
 
 

 جمهورية مصر العربية 

 وزير التعليم العالى 

 والدولة للبحث العلمى 

-----------   

 رـــــــالوزي 

 قرار وزارى
 02/5/0225بتاريخ ( 3102)رقم 

 الالئحة الداخلية لكلية الطب إصداربشأن 

 (مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا)جامعة طنطا 

------------------------------ 
 

 .وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى

  ن المعدلة لهفى شأن تنظيم الجامعات والقواني 3490لسنة ( 94)بعد االطالع على القانون رقم. 

  والقراراتالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  بإصدار 3495لسنة  224وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 .المعدلة له

  الالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة طنطا مرحلة  بإصدار 39/33/3491بتاريخ ( 543)وعلى القرار الوزارى رقم

 .دلة لهالدراسات العليا والقرارات المع

  الطب جامعة طنطا مرحلة  لكليةالداخلية  الالئحة بإصدار 2/4/3423بتاريخ ( 234)وعلى القرار الوزارى رقم

 .والقرارات المعدلة له البكالوريوس

  04/1/0225وعلى موافقة مجلس جامعة طنطا بجلسته بتاريخ. 

  5/5/0225وعلى موافقة لجنة قطاع الدارسات الطبية بجلستها بتاريخ. 

  وزير التعليم / الدكتور األستاذتفويض السيد  4/3442/ 32 - 4 للجامعات بجلسته فى  األعلىوعلى قرار المجلس

اللوائح الداخلية للكيات  إصدارللجامعات فى الموافقة على  األعلىالعالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس 

 .لتعليم الجامعى المختصةبعد موافقة لجان قطاعات ا تعديالتهاوالمعاهد الجامعية 
 

 ررـــق
 (األولىالمادة )

ويلغى ( والدراسات العليا البكالوريوس لمرحلتي)الداخلية المرفقة والخاصة بكلية الطب جامعة طنطا  بالالئحةيعمل 

 .كل نص يخالف ذلك
 

 (المادة الثانية)

 .على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

 وزير التعليم العالى 

 دولة للبحث العلمىوال 

 (عمرو عزت سالمة/ د.أ) 



 

 

 

 

 الفهرس
 

 

 المقدمة

 الصفحة 

3 

العلمية التى تتكون منها الكلية  األقسام األولالباب 

 والحدات التابعة لكل قسم

1 

 2 مرحلة البكالوريوس الباب الثانى

 

 الباب الثالث

 مرحلة الدراسات العليا
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99 

 95 االنتقالية األحكام الباب الرابع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

ورى ــكلية الطب جامعة طنطا بالقرار الجمه إنشاءتم 

 اإلسكندريةتابعة لجامعة  3440فى شهر مايو سنة  3942م ـــرق

وتم تخريج  3441 – 3440وبدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 

عن  3490وتم فصلها فى عام  3442يو سنة أول دفعة فى يول

 .اإلسكندريةجامعة 

الحالية للكلية بالقرار رقم  الداخليةولقد صدرت الالئحة 

 .وتعديالته 2/4/3423بتاريخ  243

ولمواكبة التطور الطبى ورفع كفاءة الخدمات الصحية 

الطب جامعة طنطا بجلسته  المقدمة للمجتمع فقد وافق مجلس كلية

على مشروع الالئحة الداخلية المطورة  34/5/0229ى المنعقدة ف

للكلية فى ضوء اقتراحات لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس 

 .األعلى للجامعات

 



 

 

 

 

 أهداف الكلية
 

 

 :  Visionرؤية الكلية   
كلية طب طنطا هى مؤسسة تعليمية بحثية مميزة فى مجال التعليم 

ئة المحيطة وتحتل موقعا متميزا بين الطبى والبحث العلمى والعالج للبي

وتنافس الجامعات المتقدمة فى هذا  واإلقليميةكليات الطب المصرية 

ونشر المعرفة فى المجال الطبى وتنمية مهارة  إنتاج علىالمجال وتعمل 

لمستوى يواكب المعايير العالمية ويسهم فى تقدم مهنة  واألطباءالخريجين 

 .الطب فى مصر والعالم العربى

 :  Missionرسالة الكلية  
تقدم الكلية فرصا متميزة للتعليم الطبى ورفع مهارات الخريجين 

بالبيئة المحيطة وتعمل على التطور الطبى ورفع كفاءة الخدمات  واألطباء

الصحية المقدمة للمجتمع وتقوم الكلية باستمرار بتطوير نظام التعليم 

تمشى مع حاجة الطالب فى الطب وبالمستوى الذى ي الحديثلمواكبة 

طبيب قادر وكفء لمواجهة المشاكل الطبية والذى يضمن تخريج 

 .فى توفير الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع واإلسهام



 

 األولالباب 
 

 العلمية التى تتكون منها الكلية األقسام

 والحدات التابعة لكل قسم

 (3)مادة 

 :يةاآلت األقسامجامعة طنطا من  –تتكون كلية الطب 

 األجنةقسم التشريح االدمى وعلم  -3

 :ويشمل الوحدات التالية

  (.االنثروبولوجى والتشريح المقارن)التشريح الشكلى ويشمل 

  (.التشريح السطحى والجراحى واالشعاعى)التشريح التطبيقى ويشمل 

  والوراثة األجنةعلم. 

 البيولوجيا العامة. 

 

 (والخاليا األنسجة)قسم الهستولوجيا  -0

 :لوحدات التاليةويشمل ا

 المجهر االلكترونى. 

 األنسجة. 

 (.بيولوجيا الخلية)وتشمل  الخلية 

 المناعة الخلوية. 

 الوراثة الخلوية. 

  والخلية األنسجةكيمياء. 

 

 



 

 (األعضاءعلم وظائف )الطبية   قسم الفسيولوجيا -1

 :ويشمل الوحدتين التاليتين

 وحدة فسيولوجيا الغدد 

 الجهاز العصبى 

 

 الحيوية الطبيةقسم الكيمياء  -9

 :ويشمل الوحدات التالية

 تغذية*      كيمياء البيئة*   حيوية كيمياء*   كيمياء المناعة 

 كيمياء السرطان*  إكلينيكية كيمياء *  كيمياء الجهاز الهضمى 

 

 (األمراضعلم )قسم الباثولوجيا  -5

 :ويشمل الوحدات التالية

 باثولوجية تجريبية*   سيتولوجى*   هستوكمسترى 

 باثولوجيا جراحية*   يتوباثولوجىام 

 

 قسم الفارماكولوجيا الطبية -4

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة -9

 :التالية الوحداتويشمل 

 الفيروسات 

 الفطريات 

 المناعة 

 

 



 :قسم الطفيليات الطبية -2

 :ويشمل الوحدات التالية

 وحدة الخلية 

 الديدان الطبية 

 الحشرات 

 

 قسم طب وجراحة العيون -4

 

 والحنجرة واألذن نفاألقسم  -32

 :ويشمل الوحدتين التاليتين

 سمعيات وكالم 

 الفك والوجه 

 

 قسم الطب الشرعى والسموم -33

 

 قسم الصحة العامة وطب المجتمع -30

 :ويشمل الوحدات التالية

 طب الصناعات 

 الطب الوقائى 

 طب البيئة 

 

 

 



 األطفالقسم طب  -31

 :ويشمل الوحدات التالية

 واإلسهالالتغذية *   فالاألطأمراض القلب فى *  المبتسرين 

  أمراض الدم*  أمراض الصدر*   األطفالأمراض الكلى فى 

 

 قسم أمراض الباطنة -39

 :ويشمل الوحدات التالية

 الروماتيزم*   الغدد الصماء*   الكلى*  الجهاز الهضمى والكبد 

 لألورامالعالج الطبى *   أمراض الدم*   االيض 

 

 النفسية والعصبية األمراضقسم  -35

 

 والتناسليةالجلدية  ألمراضاقسم  -34

 :ويشمل الوحدات التالية

 الجذام*    تناسلية وعقم*    الجلدية 

 

 قسم طب المناطق الحارة والحميات -39

 قسم الطب الطبيعى والتأهيل -32

 الدموية واألوعيةقسم طب القلب  -34

 الصدرية األمراضقسم  -02



 

 اإلكلينيكيةقسم الباثولوجيا  -03

 :ويشمل الوحدات التالية

 أمراض الدم 

  اإلكلينيكيةالكيمياء 

 اإلكلينيكية الميكروبيولوجى 

 المناعية األمراض 

 البيولوجيا الجزيئية والجينات 

 

 التشخيصية والتصوير الطبى األشعةقسم  -00

 :ويشمل الوحدات التالية

 بالكمبيوتر  المقطعية واألشعة باألشعةالتشخيص )التشخيصية وتشمل  األشعة

 (لصوتيةاوالرنين المغناطيسى والموجات فوق 

  التداخلية واألشعةوحدة فحص الشرايين 

  (الجاما كاميرا والبوزيترون)التشخيص بالنظائر المشعة ويشمل 

 

 باإلشعاع األورامقسم عالج  -01

 :ويشمل الوحدتين التاليتين

  والطب النووى باألشعة األورامعالج 

  بالعقاقير والعالج الكيميائى األورامعالج 

 

 قسم التوليد وأمراض النساء -09

 :ويشمل الوحدات التالية

 والخاليا األورام 

 غدد صماء النساء والوالدة 

 رعاية الحمل والطفل حديث الوالدة 

  األنابيبطفل 



 

 قسم الجراحة العامة -05

 :ويشمل الوحدات التالية

  األطفالجراحة *   الجراحة التجريبية*  التجميل والحروق 

  ةالدموي األوعيةجراحة *  األورامجراحة *   الطوارئ 

 الجهاز الهضمى والمناظير 

 

 قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية -04

 :ويشمل الوحدات التالية

 الصور الكلوى 

 ديناميكية الجهاز البولى 

 

 قسم جراحة العظام -09

 :ويشمل الوحدات التالية

 جراحة اليد 

 المفاصل الصناعية 

  األطفالشلل 

 العمود الفقرى 

 

 واألعصابقسم جراحة المخ  -02

 قلب والصدرقسم جراحة ال -04

 قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية -12

 واإلصاباتقسم طب الطوارئ  -13

 



 

 الباب الثانى

 البكالوريوسمرحلة 

 أهداف مرحلة البكالوريوس

 (0)مادة 

تخريج أطباء مؤهلين علميا وعمليا لمزاولة مهنة الطب  إلى البكالوريوستهدف الكلية فى مرحلة 

 :وذلك من خالل ما يلى –الميا وقادرين على المنافسة محليا وع

 .وتشخيصها األمراضفى فهم طبيعة  واإلكلينيكية األساسيةتعليم الطالب االستفادة من العلوم الطبية  -3

 .والعالج التشخيصتمكين الطالب من دراسة وتطبيق أسس  -0

 .تلفةحاالت الطوارئ فى حدود التدخل للمستويات الطبية المختدريب الطالب على كيفية التعامل مع  -1

التعرف على كيفية نشر الثقافة والوعى الصحى للوقاية من األمراض وتقديم الخدمات العالجية إلى  -9

 .المجتمع

إنماء المهارات المعملية وكيفية التعامل مع األجهزة العلمية والمعملية والقدرة على كيفية تحديد  -5

 .األبحاث والفحوصات الالزمة لتشخيص األمراض

وااللتزام بالقيم الحضارية واإلنسانية فى العالقة بين الطبيب والمريض تدريس آداب المهنة  -4

 .والمجتمع

التدريب على االستفادة من مصادر المعرفة المختلفة وكيفية االستفادة بها فى البحث العلمى وذلك  -9

ائط فيديو وأقراص مبرمجة ودوائر ربتوفير وسائل المعرفة الحديثة من موديالت معملية مجسمة وش

 .يفزيونية وكتب وسجالت ودوريات علمية الحاسب االلى وشبكة المعلوماتتل

 .عقد االتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية والتبادل الطالبى -2

 .مواكبة التقدم العلمى -4

 



 

 (1)مادة 

 .الطب والجراحةيمنح مجلس جامعة طنطا بناء على طلب مجلس كلية الطب درجة البكالوريوس فى 

 (9)مادة 

 .مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات

 (5)مادة 

 :تقسم الدراسة الى مرحلتين كالتالى

 .األساسيةوالثانية والثالثة ويدرس فيها الطالب العلوم الطبية  األولىتتكون من الفرقة : األولىالمرحلة 

 .اإلكلينيكيةفرقة الرابعة والخامسة والسادسة ويدرس فيها الطالب العلوم الطبية وتتكون من ال: المرحلة الثانية

 (4)مادة 

 .المواد التى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة

 (:األساسيةالعلوم الطبية ) األولىفى المرحلة  (3)

  طب بشرى األولىالفرقة: 

 (.ويشمل علم الحياة) األجنةالتشريح االدمى وعلم  -

 (.الهستولوجيا)والخاليا  األنسجة -

 (.تشمل علم الفيزياء الحيوية)الفسيولوجيا الطبية  -

 .الكيمياء الحيوية الطبية -

 .اللغة االنجليزية -

 .الحاسب االلى -

 الفرقة الثانية طب بشرى: 

 .األجنةالتشريح االدمى وعلم  -

 (.الهستولوجيا)والخاليا  األنسجة -

 .الفسيولوجيا الطبية -

 .ة الطبيةالحيوي الكيمياء -

 .وآداب المهنة واإلنسانيةالعلوم السلوكية  -



 

  الفرقة الثالثة طب بشرى: 

 (.األمراضعلم )الباثولوجيا  -

 .الفارماكولوجيا الطبية -

 .الميكروبيولوجيا والمناعة -

 .الطفيليات الطبية -

 (.اإلكلينيكيةالعلوم الطبية )فى المرحلة الثانية  (0)

 

 الفرقة الرابعة: 

 .طب وجراحة العين -

 .والحنجرة واألنف ذناأل -

 .اإلكلينيكيةالطب الشرعى والسموم  -

 .طب المجتمع -

 

  الفرقة الخامسة: 

 .الباطنة وفروعها األمراض -

 .األطفالطب  -

 

  الفرقة السادسة: 

 .الجراحة العامة وفروعها -

 .أمراض التوليد والنساء -

 

 (9)مادة 

 .مدة الدراسة ونظام االمتحان

 .والثانية والثالثة األولىالفرقة ( األساسيةطبية العلوم ال) األولىالمرحلة : أوال 

 .ثالثون أسبوعا لكل فرقة فى العام الجامعى 12مدة الدراسة  -

الطالب وتعريفهم بأهداف الكلية وفلسفة  إلعدادبدورة تمهيدية  األولىتبدأ الدراسة فى الفرقة  -

وكيلها المختص وبمشاركة عميد الكلية و بإشرافالتعليم بها وأساليب تنفيذها وتتم هذه الدورة 

 .أعضاء هيئة التدريس وتخصص لها المدة الزمنية المناسبة



 

 :يعقد االمتحان على دورين     

 .الموادفى شهر مايو فى جميع  األولالدور  -

 .الدور الثانى فى شهر سبتمبر للراسبين فى أى عدد من المواد -

خالل السنة الدراسية بناء على اقتراح  األقسامة تتم دورية بمعرف األولىامتحانات أعمال السنة للمرحلة 

مجلس القسم ووفقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية وتتحدد مسئولية القسم العلمى فى تسليم درجة 

لمجلس الجامعة بناء على  يجوز األولأعمال السنة الى الكنترول المختص قبل بداية امتحانات الدور 

 .د االمتحانات وبالتالى عدد أسابيع الدراسةاقتراح مجلس الكلية تعديل مواعي

 

 :تخصيص الدرجات

 .من الدرجة الكلية للمادة( خمسون بالمائة% )52درجة االمتحان التحريرى لنهاية العام  -

 .الكليةوفقا للنظام الذى يقره مجلس  األقسامالشفوى والعملى آخر العام توزع بمعرفة لالمتحان % 12 -

 .المتحان أعمال السنة% 02 -

 .واإلنسانيةال تعقد امتحانات أعمال سنة للغة االنجليزية والحاسب االلى والعلوم السلوكية  -

ال يعوق االنتقال الى الفرقة  واإلنسانية السلوكيةالرسوب فى اللغة االنجليزية والحاسب االلى والعلوم  -

 األولمتحانات الدورين ويتقدم الطالب ال( األساسيةمرحلة العلوم الطبية ) األولىفى المرحلة  األعلى

 .والثانى كل عام حتى ينجح

الفرقة ال يعوض رسوب الطالب أو التخلف فيما ال يزيد عن مادتين من المواد الطبية من انتقال طالب  -

 .الى الفرقة الثانية األولى

 .كان ناجحا فى جميع المواد الطبية إذا إالال ينتقل طالب الفرقة الثانية الى الفرقة الثالثة  -

كان ناجحا فى جميع  إذا إال( اإلكلينيكيةالعلوم الطبية ) ينقل طالب الفرقة الثالثة الى المرحلة الثانية ال -

 (.األساسيةالعلوم الطبية ) األولىالمواد التى تمت دراستها فى المرحلة 

 

 .الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة( اإلكلينيكيةالعلوم الطبية )المرحلة الثانية : ثانيا

 .أسبوع 10دة الدراسة بالفرقة الرابعة م -

 .أسبوع 14مدة الدراسة بالفرقة الخامسة  -

 .أسبوع 14مدة الدراسة بالفرقة السادسة  -

 :يعقد االمتحان على دورين -

 :األولالدور 

 .الفرقة الرابعة فى شهر يونيو -

 .الفرقة الخامسة فى شهر يوليو -



 .الفرقة السادسة فى شهر نوفمبر -

 :الدور الثانى

 .رقة الرابعة فى شهر سبتمبرالف -

 .الفرقة الخامسة فى شهر سبتمبر -

 .يونيو/ الفرقة السادسة فى شهر مايو  -

 

 جدول مواعيد بدء الدراسة واالمتحان فى المرحلة الثانية

 الدور الثانى األولالدور  بداية الدراسة الفرقة الدراسية

 سبتمبر يونيو شهر أكتوبر الرابعة

 سبتمبر وليوي أول سبتمبر الخامسة

 يونيو/مايو نوفمبر شهر نوفمبر السادسة

 

 اإلكلينيكيةيجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل مواعيد االمتحان ومواعيد بداية الدراسة 

 .الدراسية األسابيعوبالتالى عدد 

 :تخصيص الدرجات

 .لتحريرى فى نهاية العاممن الدرجة الكلية للمادة لالمتحان ا( بالمائة خمسون% )52

 .وفقا للنظام الذى يقره مجلس الكلية األقسامتوزع بمعرفة  واإلكلينيكيةلالمتحان الشفوى % 12

 .المتحانات أعمال السنة% 02

الدورية ووسائل  االمتحاناتتتمثل درجة امتحان أعمال السنة فى مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى 

 .ويتم احتسابها بمعرفة القسم المختص( وكتاب مشاهدة واكلينيكىوى وعملى شف) األخرىالتقويم 

 

 :الباطنة والجراحة فيراعى االتى األمراضالتى تشارك معها تخصصات فرعية مثل  األقسامفى   

يكون كل قسم فرعى مسئوال عن تقييم الطالب خالل فترة الدراسة به فى ضوء الوقت المخصص  -

أعمال السنة المخصصة ويتم تسليم كشوف الدرجات النهائية مجمعة الى  بالجدول الدراسى ودرجة

القسم األساسى على أن يقوم رئيس القسم االساسى بتسليمها الى الكنترول مع باقى األقسام قبل بداية 

 .امتحانات نهاية العام



المشارك فى التدريس وامتحانات أعمال السنة فى نهاية العام ( الفرعى)يقوم رئيس مجلس القسم  -

أسئلة القسم الفرعى ( الباطنة العامة أو الجراحة العامة)الدراسى بتسليم رئيس مجلس القسم االساسى 

االختبار )المقترحة ليتم وضع االمتحان التحريرى واختيار أسئلة الورقة الثالثة فى التحريرى 

 .األسئلةعن طريق القسم واضع  األسئلةمن بينها ويتم تصحيح ( الموضوعى

والشفوى تتم المشاركة حسب الحاالت المتوفرة فى القسم العام وفروعه  االكلينيكىفى االمتحان  -

 .التخصصية

كان ناجحا فى  اإذ إال األعلىالى الفرقة الدراسية ( اإلكلينيكية)ال ينقل الطالب داخل المرحلة الثانية  -

 .جميع المواد الدراسية بالفرقة المقيد بها

 (2)مادة 

الدراسة واالمتحان والدرجة النهائية بالفرق الدراسية فى مرحلة البكالوريوس على  ساعاتتوزيع 

 .النحو المبين بالجداول التالية

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 األولىالفرقة 

 

المقرر 

 الدراسى

  عدد الساعات

 االختبارات

الدرجة 

 عملى نظرى النهائية

التشريح االدمى 

 األجنةوعلم 

ال يقل عن  302

 ساعة 302

حسب 

 الدراسة

 .األجنةساعات متضمنا علم  1اختبار تحريرى مدته  -

 .عملية -

 شفوية -

052 

والخاليا  األنسجة

 (هستولوجى)

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 42

 .عملية -

 .شفوية -

352 

جيا الفسيولو

 الطبية

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 352

 .عملية -

 شفوية -

052 

 الحيويةالكيمياء 

 الطبية

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 95

 عملية -

 شفوية -

352 

 52 اختبار تحريرى مدته ساعة واحدة - - 12 االنجليزية

 52 اختبار تحريرى مدته ساعة واحدة - ساعة نظرى وعملى 12 الحاسب االلى

 

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 الثانيةالفرقة 

 

المقرر 

 الدراسى

  عدد الساعات

 االختبارات

الدرجة 

 عملى نظرى النهائية

التشريح االدمى 

 وعلم األجنة

 302ال يقل عن  302

 ساعة

 حسب الدراسة

 .ساعات 1اختبار تحريرى مدته  -

 .عملية -

 شفوية -

052 

األنسجة والخاليا 

 (هستولوجى)

 ساعات 1ختبار تحريرى مدته ا - 42 42

 .عملية -

 .شفوية -

352 

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 352 الفسيولوجيا الطبية

 .عملية -

 شفوية -

052 

الكيمياء الحيوية 

 الطبية

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 95

 عملية -

 شفوية -

352 

 السلوكية واالنسانية

 آداب المهنة

 52 اختبار تحريرى مدته ساعة واحدة - - 12

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 الثالثةالفرقة 

 

  عدد الساعات المقرر الدراسى

 االختبارات

الدرجة 

 عملى نظرى النهائية

 .ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 302 302 (األمراضعلم )الباثولوجيا 

 .عملية -

 شفوية -

022 

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 302 الفارماكولوجيا

 .عملية -

 .شفوية -

122 

الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 42

 .عملية -

 شفوية -

022 

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - 42 42 الطفيليات الطبية

 عملية -

 شفوية -

352 

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 الرابعةالفرقة 

 

  (أسبوع 10)مدة الدراسة  المقرر الدراسى

 االختبارات

الدرجة 

نظرى  النهائية

 (ساعة)

 عملى

 (ساعة) 

 .ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - أسابيع 2 22 طب وجراحة العن

 .إكلينيكية -

 شفوية -

052 

االذن واالنف 

 والحنجرة

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  - أسابيع 9 49

 .إكلينيكية -

 .شفوية -

022 

الطب الشرعى 

 اإلكلينيكيةوالسموم 

+ ساعة عملى  49 22

اكلينيكى لمدة 

 اسبوعين

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  -

 عملية واكلينيكية -

 شفوية -

022 

+ ساعة عملى  49 302 طب المجتمع

اسبوعين تدريب 

 ميدانى

 ساعات 1اختبار تحريرى مدته  -

 عملية وتطبيقات ميدانية -

 شفوية -

122 

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 الخامسةالفرقة 

 

  (أسبوع 14)لدراسة مدة ا المقرر الدراسى

 االختبارات

الدرجة 

نظرى  النهائية

 (ساعة)

 عملى 

 (ساعة)

الباطنة  األمراض

 وفروعها

 1مدة كل منها  تحريريةثالث اختبارات  - أسبوع 09 034

 (.يكون احدها اختبار موضوعى)ساعات 

 .إكلينيكية -

 شفوية -

422 

ثالث ساعات  األولاختباران تحريريان مدة  - أسبوع 30 322 األطفالطب 

 .ساعتانموضوعى مدته  اختباروالثانى 

 .إكلينيكية  -

 شفوية -

522 

 



 

 توزيع الساعات والدرجات

 

 على مقرر الباطنة وفروعها

 

 المقرر 

 الدراسى

 الدرجاتتوزيع  الدراسية واألسابيععدد الساعات 

النظرية 

 (ساعة)

 واكلينيكىوى شف االمتحانات التحريرية أعمال السنة (أسبوع) اإلكلينيكية

 

 

 

 

 الباطنة 

 العامة

332 30 

 

42 142 

 تحريريةثالث اختبارات 

( 352)ويخصص لكل اختبار 

درجة على أن يحتوى االختبار 

 الجلدية األمراضالثالث على 

 اإلكلينيكيةوالباثولوجيا 

وفروع الباطنة ويوضع 

االمتحان بمعرفة قسم الباطنة 

من  األسئلةالعامة بعد أخذ 

 القائمين بالتدريس األساتذة

092 

فروع الباطنة 

 الخاصة

تسعة أسابيع توزع  44

كاالتى أسبوع لكل 

من القلب والصدرية 

 واألشعةوالمتوطنة 

والطب  التشخيصية

الطبيعى وأربعة 

أسابيع للعصبية 

 والنفسية

 درجة  92

 32توزع بواقع 

درجات لكل 

وحدة خاصة 

 02وفرع و 

درجة للعصبية 

 والنفسية

ركة مع تتم المشا 

 األمراضقسم 

 الباطنة العامة

 األمراض

 الجلدية

09 1 02 12 02 

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية

34 - - 12 32 

 092 952 322 09 034 المجموع 

 



 

 الخطة الدراسية واالمتحان

 

 السادسةالفرقة 

 

  (أسبوع 14)مدة الدراسة  المقرر الدراسى

 االختبارات

الدرجة 

نظرى  النهائية

 (ساعة)

 عملى 

 (أسبوع)

الجراحة العامة 

 وفروعها

 1ثالث اختبارات تحريرية مدة كل منها  - أسبوع 09 034

 (.يكون احدها اختبار موضوعى)ساعات 

 .إكلينيكية -

 شفوية -

422 

أمراض التوليد 

 والنساء

اختباران تحريريان مدة األول منهما ثالث  - أسبوع 30 322

ساعات والثانى اختبار موضوعى مدته 

 .عتان سا

 .إكلينيكية -

 شفوية -

522 

 



 

 توزيع الساعات والدرجات

 

 على مقرر الجراحة وفروعها

 

 المقرر 

 الدراسى

عدد الساعات واألسابيع 

 الدراسية

 توزيع الدرجات

النظرية 

 (ساعة)

اإلكلينيكية 

 (أسبوع)

 شفوى واكلينيكى االمتحانات التحريرية أعمال السنة

 

 الجراحة

 العامة

والجراحات )

العامة والخاصة 

داخل منهج 

 الجراحة العامة

 

 

 

342 

 

 

 

34 

 

 

 02منها  302

درجة أعمال 

السنة شفوى 

وعملى لقسم 

 التخدير 

192 

ثالث اختبارات تحريرية 

( 352)ويخصص لكل اختبار 

درجة على أن يحتوى االختبار 

 العظام والمسالكالثالث على 

ويوضع  الجراحةوفروع 

 احةالجراالمتحان بمعرفة قسم 

العامة بعد أخذ األسئلة من 

 األساتذة القائمين بالتدريس

 

092 

 9 02 جراحة العظام

 

تتم المشاركة مع  92 14

قسم الجراحة 

 92 12 9 02 جراحة المسالك العامة

 092 952 322 09 034 المجموع 

 

 



 

 ( 4)مادة 

يرى والشفوى والعملى توزيع الدرجات الكلية لكل مقرر على  امتحانات أعمال السنة والتحر

 .واالكلينيكى فى سنوات الدراسة المختلفة

 

 

 :توزيع درجات االمتحان فى السنوات المختلفة

 

 الفرقة االولى

 

 عملى شفوى تحريرى أعمال السنة الدرجة الكلية الدراسى المقرر

 52 05 305 52 052 التشريح االدمى وعلم األجنة

 05 52 305 52 052 الفسيولوجيا الطبية

 05 02 95 12 352 األنسجة والخاليا( هستولوجى)

 35 12 95 12 352 الكيمياء الحيوية الطبية

 - - 52 - 52 االنجليزية

 واإلنسانيةالعلوم السلوكية 

 وآداب المهنة

52 - 52 - - 

 - - 52 - 52 الحاسب االلى

 



 

 

 الثانيةالفرقة 

 

 عملى شفوى ريرىتح أعمال السنة الدرجة الكلية الدراسى المقرر

 52 05 305 52 052 التشريح االدمى وعلم األجنة

 05 52 305 52 052 الفسيولوجيا الطبية

 05 02 95 12 352 األنسجة والخاليا( هستولوجى)

 35 12 95 12 352 الكيمياء الحيوية الطبية

العلوم السلوكية واإلنسانية 

 وآداب المهنة

52 - 52 - - 

 

 



 

 

 الثالثةالفرقة 

 

 عملى شفوى تحريرى أعمال السنة الدرجة الكلية المقرر الدراسى

 42 12 352 42 122 (علم األمراض)الباثولوجيا 

 52 92 352 42 122 الفارماكولوجيا

الميكروبيولوجيا الطبية 

 والمناعة

022 92 322 12 12 

 05 02 95 12 352 الطفيليات الطبية

 

 



 

 

 الرابعةالفرقة 

 

 عملى شفوى تحريرى أعمال السنة الدرجة الكلية ىالمقرر الدراس

 92 15 305 52 052 طب وجراحة العن

 12 12 322 92 022 االذن واالنف والحنجرة

الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية

022 92 322 12 12 

 12 42 352 42 122 طب المجتمع

 

 



 

 

 الخامسةالفرقة 

 

 عملى شفوى تحريرى سنةأعمال ال الدرجة الكلية المقرر الدراسى

  األمراض الباطنة وفروعها

422 

  

342 142 92 022 

 32 32 12 02 االمراض الجلدية

 - 32 12 - اإلكلينيكيةالباثولوجيا 

 302 12 052 322 522 طب األطفال

 



 

 

 السادسةالفرقة 

 

الدرجة  المقرر الدراسى

 الكلية

 عملى شفوى تحريرى أعمال السنة

  امة وفروعهاالجراحة الع

422 

  

302 

درجة أعمال  02منها 

السنة شفوى وعملى 

 لقسم التخدير

192 315 315 

   92 12  التخدير

   92 12  جراحة العظام

 322 52 052 322 522 أمراض النساء والتوليد

 

 



 

 

 توزيع درجات مرحلة البكالوريس

 

 مجموع الدرجات درجات الفرق الدراسية المرحلة الدراسية

 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى

مرحلة العلوم 

 األساسيةالطبية 

 

222 

 

252 

 

452 

 

0422 

 

 

 

 مجموع الدرجات درجات الفرق الدراسية المرحلة الدراسية

 الفرقة السادسة الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة

مرحلة العلوم 

 اإلكلينيكيةالطبية 

 

452 

 

3922 

 

3922 

 

1952 

 4152 - - - المجموع التراكمى

 

 



 

 (32)مادة 

 :أساليب تقييم أداء الطالب الجامعى 

الموضوعية وذلك باستخدام أكثر من وسيلة من بينها امتحان  األساليب التحريريةيتبع فى االمتحانات  -

ك مع لجنة متعددة االختبارات والمقالة القصيرة والمطولة وغيرها وأن تكون متوازنة باالشترا األسئلة

 .المناهج

 –توضع الدرجة المحددة لإلجابة عن األسئلة أمام كل سؤال فى ورقة األسئلة فى االمتحانات التحريرية  -

كما يتم وضع نموذج لإلجابة لكل سؤال بواسطة واضع األسئلة لالسترشاد بها عند التصحيح وتوزع 

 .إلجابة فى حدود المنهجعلى مصححى األسئلة قبل البدء فى التصحيح تحتوى على عناصر ا

الموضوعية للتقييم  األساليبالسنة  ألعمالواالمتحانات الدورية  اإلكلينيكيةيتبع فى االمتحان العملية  -

باستخدام وحدات االختبار المتعددة والمجهزة بعدد من النماذج التعليمية والمعملية والحاالت المرضية 

شامال المالحظة الموضوعية والمناقشة  التقييممن وسائل  يسجل فيها الطالب ما تم اختباره فيه وغيرها

 .الشفوية

التحريرية أو الشفوية أو العملية أو اإلكلينيكية أو )يراعى أن تكون درجات الطالب فى أى االمتحانات  -

موافقة للدرجة الفعلية التى ترصد فى أوراق اإلجابة التحريرية أو كشوف رصد الدرجات ( أعمال السنة

تحان الشفوية والعملية واإلكلينيكية وليس كنسبة مئوية من الدرجة وعلى أن تكتب الدرجة فى االم

واضحة بالحروف واألرقام باللغة العربية ويتم التوقيع عليها من المسئول عنها قبل اعتمادها من رئيس 

 .القسم المختص

رفة القسم فى كراسات يقوم رئيس مجلس القسم أو رئيس لجنة االمتحانات عند تجميع الدرجات بمع -

ورصد الدرجة المخصصة لكل سؤال  األسئلةللتأكد من تصحيح جميع  اإلجابةأوراق  بمراجعة اإلجابة

% 12التى تقل مجموع درجاتها عن  اإلجابةوكذلك مراجعة كراسات  اإلجابةفى داخل وخارج كراسة 

وذلك قبل تسليمها  جابةاإلمن مجموع الدرجة المخصصة للمادة بمعرفة من قاموا بتصحيح ورقة 

 .للكنترول حتى ال يعاد مراجعتها بعد تسليمها للكنترول



 

 (33)مادة 

 (:لجنة مستقلة تابعة لمجلس الكلية)  لجنة المناهج

 :بحيث يكون كاالتى األساتذةمن  األقسام مرشحىيختار عميد الكلية أعضاء اللجنة ويكون االختبار من بين 

 (.ثالثة –ثانية  –أولى ) األساسيةم الطبية أساتذة لمرحلة العلو 9عدد  -

 (.سادسة –خامسة  –رابعة ) اإلكلينيكيةأساتذة لمرحلة العلوم الطبية  4عدد  -

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: المشرف على اللجنة  -

م وجود ذو خبرة بالتعليم الطبى  وذلك فى حالة عد األساتذةتختاره اللجنة من أحد كبار : أمين اللجنة  -

 .ومدة عمل اللجنة ثالث سنوات –مركز للتعليم الطبى بالكلية 

 إلعدادرين من خارج اللجنة لمهمة محددة ×لجان معاونة من بين أعضائها أو آ تشكيليجوز للجنة  -

 .دراسات وتقديم التوصيات

 

 :مهام لجنة المناهج

 .الكلية عمل برنامج تعريف للطالب عن الكلية لمدة قصيرة عند بداية دخولهم -3

 .متابعة تنفيذ المناهج وطرق التدريس ونظم االمتحانات بالكلية -0

 .تحليل نتائج االمتحانات بالكلية -1

 .التعليمية للسنوات والمراحل التعليمية األهدافوضع  -9

 .والتنسيق واالتصال مع لجان المواد وما تقرره اإلشراف -5

 

 .مجلس الكلية من قبل إليهاأى أعمال أخرى توكل 

 

 (30)مادة 

من الدرجة المخصصة لالمتحان التحريرى آخر العام % 12حصل على أقل من  إذايعتبر الطالب راسبا فى المادة 

 .الى مادة من مواد الدراسة الطبية



 

 (31)مادة 

أى تعديل فى نظام االمتحان للمواد الدراسية وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم  إجراءلمجلس الجامعة الحق فى 

 .قة مجلس الكليةالمختص ومواف

 

 (39)مادة 

 :اآلتية التقديراتنجاح الطالب فى المادة أو التقدير العام للنجاح للفرقة يقدر بأحد 

 .من مجموع الدرجات% 45الى أقل من % 42حصل الطالب على  إذا:  ول ــــمقب -

 .من مجموع الدرجات% 95الى أقل من % 45حصل الطالب على  إذا:   دــــــجـي -

 .من مجموع الدرجات% 25الى أقل من % 95حصل الطالب على  إذا:   جيد جدا -

 .فأكبر% 25حصل الطالب على  إذا:  ممتــــــاز -

كان تقديره النهائى فى البكالوريوس بدرجة ممتاز أو جيد جدا على أال  إذايمنح الطالب مرتبة الشرف 

قدر رسب فى أى فرقة أو مادة تقدم يقل تقديره العام فى أى فرقة دراسية عن جيد جدا وعلى أال يكون  

 .لالمتحان فيها فى المواد الطبية

 :اآلتيينرسوب الطالب فى المادة يقدر بأحد التقديرين 

 .من مجموع الدرجات% 12حصل الطالب على أقل من  إذا:  ضعيف جدا -

من مجموع درجات المادة أو الى % 42الى أقل من % 12حصل الطالب على  إذا:   ضعيف -

 .بالنسبة لمادتى اللغة االنجليزية والحاسب االلى% 52أقل من 

لكل منهما وال تضم الدرجات التى يحصل عليها % 52درجة النجاح فى اللغة االنجليزية والحاسب االلى  -

 .أو المجموع التراكمى األولىالطالب فى أى منها الى مجموع درجات الفرقة 

 

 (35)مادة 

دروس العملية واإلكلينيكية ولمجلس الكلية بناء على طلب مجلس يجب على الطالب حضور المحاضرات وال

من اجمالى الوقت % 05القسم المختص أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان إذا تجاوزت نسبة غيابه 

ويعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها  –المخصص للدروس العملية واإلكلينيكية 

وعلى الطالب المحروم من   .قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية وفى هذه الحالة يعتبر غائبا بعذر مقبول إال إذا



التى لم يستكمل فيها  واإلكلينيكيةاالمتحان بسبب عدم استيفائه نسبة الحضور أن يعيد حضور الدروس العملية 

 .نسبة الحضور

 (34)مادة 

نة فى أى فرقة بعذر يقبله مجلس الكلية تحتسب له درجة أعمال السنة من يتخلف عن أداء امتحانات أعمال الس

ومن يتخلف عن هذه االمتحانات بدون عذر مقبول يحصل على . من درجة التحريرى المخصص للمادة بمعامل

 (.إكلينيكيا –عمليا  –شفويا  –تحريريا )فى امتحان الجزء الذى تغيب عنه سواء كان االمتحان ( صفر)

 


