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 رؤيـــة ورســالة كليـة الطـــب                                                           

  

 الرؤيـة

أن تعرف كمدرسة طبية بارزة فى مجال التعليم الطبى 

والبحث العلمى واملبنى على االحتياجات املجتمعية فى مصر 

 فى تقديم وتحسين 
ً
 فعاال

ً
والشرق االوسط . وأن تؤدى دورا

 حلى وااللليمى والدوىى.الرعاية الصحية على املستوى امل

 الرســـالة

  تخريج طبيب كفء مزود باملعرفة واملهارات الالزمة

ومؤهل علميا للتعامل مع مشاكل املرض ى الصحية 

 بكفائة وفاعلية مع مراعاة أداب املهنة .

  القيام بأبحاث طبية مبتكرة تفى باحتياجات املجتمع

 وتطوير الخدمة الطبية .

 طبية متواصلة ومتميزة ألفراد املجتمع  تقديم رعاية

 ملعايير الجودة
ً
 . طبقا
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دليل الطالب   

 كلمة                                                                                          

 السيد االستاذ الدكتور / مجدى عبد الرؤوف سبع

 رئيس الجامعة

 

 

 أبنائى الطلبة والطالبات :

األول فى بداية دراستكم الجامعية ، ويسعدنى يطيب ىى بداية أن أهنئكم بصفة خاصة بالعام الجامعى 

أن أعبر لكم عن سعادتى بإنضمامكم إىى أسرة جامعة طنطا، تلك املنارة التعليمية الشامخة والتى 

أصبحت بحق واحدة من أعرق الجامعات املصرية والعربية ، وعليكم أن تجعلوا من وجودكم فيها 

 نشطة الطالبية التى تعتبر بمثإليجابية فى كافة األفرصة إلكتساب العلم واملعرفة ، واملشاركة ا
ً
ابة مناخا

 عن الترهيب والتناحر واإللصاء ، وفرض الرأى الواحد . وعليكم أن 
ً
 لتبادل االراء واألفكار بعيدا

ً
خصبا

تعلموا أننا حريصون فى جامعة طنطا على توفير كافة األمكانات لينال الطالب دراسة متميزة وفق معايير 

 ة واإلعتماد ، كذلك حريصون على رعاية االبداع وتنمية املواهب لخلق جيل مبدع ومبتكر .الجود

 أبنائى الطلبة األعزاء :

 فى تطلعكم لحياة أفضل، فاحرصوا على إعالء ليم اإلجتهاد 
ً
عليكم أن تتخذوا من الخلق القويم سالحا

 جميعا، تلك القيم التى نحرص عليها والتفوق، واإلنتماء لهذه الجامعة وللوطن الكبير الذى يحتضننا

فى تلك املرحلة املفعمة باألمل واإلصرار والرغبة فى صياغة مستقبل أفضل ملصرنا الغالية صاحبة 

املجد املشرق الضارب فى أعماق التاريخ ، واعلموا أن النجاح الذى ينتظركم فى حياتكم العملية ليس 

 ثابرة .بالصعب أو املستحيل ولكنة يحتاج اىى جهد وم

  وفقكم هللا وسدد خطاكم..

 مع خالص تمنايتى لكم بدوام النجاح ،،،                                                      
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دليل الطالب   

 كلمـة

 الرفاعى إبراهيم الرفاعى مباركالسيد األستاذ الدكتور /                             

 والطالبنائب رئيس الجامعه لشئون التعليم 

 

 الطبأبنائى وبناتى طالب كلية 

 و 
ً
الجامعـــــــــــة بكـــــــــــم وأرجـــــــــــو لكـــــــــــم التوفيـــــــــــق فـــــــــــى رحلـــــــــــتكم الجامعيـــــــــــة وفـــــــــــى نفـــــــــــس  أهنـــــــــــ أهنـــــــــــئكم أوال

الولـــــــــت أريـــــــــدكم أن تعلمـــــــــوا أن إدارة الجامعـــــــــة وأعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس لـــــــــيس لهـــــــــم مـــــــــن واجـــــــــب إال 

حامــــــــل العلــــــــم  ةمهنــــــــ شــــــــرف مــــــــنأهــــــــم وال أالــــــــوطن ويعلــــــــا مــــــــن القــــــــيم العليــــــــا ولــــــــيس  بنــــــــاء جيــــــــل ينفــــــــع

نبيــــــــــاء والجامعــــــــــه  ــــــــــا بيــــــــــت العلــــــــــم الحقيقــــــــــ  وتحصــــــــــيل العلــــــــــم هــــــــــو جهــــــــــاد الرســــــــــل واأل  ةفهــــــــــ  صــــــــــف

 السماوية . به هللا فا جميع االديان ىوص أ

فاحرصــــــــوا أبنــــــــائى الطــــــــالب علــــــــى اإلســــــــتفادة القصــــــــوى بكــــــــل مــــــــا يقدمــــــــه لطــــــــاع التعلــــــــيم والطــــــــالب 

وا أن للوبنـــــــــــا مفتوحـــــــــــة لكـــــــــــم وســـــــــــيروا علـــــــــــى علمـــــــــــاوإلتزمـــــــــــوا بـــــــــــالقيم والتقاليـــــــــــد والـــــــــــنظم الجامعيـــــــــــة و 

 بركة هللا وثقوا باهلل تعاىى وبأنفسكم .

 ومع إشرالة عام دراس ى جديد أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح .

 أتمنى لكم التوفيق
ً
 وليس آخرا

ً
 أخيرا

 والسداد لرفع شأن الجامعة ومصرنا العزيزة .
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 كلمـة

 السيــد أحمد عتمـانعمــاد الدكتور/  األستاذالسيد 

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ةـجامعالب رئيس ـنائ

 

 الطبأبنائى وبناتى طالب كلية 

ألهنئكم بعــامكم الجــامعى األول بكليــة  8102/ 8102اننى ألنتهز فرصـــــــــــــة بــدايــة العــام الــدراســـــــــــــ ى الجــديــد 

لتكونوا بنـاة املســـــــــــــتقبـل الـذين يتحملون مســـــــــــــئوليـة ال هوض بـالوطن ، فـأنتم أحفـاد بنـاة األهرام  طـبال

وتفولكم وتميزكم ال يأتى من فراغ وأنما من حضــــارة مصــــرية كبيرة تضــــرب بجذورها فى أعماق التاريخ ، 

 إىى املرحلة الجامع
ً
 مشـــــــــــرفا

ً
أكثر من ية ، تمرون بفبإنتقالكم من املرحلة الثانوية التى حققتم فيها تفولا

تحول هام من مرحلة إتســـــــــــمت بالرلابة واإلشـــــــــــراف والتوجيه فى البيت واملدرســـــــــــة بشـــــــــــكل أو ب خر ، إىى 

املرحلة التى تتاح لكم فيها مســـــاحة أكبر من الحرية ، وهذه الحرية يجب أن يصـــــاحأها إحســـــاس أكبر من 

 لوطنكم وألنفسكم . جانبكم باملسئولية نحو رفعة ومجد هذه األمة والحياة الكريمة

أبنـــائى وبنـــاتى إن الســـــــــــــنـــة األوىى التى تضـــــــــــــعون  هـــا ألـــدامكم على أول الطريق توفر لكم الفرصــــــــــــــة 

لدراســــة بعع العلوم األســــاســــية التى توفر لكم بناء ةــــخصــــية متوازنة للمشــــاركة فى مختلف األنشــــطة 

 بالكلية لتختاروا ما يناسبكم .

مة هو مواصـــــــــــلة التعلم وإتقان العمل والتمســـــــــــك بالقيم أتمنى أن يكون شـــــــــــعاركم فى املرحلة القاد

 واملبادئ اإلنسانية فى شتى مناهل املعرفة ألنه األساس الحقيقى للنجاح .

 أذكركم بمــا يجــب عليكم من تكــاتف لتخطوا بمصـــــــــــــرنــا الحبيبــة بخطى ثــابتــة فى كــل مجــاالت 
ً
وأخيرا

 فى توىى دف
ً
ة القيادة فى املجتمع فلتســـــــــــــتعدوا من ا ن التقدم والتنمية ولســـــــــــــوف يأتى عليكم الدور يوما

 لهذا اليوم .

وليكن نصـــب أعينكم أن أســـواق العمل تحتاج املتميزون فى شـــتى املجاالت فال ترلـــوا إال بالتميز فى 

 مجالكم .

أبنـــائى وبنـــاتى أدعوا هللا عز وجـــل أن يكلـــل جهـــد الجميع بـــالنجـــاح والتوفيق وأن تكون دراســـــــــــــتكم 

 .بالكلية مثمرة وناجحة 

 وهللا وىى التوفيق ...                                              
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دليل الطالب   

 كلمـة

 مصطفى محمد مصطفى الشيخالدكتور/  األستاذالسيد 

 الدراسات العليا و البحوثلشئون  ةـجامعالب رئيس ـنائ

 

 الطبأبنائى وبناتى طالب وطالبات كلية 

 كل عام وأنتم بخير

أهم أركــان التعليم الجــامعى حيــث أنــه ال تكون هنــاك جــامعــة إذ  ى أهملــت  إن البحــث العلمى تعتبر من

 البحث العلمى أو لم تعطه اإلهتمام الذى تستحق.

 نحو االهتمام بالبحوث العلمية 
ً
وعلى ذلك ، فيجب على طالب الدراسات العليا أن تسيروا بخطًى لوية

ومــــا تســـــــــــــتلزم من معــــدات وأجهزة وكتــــب  ، كمــــا أن دور الجــــامعــــة هنــــا هو توفير املنــــا  العلمى للبحــــث

ومراجع وغيرهـا ، كما أن الجامعة تعمل بجد نحو تطوير الدراســـــــــــــات العليا حيث أن الدراســـــــــــــات العليا 

  ى وسيلة الدولة للتعليم مدى الحياة .

إن جامعة طنطا من أجل تحقيق رسالتها ، والوصول إىى أهدافها تنتج خطة شاملة للتطوير والتحديث 

والعية وفكر ســـــــــــــباق ، تســـــــــــــتشـــــــــــــرف من خالله آفاق املســـــــــــــتقبل بما يتناســـــــــــــب مع ما تقوم به من برؤى 

 ويحقق دورها فى اهضـــــــــــــة املجتمع واالرتقاء بالفكر 
ً
 وإلليميا

ً
مبـادرات عـديـدة لـدعم مكـانتها املتميزة محليا

صوص اإلنسانى ، من هنا آلت جامعة طنطا بصفة عامة وخاصة لطاع الدراسات العليا على وجه الخ

أن تضــــــــــع العنصــــــــــر البشــــــــــرى نصــــــــــب اهتمامها بإعتباره  جر األســــــــــاس وركيزة االنطالق لتطوير املجتمع 

 م ها بأن البحث العلمى هو لاطرة اإلصــــالح العماللة واملدخل الحقيقى لل هضــــة 
ً
وتحقيق ال هضــــة إيمانا

ان ملجتمع وحياة اإلنســــــــــــفى كافة مناحى الحياة ، والركيزة األســــــــــــاســــــــــــية إلدارة بجلة التنمية التى يرتقى با

 ورفاهيته .

 فى 
ً
ياأبنائى عيشــــــــــــوا هذه الحقيقة وكونوا يقظين متنأهين إليها من العلم والعمل والخلق القويم ســــــــــــالحا

 يهديكم  فى طريق دراستكم 
ً
كفاحكم نحو التطلع لحياة أفضل وأن تتخذوا فكر أساتذتكم األجالء نبراسا

. 

 وفقكم هللا فى خدمة مصرنا الحبيبة

تمنياتى لكم بمستقبل باهر بإذن هللا مع  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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دليل الطالب   

 كلمة

 أحمد عبد السالم شكل / الدكتور  االستاذ السيد

 لشئون التعليم والطالب الكليةوكيل 

 

 وطالبات كلية الطب ةأبنائى طلب

اليكم جميعا بالتهنئة الخالصة ببداية العام الجديد متمنيا لكم التوفيق  ىى أن أتوجهبداية يطيب 

 والنجاح املتواصل فى دراستكم فى كلية الطب العريقة.

موركم الذين كانوا سندا لكم فى كل لحظة من رحلتكم الدراسية حتى كما أتقدم بالتهنئة ألولياء أ

 وآمالكم.لتحالكم بكلية الطب محققين بذلك آمالهم إيروا يوم 

الكلية دائما تبذل كل الجهد لتوفر لكم كل ما هو لرورى لخدمة العملية التعليمية بما فيها تطبيق 

مبدأ العدالة واملساواه لجميع الطالب, فال تترددوا فى مقابلتى أو مقابلة السادة أعضاء هيئة التدريس 

عطاء لكم بال حدود فكونوا عند لحل أى مشكلة تعترلكم ... لن تبخل عليكم كليتكم فى ش ىء ... فال

 حسن الظن بكم.

نسانية والدراسة بكلية الطب مستمرة ملا بعد التخرج إكما اليفوتنى أن تدركوا أن مهنة الطب مهنة 

لافة إعملوا على إفى طلب العلم والبحث العلمى والتعرف على كل جديد فى العالم فى املجال الطبى بل 

 .بصامتكم املميزة فى هذا العالم

 فإىى األمام .. وفقكم هللا ملا فيه الخير لكم
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دليل الطالب   

 

 كلمـة

 زعيرمحمد عمرو / الدكتور  األستاذ السيد

 الدراسات العليا و البحوث لشئون  الكلية وكيل

 

أبنائى و بناتى األعزاء طالب كلية طب طنطا أرحب بكم فى كليتكم الجديدة التى 

سيستمر هذا الجهد طوال سنوات الدراسة بكلية الطب التحقتم  ها بالجهد و العرق و سهر اللياىى و 

 لتتخرجوا ان شاء هللا أطباء نافعين لوطنكم العزيز مصر

ولد بدأتم من ا ن رحلة الدراسة املستمرة و البحث العلمى و الذى تستمر طوال حياة الطبيب املاهر 

 ى الدراسات العليا و البحثالذى يجب عليه بعد التخرج مسايرة التقدم السريع فى الطب باإلنخراط ف

 العلمى و اإلطالع املستمر على كل جديد فى املجال الطبى

وفقكم هللا سبحانه و تعاىى لخدمة اإلنسانيه و تخفيف آالم و أمراض البشر و خدمة وطننا العزيز و 

 رفعة شأنه و تقدمه وكلل جهودكم بالنجاح و املستقبل الباهر
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دليل الطالب   

 كلمـة

 سحر محى الدين هزاع / الدكتور  األستاذ السيد

 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل

 

 أبنائى األعزاء أطباء املستقبل ...

أرحب بكم فى كليه الطب جامعة طنطا وأنتم تخطون أوىى خطواتكم فى مرحلة التعليم الجامعى ولد 

 بإجتهادكم وأرجو أن يكون إلتحالكم بكلية 
َ
 عزيزا

َ
 ملسيرة الجد واإلجتهاد حققتم أمال

َ
الطب إستمرارا

 لتحققوا طموحاتكم وتكونوا طالات خالله

وحتى تحققوا ما تطمحون إليه فعليكم اإللتزام بالتقاليد الجامعيه واإلجتهاد فى طلب العلم واإللبال 

 الطالبيه التى تنمى لدارتكم الذاتيه وتكسبكم ليم اإلنتماء والعطاء ةعلى املشاركه فى األنشط

فى إعداد الطبيب ملواجهة تحديات  ة الكليةوإننا فى كلية الطب نضع كافة اإلمكانيات لتحقيق رسال

ى التهيئه ىإإللافه ادى مفردات الحياه اليوميه ببحث العلمى وإدخال التكنولوجيا كإحالعصر بتهيئة ال

 لخدمة املجتمع وتنميه البيئه

 ى دراستكم وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيقوفقكم هللا سبحانه وتعاىى ف                  
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دليل الطالب   

 

 كلمـة                

 غنيمابراهيم /  الطالب                

 أمين اتحاد طالب طب طنطا                 

مامها متسائال أنسان على مدار التاريخ البشرى دائما ما يتولف الزمن عند أحداث فارلة يقف اإل

 مفكرا ...

كتب كلمة للدفعة الجديدة ؟ ..وأى دفعة.. ااها أن أكيف ىى "طرح تساؤال على نفس ى أها أنا اليوم 

 جدأدفعة على مشارف طريق الطب ...تجربة حياتية فريدة من نوعها لكل من دخله " ولكنى سرعان ما 

لك الحدث الفريد اها ثورة الخامس والعشرين من يناير ... ذأعوام ...إمامى منذ خمسة أالجواب واضحا 

 النقى بكل ما فيه ... بكل شهدائه ومبادئه وتعاليم ميدانه؛

هى حياته القديمه ويبدأ حياه جديدة تشكلها هو بطريقته، أمامه كل من عاصره... لينحدث ولف 

يختار شكلها ... ومن لمن من ولفوا امام هذا الحدث ناظرين لحالهم هوا املجتمع الطالبى والذى شكل 

الطريقة التى رآها تليق بذلك املجتمع وسوف تتاح لكم الفرصة للتعرف على هذا املجتمع خالل حياته ب

 وجودكم فا الكلية؛

 عزاء ...صدلائى األ أ لذا ...

تحاد الطالب موجودون إم تملكون لوة خاصة تسمى لوة الطالب ونحن كأنكطمئنكم أرحب بكم و أ

سوى أن تدعمونا  هذه القوة الخاصة كى نعمل سويا دائما لخدمتكم وحماية حقولكم وال نطلب منكم 

كان مللحفاظ عليه باذلين كل ما فا اإل  على الحفاظ على املجتمع الطالبى الذى لطاملا سعى الكثيرون

 تحاد بالوجود".إتحاد بال ظهير طالبى ...إ "دعمونا فكما تعلمنا أوولف بجانأهم جموع الطالب ... 
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دليل الطالب   

 

 لائمة املحتويات

 االول : معلومات عامة عن الكليةالجزء 

 15------------------------------------------------------------------------------------------------نبذه عن الكلية 

 31-----------------------------------------------------------------------------------------دارى للكليةهيكل اإل ال 

 35----------------------------------------------------------------------------------------------الجودة و الطالب 

 الجزء الثانى : معلومات عن البرنامج

 32-------------------------------------------------------------------------------------سمات البرنامج الجديد 

 47---------------------------------------------------------------------------نظام القبول و القيد و التحويل 

 58------------------------------------------------------------------------------------------------نظام الدراسة  

 68---------------------------------------------------------------------------------نظام التقييم و االختبارات 

 28------------------------------------------التى يتعرض لها املخالفون ديبية أاملخالفات و الجزاءات الت 

 الجزء الثالث: دعم الطالب

  25---------------------------------------------------دارات الكليةإالخدمات املقدمة للطالب من مختلف 

 28--------------------------------------------------------------------------------------------------تحاد الطالبإ 

 016----------------------------------------------------------------------------------لية الشكاوى و املقترحات آ 

 012---------------------------------------------------------------------------------------------التربية العسكرية 

  004-----------------------------------------------------------------------------------------كاديمىرشاد األاإل 
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 ول جزء األ ال

 معلومات عامة عن الكلية
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دليل الطالب   

 مقدمة

 لجامعة تابعة ككلية 1962 مايو 1468 - رلم الجمهوري بالقرار طنطا جامعة الطب كلية تأأنش

م عا اإلسكندرية جامعة عن فصلها وتم 1963 - 1962 الدراس   العام فا  ها الدراسة وبدأت اإلسكندرية،

 وتضم واملكتبات واملتاحف واملعامل التدريس لاعات من كبيرة تحتية بنية على حاليا الكلية وتعتمد 0278

 750 وحواىى عضو 1500 من مايقرب التدريس هيئة وتضم .سرير 1500 حواىا الجامعة مستشفيات

 عن يزيد ما سنويا الكلية وتستقبل .واملنه  العلم  عداداإل  من رفيعة درجة على املعاونة الهيئة من عضو

 طنطا طب كلية وتحرص .العالم أنحاء كافة من الوافدين الطالب من واملئات املصريين الطالب من ألف

 التعليمية العملية دعم على م 2014 فا واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة من إعتمادها ومنذ

 العملية مخرجات جودة ولمان الحديثة التقويم وأساليب والتعلم التعليم ييسر ما بكل وتطويرها

 بكالوريوس لبرنامج العاملية التوجهات يحقق متطور  كنموذج الجديد البرنامج بتقديم وكذلك التعليمية

 .واملستقبلية القوميةالحالية املعايير مع ويتوافق والجراحة الطب

  



                                                                                                                 

16 
 

دليل الطالب   

 نبذة عن الكلية

 
 

 بيوم  لطف  محمد/ الدكتور  األستاذ

 

 أستاذ

          ىالباثولوج

 

(08/6/63-02/01/70) 

 (30/01/74-/87/08/78)         التشريح أستاذ هدارة الفتاح عبد محمد/ الدكتور  األستاذ

 (05/00/77-6/00/74)     أستاذ األنف واألذن األستاذ الدكتور/ حسن محمود مصطفى

 (06/6/72-06/00/77) أستاذ جراحة العظام    األستاذ الدكتور/ عبد الحا أحمد مشهور 

 (00/2/20-31/2/72) أستاذ األنف واألذن األستاذ الدكتور/ حسن محمود مصطفى  

 (31/2/25-06/2/20) أستاذ الفسيولوجا األستاذ الدكتور / محمود سليم السروجا

 (4/01/22-05/01/25)  أستاذ الرمد األستاذ الدكتور/ عبد الباسط محمد النجار

 (2/01/20-01/01/22)  أستاذ التخدير  األستاذ الدكتور/ مصطفى فهم  شملولة

أستاذ األنسجة  األستاذ الدكتور/ عبد املنعم فريد زمزم

 الخاليا

(0/2/28-30/7/26) 

 (30/7/22-0/2/26) أستاذ جراحة العظام األستاذ الدكتور/ محمد شفيق سعيد

أستاذ جراحة  أسامة محمد أبو فرحةاألستاذ الدكتور/ 

 املسالك

(0/2/22/-30/7/8115) 

    (01/01/8100 -0/2/12) أستاذ الباثولوجا األستاذ الدكتور/ محسن محمود مقشط

طب القلب أستاذ  أيمن محمد السعيداألستاذ الدكتور/ 

 واالوعية الدموية

(07/00/00-06/00/8104) 

 الرؤوف فرحاتأمجد عبد األستاذ الدكتور/ 

 

 

مراض األ أستاذ 

 صدريةال

(02/4/8105) 

 

إنشائها منذ الكلية عمداء  
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دليل الطالب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82/3/27 – 87/01/20                   منتصر بيوم  يحا عادل/ الدكتور  ألستاذا

 4/4/21 – 5/4/27                             اربوـــغ رـــــعم لـــنبي/ الدكتور  األستاذ

 4/4/23 – 5/4/21                    النكالوي  محمود محمد/ الدكتور  األستاذ

 8/0/22 – 07/6/23                   كاطو  محفوظ هللا عبد/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8111 – 3/0/22                  البنا العظيم عبد إبراهيم/ الدكتور  األستاذ

 7/2/8113 – 2/2/8111                                     الفضاىا هالل نبيه/ الدكتور  األستاذ

 8115/ 0/7 – 2/08/8113                العبد العزيز عبد شوقا/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8117 – 2/0/8115                                    يونس القادر عبد لطف / الدكتور  األستاذ

 30/7/8112 – 0/2/8117                  منصور  أنور  أسامة/ الدكتور  األستاذ

 8/01/8100 – 3/08/8112                       العزيز عبد فؤاد محمود/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8108- 5/01/8100             السنوس ىمحمد تسرى عبد العليم / الدكتور  األستاذ

 2/2/8105-7/2/8108               أحمد سامى الجندى/ الدكتور  األستاذ

 2/2/8105                    شريف محمد كامل ةحاته/ الدكتور  األستاذ

                          2/8102زعير                                                  محمد االستاذ الدكتور/عمرو 

 

 

 

 

الدراسات العليا لشئون  الكلية وكالء  
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دليل الطالب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزال إسماعيل محمد/ الدكتور  األستاذ

 

 

 

07/08/74– 06/08/21 

 02/2/24 – 07/08/21 السروجا سليم محمود/ الدكتور  األستاذ

 05/01/27- 06/01/24  عاشور  مظهر حسن/ الدكتور  األستاذ

 03/01/22 – 06/01/27  شهيب أحمد صالح/ الدكتور  األستاذ

 06/01/20 -06/01/22 حسن  جازي  مصطفى/ الدكتور  األستاذ

 30/7/25- 00/08/20  زهدي محمد أحمد/ الدكتور  األستاذ

 30/7/26- 82/01/25  سعيد شفيق محمد/ الدكتور  األستاذ

 06/00/22 – 86/00/26  ماض   محمد محمد/ الدكتور  األستاذ

 06/00/8118 – 07/00/22 حسن الحميد عبد صبحا/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8115 – 07/08/8118 عدس  غريب الرحيم عبد/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8117 – 0/2/8115 عيس ى طه املطلب عبد/ الدكتور  األستاذ

 30/7/8112 – 5/2/8117 محمود مقشطاألستاذ الدكتور/ محسن 

 05/00/8100 – 01/00/8112              درويش نعمان املنعم عبد /الدكتور  األستاذ

 30/7/8103 – 00/08/8100 إبراهيم عبد الفتاح أبو اإلسعاد /الدكتور  األستاذ

 02/4/8105-0/2/8103  أمجد عبد الرؤوف فرحات /الدكتور  األستاذ

 أحمد عبد السالم شكل                                                      /الدكتور  ألستاذا

 

 

 

 

84 /00/8105 

 

 

 

 

 

 

الطالب لشئون  الكلية وكالء  
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دليل الطالب   

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروي الـــــــــــالع دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب/ الدكتور  األستاذ

                                         سعيد صادق إكرام/ الدكتور االستاذ 

                            العبد العزيز عبد شوقا/ الدكتور  األستاذ

 ى او ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغرب محمد/ الدكتور االستـــــــاذ  

             خليفة عادل محمد/ الدكتور االستاذ 

                                مقشط محمود محسن/ الدكتور  األستاذ 

                       هجرس الغنى عبد محمود/ الدكتور  األستاذ

                     إسماعيل فؤاد أحمد هاله/ ةالدكتور  ةاألستاذ

ناجى ابراهيم الدسوقى                              / الدكتور  األستاذ

 المةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى محمد  س/ ةالدكتور  ةاألستاذ

 هزاعمحى الدين االستاذه الدكتورة/ سحر 

 

 
 حسن محمد الرحمن عبد/ السيد

 زيدان الدولة لمر جالل/ السيد

 البديوي  فوزي محمد/ السيد

 ناجى إبراهيم محفوظ/ السيد

 النجار الحميد عبد مصطفى/ السيد

 القاض   املعط  عبد إبراهيم/ السيد

 عبد املنعم محمود سالم   / السيد

 السيد / عبد املجيد لبيب عامر

                                                السيد / صبحى سيد اسماعيل 

1                

 

 

 

 

 

 

 امناء الكلية منذ انشائها

 لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة الكلية وكالء
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دليل الطالب   

 الكلية علا ألواء

 

 

 كلية بإنشاء 68 لسنة 0462 رلم الجمهوري القرار الناصر عبد جمال/ الراحل الرئيس أصدر

 .طنطا طب

 معاالجا العام فا الدراسة بدأت ولقد الجامعة كليات ألدم فه  طنطا جامعة نواة الكلية وتعتبر

 ن القانو  صدر أن إىا كذلك وظلت الحين ذلك فا اإلسكندرية جامعة تتبع وكانت م،0268/0263

 من اعتبارا طنطا لجامعة تابعة وأصبحت الجامعات تنظيم بشأن 0278 لسنة 42 رلم

 .م0/7/0273

 إىا انتقلت أن إىا القديم مقرها تشغل ظلت و طالبا، 400  ها العمل بدأ عند الطالب عدد وكان

 ستة بارتفاع جناحين من مكون  املبن  وهذا ،0220 سنة سبتمبر شهر فا الطب  املجمع فا مبناها

 ثالثون  الكلية وتضم واألثاث، واألجهزة املعامل بأحدث ومجهز طراز أحدث علا مبن  وهو أدوار

 واملاجستير الدبلوم درجة تمنح كما والجراحة، الطب فا البكالوريوس درجة وتمنح لسما

 امعاتج فا الطب كليات أكبر تضارع الكلية وأصبحت املختلفة، تخصصاتها فا والدكتوراه

 .األوسط الشرق 

 االحتفال هذا يحضر حيث الجامعا العام بداية فا الجدد الطالب باستقبال الكلية وتحتفل

 وكالءال والسادة الكلية، عميد/ الدكتور  األستاذ والسيد الجامعة رئيس/ الدكتور  األستاذ السيد

 ةالكلي ألسام جميع فا اإلنجازات توالت الكلية إنشاء ومنذ. بالكلية األلسام رؤساء والسادة

 فيما يلى: نوجزها حيث الجامعية واملستشفيات
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 والطالب التعليم شئون 

 لســيدا برئاســة الجامعة رأت الطب  التعليم بتطوير االهتمام ومع الطالب أعداد فا املطرد التزايد مع -

 ال صـــــغيرة مجموعات إىا الطب بكلية الطالب تقســـــيم من بد ال أنه الجامعة رئيس/ الدكتور  األســـــتاذ

 إنشــــــــــاء إىا ذلك ترجم ولد الطب ، التدريب اســــــــــتيعاب من الطالب يتمكن حتى طالب 011 عن تزيد

 :التالية التدريس لاعات وافتتاح

 طالب 081 بسعة الباطنة األمراض مدرج. 

 طالب 081 بسعة البولية املسالك جراحة مدرج. 

 طالب 051 بسعة اإلكلينيكية الباثولوجيا مدرج. 

 عابستيإل  وذلك والتوليد والنساء واألطفال العامة الجراحة بألسام للتدريس لاعات ثالث إلافة 

 .ال هائية املرحلة طالب من املتزايدة األعداد

 طالب 511 بسعة الشاملة بالعيادة الثالث بالدور  تدريس لاعات خمسة إلافة. 

 الســمعية التعليمية   الوســائل بأحدث وإمداده طالب 511 بســعة الرئيســ   الكلية مدرج تطوير تم 

 .والبصرية

 ألف 886 لدره الجامعة من بتمويل والباثولوجيا التشـــــــــريح لقســـــــــمى مشـــــــــترك متحف إنشـــــــــاء تم 

 .جنيه

 والباثولوجيا العامة والصحة الفسيولوجيا بألسام مدرجات إنشاء تم. 

 تجهيز لاعات تدريس بألســـام الباراســـيتولوجى و الهســـتولوجى و الفارماكولوجى و الطب الشـــرعى  تم

 الصــــور  فا ذلك تمثل ولد املجتمع، وخدمة والبحث  التعليم  باملســــتوى  لل هوض الكلية دعم تم كما -

 :ا تية

 أجهزة لشــــــــراء جنيه ألف 611 بمبلغ األكاديمية األلســــــــام الجامعة رئيس/ الدكتور  األســــــــتاذ دعم 

 .والتدريس باملعامل لل هوض تعليمية

 لطبيةا لإلســــعافات دورات لتنفيذ بالســــتيكية موديالت علا الطالب مهارات تنمية مركز تجهيز تم 

 .ب الط التعليم تطوير مركز بجوار األرض   بالدور  املركز هذا ويقع, الحوادث حاالت عالج وكيفية

 والدراســـــات األوىا الســـــنوات لطالب الحديثة األجهزة من العديد وشـــــراء الطالب معامل تطوير تم 

 .جنيه ألف 311 بمبلغ العليا
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 011 بمبلغ واملجالت الكتب الجامعة دعمت ولد جنيه ألف 031 بمبلغ الكلية مكتبة تطوير تم 

 .جنيه ألف

 املناســــــــــب العلم  الجو لتهيئة جنيه مليون  8 بمبلغ األكاديمية األلســــــــــام جميع ودعم تحديث تم 

 .للتدريس

 ليكون  تشــــــــغيله بدأ إىا باإللــــــــافة بالكلية اإللكترون  امليكروســــــــكوب مكان تطوير من نتهاءاإل  تم 

 .والجامعة بالكلية العملية لألبحاث مركزا

 جنيه ألف 385 بتكلفة بالكلية الكنترول ألعمال مبن  إنشاء تم. 

 تجهيز مع( عصــام كفر شــارع جهة) الغربية الجهة من الكلية لطالب أســاســ   مدخل تجهيز تم كما 

 .الالئق املستوي  علا لتكون  الطب كلية مداخل جميع

 املناهج لجنة

 القطاع لجنة لرار علا بناء 08/0/8115 فا الكلية مجلس لقرار تطبيقا بالكلية املناهج لجنة شــــــكلت

 .06/0/8113 فا املنعقدة بجلسته للجامعات األعلى باملجلس الطب 

 :  من املناهج لجنة وتتكون 

 رئيسا     الكلية عميد/ الدكتور  األستاذ السيد -

 مشرفا  والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل/ الدكتور  األستاذ السيد -

و الباراســــــــــيتولوجى  والفارماكولوجا والباثولوجا والفســــــــــيولوجا التشــــــــــريح ألســــــــــام رؤســــــــــاء الســــــــــادة -

         (.األكاديمية للمرحلة بالنسبة)

 والصــحة والرمد والتوليد والنســاء واألطفال العامة والجراحة العامة الباطنة ألســام رؤســاء الســادة -

      (.اإلكلينيكية للمرحلة بالنسبة) العامة

 ليمث وا خر اإلكلينيكية األلســـــام يمثل أحدهم التعليم فا الخبرة ذوي  من أســــتاذ 8 عدد تضـــــم كما -

 .األكاديمية األلسام

 .الخامسة وحتى الثانية الفرلة من بالكلية الدفعات أوائل تضم كما -
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 :املناهج لجنة أهداف

 .دخولهم بداية عند للطلبة لصيرة ملدة( (Orientation Program عمل .0

 .  واملراحل للسنوات التعليمية األهداف ولع .8

 .وتنفيذه Curriculum)) عمل علا اإلشراف .3

 :التكميلية االمتحانات ونظم التدريس وطرق  املناهج تنفيذ متابعة .4

 .واالمتحان التدريس فا ودوره الجامعا الكتاب أهمية علا دائما التنويه -أ

  القسم بمعرفة ولع الذي للمنهج طبقا للطالب األسئلة نمط تغيير -ب

 التصـــحيح لبل النقاط أهم يتضـــمن مختصـــر إجابة نموذج ملخص بوجود االلتزام لـــرورة -ت

 .القسم كتاب مع يتماش  
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 التظلمات لجنة

 من دللتأك القانونية الفترة فا النتائج عن اإلعالن عقب الطالب تظلمات بمراجعة اللجنة هذه تقوم

 ن لشــــــــــــئو  الكلية وكيل/ د.أ برئاســــــــــــة اللجنة هذه وتتشــــــــــــكل, لذلك املنظمة القانونية القواعد تطبيق

 :من كل عضوية و الطالب

 .بالنتيجة املعن  الكنترول رئيس -

 .القسم رئيس -

 .املناهج لجنة من أستاذ -

 .الطالب شئون  مدير -

 ليةالك مجلس علا الفرق  لجميع التظلمات بنتيجة تقرير عرض مع خاص ســــــجل فا ذلك إثبات ويتم

  .التاىا
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 الطب  التعليم تطوير مركز

 ظهرت لذا مراحله، كافة فا التعليم شـــــمل لد العلوم مجاالت جميع فا حدث الذي الهائل التطور  إن

 توي املســـــــــ إىا الخريج بمســـــــــتوي  واالرتقاء التعليم تطوير مهمتها الكلية داخل كيانات إلنشــــــــاء الحاجة

 الكليةب األرضــــ   بالدور  إنشــــاؤه تم الذي الطب  التعليم تطوير مركز الكيانات هذه ومن, الالئق العلم 

 .البالستيكية النماذج باستخدام الطالب مهارات لتطوير مركز به ألحق لد و الجامعة، من بدعم

, تواملهارا املعلومات بين املناســــــــــــب التوازن  تعط  الذي التعليم هو الجيد الطب  التعليم أن وحيث

 همأ فإن الطبية للممارســـــــــــة املطلوبة األســـــــــــاســـــــــــية املهارات بإتقان يتمتع وهو الطالب يتخرج بحيث

 : ا الطب  التعليم تطوير مركز أهداف

 رجاتاملخ إىا الوصـــول  دون  تحول  الت  والصـــعوبات الطب  التعليم تواجه الت  التحديات تحديد: أوال

 (intended learning outcomes) املستهدفة التعليمية

 هدافأ تحديد إىى باإللــــــافة االحتياجات تحليل تشـــــمل الت  املناهج تصـــــميم طرق  علا التعرف: ثانيا

 .الطالب وتقييم التدريس وطرق 

 .مولوعية أكثر تصبح بحيث الطالب تقييم طرق  تطوير: ثالثا

 power point) صـــــورة فا بنفســـــه دروســـــه تحضـــــير علا التدريس هيئة عضـــــو وتدريب تشـــــجيع: رابعا

presentation) بالكلية املتاحة التكنولوجية الوسائل استعمال علا التدريب مع. 

 تعمالاســــ علا واألســــاتذة الطالب وتشــــجيع للطالب اإلكلينيك  التدريب إســــتراتيجيات تحديد: خامســــا

(clinical learning guides)  وكذلك (clinical check list.) 

 وإتاحة( couching) والتدريب( teaching) التدريس   األداء لتحسين عمل وورش ندوات عقد: سـادسا

 (.basic skills) األساسية املهارات إلتقان الطالب أمام متساوية فرص

 فا تقدمهم عن للطالب( feed back) مرتجعة تغذية إعطاء علا التدريس هيئة أعضـــاء تدريب: ســـابعا

 (.mastery learning) باإلتقان التعليم طرق  باستخدام الدراس   املنهج

 املنه  األداء وتطوير املستمر الطب  للتعليم عمل ورش وإعداد الخريجين متابعة: ثامنا
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   الجودة لمان وحدة

 :تطورها و الوحدة نشأة

 الداخلية الجودة نظام مشـــــــروع مخرجات كإحدى 8115 مايو فا الجودة لـــــــمان وحدة تأأنشـــــــ

 (.QAAP) االعتماد و ودةــالج انــلم روعــمش لــلب من هـــتمويل تم الذي و اــطنط طب بكلية

 وكذلك الدراســـــــــ   البرنامج و الدراســـــــــية املقررات من لكل تقرير و كامل توصـــــــــيف إعداد تم ثم

 شـــروعمل القومية الهيئة لبل من الوثائق هذه مراجعة بعد و للكلية الســـنوي  التقرير و الذات  التقرير

 بـــاملشـــــــــــــــاركـــة التطوير و ا الثـــانيـــة للمرحلـــة لالنتقـــال الكليـــة اختيـــار تم عتمـــاداإل  و الجودة لـــــــــــــمـــان

(Developmental Engagement.) 

 املراجعين و الخبراء من فريق  ها لام الت ( Peer Reviewers) النظراء املراجعين زيارة تمت لقد و

 أكتوبر 30 إىى 82 من أيام أربعة واســــــــتمرت عتماداإل  و الجودة لــــــــمان ملشــــــــروع القومية الهيئة من

 ىىإ للتقدم مؤهلة الكلية أصـــــــبحت الزيارة ع ها تمخضــــــــت الت  النتائج و التقارير على بناء و  ،8117

 2 بتاريخ عليه ال هائية املوافقة تمت الذي و( CIQAP) عتمادلإل  والتأهيل املســــــتمر التطوير مشــــــروع

 .8112 أبريل

مســــــــــاهمة  2111111) 00011274عتماد ماىى لدره إوبفحص هذا املشـــــــــروع حصــــــــــلت الكلية على 

مســــــــــــاهمة الجامعة ( وذلك لتجهيز الكلية لالعتماد املؤســــــــــــســــــــــــ ى ولقد تم تجهيز  3011274املشــــــــــــروع   

 لل
ً
عتمـــاد . وكـــذلــــك تم تجهيز الكليــــة طلوبـــة لإل عـــايير املمالعـــديـــد من لـــاعـــات التـــدريس واملعـــامــــل طبقـــا

ــــــــــــــــــــــ  جهزة املطلوبة لتطوير وشــــــــــراء العديد من أجهزة التعليم الصــــــــــوتية واملرئية وباقى األ  wifiبشــــــــــبكة الـ

 العملية العلمية والتعليمية والبحثية بالكلية من خالل ميزانية هذا املشروع .

 . 5/2/8108نتهاء وتسليم املشروع بتاريخ تم اإل 

على ذلك تقدمت الكية بطلب رســمى لزيارة االعتماد من لبل الهيئة القومية لضــمان جودة  وبناءً 

ك التنظيم لزيارة املحاكاة والتى تمت خالل الفترة من لوســـــــــبق ذ 02/6/8108بتاريخ اإلعتماد التعليم و 

8-4/01/8108 . 

التعليم واالعتماد اســـــــــــــتقبلـت الكليـة فريق زيارة االعتماد من لبل الهيئة القومية لضـــــــــــــمان جودة 

ولقـــــد تم حصـــــــــــــول الكليـــــة على االعتمـــــاد من لبـــــل الهيئـــــة القوميـــــة  80/8/8103-02خالل الفترة من 

 عتماد .لتكون أول كلية بالجامعة تحصل على اإل  5/8/8104لضمان جودة التعليم والعتماد بتاريخ 

 الثالث بالدور  ســـينا ابن لاعة بجوار  جرة عن عبارة الوحدة فيه أنشـــأت الذي املقر كان لقد و

 النظم وحدة الجديد املقر هذا يضـــــــــــــم و, الرابع بالدور  تســـــــــــــاعاإ أكثر لهـا مقر تجهيز تم ثم بـالكليـة

 .للكلية االلكترون  املولع وحدة وكذلك واملعلومات
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 :الوحدة أهداف

 :خالل من الطب بكلية شامل جودة نظام إرساء إىا أساسا الجودة لمان وحدة تهدف

 .الداخلية واملراجعة املتابعة نظام إرساء -0

 .والتعليم  اإلداري  األداء جودة عن الدورية التقارير نظام إرساء -8

 والعالمات القومية األكـاديمية للمعـايير  وموافقتهـا تحـديههـا بغرض دوريـا التعليميـة البرامج تقييم -3

 .العاملية املرجعية

 .بالكلية والتطوير التحسين خطط متابعة -4

 مشـــــــــــــروع عقد الكلية ولعت الغرض ولهذا واألكاديم ، املؤســـــــــــــســـــــــــــ   عتمـاداإل  لنيـل الكليـة تـأهيـل -5

 .8112 أبريل 2 فا العاىا التعليم وزارة مع (CIQAP) لالعتماد والتأهيل املستمر التطوير

 ةلدعو  تمهيدا املطلوبة القياســــــــــــية املعايير الســــــــــــتيفاء املكثفه الجهود بدأت 8112 مايو  من وابتداء

 ان اداالعتم درجة ومنحها الولــع وتقييم الكلية لزيارة واالعتماد التعليم جودة لضــمان القومية الهيئة

 .هللا شاء

 ســـمالق عدادإ فى بدوره لســـم كل تشـــارك حت  الكلية ألســـام جميع على عتماداإل  معايير توزيع تم ولقد

 . القسم داخل املطلوبة املعايير وتحقيق

 مادعتاإل  معايير تحقيق مدى من للتحقق لأللســام متتالية متابعة بزيارات الجودة لــمان وحدة وتقوم

 . املطلوب الفنى العون  وتقديم القسم داخل

 :الجودة لمان وحدة مهام

 :ا ت  لتحقيق وذلك التعليمية العملية فا املشاركين جميع بين العمل تنسيق (0)

 خــــدمــــة وجودة البحوث، جودة ولـــــــــــــمــــان اإلداريــــة، والجودة األكــــاديميــــة الجودة لـــــــــــــمــــان 

 الجودة لضـــــــــــــمـــان القوميـــة الهيئـــة من معتمـــد داخلا نظـــام خالل من للمجتمع الجـــامعـــة

 .العاملية النظم فا مرجعيته وله عتمادواإل 

 هيئة أعضــــــــاء - اإلدارة وأســــــــاليب هيكل: تشــــــــمل والت  الكلية ألنشــــــــطة ســـــــنوي  ذات  تقييم 

 - العلمية البحوث - التعلم فرص جودة - التعليمية والبرامج األكاديمية املعايير - التدريس

 .الجودة إدارة - املجتمع مشاركة



                                                                                                                 

28 
 

دليل الطالب   

 لــــــوابط ولــــــع مع القوة نقاط زيادة و الضــــــعف نقاط تقوية على للعمل خطة ولــــــع 

 .الخطة هذه ملتابعة

 :طريق عن وذلك للكلية الذات  التقييم عناصر لجميع املستمر للتحسين عمل فرق  تكوين (8)

o العمل ورش. 

o الندوات. 

o لذهنىا والعصف االستماع جلسات. 

 :تشمل األداء وتحليل لتقييم نظام ولع (3)

o ومعاونيهم والقيادات التدريس هيئة أعضــــــاء جميع أداء لتقييم نماذج وولــــــع صــــــياغة 

 .بالكلية العاملين وجميع

o الكلية فا التعليمية العملية تقييم استمارات لتحليل نظام ولع. 

o واإلداري  األكاديم  األداء تقييم نماذج لتحليل نظام ولع. 

 العناصــــــر اســــــتيفاء يضــــــمن بالكلية العاملين جميع بين الجودة فكر لنشــــــر لأللســــــام فن  دعم (4)

 :التالية

o األلسام من لسم بكل للجودة منسق تحديد.  

o الذات  التقييم تقارير إعداد فا األلسام مساعدة. 

o للمقررات التقارير وكتابة واملقررات، الدراســــية البرامج توصــــيف فا األلســــام مســــاعدة 

  .والتقويم والتقييم القياس وكذلك الدراسية والبرامج

 :لالعتماد والتأهيل الجودة لضمان  والتدريب التوعية استمرار على العمل (5)

o والطالب ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء) الكلية فا الجودة بثقافة الخاص الوعا نشر 

 (.واإلداريين

o توصـــــــــــــيف مثـــل الجودة  هــا تعمــل الت  املجــاالت كــل فا العمــل ورش و النــدوات عقــد 

  .والتقويم القياس طرق  وكذلك تقاريرها وكتابة واملقررات، الدراسية البرامج
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 الجامعية املستشفيات

 

 :ا تية املستشفيات على موزعة سريرا 0517 األسرة عدد إجماىا ●

 الرئيس   املستشف  .0

 والحنجرة واألذن واألنف الرمد مستشف  .8

 لتصادياإل العالج وحاالت التدريس هيئة وأعضاء الطلبة لعالج الطلبة مستشف  .3

 األورام لعالج مبن  .4

 والحميات الحارة املناطق طب حاالت لعالج مبن  .5

 الطوارئ  مستشف  .6

 الجديد والعصبية النفسية األمراض مستشف  .7

 األلســــــــــــام وعيادات واألشــــــــــــعة اإلكلينيكية الباثولوجيا ألســــــــــــام وبه الخارجية العيادات مبن  .2

 . العملية للدروس الطالب ومدرجات

 مستشفى طنطا التعليمى العاملى . .2

 ىالرئيس  املستشف  بداخل للمستشفيات مركزي  معمل .01

 السرطان حاالت لعالج الخطى للمعجل مبن  .00

 

 

. 
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 الهيكل االدارى للكلية

 السادة رؤساء االلسام

 االســــــــــــم الـقـســـــــــم م

 أ.د/ محمد زكريا حسين حسن واملناعةامليكروبيولوجيا الطبية   0

 السيد شعبان عبد املطلب هويدىأ.د /  األمراض الجلدية والتناسلية  8

 ا.د/ روميساء على الشربين  الفسيولوجيا الطبية  3

 ا.د/ مها مصطفى فهمى شملولة الباثولوجيا الطبية  4

 عماد عبد الفتاح امليهىأ.د/ جراحة العظام  5

 نوفلحمد أأ.د/  الجراحة العامة   6

 .د/ ياسر رجب محمود سراجأ طب العين وجراحتها  7

 براهيم عبد املنعم سرحانإا.د/ نجالء  الهستولوجيا الطبية  2

 سماعيلإسماعيل حسين إا.د/ هويدا  الطفيليات الطبية  2

 منال محمد على البطشا.د/  الكيمياء الحيوية الطبية  01

 السيد محفوظ بدرانامال أ.د/  التوليد وأمراض النساء  00

 أ.د/ أيمن أحمد حسان جراحة املسالك البولية  08

 أ.د/ محمد فتحى السيد داود األشعة التشخيصية والتصوير الطب   03

 هاله محى الدين محمد الجندىأ.د/  التخدير والعناية املركزة الجراحية  04

  مى عبد الرؤوف عيس  أ.د/  االمراض العصبية والنفسية   05

 أ.د/ أمانى عبد الرحيم أحمد عابدين  الفارماكولوجيا الطبية  06

 أ.د/ ميرفت عبد الستار السرجانى الطب الطبيعى والتأهيل  07

  جازى محمد محمد  جازى أ.د/  األمراض الباطنة  02

 مجدى سعيد مصطفى محمدأ.د/  التشريح األدمى وعلم األجنة  02

 جبر حمد توفيقأهشام أ.د/  عالج األورام باألشعاع  81

 براهيمإبو أسهام فهمى بدر أ.د/ طب القلب واألوعية الدموية  80

 طه إبراهيمحمد أ.د/عبد الهادى م جراحة القلب والصدر  88

 هدى مختار عبد القادر بحرأ.د/  األمراض الصدرية  83

 براهيم محمد سيف الدينإعلى أ.د/  جراحة املخ واألعصاب  84

 صالح الدين عبد الحىاهال أ.د/  الصحة العامة وطب املجتمع  85

 محمد ناصر الشيخأ.د/  األذن واألنف والحنجرة  86

 فتحيه السيد عسلأ.د/  طب املناطق الحارة والحميات  87
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 نبيل مصطفى العيسوى ايوبأ.د/  طب األطفال  82

 حمد مشهور أيمان عبد الحى إأ.د/  الباثولوجيا األكلينكية  82

 محمود سليمانيمان مصطفى إأ.د/  الطب الشرعى والسموم   31

 حمد حسن الهنيدىأمحمد أ.د/  طب الطوارئ واألصابات  30

 أ.د/ نادر جمعه على املليجى جراحة التجميل واالصالح  38

 ا.د/ حسن عبد العاطى حسن على جراحة االوعية الدموية  33
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 املكاتب الرئيسية بالكلية

 

 الـكـليـــــة عـمـــــــــيـدمكتب أ.د /

 

 الـكـلية عـمـيـدمدير مكتب أ.د /    ربيعمها سراج الدين /  أ

 سكــــــرتــــاريـــة                   أ/ توفيق رزق هللا سليم 

 سكــــــرتــــاريـــة                   براهيم محمود الفقىإ/  أ

 سكــــــرتــــاريـــة                   رلا مصطفى رجب/  أ

 سكــــــرتــــاريـــة                  أ/طه حسين طرات

 سكــــــرتــــاريـــة                  أ/محمد على السيد

 

 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيلمكتب أ.د / 

 أ/ همت مصطفى عبد الجواد

 والبحوث العليا ساتاالدر  لشئون  الكلية وكيلمكتب أ.د / 

 أ/ فاتن فتحى أبو اليزيد

 ـــالبـوالطـ التعـــليم لشئــــون  ةيالكلـ ليوكمكتب أ.د / 

 أ/ رانيا محمد عبد الغنى
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دارية اإل  األلسامدارت و مديرى اإل  السادةأسماء 

 بالكلية

 
 ةـــــــالكلي امـــــــــــع نـــــــــيـأم                   سماعيلصبحى سيد إ/ السيد

 الـكـلية عـمـيـدمدير مكتب أ.د /    مها سراج الدين ربيع/  السيدة

 الحسابات إدارة                     عاطف حامد فاخر/ السيد

 الشباب رعاية إدارة                      وفاء أحمد شلش  / ةالسيد

 الطالب و التعليم شئون  إدارة                                  سلوى امين/السيد

 ى واالدارى املاى التوجيه إدارة                                  ىعريبفريد  زكريا/ السيد

 إدارة الشئون القانونية                  السيد / نبيل صالح الدسوقى

 العاللات العامة إدارة      سعاد الشبراوى إبراهيم/ ةالسيد

 والبساتينإدارة الحدائق                                  سهام أحمد شوقى/ ةالسيد

 إدارة الخدمات الفنية                  أمانى ايمن الصباغ/ ةالسيد

 الشئون العامة إدارة                   أحمد الرفاعى حماد/ السيد

 القيد والحفظ إدارة                                  هنـــــاء محمد ريشة/ ةالسيد

 التوريدات إدارة                       نبيله ميخائيل نصيف/ ةالسيد

 الشئون اإلدارية إدارة      ميرفت نجيب املصرى / ةالسيد

 إدارة شئون اعضاء هيئة التدريس                                السيدة / رلا حماد رفاعى

 إدارة شئون العاملين   السيدة / صفاء ابراهيم موس ى

 وحدة مجمع الكنتروالت             زكى محمد عبد الرحيم/السيد

 وحدة الطبع والتصوير   جمال عبد املنعم عيد/ السيد

 لسم االستحقالات                         الرفاعى أحمد محمد/السيد

 الصيانة وحدة           هبه هللا السيد يوسف /املهندسه

ومشـــــــــــــرفــه على الــدراســــــــــــــات  الثقــافيــة العاللــات  سوسن عبدالسالم السعداوى / ةالسيد

 العليا

 مكتبة الكلية   براهيمإساميه حسن / ةالسيد

 الكلية خزينة                                براهيم فرجإخيرية / ةالسيد

 إدارة الشئون املالية                السيد / إيهاب عبد الفتاح السمدونى

 أمانة مجلس الكليةشئون                  صباح محمد أحمد /االنسه

 إدارة التخطيط واملتابعة   محمد فاروق عريبى/ السيد
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 الكلية مبن 

 الجناح االتسر الجناح االيمن الدور 

 - (املشرحة) التشريح لسم رض ىاأل 

 مركز - الكلية سنترال

 - الطب  التعليم تطوير

 امليكروسكوب وحدة

 االلكترون 

 مدير أمن الكلية

 الشــــــــــــئــون  - املــتــــــابـعــــــة و الـتــخـطـيـط -الـثـقــــــافـيــــــة العاللات

 - الطالب و التعليم شـــئون  - الخريجين شـــئون  - الهندســـية

املولع االلكترونى  – الطالب رعاية - الطالب اتحاد  جرة

 الشــــــــــئون  - العامة الشــــــــــئون  - العليا الدراســــــــــات - للكلية

 - العاملين شــــــــئون  - االســــــــتحقالات - الحســــــــابات - املالية

 العاللات - الخزينة - اإلداري  و املاىا التوجيه - األرشـــــــيف

 مدخل - الفســـــيولوجا مدرج - التصـــــوير و الطبع - العامة

   مكتب أمين الكلية -للكلية فرعا

 لــــــاعــــــة - الــتشـــــــــــــريـــح لســـــــــــــم الدور االول 

 الرئيســـــــ   املدرج - املؤتمرات

 الـــــبــــــاثـــــولـــــوجـــــيــــــا مـــــتـــــحـــــفـــــ  -

 والتشريح

 الفسيولوجا لسم

 - الحيويـــــة الكيميـــــاء لســــــــــــم الدور الثانى

 - البشــــــــــــريــــة التنميــــة وحــــدة

 املــجــلــــــة - الــكــلــيــــــة مســــــــــــجــــــد

 سينا ابن لاعة - العلمية

 و يمالتعل لشــئون  الكلية وكيل مكتب - الكلية عميد مكتب

 - البحوث و العليا للدراســات الكلية وكيل مكتب - الطالب

 الخدمة العامة مكتب - البيئة لشــــئون  الكلية وكيل مكتب

 الطبية الطفيليات لسم - الكلية مجلس لاعة -

 متحف - الباثولوجيا لســــــــم الدور لثالث 

 لــطــفــ  مــحــمــــــد/ د.أ ومــــــدرج

 لـــــــــــــــــمــــــان وحــــــدة - بـــــيـــــومــــــ 

 الجودة

 الصــــــحة لســــــم - الطالب مكتبة - العليا الدراســــــات مكتبة

 مدرجين وبه العامة

 – الفــــــارمــــــاكولوجيــــــا لســــــــــــم الدور الرابع

مــــــــــــــــدرج  -الــــــــــــــــتــــــــــــــــوريــــــــــــــــدات

 الفارماكولوجى

 زى املعمل املرك -الكنتروالت مجمع - امليكروبيولوجيا لسم

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 

 الخامس

 و الشـــــــــــــرعـــا الـــطــــــب لســـــــــــــم

 االستشارات مركز - السموم

 متحف - الشـــــــــــرعية الطبية

 - الشــــــــــــــرعـــا الـــطــــــب ومــــــدرج

 قانونيةال ن ئو الش

 الهستولوجيا لسم
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  والطالب الجودة

 ما معنى إعتماد مؤسسة تعليمية 

 

 االعتماد هو اعتراف موثق 

القومية لضمان الجودة من الهيئة 

 عتمادواإل 

 للمؤسسة التعليمية

التى نصت على الحد األدنى ملتطلبات 

اإلعتماد ) املعايير القياسية األكاديمية 

 القومية(

التى حققت رسالتها فى محورى القدرة املؤسسية والفاعلية 

 التعليمية بما يتوافق مع الحد األدنى

 

 اذا نسعى اىى االعتماد ؟مل

  ألنه متطلب لومى ودوىى 

 لإلعتراف بخريج الكلية / الجامعة 

 ألنه إعتراف موثق 

 ألنه تعنى أن الكلية / الجامعة تحقق الحد االدنى من متطلبات لمان الجودة واإلعتماد 

 لكى نحتل مراكز متقدمة بين ترتيب الكليات 

 

 ما الذى تعود على الكلية / الجامعة من االعتماد ؟

  الخريج فى سوق العمل واملؤسسات العلمية املناظرةأهلية شهادة 

 تحقيق التميز والتنافسية ومراكز متقدمة عند تقييم مستوى كفاءه أدائه 

 التأهل لإلعتماد الدوىى 

  الدعم املاىى من الدولة 

 عدد طالب اكبر = زيادة فى مصادر تمويل الكلية / الجامعة 
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 ما الذى تعود على الطالب ؟

 ةالدراس العمل

لتحاق بمؤسسات علمية رفيعة املستوى للدراسات اإل التأهيل

 العليا والتعليم الطبى املستمر

 

 جراءات عملية التقويم واالعتماد ؟إما  ى مراحل و 

  الدراسة الذاتية 

  زيارة إستطالعية 

 ملف التقدم لإلعتماد 

 التقدم بطلب اإلعتماد 

 موافقة اللجنة املختصة 

 املراجعة الخارجية 

 

 املراجعة الخارجية

 تشكيل فريق املراجعة الخارجية 

 القيام بزيارة تمهيدية ثم زيارة ميدانية 

 إعداد تقرير املراجعة الخارجية 

 إخطار الكلية 

 

  الراجعة لتغذيةا

ستمرار لتحسين العملية التعليمية و تعتبر الطالب عامال هاما و مؤثرا فا هذا الصدد إتسعى الكلية ب

 Studentعتبار التغذية الراجعة من الطالب ) خالل وحدة لمان الجودة باألخذ فى اإل فتقوم الكلية من 

feed back  ( عن طرق التدريس )Teaching Methods ( والتقييم )Assessment فا عملية التدريس )

مولع اإلعتبار . وذلك فا اهاية كل مقرر وبصفة مستمرة خالل العام يطلب من الطالب أن يمأل 

تغذية راجعة تشمل بعع األسئلة املعدة سلفا ؛ وهناك فرصة إللافة بعع التعليقات  استبيان

املكتوبة . تقوم وحدة لمان الجودة وااللسام بتحليل نتائج التغذية الراجعة و رفعها إىى األستاذ 

( ومن تشاركونه التدريس . يقوم Course Coordinator) نسق املقرر مئيس القسم ثم إىى الدكتور ر 

تدريس املقرر لإلجتماع لولع مقترح بخطة لتطويره بناء على فى  نسق املقرر بدعوة من تشاركونهم
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هذه التغذية الراجعة . ويقوم منسق املقرر بإدراج مقترح خطة التطوير هذه فى البند الخاص  ها 

مان ( عند إعداده له . تقوم وحدة ل Course Annual Reportبنموذج التقرير السنوي للمقرر ) 

( بناء علا بيانات تقارير البرامج الت  Faculty Annual Reportالجودة بإعداد التقرير السنوي للكلية ) 

تقدمها ألسام الكلية . وم ها تقترح خطة التطوير الشاملة للكلية وترفعها إىا األستاذ الدكتور عميد 

 . ثم رفعها إىا األلسام للتنفيذ الكلية ومجلس الكلية لتحديد األولويات فا خطة اإلصالح واعتمادها

 ثم تقوم وحدة لمان الجودة بمتابعة التنفيذ فا العام التاىا . 

 الساعات املكتبية

من خالل الساعات املكتبية يقوم كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بتخصيص ولت معلن علا 

يلهم للمقرر الذي مكتبة وذلك إلتاحة الفرص لعقد لقاءات مع الطالب لحل أى معولات تعوق تحص

يقوم بتدريسه لهم . إذا تعذر ذلك يقوم الطالب باالتصال بمنسق هذا املقرر لحل أى مشكلة تعوق 

 تحقيقهم للنتائج التعليمية املستهدفة لهذا . أو اإلتصال بمنسق البرنامج حال عدم حل املشكلة . 

 زيارة املتابعة الداخلية 

اللسام يتم لقاء مع الطلبه الخد ارائهم من حيث نقاط القوة ومن خالل زيارات املتابعة الداخلية ل

ونقاط الضعف فا القسم بكل حريه فا عدم وجود أي عضو هيئة تدريس تابع للقسم ومنالشة هذه 

جتماع الختام  لزيارة املتابعة الداخلية ثناء اإل أعضاء هيئة التدريس بالقسم أالنقاط بجدية مع كافة 

 عقد بقاعة مجلس الكلية فا  وجود األستاذ الدكتور عميد الكلية وإدارة الكلية وفريق الزيارة . توالذي 

 

 

  



                                                                                                                 

38 
 

دليل الطالب   

 

 

 

 

 

 الجزء الثانى

 معلومات عن البرنامج الجديد 

  بنظام النقاط املعتمدة          
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 مقدمه

 

 فا يدرس ( integrated ) تكاملى برنامج هو طنطا طب كلية فا البكالوريوس ملستوي  الدراس   البرنامج

 التنفيذية الالئحة من ٤٥١ املاده بتغيير الوزراء مجلس لرار( املعتمده النقاط بنظام سنوات خمس

 او والسريرية األساسية الطبية العلوم بين التكامل او الدمج درجة مع )الجامعات تنظيم لقانون 

 التعليم جوده لمان القومية للهيئة املرجعية االكاديمية باملعاييرالقومية جاء ملا طبقا االكلينيكية

 التعلم نظام على تعتمد والت  2017 عام فا والصادرة الحالية نسختها فا (NARS) العربية مصر بجمهورية

 بشكل األداء وتقييم الجودة عاىا تعليم تقديم إىى يهدف عامل  كتوجه الطبية الجدارات على القائم

  والحياتية والعلمية الشخصية املهارات بكل ملما طبيب مستمرلتخريج
َ
 طبية خدمة تقديم على ولادرا

  . مصر خارج أو داخل متميزة

  



                                                                                                                 

40 
 

دليل الطالب   

 هامة تعريفات

 

 الدراسية البرامج لتوصيف منهجية طريقة املعتمدة النقاط نظام تعتبر :للبرنامج املعتمدة النقاط نظام .أ

 الطالب من املبذول  الدراس   الجهد إىى استنادا الدراسية البرامج ألجزاء معتمدة نقاط تحديد طريق عن

 .التعليمية لألهداف للوصول  املطلوبة الدراسية الساعات عدد فى متمثال

 . رئيسيان فصالن :الدراسية السنة . ب

 . االمتحانات متضمنة اسبوع 18 اىى 16 من الدراس ى الفصل یتراوح :الدراس   الفصل . ت

 .الكلية مجلس يحددها خاصة رسوم نظير ويكون  أسابيع ثمانية من يتكون  :الصيف  الفصل . ث

 مجموع من تتشكل والت  واالختيارية اإلجبارية الدراسية املقررات مجموعة  ا : الدراسية الخطة . ج

 . العلمية الدرجة على للحصول  بنجاح اجتيازها الطالب على يجب الت  التخرج متطلبات وحداتها

 . املعتمدة الدراسية للخطط وفقا الدراسية املرحلة على الدال هو :الدراس   املستوى  . ح

 لكل ويكون  تخصص كل فا املعتمدة الدراسة خطة لمن دراسية مادة : (module) الدراس   املقرر  .  

 مقررات من سواه عما واملستوى  املحتوى  حيث من يميزه ملفرداته مفصل ووصف واسم ورمز رلم مقرر 

 دراسية مقررات بالبرنامج ويوجد .والتطوير والتقييم املتابعة لغرض القسم به يحتفظ خاص وملف

 الجسم أجهزة تدرس ومقررات العرض   التكامل استخدام فيها يتم الطبية العلوم اساسيات تمثل منفردة

 أو واحد مهارى  ملجال منفردة مقررات كانت سواء املختلفة املهارات ومقررات الرأس   التكامل فيها يتم

 املقررات بجانب الحلزون  التكامل تمثل املهارات من عدد وتغطى الوحدات من العديد  ها مقررات

 .السريرية

  س  درا فصل فا فيها بالتسجيل للطالب تسمح الت  الدراسية املقررات مجموع : الدراس   العبء . د

 .لالئحة التنفيذية القواعد حسب الدراس   للعبء واألدنى األعلى الحد ويتحدد
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 جميع يدرسها املعتمدة الدراسية الوحدات من محدد لعدد معينة إجبارية مقررات : البرنامج متطلبات . ذ

 . البرنامج طلبة

 الوحدات من مطلوبا عددا يحقق ما الطالب م ها يختار املقررات من مجموعة :ختياريةاإل  املقررات . ر

 6 الدراسية وحداتها عدد ويبلغ الدراس   للبرنامج ختياريةاإل  للمقررات واملخصصة املعتمدة الدراسية

 وحدات
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 :املتكامل البرنامج رسالة

  متميز خريج إعداد
ً
  محليا

ً
، والليميا

ً
 مهارات وإكتساب الجودة عالية صحية رعاية لتقديم مؤهل ودوليا

 والتنمية وتطبيقه العلمى البحث فى واالنخراط والقيادة الذاتى التعلم على لدرته زيادة مع مبكرة مهنية

 .املهنة أخالليات إطار فى املستدامة املهنية

 :املتكامل للبرنامج التعليمية األهداف

o الحديثة األساسية الطبية باملعلومات الطالب زويدت. 

o للمرض ى االكلينيكية املشاكل لحل واستخدامها الطبية املعلومات لتطبيق الطالب عدادإ. 

o والقيادية واالكلينيكية والفكرية التواصلية املهارات نميةت. 

o كفء طبيب إلعداد للطب املختلفة الفروع تكامل. 

o املختلفة املقررات بعع ختيارإ فى حرية الطالب إعطاء. 

o  العلم البحث منهجية وتطبيق املستمر الطبى التعليم على الطالب حث 

o املهنة ألخالليات األساسية لقواعدإ. 

o  املجتمعية حتياجاتباإل  الطبى التعليم ربط 

 :للبرنامج املميزة السمات ومن

o التميز ونقاط العاملية بين الدمج طريق عن املعتمدة النقاط بنظام الحديثة الطبية املناهج تطبيق 

 .املصرية بالبيئة

o التنسيق لتحقيق املتكاملة الدراسية والوحدات املنفردة املقررات من مزيجا البرنامج يتضمن 

 واألفق  الرأس   التكامل منظومة خالل من واألكلينيكية االساسية الطبية العلوم بين والتكامل

 .والحلزون 



                                                                                                                 

43 
 

دليل الطالب   

o وحدة بين التعاون  خالل من وذلك والتكرار التداخل من الدراسية والوحدات املقررات خلو 

 .بالكلية العلمية لسامواأل والتقييم املناهج

o لآلداء املستمر والتقييم للطالب كاديم األ اإلشراف مع الجودة عاىا تعليم تقديم . 

o وغيرها التفاعلى التدريس طرق  مثل النشط التعلم ستراتيجياتإ إستخدام. 

o فى الحديثة التطورات متابعة على لادر طالب إلعداد العلمى والبحث الذاتى التعلم مهارات تنمية 

 .الطبى املجال

o العملية إلدارة التعلم إدارة برنامج خالل من بعد عن والتعلم لكترونىاإل التعلم نظام استخدام 

 .التعليمية

o الطبى التعليم مجال فى العاملية للتطورات طبقا حديثة دراسية مقررات بوجود البرنامج يتميز 

 :مثل

o اإلتصال مهارات 

o املهنة واخالليات آداب 

o  األىا الحاسب لبرامج الطبيه التطبيقات لدراسة "الطبية املعلوماتية" مقرر 

o  وتطبيقاته العلم  البحث طرق 

o الطبية املهنية الجدارات 

o واأليع التغذية 

o الوبائيات 

o الطبية اإلحصاء 

o الطبية الجينات علم 
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o الدليل على القائم الطب 

o الطبية واملقابالت ستشاراتواإل  الطب  التواصل 

 حيث الطب  حصاءاإل  وتطبيق املستمر والتعلم العلم  البحث بمحور  باالهتمام البرنامج يتميز 

 على والحلزون  الطوىا التكامل لضمان بعضها على واملبنية التتابعية املقررات من سلسلة يوجد

 على لادرين الطالب ليصبح الخامسة السنة فا البحث  املشروع ىىإ الوصول  وحتى املنهج مدار

 .املعرفا للتطور  الالزمة واملهارات املعارف كتسابإو  البحث

 لبل األساسية االكلينيكية املهارات على الطالب لتدريب ركيزة بالكلية املهارات معمل مثلي 

 .املرض ى على الفعلية املمارسة

  املرض ى مع املبكر بالتعامل البرنامج يهتم. 

  مولوعية تقييم طرق  استخدام علا الدراسية الخطة تعتمد. 

  والتدريب املعملية التطبيقات تشمل وعملية نظرية دراسة للطالب الدراس   العبء تشمل 

 .املختلفة املجتمعية الخدمات على للتدريب امليدانية والزيارات العمل وورش اإلكلينيك 

  للمقررات (49 %) معتمدة نقطة 282 بعدد وإختيارية، إجبارية مقررات الدراسية الخطة تشمل 

  (6 %)اإلختيارية للمقررات معتمدة نقطة 18 وعدد اإلجبارية

 عاللة لها الت  اإلنسانية والعلوم اللغات وكذلك طبية مقررات االختيارية املقررات تتضمن 

 .العملية حياته فا الخريج ويستخدمها بالكلية وثيقةبالدراسة

  والتفكير النالد التفكير ممارسة على القدرة لديهم أطباء بإعداد الدراسية املقررات تهتم 

 .الصحية للمشاكل بتكاريةإ حلول  يجادإل  بتكاري اإل 

  أوجه ثالث إىى التدريسية الفلسفة تنقسم: 
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 o األول  املستوى  مقررات بعع فا وتتجلى واملقررات االلسام بين العرض   التكامل 

o  والثالث الثانى املستوى  مقررات فا االجهزة لدراسة االلسام بين الرأس   التكامل 

o  واملقررات العلمى والبحث والتواصل االستشارات مقررات فا ويوجد الحلزون  التكامل 

 السريرية

 الذات  التعلم نظام على الجديد البرنامج تعتمد (Self-directed learning) الطالب يقض ى حيث 

 .الكلية بداخل الذات  والتعلم البحث فى الولت بعع

 املشكالت حل على املبنى التعلم بفلسفة هتمامباإل  البرنامج يتميز (Problem Based Learning-

PBL) 

 مسبقا املشكالت هذه تحديد ويتم مقرر  كل فا الحاالت من عدد بدراسة هتماماإل  سيتم حيث 

 أساسيات تمثل املشكالت هذه أن على التأكيد مع العلمية لسامواأل البرنامج إدارة بين بالتعاون 

 .شائعة ومجتمعية طبيه

  وتقويم له مستمر تقويم وعمل متابعته ويتم كلينيك اإل بالتدريب هتمامباإل  البرنامج يتميز 

 .املقرر  ب هاية شامل

  أولية صحية رعاية لتقديم عاىى منهى مستوى  على أطباء تخريج علا املقررات تنوع تساعد 

 املحلى العمل سوق  حتياجاتإ ومواكبة املستمر العامل  التطور  مع بالتوازي  فعالة ومجتمعية

 .والدوىا واإللليم 
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Program Competencies     للبرنامج االكاديمية المعايير 

(According to NARS 2017) 

According to the competency areas of the NARS- Medicine 

competency framework, the graduate will be: 

1. A health care provider 

2. A health promoter 

3. A professional 

4. A scholar and scientist 

5. A member of the health team and a part of the health care system 

6. A lifelong learner and researcher 
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 القبول و القيد و التحويلالتسجيل و نظام 

 والقيد لقبول ا

 ما وأ علوم شعبة العامة الثانوية شهادة على الحاصلين املستجدين الطالب األساس ى البرنامج يقبل .أ

 العاىى التعليم بوزارة التنسيق مكتب طريق عن طنطا جامعة الطب بكلية للقبول  املرةحين من تعادلها

 .واملعاهد بالجامعات القبول  تنسيق مكتب طريق عن ليهاإ أواملحولين

 التعليم بوزارة الوافدين إدارة تحددها التى والشروط للقواعد وفقا الوافدين الطالب لبول  يتم . ب

 بالجامعة والطالب التعليم لشئون  العامة دارةاإل  خالل من وذلك العاىى

 الرسوم الدراسية

 املقررة الدراسية املصروفات سداد بعد بالكلية مقيدا الطالب يصبح. 

  بالتسجيل له والتسمح الطالب نتائج  جب يتم الدراسية للمصروفات الطالب سداد عدم حالة فى 

 .املستحقة الرسوم سداد لحين علىاأل  املستوى  فى

 لدرجة املؤهل ال هائى متحاناإل  الطالب دخول  عند مسددة غير دراسية رسوم ىأ وجود حالة فى 

 الرسوم كامل تسديد بعد الإ البكالوريوس شهادة صدارإ واليتم الطالب نتائج  جب يتم البكالوريوس

 .املستحقة

 التدريس ى للعبء طبقا الكلية مجلس يحددها تسجيل رسوم تضاف الصيفى للفصل التسجيل حالة فى 

 العام بداية فى للطالب تعلن نأ على الدراس ى العام بداية لبل مقرر  لكل املعتمدة النقاط وعدد

 .دراسيين عاميين كل القيمة تلك فى الكلية مجلس وينظر الدراس ى

 التسجيل االكاديمى

 جراءاتإ وتنته  الدراسة بدء لبل املقررات فا التسجيل مواعيد عن باالعالن البرنامج دارةإ تقوما. 

 الكلية مجلس ويحدد الفصل  هذا الدراسة لبدء السابق سبوعاأل  خالل دراس   فصل لكل التسجيل

 . ها املسموح املدة خالل التسجيل عن املتأخرة لبالط حاالت فا النظر اجراءات

 موافقة ويشترط لهم، املخصصين كاديمييناأل املرشدين مع ختياراتهمإ يراجعوا ان الطالب على . ب
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 .املقررات تأجيل أو حذف او تسجيل فا االكاديم  املرشد

 30 عن املعتمدة نقاطها أجماىا يزيد ال مقررات فا الفصلين من كل فا بالتسجيل للطالب تسمح . ت

 .التراكم  الطالب معدل مع يتناسب بما دراس   فصل لكل معتمدة نقطة 20 عن تقل وال معتمدة نقطة

 فا معتمدة نقطة 20 من أكثر فا بالتسجيل 2.00 عن التراكم  معدله يقل الذي للطالب التسمح . ث

 .املعدل هذا على لحصوله التاىا الدراس   الفصل

 يزيد ال بما أو كثراأل على مقررات ثالث فا الصيف  الدراس   الفصل فا تسجل نأ للطالب تسمح . ج

 مكانياتاإل  حسب الصيف  الفصل مقررات وتحدد املطروحة املقررات من معتمدة نقطة 15 عن

 .الكلية مجلس يصدرها الت  والقواعد املتاحة

 تخرج اىى يؤدى أن شأنه من ذلك كان إذا للتسجيل االلص ى الحد برفع الكلية مجلس يقوم أن يجوز  . ح

 .االكاديم  املرشد وبموافقة الطالب

 فا آخر مقرر  فا والتسجيل دراس   مقرر  حذف االكاديم  املرشد موافقة على بناءا للطالب يمكن .  

 بعد للطالب يمكن كما الرئيس   الدراس   للفصل الدراسة بدء من سبوعأ ل خال الدراس   العبء حدود

 تسجيل بدون  وىىاأل  الست سابيعاأل  خالل دراس   مقرر  من االنسحاب االكاديم  املرشد رأى أخذ

 الواجب املعتمدة النقاط من دنىاأل  الحد عن املعتمدة الساعات عدد يقلل ال وبما أخرى  مقررات

 تم مقرر  عتبارهإ ىىإ مقرر  حذف عند الالزمة جراءاتاإل  تمامإ عدم ويؤدي الفصل هذا فا دراستها

 . F تقدير الطالب ويأخذ فيه الرسوب

 االلافة شروط . د

 . الجدول  فا تعارض وجود عدم 1.

 . املعتمدة الحرة أو االختيارية املقررات أو الدراسية الخطة لمن املقرر  يكون  أن 2.

 . املطلوب املقرر  فا مقاعد توفر 3.

 . سابق متطلب وجود عدم 4.

  وفق للتسجيل به املسموح الدراس   للعبء األعلى الحد تجاوز  عدم 5.
ً
 للطالب التراكم  للمعدل ا
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 القيد ايقاف

 نأ عليه يفوله من وأ الكلية مجلس يقبله لعذر الدراس   الفصل فى ليده إيقاف فا الطالب رغب ذاإ .أ

 .االكاديم  املرشد موافقة على الحصول  بعد الطالب لشئون  بطلب يتقدم

 ثم ومن والطالب التعليم لشئون  الكلية ووكيل للبرنامج كاديمىاأل املنسق بمعرفة الطلب دراسة يتم . ب

 . الكلية ملجلس الرفع

 م ها املنسحب املقررات والتدخل متحاناإو  دراسة آخر دراس   فصل فا املقررات بإعادة الطالب يقوم . ت

 على الطالب عرض يقتض   مرأل ا نإف مرلية سبابأل  الطالب اعتذار كان واذا التراكم  املعدل حساب فا

 للطالب تعطى لذيا الدرجات بيان فا يظهر ال منه نسحاباإل تم الذي واملقرر  املختصة، الطبية اللجنة

 استدعائه عند نسحابباإل للطالب تسمح كما املقرر، فا رسم  نسحابإ( W) التقدير الطالب ويأخذ

 (WM). التقدير الطالب ويأخذ العسكرية للخدمة

 لبالطا يدرسها لم التى الدراسية الفصول  عن املقررة الدراسية الرسوم سداد القيد يقافإ تستلزم . ث

 القيد لغاءإ 

  تعادل ملدة الدراسة عن الطالب انقطع إذا .أ
ً
  فصال

ً
 لغاءإ حق الكلية وملجلس التأجيل طلب دون  دراسيا

 .ألل ملدة الدراسة عن انقطع إذا الطالب ليد

 دون  الدراسة بدء تاريخ من أسابيع أربعة ألصاها مدة فا الدراسة فا املستجد الطالب ينتظم لم إذا . ب

 .التأجيل طلب

 القيد ايقاف مدد تجاوز  حالة فا

 الجامعة أو الكلية أنظمة تخالف أعماال ارتكب إذا . ث

 يهالتنفيذ والئحتها الجامعات تنظيم ولوانين يتفق بما الطالب تأديب الئحة حقه فا طبق إذا . ج
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 القيد اعادة 

 : ا تية الضوابط وفق االنقطاع لبل لجوس برلم ليده إعادة بطلب التقدم ليده امللغى للطالب يمكن .أ

 o القيد الغاء تاريخ من دراسية فصول  أربعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن . 

 o الطالب ليد إعادة على الكلية مجلس يوافق أن . 

o  مرة من أكثر الطالب ليد إعادة يجوز  ال. أكاديمية أو تأديبية ألسباب مفصوال الطالب يكون  ال أن 

 دهواح

 الطالب تحويالت

 : ا تية الضوابط وفق االخرى  الطب كليات من التحويل فا الراغبين الطالب البرنامج يقبل .أ

o والجامعة الكلية مجلسا يحددها الت  التحويل شروط عليه تنطبق أن . 

o لرورة مع الالزمة العلمية املقاصة عمل بعد املماثلة البرامج تدرس الت  الطب كليات طالب من يكون  نأ 

 عمل ويتم للدراسة نضماماإل  لبل طنطا طب كلية خطة فا السابقة واملتطلبات املهاريه البرامج من نتهاءاإل 

 برنامج من معتمدة قطة( ن011يه )الدراس الخطة نقاط من 30% عن تزيد ال جماليهإ حدود فا املقاصة

 طنطا طب كلية فا الدراسية الخطة من 70% لضاء تشترط حيث املعتمدة، النقاط بنظام طنطا طب كلية

 .الكلية مجلس يحددها الت  املنظمة القواعد لوء وفى الدرجة، على للحصول 

o 5 من 2 عن التراكم  معدله يقل أال 

 درسه الذي ) املقرر  يكون  أن تشترط الجامعة، خارج الطالب درسه مقرر  أي ملعادلة . ب

 املحتوى  حيث من التخرج متطلبات تتضم ها الت  املقررات ألحد مطابقا الكلية خارج الطالب

 . املقاصة عمل بعد التدريسية والساعات العلمى

 توصية على بناء الكلية خارج الطالب درسها الت  املقررات معادلة عتمادإب الكلية مجلس يقوم . ت
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 . له معادلتها تم الت  املقررات للطالب األكاديم  السجل فا وتثبت املقررات هذه تقدم الت  األلسام

 من للتحويل :التاىى النحو على املعتمدة النقاط اىى املعتمدة الساعات من التحويل معايير تحدد . ث

 1.5 فى تضرب معتمدة نقاط اىى معتمدة ساعات

 التقويم فا املعلنة الفترة خالل والطالب التعليم لشئون  الكلية وكيل باسم التحويل طلبات تقدم . ج

 الكلية تحددها الت  واألعداد الطالب بين للمفاللة طبقا تحويلهم املقبول  نتائج وتعلن الجامعا
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 نظام الدراسة

 الدراسة فصول 

 السنة تنقسم الدراسية الفصول  لنظام ووفقا )مستويات 5 ( دراسية سنوات 5 بالبرنامج الدراسة مدة .أ

 كالتاىا و ا )الجامعة مجلس ولرارات للجامعات االعلى املجلس بداياتها يحدد( دراسيين فصلين اىى

o االختبارات شاملة اسبوع 18 - 16 وملدة سبتمبر شهر فى يبدأ :)الخريف( االول  الدراس   الفصل 

 o  االختبارات شاملة اسبوع 18 - 16 وملدة فبراير شهر فا يبدأ :)الربيع( الثان  الدراس   الفصل. 

o  يوليو شهر فا ويبدأ اسابيع 8 مدته :الصيف  الفصل. 

o  العدد حيث من الصيف  بالفصل والدراسة للتسجيل املنظمة القواعد كافة الكلية مجلس يحدد 

 النقاط عدد وفق .الصيفى الدراس ى الفصل فى املقرر  لدراسة املادي واملقابل للتسجيل به املسموح

 .للمقرر  املعتمدة

 الدراسية الفصول  من أى اهاية أو بداية مواعيد تعديل لتراحإ الكلية ملجلس . ب

  وصف نظام الدراسة

  والعملية النظرية الدروس متابعة الطالب وعلى انتظامية طنطا جامعة الطب بكلية لدراسةا.ا

 .النقاش وحلقات كلينيكيةواإل

 1500 حواىا بذل تستطيع دراسية سنة خالل املتفرغ الطالب أن على املعتمدة النقاط نظام تستند . ب

 .رصيده إىى تضاف معتمدة واحدة نقطة إىى م ها ساعة 25 كل تترجم دراس ى عمل ساعة

 نقطة 60 مستويات خمسة على موزعة معتمدة نقطة 300 ككل للبرنامج املعتمدة النقاط جماىىإ . ت

 مستوى  لكل تقريبا معتمدة
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 فقط املعتمدة النقاط وتمنح )اختيارية أو إجبارية( املقرر  وحدات كل على املعتمدة النقاط توزيع يتم . ث 

 .بنجاح به الخاصة االختبارات كل ويجتاز املقرر  دراسة الطالب يكمل عندما

 لاعات أو املستشفى أو املكتبة فى سواء(student workload ) للطالب الدراس ى الجهد يقسم . ج

 : إىى الدرس

o 5 يوميا ساعات 6 -7 بوالع بالكلية دراسية ساعات x اسبوعيا ساعة = 30 -35 أيام . 

o التدريسية للساعات املخصصة النسبة ( contact hours ) إجماىى من )٪ (70  عن تقل ال 

 :مثل اشكال عدة تتخذ أن ويمكن ككل وللبرنامج مقرر  لكل املعتمدة النقاط

 كلينيكيةواإل العملية والدروس مجموعات فى املنالشة الندوات، حالرات،م. 

 وجلسات اإلكلينيكية الدورات املكتبة، العلمية، الورش :مثل املؤسسة داخل تعليمية أنشطة 

 .الذاتى التعلم

 أوراق امليدانية، الزيارات( العمل علا القائم التعلم :مثل التعليمية بالعملية متعلقة أنشطة 

 .)وتقارير بحثية

o يوميا ساعات 3 بوالع ٪( 30 ( لها املخصصة والنسبة املؤسسة خارج الحرة للدراسة ساعات 

x 5 والتحصيل العروض اعداد مثل اشكال عدة تتخذ أن ويمكن .اسبوعيا ساعة =15 أيام 

 .التعليمية املواد وتحضير املنزىى

o الهيئة او التدريس هيئة واعضاء الطالب بين والتعليمية الدراسية األنشطة ساعات توثيق يتم 

 االنجاز ملف فى املعتمدة النقاط نظام فا التدريسية االنشطة من ٪ 30 تمثل التى املعاونة

( portfolio)التقدير مقاييس باستخدام تقيمه يتم والذى .(rubric) 

 . اهائيا ام بنائيا تقييما كان التدريسيه الساعات لمن شكالهأ بجميع التقييم تعتبر . ح
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 : على البرنامج تشتمل .  

o لكترونىإ تعلم جزء 

o منهجية ودراسة نظرية دراسة 

 :مراحل ثالث إىى الدراسة تنقسم . د

o التأسيسية املرحلة ( Foundation Module ) املقررات الطالب فيها ويدرس دراسيين فصليين ومدتها 

 املهارات على ويتدرب املريع مع والتحاور  والتواصل االستشارات مقررات ىىإ لافةباإل  ساسيةاأل  الطبية

 .بالتدريج للمستشفى الذهاب ثم املشرفين مع املهارات بمعمل االساسية كلينيكيةاإل

o الجهازية املرحلة ( Integrated Systems ) أجهزة الطالب يدرس حيث دراسية فصول  ثالث وتشمل 

 بعع الدراسة اثناء الطالب ويمارس والجراحى الدوائ  بالعالج واهاية التشريح من بدءا املختلفة الجسم

 .دراستها يتم الت  جهزةاأل  بحسب املشرفين مع املرلية الحاالت بعع على الطب  الفحص مع املقابالت

o السريرية املرحلة ) (Clinical Modules) و ا العاشر الفصل ىىإ السادس الدراس ى الفصل من بدءا 

 فا كلينيكيةاإل لبل لساماأل مشاركة مع كلينيكيةاإل لساماأل فا وتتم اإلكلينيكية الدورات بنظام تتم

 .الحاجة عند ساسيةاأل  العلوم يخص ما تدريس

 االستشارات مقررات فا العربية اللغة استخدام ويتم بالبرنامج الدراسة لغة  ا نجليزيةاإل  اللغة .ذ

 من جزء كلينيك اإل العملى اإلختبار فا هناك يكون  أن يتطلب ولد املريع مع والتحاور  والتواصل

 .العربية باللغة للمرض ى والشرح للتحاور  اللجان
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 مستويات الدراسة

 طبقا االعلى املستوى  اىى مستوى  من الطالب وينقل دراسية مستويات خمسة على بالبرنامج الدراسة

 :التاىى للجدول 

 

 املقررات الدراسية ورموزها الكوديه

 اوال : املقررات االجبارية
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 ثانيا : املقررات االختيارية

 االختيارية املقررات من مجموعات  4الكلية تتيح 

  مجلس تعتمدها لائمة من الخمسة املستويات مدار على اختيارية مقررات ستة الطالب يختار 

 الكلية

 غير الحرة املقررات من احداها يكون  ان على معتمده نقاط ثالث له مقرر  كل الدراسة بدء لبل 

 املجموعات من اخرى  اختيارية مقررات خمسة اىى بااللافة االول  الدراس ى املستوى  فى الطبية

 املقررات من املجموعة نفس داخل من التفصيلى بالجدول  موضح هو ملا طبقا الدراسة اثناء املتاحة

 .االختيارية
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 داخل فا املقررات من للتدريس املتاح لتحديد سنويا بالتنسيق لسامواأل الكلية مجلس يقوم 

 ختياريةاإل  املقررات مجموعات

  طلب على بناء ختياريةاإل  املقررات بعع حذف أو وتعديل جديدة اختيارية مقررات إلافة يجوز 

 الكلية مجلس من ذلك ويعتمد للبرنامج االكاديمى املنسق أو االلسام من. 

 الفصل درجات ىىإ املدرجة ختياريةاإل  املقررات فى الطالب عليها الحاصل الدرجات تضاف 

 دراس ى مستوى  من الطالب نتقالإ على املقررات هذه فى الرسوب واليؤثر التراكمى واملجموع الدراس ى

 لىعاأل  املستوى  ىىإ

 املواظبة

 فا نشطةواأل كلينيكيةواإل والبحثية العملية والدروس املحالرات حضور  فى نتظاماإل  الطالب على .أ

 املقرر  فا ال هائ  اإلختبار دخول  من الطالب ويحرم إختيارية أو إجبارية دراسية وحدة أو مقرر  أي

 أو )ح( محروم تقدير له ويرصد املقرر  فا راسبا ويعد ( 75 )% عن فيه حضوره نسبة تقل الذى

(DN) الكلية مجلس لبل من املقررات فا املحرومين لوائم إلرار ويتم. 

 النظرية )املقرر  ساعات كامل( مقرر  أى فا 15% غيابه نسبة تجاوزت إذا أول  نذاراإ الطالب ينذر . ب

 نسبة تجاوزت ولو 20% غيابه نسبة تجاوزت إذا ثانيا انذارا وينذر واإلكلينيكية والبحثية والعملية

 )أعاله البند محروما( راسبا الطالب تعتبر 25% الغياب

 منسحبا تٌعد الكلية، مجلس يقبله بعذر وتقدم ،( (25 %املقررة الغياب نسبة الطالب تخط  إذا . ت

 التعليم شئون  ولجنة االكاديم  املرشد رأي أخذ بعد حالته فا النظر ويتم (WF) تقدير ويعطى جبارياإ

 حتفاظهإ مع ختباراإل  دخول  لحين بعذر غائب يرصد أن على الكلية مجلس من ويعتمد والطالب

 . املقرر  لهذا بالتقدير

 اإلختبار هذافى  (IC )تمل مك غير يكون  مقبول  عذر بدون  ال هائ  اإلختبار عن يتغيب الذي الطالب . ث

 حصل الت  الفصلية األعمال بدرجات االحتفاظ مع لإلعادة الصيفى الفصل فى بالتسجيل له ويسمح
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 .املقبول  أعلى النجاح درجة له وتحسب املقرر  لهذا الدراس ى الفصل طوال عليها

 ملجلس ويجوز  املقرر، هذا فا مكتمل تعتبرغير ال هائ  النظرى  ختباراإل  عن يتغيب الذي الطالب . ج

 أن بشرط الغائب للطالب القهري  العذر لبول  القصوى  الضرورة حاالت فا يفوله من أو الكلية

 بالفصل مقررين ألص ى بحد وذلك املقرر  متطلبات من االلل على 75% وأدى حضر لد يكون 

 تبارخاإل  بدخول  له ويسمح(IC ) أو )ل( املقرر  فا مكتمل غير تقدير إعطائه مع الواحد الدراس  

 عليه يحصل الذي التقدير الطالب تعطى الحالة هذه وفا مباشرة التاىى الفصل فى ال هائى النظرى 

 . االختبار أدائه بعد

  تعد أن دون  دراس   فصل دراسة فا االستمرار عن عتذاراإل  للطالب يجوز  . ح
ً
 بعذر تقدم إذا راسبا

 الكلية مجلس يقرها الت  التنفيذية القواعد تحددها زمنية فترة خالل وذلك الكلية مجلس لدى مقبول 

 ثالثة أو متتاليين دراسيين فصلين التأجيل مدة تتجاوز  أال على (w) أو )ع ( تقدير للطالب ويرصد

 . الكلية فا بقائه طيلة ألص ى كحد متتالية غير دراسية فصول 

 له يحق الكلية مجلس لبل من مقبولة بأعذار ال هائى ختباراإل  داءأ عن يتغيب الذى الطالب .  

 السنة عمالأ بدرجات ويحتفظ اإلعادة ختباراتإ داءأ عند بتقديره حتفاظاإل 

 االكاديم  نذاراإل  

 له يوجه الثانى الدراس   الفصل اهاية بعد(2 ) من للأ تراكم  معدل على الطالب حصل إذا .أ

 . االكاديم  مرشده من أكاديميا مرالبا الطالب ويعتبر االنذار لائمة على ويولع األول  االنذار

 الثان  االنذار له يوجه االول  لإلنذار التاىا الدراس   الفصل فا للطالب املتدن  املعدل استمر إذا . ب

 معتمدة نقطة 20 وهو االدنى الحد فا اال بالتسجيل له والتسمح
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 الكلية من الفصل لواعد 

 لضاء بعد وذلك الرسوب مرات استنفذوا الذين الطالب فصل حاالت فى بالنظر الكلية مجلس يختص

 :كاألتى االختبارات دخول  وفرص دراسية فترات

 لم اذا الطالب فصل يتم ،)والثانى األول  الدراس ى الفصل( االوىى الدراسية املرحلة لطالب بالنسبة .أ

 .ألص ى كحد دراسية فصول  اربع فى للمستوى  املعتمدة النقاط تستوفى

 فصل يتم ،)والخامس والرابع الثالث الدراس ى الفصل( الثانية الدراسية املرحلة لطالب بالنسبة . ب

 .ألص ى كحد دراسية فصول  ستة فى للمستوى  املعتمدة النقاط تستوفى لم اذا الطالب

 الدراس ى الفصل وحتى السادس الدراس ى الفصل من( الثالثة الدراسية املرحلة لطالب بالنسبة . ت

 كحد دراسية فصول  ثمانية فى للمستوى  املعتمدة النقاط تستوفى لم اذا الطالب فصل يتم ،)العاشر

 .ألص ى

 دراسيا فصال عشر ثمانية وهو للدراسة األلص ى الحد خالل التخرج شروط الطالب يحقق لم إذا . ث

 . رئيس  

 . مرتين أكاديميا انذاره وتم 2 اىى التراكم  معدله رفع من يتمكن لم الذي الطالب . ج

 ينظر أن يجوز  متتالية دراسية فصول  سته فا 2 اىى التراكم  معدله رفع من يتمكن لم الذي الطالب . ح

  هدف دراسيين فصلين مدتها وأخيرة واحدة فرصة للفصل املعرض الطالب منح امكانية فا الكلية مجلس

 النقاط من % 80 دراسة بنجاح تمأ لد كان اذا ، 2 اىى التراكم  معدله رفع أو التخرج متطلبات ستكمالإ

 املعرض الطالب منح امكانية فا الكلية مجلس ينظر أن يجوز  .للاأل على للتخرج املطلوبة املعتمدة

 معدله رفع أو التخرج متطلبات استكمال  هدف دراسيين فصلين مدتها وأخيرة واحدة فرصة للفصل

 للاأل على للتخرج املطلوبة املعتمدة النقاط من % 80 دراسة بنجاح تمأ لد كان اذا ، 2 اىى التراكم 
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 املحتوى العلمى للمقررات الدراسية

 من العلمى املحتوى  مقترحات على بناءا ع ها املسئولين املقررات عدادإب الدراسية املقررات قومنس يقوم

 ثم ومن عتمادهاإل  الجودة ووحدة املناهج وحدة على العرض ثم دراس ى فصل كل داخل العلمية االلسام

 .دراس ى عام كل بداية لبل الكلية مجلس على العرض
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 نظام التقييم و االختبارات

 

 (Formative assessment) البنائى التقييم نظام البرنامج يتبن  .أ

 عدادهإ يتم والذي )الطالب دليل( البرنامج لطالب بالكلية املعلن التقويم كود حسب التقويم يتم . ب

 واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة من والقياس التقويم لكود عدادهإ ماسيتم مع متسقا ليكون 

 .الجدارات ذات املناهج فا املعتمدة املنهجية سساأل  على الطالب تقويم ويتم

 منتصف فا ال هائية والتقييمات املستمرة والتقييمات الصفية نشطةاأل بين مقرر  كل درجة تقسيم يتم . ت

 . املرفقة للجداول  طبقا الدراس   الفصل وآخر

 .ال هائ  التقييم من جزء أنه كما للطالب البنائ  التقويم بغرض املستمر التقييم يتم . ث

 :وم ها التقويمية ساليباأل  من العديد من املستمر التقويم يتكون  . ج

o ومهارات التواصل ومهارات الفريق وعمل التفاعل تقييم النقاش، وحلقات املجموعات داخل تقييم 

 .مقننة ومصفوفات تفقد ولوائم نماذج باستعمال وذلك العلم  والبحث واملعلوماتية العروض

o جدول  على بناء ومكتوبه شفوية راجعة تغذية إعطاء مع والبحوث والواجبات الكتابية عمالاأل  تقييم 

 .الدرجات وتوزيع للتفقد نقاط

o العمل بيئة فا التقويم أدوات باستعمال العملا فا البنائ  املستمر التقييم. 

o االنجاز ملف ( Portfolio) خريطة مستوى  وعلى مستقلة بصفة املقرر  مستوى  على متابعته يتم الذي 

 .للطالب املستمر التقويم أعمال كل من نسخة به ويولع الجدارات

 علا بناءا الطالب تقييم ويتم العامة التعليمية نشطةاأل من يتجزاء ال جزءا الطالب تقييم تشكل . ح

 . التعليم  البرنامج من املطلوبة التعلم ونواتج الجدارات
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 حسب دراسية وحدة بكل الخاص   Blue printing  املواصفات لجدول  طبقا ختباراتاإل  عدادإ يتم .  

 فا التعليم جوده لضمان القومية الهيئة من املرجعية للمعايير وطبقا بالكلية  ها املعمول  القواعد

 . العربية مصر جمهورية

 مايمنع لوجود اعتذاره حال عنه ينوب أومن القسم رئيس يكون  تكاملية الغير للمقررات بالنسبة . د

 .املقررات هذه ختباراتإ عن مسئوال مشاركته

 السادة من االختبار سئلةأ تجميع عن مسئوال الدراس ى املقرر  منسق يكون  التكاملية للمقررات بالنسبة . ذ

 لكل النسبى للوزن وفقا الدراس   املقرر  فى ع هم ينوب من أو التدريس فى املشتركة االلسام رؤساء

 .مقرر 

 . درجة 20 ب معتمدة نقطة كل فتحسب التعليمية املقررات حسب علا ختباراإل  درجات توزن . ر

 .املقنن املولوعا كلينيك اإل أو العملا ختبارواإل  التحريري  ختباراإل  من تتكون  ال هائية ختباراتاإل  . ز

 ويتكون  العاملية القواعد حسب املقننة املولوعية ختباراتاإل  صورة فا التحريري  ختباراإل  يكون  . س

 الحاالت علا املعتمده السيناريوهات اسئلة أو القصر متناهية سئلةأ من الفصلى التحريري  ختباراإل 

 .متعدد من ختياراإل  اسئلة من وال هائى االكلينيكية

 .الدراسية للظروف طبقا متعدد من االختيار سئلةأ نسبة زيادة الكلية ملجلس يجوز  . ش

 بالطرق  القياسية ختباراتاإل  أو أوسكى أو أوسبى صورة فا االكلينيك  أو العملا االختبار يكون  . ص

 .العاملية

 طبقا مقرر  لكل االوراق عدد ويحدد االمتحانية للورلة ساعتين ال هائ  التحريري  االختبار مدة . ض

 :كاالتى له لكل النسبى للوزن

o واحدة ورلة :معتمدة نقاط خمسة حتى 
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o نظرى  ورلتين :معتمدة نقطة عشر اثنى اىى ستة من 

o نظرى  ورلات ثالث :معتمدة نقطة عشر اثنى من أكثر 

 .بالجامعة  ها املعمول  للقواعد طبقا الرأفة لواعد تطبق . ط

 ويرأسها التدريس على القائمين التدريس هيئة أعضاء من التكاملية للمقررات املمتحنين لجنة تشكل

 التدريس هيئة أعضاء من ساسيةاأل  الطبية للمقررات املمتحنين لجنة تشكل كما املقرر، منسق إداريا

 من الحالتين من أي فا اللجنة وتشكل املقرر، ومنسق القسم رئيس بي هم ومن التدريس على القائمين

  أعضاء ثالثة
َ
 والدورية العملية ختباراتلإل  واالعداد النظري  االختبار لولع التقييم ميثاق مع تمشيا

 دراس ى فصل كل بداية الكلية ومجلس والطالب التعليم شئون  لجنة من التشكيل على املوافقة ويتم

 .الجامعة مجلس لقواعد طبقا

 اختبارات لجان فا للمشاركة املصرية الطب بكليات املناظرة لساماأل من بأساتذة ستعانةباإل  تسمح . ع

 بأساليب والتهيئة الجديد باملنهج الخاصة التعلم لنواتج معهم التمهيد يتم أن شريطة واالكلينيك  العملا

 .الجامعة مجلس يقرها التى لياتوا  للقواعد طبقا بالبرنامج والتقويم التعلم

 .الدراس   الفصل بداية فا وال هائية الدورية متحاناتاإل  جدول  عن عالناإل  يتم . غ
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 يحق التخرج متطلبات يحقق لم( املستوى  مقررات من أكثر او مقرر  فى الراسب االخير املستوى  ف. طالب

.)ثانى دور ( يناير شهر خالل فيه رسب فيما االختبار اداء له
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 ويختبر الدراس   الفصل او الدراسيه الوحده اهاية فى تتم )الفصلية األعمال( السنة أعمال سبةن

  ها يكلف التى والبحثية الدراسية األنشطة مختلف من وتتكون  الدرجات من ٪ 30 تعادل بما الطالب

 . الدراسية الوحدة وأ املقرر  خالل الطالب

  الدراس ى الفصل منتصف فى تحريري  اختبار عن املقررعبارة درجة اجماىى من 10 % نسبة . ب

Midterm) ) القصر متناهية أسئلة من ويتكون . 

  خر مستوى  من نتقالواإل  والرسوب النجاح 

 .ال هائية الدرجات من % 60 علا حصوله عند بنجاح الدراس ى املقرر  الطالب يجتاز .أ

 الدورات او التعليمية الوحدات جميع فا نجاحه عند اال خرآ ىاإ مستوى  من الطالب ينقل ال . ب

 . اإلكلينيكية

 بالتسجيل له تسمح الكلية متطلبات من مقرر  ألي األول  الدراس ى الفصل اختبار فا الراسب الطالب . ت

 جميع تذكر نأ على فيه ختباراإل  داءأو  املقرر  دراسة إعادة فعليه رسب وإذا الصيفى بالفصل

 .كاديم األ سجله فا الطالب عليها حصل الت  التقديرات

 نتقاللإل  ول( العام الدراس   األ (ول األ  الدراس ى باملستوى  املواد جميع الطالب يجتاز نأ تشترط . ث

 .الثالث الدراس ى للفصل

 .السادس الدراس   الفصل ىىإ نتقالاإل  لبل السابقة املواد جميع الطالب يجتاز نأ تشترط . ج

 . متتاليتين بسنتين للطالب فيها املقررات تسجيل يمكن الت  السنوات عدد يحدد . ح

 املتطلبات كل استيفاء يتم حتى ( IP ) مستمر تقدير إعطاء املمكن من ختيارى واإل  البحوث مقررات .  

 .الطالب عليها يحصل الت  والتقديرات الدرجات دراجإ يتم عندها
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 تقديراملقررات 

 :الحسابية بالطريقة التقويم .أ

 مقرر  لكل املئوية والنسب الدرجات حساب بطريقة املقررات فا الطالب اداء تقييم سيتم 1.

 .املعتادة بالطريقة وسنة فصل ولكل

 :املعدالت بحساب التقويم . ب

 من النقاط من عدد يوازيه بالحروف تقدير اىى الطالب عليها يحصل الت  الدرجة تتحول  1.

 :التاىى الجدول  حسب خمسه
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 الخاصة الحاالت تقييم فا والرمزية الرلمية الدالالت

 

 

 التراكم  املعدل و الفصلا املعدل 

 تستند الت  املعايير أهم ويشكل بالكلية دراسته أثناء الطالب مستوى  يقيس وزن أو معيار هو املعدل .أ

 والتحصيل األداء على ذلك دل كلما املعدل هذا أرتفع وكلما أكاديميا الطالب أداء على الحكم فا إليها

 . صحيح العكس و للطالب الجيد

 والخمسة الواحد مابين يتراوح رلم من الطالب معدل يتكون  . ب

 :املعدالت من نوعين للطالب . ت

 معدل أو األول  الفصل معدل مثل واحد دراس   لفصل الطالب معدل وهو الفصلا املعدل* 

 الصيف  أو الثان  الفصل

 هو بالكلية الطالب درسها الت  الدراسية الفصول  كافة ملجموع معدل وهو التراكم  املعدل*

 للطالب والرئيس   األهم املعدل

 (GPA Semester) دراس   فصل أي اهاية بعد الفصلا املعدل حساب

 عليها حصل التى النقاط فا مضروبة للمقرر  املعتمدة عددالنقاط = مقرر  كل نقاط تحسب أوال .أ
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 . املقرر  كتقدير الطالب

 هذا مقررات فا الطالب عليها حصل الت  النقاط مجموع لسمة حاصل =الفصلا املعدل :ثانيا . ب

 املقررات لهذه املعتمدة النقاط مجموع على مقسومة الدراس ى الفصل

 (Cumulative GP )  التخرج عند أو الفصول  من عدد اهاية بعد العام التراكم  املعدل حساب

 الت  املقررات جميع فا الطالب عليها حصل الت  النقاط مجموع لسمة حاصل هو التراكم  املعدل .أ

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

 التراكم  املعدل حساب على مثال

 

 تقديرات التخرج

 

 : كا ت  التراكم  معدله على بناء الطالب تخرج عند التراكم  للمعدل العام التقدير
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 5.00 من 4.50 عن يقل ال التراكم  املعدل كان إذا :ممتاز 1.

 5.00 من 4.50 من ألل إىى 3.75 من التراكم  املعدل كان إذا :جدا جيد 2.

 5.00 من 3.75 من ألل إىى 2.75 من التراكم  املعدل كان إذا :جيد 3.

 .5.00 من 2.75 من ألل إىى 2.00 من التراكم  املعدل كان إذا :مقبول  4.

 عليها حصل التى للدرجات التراكمى للمجموع وفقا الواحد املستوى  داخل الطالب بين املقارنة تتم . ب

 ترتيب يتم كما اإلختيارية املقررات فيها بما الدراسية السنوات كل فى عليها حصل التى للدرجات

 املجموع لهذا وفقا الطالب

 الشرف مرتبة

 يكون  الأ بشرط التخرج عند أكثر أو 4.0 تراكم  معدل على يحصل الذي للطالب الشرف مرتبة تمنح .أ

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

 الدراسية الفصول  أى

 ”Curriculum Map“ البرنامج خريطة 

 .مقرر  لكل العظمى وال هاية املعتمدة النقاط وعدد املقررات توزيع التالية الجداول  تبين .أ

 . درجة 20 ب معتمدة نقطة كل فتحسب التعليمية املقررات حسب علا االختبار درجات توزن . ب

 الدراس ى الفصل طوال اسبوعيا ساعتين تدرس االختيارية املقررات . ت
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 والخاصة العامة الباطنة السام وحدات

Medicine 1: include: 

o GIT 2 module 

o Endocrinology 2 module 

o Nephrology module 

o Hematology 2 module 

o Rheumatology and immunology 

Medicine 2: include: 

o Neuroscience 2 

o Psychiatry 

o CVS 2 

o Respiratory system 2 

o Tropical Medicine 

o Clinical Pathology module (Laboratory Medicine) 

o Dermatology Module 

o Physical Medicine and Rheumatology 

o Radiology module (Basic Imaging) 

 والخاصة العامة الجراحة السام وحدات  

Surgery 1: include: 

o General surgery module 

o Gastrointestinal surgery module 

o Oncology surgery module 

Surgery 2: include: 

o Orthopedics module 

o Urology module 

o Anesthesia module 

o Neurosurgery module 

o Cardiothoracic surgery module 

o Pediatric surgery module 

o Plastic surgery module 

o Vascular surgery module 

o  icine and Injuries moduleEmergency Med
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 البرنامج فا املقررات أكواد

 واالرلام بالحروف املقررات تسمية تم

 الحروف :أوال

 املقرر  اسم من االوىى االربع او الثالثة االحرف او حرفين اول  استخدام يتم 1.

 كلمة من أكثر من يتكون  املقرر  مسمى يكون  ان حالة فى اسم كل من االول  الحرف استخدام يتم 2.

 (Elective course) من مشتقة (ELC) تسميتها سيتم االختيارية املواد مقررات 3.

 ( OBGYN ) النساء وأمراض التوليد مثل له املكونين االسمين من اوثالثة حرفين على يحتوى  مقرر  4.

 االرلام :ثانيا

 الفصل على يدل الثان  والرلم )الدراسية السنة( ى املستو  على يدل االول  والرلم رباعى الرلم 1.

 الدراس ى

 املقرر  ترتيب أو االلسام مقررات حالة فا القسم من املقرر  ترتيب على يدالن والرابع الثالث الرلم 2.

  الدراسية السنة مدار على التكاملا

 البرنامج فا املستخدمة والتقييم التدريس طرق 

 التكاملية املناهج فا املعتمدة املنهجية االسس على للطالب التقويم وكذلك التدريبيتم التدريس و 

 .املنهج عليها بنى الت  االداء كل فا شامله بصورة الطالب وتقويم تقييم يتم حيث الجدارات على والقائمة

 الجدارات تقييم مصدالية يحقق وبما الكلية موارد مع تتناسب الت  التقييم أدوات استعمال سيتم

 طرق التدريس
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 رق التقييمط

 

 الجدول العام للبرنامج
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 درجة البكالريوس حمن متطلبات

 وبمعدل معتمدة نقطة 300 إجتيازه والجراحة الطب فا البكالوريوس درجة الطالب منح تستلزم .أ

  2 عن اليقل تراكم 

 التدريب فترة اجتياز بعد الطب، مهنة ملمارسة تؤهله والتى البرنامج من التخرج شهادة الطالب يُمنح . ب

  لألطباء اإللزامى التدريب لعملية املنظمة والقرارات القانون  يقره ما بحسب )اإلمتياز( اإللزامى
ً
  ها مبينا

 .تخصص كل فا التدريب فترات

 عام كل من ويناير اغسطس يونيو، دور  فى البرنامج من التخرج يكون  . ت

 

 لواعد االعتذار عن االمتحان 

متحان مؤيدا بشهادات مرلية لعرله متحان لبل بدء اإل عتذار عن اإل على الطالب التقدم بطلب اإل  -0

 عتماد العذر .إعلى اللجنة الطبية لتقر 

 حان التحريرى عتذار للطالب عن أداء االمتحان لبعع املواد بعد اهاية مواعيد االمتإال يجوز لبول  -8

 لهذه املواد.

عتماد الشهادة املرلية التى يقوم بإرسالها الطالب املتواجدون بالخارج اال إذا كانت إال يجوز  -3

 معتمدة من املستشفيات ومصدلا عليها .

املرض ى من اللجنة الطبية يتم عمل كشف بجميع االعذار الواردة من اللجنة  إعتماد العذر بعد  -4

كنترول الفرلة املعينة وذلك بعد اعتماده من السيد أ.د/ وكيل إىى بعد اعتمادها ويرسل الكشف 

 الكلية لشئون التعليم والطالب .
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دمهم بالعذر لبل بالنسبة للطالب الذين لهم حق أداء االمتحان من الخارج فرصة أخيرة يجب تق -5

 متحان .اإل 

 ذا كان مسدد للرسوم الجامعية .إال إعتذار متحان أو بطلب اإل التسمح للطالب التقدم لإل  -6

تعقد اللجان الخاصة بحاالت العمليات الجراحية والكسور والولع بمستشفى حكومى فقط وذلك  -7

 بناًء على تقريراللجنة الطبية بالجامعة.

 

 العدالة وعدم التمييز بين الطالبجراءات لمان إلائمة 

جراءات لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب ويتبين تتبنى كلية طب جامعة طنطا مجموعة من اإل 

 ذلك من اإلجراءات التالية :

 : تطبيق لواعد املساواة فى فرص التعليم على جميع الطالب من خالل 

  شـــــفافية دون أى إســـــتعناء بناء على الترتيبتوزيع الطالب على الجزء العملى واالكلينيكى فى 

 األبجدى .

  التــأكــد من إشـــــــــــــتراك كــافــة أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس فى التــدريس للمجموعــات املختلفــة من

 الطالب .

  توزيع الطالب عشـــــــــــوائيا من خالل برنامج كمبيوتر على جميع أعضــــــــــــاء هيئة التدريس وذك

 لمن نظام اإلرشاد االكاديمى .

 رصة لجميع الطالب للمشاركة فى نظام الساعات املكتبية .التأكد من اتاحة الف 

 . ملا سبق 
ً
 من حق أى طالب التظلم من أى إجراء لد يراه مخالفا

 تطبيق لواعد العدالة فى مجال تقييم الطالب من خالل مايلى : .8

  التأكيد على أال يقوم عضـــــــــــو هيئة التدريس باإلشــــــــــــتراك فى االمتحانات أو الكنترول فى حالة

 ألارب له حتى الدرجة الرابعة .وجود 

  متحـــانـــات التى تحقق عمـــل دورات ألعضـــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس للتوعيـــة بـــالنظم الجـــديـــدة لإل

 (osce – ospeالعدالة مثل :)

  ى ظرف مغلقة فأمتحانات عشـــــــــــوائيا على املمتحنين من خالل يتم توزيع الطالب فى لجان اإل

 . اإلكلينكيهمتحانات اإل 

  تتبنى الكلية نظام اال( متحان بالكروت العشوائيةVIVA Cards) 
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  متابعة آلية التقدم بالتظلمات والشكاوى املوزعة فى الكلية واأللسام 

  ملعايير الجودة ولضمان 
ً
التأكيد على ولـع إمتحانات نصف واخر العام لكل السنوات طبقا

 العدالة فى التصحيح .

  حده على عضـــــو هيئة تدريس مراعاة تصـــــحيح أوراق النظرى بان يتم توزيع كل ســـــؤال على

 مختلف وذلك لضمان أن يقوم بتصحيح الورلة أكثر من عضو هيئة تدريس .

  جان الشفوى عضويين من أعضاء هيئة التدريسلمراعاة أن يكون فى كل لجنة من 

  مراعــاة إخطــار املمتحنين الخــارجيين بتوصـــــــــــــيف املقرر الــذى ســـــــــــــوف يتم االمتحــان فيــه من

 لبل االمتحان

  

 التظلمات

ن درجاته فيها غير التى كان أيحق للطالب تقديم تظلم  إلعادة رصد درجاته فى املواد التى تشعر  -0

 يتولعها .

 سبوع من تاريخ ظهور النتيجة.أيتم لبول التظلمات ملدة  -8

يتم تجميع التظلمات وإرسالها إىى السيد أ.د / رئيس الكنترول إلعادة رصد درجات الطالب  -3

 املتظلمين.

 سترداد املبلغ املاىى الذى تم دفعهإالذين تستحقون درجات بعد إعادة رصد درجاتهم يحق للطالب  -4
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  يهالكل طالب املخالفون من  لها يتعرض الت  التأديبية والجزاءات املخالفات

 

 (084) رلم مادة

 :األخص وعلا الجامعية والتقاليد واللوائح بالقوانين إخالل كل تأديبية مخالفة تعتبر

 .الجامعية املنش ت أو الكلية بنظام املخلة األعمال (0)

 واملحالـــــــــــــرات الدروس حضـــــــــــــور  عن املدبر متناعاإل  أو عليه التحريع أو الدراســـــــــــــة تعطيـل (8)

 .عليها باملواظبة اللوائح تقض   الت  األخرى  الجامعية واألعمال

 أو الجامعة داخل والســـــــــلوك الســـــــــير بحســـــــــن مخل أو الكرامة و الشـــــــــرف مع يتنافا فعل كل (3)

 .خارجها

 .فيه شروع أو متحانإ فا غش وكل له الالزم الهدوء أو متحانإ بنظام إخالل كل (4)

 .تبديدها أو الجامعية الكتب أو املواد أو األجهزة أو للمنش ت إتالف كل (5)

 الســــــــــلطات من ســــــــــابق ترخيص بدون  فيها االشــــــــــتراك أو الجامعة داخل للجمعيات تنظيم كل (6)

 .املختصة الجامعية

 ترخيص بدون  توليعات جمع أو بالكليات صــــورة بأية حائط جرائد إصــــدار أو النشــــرات توزيع (7)

 .املختصة الجامعية السلطات من سابق

 .ا داب أو العام للنظام مخالفة مظاهرات فا شتراكاإل  أو الجامعية املبان  داخل عتصاماإل  (2)

 (085) رلم مادة

  يرتكب طالب كل
ً
  أو امتحان فا غشــــا

ً
 بينو  من أو العميد يخرجه تلبس حالة فا ويضــــبط فيه شـــروعا

  الطالب ويعتبر املواد باقا فا االمتحان دخول  من ويحرم االمتحان لجنة من عنه
ً
 وادم جميع فا راســــبا

 .التأديب مجلس إىا ويحال االمتحان هذا

   الكلية مجلس أو التأديب مجلس من بقرار االمتحان فيبطل األخرى  األحوال فا أما
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 (086) رلم مادة

 : ا التأديبية العقوبات

 .كتابة أو شفاهة التنبيه .0

 .اإلنذار .8

 .الطالبية الخدمات بعع من الحرمان .3

  تجاوز  ال ملدة املقررات أحد دروس حضور  من الحرمان .4
ً
 .شهرا

  تجاوز  ال ملدة الكلية من الفصل .5
ً
 .شهرا

 .أكثر أو مقرر  فا االمتحان من الحرمان .6

 .أكثر أو مقرر  فا الطالب متحانإ إلغاء .7

  فصال تجاوز  ال ملدة الكلية من الفصل .2
ً
 .دراسيا

 .أكثر أو واحد دراس   فصل فا االمتحان من الحرمان .2

 .دراس   فصل على تزيدال  ملدة الكلية من الفصل .01

 عــدم عليــه ويترتــب األخرى  الجــامعــات إىا الفصـــــــــــــل لرار ويبلغ الجــامعــة من ال هــائ  الفصـــــــــــــل .00

 .العربية مصر جمهورية جامعات فا متحاناتاإل  إىا التقدم أو للقيد الطالب صالحية

 مرأ وىا إىا القرار إبالغ ويجب الكلية داخل التأديبية بالعقوبة الصــــــــــادر القرار بإعالن األمر ويجوز 

 .الطالب

 وملجلس الطــالــب ملف فا الشـــــــــــــفوي  التنبيــه عــدا التــأديبيــة بــالعقوبــات الصـــــــــــــادرة القرارات وتحفظ

 من األلل علا ســــــنوات ثالث مضــــــ   بعد ال هائ  بالفصــــــل الصــــــادر القرار فا النظر تعيد أن الجامعة

 .القرار صدور  تاريخ

 



                                                                                                                 

84 
 

دليل الطالب   

 

 

 

 

 

 

 

 الثالجزء الث

 الدعم و الخدمات املقدمه للطالب
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 الدعم و الخدمات املقدمه للطالب

 دارات التى تؤدى خدمات الطالباإل 

 الشباب برعاية العاملين السادة أسماء

 وفاء أحمد شلش/ ةالسيد الشبــــــــاب رعــــــــايـةإدارة  مــــديـر

 لإسماعي سيد صبحا/ السيد املديـــر املـــــاىى التحـــــاد الطلــــــالب

عام على اللجان  ومشــــــــــرف  اجتماعين أخصــــــــــائين كبير

 نيةاالوىى و الثاومسئول التكافل االجتماعى للفرلتين 

 نالعني أبو محمد أحمد/ السيد

و  أول ومشـــــــــــــرف لجنـــــــة الرحالتاجـتمـــــــاعى أخصـــــــــــــــــــائـى 

ومســــــــــــــئــول الــتــكـــــــافـــــــل االجــتــمـــــــاعــى لــلــفــرلــتــيــن  الــجــوالـــــــة

 الخامسة و السادسة

 السيد / السيد سعد عياد

   الشويحى ابراهيم أحمد/ السيد اللجنة الريالية بنين ومشرف  أول  رياض ى أخصائ 

االجتماعية  اللجنة ومشــــــــــــرفةاجتماعى أول   أخصــــــــــــائ 

 ابعةالثالثة و الر ومسئول التكافل االجتماعى للفرلتين 

 السيد رشاد ناهد/  السيدة

أخصــائ  رياضــ   ثان ومشــرفة اللجنة العلمية ومســئول 

 النشاط الرياض ى )طالبات( وتغذية املصريين 

الســـــــــــــيــــدة / رحــــاب عــــاطف عبــــد 

 العزيز

 و اللجنة أخصـــــــائى فنون ثان ومشــــــــرف اللجنة الثقافية

 الفنية

 السيدة / نرمين نبيل محمد

الســـــــــــــيـــــدة / شـــــــــــــيمـــــاء ابو اليزيـــــد  و اللجنة الثقافية مشرف لجنة االسر والرحالت

 برزان

 رعاية جهاز ويقوم, الجـامعة كليـات فا بـه يحتـذي نموذجـا الطـب بكليـة الشـــــــــــــبـاب رعـايـة إدارة تعتبر

 برامج خالل من املختلفة املهارات تنمية و الخدماتبتقديم  التربوية رســــالته بتحقيق بالكلية الشـــباب

 أو عامة وخدمة جوالة أو فنية أو ثقافية أو اجتماعية أو ريالية كانت سـواء املختلفة الشـباب رعاية

 .الطالبية األسر خالل من

دارة رعاية الشبابإ  
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 : ا مقومات عدة علا الكلية فا الشباب رعاية وترتكز

 و العقلا و النفســـــــ   و الجســـــــم  النمو علا ملســـــــاعدتهم الكلية طالب وهم تخدمه الذي الشـــــــباب ●

 .جتماعااإل 

 ةالعلمي والقيـادات الطالب رعـايـة بجهـاز األخصـــــــــــــائيين من املهنيـة القيـادات فا وتتمثـل القيـادات ●

 ياداتول الســـبعة الطالب تحادإ لجان مســـتشـــارى  و بالكلية التدريس هيئة أعضـــاء الســـادة فا املتمثلة

 .الطالب تحادإ أعضاء فا وتتمثل طالبية

 : الشباب لرعاية التنظيم  لهيكلا

 التربية و جتماعيةاإل  الخدمة فا املتخصـــــــــــــصـــــــــــــين من مجموعة الكلية فا الطالب رعاية إدارة تضـــــــــــــم

 إدارة تقومو  املختلفة، األنشـــطة بعع فا باملدربين تســـتعين كما اإلدارية و املالية الشـــئون  و الريالـــية

 .الطالب اتحاد أنشطة خالل من للطالب خدماتها بتقديم الطالب رعاية

 لسم شئون الطالب

 الطالب شئون  بأعمال القائمين السادة أسماء 

 سلوى امين سرور/ السيد شـــــئون التعليــــم والطــــــالب امـــــع رـــديــــم

 8106األوىــــى والــــرابـــــعـــــــة  الــــفـــــرلـــــــةمــــراجــــع 

والســـادســـة امتحانات ومراجع عام  8107/

 الطالب الوافدين.جميع 

 أمين سلوى / السيدة

 سرور
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 8102الــفــرلـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة دراســـــــــــــــــــة  مــراجــع

ومراجع عــام التجنيــد ومراجع عــام  8102/

 االحصاء

السيد /أمين  جمال شكر

  

 8102/8102 خامســــــــــةال الفرلة ةمســــــــــئول

ومسئول الساعات الزائدة للسادة أعضاء 

 هيئة التدريس

السيد /مصطفى عبد 

  املطلب حلمى

شيما ء سعيد / السيدة 8107/8102 سادسةال الفرلة ةمسئول

 عبد الحليم

الســــــــــــــــادســـــــــــــــة دراســــــــــــــــة  الفرلــــة ةمســـــــــــــئولــــ

8106/8107 

الــــــــــــثــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــة  الــــــــــــفــــــــــــرلــــــــــــة ةمســــــــــــــــــــــــئــــــــــــولــــــــــــ

 8102/8102امتحانات

 

 

الثانية دراسة  الفرلة ةمسئول

8102/8102  

8102/8102مسئولة الفرلة الرابعة   

منى السيد / السيدة

 الفحات

/بسنت عبد  السيدة

 القادرعبد الدايم

 

 االنسة/ اسماء فتحى 

   السيدة/ سهام     
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 الخدمات التى يقدمها لسم شئون التعليم والطالب بالكلية

 الرسوم الدراسية وذلك بعد التقدم بصورة اىى املختص. سدادستخراج كارنيهات الطالب بشرط إ -0

 القيد للطالب . بيانستخراج شهدات إ -8

ىى اللجنة الطبية املختصة بسبرباى لتوليع الكشف الطبى على الطالب فى حالة إتحوبل الطالب  -3

 املرض .

 ستمارات البطالة الشخصية للطالب .إستيفاء إ -4

 ة .يشتراك بمرفق النقل العام والسكك الحديدستمارات اإل إستيفاء إ -5

البطالة الشخصية واعتمادها صورة لتحاق باملدينة الجامعية مع لرورة تصوير وراق اإلأستيفاء إ -6

 طبق األصل وذلك لتقديمها مع األوراق اىى املدن الجامعية .

 ستمارات التغذية .إستيفاء إ -7

 شتراك فى الدورات الريالية .ستمارات اإل إستيفاء إ -2

 الخدمات الت  يقدمها جهاز دعم الكتاب بالكلية:

 

 الطالب يتقدم بأن وذلك ، فقط الكلية داخل الفرعا الجهاز بمعرفة املذكرات و الكتب توزيع يتم

 بالكلية الكتاب دعم جهاز إىا يتوجه ثم بالدعم الخاصة ستمارةاإل  ستالمإل  الطالب شئون  إلدارة

 .الدعم بعد ليمتها سداد بعد املدعمة الكتب ستالمإل 

 القواعد العامة ملكافأة التفوق:

 على الســـــــــــنة الدراســـــــــــية  .0
ً
التالية للســـــــــــنة الت  يحصـــــــــــل فيها الطالب على يكون منح املكافأة مقصـــــــــــورا

 التقدير وتجدد املكافأة كلما توفرت شروطها.
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مكــافــأة التفوق للطالب املســـــــــــــتجــدين بــالفرلــة األوىى لــاصـــــــــــــرة على الطالب الحــاصـــــــــــــلين على شـــــــــــــهــادة  .8

 الثانوية العامة املصرية فقط.

الب ا ويمنع صــــــرفها للطيقتصــــــر منح املكافأة على الطالب املصــــــريين املســــــتوفين لشــــــروط اســــــتحقاله .3

 ستوفوا شروط االستحقاق. أن إالوافدين و 

 بفرلته وفا حالة إيقاف ليده بسبب ما فال تصرف  .4
ً
تشترط لصرف املكافأة أن يكون الطالب مقيدا

 له مستحقاته إال بعد إعادة ليده. 

 

 الكلية مكتبة

 

 وأصــبحت الكلية ســتقلتإ 0278 عام وفا, اإلســكندرية لجامعة تابعة وكانت 0263 عام املكتبة تأأنشــ -

 انيةوالث بالطلبة خاصـــــــــة األوىى مكتبتان ا ن تضـــــــــم و ى طنطا، جامعة - الطب لكلية تابعة املكتبة

 .العليا للدراسات

أكثر  املكتبة فتضـــم ا ن أما كتابا، 802 الكتب وعدد الكلية، إنشـــاء ولت طالبا 001 الطالب عدد كان -

 ورسائل جامعية( .وعاء معلومات )كتب 04851من 

ىى دعم التعليم الجـــامعى وخـــدمـــة )أعضــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس والطالب( من خالل توفير إتهــدف املكتبــة  -

 لواعد البيانات العاملية(. فاشتراك أحدث مصادر املعلومات.)سواء بشكل ورقى أو عن طريق اإل 

 تحاد مكتبات الجامعات املصرية .إاملكتبة عضو  -

توفير الولــت والجهــد ألعضـــــــــــــاء هيئــة التــدريس والبــاحثين وغيرهم من خالل مواكبــة تحرص املكتبــة على 

 التطوات التكنولوجية الحديثة .

 مكتبة الطالب أومكتبة الدراسات العليا . فاوعية املعلومات سواء أىى إسهولة الوصول  -

 طالع، )الهدوء واإللاءة والتهوية واملقاعد(.توفير الجو املناسب لإل  -
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 باملكتبة فريق من الكوادر البشرية املتخصصة . يوجد -

 الكلية . فانولشت  الت تقدم املكتبة خدمة االطالع على الرسائل الجامعية  -

 مكتبة الدراسات العليا تقدم خدماتها للمستفيدين من جميع الجامعات املصرية. -

 دراسات عليا(. –عية يوجد باملكتبة مجموعة من املواد التعليمية اإللكترونية )مرحلة جام -

 توفر املكتبة خدمة تصوير املستدات. -

 عارة الخارجية لطلبة الكلية :تسشروط اإل 

 8 ددع  ها ويلصـق األمر وىا بمعرفة( املكتبة من تطلب) الضـمان اسـتمارة بمأل الطالب يقوم 

 .الجامعية الرسوم سداد بعد وذلك عادية دمغة طابع+  ةخصية صورة 8+  جامعة طابع

 أسبوعان الخارجية ستعارةاإل  ومدة مرة، كل فا واحد كتاب ستعارةإ فا الحق للطالب. 

 جيدة حالة فا ردها عليه ويجب له املعارة الكتب عن مسئول  الطالب. 

 اف امتحانه نتيجة تعلق وإال الجـامعا العـام اهـايـة لبـل بطرفـه الت  الكتـب رد الطـالـب على 

 .الجامعا العام اهاية

 :املكتبة خدمات

 .وغيرها كتب من يطلبونه فيما ومعاونتهم الجدد الطالب إرشاد ◘

 .التدريس هيئة وأعضاء للطالب باألجر التصوير خدمة ◘

 

 الجامعية املدينة

  التقديم شروط

  الطالب يكون  أن - 0
ً
  و مقيدا

ً
 أو طنطا مدينة سكان من يكون  وأال الجامعة كليات حديإب منتظما

 .  م ها القريبة املراكز
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 . االعلا للتقدير واألولوية األلل علا جيد عام تقدير علا حاصل الطالب يكون  أن – 8

 . جتماعيةاإل  بحالته معتمد جتماعاإ بحث اجتماعية ظروف له الذي الطالب يقدم – 3

 ( .  جيد)  التقدير شرط من النائية املحافظات طالب تستثنى – 4

 ةاملختص الطبية اللجنة بمعرفة(  ومستجدين لدامى) الطالب علا الطب  الكشف توليع يتم – 5

 (  بسبرباى)  بالجامعة الطبية دراةباإل 

 .  امليعاد بعد ترد الت  للطلبات يلتفت ولن املكتب بمقر ةخصيا الطلبات تقدم –  6

 لكترونيةاإل الحكومة بوابة طريق عن التقديم

WWW.EGYPT.GOV.EG  

 :الجامعية املدن فروع

 (.طالبات املتحف مدينة: )األوىا املدينة -

 (.طالبات املنتزه مدينة: )الثانية املدينة -

 (.طالبات سيجر مدينة: )الثالثة املدينة -

 (.طالبات الحكمة مدينة: )الرابعة املدينة -

 (.طلبة سبرباي مدينة: )الخامسة املدينة -

  

http://www.egypt.gov.eg/
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 اتحاد الطالب 

 ريوسالبكالو  درجة لنيل  ها املقيدين املنقولين و الجدد الكلية طالب من الطالب اتحاد تشـــكل 

 .الدراسية للرسوم واملسددون 

 بالكلية الطالب اتحاد مجلس تشـــكل  
ً
 و طالبوال التعليم لشـــئون  الكلية وكيل/ د.أ بريادة ســـنويا

 جهاز رئيس إىى باإللـــــــافة التدريس هيئة أعضـــــــاء من الطالب اتحاد مجلس لجان مســـــــتشـــــــارى 

 .املساعدين واألمناء االتحاد مجلس وأمناء بالكلية الشباب رعاية

 أعضائه بين من الطالب اتحاد مجلس وينتخب  
ً
  أمينا

ً
  وأمينا

ً
 .مساعدا

 الطالب تحادإ أنشطة ملمارسة هامة تعليمات

 أو بالجامعات عقائدي أو ســــياســــ   أو فئوي  أســــاس علا تشــــكيالت أو تنظيمات إلامة يجوز  ال 

 .وحداتها

 عقائدي أو فئوي  أساس علا سمهاإب أو لجااها أو تحاداإل ملجالس نشاط أي تنظيم يجوز  ال. 

 علا األحوال بحسـب املختص الجامعة رئيس نائب أو الكلية عميد موافقة علا الحصـول  يجب 

 خارج من املتحدثين دعوة عند وكذلك املعارض أو املؤتمرات أو املحالــــرات أو الندوات إلامة

 .الكلية عميد من املتحدثين إىى الدعوة توجه الحالة هذه وفا الكلية

 يكون  وكالئهم أو لجااها أو الطالب تحاداتإ مجالس من مجلس أي عن يصــدر لرار كل ويبطل 

 .الجامعية للتقاليد مخالفا

 االنتخابات

  

  سنويا الطالب تحادإ نتخاباتإ تجري 
ً
 :ا تية للقواعد طبقا

  خالل ثمانية أسـابيع من بدء الدراسة فى كل عام يتم إنتخاب مجالس 
ً
االتحادات ولجااها سـنويا

ســبوع الخامس ويصــدر لرار من وزير التعليم العاىى أو رئيس على أن يفتح باب الترشــيح خالل األ 

الجامعة )  حســــب األحوال( بتحديد املواعيد التفصــــيلية لالنتخابات للمســــتويات املختلفة بناًء 

 .تحاد مصر وذلك لبل املوعد املحدد بعشرة أيام إ لتراح مجلسإعلى 
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  ويحق ألى طالب مقيد فى فرلته اإلدالء بصــــوته دون أى شــــرط , وال يجوز إســــتخدام الشــــعارات

 نتخابات .الدينية أو الحزبية أو الفئوية فى اإل 

  يكون التقـدم للترشـــــــــــــيح على النموذج الـذى تعـده الجـامعه لذلك ويقدم ملكتب رعايه الشـــــــــــــباب

 بالكليه من ثالث نسخ . 

 تشكل لجان اإلشراف على إنتخابات الكليات والجامعة على النحو التاىى. 

 عضو هيئة تدريس لكل فرلة دراسية . -0

 طالبين عن كل فرلة دراسية . -8

  نتخابات فى الكليات أســـماء الطالب املتقدمين واملســـتوفين لشـــروط شـــراف على اإل تعلن لجان اإل

 : الترشيح

  للضــــــــوابط التى تحددها لجنة اإلشــــــــراف على 
ً
يحق للمرةــــــــحين القيام بالدعاية اإلنتخابية وفقا

( 03وبما ال يخالف نصـوص الالئحة الطالبية الصــادرة بقرار من رئيس مجس الوزراء رلم ) .االنتخابات 

 م.8103لسنة 

  نتخابات فى الكليات مسئولية الفحص والبت فى الطعون تتوىى لجان اإلشراف على اإل. 

  تتوىى لجنةاإلشــــــــــراف على االنتخابات مســــــــــئولية اإلشــــــــــراف على التصــــــــــويت بالنســــــــــبة لكل فرلة

نتخابات الفرق الدراســـــــــية,وتقوم اللجنة بفرز األصـــــــــوات بعد اإلنتهاء من عملية إدراســـــــــية بالكلية خالل 

نتخابات, ويســــــمح بحضــــــور املرةــــــح نفســــــه أو وكيل عنه ويحرر بما تم اتخاذه نفس يوم اإل  التصـــــويت فى

 .من إجراءات ونتيجة الفرز محضر يولع عليه أعضاء لجنة اإلشراف تعتمده رئيس اللجنة

  شراف على االنتخابات.يقوم جهاز رعاية الشباب بأعمال السكرتارية الخاصة بلجنة اإل 

 : لواعد الفرز- 

 يقل أو يزيد عن العدد املحدد.تعتبر ال -0
ً
 صوت باطال إذا انتخب الطالب عددا

أعلى طالب ويعلن فوز الطالب الحاصل على نتخابات صـحيحة بحضـور أى عدد من التكون اإل  -8

 األصوات ويعاد التصويت خالل ثالثة ايام بين الطالب الحاصلين على نفس عدد األصوات .
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  تحـاد طالب الكليـة أو املعهـد من بين أعضـــــــــــــاء إئيس نتخـابـات الخـاصـــــــــــــة برئيس ونـائـب ر تجرى اإل

 نتخابات. تحاد الطالب تحت إشراف اللجنة املشكلة لإلشراف على اإل إمؤتمر 

  نتخـابات الخاصـــــــــــــة بإنتخاب األمين واألمين املســـــــــــــاعد لكل لجنة من لجان اتحاد طالب تجرى اإل

 ابات.نتخالكلية أو املعهد تحت إشراف اللجنة املشكلة لإلشراف على اإل 

  نتخـابات الخاصـــــــــــــة بإنتخاب األمين واألمين املســـــــــــــاعد لكل لجنة من لجان اتحاد طالب تجرى اإل

الجـامعـة من بين األمنـاء واألمنـاء املســـــــــــــاعـدين للجـان املنـاظرة بـالكليـات واملعـاهـد تحـت إشـــــــــــــراف اللجنة 

 نتخابات .املشكلة لإلشراف على اإل 

  الجــامعــة من بين رؤســـــــــــــاء ونواب  تحــاد طالبإتجرى االنتخــابــات الخــاصـــــــــــــة برئيس ونــائــب رئيس

رؤســــــاء االتحادات الطالبية بالكليات واملعاهد تحت إشــــــراف اللجنة املشــــــكلة لإلشــــــراف على االنتخابات 

 مع عدم إزدواج املناصب .  

 

 شروط الترشيح لعضوية لجان مجلس اتحاد الطالب

املقيدين  ها لنيل درجة البكالوريوس تحادات الطالبية من طالب الكليات واملعاهد الجامعية تشكل اإل

  -تحادات أن يكون :أو الليسانس ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس اإل

 بجنسية جمهورية مصر العربية -0
ً
 متمعا

 فى فرلتة -8
ً
 .مستجدا

 لرسوم اإل -3
ً
 جنيه . 01بحد أدنى  %3 تحادمسددا

  ئم املاسة بالشرفحدى الجراإأن اليكون لد سبق الحكم عليه بعقوبة فى  -4

 ليه اعتباره .آواملنصوص عليها فى لانون العقوبات ما لم يكن لد رد عتبار واإل 

ين لرسوم االتحاد الحق فى ممارسة كافة دلطالب التعليم ملفتوح والدراسات العليا والوافدين املسد

 نتخاب او الترشيح .أنشطة االتحاد دون أن يكون لهم حق اإل 

 بالكلية الطالب تحادإ أهداف

 :إىى تحاد الطالبإ يهدف

 العمل على إعداد جيل لادر على تحمل املسئولية وخدمة الوطن وليادته . .0
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تمثيل الطالب فى القرارات والسـياسـات املتعلقة  هم والدفاع عن مصالحهم وحقولهم وتوصيل  .8

التواجـد بمجــالس الكليـة أو حوال ( من خالل آرائهم إىى ادارة الكليــة أو املعهـد أو الجـامعــة ) بحســـــــــــــب األ 

حوال ( ومجـــالس شـــــــــــــئون التعليم والطالب وأى مجلس ينـــالش امور املعهـــد أو الجـــامعـــة ) بحســـــــــــــــب األ 

 تتعلق بالطالب.

الدفاع عن مصـــــــالح جموع الطالب والتواصـــــــل مع الجهات املختلفة لتوفير وتحســـــــين الخدمات   .3

 املقدمة لهم على املستوى العلمى وغيره .

ين جميع الطالب من جهه وبي هم وبين أعضــــــــــــاء هيئات التدريس والعاملين ومد توثيق الروابط ب .4

 جسور التفاهم معهم من جهه أخرى .

5.  
ً
 وثقافيا

ً
 وعلميا

ً
تيسـير ممارسـة الطالب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضــايا املختلفة سـياســيا

 داخل الوطن وخارجه

ء نتمــاء والوالطنى والقومى وإعالء ليمــة اإل تنميــة القيم الروحيــة واألخالليــة وترســـــــــــــيخ الوعى الو  .6

 نسان واملواطنة لدى الطالب والعمل بروح الفريق .وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق اإل

صـــــــــــــقـــل مواهـــب الطالب وتنميـــة لـــدراتهم ومهـــاراتهم وتوظيفهـــا بمـــا تعود بـــالفـــائـــدة على الطـــالـــب  .7

 ومؤسسته التعليمية والوطن .

ســـــــــــــتفادة من طالات والنوادى العلمية وتنظيم أســـــــــــــلوب اإل لـامـة األســـــــــــــر والجمعيات إتشـــــــــــــجيع  .2

 .بداعيهومهارات الطالب ودعم أنشطتهم وتنميه لدراتهم اإل 

تنظيم األنشــــــــــطة الطالبية الريالــــــــــية واالجتماعية والكشــــــــــفية والفنية والثقافية والســــــــــياســــــــــية  .2

 .فيها جيع املتميزينوالتكنولوجية وغيرها وتوسيع لاعدة املشاركة وتحفيز الطالب على املشاركة وتش

تحادات الطالبية ومؤســســات املجتمع املدنى فى مصــر تدعيم العاللات مع املؤســســات العلمية واإل .01

 والخارج .

دعم ةــخصــية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضــج وتأهيله لتحمل الواجبات  .00

 واملسئوليات نحو وطنه .
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امعة وخارجها والتواصــــل مع مختلف الهيئات لتحقيق العمل على حل مشــــاكل الطالب داخل الج .08

 هذه الغاية .

هداف الجامعة وتســـاهم بايجابية فى بناء أولـــع وتنظيم املشـــروعات والبرامج الطالبية التى تخدم  .03

 وتطوير املجتمع .

العمل على حل مشـــــــــــــاكل الطالب وتوفير أســـــــــــــباب الراحة ووســـــــــــــائل املعيشـــــــــــــة لهم داخل الجامعة  .04

 الشكاوى والتظلمات من طالب الكليات والجامعات وتمثيلهم أمام الهيئات االدارية . وخارجها ومتابعة

 الطالب اتحاد لجان

 

 
ً
 :الرحالت و األسر لجنة - أوال

 وتختص بما يلى :

تحاد طالب كل كليه )وتختص بتشــــــــــــجيع األســــــــــــر بالكليات أو املعاهد إلجنة األســــــــــــر  ى لجنة منبثقة من 

 سر املختلفة بالكلية واملعهد(نشاط األ ودعم نشاطها والتنسيق بين 

 .0272( لسنة 865( من لرار السيد / رئيس الجمهورية رلم ) 380وذلك طبقا لنص املداة )

 تعريف األسر الطالبية 
ً
 أوال

 األسر الطالبية  ى تنظيم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلية الغرض م ها .

االجتماعية والثقافية والفنية والريالية التى تساعد الطالب  توسـيع لاعدة ممارسة األنشطة الطالبية

على صـــــقل مواهيهم ولدراتهم واســـــتثمار أولات فراغهم وتقرر كل أســـــره العدد الذى تحتويه من اللجان 

التى تنظم األنشـــطة مثل اللجنة االجتماعية أو الثقافية أو الريالـــية والرحالت على أن يكون لكل لجنة 

 .ممثل من طال ها 

 :ألسر لنضمام الطالب إشروط 

  ة يـــأن يكون من الطالب املنتظمين فى الكليـــة أو الطالب املنتســـــــــــــبين وتنطبق عليـــه شـــــــــــــروط عضـــــــــــــو

 من عدد طالب األسرة . %01ال يزيد عدد الطالب املنتسبين عن أط ر تحاد وبشاإل
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  نضمام اىى أكثر من أسرةال يجوز للطالب اإل 

  ســــــــم والفرلة الدراســــــــية ســــــــرة برعاية الشــــــــباب يوضــــــــح فيه اإل األ شــــــــتراك فى تعبئة النموذج املعد لإل

 والعنوان ويكون معتمدا من شئون الطالب.

  طالب . 011طالب وال يزيد عن  51يقل عدد طالب األسرة عن  أال 

 تكوين األسر:

  يفتح باب تســـــجيل األســــــر لكل كلية خالل الشـــــهر األول من العام الدراســــــ   على أن يكون آخر موعد

إال بعد نشـــــاطها عتماد األســـــر من الجامعة اهاية شـــــهر دتســـــمبر من كل عام وال يجوز ألي أســـــرة مزاولة إل 

 .  ونيو من نفس العاميسر ب هاية شهر من الجامعة وينتهى نشاط األ  ر لرار باعتمادهاو صد

  يتقـدم الطـالـب مقرر األســـــــــــــرة ومعـه طلـب ممثـل عن كـل فرلـة دراســـــــــــــيـة بـالكليـة إىى أحـد األســـــــــــــاتذة

 فق به أهداف األسرة والبرنامج املحدد للنشاط ومصادر التمويل الخاصة باألسرة .ومر 

  يتوىى األســـــــتاذ الدكتور عضـــــــو هيئة التدريس دراســـــــة البرنامج والتراح ما يراه ســـــــيادته من تعديالت

م يقدم ســـــــــــــيادته ث بمـا يتم ـــــــــــــ ى مع الروح الجـامعيـة والتقـاليـد واألعراف الســـــــــــــائـدة فا محيط الجـامعـة.

تكمال ســإاىى أ.د/وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب لرفعة اىى أ.د / عميد الكلية  للموافقة و الطلب 

 عتماد من الجامعة .جراءات اإل إ

  تعلن إدارة رعــــايــــة الطالب بــــالكليــــة عن ليــــام األســـــــــــــرة بولـــــــــــــوح لجميع الطالب من خالل لوحــــات

أســـــــــــــبوع من تاريخ موافقة أ.د/ عميد اإلعالنـات وفا أمـاكن التجمعـات الطالبيـة وذلـك فا مـدة ألصـــــــــــــاها 

 الكلية.

 إدارة مجلس أسرة لكل تشكل 

 هيئة التدريس ( عضو )  األسرة رائد : برئاسة   

  ) مدرس مساعد / معيد (   سرةآل أ  أكبر ل  

  مدرس مساعد / معيد ( (  سرةآل أخت كبرى ل  

 وعضوية كل من :

 مقرر األسرة                   طالب  

 أمين الصندوق                 طالب 
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 ثلى الفرق واللجانموم

لى اإلشــــــــراف العام عبســــــــر بالكلية )عضــــــــو هيئة التدريس( يإتحاد طالب الكلية يتوىى مســــــــتشــــــــار لجنة األ 

 كلية والتنسيق بي ها .النشاط جميع األسر ب

 للجنة  قدمتعد كل أســـــرة فا شـــــهر أبريل من كل عام تقريرا عن نشـــــاطها ويعتمد من أ.د/ رائد األســـــرة وي

تحاد الطالب بالكلية وتتوىى اللجنة إعداد تقرير شـــــــــــــامل تعتمد من ا.د/ وكيل الكلية لشـــــــــــــئون إاألســـــــــــــر بـ

 لجامعة.ا دارةإه اىى رفعو أ.د/ عميد الكلية عتماده من السيد التعليم والطالب ويرفع إل 

 ال يجوز إلامة األسر على أساس فئوى أو عقائدى أو سياس ى .

 شهارها.إعضاء جدد لالسرة بعد أسره وال يجوز لم أكثر من أشتراك فى ال يجوز للطالب اإل 

 مصادر التمويل الخاصة باألسر:ثالثا : 

 .  األسرة أعضاء األسر وتحدد بمعرفة مجلس إدارة اتاشتراك -0

التبرعات والهبات الت  تقدم لألســـــــرة بشـــــــرط موافقة لجنة األســـــــر وعميد الكلية ويعتبر رائد األســـــــرة  -8

 مسئوال مسئولية كاملة عن التصرفات املالية الخاصة باألسرة. 

تجاوز ىى ال ياى نشــــاط فى لــــوء املوارد املالية املتاحة واألنشــــطة املنفذه بمبلغ مألجنة األســــر دعم ت -3

جنيـه للنشـــــــــــــاط الواحـد  511شـــــــــــــاط بـالكليـة بشـــــــــــــرط ان ال يتجـاوز ليمـة الـدعم عن من تكلفـة الن 51%

 ويحق للجنة األسر زيادة املبلغ إذا كان املشروع تشارك فيه أكثر من أسرة.

 : العقوبات
ً
 رابعا

إذا خالفت أســـرة أحد البنود الالئحة فى أحد أنشـــطتها بناء على التقرير املقدم بذلك من رعاية الشـــباب 

يد أ.د / وكيل الكلية لشـئون التعلم والطالب حيث يقوم سـيادته بولف نشـاط األسرة ملدة شهر اىى السـ

 وإخطار عضو هيئة التدريس )رئد األسرة(.

 وتقوم لجنة األســـــــــــر برفع كل من العقوبات الســـــــــــابقة 
ً
وإذا تكرر الخطأ يتم ولف نشـــــــــــاط األســـــــــــرة اهائيا

 تحاد التصديق عليها واتخاذ ما يلزم .ملجلس اإل

 أحكام عامة: 

تســـــــــهم لجنة األســـــــــر باتحاد طالب الكلية بتقديم املشـــــــــورة لألســـــــــر املعتمدة لتســـــــــاعدهم على العمل  .0

 داخل أسرهم فا الكلية وخارجها .
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فى حالة إلامة أسـرة لنشاط يتطلب  جز مدرج أو لاعة يتم إخطار لجنة األسر وتقوم اللجنة بججز  .8

 الكلية لشئون الطالب.املدرج عن طريق تقديم طلب للسيد أ.د/ وكيل 

ســـــــتضـــــــافة ةـــــــخصـــــــيات من خارج الجامعة ال بد من أخذ إعند عقد الندوت الثقافية أو الدينية او  .3

موافقة مجلس اتحاد طالب الكلية والسـيد أ.د/وكيل الكلية لشـئون التعليم والطالب والسيدأ.د/ عميد 

والطالب للموافقــة ال هــائيــه مع  الكليــة ثم رفع األمر للســـــــــــــيــد أ.د/ نــائــب رئيس الجــامعــة لشـــــــــــــئون التعليم

 أيام على األلل لبل إلامة النشاط. 5تقديم السيرة الذاتية للشخصية املستضافة وذلك لبل 

 يمنع النشاط األسرى ذو الطابع الحزبى أو الطابع الربحى . .4

ســــــــتخدام مقر اإلتحاد فى أى ولت لعمل اجتماع لألســــــــرة بعد التنســــــــيق مع لجنة إيجوز ألى أســــــــرة  .5

 باتحاد طالب الكلية . األسر 

ســتفادة الطالب من أنشــطتها إيقوم عضــو هيئة التدريس مســتشــار لجنة األســر بتقييم األســر ودرجة  .6

 وتأثيرها على النشاط داخل الكلية وذلك من أعضاء من كل أسره .

 تلتزم لجنة األسر بتقديم الدعم الفنى واملادى لجميع أنشطة األسر املنبثقة م ها . .7

 شاط يخالف الالئحة التنظيمية أو بنود هذه الالئحة .يتم رفع أى ن .2

خالل إتحاد طالب الكلية وبأخذ موافقة لجنة األســـر وأ.د/  ال يجوز لألســـرة ممارســـة نشـــاطها اال من .2

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأ.د عميد الكلية.

 بقة .علمية واألدبية أسر طالبية وتخضع لنفس الشروط السالتعتبر الجمعيات ا .01

يتواجد مســئول لجنة األســر برعاية الشــباب بالكلية أثناء مزاولة النشــاط ملســاعدة طالب األســرة فى  .00

 إنجاح النشاط.

 ينته  نشاط األسر الطالبية بانتهاء العام الدراس  .  .08

03.  
ً
لكترونيا تشــمل )صــور، فيديوهات، دعاية( لهم بعد االنتهاء من النشــاط اىى إتقدم كل أســرة تقريرا

 عاية الشباب .ادارة ر 

تعتبر أى تصـــــــــــــرف مخـــالف ملـــا ورد من أحكـــام هـــذه الالئحـــة مخـــالفـــه وخروج عن اللوائح الجـــامعيـــة  .04

 تحادات الطالبية .ويولع على املتسبب العقوبات التأديبية الواردة فى الالئحة التنفيذية لإل
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اريخ موافقة تســـــــــــــرى أحكـام هذه الالئحة على جميع األنشـــــــــــــطة الطالبية داخل الكلية وخارجها من ت .05

 واعتماد مجلس الجامعة عليها بما ال يتعرض مع اللوائح املنظمة ألنشطة الطالبية بالجامعة .

 :الرحالت( 8) 

جتماعية وثقافية وســـــــــــــياحية وترفيهية ودينية، لك  إتقـدم إدارة الرحالت بالكلية لطال ها رحالت متنوعة 

نتماء واأللفة بين طال ها والوالء لكلياتهم ولجامعاتهم، ملا تقدمه من تعمـل على زيادة املعرفة وتحقيق اإل 

رحالت مدعمة ومخفضـــة م ها الرحالت الطويلة والرحالت القصـــيرة، وذلك لـــمن خطة تولـــع كل عام 

 عرف بلدك.إتحت شعار 

 :ىالرياض النشاط   لجنة - ثانيا

 وتختص بما يأتى :

 املالئمة ملمارســـــــة األنشـــــــطة الريالـــــــية املختلفة عن  تشـــــــجيع تكوين الفرق الريالـــــــية وتهيئة الفرص

 طريق توفير املنش ت واألدوات الريالية وصيانتها .

  شراف على املسابقات الريالية املقامة .اإل 

 د تحــاد املــاليــة بعــتحــادات الريــالـــــــــــــيــة وبمــا اليخــالف الئحــة اإلالتعــالــد مع املــدربين املعتمــدين فى اإل

 ة .تحاد طالب الجامعإموافقة مجلس 

 شتراك فا النشاط الرياض   :مميزات اإل 

 تنظيم دورات ريالية بين طالب الفرق الدراسية املختلفة وتقديم جوائز للفريق الفائز. .0

 تقديم بدالت التغذية النقدية لكل مباراة تشترك فيها الطالب. .8

 رفع غياب املحالرات الت  تتوافق مع مواعيد املباريات. .3

الجامعة والت  تقام خالل األجازة الصــــــــيفية للمتمرنين فا النشــــــــاط شــــــــتراك فا معســــــــكرات تنظيم اإل  .4

 الرياض  .

 تقديم املساعدات للطالب والطالبات املشتركين بالفرق الريالية. .5

تقـــديم جوائز وشـــــــــــــهـــادات تقـــدير للطلبـــة والطـــالبـــات الفـــائزين بـــاملراكز املتقـــدمـــة فا دوري وبطوالت  .6

 الجامعة.
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متــازين فا األلعــاب الريـــالـــــــــــــيــة والتنســـــــــــــيق مع مراكز تــدريـــب شـــــــــــــتراك الطالب والطــالبـــات املإتنظيم  .7

 منتخبات الجامعة بخصوص تمثيل الجامعة فا بطولة الجامعات املصرية.

 األلعاب الريالية الت  تنظمها الجامعة:

 أوال: األلعاب الجماعية )طلبة وطالبات(

 يد { -طائرة  -سلة  -}لدم   

 ثانيا: األلعاب الفردية ) طلبة فقط(

 {جودو -مصارعة الذراعين -رفع أثقال  -كمال أجسام  -مصارعة  -}مالكمة 

 ثالثا: األلعاب الفردية )طلبة وطالبات(

كرة  -ليالة بدنية  -ألعاب لوي  -تنس أرضـــــ   -اســـــكواش  -تايكوندو -ســـــالح -راتيه اك -}ســـــباحة   

 السرعة{.

رفة على أو املشـــــــ تصـــــــال باملشـــــــرفالـــــــية اإلفعلا الطلبة والطالبات الراغبين فا االشـــــــتراك فا الفرق الري

ع ستمارات الخاصة بكل لعبة مبرعاية الطالب مللئ اإل األنشـطة الريالـية والفرق الريالـية الخاصة به 

 .ةخصيةصورة  8إحضار 

 
ً
 :الثقافيةالسياسية  اللجنة - ثالثا

  تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم املواطنة والديمولراطية 

  بداعية والثقافية طالق طالات الطالب الفكرية واإل إنسان و ثقافة حقوق اإلنشر 

  ملام يجابية التى تســـهم فى تنمية الوعى الســـياســـ   واالجتماعى لدى الطالب لإلترســـيخ ليم املشـــاركة اإل

 بقضايا الوطن واالمة العربية واالسالمية 

 يجابية فى الحياة السياسيةاإل طالق حرية الطالب فى ممارسة التوعية السياسية واملشاركة إ 

 التواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة 

 صـــــــــــــدار املجالت والنشـــــــــــــرات وتنظيم املحــالـــــــــــــرات والنــدوات واملؤتمرات واملنــاظرات الثقــافيـة وورش إ

 العمل.
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ً
 :الفنية اللجنة - رابعا

 . صقل مواهب الطالب الفنية 

  املشـــــاركة فى مختلف الفنون املســـــرحية والتشـــــكيلية والكورال والغناء وغيرها من تحفيز الطالب على

 أنواع الفنون املختلفة.

 شراف على املسابقات الفنية املختلفة .إل ا 

  رتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجماىى لدى الطالب .العمل على اإل 

 ى سيقود حركة الحياة فى بالده .الفنون املجردة تعتبر وسيلة رالية لتصحيح وجدان الشباب الذ 

 
ً
 :العامة والخدمة الجوالة لجنة - خامسا

 وتختص بما يلى :

  سس ومبادئ الحركة الكشفية.أتنظيم اوجة النشاط الكشفى على 

  شـــــــــــــتراك الطالب والجمعيــات إتنفيــذ برامج تخــدم البيئــة بمــا تســـــــــــــاهم فى تنميــة املجتمع والعمــل على

 املختلفة فى تنفيذها .

 اللجنة:برنامج 

 ستقبال الطالب الجدد.إتنظيم معسكر  -0

 تنظيم معسكر وإعداد وصقل ألعضاء العشيرة. -8

 تنظيم معسكر حفل الخرجين وكذلك املؤتمر العام للكلية. -3

 دارة الجواله بالجامعة من لقاءات ومهرجانات .إاالشتراك فيما تنظمة  -4

 الكليات.دارة إفل الطبية العالجية التى تنظمها املشاركة فا القوا -5

 
ً
 لجنة النشاط االجتماعى: -سادسا

 وتختص بما يلى :

  حياء املناســــــبات القومية والدينية لتوطد الروابط االجتماعية بين الطالب إتنظيم حفالت التعارف و

 وبي هم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.
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  العمل على تقديم الخدمات و توفير الرعاية الطالبية. 

  جتماعى لغير القادرين .العمل على توفير الدعم اإل 

 :خالل من األهداف تلك لتحقيق االجتماعية األنشطة برامج وتتنوع

 :  جتماعيةاإل  املساعدات -أ

جتماعية الت  تقدم للطالب بالكلية ملســــــــــاعدتهم على مواصــــــــــلة العملية التعليمية تتنوع املســــــــــاعدات اإل 

 كا ت :

 :االجتماعا التكافل صندوق  -0

يقدم صـــندوق التكافل مســـاعداته لطالب الكلية املتقدمين بأبحاث اجتماعية لرعاية الطالب، وتصـــرف 

 مساعدات الصندوق بصورة  نقدية وعينية.

 خطوات الحصول علا مساعدات الصندوق:

  جتماعية التابع لها ســـــــــتمارة الخاصـــــــــة بذلك مرفقا  ها خطاب إىا الوحدة اإل يحصــــــــل الطالب علا اإل

 لعمل بحث اجتماعا له.الطالب 

 .يحضر الطالب بيان بمفردات مرتب والده أو وىا األمر مع االستمارة 

  فا حالة ما إذا كان وىا األمر علا املعاش أو متوفى يقدم بيان بمفردات املعاش ويحصل علا الخطاب

 الخاص بذلك من رعاية الطالب.

 ملحوظة:

من العـــاملين فا املجـــال الزراعا أو األعمـــال الحرة يقـــدم  فا الحـــاالت الت  يكون فيهـــا الوالـــد أو وىا األمر 

ة للوالد. وفى حالة ما إذا كان والد الطالب أو وىى األمر من العاملين فا يالطـالب صـــــــــــــورة البطالة العائل

مجال الزراعة ) مالك أو مؤجر أو عامل زراعا( ويحصــــــــــل الطالب من رعاية الطالب على خطاب موجة 

للحصـــــــــــــول على بيـــان الحيـــازة وصـــــــــــــورة بطـــالـــة الوالـــد العـــائليـــة بـــاإللـــــــــــــــافـــة إىى  إىى الجمعيـــة الزراعيـــة

االســـــــــــــتمارة، وفى حالة ما إذا كان والد الطالب أو وىى األمر من العاملين فا األعمال الحرة يقدم الطالب 

 شهادة إدارية معتمدة من جهة حكومية ببيان تقديري للدخل باإللافة الستمارة البحث.
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 :ذيةالتغ بطالة - 8

ســـــــــــــتخراج بطـالـات التغـذيـة للطـالـب للحصـــــــــــــول على بونـات التغـذيـة لوجبة الغذاء ملدة أربعة أيام إيتم 

 جنيها لألسبوع.06أسبوعيا و ا أيام األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء لألسبوع التاىا نظير مبلغ 

 شروط استخراج بطالات التغذية : 

 صر العربية ومن غير الوافدين. أن يكون الطالب متمتعا بجنسية جمهورية م -0

 أن يكون الطالب مستجدا بفرلته.   -8

 أن يكون مسددا للرسوم الجامعية.  -3

 أال يكون مقيما باملدن الجامعية أو محل إلامته بمدينة أو مركز طنطا. -4

صـــــــــــــورة  8ســـــــــــــتمــارة املعــدة لــذلــك واملوجودة برعــايــة الطالب علا أن يلصـــــــــــــق عليهــا يمأل الطــالــب اإل  -5

 وتقدم ملشرف التغذية برعاية الطالب. ةخصية

 اإلشراف على االنتخابات الطالبية -ب

 :الطب  الكشف -ج

 هذه وتســــــــــهيل الجدد للطالب الطب  الكشــــــــــف أماكن علا التعرف علا الطالب بمســــــــــاعدة ذلك ويتم

 .ويسر راحة فا لتتم العملية

 :الشطرنج مسابقة -د

 البطولة تتم و مالية جوائز ملنحهم األوائل الثالثة لتحديد وذلك الكلية لطالب ســـنويا املســـابقة وتنظم

 .ةللكلي ممثلين للشطرنج الجامعة بطولة فا والثان  األول  ويشترك واحد، دور  من الكئوس بنظام

 : بالدم التبرع حملة -ه

 عاالجام باملســــــــــتشــــــــــف  الدم وبنك بالجامعة الطالب لرعاية العامة اإلدارة مع بالتعاون  تنظيمها ويتم

 .باملحافظة الدم وبنك

 :املثالية الطالبة و الطالب مسابقة -و

 :ا تية بالشروط الطالبات و الطالب لجميع مفتوحة و ا سنويا املسابقة هذه وتنظم

 أن يكون الطالب منتظما منقوال بتقدير عام ال يقل عن جيد. (0
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 أن يكون السن متناسب من الدراسة. (8

 إجادة لغة أجنبية واحدة على األلل. (3

 الطالب حسن السير ومحمود السمعة ومن ذوى الشخصية واملظهر الطيب.أن يكون  (4

 أن يكون الطالب من ذوى النشاط بالكلية على األلل.  (5

 أن يكون الطالب ملما باملعلومات العامة والقومية. (6

 أن يكون الطالب من ذوى الهوايات. (7

 :التاىا النحو على الكلية عميد من بقرار لجنة الغرض لهذا وتشكل

 أساتذة الكلية من أعضاء هيئة التدريسأحد  -أ

 الشباب رعاية مدير -ب

 الطالب اتحاد أمين -ت

  بالكلية االجتماعا النشاط مشرف -ث

 :الخرجين حفل -ز

ويقام ســــنويا لتكريم الطالب الخرجين ونظرا ألهميته تشــــارك فا اإلعداد له كل لجان اإلتحاد والعاملين 

 ام أخرى.برعاية الطالب وشئون الطالب والشئون العامة وألس

 

 : النشاط العلمى والتكنولوجى لجنة – سابعا

  ختراع وامللكيات الفكرية للطالب .الدعم الفنى واملاىى لتسجيل براءات اإل 

  بتكارية عقد الندوات واملحالرات واملؤتمرات العلمية  هدف تنمية القدرات العلمية واإل 

 . تشجيع ودعم البحث العلمى لدى الطالب 

  تشجيع ودعم نوادى العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم املادى والفنى لهم 

 علمى الطالبى خارج وداخل الوطن .لالعمل على توفير فرص التبادل والتدريب ا 

 نسانية والتطبيقية فى مجاالت العلوم املختلفة والبحث العلمى .التنسيق بين طالب الكليات اإل 

  بتكارات الطالبية فى املجالت العلمية .بحاث واإل األ  العمل على نشر 

 متابعة سير العملية التعليمية واملشاركة فى ولع الجداول الدراسية وجداول االمتحانات.
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 االلتراحات و بالشكاوى  الخاص النظام

 الشكاوى واملقترحات 

نه توجد صناديق شكاوي ومقترحات فا أماكن مختلفة فا إومن خالل صناديق الشكاوي واملقترحات ف

ت نه تتفتح هذه الصناديق فا ميعاد ثابألية التعامل مع الشكاوي واملقترحات حيث آالكلية يوجد عليها 

خاذ تإمر و سبوع ويعقد بعدها اجتماع ملنالشة هذه الشكاوي واملقترحات ورفعها ملن يهمه األ أمن كل 

 تصال به علا الشكوي .و طرق اإلأشكله بما تم فيها فا حالة ولع بياناته زم وإبالغ صاحب املال ال

  

 طرق تقديم الشكاوى و االلتراحات:

 تباع أي من الطرق التالية:إلتراح يمكن لصاحب الشكوى أو اإل 

 لتراح عن طريق صندوق الشكاوي و االلتراحات.تقديم الشكوى أو اإل 

  مام وحدة لمان الجودة(وصندوق آخر أ -)صندوق فا مدخل الكلية 

 لتراح عن طريق املولع الرسم  للكلية على شبكة االنترنت.تقديم الشكوى أو اإل 

 لتراح عن طريق البريد االلكترون  لوحدة لمان الجودة.تقديم الشكوى أو اإل 

 ستالم الشكوى:إشروط 

  .كتابة بيانات املشتك  حتى يتسنى الرد عليه مع لمان سرية هذه البيانات 

 حالة الشكوى العامة يمكن التغاض   عن كتابة البيانات الشخصية. فا 

 تشكيل لجنة الشكاوى و االلتراحات:

لتراحات من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس من أعضاء لجنة " دعم تتشـكل لجنة الشـكاوى و اإل

يا كل ختيارهم دور إ" و ثالثة من ممثلا الطلبة يتم  الطالبىالطالب و األنشـطة الطالبية واإلرشــاد 

 عام دراس  .

 إجراءات التعامل مع االلتراحات والشكاوى:

  ســــــــوف تقوم اللجنة بفتح الصــــــــندوق و كذلك التعامل مع الشــــــــكاوى وااللتراحات الواردة بالبريد

لكترون  أو عن طريق املولع الرســـــــــــــم  للكليـــة على شـــــــــــــبكـــة االنترنـــت فا أول يوم عمـــل من كـــل اإل

 جة لذلك.أسبوع، أو كلما دعت الحا
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 لتراحــات ودراســـــــــــــتهــا بعنــايــة لتحــديــد الجهــة املعنيــة بـــالشـــــــــــــكوى يتم فرز وتجميع الشـــــــــــــكــاوى و اإل

 وتحديد الفترة الزمنية املطلوبة لإلجابة عليها إن أمكن ذلك.

 .عند ورود الرد من الجهة املعنية يتم إجابة مقدم الشكوى 

 دراستها من لبل اللجنة 
ً
لتراح إىى وحدة لمان ومن ثم رفع اإل فا حال ورود التراحات يتم مبدئيا

 للتطبيق، و إذا تم 
ً
عتمـــاده يتم إبالغ إالجودة ليحول من بعـــدهــا إىى الجهـــة املعنيــة إذا كـــان لــابال

 عتماده مع منحه كتاب شكر من الكلية.إلتراح تم لتراح بأن اإلمقدم اإل

  على طبيعة العاللة سـيتم معاملة الشـكاوى بكل جدية وشـفافية وحيادية مع لمان عدم التأثير 

 مع مقدم الشكوى.
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 العسكرية التربية عن نبذة

 العسكرية التربية فا الكلية نظام

 عســكريةال التربية دورة تأدية املصــرية الجنســية يحملون  الذين الذكور  األوىا الفرلة طالب علا يتعين

 أو عليهم املقررة الدورات حضــــور  عن يتخلفون  الذين الطالب أما. 0273 لســــنة 46رلم للقانون  طبقا

  هذا املعرولــــــــــــة املذكرة علا الجامعة رئيس/ الدكتور  األســــــــــــتاذ الســــــــــــيد وافق فقد فيها يقصــــــــــــرون

 :التاىا النحو علا و ا الخصوص

 أو العســـــــــــــكريــــة التربيــــة دورة حضـــــــــــــور  عن يتخلفون  الــــذين الطالب علا مــــاليــــة غرامــــة فرض (0)

 ةتكلف متوســـط أســـاس علا وتحتســـب التعليمية الخدمات صـــندوق  لحســـاب تســـدد فيها يقصـــرون

 بالطال  يقوم ،(حضورهم املخطط الطالب عدد علا للدورة اإلجمالية التكلفة) الدورة فا الطالب

 ةإدار  من مقبول  بعذر التخلف حاالت ذلك من ويستثن  التاىا، الجامعا العام رسوم مع بسـدادها

 .العسكرية التربية

 من االســــــــتفادة من فيها واملقصــــــــرين عذر بدون  الدورة حضــــــــور  عن املتخلفين الطالب حرمان (8)

 .الطالبية األنشطة فا املشاركة أو الجامعية الخدمات

 باملدينة اإللامة من فيها واملقصــــــرين عذر بدون  الدورة حضــــــور  عن املتخلفين الطالب حرمان (3)

 .التقصير أو التخلف تكرار حالة فا الجامعية

 العلمية الدرجة منحه عدم املقررة املواعيد فا الدورة أداء عن الطالب تخلف على يترتب كما (4)

  .تخرجه دور  فا ألرانه مع

  



                                                                                                                 

109 
 

دليل الطالب   

 رسالة ادارة النربيه العسكرية 

 عزيزى الطالب:

 الشـــــباب من أجيال إىى الحاجة أمس فا  ا مشـــــرق  مســـــتقبل بناء فا تقدمها طريق فا  ا و مصـــــر إن

 ىيتحل و القانون، حترامإ و نضــــــــــباطواإل  املثمر الجاد بالعمل يؤمن ونفســــــــــيا، وعقليا بدنيا الســــــــــليم

 .السامية بالقيم

 .الحرجة السنية املرحلة هذه فا حسنة لدوة عن تبحثون  األجيال، لهذه نواة الجامعة شباب يا وأنتم

 أمور  كل اف لتزاماإل و نضــــباطاإل  و النظام على النفس لتطويع وســــيلتكم  ا العســــكرية التربية وتعتبر

 .املقبلة العملية حياتكم فا األثر أكبر له يكون  مما الحياة

 عينالجام الطلبة يجتازها أن يجب الت  الدراسية املواد من أساسية مادة العسكرية التربية مادة وتعد

 لســــــــــنة 46 رلم للقانون  طبقا وذلك الكلية من تخرجهم لبل املصــــــــــرية بالجنســــــــــية املتمتعين الذكور 

 مشرلة مجاالت إىى دخولكم باب  ا الت  الجامعية شهادتكم علا للحصول  أساس   شرط و ا ،0273

 .املقبلة العملية حياتكم فا

 الوعا وتنمية مصــــر شــــباب لدى نتماءواإل  الوالء روح غرس إىى العســــكرية التربية مادة دراســــة وتهدف

 تأدية من بداية املســـــــئولية تحمل علا لادرة أجيال تنشـــــــئة علا تســـــــاعد مما الطلبة لدى العســـــــكري 

 .املجاالت كافة فا املختلفة الوطنية املهام تحمل إىى م ها نطاللاإو  العسكرية الخدمة

 ةبداي لبل العســــــــكرية التربية دورات عقد مواعيد عن طنطا بجامعة العســــــــكرية التربية إدارة وتعلن

 عةبالجام العسكرية التربية إدارة إعالنات لوحة فا تولع إعالنات طريق عن كاف بولت الدورات هذه

 علا اإلعالنات هذه توزع وأيضــــــا الجامعا الحرم داخل املنتشــــــرة و املعتمدة اإلعالنات لوح فا وأيضــــــا

 .كلية بكل الطالب شئون  إدارة
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 أن األوىا الفرلــة فا وانتظــامــك الجــامعا الحرم إىى دخولــك بمجرد الطــالــب عزيزي  عليــك يجــب لــذا

 يناســــــــــبك الذي امليعاد ا ن من لنفســــــــــك وتخطط الدورات هذه انعقاد مواعيد علا بالتعرف تبادر

 :األت  ومعك بالجامعة العسكرية التربية إدارة إىى األلل علا بشهر امليعاد هذا لبل وتتقدم

 ألوان x 6 4 مقاس حديثة ةخصية صور  8 -أ

 الكلية كارنيه صورة -ب

 القوم  الرلم بطالة صورة -ت

  املناسبة الدورة فا بتسجيلك الخاص النموذج ملئ يتم لك 
ً
 .دورة كل لكثافة طبقا

 :العسكرية التربية زي  مفردات

   ابيع / لبن  لميص -0

   أسود/  كحلا بنطلون  -8

   أسود جلد حذاء -3

 :العسكرية التربية دورة فا التدريب تنفيذ أسلوب

 .211 سعت إىى 731 سعت  من الصباحا التمام بطابور  اليوم يبدأ -0

 .245 سعت إىى 211 سعت من األوىا التعليم بطابور  اليوم  التدريب يبدأ -8

 .األوىى املحالرة لبدء املحالرات لاعة إىى التوجه يتم -3

 245 سعت إىى 211 سعت من األوىا املحالرة. 

 0145 سعت إىى 0111 سعت من الثانية املحالرة. 

 0045 سعت إىى 0011 سعت من الثالثة املحالرة. 

 0845 سعت إىى 0811 سعت من الرابعة املحالرة. 
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 0305 سعت إىى 0311 سعت من املدرج فا الطلبة تمام. 

 0411 سعت إىى 0305 سعت من الخامسة املحالرة. 

 0511 سعت إىى 0405 سعت من السادسة املحالرة. 

 :العسكرية التربية دورة داخل الطالب تقييم أسلوب

 :ا ت  علا بناءا التقييم يتم

 .باملواعيد لتزامواإل نضباطاإل  ومدى املواظبة -0

 .العام وحاللة الشعر والذلن املظهر  -8

 .الدورة أثناء تقدم الت (  التدريب مساعدة/  البحثية الورلة) -3

 .الدورة أثناء املفاجئة متحاناتاإل  -4

 .العملا متحاناإل  -5

 .النظري  متحاناإل  -6

 :الدورة أثناء الطالب علا تطبق الت  االنضباط الئحة

 .املحالرات لتوليتات طبقا اليوم  بالحضور  لتزاماإل يتم .0

 .املظهر العام وحاللة الشعر والذلن .8

 طارئ  مولف أي وعرض ةخصيا الدورة لائد خالل من والجنود الدورة لباط مع التعامل يتم .3

 .فيه للتصرف الدورة لائد خالل من بالجامعة العسكرية التربية إدارة مدير علا

 .للدورة حضوره أثناء الالئق العام والسلوك نضباطاإل  لواعد جميع إتباع الطالب علا يجب .4

 .سبب ألي الغياب أو بالتخلف للطالب تسمح ال .5

 .ذلك تستدعا ما منه صدر إذا طالب ألي الدورة إلغاء بالجامعة العسكرية التربية ملدير يحق .6
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 :العسكرية التربية مادة من اإلعفاء حاالت

 طريق عن عليه الطب  الكشـــــــــــف بعد طبيا الئق غير هو من كل العســــــــــكرية التربية من تعف  (0)

 يرغ الطالب ويعتبر العســـــــكرية، التربية إدارة من بخطاب محوال بالجامعة الطب  القومســـــــيون 

 :فقط ا تية الحاالت فا طبيا الئق

 .الظاهرة العقلية األمراض -أ

 .األطراف أحد بتر أو األطفال شلل -ب

 .اإلبصار فقد -ج

 لنتيجــة الكشـــــــــــــف   (8)
ً
 لقرار  بــاإلدارةاملولع على الطــالــب  الطب طبقــا

ً
الطبيــة بجــامعــة طنطــا وطبقــا

 اللجنة الطبية التابعة لجامعة طنطا .

 :الطالب عزيزي 

 :نأ حيث تأجيلها من بكثير أفضل ذلك ألن العسكرية التربية دورات إحدى فا لك مكان بججز سارع

 ســــــــــيتم وأنه األوىا الفرلة امتحانات من انتهائه عقب الدورة أخذ الطالب علا تحتم التعليمات -أ

 لقرار طبقــا وذلــك الــدورة حضـــــــــــــور  غرامــة ثــابتــة عن التخلف عن( جنيهــا 45) ولــدره مبلغ دفع

 .الجامعة مجلس

 زمالئك مع العســـــــكرية الخدمة ألداء للتجنيد التقدم عن تأخرك إىى بك يؤدي لد الدورة تأجيل -ب

 يهاعل تحصــل لن والت  الدراســ   املؤهل شــهادة التجنيد منطقة فا أورالك لقبول  أســاســ   شــرط)

 لرفعل لابله زيادة ســـنه تطبيق إىى يؤدي لد مما( بنجاح العســـكرية التربية دورة اجتيازك بعد إال

 أكثر الطالب تخلف إذا للرفع لابلة غير زيادة ســـــــنه أو واحدة تجنيدية دورة الطالب تخلف إذا

 .تجنيدية دورة من
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 تقديم حالة فا العســـــــــــكرية الخدمة من ال هائ  اإلعفاء فرصـــــــــــة التأجيل ذلك عليك يضـــــــــــيع لد -ت

 ةبجامع العســـــــكرية التربية إدارة وتأمل الولت، نفس فا ألرانك مع التجنيد منطقة إىى أورالك

 مقر إىى والتوجــه ملبــادرة مصـــــــــــــلحتهم علا الحرص منطلق من الــذكور  الطلبــة جميع من طنطــا

 عن ســـارلالســـتفاملكتبة املركزية بجوار لاعة املؤتمرات الدور األرضـــ ى  الطب  املجمع بمبن  اإلدارة

 عن ةالكافي باملعلومات وتزويده للطالب العســـــكرية التربية مفهوم تولـــــيح شـــــأاها من أســـــئلة أي

 .املختلفة الدورات مواعيد

 الطالب أبنائنا خدمة إىى يوفقنا أن نسأل وهللا

 .سعيد دراس   بعام لهم تمنياتنا مع

 

  عقيد أ.ح / إكرامى محمد خطاب                              

 طنطا بجامعة العسكرية التربية إدارة مدير                
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 االرشاد االكاديمى وحدة                                             

 هيئة عضو ( كاديم األ املرشد يبذل ،بحيث للطالب ا كاديم  اإلرشاد لعملية كبيرة أهمية الكلية توىا

  . وتجاربه العملية العلمية بخبراته الطالب فادةإل  جهده ) التدريس

 العلم  تحصيله فا ويساعده ا كاديم  طريقه للطالب ينير لك  تسعى املنطلق هذا من كاديم األ واملرشد

 بمتابعة املرشد يقوم كما ، بالكلية متحاناتواإل  سير الدراسة تنظم الت  واإلجراءات بالقواعد وتعريفه

 العلمية  مشاكله منالشة طريق عن دراسية فترات خالل تواجه لد الت  العقبات وتذليل الطالب إنجازات

 الحلول  أفضل إىى كاديمية وإرشادهاأل البيئة فا ندماجلإل  الطالب مساعدة وسائل أهم رشاد منو تعتبر اإل 

 الدراسية الخطة تطبيق حيث من العلمية الطالب مسيرة من التأكد فا كما تساهم  املشاكل تلك ملواجهة

 الطالب مساعدة على تعمل كما املقررات مختلف العلم  فا ومستواه الطالب بأداء يتعلق فيما وكذلك

 فيها تعتمد الت  الجامعية املرحلة بيئة إىى العام التعليم مرحلة بيئة من واملبرمج التدريجا نتقالعلى اإل 

 املنطلق هذا ومن والسلوك  العلم  وتطوير مستواه تخصصه وتحديد لراراته تخاذإ فا نفسه على الطالب

 على الطالب لدرة تعوق  الت  املشكالت إىى التعرف إىى تهدف مهنيه خدمة هو ا كاديم  اإلرشاد فإن

 زيادة طريق عن والدعم املساعدة تقديم وتتم الجامعية الحياة متطلبات مع العلم  والتفاعل ليالتحص

 ا كاديمية املشكالت فا حل الجهد من مزيد بذل على وتشجيعهم ا كاديمية بمسؤولياتهم الطلبة وعا

 باملهارات الطلبة تزويد طريق عن ذلك ويتم التعليمية أهدافهم تحقيقهم دون  تحول  الت  والشخصية

 بالعلم مسلح مميز طالب إعداد الجامعة و  ولوانين بلوائح الطلبة من توعية ترفع الت  املتنوعة ا كاديمية

 .العمل سوق  ملتطلبات وتفهمه امليدانية والخبرات
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 :مفهوم االرشاد االكاديمى

  هدف : فا املؤسسات التعلیمیة الجامعیة العمل الذي یقوم به عضو هیئة التدریس هو

  تعریف الطالب بتلك املؤسسات وأنظمتها الدراسیة ملساعدتهم على التكيف مع البيئة

 االكاديمية

  تقديم املشورة للطالب و معاونتهم على السير فا دراستهم على أفضل وجه ممكن ، والتغلب على

 ما یعترلهم من عقبات حتى يتمكنوا من تحقيق اهدافهم التعليمية واملهنية 

  تیار التخصصات الت  تتناسب مع لدراتهم العلمیة ومیولهم النفسیة ورغباتهم إخمساعدتهم فا

 لما یتناسب مع سوق العمالشخصیة،فضال عن 

 :سالة اإلرشاد األكاديم ر 

 طالب على كل املستوياتلاية الطالب من جميع النواحا مما يضمن إعدادا طيبا لعتوجيه و ر 

 األخاللية والعلمية والنفسية

 املرشد االكاديمى 

 

 .يةكله ومتابعته أثناء دراسته بالعضو هيئة التدريس املكلف باإلشراف على الطالب وتوجيههو 

 

 :لرورة اإلرشاد األكاديم 

وبرامجها  كلية لا عتمادإل  هو من أهم املتطلبات الالزمة وجود نظام نشط وفعال لدعم الطالب

ة من خالل تلبي للطالب على أنه محور العملية التعليمية كاديمى ينظر رشاد األن اإل أكما التعليمية 

 حتياجاته و رغباته و تولعاته.إ
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 :مجاالت اإلرشاد األكاديم 

  االخالقىاإلرشاد 

 ويعمل على تنمية القيم واملبادئ لدى الطالب، وترجمتها إىى ممارسات سلوكية تظهر فا جميع  

 تصرفات الطالب

  ويهدف إىى  اإلرشاد التعليم 

o من أجل رفع مستوى الطالب  لهالتوجيهات   متابعة املستوى التحصيلا للطالب وتقديم

 دراس  .ال ومعرفة أسباب تأخره

o ستذكار الجيدرق اإل تعريف الطالب بط 

o رعاية الطالب املتفولين 

o .ومتكرري الرسوب 
ً
 متابعة الطالب املتأخرين دراسيا

o  .حصر ومتابعة متكرري الغياب 

o  تعترض مسيرة الطالب الدراسية. دراسة الصعوبات الت 

 إلرشاد النفس  ا 

o   عملیة مساعدة الطالب على تحدید املشاكل الت  تؤثر علیه ) ال سیما االنفعاىا م ها( والت

 مما یولعه فا أزمات تؤثر على توافقه النفس   
ً
 خارجیا

ً
 أو صراعا

ً
 داخلیا

ً
تسبب له صراعا

 واملجتمعا 

o  الصعوبات الخاصة.دراسة وبحث حاالت الطالب ذوي 
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o   تبصير ذوي املشاكل من الطالب بخصائص تلك املشاكل وتشجیعهم على تفعیل لدراتهم

 تخاذ لرارات مناسبة تسهم فا تغلأهم على تلك املشاكل .وإمكانیاتهم إل

o عدم إغفال العادیين من الطالب وذلك:  

مرحلة متقدمة من بحههم على تفعیل ما لديهم من طالات ومهارات للوصول  هم إىى  -

 الصحة النفسیة .

 كيفية مواجهة القلق و التوتر فا فترة االمتحانات  -

  اإلرشاد املنه 

 ستعدادات واملیول وذلك: ختیار الدراسة املتوافقة مع القدرات واإل إهوعملیة مساعدة الطالب على 

واملنه  ك  یعد الطالب من خالل تقدیم املعلومات الالزمة عن املجاالت الدراسیة بشقيها التعلیم  

عتبار لرورة موازنة الطالب بين طموحاته ولدراته حتى یستطیع نفسه ملستقبله املنه ، مع األخذ فا اإل 

 التكیف مع مهنة املستقبل.

  اإلرشاد الولائ 

هو توعية الطالب وولايته من الولوع فا بعع املشكالت سواًء كانت دراسية أو صحية أو نفسية أو 

 .الت  لد تترتب على بعع املمارسات السلبية، والعمل على إزالة أسبا ها جتماعية، و إ

 حاطتهم علما باملشاكل املختلفة مع بیان أسبا هاإو  , تبصير الطالب بنظام الكلية واللوائح الجامعية
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 :اهداف اإلرشاد األكاديم  

  من خالل تقديم  الدراسیةتبصير الطالب وإمداده باملعلومات الصحیحة عن الكلیة والبرامج

اللوائح التنفيذية واألنظمة األكاديمية الت  تعتمدها الجامعه والتى  يحتاج اليها الطالب فا 

 مسيرته األكاديمية.

 توجيه الطالب وإرشاده من جميع النواحا األخاللية والنفسية واالجتماعية 

  ه الجامعا وأنشطته وفعالياتندماج فا الوسط تشجيع الطالب املستجدين واملنتظمين على اإل

 على تجاربه اإل حتى يحظى بتجربة جامعية نا
ً
 جتماعية واملهنية.جحة تنعكس إيجابا

  .العمل على اكتشاف مواهب ولدرات الطالب و توجيه تلك املواهب وامليول 

  تزوید الطالب بالخبرة والرأي العلم  حول تنظیم أولاتهم ، وحسن استثمارها للحصول على

ستفادة القصوى من املوارد سالیب فا املذاكرة والتحصیل الجید و مساعدته على اإل أفضل األ 

 واملساعدات املتاحة له

  ة رتقاء بمستـــــوى تحصيله األكاديمــــ  ومتابعو تحفيزه على اإل  البیز التحصیل األكادیم  للطتعز

بحث املشكالت الت   الل فا أثناء تحصیلهم العلم  من خ ه وتذلیل العقبات الت  لد تعتریهتقدم

لد يواجهها الطالب أثناء الدراسة والعمل على إيجاد الحلول املناسبة الت  تكفل له سيرا حسنا 

 فا دراسته.

 العمل على متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم 

  ولدراتهم ختيار التخصص وربطه باملهنة الت  تتناسب مع مواهأهم إمساعدة الطالب على

حتياجات املجتمع وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية واملهنية املتوفرة وتزويدهم إوميولهم و 

 باملعلومات وشروط القبول الخاصة  ها حتى يكونوا لادرين على تحديد مستقبلهم .
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  متدادا لآلخر.إالعمل على توثيق الروابط بين البيت والكلية لك  يصبح كل م هما 

  ستشارة االخصائى إاألكادیمیة من الطالب و  واملساعدة ألصحاب املشكالتتقدیم املشورة

 النفس   عند الحاجة

 ،ا هتمام  هم، ومتابعتهم حتى یرتقو واإل   رعایة الطالب ذوي التحصیل الدراس   املتدن  واملتعثر

 بمستواهم الدراس  .

  ستمرار فا التفوق اكتشاف املتفولين وتشجیعهم على اإل 

 تعزیز لدراتهم ودعم إبداعاتهم. املتفولين واملوهوبين وتقدیم ما من شأنه االهتمام بالطالب 

 للطالب االكاديمى املرشدما سيقدمه 

 باألنظمة األكاديمية فا الجامعة  هم و التعليمات الجامعية الخاصة عالم الطالب بإ 

 بمفردات الخطة الدراسية )املستويات والتخصصات واملواد األساسية  الطالب عالمإ

 واالختيارية( 

 بأسماء املواد وأرلامها ومتطلباتها واملواد املعادلة لها وتسلسلها وإرشاد الطالب الطالب  عالمإ

 ستفادة م ها.ألفضل السبل لإل 

  لسنة الدراسية و مرة جتماع مرة واحدة على األلل فا بداية اإإىى  مجموعة الطالب دعوة

 أخرى خالل الفصل الدراس   الثان .

   جتماع ةخص   مرة واحدة على األلل خالل الفصل الدراس  .دعوة كل طالب إل 

  تصال مع ا خريناملشاركة فا النشاطات الطالبية واإلحث الطالب على 

 وفق الساعات املكتبية املعلنة.حث الطالب مل 
ً
 راجعة مرشده األكاديم  دائما

  املشاركة فا الندوات وورش العمل.حث الطالب على 
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 الهيكل اإلداري واألكاديم  للكلية ولجان الكلية وأهداف برنامج البكالوريوس.تعريف الطالب ب 

 نظم التقويم وأساليب االمتحانات وطرق احتساب الدرجات تعريف الطالب ب 

 متطلبات التخرج.تعريف الطالب ب 

  املقررات واملستويات والتحويل والنجاح والرسوب.تعريف الطالب املستجد بنظام 

 .تقديم التوجيه واملشورة الشخصية واألكاديمية عند الطلب 

  التكيف مع الحياة الجامعية خاصة للمستجدين مساعدة الطالب فى 

   تعبئة النماذج الدراسية بالطريقة الصحيحة وتقديمها فا املواعيد مساعدة الطالب فى

 من تعبئة كافة البيانات املطلوبة.املناسبة والتأكد 

  إدارة الولت املتاح للمحالرات وأولات الفراغ الت  تستغلها فا املراجعة مساعدة الطالب فى

 واملذاكرة فا املكتبة

  تنظيم ولته لإلعداد الجيد خاصة فى فترة االختبارات.مساعدة الطالب فى 

 م ومشكالتهم الصحية.مساعدة الطالب ذوي الظروف الخاصة للتغلب على إعالاته 

  فا مساعدة الطالب فى 
ً
الكشف عن املهارات واملواهب الخاصة الت  يتمتع  ها الطالب أمال

 صقلها وتنميتها بشكل أفضل.

  ختيار التخصص وفقا إلمكاناتهم تخاذ القرار السليم بالنسبة إل إمساعدة الطالب فى

 واهتماماتهم العلمية واحتياجات سوق العمل.

  تقدمه ومستوى أدائه فا املواد الدراسية ومتطلباتهامتابعة الطالب من حيث 

   وإرشاد الطالب ذوي املعدالت املنخفضة وتحفيزهم ه معدالتمتابعة الطالب من حيث

 وتنبيههم لإلجراءات املتبعة حيال ذلك
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   متابعة الطالب أثناء دراستهم خصوصا املتعثرين أو املتولع تعثرهم ألسباب

للطالب الذين يكثر تغيأهم عن املحالرات او الذين يالحظ عليهم مظاهر   وكذلك ميةأكادي

 الشرود الذهنى

  فتح ملف خاص للطالب يوثق فيه بيانات الطالب و جميع األوراق والوثائق املتعلقة بمستوى

الطالب األكاديم  وتقدمه فا املواد وأدائه وكل ما يخص الطالب أثناء مسيرته األكاديمية 

 بخاصة البيانات واملعلومات التالية:و 

o  تدوين مالحظاته  و  كشف بأسماء املواد ودرجة الطالب فا كل مادة ومعدله الفصلا والتراكم

 حول مستوى أداء الطالب وتقدمه.

o  تحديث نتائج الطالب فا املواد املسجلة فا الخطة الدراسية أول بأول 

o لطالب ان وجدت صورة من اإلنذارات أو القرارات الصادرة بحق ا 

 

  

 الطالب 

حتياجات الخاصةذوى اإل الخريجين  

تهیئة الطالب 
المتوقع تخرجهم بما 
یمكنهم من النجاح 
 في الحیاة العملیه

مساعدة الطالب على 
مهارات البحث عن 

الوظائف ككتابة السیرة 
الذاتیة ومهارات 

 المقابالت الشخصیة 

مساعدته للطلبة في اختیار 
التخصص المناسب الذي یتفق 
مع قدراتهم ومیولهم ما أمكن 
ذلك والفرص المتاحة و 

 حتیاجات سوق العملإ

 المتعثرين المتفوقين

متابعة معدالتهم و 

خرأسباب التأدراسة   

دراسة مشكالتهم و 
تبصیرهم بها و العمل 

 على حلها

تقدیم برامج 
ستشارة إرشادیة و إ

خصائى النفسي األ
 عند الحاجة

الكشف عن المهارات 
والمواهب الخاصة التي 

یتمتع بها الطالب أمالً في 
 صقلها وتنمیتها بشكل أفضل
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 الطالب

تهیئة الطالب 
المستجدین و الترحیب 
بهم و مساعدتهم على 

 التكیف

التعریف باالرشاد االكادیمى و 
الخدمات التى یقدمها و كیفیة 

 االستفادة

مكانیات الطالبإتخطیط جدول دراسي یتناسب مع   
تعریفه بنظام التقویم و البدائل المطروحة و 

حتساب الدرجاتإطرق   

ختبارات متابعة اإل
و تمكین الطالب 
من التغلب على 
 التوتر و القلق  

 همتابعة تحصیل
وتقدیم  الدراسي

 المشورة 

تنظیم الوقت و تعریفه بطرق 

ستذكار الجیداإل  
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 ماذا يجب على الطالب عمله لالستفاده من االرشاد االكاديمى؟



 الدراس   التقدم متابعة مسئوليه تقع فعليهم كاديم األ اإلرشاد عمليه فا أساس   دور  للطالب 

 املساعدة يقدم الذي كاديم األ املرشد من والتوجيه النصيحة وطلب

 :التالية الخطوات بإتباع جتماعات إل  ستعدادباإل  الطالب على

 : الطالب علا يجب األكاديم  املرشد رؤية لبل

 كاديم األ للمرشد املكتبية الساعات معرفه 

 فا تجتهد وان دراس   فصل كل لبل املقابالت تبدأ أن ويفضل كاديم األ املرشد مع املوعد تحديد 

 مبكرا املواعيد هذه تحديد

 كاديميةاأل املقابلة فا ويحضرها الدراس   بتوجهه والخاصة تشغله الت  التساؤالت كل ان يكتب 

 عنه كاديم األ املرشد ليسال واضح غير يراه بند أي علا مميزه عالمة ويضع دليل الطالب يراجع أن 

 كاديم األ املرشد مع جتماعهإ لبل يحتاجه بما مرتبطة وبيانات صحيحة معلومات ويحضر تعد أن . 

 :الطالب علا يجب األكاديم  املرشد مقابلة أثناء

 أسئلته لائمة يحضر أن 

 ا كاديم  مرشده وصراحة بشفافية ويشارك واملهنية الدراسية أهدافه عن واضحة فكرة تعط  أن 

 فيها

 تنفيذي دراس   جدول  مع دراسيا برنامجا لولع ا كاديم  مرشده مع تعمل أن  

 لدي يكون  عندما املساعدة تستطيع كاديم األ فاملرشد . بباله تخطر الت  سئلةاأل  جميع يطرح أن 

 يريد عما واضحة رؤية الطالب
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 :املتابعة مقابالت

 االتفاق حسب ثالثة أو أسبوعين كل مرة كاديم األ مرشده به يوص ى ما تنفيذ من التأكد 

 إلافية استفسارات أو أسئلة أي ا كاديم  ملرشده لكترونياإ يرسل أو يتصل أن 

 املستندات كل من نسخ به يضع ا كاديم  لإلرشاد ملفا لنفسه الطالب ينشا أن 

 كل ولبل ولكن للنجاح هامه أداة واإلرشاد النصح أن حيث الدراس   تقدمه مسؤولية يتحمل أن 

 نجاحه عن ا ول  املسئول  هو فالطالب ش  ء

 متى يتحتم مراجعة املرشد االكاديمى؟

 نخفاض كبير مفاجئ فا األداء األكاديم  العاىا املستوى دونما أسباب مبررهإ 

 نسحاب من الكليةطلب غير مبرر للتأجيل أو اإل 

 الطالب.  شكاوي من لبل املدرسين أو الزمالء حول سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها 

  جتماعيةمن التخوف من االختبارات ، أو الواجبات أو الحياة اإل مستوى عال 

 .مظاهر بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أواليأس 

 لطراب النوم أو اإلعياء الدائم إاكل جسمانية أو فقدان الشهية أو شكاوي مستمرة من مش

 الخ. …أواالنعزال عن ا خرين 

 نفسية ستشارةإه فا الرغب 

 الية تقييم املرشد االكاديمى:

  أتاح ىا معلومات دليقة خاصة بلوائح الجامعة والكلية ونظامهاهل 

 أتاح ىا معلومات خاصة بمقررات  الدراسية ومتطلباتها هل 

 أتاح ىا معرفة الخدمات الت  تقدمها الكلية والجامعة هل 
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 فإنه يتيح الولت املناسب والكافا للمنالشة هحتاجأعندما  هل 

 حترام متبادلإتعامل معا ب هل 

 ةجعن  على الحضور إىى مكتبه إذا واجهتن  أية مشكلة هل 

 ساعدن  على حل مشكالت  الشخصية هل 

 ةجعن  على التفوق الدراس   هل 

 باألنشطة الت  أمارسها فا الكليةإأظهر  هل 
ً
 هتماما

 يمدن  بخبراته الت  تعينن  فا مسيرة حيات  هل 

 ىنالشن  فا الخطوات الالزمة إلدارة ولت  ودراست هل 

 تجاهات  املختلفةإهتمامات  و إتحدث معا فا ميوىا و  هل 

 نالشن  فا تقديرات  لتبيان أوجه القوة والضعف فا أدائ  هل 

 ى بامليثاق األخالقا للتوجيه واإلرشاد هل
ّ
 تحل
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 :لتعليماتاا

  من خالل المرشد اإلكاديمىالطالب  لتلخيص متابعةيستخدم هذا النموذج 

  لوحدة االرشاد االكاديمى فى نهاية الفصل الدراسيويسلم  المرشد اإلكاديمىيعبئ هذا النموذج من قبل 

Instructions:  

 This form is used to summarize monitoring the student through the academic advisor  

 The academic advisor is responsible for filling this form and handing it to the academic advising 

unit 

 

 

 University  ID                      الرقم الجامعى                           STUDENT NAME  اسم الطالب                         

        

 

 Comments of  Academic Advisingِ               مالحظات المرشد اإلكاديمى                                                        

     مشرف االرشاد االكاديمى للفرقةتوقيع                        للطالب المرشد اإلكاديمى توقيع

 

 

                                                          التاريخ                توقيع رئيس وحدة االرشاد االكاديمى

  

 التوصيات او االحاالت نتيجة اللقاء االرشادى سبب اللقاء االرشادى التاريخ م

1     

2     

3     

4     

 Student Information    الطالب معلومات

 

  

  

كلية الطب -جامعة طنطا   

كاديمىألوحدة اإلرشاد ا  

  ملخص االرشاد االكاديمى لطالبنموذج 

Summary of student mmonitoring Form 
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 :لتعليماتا

  من خالل المرشد اإلكاديمى لتقويم طالب متعثر دراسيايستخدم هذا النموذج 

  من خالل المرشد االكاديمى الى رئيس وحدة االرشاد االكاديمى مباشرة مع ويسلم  المرشد اإلكاديمىيعبئ هذا النموذج من قبل

 مراعاة السرية

Instructions:  

 This form is used to monitor the student through the academic advisor  

 The academic advisor is responsible for filling this form and handling it to head of academic 

advising unit in confidential manner 

 

 

 University  ID                      الرقم الجامعى                               STDENT NAMEاسم الطالب              

        

 Academicاسباب التعثر الدراسي                                                                                                        

retardation reasons 

o مشكلة دراسية          ( Study problem)                           

o مشكله اجتماعية   ( Social problem)                         

o مشكلة نفسية  ( Psychological problem)                             

o  اخرى( Others)                                      

 Recommendations of  Academic Advisor             توصيات  المرشد اإلكاديمى                                     

 

 

     مشرف االرشاد االكاديمى للفرقةتوقيع                       للطالب المرشد اإلكاديمىتوقيع 

 

        االرشاد االكاديمىرئيس وحدة توقيع 

                                                          التاريخ       

 Student Information    الطالب معلومات

 

  

  

كلية الطب -جامعة طنطا   

كاديمىألوحدة اإلرشاد ا  

  تقويم طالب متعثر دراسيا نموذج

Rehabilitation of students with academic retardation  

 



                                                                                                                 

128 
 

دليل الطالب   

 امللحق

   

 


