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 كلمة االستاذ الدكتور/ طارق رحمي 

 مدير مركز القياس والتقويم  -رئيس الجامعة  

 ورئيس مجلس االدارة 

 

 

 

 

ان تتبــ ا مكا ــة 1976تتطلــع مامعــة قنــاة الســويس منــع ا  ــائ ا عــام 

عليم العالي استنادا الي مسـاممت ا يـي تطـوير مرموقة بين م سسات الت

 التعليم الجامعي

 ظرآ ألمميه التقويم يى المنظومة التعليمية بكاية أبعادما وموا ب ـا يـى 

المن ـودة والتـى يتوقـع تحديد مقدار ما يتحقـق مـن األمـدال التعليميـة 

لطالب والعمليـة التربويـة و ويـى اطـار مـا من ا أن تنعكس إيجابيآ على ا

  سعى

إليه و ن ده إلصالح التعليم من خالل تحسين مدخالته وتجويد مخرماتـه يـان التطـوير المسـتمر  

 لنظم القياس والتقويم باسـتخدام أسـاليب تربويـة وتكنولوميـة حدي ـة م يتيـمن قيـاس مخرمـات

علـى البـراما التعليميـة يـى اطـار مـن القـيم التعلم المست دية للمقررات الدراسية والتـى تـنعكس 

قة وال فايية والعدالة واال جـا  ومـو مـا  سـعى اليـه مميعـا مـن خـالل مـعا الم ـروع ليمان الد

ات على تطبيق المعايير القومية والدوليـة للم ـار يوالطالب يواالدار يولت جيع المجتمع األكاديم

لمتقدمة لموام ة التحـديات المعاصـرة واحتيامـات التعليمية المختلفة لمواكبة  ظيرت ا يى الدول ا

 العمل.سوق 
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 لبات كلية الطب األعزاءاطلبة وط

 ،،،كل عام وانتم بخير

هنئكم على تحقيق هدفكم فى االلتحاق  جامعة قناة السويس ون -ب كلية الطب نرحب بكم فى رحا

خصية متكاملة للطبيب من  التى رغبتم فيها. إن كلية طب قناة السويس تسعى الى بناء شبالكلية 

 تماعية. النواحى األخالقية والعلمية واالج

وتمثللل الخالقيللام المهنللة جللاءام هامللام مللن برنللامن الكليللة وكمللا نزمللل الن تكونللوا متميللاين علميللام ف ننللا 

السلوكيام فتتعودوا على االنضباط والجدية وتراعوا السللو  نتوقع الن تكونوا على نفس المستوى فى 

 ة الالئقة.زمالئكم والساتذتكم والن تخدموا المرضى وتعطوهم حقهم فى الرعاية الصحي القويم تجاه

إن النظام التعليمى فى كليتنا يساعد الطالب على التفكير والتحليل واالستنباط وحل المشاكل والتعلم 

يع الن يحلللدد ملللا يجلللب الن نتعلملللن والن نبحلللا عنلللن مسلللتعمالم كافلللة المصلللادر اللللذاتى فالطاللللب يسلللتط

هلذا النظلام التعليملى تاحة لن ويستخدمن بشكل تطبيقى لحل المشاكل العلمية التى نتعلر  لهلا. و الم

المتميا كان من الهم األسلباب التلى ادم اللى حصلوي كليلة طلب قنلاة السلويس عللى االعتملاد كلزوي 

 .15/5/2010القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد فى  كلية فى مصر من الهيئة

يق العمللى فسلتبدالون بمنلا رة المرضلى منلذ السلنة األوللى فلى وحلدام النظريلة بلالتطبوللرط  الدراسلة 

الرعايللة الصللحية األوليللة بعللد تللدريبكم بمعمللل المهللارام ا كلينيكيللة وسللول نللاداد النشللاط ا كلينيكللى 
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دراسللة حتللى تصلللوا الللى مرحلللة الرعايللة الثالىيللة بالمستشللفى الجللامعى تللدريجيام فللى خللالي سللنوام ال

سيسلم  لكلم بالمشلاركة كوا فى تقلديم الخدملة الصلحية فيهلا. كملا الن البرنلامن التعليملى بالكليلة لتشار 

 فى المشاريع الميدانية وغيره من األنشطة التى تخلق منكم القادة النافعين.

. لذا ر واالستجابة للمتغيرام متطلب هام من متطلبام الجودةونظرا الن التطوير والتحدنا المستم

ريادة الكلية وتمياها مع ا حتفاظ بالمبادئ األساسية والقيم الممياة   منطلق وحفا ا علىومن هذا ال

وتماشيا مع  قرارام المجلس االعلى للجامعام بشزن تغيير اللوائ  الى نظام الساعام او  للكلية 

مل تم الع دنل عدد سنوام الدراسة الدراسة بكليام الطب لتصب  خمس سنوام، النقاط المعتمدة وتع

مراجعة وتعدنل الالئحة الداخلية لكلية الطب جامعة قناة السويس وادخاي المايد من التحدنا على 

 فى استراتيجيام وطرق التعلم بها. 

ل األنشلطة األدبيلة والفنيلة فهنا  العدند من األنشطة األخرى مث في الكلية وطجانب األنشطة العلمية

واهللب المختلفللة لللديكم ويسللاهم فللى تعايللا منظومللة واالجتماعيللة وغيرهللا ممللا يسللاعد علللى  للقل الم

 ل اليها.التعليم الشامل التى نهد 

 والخيرام نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والن تكونوا مثالم يحتذى بن فى العلم واألخالق.

 

                         عميد الكلية              وكيل الكلية للتعليم والطالب 
  "اسامة عنتر" أ.د/                           "منى غالي"ا.د/ 
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 القيادات األكاديمية واإلدارية

 منى غالي أ.د/ 

 وكيل الكلية للتعليم والطالب 
 نورا رمضان     د./

 مقرر المرحلة األولى 

 

 

 

 سامة عنتر ا أ.د/ 

 عميد الكلية 

 د/ نها كامل 

 مدير وحدة الجودة 

 د/ ماجدة إبراهيم 

 مدير وحدة القياس والتقويم 
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للمجتملللع لخدملللة منطقلللة القنلللاة كجامعلللة متوجهلللة  1976تلللم إنشلللاء جامعلللة قنلللاة السلللويس فلللى علللام 
وا.د/  تلللم تكليللل  ا.د/ زهيلللر نعملللان 1977)بورسلللعيد، ا سلللماعيلية، والسلللويس  وسللليناء. ففلللى علللام 

 شاء كلية طب جامعة قناة السويس. رحمهما هللا ب نعصمت عام 

وتخرجت هذه  1981طالب فى أكتوبر  49بدأت الكلية فى قبول أول دفعة مكونة من 
 .1987الدفعة فى أكتوبر 

 مكانتها المحلية والعالمية 

الشلللبكة الدوليلللة للمعاهلللد  فلللىعشلللرة معاهلللد الخلللرى  ضلللمنالكليلللة اختيلللار  تلللم 1979فلللى نونيلللو  •
العالمية والتى و لل علددها األن اللى وجهة للمجتمع تحت رعاية منظمة الصحة الصحية المت
ن رحمللن هللا مؤسسللة ومعهللد علللى مسللتوى العالم.ولقللد اختيللر ا.د./ زهيللر نعمللا 300الكثللر مللن 

  واختيرم ا.د./ عصمت عام رحمهلا هللا سلكرتيرام عاملام 1985 – 1983رئيسام لهذه الشبكة )
  .2000 – 1997لهذه الشبكة )

كما كانت الكلية رائلدة فلى مجلاي التحلدنا اللذى بدالتلن ملع بدايلة الكليلة فقلد كانلت الكليلة اليضلام  •
ومعمل المهارات االكلينيكية  1980ألوي مرة فى مصر عام  قسم طب األسرةرائدة فى انشاء 

والللذى  للل الوحيللد مللن نوعللن فللى مصللر لفتللرة طويلللة وىيللن نتللدرب الطللالب علللى  1981عللام 
نماذج مخصصة لغلر  التلدريب بلدال ملن التلدريب عللى المرضلى وال يسلم   ىالامالء او عل

ألى طاللللب بفحللل  ملللريا اال بعلللد اجتيلللازه بنجلللاح اختبلللارام لهلللذا الفحللل  بمعملللل المهلللارام 
 االكلينيكية

والللذى تللم اعالنللن كمركللا  1986عللام  مركززز تطززوير التعلززيم الطبززىالكليللة بانشللاء  قامللت كمللا  •
)المركلللا الوحيلللد فلللى مصلللر المتعلللاون ملللع  1988ميلللة علللام لمتعلللاون ملللع منظملللة الصلللحة العا

 نشزأة الكلية وبرنامجها التعليمي 
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عيلد تعيينلن العدنلد ملن الملرام والخرهلا ال   د قل و منظملة الصلحة العالميلة فلى مجلاي التعلليم الطبلى  
 وهو يقوم بدور ريادى فى مصر والشرق األوس . 2009-2005كانت الفترة من 

لهادفة الى تنمية البحا العلمى ا  وحدة الوبائيات االكلينيكية 1988وقد انشزم الكلية فى عام   •
 والتى تضم عدد من نخبة العضاء هيئة التدريس فى مجاي البحا العلمى والطب المسند. 

سللللرير  146سللللرير بخللللالل  427بطاقللللة  المستشززززفى الجززززامعى تللللم انشللللاء 1993فللللى عللللام  •
حجلرة عمليلام ويلتم عملل  19للجراحام التخصصية ونقل األعضاء ويحتوى المستشفى عللى 

 عملية سنويام فى خالي الخمس سنوام الماضية. 6000 حوالى

 علداد الكلوادر فلى مجلاي التعلليم الطبلى ويعتبلر  قسم التعليم الطبزىتم انشاء  2001فى عام  •
 .الوي قسم للتعليم الطبى بجميع كليام الطب بمصر

 .قسم لطب الحاالت الحرجة تم إنشاء الوي 2003وفى عام  •

 بناء على معانير المجلس العالمىاسة ذاتية مستفيضة ر د  بعملقامت الكلية  2005عام فى  •
 للتعليم الطبى.  

 بتبني معانير المجلس الطبى البريطانى العام  قامت الكلية 2006عام  فى •
 British General Medical Council (GMC)   ،لمقارنتها   كمعانير قياسية مرجعية لها

 تقدم والحصوي على االعتماد. يام الد الساس بمناهجها يقينا منها ان هذه النقطة تعتبر الح

تطوير الكلية من  ندوق تطوير التعليم  لمشروع تقدمت الكلية للحصوي على  2007فى عام  •
 كليام متمياة للبدء فى المشروع  6ختيار الكلية من ضمن إالتابع لرئاسة مجلس الوزراء )تم 

 . اللف جنية 201مليون و 7تمويل الكلية بمبلغ وتم 

رار ا عتماد لكلية طب قناة السويس كزوي كلية في مصر تحصل على هذا يئة لقن الهإعال  تم •
  .2010فى مانو  ا عتماد 

 2015تم تجدند اعتماد الكاية في اغسطس  •

الى النقاط المعتمددة وتعدديع دددد ادنواد الد اادة الد اادة  الالئحة الداخلية للكلية تلم تغييلر •

 2017في  بكلياد الطب لتصبح خمس انواد 

******************* 
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 رؤية الكليـة

مقدمة برنامجا تعليميا عالي الجودة  المصرية،ن تصبح الكلية نموذجا قياسيا لمؤسسات التعليم الطبي أ

على المنافسة على المستوى القومي واإلقليمي والدولي وأن يكون البرنامج أطباء أكفاء قادرين  إلعداد 

 خرى.جذابا لطالب الدول األ

 رسالة الكلية

 رسالة الكلية التعليمية

حتياجـات الصـحية  للفـرد اال كفـاء قـادرين علـى تلبيـةأطبـاء ألى إعـداد إن تقدم نظاما تعليميا يهدف أ

ن أالقـومي أو المسـتوى العـالمي و  والمجتمع بشكل يبعث على الرضا سواء كان ذلك على  المسـتوى

 مي طوال حياتهم.ستمرار في التعلم والبحث العليكونوا قادرين كذلك على اإل

 

 رسالة الكلية البح ية

ــ م أ ــا والملت ــليم منهجي ــي الس ــى البحــث العلم ــالوريوس أن تتبن ــة البك ــا، ســواء  لطــالب مرحل خالقي

سـلوب أولويـة بعلى أن يتوجـ  البحـث العلمـي لمواجهـة مشـاكل المجتمـع ذات األ -أوالدراسات العليا

 مواكب للتقدم العلمي العالمي. 

 

 حيةمجال الخدمات الصرسالة الكلية يي 

قتصادية مناسبة وذلـك علـى إمنة، عالية الجودة، بتكلفة توفير الرعاية الصحية اآل أن تساهم الكلية  في

 و الثالث التخصصي.أو الثاني أول كافة مستويات الرعاية الصحية سواء كان المستوى األ
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 رسالة الكلية للم اركة  المجتمعية

ال داية الصحية لتحديد إحتياجاد  ين دن ع قياداد المجتمع والمائولن تتواصع الكلية وتتشا ك مأ

   حتياجاد ومواجهة تلك المشاكع.المجتمع ومشاكله واإلاهام في تلبية هذه اإل

 

 وحدة القياس والتقويمرؤية 

لريــادة والتمي فــي مجــال القيــاس والتقــويم وفقــا اطــب ال بكليــة والتقــويم القيــاس وحــدةل صــبحي "أن

 " الطبيكاديمية القومية للقطاع للمعاييراال

 

 وحدة القياس والتقويمرسالة 

استخدام منظومة متطورة للقياس والتقـويم لتحقيـم مخرجـات التعلـيم التـي تحقـم جـودة خريجـي  "

 "الكلية محليا واقليميا ودوليا
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 لجنة التعليم

 رئيس قطاع التعليم
 )وكيل الكلية للتعليم والطال (

  وا  رئيس قطاع التعليم

 مقررو المراحل التعليمية

 مساعدو مقررى المراحل

 مقررو السنوات الدراسية

 مساعدو مقررى السنوات

 مقررو األ  طة للسنوات 

  عمل ميدا ى    م اريع ميدا ية     معمل الم ارات      الفصول       المعامل

 معلمو 

 الفصول
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العمل 

 الميدا ى

الم اريع 

 الميدا ية

 معمل

 الم ارات

 اإلكلينيكية

الم اكل 

 التعليمية

 - تقييم الفصول

 --  الندوات والمحاضرات

 التقييم

 المتابعة

 خبرا  

 المواد

 خبرا 

 المواد
 المعامل

وحدة توكيد 

 الجودة

 هيكل قطا  التعليم

وحدة القياس 

والتقويم 
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 ال يكل التنظيمي لوحدة القياس و التقويم 
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 قويملتوا لوحدة القياسالتوصيف الوظيفى  
 

 الوحدة إدارة مجلس رئيس م ام

 تعيين مدير الوحدة وفم معايير محددة ومعلنة سلفاً. .1

 اإلشراف على إدارة الوحدة. .2

 اإلشراف على الفريم اإلدارى والتنفيذى .3

 اختيار أعضاء الفريم التنفيذى وتجديدهم بناء على مقترحات مدير الوحدة. .4

 رها.اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاض .5

 مجلس إدارة الوحدة. اعتماد قرارات  .6

 دعوة الفريم اإلدارى والتنفيذى لالجتماعات. .7

 اعتماد التقارير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوحدة. .8

 اختيار المرشحين للدورات التدريبية بالمرك  وفم معايير معلنة. .9

 والتقارير المتعلقة بها.ة األنشطة متابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كاف .10

عقد اجتماعات مع مدير الوحدة والفريم التنفيذى واإلدارى بالكلية والسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس  .11

 ومعاونيهم لتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام.

 اعتماد قرارات تشكيل فرق العمل بناء على مقترح من مدير الوحدة. .12

 اتها داخل أقسام الكلية.بيقوتطمتابعة آليات تنفيذ األنشطة  .13

 الوحدة مجلس رئيس  ائب م ام

 متابعة أنشطة الوحدة بالكلية وإبداء الرأى فيها. .1

رصد التطور فى أنشطة الوحدة وتذليل العقبات التى تواجـ  تنفيـذ األنشـطة، وإحاطـة مجلـس إدارة  .2

 الوحدة بذلك كل .

 ة وتحقيم رسالتها.وحد ال تقديم المشورة واالقتراحات التى من شأنها دعم أنشطة .3
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متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل األقسام العلمية وأثناء مراحل االمتحان والتقويم وعقـب  .4

 إعالن النتائج، وعرض تقارير بذلك على مجلس إدارة الوحدة.

 متابعة أعمال مجموعات العمل وفرق العمل المختلفة بالوحدة. .5

 بالكليـة الوحدة مدير م ام

 خطط العمل الالزمة والتوجي  واإلشراف على العاملين بالوحدة.اد إعد  .1

متابعة إنجاز األعمال اليوميـة والتأكـد مـن مطابقتهـا لخطـة عمـل الوحـدة، والتنسـيم بـين العـاملين  .2

 بالوحدة.

تقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن تطور العمل بالوحـدة وفقـاً للمهـام المنوطـة بهـا، والمشـاكل  .3

 لقيام بالمهام.ق اتعوالتى 

 االتصال باألقسام العلمية واإلدارية من خالل إدارة الكلية لتسيير العمل التنفيذى. .4

متابعة عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصصة بالكلية )مجلـس  .5

 ها.ة باألقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلق -اللجان العلمية -الكلية

تمثيل الوحـدة فـى االجتماعـات التـى يـدعى لهـا كاالجتماعـات الدوريـة لمـديرى الوحـدات وكـذلك  .6

 المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة تطوير التقويم.

 التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .7

 نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانمات وإعداد النشرات الدورية. .8

ات وحدة التطويرالمستمر والميكنة لنظم لنظم تقويم الطالب واالمتحانـات مـن األثـا  ياجاحتتحديد  .9

 واألدوات واألجه ة التى يراد شراؤها.

إعداد تقرير مفصل باحتياجات وحدة التطوير المستمر والميكنة لنظم تقويم الطالب واالمتحانات من  .10

 األثا  واألدوات واألجه ة التى يراد شراؤها.

 ة بيانات للوحدة وإدخال مخرجات األنشطة السابقة وتحميلها على موقع الكلية وتوثيقها.اعد م قتصمي .11

 إعداد تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة. .12

 تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد الكلية. .13
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 تحديد المكافآت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة. .14

 والطالب بالكلية بصفة شهرية. ة شئون التعليمالوحدة على لجنعرض أنشطة  .15

عمل تقرير دورى لعميد الكلية ومدير وحدة عن مدى تقدم األقسام العلمية فى عمليـة التقـويم ومـدى  .16

 تنفيذها ألنشطة الوحدة.

  الوحدة مدير  ائب م ام

 معاونة مدير الوحدة فى اداء جميع واجبات . .1

إطـار سياسـات وقـرارات مجلـس  ارة الشئون  الفنية فيالوحدة تصريف أمور وإد يتولى نائب مدير  .2

 اإلدارة وذلك في حالة غياب مدير الوحدة.

 متابعة وحصر المستندات و بيانات األنشطة من الكلية. .3

 المشاركة فى إعداد جدول أعمال و محاضر اجتماع مجلس ادارة الوحدة. .4

 اإلشراف على العاملين بالوحدة. .5

 ان التابعة لها.الدورية للوحدة و اللجكة فى إعداد التقارير المشار .6

 م ام وكيل الكلية ل ئون التعليم و الطال  

األشراف و المتابعة و عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصصة  .1

العلمية( واعتمادهـا وتنفيـذ القـرارات األقسام  -لجنة الشئون التعليم والطالب  -بالكلية )مجلس الكلية

 لمتعلقة بها.ا

 األشراف علي التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .2

 األشراف علي نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانات وإعداد النشرات الدورية. .3

  . اإلشراف علي التدريب العملي للطالب  .4

  .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية بالكلية .5

 س مخرجات التعلم.متحانية من الناحية الموضوعية و قيااألشراف علي إعداد  تقارير الورقة األ .6

األشراف علي إعداد  خطة التحسـين بنـاء علـى تقـارير المراجعـة للورقـة االمتحانيـة  مـن الناحيـة  .7

 الموضوعية .
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 لتقويمس واالوحدة القيتحانات و تقديمها األشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األم .8

 سات العليا و البحوث ية ل ئون الدرام ام وكيل الكل

األشراف و المتابعـة و عـرض ومناقشـة موضـوعات التقـويم واالمتحانـات للدراسـات العليـا علـى  .1

األقسـام العلميـة( واعتمادهـا  -لجنـة الدراسـات العليـا  -المجالس المتخصصة بالكلية )مجلس الكليـة

 وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.

 .لدراسات العلياقياس نظم تقويم طالب ااألشراف علي التدريب و .2

األشــراف علــي نشــر ثقافــة تطــوير تقــويم طــالب الدراســات العليــا واالمتحانــات وإعــداد النشــرات  .3

 الدورية.

  .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية لطالب الدراسات العليا بالكلية .4

ليـا مـن الناحيـة الموضـوعية و قيـاس األشراف علي إعداد  تقارير الورقة األمتحانية للدراسـات الع .5

 جات التعلم.مخر

األشراف علي إعداد  خطة التحسين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانيـة للدراسـات العليـا  .6

 من الناحية الموضوعية .

األشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات للدراسات العليا و تقـديمها لوحـدة  .7

 اس و التقويم.القي

 ن خدمة المجتمع و تنمية البيئة مهام وكيل الكلية لشئو

 نشر ثقافة القياس والتقويم على المجتمع الخارجى  .1

 التوعية للمجتمع باهمية نظم القياس والتقويم الحديثة  . .2

 الداخلية الوحدة لجان

تنظيمـي علـى الوجـ  لجان كما هو مبين في الرسم التوضيحي للهيكـل ال 6تشتمل الوحدة  على عدد 

 التالي:
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 : األسئلة بنوك لجنة .1

 تقديم الدعم الالزم في صياغة اسئلة االمتحانات وبناء المفردات للمقررات. •

 متابعة بنوك االسئلة. •

 متابعة ألية مراجعة وتحديث بنك األأسئلة •

 مراجعة معايير السرية و األمان ألعمال بنوك األسئلة. •

بنـوك األسـئلة بمـا يحقـم زيـادة مـع  ضاء هيئة التدريس على التعامـلتقديم الدعم الالزم لتدريب أع •

 %.10سنوية ال تقل عن 

 لجنة التصحيح األلكترو ي: .2

 متابعة تنفيذ أليات واجراءات التصحيح االلكتروني . •

 اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات  بالتصحيح األلكتروني. •

األلكترونى ووضـع مقترحـات  والسلبيات باستخدام نظام التصحيحإعداد تقارير عن اهم االيجابيات  •

 للتحسين . 

 : التدريب  لجنة .3

وضــع خطــة و تنفيــذ دورات تدريبيــةت وور  لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للســادة اعضــاء هيئــة  •

 التدريس و الهيئة المعاونة فيما يخص القياس و التقويم .

 ثر ومردود التدريب.قياس أ •

ة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد لالطـالع علـى كـل مـا هـو جديـد فـي لهيئة القوميالتواصل مع ا •

مجاالت قياس نواتج التعلم ونظم التقويم والحصول على النماذج واالدلة التي تصدرها الهيئة وكذلك 

 لالطالع على برامج التدريب التي تقدمها الهيئة، إلخ.

 المعلومات تكنولوميا و اإلعالموحدة  .4

 ندوات وور  العمل و المؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم و القياس.عن  ال إالعالن •

 إصدار النشرات الفصلية ت السنوية عن أعمال الوحدة و أنشطت . •

 إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس و التقويم بالكلية . •



      

 
   

 وحدة القياس والتقويم                                               
 

الدور الثالث  -مبني المعامل ب -كلية الطب  -جامعة قناة السويس  
Email: mau.fomscu@med.suez.edu.eg 

19 

 ف بالوحدة و انشطت  ألعالنات الورقية و األلكترونية للتعريإعداد الملصقات الالزمة و ا •

االتصال والتنسيم ومرسالت اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمعنين بكل مـا يخـص نظـم  •

 التقويم بالوحدة 

 إجراء البحو  والدراسات المتعلقة بنظم تقويم الطالب واالمتحانات . •

 نشر ثقافة القياس والتقويم بين المجتمع الجامعى  •

 األختبارات تحديد نظم تسجيل بيانات  •

 الربط الشبكي بين الوحدة ومرك  القياس والتقويم بالجامعة •

 اإلشراف الفنى على اجه ة مكونات بنوك األسئلة •

 إظهار أهمية ودور الوحدة  في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت. •

 اإلحصا : و التحليل  لجنة .5

 الدعم الالزم التمام التحليل االحصائي لالختبارات  . •

 إعداد وتطبيم وتحليل كافة استمارات التقييم وقياس األثر للدورات واالحتياجات التدريبية . •

 القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن أداء وأنشطة الوحدة ونظم التقييم المطورة . •

 الفني: الدعم و المتابعة  لجنة .6

 الدعم الفني لتطبيم نظم القياس والتقويم لكافة المعنين. •

 قارير الفنية الدورية لمشروع القياس والتقويم.ة التمتابع •

 متابعة تنفيذ خطط استمرارية مشروعات القياس والتقويم بالوحدة  •

 إعداد الخطط السنوية لوحدة . •

 ( للكلية .Normsخالل معايير الموارد المادية ) متابعة استيفاء البيئة االمتحانية من •

 عنية عن نظم وادوات القياس والتقويم .متابعة القياس الدوري لرضا األطراف الم •

 اقتراح ومتابعة تطوير الكنتروالت و أعمال األمتحانات. •

 مراجعة الورقة األمتحانية من حيث الشكل و المضمون ورفع تقرير عنها . •

 األجراءات التصحيحية و رفع تقرير عنها.متابعة  •

 ياس مخرجات التعلم.إعداد  تقارير للورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و ق •
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 اعداد الية وخطة تحسين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانية  من الناحية الموضوعية . •

 م ام مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

  واالمتحانات  التقييم بنظم الخاصة الوثائم إعداد  متابعة .1

  حلها وسبل والتقويم بالقياس يخص  فيما الجودة قضايا مناقشة .2

  والتقويم القياس يخص  فيما االعتماد  معايير استيفاء انمض .3

 م ام مدير إدارة الكلية أو أمين بالكليـة:

 تقويم الطالب واالمتحانات بالكلية.متابعة وتنفيذ األعمال اإلدارية المنوطة بوحدة تطوير نظم  .1

 حضور اجتماعات الفريم اإلدارى والتنفيذى للوحدة. .2

 ة بالكلية.تى تقابل تنفيذ مهام الوحد تذليل العقبات اإلدارية ال .3

 م ام رئيس قسم شئون التعليم و الطال  : 

الكترونيـة يـتم إعداد قوائم أرقـام الجلـوس يدويـة وتسـليمها لقسـم الكمبيـوتر إلعـداد نسـخ  .1

 .مراجعتها مرة أخرى

 . مراجعة مواد التخلف لجميع الطالب  .2

ذين سـيؤدون فيهـا االمتحـان إعداد إحصـائية موضـح بهـا اسـم المقـرر وعـدد الطـالب الـ  .3

)مســتجد تبــاقتمن الخارج(باإلضــافة الــى عــدد الطــالب الــذين مصــنفين طبقــا لحالــة القيد 

 ات(.سيؤدى االمتحان فى المقرر من فرق أعلى)تخلف

 .مراجعة جداول االمتحانات للفصليين الدراسيين األول والثانى وجداول التخلفات  .4

ولى للجـان وعـدد المالحظـين والمـراقبين ومسـئإعداد بيان إحصائي بعدد الطالب وعـدد ا .5

 .الغياب واالحتياطى وفقاً أليام االمتحان الموضحة بالجداول االمتحانية للطالب 

ــة بحضــور .6 ــاب الطــالب واللجــان الخاصــة وحــاالت الغــ   إعــداد إحصــائيات يومي وغي

 .وإرسالها الى إدارة الجامعة
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 م ام رئيس قسم شئون الدراسات العليا و البحوث: 

 توفير النماذج المكتوبة أو اإللكترونية لاللتحاق للقيد بالدراسات العليا بكليات الجامعة .1

                                 مراجعة ملفات الطالب المتقدمين للقيد والتسجيل  .2

علـى الرسـائل وتعـديالت  مراجعة اعتماد إيقاف القيد والتسجيل وتعديالت لجان اإلشـراف  .3

             عنوان الرسائل

                                                    مراجعة نتائج طالب الدراسات العليا بالكليات  .4

ـ   .5  ســــــــــــــات الدراســــــــــــــية لطــــــــــــــالب الدرا طمراجعــــــــــــــة الخـطــــــــــــ

                                                     العليا

          على الدرجات العلمية العلياإعداد البيانات اإلحصائية للطالب المقيدين والحاصلين   .6

إدخــــال بيانــــات طــــالب الدراســــات العليــــا المقيــــدين والمســــجلين علــــى الحاســــب   .7

                     اآللي

 المالى: المسئول م ام

 شراء احتياجات الوحدة من األثا  واألدوات واألجه ة والكتب المرجعية طبقاً للقانون. .1

 ة على أفضل العطاءات المطروحة.صات والبت فى التقارير الماليعقد المناق –كتابة المواصفات  .2

 الوحدة المالية شهرياً.إعداد تقرير مفصل عن مدخالت ومخرجات  .3

القيام باإلجراءات المالية والحسابية وإعداد المي انية والتقارير الماليـة الخاصـة بالوحـدة والصـرف  .4

 وإعداد المطبوعات الالزمة. على أنشطة المتابعة والتقييم والتوعية وور  العمل

 م ام مم ل الطال  

 لنشر الوعى بين الطالب فيما يخص بالقياس والتقويم  -

 لتقييم نظام القياس والتقويم والتعرف على وج  نظر الطالب   -

 اعطاء الفرصة للطالب للمشاركة فيما يخص بنظم االمتحانات  -

 المشاركة فى وضع مقترحات خطط العمل والمهام بالوحدة  -
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 السكرتيــــر: م ـــــام

 . إعداد وصيانة المراسالت والمذكرات والقرارات والتقارير الخاصة بالوحدة .1

 استقبال البريد الوارد الخاص بالوحدة  وكذلك تصدير المراسالت الصادرة. .2

 استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها. .3

 تنظيم االجتماعات الخاصة بالوحدة .4

 االجتماعات تدوين محاضر  .5

 تعقب المكاتبات الصادرة عن الوحدة  إلى االقسام والخاصة ببنوك االسئلة .6

يرد بشأن  رد من االقسام  التـى تخاطبهـا الوحـدة ، وتقـديم تقـارير بـذلك إلـى مـدير تعقب مالم  .7

 الوحدة  ونائب .

للمكاتبـات تقديم تقارير إلى مدير الوحدة أو نائب  عن العراقيـل التـى تواجـ  سـرعة االسـتجابة  .8

 يل.لة هذه العراقالواردة إلى الوحدة  أو الصادرة عن ، وتقديم االقتراحات الكفيلة بإزا
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 :التدريس يي الم اركة بالكلية العلمية االقسام
الغدددد  –المانين  طب –األم اض الباطنه و يشمع وحداد  )األم اض الصد يه .1

 (  الكبدضمي و الجهاز اله –ام اض الكلي –ام اض الدم   –الصماء 

ج احددة –ج احددة األوديددة الدمويددة  –الج احددة العامددة ويشددمع وحددداد )ج احددة التجميددع  .2

 (ج احة االو ام -األطفاع

 االطفاع  .3

 أم اض النااء والتوليد  .4

 األشعة التشخيصية .5

 ألم اض الجلدية و التناالية والذكو ة ا .6

 االم اض المعدية .7

 ال وماتيزم والتأهيع الطب الطبيعي و .8

 طب النووىو ام والدالج اال .9

 القلب واالودية الدموية. .10

 األا ةطب  .11

 األم اض النفاية والعصبية  .12

 الباثولوجيا اإلكلينيكية .13

 األذن واألنف والحنج ة .14

 التخدي  وال داية الم كزة .15

 واالصاباد  مج احة العظا .16

 ج احة القلب والصد  .17

 ج احة المخ واألدصاب  .18

 أقسام الكلية والمستشفى
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 ج احة الماالك البولية  .19

 طب وج احة العيون.    .20

 الطوا ىء. 21   

 الباثولوجيا . 22   

 األجنةودلم  اآلدميالتش يح . 23   

 التعليم الطبى. 24   

 الصحة العامة وطب المجتمع وطب البيئة وطب الصناداد . 25   

 الطب الش دى والاموم اإلكلينيكية. 26   

 الطفيلياد الطبية. 27   

 الفا ماكولوجيا االكلينيكية. 28    

 ية جيا الطبالفايولو. 29

 والبيولوجيا الجزيئية الكيمياء الحيوية الطبية. 30

 الميك وبيولوجى والمنادة الطبية . 31

 الهاتولوجيا وبيولوجيا الخلية. 32    
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 :تمنحها الكليةالدرجة العلمية التى /اسم البرنامج

 ناة الاويسجامعة ق -كلية الطب -بكالو يوس الطب والج احة                           

 االطار العام للبرنامج:
الم جعية  وذلك طبقا للمعايي  االكاديمية  فى المجاالد االتية  يعتمد الب نامج دلى تحقيق الجدا اد 

 : للقطاع الطبى 

I- The graduate as a health care provider.   

II-The graduate as a health promoter.  

III- The graduate as a professional.  

IV- The graduate as a scholar and scientist.  

V- The graduate as a member of the health team and a part of the health 

care system.  

VI- The graduate as a lifelong learner and researcher. 

 مواصفات الخريج 

 ية لالناان. مع  تعزيز الحالة الصح  الصحة دلي الحفاظيعمع دلى  .1

 ة. بالقوادد المهنية و األخالقية و القانونية فى المما اة الطبي يلتزم  و مهنية بط يقة عمع ي  .2

 الصحية ال داية دلي الت كيز  داية صحية جيدة و آمنه مع قاد دلى تقديم ان يكون  .3

 مجتمعه  في الشائعة الصحية المشاكع ومعالجه  االوليه

هذة  وااتم ا طيد ن الم يض و الطبيب و ان ياعى لتوأن يعى و يحت م أهمية العالقة بي  .4

 العالقة

 البرنامج
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 الف يق.  في  ومااهمتهم أدوا هم يحت م و جميع ادضاء الف يق الصحي مع بفعالية يعمع  .5

 ، وقوادده اله مي تالاله يحت م و ، الصحية ال داية نظام من كجزء دو ه يع ف .6

 .النظام إلى قيمه ألضافه والقيادية  االدا يه مها اته وياتخدم

 .مجتمعه تطوي  و تنميه  في يااهم .7

وان يكون ماتعد   ، مع تطوي  نفاه مهنيا بااتم ا  الحياة مدي تعلمان يكون قاد  دلى ال .8

 لالشت اك في اج اء االبحاث العلمية والد اااد العليا. 

 

 

 

بنواحى  ام هتمتتوجه العملية التعليمية فى مجملها، أهدافا، ومحتوى، وط ق تد يس وتقييم  الى اال

هتمام ب داية صحة األا ة وتلبية اإلحتياجاد  الالصحية لألف اد جنبا الى جنب مع ا ال داية 

الصحية للمجتمع فى جميع انواد الد ااة ، متضمنة اكتااب الطالب للمها اد والالوكياد  

ية  ال داية الصح  مواقع المهنية الاليمة فى جميع مواقع ال داية الصحية للمجتمع ودلى األخص 

فى جميع   للخ يجنب التد يب بالماتشفى الجامعى إلكتااب القد اد المطلوبة لى جا األولية  ا

ماتوياد ال داية الصحية )من اولية الى ثالثية( . ولتحقيق ذلك تتبنى كلية الطب اإلات اتيجياد  

 :التعليمية األتيه

 التعلم المتوجه للمجتمع والقائم بالمجتمع   

 للمجتمع   التعلم المتوجه:اوال 

ن  أالمشاكع الصحية بالمجتمع واالحتياجاد وتعتمد دلى ان يكون محتوى الب نامج متضمن الهم 

 يعكس اولوياد المجتمع الفعلية.  

 

 

لبرنامج التعليمي لكلية ل التعليم والتعلم اتيجياتاستر

 طب جامعة قناة السويس
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 ثانيا: التعلم القائم بالمجتمع  

و من  أ تعتمد ط ق التعلم دلى المما اة داخع المجتمع اواء في منافذ تقديم الخدماد الصحية 

ا . كما تتم االاتفادة بموا د المجتمع  في التعلم  ألنشطة زيا ة اأ الميدانية و خالع المش وداد 

ب نامج  و تقييم الأو التنفيذ أ لتعليمية اواء في م احع التخطيط ط افه في العملية اأاش اك  م ويت

ودي الطالب بالخدمة وتاهم في تقديم الخدماد   والخ يج. وتعمع تلك االات اتيجية دلى زيادة

    نشطة التعليمية المختلفة.أل ية وتنمية المجتمع من خالع االمجتمع

  التعلم القائم على حل المشاكل

واالجتمادية دن ط يق فهم وتحليع هو دملية تعليمية تتميز بإكتااب المعلوماد الطبية والالوكية 

 مشاكع صحية ذاد أولوية من خالع العمع فى مجموداد صغي ة بدالً مدن تقدديم هدذه المعلومداد 

بصو ة تقليدية من خالع محاض اد ال ت تبط ببعضها البعض اواء أفقياً أو  أادياً. وتتميدز هدذه 

إش اكه فعليداً فدى دمليدة تعلمده إلدى لوماد الاابقة للطالب وتاادد دلى الط يقة بأنها تاتثي  المع

ى وتقييم الدزمالء جانب اكتاابه لمها ة حع المشاكع والقد ة دلى التعلم الذاتى والتقييم الناقد والذات

  وقد ة العمع فى ف يق.

 التعلم المبني على الجدارات:

نمو الجدا ة   مدىتقدم الطالب ب يقاس تعلم ت كز أكث  دلى نتائج التعلم المباش ة.  اات اتيجية  هي

في   بما يحقق الجدا اد متعددة الزوايا والعمق تعليمية  توظيف انشطةالتد يجي وذلك من خالع 

 .   ، وإدطاء مائولياد تعلم متزايدة للطالب مع اإلش اف والمتابعة الماتم ة نطاق زمني م ن

 التكامل بين العلوم األساسية والعلوم اإلكلينيكية 

مع   تتكامل العلوم األساسية مع العلوم االكلينيكية )متضمنة العلوم النفسية و السلوكية واالجتماعية( 

فتبدأ القاعدة العريضة من العلوم األساسية   ة امس الخمن السنة األولى وحتى السنة بعضها البعض 

كلينيكية وذلك فى السنوات األولى وتقل فى السنوات النهائية والعكس صحيح بالنسبة للعلوم اإل
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  نظام هذا ال الكلية  تتبعيتعلم  الطالب من العلوم االساسية فى حل المشكالت الطبية .  لتطبيم ما

المستوى الحادي عشر في  ھاردن  في المرحلة االولى والى  تصل الى المستوى التاسع على  سلمل

 . المرحلة الثانية

 الذاتي( الطالب مسئول عن عملية تعلمه )التعلم  

تعتب  العملية التعليمية فى كلية طب قناة الاويس مائولية مشت كة بين الطالب والكلية. فالطالب  

وبة لحع المشاكع التى تواجهه فى  مائوع دن تحديد المعلوماد والمها اد والالوكياد المطل

تحد اش اف معلم الفصع/ الحقع هذا الى   الفصع أو فى العمع الميدانى أو من خالع مشكلة بحثية

ودمع المهام والمشا يع التى يكلف    جانب ادتماده دلى نفاه فى البحث دن المعلوماد ومصاد ها

 بها .  

    ألمثلة ا ض بع ن م٪ و 40 لها لمخصصةا به لنا اطبقا لقوادد المجلس االدلى للجامعاد  ملحوظة:

  ع ال طالا فى  د ق و ءقضاو   لتعليميه ا واد لم ا  تحضيو  ليه زلمنا اهد الا د اادا: داو االكث  شي 

  م يت   و خالفهاو  لتعليميةا ع اائول ا دةحووا لمكتبة ا عمث لكليةا عخدا  ىخ ا تعليمية د مصااى  دلى

   .ز النجاا  فمل م الذاتي فى بالتعل  الخاصة  لتعليميه و ا  ايهد الا ةط ألنشا  د اادا ق ثيو ت

  الطب المبنى على البراهين  

، واد الفجوة بين  التطبيقلتوظيف المع فة واالاتفادة منها في ياتخدم الطب المبني دلى الب اهين 

ويتم تطبيق هذة االات اتيجية فى  بحثية العلمية والجهود واالاتفادة من الالنظ ية والمما اة 

لبحث في المجالد  الطالب با يقومحيث  الم حلة الثانيةحع المشاكع في  جلااد التعلم دن ط يق

مما يجعع  إليجاد الب اهين الخاصة بالمشكالد التي تع ض دليهم و الدو ياد العلمية الحديثة 

   .التعلم أكث  تشويقا و يصع بهم الى ماتوى المما س الباحث 
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ب درجة البكالوريوس   فى  الط كلية تمنح جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس  •

 . الطب والجراحة

 سنوات" موزعة على المراحـل األتيـة   خمس مـدة الدراسـة لنيــل درجـة البكالوريوس "  •

 والثانية   الم حلة األولى وتشمع الف قة األولى  2.1

 . وال ابعة والخاماة وتشمع الف ق  الثالثة   ة الم حلة الثاني 2.2

 -:تنقسم الىالمجموع و  ال تضاف الي يجب اجتيازها و مقررات •

 : متطلبات الجامعة 

 حقوق االناان  

 اللغة األنجليزية  

 الجودة مدخع الى دلم  

 الحااب االلي   

 متطلبات الكلية  

 المرحلة االولى  

 (  1,2) الد اااد االختيا ية  •

 المرحلة الثانية 

 ( 3,4) الد اااد االختيا ية  •

 . االناانيه  تا يخ الطب والعلوم  •

  ةطب جامعة قناة السويس مبني علي نظام النقاط المعتمد الية البرنامج التعليمي لكل •

 كاالتي:   ECTS( Transfer System Credit European(االوروبي 

 انواد  5مدة الد ااة  •

 اإلطار العام للمنهج التعليمى بكلية طب قناة السويس
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 نقطة معتمدة   301حجم العمع خالع الب نامج  للطالب المقيدين يااوي  •

الندواد   النشطة في  ا كة المشكع األنشطة التعليمية من حضو  المحاض اد و يشمعحجم العمع  •

وجلااد المناقشة وجلااد الحصيلة والتد يب العملي واإلكلينيكي ومعمع المها اد والتد يب  

 .والتعلم الذاتي     الميداني والتعلم من خالع العمع في ف يق وتحضي  المشا يع 

 اادة دمع   30تااوي  ة كع نقطة  معتمدة واحد  •

   للعام االكاديمي ة ااد   1800ي ال 1500ددد ااداد العمع تت واح بين  •

 لكع فصع د ااي  اابوع  18  ددد ااابيع العمع خالع العام االكاديمي  •

  نقطة معتمدة( موزدة  1.5اادة ) تعادع  45األابودية  (working hours)ددد ااداد العمع  •

 كاألتي:  

  المرحلة االولى

عدد ساعات العمل  في   النشاط  

 االسبوع  

 النسبة 

  ⋍ %9 4 المحاض اد   

  ⋍ %4 2 ( الندواد )بنظام التعلم القائم دلى ف يق

  ⋍ %9 4 لحع المشاكع  جلااد المناقشة والحصيلة

  ⋍ %20 9 معامع العلوم االااايه  

  ⋍ %9 4 التد يب الميداني  

  ⋍ %4 2 بحوث مجتمعية  

  ⋍ %4 2 المها اد االكلينيكيةمعمع 

  ⋍ %40 18  التعلم الذاتي

  %100 45 المجموع  

 ختيارية ومقررات متطلبات الجامعةيضاف الى ذلك ساعات الدراسات اال*
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 الثانيةالمرحلة 

 النسبة  عدد الساعات في االسبوع  النشاط 

  ⋍%12 5 المحاض اد   

الندواد وجلااد الطب المبني  

/ جلااد حع   الب اهيندلى 

 المشاكع

2 4%≃  

  ⋍%40 18 العمع الميداني /التد يب االكلينيكي

  ⋍%4 2 بحوث مجتمعية  

  ⋍%40 18  التعلم الذاتي

 %100 45 المجموع  

 * يضاف الى ذلك ساعات الدراسات االختيارية ومقرر تاريخ الطب والعلوم االنسانية 

 

 

 االنشطة التعليمية بالمرحلة االولى

 الفصول التعليمية

كع أابوع فى  ة ادداد المشاكع( يتم وضعها بوااطة لجن) بمناقشة مشكلة تعليمية  قوم الطالب ي

 طالب( تتم من خالع جلاتان  9-6مجموداد صغي ة )

 الجلسة األولى: وهى جلسة العصف الذهني 

بتحديد المشكلة ، تحليلها ، وضع فرضيات، إختيار   و في وجود معلم الفصل  وفيها يقوم الطالب 

 ية المطلوبة لحل المشكلة.الفروض وتحديد األولويات ثم فى النهاية تحديد األهداف التعليم

 األنشطة التعليمية 
 



      

 
   

 وحدة القياس والتقويم                                               
 

الدور الثالث  -مبني المعامل ب -كلية الطب  -جامعة قناة السويس  
Email: mau.fomscu@med.suez.edu.eg 

32 

يقوم الطالب خارج الفصل بجمع المعلومات الالزمة لحل المشكلة ويستعينون فى ذلك بالمكتبة  

المعامل، معمل المهارات اإلكلينيكية، الندوات، المحاضرات إلى جانب خبراء   والوسائل التعليمية،

 المواد المختلفة وكذلك شبكة المعلومات.

  جلسة الحصيلة الجلسة الثانية: وهى 

ويقوم فيها الطالب بعرض المعلومات التى جمعوها ومناقشتها ثم تطبيقها لحل المشاكل وفى نهاية  

 . قييم أنفسهم وزمالئهم والمعلم والمشكلة ) تقييم توجيهي(هذه الجلسة يقوم الطالب بت

 

 معامل العلوم األساسية  

ة أو المشاهداد المعملية التى لها دالقة  يقوم الطالب فى كع معمع بتطبيق بعض التجا ب المعملي

مجمودة  ويقوم بتد يب الطلبة  لتعليمية للمشكلة التى ناقشوها فى خالع نفس األابوع باألهداف ا

 . طبقا للتخصص  من معاونى أدضاء هيئة التد يس

  معمل المهارات اإلكلينيكية 

  وم بتد يب الطلبة مجمودة أو دلى بعضهم البعض ويق  نماذج محاكاهيتد ب الطالب بالمعمع دلى 

يتم تد يبهم دن ط يق أااتذة متخصصون فى كع مها ة قبع   ومعاونيهم  من أدضاء هيئة التد يس

ويتم  بط االنشطة التعليمية والتد يبية دلى المها اد المختلفة والتي تتم    مودد التد يب للطلبة.

 بمعمع المها اد االكلينيكية باماكن محددة بالمنهج الد ااي.  

 المحاضرات  

تى حددها الطالب فى الفصوع ويت ك للطالب  يتم إدطاء محاض اد تخدم األهداف التعليمية ال

و تتبنى الكلية احدث الط ق االبدادية   تحديد أى محاض اد إضافية يشع ون أنهم يحتاجون لها.

  ة.  في المحاض اد مثع المحاض اد التفادلية. او ياتخدم الفصع  المقلوب بدال من المحاض

 الندوات

تعقد ندوة أابودية يحض ها العديد من أدضاء هيئة التد يس فى التخصصاد المختلفة والتى  

تبدأ الندوة  مشكلة التعليمية لهذا األابوع. يشملها موضوع الندوة الذى يتحدد بناًء دلى أهداف ال
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لطالب في  بادطاء الطالب إمتحان أائلة موضودي يجيب دليه الطالب بشكع ف دى، ثم يجلس ا

دالن اإلجابة الصحيحة  إ ب مجموداتهم ويقوموا بحع االائلة  في ف يق. يقوم دضو هيئة التد يس 

شة اإلجاباد الصحيحة والخاطئة بين  لكع اؤاع ويطلب من كع ف يق تب ي  اجابته ويتم مناق

 ق  . ويمكن ااتخدام طالمجموداد المختلفة حتي ياتطيع كع الطلبة إد اك المعلوماد الصحيحة

 . إاتخدام التعلم القائم دلى ف يقمثع ة دند تطبيق الندواد التعليم الحديث 

 أنشطة التدريب الميدانى      

يتم تد يب الطلبة فى م اكز ال داية الصحية األولية التابعة للكلية ووزا ة الصحة تحد إش اف  

اية الصحية التابعين لوزا ة  تم إدداده للقيام بهذا الدو  وكذلك بالتعاون مع أطباء ال د ميداني معلم 

دلى الوحداد  يقوم الطالب خالع فت ة التد يب بمناظ ة الحاالد اإلكلينيكية المت ددة  الصحة. 

وتمثع انشطة العمع الميداني جزءا هاما من اات اتيجية   والتعامع معها بأالوب حع المشاكع. 

تعليميا تصادديا من الم حلة االولى   التعلم القائم دلى المجتمع والتي تتبناها الكلية وتاتودب وقتا 

 الى الم حلة الثانية. 

 البحوث المجتمعية  

يكون   المرحلة األولى فياالولى والثانية(  للمفاهيم البحثية .  يتعرض الطالب فى المرحلتين )

موجهاً لمبادئ البحث العلمى وأساليب  مثل جمع البيانات ومرتبطاً بنوعية الدراسة فى هذه  البحث 

بحث  يوج  ال المرحلة الثانية رحلة التى تتعامل مع المراحل الطبيعية لحياة اإلنسان. وفى الم

 .او التدخل لحل مشكالت المجتمع  معالمجتمشاكل لتشخيص 

  االختيارية   الدراسات 

. وتحتاب الد ااة  بواقع د ااة اختيا ية لكع دام بالم حلة االولى يحدد الطالب مجاع الد ااة 

 نقطة معتمدة وال تحاب الد جاد ضمن المجموع الكلي للطالب. 7عدد  االختيا ية ب
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 (  Elective courses) المقررات االختيارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elective courses 

Infection Control in Health Care Facilities 

Pain Management Techniques 

Complementary and alternative medicine 

Aesthetic surgeries 

Electrophysiology studies 

Leadership and management for doctors 

sports medicine 

Stem Cell Basics in medicine 

Advanced CPR 

Biosafety 

Evidence based medicine and Critical Appraisal 

Bioinformatics 

Marketing and advertising 

Psychology of negotiation and decision making 

Disaster management 

Rehabilitation 

Occupational therapy and rehabilitation 

Palliative care 

Biotechnology 

Health economics 

Advanced biostatistics 
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 ) االكلينيكية( الثانيةاألنشطة التعليمية بالمرحلة 

ال ابعة والخاماة ، هي  و الثالثة  ( والتى تشمع الف قةالثانية الم حلة اإلكلينيكية )الم حلة التعليمية 

الم حلة النهائية في م حلة الد ااة بالبكالو يوس والتي تنتهي بحصوع الطالب دلى د جة  

ييم النهائي في األف ع المختلفة للمواد الطبية  اجتيازهم للتقوالج احة بعد بكالو يوس الطب 

انواد مما يتيح للطالب الف صة كاملة   خمس اإلكلينيكية واألاااية بشكع متكامع دلى مدى ال

 لد ااة التا يخ الطبيعي للم ض في م احله المختلفة.  

 في الجوانب اآلتية:  الثانية وتتركز أنشطة المرحلة 

 : عمل بالمستشفى ال 

 العياداد الخا جية وتشمع التخصصاد اإلكلينيكية المختلفة.  .1

     ية.الداخل االقاام  .2

 وملحقاتها.  اقاام العمليداد  .3

 الم كددزة والوايطة .  ال داية اقاام  .4

 . الطددوا ئ .5

  الثانية دور الطالب بالمستشفى فى المرحلة 

ً لمبدأ الت ابط التام بين الخدمة  بالتد يب دلى الخدمة   والتعليم فإن الطالب يقومتحقيقا

 ي ية من خالع تحمله لمائولية المشا كة فى جميع األنشطة الالزمة للتشخيص والعالج  الا

ادضاء هيئة التد يس طبقا    ويقوم الطالب تحد إش اف والتأهيع للم يض الذى ي داه.

ب التد يب( وذلك بد جاد  بأدماع تقا ب إلى حد كبي  دو  طبيب االمتياز )طبي للتخصص 

ية المنوطة به كما تحددها األهداف التعليمية للم حلة التى يم   تفاوتة تتنااب مع المائول م

   بها. 
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 تدريب الرعاية الصحية االولية 

ً فى ب نامج ال داية الصحية األولية الحض ية وال يفية بمناطق   يتم إش اك الطالب إيجابيا

والالوكياد لتحقيق القد اد وذلك الكتااب المعلوماد والمها اد وايناء  قناة الاويس 

محددة دلى مدا  المجمودة   ام ة حيث تقوم كع مجمودة من الطالب بتنفيذ مهالمختلف

وكذلك بالتعاون مع أطباء ال داية الصحية التابعين   الميداني  معلمالتحد إش اف  التعليمية 

 لوزا ة الصحة. 

 االختيارية:  ات الدراس

بواقع د ااتين اختيا يتن   من قبع ا اد المذكو ة يحدد الطالب مجاع الد ااة طبقا لالختي

نقطة معتمدة وال تحاب الد جاد   7. وتحتاب الد ااة االختيا ية بعدد  بالم حلة الثانية 

 ضمن المجموع الكلي للطالب.

 البحوث المجتمعية  

المجتمع فيتعامع مع التدخالد   لد ااة المشاكع الصحية الشائعة في  توجه البحوث المجتمعية 

طة البحثية للكلية  ويتم تحديد الموضوع البحثي طبقا للخ .واالج اءاد الوقائية الجية الع

 والجامعة بوااطة مق   دام البحوث المجتمعية . 

 األنشطة داخل الكلية: 

والندواد والمحاض اد والمصاد    (بنظام الطب القائم على البراهينوهى الفصوع التعليمية ) 

   . التعليمية المختلفة

  واالستشاراتمعلومات  مصادر ال

 . المكتبة -1

 . االكلينيكيةمعمل المهارات  -2

 .المعامل والمشرحة والمتاحف -3

   .وحدة الوبائياد االكلينيكية -4

 . خب اء المواد  -5
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 و المكتبة الرقمية وبنك المعرفة المصري. معمل تكنولوجيا المعلومات  -6

بحوث وتد يب االم اض  وم كز الماتشفياد الجامعية وماتشفياد وزا ة الصحة  -7

 . المعدية بالاويس

 .  االا ة طب م اكز  -8

 . م اكز ال داية الصحية االولية  التابعة لوزا ة الصحة   -9

 . مؤاااد داخع المجتمع ) مدا س ، مصانع ، دو  ل داية االيتام وكبا  الان(  -10
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 اش اديي تمل على تقييم تكويني/تومي ى وتقييم  •

 يم المستمر ي مل التقي  •

  يعكس استراتيجية التعلم القائمة على حل الم اكل •

يومه الجز  االكبر من التقييم للتطبيق العملي واالكلينيكي واالصغر الكتسا  المعرية  •

 والمعلومات 

  يتم استخدام أدوات تقييم معيارية موحدة •

 يقيس التقييم المستويات المعريية المختلفة  •

  بح يةالتقييم قياس القدرة الي مل  •

  يتم تنظيم التقييم من خالل لجان مركزية لالمتحا ات •

 ي تمل على تقييم ذاتي و تقييم الزمال  كعملية مستمرة  •

 .يتم اعطا  تغعية رامعة من والى الطال  •

 :من خالل وال بات لالمتحا اتيتم ضمان المصداقية   •

 ومود  لجان  مركزية لالمتحا ات  ➢

 ية ع  واتا التعلم المست دتقييم ممي  ➢

 استخدام استمارات مالحظة يرديةلكل مقيم   ➢

 ومود  موذج امابة   ➢

 ومود مرامعة دورية وتقييم منتظم ألدوات التقييم   ➢

 

  

قناة  جامعة-طبال التقييم بكلية ات والياتاستراتيجي

 السويس 
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 مـــــــالتقيي

 : نظام التقييم

  ة مصمماداء  : ويتم وفقا الاتما اد تقييم Formative evaluation)) تكوينيتقييم  

الداء واليحتاب ضمن د جاد  ويعطي بها تغذيه م تجعه دن ا للمعلم والطالب 

    .الطالب 

ويشمع  تقييم ماتم  خالع : (Summative evaluation))إشهادي(  تقييم تراكمي 

وتقييم مدى اكتااب المها اد والالوكياد  وتقييم مدى تحصيع   المختلفه ة نشطألا

المعلوماد فى تفاي  الظواه  وحع المشاكع ويتم  اتجابة لتلك إلالمعلوماد وكيفيه ا

 ك  كاآلتى : ذل

 ( 1) ام توضيحي المرحلة االولى   

 % من الدرجة الكلية للمجموعة التعليمية(75االمتحانات الدورية )

 % من اجمالي الد جاد 60يعقد االمتحان و يشت ط للنجاح الحصوع دلى  •

 يشمع التقييم : •

لية  % من الد جة الك 20ويمثع  *)ملف االنجاز( ة المختلف ةاالنشط تقييم ماتم  خالع  -

التقييم بمعمع المها اد االكلينيكية والفصوع التعليمية  لالمتحاناد الدو ية ويشمع 

   . الفا هبااتخدام ااتما ة تدقيق معد واالنشطة الميدانية يتم تقييم االداء 

كليدة لالمتحانداد الدو يدة( % مدن الد جدة ال80تقييم في نهاية كع فصع د اادي )  -

 ويشمع:

نهاية الفصع  % من د جة تقييم 60وتمثع )واالكلينيكية:  المعملية تقييم المهارات  

( وتتم بنظام االمتحاناد الموضودية من خالع المشاهداد المعملية دن  د ااي 
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 integratedالموضودي ) االكلينيكي المنظم /ط يق االمتحان التكاملي العملي

OSPE/OSCE ) .)يتم ااتخدام ااتما اد التدقيق للمها اد االكلينيكية( 

نهاية الفصع  من د جة تقييم  %40قييم تحريري لمستويات المعرفة المختلفة )ت 

 . االختبا اد الموضوديةتشمع دلي اائلة ( د ااي

 % من الدرجة الكلية للمجموعة التعليمية(25امتحان نهائي المرحلة )

 .(الثانيةلم حلة االولى )بعد الانة يعقد في نهاية ا •

 .والنظ ية التى تم د ااتها خالع الم حلةهداف العملية أليشمع االمتحان ا •

 يشمع االمتحان دلى: •

 ويشمع : %(40) ) امتحان تح ي ي( تقييم المع فة الشامع .1

  االائلة المقالية المعدلة  1.1

 االختبا اد الموضودية 1.2

 .%(60)تقييم العملي واالكلينيكي  .2

 تقييم التد يب الميداني  2.1

 التقييم العملي 2.2

 امتحان حع المشاكع 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع الطالب والتي تعكس مدى جهده وتقدمه وتحصيله وانجازاته  (: هو الجمع الهادف الموثق ألدماportfolio)  ملف اإلنجاز *

 الخ... نماذج من الواجباد واالختبا اد وكتاباد وانطباداد وآ اء ونقد ذاتي   ويشمع الملف دلى  في مجاع أو مق   ما
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 بالمرحلة االولى    التقويم 

 تقييم نهايه المرحله    

25 % 
 التقييم الدوري 

75 % 

   نظري تقييم 

40% 

تقييم في نهاية كل فصل  

 دراسي 

80% 

 تقييم مستمر 

 % 20نجاز( )ملف اال 

 تقييم العملي 

التدريب  و

 الميداني 

60% 
 نظري  تقييم 

40% 

 

المعملية   تقييم المهارات 

 واالكلينيكية 

60% 
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 (2)رسم توضيحي  الثانيةالمرحلة 

 % من الد جة الكلية للمجمودة التعليمية(75االمتحاناد الدو ية )

 .% من د جاد االمتحان الدو ي20تقييم ماتم  من  خالع ملف االنجاز  ويمثع  -أ

 يشمع :% من الد جة الكلية لالمتحاناد الدو ية( و 80تقييم دو ي ) -ب 

 تقيديم الددو ي% مدن د جداد ال60تقييم اكلينيكي في نهايدة كدع مجموددة تعليميدة ويمثدع  •

 ويشمل أٍى من االنوا  االتية:

 *OSCEنظام المحطات المتعددة الموضوعية  •
• Direct Obsevation of Procedural Skills (DOPS) 
•  Case Based Discussions CbD 
• Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 

 

( تشمع دلدي د جاد التقييم الدو يمن % 40)  تقييم تح ي ي لماتوياد المع فة المختلفة •

) (MEQ)%( وااددئلة حددع المشددكالد االكلينيكيددة 75)   االختبددا اد الموضددوديةااددئلة 

25.)%  
 

 %(25امتحان نهائي الم حلة  )بكالو يوس()

 .(الخاماة) بعد الانة   الثانيةيعقد في نهاية الم حلة  •

 .يشمع االمتحان جميع االهداف االكلينيكية والنظ ية التى تم د ااتها  •

 يشمع االمتحان: •

 %(40) نظ ي  تقييم .1

 .%(60)إكلينيكي  تقييم .2

 

 

 

 

 

المتتالية  مجمودة من المحطاد  من OSCE  لف اختبا أيت تعني "االختبا  الا ي ي المنظم الموضودي"،   :OSCE)) تقييم  *

الطالب بينها، و يقوم الفاحص بتقييم أداء الطالب وفق نموذج دالماد منظم ومعد اابقاً دلى شكع   التي ينتقعذاد الوقد المحدد 

 تقييم الفاحص )والم يض أحياناً( اإلجمالي .  قائمة من الخطواد المتتالية الواجب القيام بها بشكع ممنهج، إضافة إلى 
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/ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 الثانيةبالمرحلة    التقويم 

   تقييم نهايه المرحله 

25 % 

 التقييم الدوري 

75 % 

تقييم في نهاية كل  

 فصل دراسي 

80% 

 تقييم مستمر 

 )ملف االنجاز(   

20% 

 إكلينيكي تقييم 

60% 

 إكلينيكي تقييم 

60% 
 

 نظري  تقييم 

40% 
 

 تقييم نظري 

40% 
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 نظام حساب الدرجات

النقاط المعتمدة المخصصة للوحدة  يتم حااب الد جة المق  ة لكع وحدة تعليمية طبقا للنظام االو وبي  .1

 . د جة بالنابة للم حلة التعليمية االولى والثانية  20كاالتي: النقطة المعتمدة تااوي 

  يوس: المواد التي اليتم اضافتها للمجموع ولكن يجب نجاح الطالب فيها قبع الحصوع دلى البكالو .2

ى اخ ى بدون ااتيفاء كافة المق  اد  من م حلة الالمق  اد االختيا ية )اليامح للطالب باالنتقاع  •

 . (  االختيا ية المطلوبة بالم حلة التي تابقها

 مق   تا يخ الطب واالناانياد   •

 متطلباد الجامعة  بنجاح  والتي يق  ها مجلس الجامعة  وتشمع:   .3

   .مادة اللغة االنجليزية  •

   . الحااب االلى مادة •

 مدخع الى دلم الجودة  •

 حقوق االناان  •

 -الب بإحدى التقدي اد االتية :يقد  نجاح الط .4

Marking system * Approximate equivalent in ECTS Definition according to ECTS 

grading system 

 Best/ next  

Or more  85% 10% A (excellent) ممتاز 

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

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

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

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

Less than 30%  F- (Highly insufficient) جدا   ف ضعي    

 للنظام بجمهو ية مص  الع بيةتقدي اد طبقا *
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  قواعد الحضور والمواظبة

% لكع مجمودة تعليمية . في  75أن ياتوفى الطالب نابة حضو  ال تقع دن  يشت ط للتقدم لالمتحاناد 

% وكان غيابه بعذ  مقبوع من اللجنة الطبية للطالب ويعتمده مجلس الكلية  25حالة تعدي نابة الغياب 

باداده المجموده التعليمية مع احتفاظ الطالب بد جاته الفعلية في حاله نجاحه.  ويعتب   اابا ويامح له 

ا في حالة ددم وجود دذ  مقبوع يعتب  الطالب  اابا و يامح له باداده المجموده التعليمية وتحتاب  ام

 له د جاته بحد أقصى ادلى د جة في تقدي  المقبوع في حاله نجاحه. 

 المرحلة التعليمية االولى 

  التعليميدة قع الطالب من الم حلة االولى الى الم حلة الثانية بعد النجداح فدي جميدع المجمودداد ينت .1

 % دلى االقع فى كع مجمودة.60بمجموع 

يشت ط لنقع الطالب من الف قه  االولدى الدي الف قدة الثانيدة اجتيداز مجمدوع شدقي  التقيديم ) العملدي  .2

%  ويجوز ان ينقع الطالب الى الف قه الثانيدة مدع دددم اجتيدازه مجمدودتين 60والنظ ي( بمجموع 

 20طالب دن دد النقاط المعتمدة للمجموداد التي لم يجتازها التعلميتين دلى االكث  دلى اال يزيد د

نقطة معتمدة  )بناء دلى ح مانه بابب الغياب أو دذ  مقبوع او ال اوب( دلى أن يجلس لالمتحان  

 بها العام التالي مع الدفعة التالية . 

ف قة الثانيدة( ان يدنجح يشت ط لدخوع  الطالب االمتحان النهائي للدو  االوع  للم حلة االولى )بعد ال .3

% دلى االقع فدى كدع مجموددة 60ية للف قة  االولى والثانية بمجموع في جميع المجموداد التعليم

 دلى حده.

في حالة ددم اجتياز اي من المجموداد التعليمية فدي نهايدة الم حلدة االولدى يمدنح الطالدب ف صدة  .4

جموداد التعليمية  التدي لدم يحضد ها فصليين د اايين إضافيين لتحقييق  الحضو  والنجاح في الم

ولى وفي حالة ال اوب يحق للطالب اإلدادة طبقا للمواد المنظمة لشدئون االمتحانداد في الم حلة اال

 من قانون تنظيم الجامعاد.
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% 60في حالة  اوبه في اي مجمودة تعليمية يجلس الدو  الثداني ودليده اجتيداز االمتحدان بنادبة  .5

وم بحضددو  ى يبقددى الطالددب لالدددادة بالم حلددة االولددي دلددى ان يقدد وفددي حالددة ال اددوب مدد ة اخدد 

 المجموداد التعليمية التي  اب بها في الدو  الثاني.

في حالة وجود حاالد خاصة لم يد د بشدأنها ندص فدي الالئحدة تقدوم لجندة شدئون الطدالب  بالكليدة  .6

جامعداد الادا ي وبعدد بد ااة الحاالد الطالبية ود ض مقت حاتها بما يتنااب مع قدانون تنظديم ال

 ن التعليم والطالب بالجامعة.موافقة مجلس الكلية ومجلس شئو

 

 المرحلة التعليمية الثانية 

يشت ط لنقع الطالب من ف قه الثالثة الى ال ابعة او ال ابعة الي الخاماة اجتياز التقييم بشدقيه )دملدي  .1

 و اكلينيكي ونظ ي(  بنجاح  في جميع المجموداد التعليمية.

 نجاح فيبقى الطالب لالدادة فى نفس الف قة.حالة ددم اجتياز الطالب لمجمودة تعليمية واحدة ب وفى .2

ال يامح للطالب دخوع االمتحان النهائي للبكالو يوس قبع االنتهاء من جميع المجموداد االكلينيكية  .3

 بنجاح.

 

دقد دو  ثان فى شه    فى حالة  اوب الطالب فى مادة او اكث  بعد امتحان نهائي البكالو يوس يتم

اختبا ا تح ي يا  و اكلينيكيا في  المادة/المواد التي  اب بها  ويعتب  تقدي  الطالب فى  اب يع يجتاز فيه 

 هذه المادة / المواد مقبوال ويحتفظ بتقدي ه فى المواد التى نجح فيها بالدو  االوع للبكالو يوس 
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Year Module/Blocks Code  Duration (weeks) Points /Hours Marks 

 Orientation/program strategies  2 week (Non-credit)   

PHASE 1 (The Basics) -  Year 1     Points  Hours  
  

YEAR 1 
Semester (1) 

 Foundation for basic sciences   FBS1.1.1 8 12 360 240 

Foundation for basic sciences FBS1.1.1 8 12 360 240 

Quality course QC 2 hours / weeks for 15 weeks 1 30 20* 

English course EC 4hours / weeks for 15 weeks 2 60 40* 

Total 
16 24+3 720 480 

YEAR 1 
Semester (2) 

  
  

 The Musculoskeletal System MS 1.1.2 7 10.5 315  210 

Respiratory System  RS 1.1.3 5 7.5 225 150 

Cardiovascular system CS1.1.4 6 9 270 180 

Human rights HR 2 hours / weeks for 15 weeks 
 

1 30 20* 

computer science CS 2 hours / weeks for 15 weeks 1 30 20* 

Total 18 27 +2 810 540 

Research project I 
RP I 2 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

 

Field training I 
FT I 4 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

 

Professional skills and communication skills I PCS I 2 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

Elective study  I ES 1 7 hours / weeks for 30 weeks  7 210 140 

Total of year 1 

 34 51 +5 1530 1020 
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Year Module/Blocks Code  Duration (weeks) Points  Hours Marks 

YEAR 2* 
Semester 

(3) 
  

Blood and Lymph BL 1.2.5 4 6 180 120 

Gastrointestinal system GS 1.2.6 7 10.5 315 210 

CNS NS 1.2.7 7 10.5 315 210 

YEAR 2* 
Semester 

(4) 

Special Senses   SS 1.2.8 4 6 180 120 

Urinary System US 1.2.9 4 6 180 120 

Endocrine and Metabolism    EM 1.2.10 5 7.5 225 150 

Reproductive system RS 1.2.11 5 7.5 225 150 

Research project II 
RP II 2 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

 

Field training II 
FT II 4 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

 

Professional skills and communication skills II 
PCSII 2 hours / weeks for 30 weeks (taught within each educational block) 

Elective II 
ES II 7 hours / weeks for 30 weeks 7 210 140 

Total of year 2  36 54 1620 1080 

Total marks of phase 1 
2100 
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PHASE II -  Years 3,4,5 

Year Module/Blocks Code  Duration (weeks) Points  Hours  Marks 

YEAR 3 
Semester (5) 

Primary & secondary care 
*(pediatrics, family medicine and community) 

PHC/ ped 2.3.1  18 27 810 
  

540 
  

YEAR 3 
Semester (6) 

Primary & secondary care 
*(Obs./ Gyn., family medicine and occupational) 

PHC/Obs2.3.2 18 27 810 
  

540 
  

Elective III ES III 7 hours / week for 30 weeks 7 210 140 

History of medicine and humanities 

HMH One  hour/ week  for 30 weeks (taught 
within each educational block) 

 

1 30 20 

Total of year 3 1080 

YEAR 4 
Semester (7) 

Medicine I 
**(Including GIT, Endocrinology, nephrology, clinical 
pathology, cardiology, radiology, chest, tropical, 
oncology) 

MI 2.4.1 18 27 810 540 

YEAR 4 
Semester (8) 

Surgery I 
 **(General Surgery, Cardiothoracic, Urology, 
Neurosurgery) 
Total 

SI 2.4.2 18 27 810 
  

540 
  

Elective IV ES IV 7 hours / weeks for 30 weeks 7 210 140 

Total of year 4 1080 
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Year Module/Blocks Code  Duration (weeks) Points  Hours  Marks 

YEAR 5 

Semester (9) 

Medicine II 
(Neurology, Rheumatology, Dermatology, 
Psychiatry)  

MII 2.5.1 6 9 270 180 

Surgery II 
(ENT, Ophthalmology, Orthopaedics) 

SII 2.5.2 6 9 270 180 

 Emergency,  legal medicine and clinical toxicology. E&LM&CT 2.5.3 6 9 270 180 

Total  18 27 810 540 

Year Module/Blocks Code  Duration (weeks) Points  Hours  Marks 

YEAR 5 

Semester (10) 

Core clinical problem ( module I) CCP2.5.5 9 13.5 405 
270 

Core clinical problem ( module II) CCP2.5.6 9 13.5 405 270 

Total 18 27 810 540 

Total year 5 36 54 1620 1080 
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تم تبادي حيا نالمرحلة  وإدارةمثمر بين الطالب مستمر و  على وجود حوار المرحلةتحرص 
 :كون هذا الحوار فى شكليو  ،لتعليمية وما تم منها وما لم نتما واألنشطة حوي المنهن  الرالي

 مرتجعة لمعلم الفصل  تغذية 
 مع مخط  المجموعة التعليمية  دوريةالاالجتماعام  
 اجتماعام شهرية مع مقرر المرحلة  
 إذاة يبصورة جماع  الوكذلك يمكن مقابلة مسئولي المرحلة باستمرار سواء بصورة فردية و  

تعدنل   الو  يالطالب عند تخط نتم الخذ راليوغالبا ما ، الطالب ذلكن طلب عدد كبير م
 . المختلفة األنشطةالمنهن العلمى و 

 التمثيل الطالبى:
 نتم سنويا عقد انتخابام طالبية لكل دفعة الختيار من يمثلهم للقيام بالمهام التالية: 

    مقرر ومساعد مقرر الدفعة 
 مقرر للمحاضرام  

 لندواملمقرر   
    اعد مقرر للمعامل مقرر ومس 
 مقرر ومساعد مقرر للعمل الميدانى  
 مقرر ومساعد مقرر للمشروع الميدانى  

 للجودةمقرر ومساعد مقرر  
و يعتبر دور الطالب هنا دورا الساسيا فى القيام بهذه األنشطة كحلقة اتصاي وىيقة بين الطالب  

لك للمشاركة فى وضع الحلوي اتهم وكذ وإدارة المرحلة وذلك للتعبير عن آرائهم ومشاكلهم ورغب 
 المناسبة للمشكالم التى تواجههم.  

ويتم عمل اجتماعام بصفة مستمرة مع مقررى الدفعة وإدارة المرحلة للحصوي على تغذية  
 مرتجعة دائما من الطالب لتحدند المشكالم فى حينها ووضع الحلوي الو التعدنالم المناسبة. 

؟كيف تتصل بإدارة المرحلة  
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المختلفة التحاد الطالب من خالي االنتخاب   األنشطة كما نتم تمثيل الطالب اليضا فى
 الطالبى بالتعاون مع رعاية الشباب.

* يتم عمل اجتماعات دورية مع وكيل الكلية للتعليم والطالب ومكتبه مفتوح دائمًا للطالب بعد 
 رجوعهم الدارة المرحلة أواًل.

 

  

 

لجميع الم احع الد ااية لم حلة   تابعة األداء باألنشطة التعليمية المختلفةالجودة بم تقوم وحدة 

داء بالفصوع التعليمية، تقييم المشاكع التعليمية والندواد  ألالبكالو يوس دن ط يق متابعة ا 

 والمعامع والمحاض اد الخاصة باالقاام االكاديمية.  

اد والمشاكع التعليمية  واالمتحان )االكلينيكي  كما يتم تقييم التد يب االكلينيكي والمحاض 

 .  واالمتحاناد النظ ية للم حلة االولى والثانية  يم المحطاد( لالقاام االكلينيكية وتقي

ولتحقيق ذلك يتم ااتخدام األدواد واألااليب المناابة لجمع وتحليع البياناد التي تحقق فادلية  

دلى   Survey monkeyدن ط يق موقع  نوذلك من خالع ااتما اد ااتبيا  نظام الجودة

 مقا نة نتائج التقويم الذاتى تاهيع إدداد وولجمع وتحليع البياناد  ة  الشبكة العنكبوتي

 

 

 

  

  

 دور وحدة الجودة  يي خدمة الطال 
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 :ابنائى الطالب 

قناة لقد اتم هللا نعمتن عليكم بعد حصولكم على الثانوية العامة والتحاقكم بكلية الطب / جامعة 
بل المستقبل  السويس التى يفخر بها كل متخرج منها فانتم ان شاء هللا تعالى اطباء المستقبل 

القريب ، ونعقد االمل عليكم فى تحمل مسئوليتكم الدراسية وان تنهلوا من علم علمائكم العضاء  
 هيئة التدريس بالكلية الذنن اختصهم هللا بعملهم وحكمتهم المتمياة . 

  –عاية الشباب نحثكم على مشاركتكم الفعالة فى االنشطة الطالبية  الرياضية ونحن بدورنا كر 
 الجوالة والخدمة العامة . –الفنية    -العلمية   -الثقاىية    –االجتماعية  –طالبية  االسر ال

ونحن نثمن لكم جهدكم واستثمار طاقتكم ووقت فراغكم فى ممارسة االنشطة الطالبية المتعددة 
متمياين فى االنشطة الطالبية هم المتفوقين دراسيا ويحدونا االمل ان يكون لديكم  وللحقيقة كل ال

 غبة والدافع فى المشاركة الفعالة.الر 

 وكل عام وانتم بخير 

 سمير   احمدأ./        مدير رعاية الشباب         

 
 اسرة رعاية الشباب    

أحمد امي  حان./ أ   ئيس القام        

أحمد. شا محمود أ اللجنة االجتمادية و الفنية  مش ف     

ناهد دلى صب ة   /.أ  العلمية و يةالثقاف ف اللجنة مش      

                  ناص  خي ./ أحمد أ                و األا  و ال ياضة  الجوالة مش ف نشاط

 
 

 اية الشباب بالكليةرع
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جهود متضمنة بين ادارة الكلية ورعاية الشباب واتحاد الطالب وهى اجندة تسعى  تتلخ  فى 

ة ونشاط االسر الطالبية  لتنفيذ المسابقام واالنشطة الرياضية والثقاىية واالجتماعية والفنية والعلمي
ة  والجوالة والخدمة العامة بين طالب الكلية الختيار منتخبام الكلية للمشاركة فى اللقاءام القمي

 بالجامعة والجامعام . 
وشريطة المشاركة القمية التالية المشاركة فى النشاط الداخلى المتاح منها بالكلية وملء استمارة 

 مدة من ادارة الكلية. مشاركة بمعرفة رعاية الشباب معت
 

 أوال: النشاط الرياضى
قدم  –السباحة  –الجرى  -المنازالم  –بطوالم ومهرجانام رياضية فى ) العاب القوى  •

 مصارعة الذراعين  . –العاب المضرب  –كرة اليد   –كرة السلة   –الكرة الطائرة  –
وم بادارتها متخصصين  مركا تدريب ووحدام لياقة بدنية باالدارة العامة لرعاية الشباب يق •

 محترفين . 

 تشار  فى النشاط الرياضى :كي  

 توجن الى ادارة رعاية الشباب بالكلية .  •

 قابل االخصائى الرياضى لسحب استمار ممارسة االنشطة . •

 اختار النشاط الذى ترغب فى ممارستن .  •

 نتم تحدند ميعاد من قبل االخصائى الرياضى لتجميع الطالب لبدء التدريبام  •

 انيا: النشاط االجتماعى ث
الطالب  –الشطرنن  –التبرع بالدم   –) البحوث والموضوعام االجتماعية   مسابقام فى •

 والطالبة المثاليين . 

 انتخابام اتحاد الطالب . •

 أجندة األنشطة الطالبية 

 2019/2020للعام الجامعى 
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 رحالم ومعسكرام متخصصة وترفيهية على مدار العام . •

 . برامن عمل تطوعية مثل نوم العمل االجتماعى وزيارام لألنتام وخالفن •

 امةثالثاً نشاط الجوالة والخدمة الع
 اختيار عشيرة الجامعة   –معسكرام ) اختيار عشائر الكليام  •

 مهرجان كشفى   •

 رحالم استكشاىية .  •

 دورام حرىية . •

 ندوام ورحالم . •

 رابعًا : النشاط الفنى 
 مسابقام فى : 

 الموسيقى والغناء  . –الكوراي  –) الفنون التشكيلية والنسوية   •

 الفنون النسوية.    -ل المسرحى  التمثي •

 حفالم فى المناسبام القومية والقمية . •

 رحالم ومراكا تدريب متخصصة وندوام وورش عمل . •

 خامساً : نشاط االسر الطالبية 
ملحو ة هامة : التبدال النشطة االسر االبعد اعتماد إنشائها اذا كانت مستحدىة او التجدند لها اذا 

 الكلية والجامعة.ادارة كان سبق انشاؤها من 
مسابقام ) اجتماعية وىقاىية ورياضية وفنية متعددة مستمرة  بين اسر الكلية الواحدة ىم   •

 مع السر كليام الجامعة . 

احتفاالم وندوام  –دورى ىقافى   مهرجان وكرنفاي األسر الطالبية   –) دورى رياضى  •
 ورحالم فى المناسبام القومية والقمية. 

 فى سادساً : النشاط الثقا
الشعر  –القصة  –االبحاث  –المقاالم  –مسابقام فى : ) القرآن الكريم والثقافة الدننية   •

 دورى المعلومام   –مجالم الحائ    –الاجل  –
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المشاركة فيها على  ندوام والمسيام وحلقام نقاش ومؤتمرام على مستوى الكلية و  •
 رحالم ىقاىية.  –مستوى الجامعة 

 :كي  تشار  فى النشاط الثقافى

تقدم الخصائى النشاط الثقافى بالكلية اعرل مواهبك وقدراتك فى اى مجاي من   •
 المجاالم الثقاىية . 

 يعرفك االخصائى باالنشطة والمسابقام الثقاىية ومواعيد وشروط االشترا  فيها.  •

 قافى الى االخصائى لعرضن على متخصصين فى التقييم. تقدم بانتاجك الث  •

 متمياة.نتم نشر االعماي الفائاة وال •

 تقوم ادارة النشاط الثقافى بالجامعة باالشترا  باالعماي المتمياة فى المسابقام القمية  •

 اختيار مراسل ومراسلة لنقل اخبار وانجازام الكلية لطبعها فى مجلة الجامعام المصرية  •

  

 سابعاً : النشاط العلمى والتكنولوجى 
 مسابقام فى البحا العلمى. •

 ة. ندوام وحلقام نقاش علمي •

 دورام تدريبية فى مجاي الحاسب اآللى وتطبيقاتن.  •

 معار  علمية لالبتكارام واالختراعام الطالبية.  •

 معلومام عامة علمية.  •
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 االجتماعى التكافل 
حق لكل طالب وطالبة تقدمن الكلية فى  ورة المساعدام المالية والعينية ) رسوم دراسية وكتب  

كافل االجتماعى بادارة رعاية الطالب بالكلية بعد التقدم ونظارام  من خالي  ندوق الت
 بالمستندام اآلتية:

 .بحث اجتماعى بعدد افراد االسرة  •

 مفردات الدخل او المعا  او بيان حيازة زراعية ) حالة ان يكون ولى االمر م ارع(   •

 .صورة بطاقة ولى االمر –صورة بطاقة الطالب  •

 .رعاية الشباب ومقابلة أمدير رعاية الشباب ) سراً( لالستفسار عن هذه الخدمة التوج  ل •

 اب  جانب من الخدمات التى تقدمها الكلية على مستوى رعاية الشب

 استقباي الطالب الجدد وتقديم كل الوسائل المعرىية وممارسة االنشطة المختلفة.  •

 مساعدام الطالب والطالبام المغترطين فى سرعة االسكان بالمدن.  •

 لتغذية مدعومة من قبل الجامعة للطالب.تقديم بونام ا •

عمل –عمل نوم للخدمة العامة والعمل االجتماعى من حيا ) دهانام ار فة الكلية  •
 زيارام لدار االنتام وتقديم مساعدام مالية وعينية   . –الفتام ارشادية  

 عمل ندوام دننية وكذلك ندوام سياسية عن االعياد القومية.  •

 لى مدار العام الدراسى وزيارة المدن الجدندة .رحالم علمية وترفيهية ع •

 تشتر  الكلية فى جميع مسابقام الجامعة التقليدية.  •

عمل مسابقام فى المعلومام العامة لطلبة وعن طريقها نرش  الطالب المثالى على  •
 الكلية للصعود على مستوى الجامعة مستوى 

 

  

 أنشطة وخدمات طالبية نوعية 
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 و المراكا التي حصل عليها طالب الكلية  2018/1920ائن االنشطة الطالبية للعام الجامعي نت

 اوال: النشاط الرياضى
 عمرو الحمد محمد  )الفرقة السادسة للطالب/   تنس الطاولة في وياالمركا ال •
 )الفرقة الخامسة   وحيد للطالب / الحمد  فردى سباحة فراشةالمركا الثالا في  •
 )الفرقة الرابعة سلوى غريب   للطالبن/ ركا الخامس مارىون سباق الطريقالم •
 الحمد مصطفى  )الفرقة الثالثة  م  للطالب/100المركا االوي في الوىب الطويل   •
المركا الثالا في الوىب الطويل )العاب قوى  للطالب /احمد محمد عطوة  )الفرقة  •

 الثالثة  
 م للطالب /محمود عصام )الفرقة الرابعة  200المركا الثاني في اللعاب القوى  •
 م للطالب/ احمد محمد عطوة  )الفرقة الثالثة 400في اللعاب القوى  المركا الثاني •
 المركا الثالا في اللياقة البدنية للطالب/ الحمد مصطفى  )الفرقة الثالثة  •
 المركا الثالا في كرة السلة )فريق الكلية  •
 المركا االوي فى كرة القدم )االسبوع البيئى   •
 ئى  المركا الثانى فى كرة السلة )االسبوع البي •

 الثقافي: النشاط ثانيا
 المركا االوي فى مسابقة االرطعون النووية .  •
 ىلا القرءان .  المركا األوي في مسابقة القرآن الكريم  •
 كامل.   في مسابقة القرآن الكريم  رابعالمركا ال •
 المركا الثانى فى مسابقة دورى المعلومام الثقاىية. •
 نهة )شار  واكسب .البد المركا االوي والثانى  فى مسابقة سرعة  •
 المركا الثانى فى مسابقة الغالب مستمر )شار  واكسب . •
 المركا االوي فى مسابقة اسئلة فورية )شار  واكسب . •

 أهم حصاد
2018/2019 
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 علمي: النشاط الثالثا
 على مستوى الجامعة لفريق دوري المعلومام العلمية رابعالمركا ال •

  رابعةالطالب/ محمد سيد محمد كشك )الفرقة ال -
  رابعةحمد فاروق )الفرقة المد مالطالب/الح -
   رابعةالطالبة/وردة علوي حسن )الفرقة ال -

 رابعا:اللجنة الفنية: 
 المسرح الجامعى: المركا األوي في مسابقة  •

 جائاة احسن ممثل /الطالب عمرو خلف )طالب امتياز   -
 جائاة احسن مخرج /الطالب احمد شيرين )الفرقة السادسة  -
عبدالرحمن السيد )الفرقة الثالثة  و على  الطالب /جائاة احسن عر  داتا شو  -

 خالد منتصر )الفرقة السادسة 
 جائاة احسن موسيقى تصويرية.  -

 خامسا:اللجنة االجتماعية: 
 المركا الثالا فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة. 
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 للطالب الصحية الرعاية عاييرم

بالكلية على نفقة الجامعة بناء على قرار مجلس الجامعة  الصحية لعالج الطالب معانير الرعاية 
 :04/2008/ 29بتاريخ 

تعر  الحاالم المرضية على اللجنة الطبية بالجامعة لدراسة و تحدند العالج المناسب  .1
 لها في ضوء الحد األقصى المقرر من قبل مجلس الجامعة وهو ىمانية آالل جنية. 

 التقيد بالحد األقصى لتكلفة العالج: لمرضية التالية دون عالج الحاالم ا .2

إعطاء عقار األنترفيرون لحاالم ا  ابة بالفيروس الكبدي س بعد العر   •
 على لجنة طبية متخصصة. 

حاالم رعاية ما بعد زراعة الكلى والكبد ويشمل الفحوص الطبية وتنشي    •
 المناعة. 

إنشاء قسم  األقصى للعالج لحين استثناء األمرا  النفسية المامنة من الحد  •
 داخلي متخص .

 األمرا  الخطيرة مثل األورام والمرا  الدم. •

المرا  الجهاز العصبي حسب ما تراه اللجنة على فت  الحد األقصى لتكالي    •
 العالج.

 . األمرا  النادرة مثل مر  الشريان المتمدد والمرا  نق  المناعة الوراىية •
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 بالشكاوى الطالبية آليةالتقدم 

ود اى مشاكع تخص العملية التعليمية او التقييم او اية مواضيع اخ ي يتم اتباع  في حالة وج

 الخطواد التالية: 

يتقدم الطالب بالشكوى إلى مقرر السنة من الطالب والذى بدوره يرفعها الى المرحلة  -1

 التعليمية  

لة الطالب شكواه إلى ادارة المرحفي حالة عدم الرد في خالل خمسة أيام بحد أقصى يرفع  -2

 التعليمية مباشرة 

في حالة عدم الرد في خالل خمسة أيام بحد أقصى يرفع الطالب شكواه إلى وكيل الكلية  -3

 لشئون التعليم والطالب 

يقوم وكيل الكلية بفحص الشكوى واستدعاء الطالب لمناقشت  في حل المشكلة اذا استدعى   -4

 وع من تاريخ استالمها رسال الرد للطالب في خالل أسباألمر او الرد عليها كتابيا وا 

يوما من حم  15في حالة عدم استالم الطالب رد شفوى أو كتابي من وكيل الكلية للتعليم لمدة  -5

 الطالب ان يتقدم بالشكوى لعميد الكلية

في حالة الشكوى من إدارة المرحلة التعليمية فإن  يمكن التقدم مباشرة لوكيل الكلية لشئون  -6

 التعليم والطالب بالشكوى. 

 

 لية التقدم بتظلم من نتيجة اإلمتحانات الدورية آ

يقوم الطالب بكتابة شكوى بالمواد التـى يرغـب بـالتظلم مـن نتيجتهـا طبقـا للنمـوذج المتـوفر  -1

 بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وذلك في خالل أسبوع من إعالن النتيجة

 التظلمات إلى رئيس الكنترول المختص يتم إرسال  -2

الكنترول بمراجعة رصد وتجميع الدرجات ويرسل خطـاب مغلـم باسـم الطالـب  يقوم رئيس -3

موضح ب  الرد المطلوب لمكتب المرحلة التعليمية التابع لهـا الطالـب فـى خـالل أسـبوع مـن 

 إستالم  للتظلم

م التظلم مع توقيع  بالعلم على إستالم تقوم إدارة المرحلة التعليمية بتسليم الخطاب للطالب مقد  -4

 الخطاب 
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 آلية التقدم بتظلم من نتيجة اإلمتحانات النهائية 

وبعد  يقوم الطالب بكتابة شكوى بالمواد الذي ي غب بالتظلم من نتيجتها طبقا للنموذج المتوف  ) 

 النتيجة  ( وذلك في خالع أابودين من إدالن دفع ال اوم المق  ة بإدا ة شئون الطالب بالجامعة

 من ثالثة أعضاء )رئيس وعضوين(  يقوم وكيل الكلية بتشكيل لجنة مكونة -1

 الرئيس )رئيس أو أحد أعضاء الكنترول المعني بدرجة ال تقل عن أستاذ مساعد(  •

 العضوان )يتم إختيارهم ممن لهم خبرة بأعمال الكنترول(  •

 يقوم الطالب بالتعرف على أوراق  أمام اللجنة  -2

تيجة الفحص إلى رصد الدرجات وتجميع الدرجات وإرسال تقرير بن  تقوم اللجنة بفحص  -3

 األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

يتم إرسال خطاب رسمي للطالب بنتيجة التظلم في خالل أسبوع من موعد إنتهاء قبول  -4

 التظلمات 

 للجامعة إلتخاذ الالزمفي حالة وجود خطأ بالنتيجة يتم تصحيح الخطأ ويتم رفع األمر  -5

          

 لية صندوق الشكاوىآ

 

تعلن الم حلة دن صندوق الشكاوىومكان تواجده من خالع إجتماع مع الطلبة في بداية العام   .1

 الد ااي.  

 يحدد من الم حلة أدضاء مائولون دن فتح الصندوق أابوديا ود ااة ما يحتويه من مشاكع.  .2

 المناابة لها من خالع اجتماع مع الطلبة تحدده الم حلة. تناقش المشاكع والحلوع  .3

 طة األاتاذ الدكتو  وكيع الكلية للتعليم والطالب بالحلوع المقت حة.  يتم إحا  .4

 3و  2وبين مد ج  1صناديق الشكاوى موجودة حاليا بجوا  مد ج   ملحوظة:
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 لية التظلمات الجماعية آ

 

 بتقديم شكوى جمادية وتع ض دلى لجنة التعليم. %( 50يقوم الطلبة )أكث  من  .1

كيع لجنة منبثقة منها لفحص هذا األم  دلى أن تضم أحد أااتذة القام المعني  تقوم لجنة التعليم بتش .2

 بالشكوى. 

 تقوم اللجنة المشكلة بد ااة وتحليع الموقف ثم تضع حلوع مناابة.  .3

 اب.تع ض النتائج دلى لجنة التعليم إلتخاذ الق ا اد المنا .4

 د. تع ض لجنة التعليم الق ا اد دلى مجلس الكلية للمناقشة واإلدتما .5

 يتم إدالن الطالب بالق ا اد التي تم إتخاذها.  .6

 اليات مساعدة الطالب المتعثرين 

 

تقوم الكلية بمتابعة غياب الطلبة  بالفصوع والندواد وفي حالة تك ا  الغياب يتم دمع   .1
 األاباب وحع المشكلة إن وجدد. إجتماع خاص مع الطالب لمع فة 

ع الكلية لشئون التعليم والطالب(  في حالة  تقوم الكلية )مق   الانة أو الم حلة او وكي .2
اكتشاف اي حالة م ضية ماببة لتعث  الطالب في الد ااة ) خاصة المشاكع النفاية(  

ق ا اد بمتابعة الحالة مع األطباء المختصين وكذلك ولي أم  الطالب إلتخاذ اناب ال
 لمصلحة الطالب.  

في   (E)يه الطالب الحاصلين دلى تقدي  تقوم الكلية بعد ظهو  نتيجة االمتحان الدو ي بتوج  .3

مادة أو أكث  إلى األقاام المختصة للمتابعة من خالع الااداد المكتبية الخاصة بكع قام  
 والمعلنة للطلبة. 

ام لمناقشة الطالب في اائلة  يتم تنظيم اجتماداد بين الطالب ومائولين ت شحهم األقا .4
 نا يعلم كع طالب نقاط الضعف في اجابته. االمتحان وكيفية االجابة الاليمه دليها ومن ه

علن الكلية دند ظهو  نتيجة اإلمتحان النهائي دن جدوع تواجد أدضاء هيئة التد يس  ت .5
 ومعاونيهم في خالع فت ة الصيف لمااددة الطالب  قبع إمتحاناد التخلفاد. 
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 المتفوقين الطالب  دعم ةالي

 

 يتم تشجيع الطالب المتفوقين من خالع: 

 المعنوية: الجوائز  (أ)

 تعلن أاماء الطالب العش ة األوائع فى كع م حلة فى دليع الطالب الانوى  -1

 يالم د ع من قام التعليم الطبى للطالب األوع من كع م حلة -2

 الجوائز المالية:  (ب )

جنيه وجائزة   1000للطالب األوع دلى البكالو يوس بمبلغ  –جائزة باام ا.د/ دالء زيتون  -1

 جنيه  1000ة فى طب األطفاع بمبلغ للطالب الحاصع دلى أدلى د ج

 جنيه للعش ة األوائع  5000وقيمتها –جائزة باام ا.د/ دبد المجيد أحمد دبد المجيد  -2

نيه انويا يتم الص ف من  يعها فيما بعد  ج  10,000وديعة من قام التعليم الطبى بمبلغ  -3

 دلى جوائز الطالب األوائع وتوضع فى حااب جوائز الطالب المتفوقين 

 جنيه انويا من صندوق الخدماد الى حااب الوديعة  1000فة مبلغ يتم إضا -4
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 الدعم األكاديمي وحدة 

وصـفحتها  علـى الفـيس يتم الدعم األكاديمى للطالب من خالل وحدة الـدعم األكـاديمي للطـالب، 

 بوك :

s://www.facebook.com/403086400145771/posts/839541473166926httpت 

 وحدة الدعم األكاديمي كلية الطب مامعة قناة السويس 

 المكان الدو  التاني في مبني العميد المبني االدا ي 

  ي د.  انيا مصطفيفيذ المدي  التن

 ن: تتكون م 

 المقرر د. نورا رمضان                         لجنة دعم طال  متع ريين .1

 من اعضاء ممي ين من قسم النفسية بالكلية تتكون    نفسيالدعم اللجنة  .2

 ا. د. اشرف طنطاوي  :الرئيس

 ا.د. ماجدة فهمي  :اعضاء 

 ا. د. وفاء الليثي             

 امنية يوسف د.            

                د. ايمان عطية             

 اي  الحسيني  .د            

 مقرر د. ايمان كليب ال         موموبيينالمتفوقين و الطال  اللجنة دعم   .3

 المقررد. ايمن اكرام              طال  ذوي احتيامات خاصةاللجنة دعم  .4

 المقرر د. غادة صالح               لجنة اعداد الم تمر الطالبي و الدورات .5

 

  

https://www.facebook.com/403086400145771/posts/839541473166926/
https://www.facebook.com/403086400145771/posts/839541473166926/
https://www.facebook.com/403086400145771/posts/839541473166926/
https://www.facebook.com/FOMSCUASC/?__tn__=kC-R&eid=ARCBD4Lq-ICeIQ517BxttLNFJtsu4-xHNNWSRo8sV4_aqfw-7R__CcxldBbRikE1bkeV34vvjUXZL-3g&hc_ref=ARS7c9haAV7abYPZTrjw-el3BGs4Yf2gSdm6wGaLcNMjJeEnmBKDeeqFuLVhoAfS9mk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBh8LyY-USKCEjVgZ5SAvuwXewTErE4STThWVcYDsxg0KlqXm_dHr_m9uQyVYceLpVJBuiKk6SHtPH6X7Mez6PHg5A4UuyNZ42fqqbgLlPEmsjU08WprRmAmV65RfZTVlfSgvwhoHLEGULKvlbJUjWd-LM5o9so_Zo0hrHQxOF0Mq-x_EifENmKie3-F8rnMjbUlGbpf4Cp5dxcp5iMi5xNrIJGjgXfyx7F9HR8bFr51n6CLbJHRISc5AURAEpngfpdmfiO4nr9BDbWxntXtMqZQthDx5xPzwLW1Y8uLS7H72kSOgsO9NgDgWh1p8naGiv6H1W64Xx6s1AegANA-7A
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 (8201-7201للعام الدراسي ) االولىاسماء طلبة العشرة االوائل بالفرقة 

 مريم السيد عبدالعزيز أحمد االول:  

 آية جمال محمد محمد : الثاني

 نورهان محمد زينهم مصطفى الشهاوي الثالث: 

   زينة أحمد أنور عبدالغنيالرابع: 

 سالمان فيصل روان سمير الخامس: 

 ميار أحمد أحمد خليل :  خامس مكررال

 فاطمة أحمد سيد امامالسابع: 

 حمزة محمد حمزة محمد الثامن: 

 مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز : ثامن مكررال

 عبدالرحيم السيد عبدالرحيم ندى عصام : ثامن مكررال

 (9012-8201اسماء طلبة العشرة االوائل بالفرقة الثالثة للعام الدراسي )

  سارة اشرلاالول: 

   مصطفى احمدال ا ي: 

   محمد عمارل الث: ا

  عمر محسنالرابع: 

  لخامس: منةهللا محمدا

شيما  يسرى السادس:   

رقية محمد  السابع:   

   صابرين سامىال امن: 

محمود عصام التاسع:   

ميسان كرمالعاشر:   

 

 لوحة الشرف  
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 عزيزي الطالب

 
بالمعايير القومية األكاديمية للتعليم الطبي لمرحلة  "سيتم عمل اجتماعات مع دفعتك لتعريفك

البكالوريوس و التي قامت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد باالشتراك مع 

التعليم الطبي بتطويرها ونشرها. وتعتبر هذه المعايير مرجع أساسي عند تصميم لجنة قطا  

وهى تمثل أيضا التوقعات العامة حول  وتطوير المناهج التعليمية بكليات الطب بمصر.

 . معايير منح درجة البكالوريوس في الطب

اشى مع هذه و سترى عزيزي الطالب كيف أن البرنامج التعليمي لكلية طب قناة السويس يتم

المعايير القومية ويتطابق معها وسيتم عمل هذه االجتماعات فى خالل المجموعة 

 التعليمية التمهيدية"

 

 

 

 

 

 

 
 

 معلومات تهمك
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 تعليمات المكتبة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية:

 عدم تصوير المرجع كامال ولكن يمكنك تصوير فصل أو عدة صفحات منه  

 استخدام المرجع لألغراض التعليمية فقط  

 عدم استخدام المرجع ألي أغراض تجارية أو ربحية 

 عدم الحذف أو التغيير فى المؤلف األصلي عند استخدامك للمرجع 

 لحرص على ذكر مؤلف المرجع عند كتابتك لبحث علمي ا 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 معلومات تهمك
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 تأديب الطال 

القواعـد التـي  ـل علي ـا قـا ون تنظـيم الجامعاتوالئحتـه التنفيعيـة يطبق على الطـال  كايـة -أ

 والتعديالت التي تطرأ علي ما ب أن تأديب الطال  والتي تنل على المواد التاليه:

:يعتبر مخالفة تأديبيـة كـل إخـالل بـالقوانين واللـوائح نون تنظيم الجامعات()من قا 124مادة 

 والتقاليد الجامعية وعلى األخص:

 عمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.األ -1

تعطيل الدراسة أو التحريض علي  أو اإلمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات  -2

 لتى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.واألعمال الجامعية األخرى ا

عـة أو كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامـة أو مخـل بحسـن السـير والسـلوك داخـل الجام -3

 خارجها.

 كل إخالل بنظام إمتحان أو الهدوء الالزم ل  وكل غ  فى إمتحان أو شروع في . -4

 ديدها.كل إتالف للمنشآت واألجه ة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تب -5

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو اإلشتراك فيها بدون ترخيص سـابم مـن السـلطات  -6

 المختصة.الجامعية 

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو صور بالكليات وجمع توقيعات بدون ترخيص  -7

 سابم من السلطات الجامعية المختصة.

راك فـى مظـاهرات مخالفـة للنظـام العـام أو اإلعتصام داخـل المبـانى الجامعيـة أو اإلشـت -8

 اآلداب.

باآلدا  أو تخالف أ ظمة الكلية أو الجامعـة أو طبـق يلغى قيد الطالب إذا إرتكب مخالفة تخل  - 

 يى حقه الئحة تأديب الطال  بما يتفق مع قا ون تنظيم الجامعات.
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 حاالت الغش

 لقا ون تنظيم الجامعات: من الالئحة التنفيعية 125تخيع حاالت الغش لنل المادة 

حـان أو شـروعا فيـ  )من قانون تنظيم الجامعات(:كـل طالـب يرتكـب غشـا فـى إمت 125مادة 

ويضبط فى حالة تلبس يخرج  العميد أو من ينوب عن  فى لجنة اإلمتحـان ويحـرم مـن دخـول 

ى مجلـس اإلمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إل

الكليـة التأديب. أما فى األحوال األخرى فيبطل اإلمتحان بقرار مـن مجلـس التأديـب أو مجلـس 

 ويترتب علي  بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغ .

 العقوبات التأديبية

قـا ون تنظـيم من الالئحة التنفيعيـة ل 126يخيع الطال  للعقوبات التأديبية طبقا لنل المادة  -أ

 الجامعات و مى:

 التنبي  شفاهة أو كتابة. .1

 اإلنذار. .2

 الخدمات الطالبية.الحرمان من بعض  .3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. .4

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا. .5

 الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر. .6

دكتوراة لمـدة ال تجـاوز شـهرين أو لمـدة فصـل وقف قيد الطالب لدرجة الماجسـتير أو الـ  .7

 دراسى.

 أو أكثر.إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر  .8

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا. .9

 الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر. .10

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسى أو أكثر. .11

 ة لمدة ت يد على فصل دراسى.الفصل من الكلي .12

الجامعات األخرى ويترتب عليـ  عـدم الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى  .13

 صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى اإلمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.
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غ القـرارات إلـى يجو  األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبال - 

 ولى أمر الطالب.

 بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه ال فوى يى ملف الطالب.تحفظ القرارات الصادرة  -ج

لمجلس الجامعة أن يعيد النظر يى القرار الصادر بالفصـل الن ـائى بعـد ميـى سـالث سـنوات  -د

 على األقل من تاريخ صدور القرار.

 
 


