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لبرنامج الكلية بنظام النقاط املعتمده اإلرشاد األكاديميالية 

2019-2018العام االكاديمى 

بسطويس يمحمد جابر / ادم

استاذ مساعد جراحة املسالك البولية



مفهوم االرشاد االكاديمى

رسالة اإلرشاد األكاديمي

مجاالت اإلرشاد األكاديمي

اهداف اإلرشاد األكاديمي

الهيكل التنظيمى لإلرشاد األكاديمي

المهام المطلوبة من المرشد

مستويات االرشاد االكاديمى

ما يقدمه المرشد االكاديمى للطالب

 االكاديمىااللية المقترحة لالرشاد

 التقييمالنماذج المستخدمة فى

الالئحة

المحتــــــــــوى



:دفبهالجامعية؛التعليميةالمؤسساتفيالتدريسهيئةعضوبهيقومالذيالعملهو
االكاديميةالبيئةمعالتكيفعلىلمساعدتهمالدراسيةوأنظمتهاالمؤسساتبتلكالطالبتعريف
والتغلب،ممكنوجهأفضلعلىدراستهمفيالسيرعلىمعاونتهموللطالبالمشورةتقديم

يةوالمهنالتعليميةاهدافهمتحقيقمنيتمكنواحتىعقباتمنيعترضهمماعلى
ورغباتهمنفسيةالوميولهمالعلميةقدراتهممعتتناسبالتيالتخصصاتاختيارفيمساعدتهم

العملسوقمعيتناسبماعنالشخصية،فضال

مفهوم اإلرشاد األكاديمي 



المرشد األكاديمي
ه أثناء بعتمتاه و توجيهعلى الطالب و اإلشرافبالمكلف هيئة التدريس عضو 

.دراسته بالجامعة

طالب
معلم

إنتاجية 

عالية



االرشاد االكاديمى وفقا لالئحة

األكاديمياالرشاد : 9مادة

ة إلى حين الكليالدراسة في تلتزم الكلية باتباع منهجية اإلرشاد األكاديمي إلرشاد ومتابعة الطالب أكاديميا خالل مراحل  .أ

.التخرج

التدريس أو الهيئة ئة أعضاء هييقوم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع رؤساء االقسام العلمية بتحديد السادة  .ب

ة مجموعة من الطالب أحد اعضاء هيئبالكلية لكل المعاونة المرشحين لالرشاد االكاديمى وتحدد وحدة االرشاد االكاديمى 

لطالب نظام النقاط المعتمدة واالشراف على برنامج الدراسة لالتأقلم مع التدريس او الهيئة المعاونة لمساعدة الطالب على 

.كجزء من متابعه العملية التعليميةومراقبة ادائه وارشاده ومالحظة تقدمه 



رسالة اإلرشاد األكاديمي
الطالب من جميع النواحي مما يضمن اية عرتوجيه و 

كل المستوياتطالب على للإعدادا طيبا 

النفسيةوالعلميةواألخالقية



مجاالت اإلرشاد األكاديمي

اإلرشاد 

األخالقي

اإلرشاد 

التعليمي

اإلرشاد 

النفس ي
ياإلرشاد املنه

اإلرشاد الوقائي



االخالقىاإلرشاد

لطالب،الدىوالمبادئالقيمتنميةعلىيعمل
يفتظهرسلوكيةممارساتإلىوترجمتها

.الطالبتصرفاتجميع

مجاالت اإلرشاد األكاديمي



اإلرشاد التعليمي

مجاالت اإلرشاد األكاديمي

وتقديمللطالبالتحصيليالمستوىمتابعةإلىيهدف
أسبابومعرفةالطالبمستوىرفعأجلمنلهالتوجيهات

.الدراسيتأخره



 النفس ياإلرشاد

عليهؤثرتالتيالمشاكلتحديدعلىالطالبمساعدةعملية
يوقعهمماا  خارجيصراعا  أوداخليا  صراعا  لهتسببوالتي

.والمجتمعيالنفسيتوافقهعلىتؤثرأزماتفي

مجاالت اإلرشاد األكاديمي



 المهنياإلرشاد
التعليميبشقيهاالدراسيةالمجاالتعنالالزمةالمعلوماتتقديم

طموحاتهنبيالطالبموازنةضرورةاالعتبارفياألخذمعوالمهني

.المستقبلمهنةمعالتكيفيستطيعحتىوقدراته

مجاالت اإلرشاد األكاديمي



اإلرشاد الوقائي

 صحية أو ووقايته من الوقوع في بعض المشكالت سواء  كانت دراسية أوتوعية الطالب هو

.بابهاأسو التي قد تترتب على بعض الممارسات السلبية، والعمل على إزالة نفسية، 

بيانمعالمختلفةبالمشاكلعلماواحاطتهم,الجامعيةواللوائحالكليةبنظامالطالبتبصير

أسبابها

مجاالت اإلرشاد األكاديمي



اهداف االرشاد االكاديمى



(الطالب بصفة عامة)األكاديمي أهداف اإلرشاد 

oالكليةنعالصحيحةبالمعلوماتوإمدادهالطالبتبصير

ةالتنفيذياللوائحتقديمخاللمنالدراسيةوالبرامج

يحتاجىوالتالجامعهتعتمدهاالتياألكاديميةواألنظمة

.األكاديميةمسيرتهفيالطالباليها



(بصفة عامةالطالب )اإلرشاد األكاديمياهداف

oةاألخالقيالنواحيجميعمنوإرشادهالطالبتوجيه

واالجتماعيةوالنفسية

oندماجاالعلىوالمنتظمينالمستجدينالطالبتشجيع

.وفعالياتهوأنشطتهالجامعيالوسطفي



اإلرشاد األكاديمياهداف

oوالميولالمواهبتلكتوجيهوالطالبوقدراتمواهباكتشافعلىالعمل.



اإلرشاد األكاديمياهداف

oأوقاتهميمتنظحولالعلميوالرأيبالخبرةالطالبتزويد

فياألساليبأفضلعلىللحصولاستثمارهاوحسن

مواردالمنالقصوىاالستفادةعلىمساعدتهوالمذاكرة

لهالمتاحةوالمساعدات



(الطالب بصفة عامة)اإلرشاد األكاديمياهداف

oتذليلو تقدمهومتابعةللطالباألكاديميالتحصيلتعزيز
خاللمنميالعلتحصيلهأثناءفيتعتريهقدالتيالعقبات

علىوالعملالدراسةأثناءيواجههاقدالتيالمشكالتبحث
لهاالمناسبةالحلولإيجاد

oمتحاناتاالفترةفيالتوتروالقلقمواجهةمنالطالبتمكين



اإلرشاد األكاديمياهداف

o وتقييمهمخالل دراستهم متابعة تقارير تقدم الطالب على العمل
((course portfolio



اإلرشاد األكاديمياهداف

oبالمهنةهوربطالمناسبالتخصصاختيارعلىالطالبمساعدة

المجتمعاتواحتياجوميولهوقدراتهمواهبهمعتتناسبالتي

oبالمعلوماتتزويدهو المتوفرةوالمهنيةالتعليميةبالفرصتبصيره

ديدتحعلىقادرايكونحتىبهاالخاصةالقبولوشروط

.مستقبله



اإلرشاد األكاديمياهداف

oيصبحلكييةوالكلالبيتبينالروابطتوثيقعلىالعمل

.لآلخرامتدادامنهماكل



(الطالب ذوى الظروف الخاصة)األكاديمي أهداف اإلرشاد 

o ألصحاب المشكالت المشورة والمساعدة تقديم
و استشارة االخصائى النفسي  الطالبمن األكاديمية 
عند الحاجة



(الطالب ذوى الظروف الخاصة)أهداف اإلرشاد األكاديمي 

o والمتعثرالمتدني التحصيل الدراسي الطالب ذوي رعاية،

.واالهتمام بهم، ومتابعتهم حتى يرتقوا بمستواهم الدراسي



(الطالب ذوى الظروف الخاصة)األكاديمي أهداف اإلرشاد 

o على االستمرار في التفوقالمتفوقين وتشجيعهم اكتشاف.



(الطالب ذوى الظروف الخاصة)األكاديمي أهداف اإلرشاد 

o وتقديم ما من شأنه بالطالب المتفوقين والموهوبين االهتمام

.قدراتهم ودعم إبداعاتهمتعزيز 



األكاديميالهيكل التنظيمى المقترح لالرشاد 
عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

اللجنة التنفيذية للبرنامج

رئيس وحدة االرشاد االكاديمى

مشرف االرشاد االكاديمى لكل فرقة دراسية

مرشد اكاديمى لكل عشرة طالب

مشرف االرشاد االكاديمى لكل قسم



مقترح تشكيل وحدة االرشاد االكاديمى
رئيس وحدة االرشاد االكاديمى

مشرف لالرشاد االكاديمى لكل فرقة دراسيه

o(الفرقة االولى) داليا عاشور / د

o(الفرقة الثانية) منى عبد الحق / د

 مسجل الكلية/ سيادة االستاذ

 مدير شئون الطالب بالكلية/ سيادة االستاذ



اإلرشاد األكاديميمستويات

دليل اإلرشاد إعداد •
دوالمرشللطالب األكاديمي 

رشد الطالب على المتوزيع •
االكاديمى

.دتطبيق اإلرشامتابعة •
يف متابعة المرشدين،وتعر •

.بهمالطالب 
على االرشاد االشراف •

.متطلباته،وتوفير 
.المرشد المتميزترشيح •

جميع الفرقة إلى دعوة •
ل اإلجتماع مرة واحدة على األق

.فى بداية الفصل الدراسي
مشرفى االرشاد مع العمل •

يذ لتنفاالكاديمى  باألقسام  
.البرنامج االرشادى

ة المشاكل المشتركمناقشة •
.مع إدارة الكليةللطالب 

طالب للالمسيرة األكاديمية متابعة •
الطالب  وتقدمه متابعة أداء •

األكاديميى
لى أداء المشاكل التى تؤثر عمتابعة •

.ومحاولة حلهاالطالب األكاديمي 
الغيابعلى اسباب التعرف •
المشورة فى مجال سوق تقديم •

العمل 
المشاركة فى حث الطالب على •

األنشطة
.اميةاعداد  التقارير الدورية و الخت•

رئيس وحدة )املستوى األول 
(االرشاد االكاديمى

ى مشرف عل)املستوى الثاني 
فرقةكل أكاديمي لاالرشاد 

(الدراسية

ل مرشد أكاديمي لك)الرابعاملستوى 
(طالبعشرة 

مشرف على)املستوى الثالث 
(قسملكل االرشاد االكاديمى

بينالوصلحلقةهو•
االكاديميينالمرشدين

االرشادمشرفوبقسمه
يهالدرسللفرقةاالكاديمى

يةالدور التقاريرمتابعة•
اخلداالكاديميينللمرشدين

مشرفالىورفعهاالقسم
ةللفرقاالكاديمىاالرشاد



من هو المرشد االكاديمى الجيد



اعالم الطالب بهذه المعلومات

الطالب
تزويد الطالب بالنماذج المطلوبة و 

تعبئتهامساعدته فى 
الخدمات االدارية االخرى المسانده

االلمام بلوائح الجامعة

االلمام بالهيكل االدارى و 

االكاديمى للكلية ولجانها 

و مهامها و اهداف 

البرنامج

االلمام بما يستجد من 

تعليمات

مواعيد التسجيل : مثال 

و الحذف و االضافة 

وتغيير الشعب 
االلمام بالخطة الدراسية و 

اسماء المواد ومتطلباتها و 

تسلسلها



الطالب

تعريف الطالب بافضل المقررات و 

انسب البدائل المطروحة ومساعدته فى 

شرح الخطة الدراسية المقرراتاختيار 

للطالب

دراسة ملف الطالب و 

تخصصه

التعريف باالرشاد 

االكاديمى و الخدمات 

التى يقدمها و كيفية 

االستفادة

تهيئة الطالب المستجدين و 

الترحيب بهم و مساعدتهم 

على التكيف

تعريفه بنظام التقويم و طرق احتساب الدرجات



الطالب

متابعة تحصيل الطالب الدراسي
اعداد ملف ارشاد 

اكاديمى لكل طالب

متابعة االختبارات و 

تمكين الطالب من التغلب 

على التوتر و القلق  

تنظيم الوقت و تعريفه 

بطرق االستذكار الجيد

بللورة اهدافه و التوفيق 

بين احتياجات الطالب و 

اهداف التعليم الجامعى

تقديم المشورة و معاونته على التغلب على ما يعترضه من عقبات



الطالب 

ذوى االحتياجات الخاصةالخريجين

المتعثرين المتفوقين
مساعدة الطالب على 

مهارات البحث عن 

الوظائف ككتابة السيرة 

الذاتية ومهارات 

المقابالت الشخصية 

اراختيفيللطلبةمساعدته

الذيالمناسبالتخصص

وميولهمقدراتهممعيتفق

والفرصذلكأمكنما

سوقاحتياجاتوالمتاحة

العمل

تهيئة الطالب المتوقع 

تخرجهم بما يمكنهم من 

هالعمليالنجاح في الحياة 
تشجيعهم على االستمرار

و المزيد من التميز

متابعة معدالتهم و دراسة اسباب التاخر

توجيهه الستشارة االخصائى النفسي 

عند الحاجة

دراسة مشكالتهم و تبصيرهم بها و 

العمل على حلها
الكشف عن المهارات والمواهب 

الخاصة التي يتمتع بها الطالب أمالً في

صقلها وتنميتها بشكل أفضل



الدراسيالعامبدايةفيعملورشهخاللمناإلرشادلعمليةاألكاديميينالمرشديناعداد

الدراسيالعامبدايةفيعملورشهخاللمناإلرشادلعمليةالكليةموظفىاعداد

الدراسيالعامبدايةفىالطالبتهيئةبرنامجخاللاالكاديمىلالرشادعملورشةادراج

للطالبالكليةموقععلىاالكاديمىاالرشادعنمفصلةمعلوماتتوفير

وطالبهاالكاديمىالمشرفبينااللكترونىللتواصلاليةوضع

آليه عمل وحدة االرشاد االكاديمى



علىالطالبوعرضيةاألكاديمووالنفسيةاالجتماعيةالناحيةمنالطالبمعالتعاملبكيفيةيتعلقفيمااالكاديميينالمرشدينلجميعالدائمالتوجيه

الحاجةعندالنفسياالستشارى

الدراسيمستواهملرفعآليةوضعو،  دراسياالمتأخرينالطالبحصر.

المستوى)الدراسيةلفرقةلاالكاديمىاالرشادمشرفالى(الرابعالمستوى)االكاديمىالمرشدمنابريل-فبراير-ديسمبر–اكتوبرشهرعنتقاريراربعةرفع

(الثانى

االكاديميينالمرشدينوالطالببينللتواصلآليةوضع

آليه عمل وحدة االرشاد االكاديمى



نماذج و تقارير االرشاد االكاديمى







ضعيفمقبولجيدجيد جدا  ممتازالبنـــــــــــــــــــد

لية أتاح لي معلومات دقيقة خاصة بلوائح الجامعة والك. 1
ونظامها

هااتخاصة بمقرراتي الدراسية ومتطلبأتاح لي معلومات. 2

امعةالخدمات التي تقدمها الكلية والجةعرفمأتاح لي -3

مثال الستمارة تقييم المرشد االكاديمى



ضعيفمقبولجيدجيد جدا  ممتازالبنـــــــــــــــــــد

ناقشةفإنه يتيح الوقت المناسب والكافي للمةعندما احتاج.4

متبادلتعامل معي باحترام. 5

لةشجعني على الحضور إلى مكتبه إذا واجهتني أية مشك. 6

ساعدني على حل مشكالتي الشخصية. 7

مثال الستمارة تقييم المرشد االكاديمى



ضعيفمقبولجيدجيد جدا  ممتازالبنـــــــــــــــــــد

دراسيالعلى التفوق شجعني. 8

أظهر اهتماما  باألنشطة التي أمارسها في الكلية. 9

تييمدني بخبراته التي تعينني في مسيرة حيا. 10

يناقشني في الخطوات الالزمة إلدارة وقتي ودراست. 11

مثال الستمارة تقييم المرشد االكاديمى



ضعيفمقبولجيدجيد جدا  ممتازالبنـــــــــــــــــــد

تلفةتحدث معي في ميولي واهتماماتي واتجاهاتي المخ. 12

ف في أدائيناقشني في تقديراتي لتبيان أوجه القوة والضع. 13

تحّلى بالميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد. 14

مثال الستمارة تقييم المرشد االكاديمى



الالئحة الجديدة لبرنامج بكالريوس الطب و الجراحة بنظام 

النقاط املعتمده 

2019-2018العام االكاديمى 



اسية عن طريق يعتبر نظام النقاط المعتمدة طريقة منهجية لتوصيف البرامج الدر  :نظام النقاط المعتمدة للبرنامج
تمثال فى عدد تحديد نقاط معتمدة ألجزاء البرامج الدراسية استنادا إلى الجهد الدراسي المبذول من الطالب م

.الساعات الدراسية المطلوبة للوصول لألهداف التعليمية
.فصالن رئيسيان  :السنة الدراسية .ب
.اسبوع متضمنة االمتحانات 18الى 16يتراوح الفصل الدراسى من :الفصل الدراسي .ت
.يتكون من ثمانية أسابيع ويكون نظير رسوم خاصة يحددها مجلس الكلية :الفصل الصيفي .ث

تعريفات هامه



حداتها هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والتي تتشكل من مجموع و  :الخطة الدراسية
.متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية

.هو الدال على المرحلة الدراسية وفقا للخطط الدراسية المعتمدة :المستوى الدراسي .ح
ل مادة دراسية ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص ويكون لك : (module)المقرر الدراسي .خ

قررات مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من م
والتطويروملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم 

تعريفات هامه



ويتحدد سي درامجموع المقررات الدراسية التي يسمح للطالب بالتسجيل فيها في فصل  :العبء الدراسي
.الحد األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية لالئحة

لبة مقررات إجبارية معينة لعدد محدد من الوحدات الدراسية المعتمدة يدرسها جميع ط :متطلبات البرنامج
البرنامج

اسية مجموعة من المقررات يختار منها الطالب ما يحقق عددا مطلوبا من الوحدات الدر  :المقررات االختيارية
وحدات 6المعتمدة والمخصصة للمقررات االختيارية للبرنامج الدراسي ويبلغ عدد وحداتها الدراسية 

تعريفات هامه



نقطة معتمدة وبمعدل تراكمي اليقل عن 300منح الطالب درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إجتيازهيستلزم . ا
2 
ى التدريبيُمنح الطالب شهادة التخرج من البرنامج والتى تؤهله لممارسة مهنة الطب، بعد اجتياز سنت .ب

بها فترات التدريب بحسب ما يقره القانون والقرارات المنظمة لعملية التدريب اإللزامى لألطباء مبينا   )اإلمتياز(اإللزامى
.في كل تخصص

يكون التخرج من البرنامج فى دور يونيو، اغسطس ويناير من كل عام .ت
بيحدد مجلس الجامعة بناء  على اقتراح مجلس الكلية والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطال .ث

الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي

متطلبات منح الدرجة



جراءات التسجيل تقوم ادارة البرنامج باالعالن عن مواعيد التسجيل في المقررات قبل بدء الدراسة وتنتهي ا
ءات النظر في لكل فصل دراسي خالل االسبوع السابق لبدء الدراسة بهذا الفصل ويحدد مجلس الكلية اجرا

.حاالت الطلب المتأخرة عن التسجيل خالل المدة المسموح بها
موافقة المرشد على الطالب ان يراجعوا اختياراتهم مع المرشدين االكاديميين المخصصين لهم، ويشترط .ب

.االكاديمي في تسجيل او حذف أو تأجيل المقررات
30تمدة عنيسمح للطالب بالتسجيل في كل من الفصلين في مقررات ال يزيد أجمالي نقاطها المع .ت

.نقطة معتمدة لكل فصل دراسي بما يتناسب مع معدل الطالب التراكمي 20نقطة معتمدة وال تقل عن

التسجيل االكاديمى



نقطة معتمدة في 20بالتسجيل في أكثر من 2.00للطالب الذي يقل معدله التراكمي عناليسمح . ت
.الفصل الدراسي التالي لحصوله على هذا المعدل

ما ال يزيديسمح للطالب ان يسجل في الفصل الدراسي الصيفي في ثالث مقررات على االكثر أو ب .ج
متاحة االمكانيات النقطة معتمدة من المقررات المطروحة وتحدد مقررات الفصل الصيفي حسب  15عن

.والقواعد التي يصدرها مجلس الكلية
لى تخرجيجوز أن يقوم مجلس الكلية برفع الحد االقصى للتسجيل إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدى ا .ح

.الطالب وبموافقة المرشد االكاديمي

التسجيل االكاديمى



شروط االضافة .د
.عدم وجود تعارض في الجدول 1.
.أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية أو المقررات االختيارية أو الحرة المعتمدة 2.
.توفر مقاعد في المقرر المطلوب 3.
.عدم وجود متطلب سابق 4.
لطالبللمعدل التراكمي لوفقا  عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي المسموح به للتسجيل  5.

التسجيل االكاديمى



وضه عليه ان اذا رغب الطالب في إيقاف قيده فى الفصل الدراسي لعذر يقبله مجلس الكلية او من يف .د

.يتقدم بطلب لشئون الطالب بعد الحصول على موافقة المرشد االكاديمي

الطالب ومن ثم يتم دراسة الطلب بمعرفة المنسق االكاديمى للبرنامج ووكيل الكلية لشئون التعليم و  .ب

.الرفع لمجلس الكلية

ايقاف القيد



حب منها يقوم الطالب بإعادة المقررات في فصل دراسي آخر دراسة وامتحانا والتدخل المقررات المنس .د
طالب على في حساب المعدل التراكمي واذا كان اعتذار الطالب السباب مرضية فان االمر يقتضي عرض ال

طى للطالب اللجنة الطبية المختصة، والمقرر الذي تم االنسحاب منه ال يظهر في بيان الدرجات الذي يع
ه انسحاب رسمي في المقرر، كما يسمح للطالب باالنسحاب عند استدعائ( W)ويأخذ الطالب التقدير 

(WM).للخدمة العسكرية ويأخذ الطالب التقدير
ها الطالبيستلزم ايقاف القيد سداد الرسوم الدراسية المقررة عن الفصول الدراسية التى لم يدرس .ث

ايقاف القيد



ية حق الغاءإذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة تعادل فصال  دراسيا  دون طلب التأجيل ولمجلس الكل .د
.قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل

لدراسة دونإذا لم ينتظم الطالب المستجد في الدراسة في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ بدء ا .ب
.طلب التأجيل

حالة تجاوز مدد ايقاف القيدفي . ت
إذا ارتكب أعماال تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة .ث
لتنفيذيهإذا طبق في حقه الئحة تأديب الطالب بما يتفق وقوانين تنظيم الجامعات والئحتها ا .ج

الغاءالقيد



:يقبل البرنامج الطالب الراغبين في التحويل من كليات الطب االخرى وفق الضوابط اآلتية .د
o أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلسا الكلية والجامعة.
o ضرورة االنتهاء ان يكون من طالب كليات الطب التي تدرس البرامج المماثلة بعد عمل المقاصة العلمية الالزمة مع

ل المقاصة في حدود من البرامج المهاريه والمتطلبات السابقة في خطة كلية طب طنطا قبل االنضمام للدراسة ويتم عم
نقطة معتمدة من برنامج كلية طب طنطا بنظام النقاط( 100)من نقاط الخطة الدراسيه  30%اجماليه ال تزيد عن

من الخطة الدراسية في كلية طب طنطا للحصول على الدرجة، وفى ضوء 70%المعتمدة، حيث يشترط قضاء
.القواعد المنظمة التي يحددها مجلس الكلية

o 5من 2أال يقل معدله التراكمي عن

تحويالت الطالب



درسه الطالب الذي  )المقررات(لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الجامعة، يشترط أن يكون المقرر .د
والساعات لمى المحتوى العخارج الكلية مطابقا ألحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج من حيث 

.التدريسية بعد عمل المقاصة
وصية األقسام تيقوم مجلس الكلية باعتماد معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الكلية بناء على  .ت

.ا لهالتي تقدم هذه المقررات وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي تم معادلته
من للتحويل  :تحدد معايير التحويل من الساعات المعتمدة الى النقاط المعتمدة على النحو التالى .ث

1.5معتمدة الى نقاط معتمدة تضرب فىساعات 
نة في التقويم الجامعي تقدم طلبات التحويل باسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب خالل الفترة المعل .ج

يةوتعلن نتائج المقبول تحويلهم طبقا للمفاضلة بين الطالب واألعداد التي تحددها الكل

تحويالت الطالب



يحدد (ووفقا لنظام الفصول الدراسية تنقسم السنة الى فصلين دراسيين )مستويات 5 (سنوات دراسية 5مدة الدراسة بالبرنامج .د

وهي كالتالي )بداياتها المجلس االعلى للجامعات وقرارات مجلس الجامعة
- 16يبدأ فى شهر سبتمبر ولمدة :)الخريف(الفصل الدراسي االول اسبوع شاملة االختبارات 18

o  16يبدأ في شهر فبراير ولمدة :)الربيع(الفصل الدراسي الثاني - .اسبوع شاملة االختبارات 18
o  اسابيع ويبدأ في شهر يوليو 8مدته :الفصل الصيفي.
o   سجيل والمقابل به للتالعدد المسموح يحدد مجلس الكلية كافة القواعد المنظمة للتسجيل والدراسة بالفصل الصيفي من حيث

.وفق عدد النقاط المعتمدة للمقرر .المادي لدراسة المقرر فى الفصل الدراسى الصيفى
الدراسيةلمجلس الكلية اقتراح تعديل مواعيد بداية أو نهاية أى من الفصول  .ب

فصول الدراسة



ة  واالكلينيكية الدراسة بكلية الطب جامعة طنطا انتظامية وعلى الطالب متابعة الدروس النظرية والعملي .ب
.وحلقات النقاش

1500والييستند نظام النقاط المعتمدة على أن الطالب المتفرغ خالل سنة دراسية يستطيع بذل ح .ب
.ساعة منها إلى نقطة واحدة معتمدة تضاف إلى رصيده 25ساعة عمل دراسى تترجم كل

نقطة 60نقطة معتمدة موزعة على خمسة مستويات 300اجمالى النقاط المعتمدة للبرنامج ككل .ت
معتمدة تقريبا لكل مستوى

وصف الدراسة



وتمنح النقاط المعتمدة فقط )إجبارية أو اختيارية(يتم توزيع النقاط المعتمدة على كل وحدات المقرر .ث
.عندما يكمل الطالب دراسة المقرر ويجتاز كل االختبارات الخاصة به بنجاح

سواء فى المكتبة أو المستشفى أو قاعات(student workload )يقسم الجهد الدراسى للطالب .ج
:الدرس إلى

o 7ساعات دراسية بالكلية بواقع- -35أيام x 5ساعات يوميا 6 .ساعة اسبوعيا = 30
o النسبة المخصصة للساعات التدريسية( contact hours ) من إجمالى )٪ (70ال تقل عن

النقاط المعتمدة لكل مقرر وللبرنامج ككل

وصف الدراسة



أيام x 5يوميا ساعات  3٪ بواقع30ساعات للدراسة الحرة خارج المؤسسة والنسبة المخصصة لها .د
لمواد وتحضير اوالتحصيل المنزلى ويمكن أن تتخذ عدة اشكال مثل اعداد العروض  .ساعة اسبوعيا =15

.التعليمية
o التى الهيئة المعاونة يتم توثيق ساعات األنشطة الدراسية والتعليمية بين الطالب واعضاء هيئة التدريس او

والذى يتم (portfolio )االنجاز ٪ من االنشطة التدريسية في نظام النقاط المعتمدة فى ملف  30تمثل
(rubric).تقيمه باستخدام مقاييس التقدير

.يايعتبر التقييم بجميع اشكاله ضمن الساعات التدريسيه كان تقييما بنائيا ام نهائ .ح

وصف الدراسة



:تنقسم الدراسة إلى ثالث مراحل .د
o  المرحلة التأسيسية( Foundation Module ) ومدتها فصليين دراسيين ويدرس فيها الطالب

ويتدرب على المقررات الطبية االساسية باالضافة الى مقررات االستشارات والتواصل والتحاور مع المريض
.دريجالمهارات االكلينيكية االساسية بمعمل المهارات مع المشرفين ثم الذهاب للمستشفى بالت

o  المرحلة الجهازية( Integrated Systems )  وتشمل ثالث فصول دراسية حيث يدرس الطالب
ثناء الدراسة أجهزة الجسم المختلفة بدءا من التشريح ونهاية بالعالج الدوائي والجراحى ويمارس الطالب ا
زة التي يتم بعض المقابالت مع الفحص الطبي على بعض الحاالت المرضية مع المشرفين بحسب االجه

.دراستها
o المرحلة السريرية) (Clinical Modules)  بدءا من الفصل الدراسى السادس الى الفصل العاشر

ل االكلينيكية في وهي تتم بنظام الدورات اإلكلينيكية وتتم في االقسام االكلينيكية مع مشاركة االقسام قب
.تدريس ما يخص العلوم االساسية عند الحاجة

وصف الدراسة



مستويات الدراسة



مستويات الدراسة



مستويات الدراسة



مستويات الدراسة



مستويات الدراسة
مجموعات من المقررات االختيارية4تتيح الكلية
يختار الطالب ستة مقررات اختيارية على مدار المستويات الخمسة من قائمة يعتمدها مجلس الكلية
 ى الدراسى االول فى المستو غير الطبية قبل بدء الدراسة كل مقرر له ثالث نقاط معتمده على ان يكون احداها من المقررات الحرة

باالضافة الى خمسة مقررات اختيارية اخرى 
 ت االختياريةمجلس الكلية واالقسام بالتنسيق سنويا لتحديد المتاح للتدريس من المقررات في داخل مجموعات المقررايقوم

ق االكاديمى االقسام أو المنسطلب من يجوز إضافة مقررات اختيارية جديدة وتعديل أو حذف بعض المقررات االختيارية بناء على 
الكليةللبرنامج ويعتمد ذلك من مجلس 

راكمى واليؤثر والمجموع التالفصل الدراسى الدرجات الحاصل عليها الطالب فى المقررات االختيارية المدرجة الى درجات تضاف •
الى المستوى االعلىمستوى دراسى الرسوب فى هذه المقررات على انتقال الطالب من 



المواظبة
مقرر في أي طة الطالب االنتظام فى حضور المحاضرات والدروس العملية والبحثية واالكلينيكية واالنشعلى.ا

تقل نسبة المقرر الذىأو وحدة دراسية إجبارية أو إختيارية ويحرم الطالب من دخول اإلختبار النهائي في 
ويتم إقرار قوائم  (DN)أو  )ح(ويعد راسبا في المقرر ويرصد له تقدير محروم ( 75 )%حضوره فيه عن

.المحرومين في المقررات من قبل مجلس الكلية
النظرية )كامل ساعات المقرر(في أى مقرر 15%ينذر الطالب أنذارا أول إذا تجاوزت نسبة غيابه .ب

ولو تجاوزت نسبة 20%والعملية والبحثية واإلكلينيكية وينذر انذارا ثانيا إذا تجاوزت نسبة غيابه
)محروما البند أعاله(يعتبر الطالب راسبا 25%الغياب



المواظبة
جباريا ، وتقدم بعذر يقبله مجلس الكلية، يٌعد منسحبا ا( (25 %إذا تخطي الطالب نسبة الغياب المقررة .ت .

الطالب التعليم و ويتم النظر في حالته بعد أخذ رأي المرشد االكاديمي ولجنة شئون  (WF)ويعطى تقدير

.لهذا المقرردير احتفاظه بالتقويعتمد من مجلس الكلية على أن يرصد غائب بعذرلحين دخول االختبار مع 

فى هذا اإلختبار (IC )الطالب الذي يتغيب عن اإلختبار النهائي بدون عذر مقبول يكون غير مكتمل  .ث

التي حصل عليها ويسمح له بالتسجيل فى الفصل الصيفى لإلعادة مع االحتفاظ بدرجات األعمال الفصلية

.طوال الفصل الدراسى لهذا المقرر وتحسب له درجة النجاح أعلى المقبول



المواظبة
لمجلس الكلية يجوز الطالب الذي يتغيب عن االختبار النظرى النهائي يعتبرغير مكتمل في هذا المقرر، و  .ج

قد حضر ون أن يكأو من يفوضه في حاالت الضرورة القصوى قبول العذر القهري للطالب الغائب بشرط 
ع إعطائه الواحد مبالفصل الدراسي على االقل من متطلبات المقرر وذلك بحد أقصى مقررين  75%وأدى

تالى النهائى فى الفصل الاالختبار النظرى ويسمح له بدخول (IC )أو  )ل(تقدير غير مكتمل في المقرر
.أدائه االختبارعليه بعد مباشرة وفي هذه الحالة يعطى الطالب التقدير الذي يحصل 



المواظبة
لدى عذر مقبول بللطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا  إذا تقدم يجوز . ح.

للطالب ويرصد الكليةمجلس الكلية وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس 
راسية غير متتالية دثالثة فصول على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو  (w)أو )ع (تقدير

.كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية
ق له االحتفاظ الطالب الذى يتغيب عن اداء االختبار النهائى بأعذار مقبولة من قبل مجلس الكلية يح .خ

بتقديره عند اداء اختبارات اإلعادة ويحتفظ بدرجات اعمال السنة



االنذار االكاديمى
األول ر له االنذابعد نهاية الفصل الدراسي الثانى يوجه (2 )حصل الطالب على معدال تراكمي اقل من إذا . ا

.ويوضع على قائمة االنذار ويعتبر الطالب مراقبا أكاديميا من مرشده االكاديمي

نذار الثانيإذا استمر المعدل المتدني للطالب في الفصل الدراسي التالي لإلنذار االول يوجه له اال .ب

نقطة معتمدة 20واليسمح له بالتسجيل اال في الحد االدنى وهو



قواعد الفصل
دراسيةفتراتاءقضبعدوذلكالرسوبمراتاستنفذواالذينالطالبفصلحاالتفىبالنظرالكليةمجلسيختص
:كاألتىاالختباراتدخولوفرص

النقاطيستوفىلماذاالطالبفصليتم،)والثانىاألولالدراسىالفصل(االولىالدراسيةالمرحلةلطالببالنسبة.أ
.أقصىكحددراسيةفصولاربعفىللمستوىالمعتمدة

لماذاالطالبفصليتم،)والخامسوالرابعالثالثالدراسىالفصل(الثانيةالدراسيةالمرحلةلطالببالنسبة.ب
.أقصىكحددراسيةفصولستةفىللمستوىالمعتمدةالنقاطيستوفى

فصليتم،)العاشرالدراسىالفصلوحتىالسادسالدراسىالفصلمن(الثالثةالدراسيةالمرحلةلطالببالنسبة.ت
.أقصىكحددراسيةفصولثمانيةفىللمستوىالمعتمدةالنقاطيستوفىلماذاالطالب



نظام التقييم و االختبارات

(Formative assessment)يتبني البرنامج نظام التقييم البنائى .أ

ييمات النهائية في يتم تقسيم درجة كل مقرر بين االنشطة الصفية والتقييمات المستمرة والتق .ب

.منتصف وآخر الفصل الدراسي طبقا للجداول المرفقة

.يم النهائييتم التقييم المستمر بغرض التقويم البنائي للطالب كما أنه جزء من التقي .ت



نظام التقييم و االختبارات
:االساليب التقويمية ومنهايتكون التقويم المستمر من العديد من . ث
o  ارات العروض داخل المجموعات وحلقات النقاش، تقييم التفاعل وعمل الفريق ومهارات التواصل ومهتقييم

.والمعلوماتية والبحث العلمي وذلك باستعمال نماذج وقوائم تفقد ومصفوفات مقننة
o لى جدول نقاط للتفقد تقييم االعمال الكتابية والواجبات والبحوث مع إعطاء تغذية راجعة شفوية ومكتوبه بناء ع

.وتوزيع الدرجات
o التقييم المستمر البنائي في العملي باستعمال أدوات التقويم في بيئة العمل.
o االنجاز ملف( Portfolio)  ى خريطة الذي يتم متابعته على مستوى المقرر بصفة مستقلة وعلى مستو

.الجدارات ويوضع به نسخة من كل أعمال التقويم المستمر للطالب



نظام التقييم و االختبارات
.درجة 20توزن درجات االختبار علي حسب المقررات التعليمية فتحسب كل نقطة معتمدة ب.ج

.وعي المقنناالختبارات النهائية تتكون من االختبار التحريري واالختبار العملي أو االكلينيكي الموض .ز
يتكونيكون االختبار التحريري في صورة االختبارات الموضوعية المقننة حسب القواعد العالمية و  .س

لحاالتاالختبار التحريري الفصلى من اسئلة متناهية القصر أو اسئلة السيناريوهات المعتمده علي ا
.االكلينيكية والنهائى من اسئلة االختيار من متعدد

الطرقيكون االختبار العملي أو االكلينيكي في صورة أوسبى أو أوسكى أو االختبارات القياسية ب .ش
.العالمية



نظام التقييم و االختبارات
لكل مقرر طبقامدة االختبار التحريري النهائي ساعتين للورقة االمتحانية ويحدد عدد االوراق .ض

:للوزن النسبى لكل له كاالتى
o ورقة واحدة :حتى خمسة نقاط معتمدة
o ورقتين نظرى :من ستة الى اثنى عشر نقطة معتمدة
o ثالث ورقات نظرى :أكثر من اثنى عشر نقطة معتمدة
.تطبق قواعد الرأفة طبقا للقواعد المعمول بها بالجامعة .ط



نظام التقييم و االختبارات

.لدراسييتم االعالن عن جدول االمتحانات الدورية والنهائية في بداية الفصل ا .غ

لم يحقق (طالب المستوى االخير الراسب فى مقرر او أكثر من مقررات المستوى. ف

.)دور ثانى(ريحق له اداء االختبار فيما رسب فيه خالل شهر يناي( التخرجمتطلبات 





نظام التقييم و االختبارات
الب بما تتم فى نهاية الوحده الدراسيه او الفصل الدراسي ويختبر الط )األعمال الفصلية(نسبة أعمال السنة. ا

خالل المقرر او ٪ من الدرجات وتتكون من مختلف األنشطة الدراسية والبحثية التى يكلف بها الطالب 30يعادل
.الوحدة الدراسية

من اجمالى درجة المقررعبارة عن اختبار تحريري فى منتصف الفصل الدراسى  10 %نسبة .ب
Midterm) )ويتكون من أسئلة متناهية القصر.



النجاح و الرسوب و االنتقال من مستوى الى اخر
.من الدرجات النهائية % 60يجتاز الطالب المقرر الدراسى بنجاح عند حصوله علي .أ

ال ينقل الطالب من مستوى الي اخر اال عند نجاحه في جميع الوحدات التعليمية او الدورات .ب
.اإلكلينيكية

التسجيلالطالب الراسب في اختبار الفصل الدراسى األول ألي مقرر من متطلبات الكلية يسمح له ب .ت
بالفصل الصيفى وإذا رسب فعليه إعادة دراسة المقرر واداء االختبار فيه على ان تذكر جميع

.التقديرات التي حصل عليها الطالب في سجله االكاديمي



النجاح و الرسوب و االنتقال من مستوى الى اخر
.لثالثيشترط ان يجتاز الطالب جميع المواد بالمستوى الدراسى االول لالنتقال للفصل الدراسى ا .ث
.يشترط ان يجتاز الطالب جميع المواد السابقة قبل االنتقال الى الفصل الدراسي السادس .ج
.يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيها للطالب بسنتين متتاليتين .ح
حتى يتم استيفاء كل المتطلبات ( IP )مقررات البحوث واالختيارى من الممكن إعطاء تقدير مستمر .خ

.عندها يتم ادراج الدرجات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب



تقدير المقررات
:التقويم بالطريقة الحسابية .

سيتم تقييم اداء الطالب في المقررات بطريقة حساب الدرجات والنسب المئوية لكل مقرر 1.
.ولكل فصل وسنة بالطريقة المعتادة

:التقويم بحساب المعدالت .ب
تتحول الدرجة التي يحصل عليها الطالب الى تقدير بالحروف يوازيه عدد من النقاط من 1.

:خمسه حسب الجدول التالى



المعدل الفصلي و المعدل التراكمي

المعدل هو معيار أو وزن يقيس مستوى الطالب أثناء دراسته بالكلية ويشكل أهم المعايير التي يستند . .
إليها في الحكم على أداء الطالب أكاديميا وكلما أرتفع هذا المعدل كلما دل ذلك على األداء والتحصيل

.الجيد للطالب و العكس صحيح
يتكون معدل الطالب من رقم يتراوح مابين الواحد والخمسة .ب
:للطالب نوعين من المعدالت .ت
المعدل الفصلي وهو معدل الطالب لفصل دراسي واحد مثل معدل الفصل األول أو معدل* 

الفصل الثاني أو الصيفي
المعدل التراكمي وهو معدل لمجموع كافة الفصول الدراسية التي درسها الطالب بالكلية هو*

المعدل األهم والرئيسي للطالب



المعدل الفصلى و التراكمى
. 

(GPA Semester)حساب املعدل الفصلي بعد نهاية أي فصل دراس ي

عددالنقاط املعتمدة للمقرر مضروبة في النقاط التى حصل عليها =أوال تحسب نقاط كل مقرر  .أ

.الطالب كتقدير املقرر 

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في مقررات هذا الفصل =املعدل الفصلي :ثانيا .ب

الدراس ى مقسومة على مجموع النقاط املعتمدة لهذه املقررات



المعدل الفصلى و التراكمى
. 

(Cumulative GP )حساب املعدل التراكمي العام بعد نهاية عدد من الفصول أو عند التخرج  
ياملعدل التراكمي هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات الت .أ

.درسها منذ التحاقه بالكلية على مجموع النقاط لتلك املقررات نجاحا أو روسوبا

مثال على حساب المعدل التراكمي



المعدل الفصلى و التراكمى
. 

(GPA Semester)حساب املعدل الفصلي بعد نهاية أي فصل دراس ي

عددالنقاط املعتمدة للمقرر مضروبة في النقاط التى حصل عليها =أوال تحسب نقاط كل مقرر  .أ

.الطالب كتقدير املقرر 

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في مقررات هذا الفصل =املعدل الفصلي :ثانيا .ب

الدراس ى مقسومة على مجموع النقاط املعتمدة لهذه املقررات



أكواد املقررات في البرنامج

. 
تم تسمية املقررات بالحروف واالرقام

الحروف :أوال
يتم استخدام اول حرفين او االحرف الثالثة او االربع االولى من اسم املقرر  1.
يتم استخدام الحرف االول من كل اسم فى حالة ان يكون مسمى املقرر يتكون من أكثر من كلمة 2.
(Elective course)مشتقة من (ELC)مقررات املواد االختيارية سيتم تسميتها 3.
( OBGYN )مقرر يحتوى على حرفين اوثالثة من االسمين املكونين له مثل التوليد وأمراض النساء  4.
االرقام :ثانيا
والرقم الثاني يدل على الفصل الدراس ى )السنة الدراسية(الرقم رباعى والرقم االول يدل على املستوى  1.
قرر الرقم الثالث والرابع يدالن على ترتيب املقرر من القسم في حالة مقررات االقسام أو ترتيب امل 2.

التكاملي على مدار السنة الدراسية 



تقديرات التخرج

. 



تقديرات التخرج

. 

:التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي

5.00من 4.50إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن :ممتاز 1.

5.00من 4.50إلى أقل من 3.75إذا كان املعدل التراكمي من :جيد جدا 2.

5.00من 3.75إلى أقل من 2.75إذا كان املعدل التراكمي من :جيد 3.

.5.00من 2.75إلى أقل من 2.00إذا كان املعدل التراكمي من :مقبول  4.



تقديرات التخرج

. 

ليهاتتم املقارنة بين الطالب داخل املستوى الواحد وفقا للمجموع التراكمى للدرجات التى حصل ع .ب

يب الطالب للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية بما فيها املقررات اإلختيارية كما يتم ترت

وفقا لهذا املجموع



مرتبة الشرف

. 

أو أكثر عند التخرج بشرط اال يكون قد  4.0تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي .أ

أى فى 4.0رسب فى أى مقرر دراس ى خالل دراسته بالكلية أو خارجها و أال يقل تقدير معدله الفصلى عن

الفصول الدراسية



”Curriculum Map“خريطة البرنامج 
. 

اية تبين الجداول التالية توزيع املقررات وعدد النقاط املعتمدة والنه . .أ

.العظمى لكل مقرر 
توزن درجات االختبار علي حسب املقررات التعليمية فتحسب كل .ب

.درجة 20نقطة معتمدة ب
س ىاملقررات االختيارية تدرس ساعتين اسبوعيا طوال الفصل الدرا .ت



”Curriculum Map“خريطة البرنامج 
. 

اية تبين الجداول التالية توزيع املقررات وعدد النقاط املعتمدة والنه . .أ

.العظمى لكل مقرر 
توزن درجات االختبار علي حسب املقررات التعليمية فتحسب كل .ب

.درجة 20نقطة معتمدة ب
س ىاملقررات االختيارية تدرس ساعتين اسبوعيا طوال الفصل الدرا .ت















الجدول العام للبرنامج
. 












