت

 أحمد محمد بؽدادى

7- 

2- 

4- 

2- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة:

 كىناٌل عبد الحمٌد ز

 ٌاسر محمد كمال رشدى

 أمل خلٌفة أحمد 

 حمدى سعد محمد آدم

 شرؾ الدٌن شاذلى عبد هللا

 اسامة محمد عبد العال عبد القادر

 محمود كمال السمان عبد الال 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 األساتذة المساعدٌـن:

 محمد عبد الوناب عزت

 عماد احمد محمد ٌوسؾ

 اشرؾ على عسكر الصؽٌر 

 على حسٌن احمد محمد

 محمد عٌد احمد محمد 

 عمر سعد محمد سالم 

 عالء احمد ؼالب

 على حسٌن محمد رز 

 على محمد احمد الطانر

 عبٌر احمد فواز حسن

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 المدرسون:



71 

 

 محمد مصطفى احمد

 محمد حسٌن احمد

 نهٌر محمد عباس

 محمد ابرانٌم السٌد

 نانى احمد محمد

 محمود جابر محمود

 محمد عزت امٌن

77- 

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

 احمد الشعراوى ابرانٌم

 اسماء احمد عبد الباسط

 احمد نجاح نور الدٌن

 نٌثم محمد االمٌر 

 رٌمون صالح عدلى

 محمود ابرانٌم ٌوسؾ

 اسامة عباس عرابً

  محمدي خلٌل امٌن شانٌن

 احمد عثمان احمد

 الشٌماء لطفً حامد

 احمد محمود حلمى

  ماء على محمود احمد قاسمأس

 مروة زناتى السٌد 

  أحمد فٌصل الراوى رفاعى

 محمد خلؾ محمد 

 سناء البدرى على محمد

 سارة قاسم عبد العال

 محمود حمدى احمد

 محمود احمد سلٌمان

 احمد محمود اسماعٌل زاٌد

 محمد بهاء الدٌن السٌد

  الحسٌنى ٌوسؾ الرفاعى حسٌن على

  ىطار  محمود عبدالال  عل

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0-

75- 

77- 

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

70- 

70- 

25- 

27- 

22- 

24- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم: األمراض الصدرٌة -2

 

 كمال عبد الستار عطا صافى

 حمدى على محمدٌن

  منى طه حسٌن محمد على

7- 

2- 

4- 

 ةاستاذ

 عبد الال  حامد خلٌل

 خالد فوزى محمد

  اسماعٌل عال عبد الرحٌم

7- 

2- 

4- 

 ٌنمساعد ةاستاذ

 المدرسون -7 عزة محمود أحمد عبد الرحمن



72 

 

 اسماء رمضان خلؾ

  محمد عبد الرحٌم نند

 دعاء جاد هللا

2- 

4- 

2- 

 شٌماء نور مرسً

 اٌناس خلٌفة احمد

 ابتسام محمد جاد

 محمد شعبان برعى

 نشام جمال على

 اسراء عبد  سعد حسٌن

 هللا عبد العال احمداسراء فرج 

 اسراء محمد امٌن عبد المنعم

 فاطمه حسانٌن محمد حسانٌن

 أحمد سٌد محمد محمد

 رجاء خلٌل شانٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 :العصبٌة والنفسٌةاألمراض قسم:  -5

 

 ؼرٌب فاوى محمد إبرانٌم

 حمٌد مصطفى عزب

 د الرحٌممحمد عبد المنعم سٌد عب

7- 

2- 

4- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة

  محمود محمد محمود

 حازم كمال ابرانٌم على

 حسان محمد النادى

  طانر عبد الرحٌم سٌد

  محمد نصر الدٌن محمد ثابت

 االمٌر بسٌونً ٌوسؾ

 عالءالدٌن صدقً

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 األساتذة المساعدٌـن:

 حنان ٌوسؾ علً ٌوسؾ

 رعى احمد مهراناحمد ب

 اسامة عبد الرإوؾ سمٌر

  صابر حداد مهدى

7- 

2- 

4- 

2- 

 المدرسون



73 

 

 محمد جمال عبد اللطٌؾ محمد

 احمد  جمال عرفة ناللى

 اسامه  عبد الرحٌم محمود حسانٌن

 أحمد عزت أمٌن محمد

 أسامة الطانر محمود أحمد

 منار حمز  سٌد حمز 

 احمد محمد احمد على

 عبد المنعممصطفى عبد المإمن سٌد 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

 المدرسون المساعدٌن:

 المعٌدٌن -7 محمد  خضٌرى محمد محمد عبدالبارى

 قسم : طب المناط  الحارة والجهاز الهضمى -6 -4

 جالل رفعتكمال ؼادة مصطفى 

 خٌري نمام مرسً

7- 

2- 

 استاذ

 محمود سٌؾ اإلسالم عبد الفتاح

 أسماء ناصر محمد

 عمرومحمد زؼلول

7- 

2- 

4- 

 مساعدٌن ةاستاذ

 محمد عبد الرحمن

 الزنراء محمد ابو الفتوح

 الشٌماء احمد بكر

 صفاء خلؾ عبد هللا

 مها محمد عجمى

 احمد ابوضٌؾ عبد العال

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 المدرسون:

  نمام ابو العلمٌن السٌد

 امٌرة مانر زنري

 محمد عبد الوناب محمد

 منى محمد عبد الرحمن

 عبد الحمٌد رٌم محمود

 على عبد العزٌز على

 عمرو احمد حامد

 مصطفً عبد الحمٌد

 نهى محمد عبد الرحمن

 رحمة سعد بكري

 والء عبد الحمٌد على

 سمر حسٌن كامل

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

72- 

 المدرسون المساعدٌن:

 :والتناسلٌة الجلدٌةاألمراض قسم:  -1

 المتفرؼٌن ـذةاألســاتـ -7 اعبد العزٌز محمد ند الدٌنعصام 

 االساتذة  -7 رمضان صالح عبد  صالح



74 

 

 حنان عبد الراضً متولً

 رٌهام عز الدولة جابر

 محمد ابو الحمدعلً 

 وفاء محمد عبد المجٌد محمد

 سها حشمت محمد السٌد أبو الدنب

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المساعدٌن ـذةاألســاتـ

 عمرو عبد الحمٌد علً 

 اللطٌؾاشرؾ احمد عبد 

 رشا اسماعٌل محمد على

 مروة محمد عبد الحمٌد

 مروة على ابو المجد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 المدرسون

 ماجً احمد رفعت على

 زٌنب ابو البها جودة

 اسراء صالح على

 نٌثم عبد الرحمن احمد

 محمد الحسٌنى جاد

 دعاء جابر عبد الباسط

 محمد عالء الدٌن حسن

 سارة حسن احمد

 رٌم الحداد على

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 المدرسون المساعدٌن:

 :األطفالقسم: طب  -0 -2

 على أبو المجد أحمد

 سمٌة السٌد أحمد

7- 

2- 

 المتفرؼٌن ـذةاألســاتـ

 محمد عبد العال محمد 

 الزنراء السٌد أحمد 

 محمد مفٌد فواز مرسى أحمد 

 إٌهاب سعود عبد المنعم

 مصطفى محمد مصطفى

 صاد  عبد الرحٌم عبد ربه

 عبٌر عبد المنعم أحمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 ـ:األســاتــــــــــــــــــــذة

 نجالء فوزى أحمد

 صفاء حسٌن على 

 رمضان ابو الحسن احمد محمود

 د رضوانوأشرؾ محم

 منتصر محمد محمد الدردٌرى

7- 

2-

4-

2- 

5- 

 ٌنمساعد ةاستاذ



75 

 

 حاتم موسى ابو ضٌؾ 

 مصطفى عشري محمد على

 محمد محمود سٌدشٌماء 

 احمد "محمد منٌر" "محمد صابر"

  محمد احمد حسن

 اٌمان محمد محمد فهمى

 ؼاد  عشري برنام

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 :المدرسون

 عمرو أحمد عثمان سرور

 السٌد محمد عبدالكرٌم

 محمد احمد قاسم  

 عمرو احمد عبداللطٌؾ

 روفٌدة محمد مجدى

 ٌاسمٌن خلؾ على

 رانٌا جمال مصطفً

 حسام خلؾ هللا على 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 

 

 

 قسم: باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة -0

 استاذ متفرغ -7 زٌنب محمد محمود دٌاب

 حسناء احمد ابو الوفاء

 نٌدى احمد محمد احمد

 لٌلى محمد ٌوسؾ سعٌد 

 الهام عمر حامد على

7- 

2- 

 :استاذ

 سحر ابو الفتوح عبد الواحد

  دحت محمد اسماعٌلم

 احمد احمد عالم فراج

 عبٌر فخر الدٌن احمد ٌونس

 شٌرٌن فٌلٌب عزٌز

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 :استاذ مساعد

 محمد عبد هللا محمد 

 اشرؾ خضٌرى محمد عبد هللا

 نشام مسلم حنفى

 احمد نور الدٌن محمد احمد 

 تامر محمد عبد اللطٌؾ سلٌمان

 عبٌر محمد محمد عبد الجواد

 د العزٌز سٌد محمدشرٌؾ عب

 عبد الهادى رجب عبد الجواد

 احمد محمد محمد

 احمد صدقى محمود

 اٌمان حسن على سالمة

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

 مدرس



76 

 

 امانى عباس عبد هللا

  نبه عبد الحافظ احمد

 مصطفً عادل أحمد ٌونس

 محمد حمدى محمود

 نسمة مختار احمد محمد

 شٌماء  انور راشد

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

 وائل  عبدالحمٌد علً ٌوسؾ

 رضوى  محمد فرج جدول

 أحمد محمد سٌد أحمد توفٌ 

 اسماء طرزان مصطفى عبد الموجود

 دعاء سٌد محمد بردٌس

 شٌماء عبد الكرٌم محمد عطا

 ٌاسمٌن محمود بخٌت عبد الرحمن

 الزنراء ناصر محمود محمد

 خالد السٌد على عثمان

 حاسننجوى محمد ابوالم

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 

 

 

 

 

 

 االء عاطؾ عبدالسالم عٌسى
 سار  طالل محمود احمد

7- 

2- 

 المعٌدٌن

5-  

 التشخٌصٌة األشعةقسم:  -75 -6

  محمد ثروت محمود

 خالد فوزى زكى

7- 

2- 

 :األساتذة 

 كى على مرادامحمد ز

  نهلة محمد حسان 

 مدمحمد عالء السٌد مح

 محمد حسن علم الدٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

 األساتذة المساعدٌـن:

 ابرانٌم محمد مدحت

 محمد حازم عبد العزٌز

 نشام عبد الؽنى امٌن ٌوسؾ

 ٌوسؾ عبد الحمٌد ودمحم

 على شرٌؾ شرقاوى

7- 

2- 

4- 

4- 

2- 

 المدرسون: 

 أسامة السٌد إسماعٌل

 عبد الرحٌم حسٌن

 محمد حامد

 انىٌاسر عبد الكرٌم امٌن الٌم

 احمد سمٌر كامل عبد الموجود

 عبد الرحمن محمد كامل محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 المدرسون المساعدٌن



77 

 

 بركات محمد محمود

 احمد مختار حامد ابو الدنب

 حمدان عبد الحمٌد على

 ابتسام احمد محمد

  محمد عز الدٌن أمٌن

 نبه رشدان

 ولٌد عربً عبد الخال 

 حسام صالح الدٌن محمد صارو

 محمد ممدوح 

 مروة حلمى

 والء رفعت عبد الال 

 عمرو مصطفً قدري

 محمد احمد عبدالؽنى

 احمد السمان محمد

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

70- 

70- 

25- 

 العامة الجراحةقسم :  -77

  عبد الحفٌظ حسنى محمد

 حسن محمدعالء الدٌن 

 مجدى خلٌل عبد المجٌد خلٌل 

7- 

2- 

4- 

 المتفرؼون ــــذةـاألســات

 نبٌل ٌوسؾ صالح الدٌن

 محمد عبد النعٌم سٌد على

 عالء احمد رضوان

 كمال عبد العال محمد

 عاصم الثانى محمد حسن

  عمر عبد الرحٌم سٌد فرؼلى

 احمد محمد عبد المنعم على

 سمٌر احمد عبد المجٌد

 احمد عٌسى احمد

 حسام فارو  عبد الحمٌد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة:

 أٌمن محمد أحمد على

 طار  طلعت حرب محمد

 محمود على محمود محمد

 أحمد جابر محمود عثمان

  محمد رمضان عبد هللا

 ولٌد محمد المؽازى شحاتة

 احمد جابر حسانٌن محمود

 أشرؾ محمد البدرى حنفى

 طار  السٌد فتوحى عبد الرحمن

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 األساتذة المساعدٌـن:

 احمد عبد القهار الدردٌري

 عماد جمعة محمد سلٌمان

7- 

2- 

 :المدرسون
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 محمد ٌوسؾ محمد بطٌ  

 مٌنا ظرٌؾ حلمى 

 اسالم احمد احمد محمد

 اسامة عبد هللا عبد الرحٌم

 عماد على احمد

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 عبدالرحمن محمد جالل سلٌم

 مصطفً احمد على رضوان

 وجٌه عرفة محمد

 احمد محمد حلمى

 عبد الباسط على احمد

 محمود محمد احمد

 احمد رأفت سعد

 مصطفً عبد اللطٌؾ محمد

 محمد السٌد عبد العال 

 محمود صبحى عالم

 محمد عبد العال على

 عبد هللا عطٌة على

 مصطفً فراج محمد

 حسام عبداللطٌؾ محمد ابو القاسم

 احمد عبدالرحٌم محمد قناوى

 أحمد محمد اسامه صالح

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

 المدرسون المساعدٌن:

 المعٌدٌن  -7 محمود ناصر محمد على 

 قسم : جراحة الصدر والقلب -72 -1

 :األساتذة  -7 عصام أحمد مختار

 أٌمن محمد محمد عبد الؽفار

 محمد عبد العال خالد

7- 

2- 

 األساتذة المساعدٌـن:

  عصام البدرى ناشم

 ر  محمد عفٌفى مهرانطا

 عبد الرحمن عادل عبدالعزٌز

7- 

2- 

4- 

 :المدرسون 

 محسن صابر محمد

 اٌمن احمد محمود محمد عبد المطلب

 سوزان مصطفً محمود

 عبدالحمٌد عالءالدٌن على عبد الرحٌم

7- 

2- 

4- 

2- 

 : المساعدٌن المدرسون

 أالء محمود ابرانٌم على

 احمد عاطؾ أحمد امٌن

 مد عبدالرحٌمزٌاد عصام أح

7- 

2- 

4- 

  :المعٌدٌن
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 التجمٌلقسم : جراحة  -47

  سامٌة محمد أحمد سعٌد

 طار  عبد الحمٌد ابو العز

 محمد عبد الرحٌم عبد المولى

 احمد محمد كمال الشربٌنى

7- 

2- 

4- 

2- 

 اذ ـــــــــــــــاست

 كرم احمد محمد احمد 

 جمال ٌو سؾ السٌد

7- 

2- 

  ٌنمساعد ةاستاذ

 د عبد الحمٌد الشلقامً محمو

 شرٌؾ احمد عبد العال 

 محمد عبد العال حسانٌن عبد العال

 احمد جابر حسانٌن

7- 

2- 

4- 

2- 

 المدرسون

 مصطفً  ممدوح محمد نرٌدي

 احمد صالح احمد مزٌد

 نهى  عثمان عبد الكرٌم محمد

 محمد طلعت عبد الحمٌد أحمد

 محمد السٌد عبد المنعم حمد

 م عبدالعالاحمد محمد عبدالمنع

 ولٌد صابر ابو الحسن

 محمود احمد مبارك

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0-  

 المدرسون المساعدٌن:

 الدموٌة األوعٌةقسم: جراحة  -72

 أحمد سٌؾ اإلسالم عبد الفتاح

 آسر عبد الحمٌد محمد جودة

 اسامة عبد  عبد الرحٌم كامل

 

7- 

2- 

4- 

 ٌن:مساعد ةاستاذ

 : لمدرسا -7 احمد عبد السالم على

 

 الحسن محمد حسن

 مصطفى عبد المجٌد رجب فود 

 محمد سعد على

 حسام الدٌن احمد سلٌمان

 

 

7- 

2- 

4- 

2- 

 

 المدرسون المساعدٌن:

 معٌــــــــد: -7 كرٌم اٌمن محمد محمود

 واألعصاب الم قسم: جراحة -57

 استاذ -7 محمد أحمد عبد العال

 استاذ مساعد -7 مإمن محمد المؤمون
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 ٌدولٌد خلؾ على ابو ز

 احمد صالح الدٌن محمد

 عابدٌن خٌر هللا قاسم

 خالد ناصر فضل أحمد 

 احمد كمال عبد الحمٌد 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 المدرسون -7 كرم قناوى جاد هللا قناوى

 جون شاكر لبٌب

 وائل ضاحى مرسً

  بهاء ؼرٌب عالء الدٌن حسانٌن

  محمد  عوض محمد توفٌ 

 محمد احمد عبد الال 

 محمد عبدالسمٌع احمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5-

6- 

 المدرسون المساعدٌن:

 

 معٌد -7 عمر محمود عبدالال  حسن

 البولٌة المسالكقسم :  -76 -0

 المتفرؼٌن: ـذةاألســات -7 عبد المنعم محمد أبو زٌد

 محمد ضٌاء سٌد سلٌم

 عاطؾ جالل عبد الوناب 

 عبد الباسط عبد  محمد بدوى

 عصام الدٌن سالم مرسى

 وائل محمد جمال الدٌن

 أحمد راشد عبد اللطٌؾ

 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

 األســاتــــــــــــــــــــذة:

 النسر راشد محمد صابر

 احمد ممدوح الشرقاوى 

 حازم محمد المؽازي

 عبد الحافظ الرحمن عالء عبد

7- 

2- 

4- 

2- 

 استاذ مساعد

 فوزى فتحى فرج

 أحمد محمود رٌاض

 

 دمحمد عبد المحسن محم

 محمد زكى على أحمد

 محمد أحمد عبد المنعم نوح

 محمد صابر خلؾ

 

5- 

6- 

 

7- 

2- 

4- 

 

 

 

 

 المدرسون:

 حسن على عبد الحلٌم

  احمد محمود محمد احمد

7- 

2- 

 المدرسون المساعدٌن:
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 طار  احمد محمود

 ولٌد محمد على

 مصطفً محمد محمد

 اسالم محمد عبد الوارث

 مصطفً محمود السٌد

 احمد محمود عطٌة

 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

 حسنى فتح هللا عمر احمد

 عبدالرحمن محمد عبدالال  احمد

7- 

2- 

 المعٌدٌن

 العظامقسم:  -17

 الشاذلى صالح موسى

 محمد السٌد عبد الونٌس

 حسان حمدى عبد الرحمن

 عبد الرحمن حافظ خلٌفة 

7- 

2- 

4- 

2- 

 األساتذة

 أحمد إبرانٌم الدسوقى

 احمد صالح شاكر

 مر محمد احمدمحمد ع

7- 

2- 

4- 

 االساتذة المساعدٌن

 

 اشرؾ رشاد مرزو 

 مصطفً اسماعٌل ابرانٌم

 محمد عبد الحمٌد على

 حسام الدٌن محمود احمد عزب

 ر عثمان احمد سرورٌاس

  أحمد حامد قاسم عبد العال

  محمد على أحمد محمد

 وائل عادل أحمد سالمة

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

 :المدرسون 

  رشاد أبو العز عبد العالمحمد 

 خلؾ فتحى السٌد 

 محمد ٌونس محمد جاد

  محمد على حلمى فرؼلى على

 احمد فٌصل اسماعٌل

 حسام حسنى عبدالعزٌز

 عمرو عبد الجواد محمود السٌد 

  محمد عصام أحمد حسن

 مصطفً على خلٌفة

 وائل عادل أحمد سالمه

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 ٌن:المدرسون المساعد

 محمد رشاد أبو العز عبد العال

 خلؾ فتحى السٌد أحمد

7- 

2- 

 معٌد
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 قسم: التخدٌر والعناٌة المركزة -70

 

 عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

 محمد مسعود احمد صالح

 الحداد على موسى 

7- 

2- 

4- 

 االستاذة متفرؼٌن

 أحمد السعٌد عبد الرحمن

 محمد عبد الوناب جداوى

7- 

2- 

 :األساتذة

  لة محمود ناشم الخٌاطنا

 خالد محمد حسان

 عبادى عبد الال  أحمد

 رأفت أحمد سالم

7- 

2- 

4- 

2- 

 اساتذة مساعدون

 المجلى طنطاوى على

  أحمد محمد أحمد عبد المعبود

 إٌمان إبرانٌم دروٌش

 فوزى عباس بدوى وسام 

 عبد الجلٌل أبو الوفاوسام 

 محمد عبد الرحٌم محمد 

 عبد الهادى احمد حلمى

 نٌثم محمد على السٌد

 حمزة ابو عالم

 فإاد إبرانٌم سلٌمان عبد الؽنى

 وائل الهم محمود

 احمد حمودي حسن 

 خالد عبد الفتاح محمد 

       ؼاد  عبد الجابر رز 

  اسالم مختار احمد

 اٌمن محمد محمد عبد الكرٌم

 الهٌثم محمد طه

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

 المدرسون:

 مروة احمد محروس

 محمد احمد محمود

 احمد محمد على

 ولٌد عادل احمد

 الشٌماء محمود احمد

 محمود احمد موسً

 بهاء محمد رفاعى

 اسامة صالح الدٌن

 اسماء سعد الدٌن فرؼلى

 امٌمة عماد الدٌن

 سمر ثابت ابوبكر

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

 المدرسون المساعدٌن:
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 احمد طلعت شمروخ

 عبد الهادى نور الدٌن

 حمدمحمد عبد الرحٌم ا

 نهال سمٌر اسماعٌل

 اٌمان كمال الدٌن

 محمد حسٌن محمد

72- 

74- 

72- 

75- 

76- 

71- 

 حسام الدٌن  حسن احمد عبدالؽنى

 خالد محمد عبدالعال احمد

7- 

2- 

 معٌد

0-  
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 والتولٌد النساءقسم: أمراض  -70 -75

 عثمان عبد الكرٌم محمد

 الح على إسماعٌلص

 احمد تاج الدٌن عبد الحفٌظ

7- 

2- 

4- 

 االستاذة المتفرؼٌن

 صبرى محمود محمد 

 مصطفى عبد الخال  عبد الال 

 عبد  سعٌد عاٌت هللا

  صالح رشدى احمد

 صالح محمد رشٌد حسن 

 إبرانٌم محمد عبد الرحٌم

 بد المنعمعالم محمد ع

 مجدى محمد أمٌن

 دٌاسر أحمد حلمى عبد الموجو

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 :األساتذة 

  حازم محمد عبد الؽفار

 محمد نور الدٌن 

 محمد ٌحٌى عبد الحفٌظ

7- 

2- 

4- 

 :مساعدأساتذة 

 مجدى عبد الرحمن محمد سلٌمان 

 احمد حسٌن محمد

 محمود موسى احمد محمد

 محمد صبرى ابرانٌم 

 احمد عبد الرحٌم احمد

 نانى عادل صابر

 بد الكرٌمعثمان ععمرو 

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

 المدرسون:

 محمد احمد مصطفً

  إسالم أحمد عبد السالم أحمد

  حاتم ابو الفتوح حسن حسن

 محمد احمد عبدالال 

 محمد سمٌر اسماعٌل

 رانٌا محمود احمد

 احمد على خلٌفة

 عبد الرحمن فٌصل

 ممدوح السمرى عاٌد

 مصطفى محمود حسن محمد

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 المدرسون المساعدٌن:

 "األورام" العالجٌةقسم: األشعة  -25

 استاذ متفرغ -7 محمد سلٌمان جابر مرزو 

 :المساعدٌناألساتذة  -7 على محمد على عبد الرحمن
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 السٌد مصطفى على

 أحمد مرزو  عبد العزٌز

2- 

4- 

  عماد الدٌن نبٌل حسن

 رأفت عبد العال بخٌت

 نأحمد سمٌر محمد رسال

 أحمد السٌد محمد خلٌفه 

 احمد محمد امٌن محمد احمد

 وفاء عبد الحمٌد السٌد

 اسماء عبد الؽنى

 عمرو السٌد محمود

 سحر نور الدٌن احمد نمام

 احمد عز الدٌن عباس

 اسماء حسٌن فتحى

 مً سٌد خلٌفة

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

77- 

72- 

 المدرسون

  الشٌماء احمد احمد عبد الؽفار

 دعاء ابرانٌم محمد

  منه هللا حسن صدٌ  السٌد

  والء جمال محمد سلٌمان

 عمرو عبد الحكٌم على

 شٌماء رشدى

 اسراء محمد جافظ

 فاطمه احمد عبد الفتاح ركابى

 طار  احمد عبدالرحٌم

 آٌه محمود ابرانٌم على

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

75- 

 المدرسون المساعدٌن:

 لعال حسننبه على الصؽٌر عبد ا

 نهله محمدالمهدى عبدالعزٌز مطر 

 سار  صابر احمد عبد الباسط

7- 

2- 

4- 

 المعٌدٌن:

 والتؤنٌلوالروماتٌزم قسم: الطب الطبٌعى  -27

 عبد الال  محمد أحمد

 عصام محمد أبو الفضل

  محمد على إسماعٌل

 حنان سٌد محمد ابو زٌد

 احمد محمد محروس ٌوسؾ

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

 :مساعدٌنالاألساتذة 

 سحر عبد الرحمن السٌد 

 احمد رشدى العجمى 

 اسامة سٌد ضٌؾ هللا
 ابتسام  خلؾ علً فاٌز

7- 

2- 

4- 

2- 

 المدرسون:
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 رباب حسٌن على"احمد رشوان"

 أسماء خلٌفة أحمد أبو زٌد

 رنا ناصر سعد الدٌن محمد حسن

 عال منٌر محمد صبري أحمد

 رٌهام عالء الدٌن حسن محمد

 د الربمى حسن محمد جا

 مى محمود فهمى منصور 

 سهٌر مانر محروس أحمد

 اٌه محمد احمد على

 سلمى محمد شعبان فرؼلى

7- 

2- 

4- 

2- 

5- 

6- 

1- 

0- 

0- 

 المدرسون المساعدٌن:
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 بٌان بأعداد الطالب المقٌدٌن بالكلٌة 
 م 2119/2121العام الجامعً 

 اجمالى طالبة طالب الفرقة

ل242 األولى
ل

ل494ل222
ل*4+282ل989ل202 ٌةالثان

ل409ل994ل292 الثالثة
ل292ل204ل988 الرابعة
ل294ل228ل921 الخامسة
ل292ل944ل949 السادسة
ل2299ل9224ل9942 االجمالى

 (7+6*باقون لإلعادة على الئحة )  

 
 ختاماً........ و

 -توجه رعاٌة الشباب الطالب لما ٌلى:

 تً بعدك .المحافظة على أثاث الكلٌة لٌستفٌد منه من ٌؤ 

  عدم تشوٌه جدران الكلٌة بإعالنات االنتخابات  فالنظافة والنظام

 معٌار لرقى األفراد.

  وفى دورات المٌا   األرضعدم إلقاء المنادٌل واألورا  على

 لذلك بسالل المهمالت. المخصصةوٌحسن وضعها فى األماكن 

 أن تسود فى تعامالتك القٌم السامٌة والروح الجامعٌة العالٌة. 

 ..نظم وقتك بٌن االستذكار والنشاط 

  اقتراح ترى أنه ٌساعد فى النهوض  أيأن تقدم لرعاٌة الشباب

 .بالكلٌة 
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  ندعوكم للمشاركة فى جمٌع األنشطة المبٌنة فور حلول مواعٌد

  تنفٌذنا.
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