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 دليل طالب

 سادسالمستوى ال

 

 2022-2021العام الجامعى 

 

 

 

 
 



 رؤية الكلية:

تكون صرحاً للتفوق العلمى والرعاية أكتوبر أن  6جامعة  –تطمح  كلية الطب والجراحة 

 الصحية على الصعيدين  المحلى و األقليمى.

 

 رسالة الكلية

أكتوبر بتخريج أطباء وفقاً للمعايير األكاديمية القومية المرجعية فى  6تلتزم كلية الطب جامعة 

لتنمية إطار من أخالقيات المهنة والتطوير الدائم والمستمرفى البرامج التعليمية والتدريب 

المهارات الالزمة لسوق العمل ، و تشجيع البحث العلمى والدراسات العليا لتلبية  االحتياجات 

 .الصحية للمجتمع المحلى واإلقليمى

 

 الموقع االلكترونى 

O6u.edu.eg 

 

 ادارة الكلية

 عميد الكلية:ا.د./ مصطفى الهدهد

 العزيزوكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب: ا.د./ محمد عبد 

 وكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا والبحوث: ا.د./ اميرة حامد

 وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ا.د./ عزة الغريب

 نظام الدراسة واالمتحانات

 تنقسم الدراسة في كلية الطب إلى مرحلتين : -

سنوات(   3مرحلة أكاديمية و مرحلة إكلينيكية  تتكون كل منها من ثالث مستويات ) -

 ساعة معتمدة.  226دراسية بإجمالي 

 يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة على جميع  المستويات الدراسية. -

 ينقسم كل مستوى دراسى الى  فصلين دراسيين ينتهى كل منها بامتحانات نهائية.   -

 % .60لطالب فى كل مادة من مجموع الفصلين بحد ادنى يحتسب نجاح ا -

% على األقل من 50يسمح للطالب باالنتقال الى المستوى االعلى في حالة نجاحه في  -

 المواد االساسية  لكل مستوى .

إذا رسب الطالب في أحد المواد يحق له إعادة دخول امتحانها وفي حالة نجاحه يحصل  -

 كحد أقصى . Cعلى تقدير



الطالب من المرحلة األكاديمية إلى المرحلة اإلكلينيكية في حالة نجاحه في جميع  ينتقل -

 المواد

( واال يوضع على االنذار 2ال يقل عن ) GPAاالساسية و حصوله على معدل      

    االكاديمي حتي يقوم 

 . Dحسين معدله فى المواد الحاصل فيها على تقدي  بت       

بغرض التحسين يتم احتساب التقدير االحدث ويسمح للطالب فى حالة اعادة االختبار  -

 % من مجموع  الساعات المعتمدة .10بتحسين عدد ساعات بحد أقصى 

فى  حالة تغيب الطالب عن احد االختبارات يجب ان يقدم  عذر مقبول حتى يحتفظ   -

 بتقديرالمادة واال سوف يحصل على تقدير مقبول .

% من المحاااضاااااارات 30النهااائى اذا باااب اكنر من  يحرم  الطااالااب  من  االمتحااان  -

 والدروس العملية

 ال يوجد رأفة في نظام الساعات المعتمدة. -

ت بش الطالب اثناء االمتحان يلغى امتحان المادة والمادة التى تليها ويفقد تقديرها باذا ث -

 عند االعادة.

 

 (Gradesالتقديرات ) حساب

 
المواد الدراسية والتقدير العام للفرقة والتقدير العام يقدر نجاح الطالب ورسوبهم فى   

 لسنوات الدراسة بأحد التقديرات األتية :

 الدرجة
النسبة المئوية 

 للدرجات
 عدد النقاط

 Grade Mark % Weight التقدير

 ممتاز
A 90 %> 4 

A- <90% -> 85% 3.7 

 جدا-جيد
 

 

B + <85% ->80% 33. 

B 
<80%->75% 3,00 

 جيد

B - <75%->70% 2.7 

C+ 
<70%->65% 2.3 

C 
<65%-> 62% 2,00 

 D <62%->60% 1.00 مقبول

  % 60ألقل من  F راسب

 



  للحصول على شهادة البكالوريوس يشترط اتمام جميع متطلبات الخطة الدراسية و نجاح

ال يقل  (GPA)الطالب فى جميع المواد) اجبارية و تكميلية واختيارية( بمعدل تراكمى 

 سنوات(. 6وقضاء الحد االدنى من المدة المطلوبة للحصول على المؤهل ) 2عن 

 

 توزيع الدرجات  

أعمال 

 السنة 

اختبار 

 عملي وشفوي 

اختبار 

 تحريري

النهاية 

 العظمى

النهاية الصغرى 

 للنجاح

30% 30% 40% 100 60% 

 علماً بأنه :

 والناني. توزع هذه الدرجات بالتساوي بين الترمين األول -

ظام في حضااااااور  - لدورية واالنت بارات ا نة يتم توزيعها على االخت درجات أعمال الساااااا

وبيرها من  المحاضاااااارات واألنشااااااطة العلمية من إعداد أبحاث وحضااااااور مؤتمرات

 .االنشطة

 الكورسات اإلختيارية مطلوبة إلكساب الطالب مهارات إكلينيكية             -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2202 – 1202للعام الجامعى  سادسجدول محاضرات المستوى ال 

 
Days 8.45 10.15 11.50 12.10 12.55 1.40 2.30 3.15 4.00 

Sunday 

Clinical Surgery 1 
(hall 1) 

Clinical Surgery 5 
(hall 1) 

 

Surgery 9-16 Surgery 9-16 

 

Clinical Surgery 2 
(hall 2) 

Clinical Surgery 6 
(hall 2) 

  

Clinical Surgery 3 
(hall 3) 

Clinical Surgery 7 
(hall 3) 

  

Clinical Surgery 4 
(hall 4) 

Clinical Surgery 8 
(hall 4) 

  

Surgery SGT & SGD 
9&10 

Surgery SGT & SGD 
11&12 

  

Clinical Gyn&Obs 5 
(hall 6) 

Clinical Gyn&Obs 1 
(hall 6) 

  

Clinical Gyn&Obs 6 
(hall 7) 

Clinical Gyn&Obs 2 
(hall 7) 

  

Gyn&Obs SGT & 
SGD7& 8 

Gyn&Obs SGT & SGD 
3&4 

  

Monday 

Clinical Surgery 9 
(hall 1) 

Clinical Surgery 13 
(hall 1) 

 

Surgery 1-8 Surgery 1-8 

 

Clinical Surgery 10 
(hall 2) 

Clinical Surgery 14 
(hall 2) 

  

Clinical Surgery 11 
(hall 3) 

Clinical Surgery 15 
(hall 3) 

  



Clinical Surgery 12 
(hall 4) 

Clinical Surgery 16 
(hall 4) 

  

Surgery SGT & SGD 
1&2  

Surgery SGT & SGD 
3&4  

  

Clinical Gyn&Obs 
13 (hall 6) 

Clinical Gyn&Obs 9 
(hall 6) 

  

Clinical Gyn&Obs 
14 (hall 7) 

Clinical Gyn&Obs 10 
(hall 7) 

  

Gyn&Obs SGT & 
SGD 15&16 

Gyn&Obs SGT & SGD 
11&12 

  

Tuesday 

Clinical Surgery 3 
(hall 1) 

Clinical Surgery 7 
(hall 1) 

 

Surgery 1-8 Gyn&Obst 1-8 

 

Clinical Surgery 4 
(hall 2) 

Clinical Surgery 8 
(hall 2) 

  

Clinical Surgery 1 
(hall 3) 

Clinical Surgery 5 
(hall 3) 

  

Clinical Surgery 2 
(hall 4) 

Clinical Surgery 6 
(hall 4) 

  

Surgery SGT & SGD 
13&14 

Surgery SGT & SGD 
15&16 

 

Gyn&Obst 9-16 Surgery 9-16 

 

Clinical Gyn&Obs 7 
(hall 6) 

Clinical Gyn&Obs 3 
(hall 6) 

  

Clinical Gyn&Obs 8 
(hall 7) 

Clinical Gyn&Obs 4 
(hall 7) 

  

Gyn&Obs SGT & 
SGD 5&6 

Gyn&Obs SGT & SGD 
1&2 

  

Wednesday 
Clinical Surgery 11 

(hall 1) 
Clinical Surgery 15 

(hall 1) 
Surgery 1-8 Gyn&Obst 1-8 



Clinical Surgery 12 
(hall 2) 

Clinical Surgery 16 
(hall 2) 

إرشاد أكاديمي 

 7و  3باألسابيع 
ونشاطات  12و 

رياضية وثقافية 
وترفيهية في 
 باقي األسابيع

Clinical Surgery 9 
(hall 3) 

Clinical Surgery 13 
(hall 3) 

Clinical Surgery 10 
(hall 4) 

Clinical Surgery 14 
(hall 4) 

Surgery SGT & SGD 
5&6  

Surgery SGT & SGD 
7&8  

Gyn&Obst 9-16 Surgery 9-16 

Clinical Gyn&Obs 
15 (hall 6) 

Clinical Gyn&O bs 11 
(hall 6) 

Clinical Gyn&Obs 
16 (hall 7) 

Clinical Gyn&Obs 12 
(hall 7) 

Gyn&Obs SGT & 
SGD 13&14 

Gyn&Obs SGT & SGD 
9&10 

 Hall lectures in building 4; halls 4210 (groups 1-8) & 
4211 (groups 9-16) 

 Skill lab on Thursday with 5th level and 
according to departments needs 

 Clinical Surgery in hospital; halls 1,2,3,4  Clinical Gyn&Obs in hospital; halls 6,7 

 SGT = small group teaching  SGD = small group discussion 

 SGT & SGD Surgery in building 3; hall 3005  SGT & SGD Gyn&Obs in building 3; hall 3003 

 

 

 

 

 



 

 التدريب الميداني / الصيفي للطالب

 التدريب الميداني: 

 

 القوافل الطبيةيتلقي الطالب تدريبا ميدانيا أثناء 

 التدريب الصيفي:

إيمانا من إدارة الكلية بدورها في تدريب و تنمية مهارات الطالب و رفع كفاءة الخريجين لتحسين 

أكتوبر في جميع  6الخدمة الطبية للمجتمع فتسمح لهم بالتدريب الصيفي بمستشفي جامعة 

 منحهم شهادة تفيد تدريبهم بالمستشفي الجامعي.  التخصصات اإلكلينيكية مع

يتم عقد دورات تدريبية صيفية عن طرق مكافحة العدوي و اإلنعاش الرئوي واإلسعافات األولية 

 .و بيرها لتنمية مهارات الخريجين

 التبادل الطالبى مع الجامعات االجنبية:

ج بفرنسا وجامعة ليدز بانجلترا يطلع توجد اتفاقية تبادل طالبى مفعلة مع كل من جامعة ليمو     

الطالب الراببين فى االلتحاق بها على المنظومة الصحية بهذه الدول ويتم تدريبهم اكلينيكيا فى 

 مستشفيات كليات الطب التابعة لها خالل االجازة الصيفية.

 

 نظام تأديب الطالب

 :القواعد واللوائح

  ألنهم يبذلون قصاري جهدهم لراحته وتعليمه.يجب أن يحترم الطالب كل أعضاء الجامعة 

 .يجب أن يلتزم الطالب بالسلوك القويم و ال يستخدم الفاظ او مالبس بير الئقة 

  يجب أن يحضر الطالب بإنتظام المحاضرات والمعامل والدروس اإلكلينيكية و ال

العملية % علي األقل من الدروس 75إال بحضور  بدخول الطالب اإلمتحان النهائي   يسمح

 و النظرية.

  يجب أن يلتزم الطالب بإرتداء البالطو األبيض داخل المعامل أو المستشفي وأن يراعي

 قواعد األمان و مكافحة العدوي.

 .التدخين ممنوع تماما بالكلية و المستشفي 

 .يجب المحافظة على المنشاءات الجامعية وعدم القيام بأى افعال تضر بها 

 مية:يعدم األمانة األكاد

 .الغش و تبادل المعلومات اثناء اإلمتحان 

 .استخدام مواد ممنوعة اثناء اإلمتحان 



 .نسخ اعمال االخرين 

 .استخدام التليفون المحمول 

 .كل هذه األفعال تؤدي إلي إحالة الطالب إلي مجالس التأديب لتوجيه العقوبة المناسبة 

 الغايات واالهداف االستراتيجية 

 

 زيادة تنافسية الكلية واالرتقاء بالعملية التعليميةالغاية األولى: 

 األهداف االستراتيجية:

تنفيذ خطة التحسين والتطوير الستكمال متطلبات اللحصول على اإلعتماد األكاديمي لضمان زيادة  .1

 تنافسية الكلية.

 تطوير ودعم العملية التعليمية إلعداد خريجين متميزين. .2

 لية وتقديم الدعم لهم وتشجيع مشاركتهم فى االنشطة المختلفةرفع الوعى الطالبى بسياسات الك .3

تعزيز التنمية المهنية المستدامة لقدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطوير الية التقويم  .4

 لضمان تطوير االداء.

 رفع كفاءة الجهاز اإلداري لتحقيق مستوى علمي وفني متميز. .5

 تعزيز جودة البرنامج التعليمى ونظم المتابعة والتقويم ترسيخ دور وحدة ضمان الجودة فى .6

 الغاية الثانية: تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية

 األهداف االستراتيجية:

 ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتهيئة بيئة بحثية متميزة. .1

 إعطاء االولوية للخطط البحثية الموجهة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية. .2

المشاركة مع المؤسسات والمراكز العلمية المحلية واالجنبية و تشجيع النشر العلمي توسيع نطاق  .3

 لألبحاث.

إنشاء برامج مستقلة للدراسات العليا تلبي احتياجات الخريجين فى سوق العمل بالتوازى مع البرامج  .4

 المشتركة القائمة مع الجامعات الحكومية.

 وتدعيم الشراكة الفاعلة مع المجتمعالغاية الثالثة: تعزيز الخدمات المجتمعية 

 األهداف االستراتيجية:

 تعزيز توافق الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية مع احتياجات المجتمع . .1

 تعزيز انشطة وحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لتعظيم موارد الكلية الذاتية. .2

ت العلمية والبحثية والتعليمية والبيئية زيادة الخدمات التي تقدمها الكلية وتنوعها وتقديم اإلستشارا .3

 لمختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع.

 تقوية التواصل بين الكلية وخريجيها وتدعيم برامج تدريبهم لتقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع. .4

 تعزيز التواصل بين الكلية والمجتمع .5

 

 الخدمات الطالبية

االكاديميى وذلك بتقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة يشرف عليها يتم تقديم الدعم للطالب من خالل االرشاد 

اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالجتماع الدورى بهم للتعرف على مشاكلهم وايجاد حلول لها. كما يتم تقديم 

لهم.  تأخر قبولهم بالكلية والطالب المتعثرين وذلك بتقديم محاضرات اضافيةمم العلمى للطالب المحولين والالدع

و يتم تقديم رعاية صحية للطالب باسعار رمزية من خالل المستشفى الجامعى فى جميع التخصصات. وترعى 

الكلية االنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية من خالل تشكيل االسر الطالبية واتحاد الطالب والجمعية العلمية 

 الطالبية.



الحرم الجامعى واخر للطالب خارج الحرم الجامعى يوفر للطالب يوجد بالجامعة سكن للطالبات المغتربات داخل 

 جميع الخدمات الالزمة التى تهيىء لهم الراحة واالمان.

كما يوجد اسطول من السيارات التى تجوب انحاء العاصمة النتقال الطالب من والى الجامعة وكذلك تيسر انتقالهم 

 ية.الى كلية طب القصر العينى فى السنوات االكلينيك

 :خدمات إدارة شئون الطالب 

يوجد ادارة مركزية لشئون الطالب التى تتولى تسجيل الطالب الجدد بالجامعة من خالل مكتب القبول 

 كما تتولى انتقال  وتحويل الطالب من الجامعات االخرى طبقا للشروط المحددة من وزارة التعليم العالى.

 :خدمات إدارة رعاية الشباب 

ادارة مركزية لرعاية الشباب التى تقدم االنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية من ويوجد بالجامعة 

 خاللها للطالب وتوجد ادارة مركزية للتكافل للمساهمة فى النفقات الدراسية للطالب المتعثرين ماديا.

 كما تقوم بتنظيم اعمال اتحاد طالب الكلية وتقديم الدعم لالنشطة الخاصة به.

 النقل و الحركة خدمات إدارة 

 خدمات نقل ممتازة من الجامعة و إليها وتغطى هذه الخدمة القاهرة  توفر الجامعة لطالبها

الكبرى بمحطاتها المتتالية طوال العام الدراسي، وتمتلك الجامعة أسطوالً من الحافالت 

 ( طالب.1700يوفر خدمة توصيل لعدد )

  2014-2015 جنيه، يجب أن تدفع دفعة واحدة  6150 هيبوسائل النقل  قيمة االشتراك

قبل العام الدراسي. وللطالب الحق في استرداد رسوم النقل قبل بداية العام الدراسي ناقص 

 ٪ من مجموع الرسوم.10الرسوم اإلدارية بنسبة 

 خدمات إدارة شئون الخريجين: 

يل الطالب تتولى استخراج شهادات التخرج واعتمادها من وزارة التعليم العالى وتسج

 لمرحلة االمتياز فى المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية وبيرها من متطلبات التخرج. 

 خدمات إدارة التكافل اإلجتماعي 

 

تقدم ادارة التكافل بالجامعة خدماتها لدعم الطالب الغير قادرين بالمساهمة فى المصروفات الدراسية 

تمر بها بعض الدول العربية حالياً قدم البرنامج المعونات وتقديراً من البرنامج للظروف التي  .لهم

المادية للطالب ابناء هذه البالد )خاصة من العراق وسوريا وفلسطين واليمن( لمساعدتهم في 

الكساء الشتوى للطالب -استجابة لنداء وزارة التربية والتعليم -كما وفر البرنامج استكمال دراستهم. 

 مصريين بمؤسسات التعليم المختلفة.الذين يعاملون معاملة ال

  

ويهتم البرنامج بذوى االحتياجات الخاصة فانشأ عدداً من الفصول التعليمية المتخصصة في تعليم 

ضعاف السمع من خالل برامج اليكترونية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "لوتس" التعليمية. وقد تم 

جمرك التعليمية باالسكندرية بفصلين تزويد مجمع مدارس ذوى االحتياجات الخاصة بادارة ال

 مزودين باحدث تكنولوجيا العصر.



 اإلرشاد األكاديمي

 تعريف اإلرشاد األكاديمي: 

هو النشاط الذي يقوم به المرشدون األكاديميون بالكلية لتعريف الطالب باألنظمة واللوائح 

مشكالت وصعوبات ومساعدتهم في التقدم الدراسي والتغلب على ما يعترضهم من  الدراسية 

 اجتماعية أو نفسية أو صحية أو أكاديمية.

 أهداف عملية اإلرشاد األكاديمي في الكلية :

  

 تقديم المعلومات األكاديمية للطالب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة .    .1

تشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعنرين في االرتقاء وتحسين المستوى     .2

 مي .العل

 تنمية قدرات الطالب الذاتية في حل مشكالته وتصحيح مسيرته الدراسية .    .3
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 الجامعية

 أ.م.د. أحمد فؤاد الدميري :المنسق العام 
 د. عبد المقصود محمد: سادسةمنسقوا الفرقة ال

د. محمد علي  –عمرو أمين  د. –عبد الرحمن إمام  د. –أحمد هشام . د :المرشدين األكاديميين

 د. عمر عدلي –د. محمد يحيري –

 تنظيم العمل:
  يلتزم كل من المرشدين األكاديميين بعقد لقاء كل أسبوعين مع الطلبة لمناقشة عملية التدريس

 والكتاب الجامعي وانتظام المحاضرات وما يستجد

  يلتزم مسئولو الفرق بعقد لقاء فصلي مع المرشدين األكاديميين + ممثلين عن الطلبة لتجميع
 المالحظات وعمل تقرير بذلك لكل فصل دراسي

  يتم إستطالع آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس )عن طريق إستبيانات معدة بمعرفة وحدة
 الجودة(... في وسائل التدريس والمشاكل التي واجهتهم 

 :تنظم لجنة وسائل التعليم غير التقليدية وتتابع باقي األقسام بالمستجدات في مجاالت 

 Elective courses 

 Professionalism 

 Incision academy 

 Skill lab 

 

 

 جدول االختبارات

 :االختبارات الدورية



 يتم عمل اختبار تحريرى فى المواد الدراسية كالتالبى

 الجراحة العامة -1

 والتوليدنساء ال -2

 -اختبار نصف الترم االول:

 ديسمبر 5يعقد بداية من يوم 

 -اختبار نهاية الترم االول:

 يناير 11يعقد بداية من يوم 

 -اختبار نصف الترم الثانى:

 ابريل  27يعقد بداية من يوم 

 -اختبار نهاية الترم الثانى:

 يونيو 1يعقد بداية من يوم 
 

 اعضاء هيئة التدريس
 :جراحةقسم ال

 ادل مرادرئيس القسم ا.د./ ع

 اعضاء القسم

 مساعد استاذ  الديب عواد غريب زكي احمد

 مدرس العال عبد محمد العال عبد محمد

  مدرس  حبيب يوسف زكريا ماجد

 مدرس  محمد معروف محمد أحمد

 مدرس   احمد الكامل محمد عالء

 مساعد مدرس   مصطفي سعيد محمد عماد

 مساعد مدرس   جارحي حسانين شريف

 عيدم  ريم صالح محمد مصطفى

 

 :قسم النساء والتوليد

  إسماعيل الرحمن عبد ماهر رئيس القسم: ا.د/ محمد 

 القسم اعضاء

 مساعد استاذ تركي محمد عاطف محمد هيثم

 مساعد استاذ  لوز ابو خليل صبحي اشرف



  مدرس العال عبد محمد  حسين احمد

 مدرس     بدوى حين الدين جمال احمد

 مدرس  عبده حلمي محمد نادية

 مدرس  موسى محمد ربه عبد منال

 مدرس  الوهاب عبد سعيد محمد طارق

 مدرس   عفيفي هللا عبد محمد مروة

 مساعد مدرس  محمد محمد مدحت عمرو

 مساعد مدرس مرسي علي محمود شعبان محمد

 مساعد مدرس   علي السيد عبد علي محمد

 مساعدمدرس   مدرس ابوزيد اسماعيل احمد محمد

 معيد داغر ابراهيم الحي عبد محمد احمد

 الفسيولوجى قسم رئيس -دسوقى احمد./ د.م.ا: الكلية شباب رائد


