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 كلمة عميد الكلية



 كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا



ان تكون كلية الطب ببني سويف مركزا علميا طبيا متميزا علي المستوي المحلي و العالمي يساهم في تطوير العلوم 

 .ومالئمة برامجه التدريبية لالحتياجات المحلية والعالمية ، وجودة أبحاثه ، الصحية، متميزا بنوعية خريجيه 

متميز، و امداد  المجتمع بأطباء يتحلون بالقيم والمثل العليا، أكفاء القيام بدور تعليمي وتدريبي وبحثي وصحي 

قادرين على التعلم الذاتي المستمر وتقديم رعاية صحية نوعية ومتابعة التدريب المتخصص والمساهمة في البحث العلمي 

 .والتفاعل مع المجتمع الطبي المحلى

 .ليالمح لالعتماد الكلية تأهيل .1

 .اهدافها و الكلية احتياجات مع يتناسب بما للكلية التنظيمي الهيكل تحديث و تطوير .2

 .القرار اتخاذ دعم و القيادة كفاءة زيادة .3

 العلمي البحث اخالقيات دعم و النزاهة و المصداقية حماية و نشر .4

 .االنشطة دعم و للكلية التحتية البنية تطوير .5

 الذاتي التمويل استمرار ضمان .6

 .المجتمع بين و بينها التفاعل دعم و البيئة تنمية و المجتمع احتياجات تلبية في الكلية دور تفعيل .7

 المستمر التطوير بعملية اشراكهم و الخريجين و الطالب و العلمي البحث دعم .8

 معاونيهم و التدريس هيئة اعضاء كفاءة و كفاية ضمان .9

 .للكلية المستمر التقويم لعملية معتمدة اليات و فعال نظام وضع .11
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نظرا للتطور المستمر الستراتيجيات التعليم الطبي ولمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة 

العديد من استراتيجيات التدريس الحديث مع التحول التدريجي  التعليم واالعتماد فقد تم إعتماد

الي زيادة الجرعات العملية والتعرض المبكر للحاالت المرضية في المناهج الدراسية وذلك عن 

 :طريق إعتماد االستراتيجيات التالية

  إستراتيجية التنسيق والتكامل بين التخصصات والعلوم الطبية المختلفة لتحقيق إرتباط

العلوم األساسية بتطبيقاتها االكلينيكية والعملية وذلك بالتنسيق بين االقسام لتدريس 

الموضوعات المترابطة بالتوازي قدر االمكان في المرحلة األولي وكذلك يتم التنسيق 

 .بين االقسام االكلينيكية المختلفة في المرحلة الثانية 

 ة من خالل التدرج في إعالم وتكليف إستراتيجية التعلم الذاتي مع المتابعة المستمر

الطالب بقراءات تحضيرية مسبقة لالنشطة التعليمية الالحقة مع تكليفات محددة لكل 

كما يتم إدراج عدد من المحاضرات علي الموقع االلكتروني للكلية . نشاط تعليمي

وفي واالقسام مع تكليف الطالب بمراجعة هذة المواضيع وتقديمها في مؤتمرات االقسام 

 . ويتم متابعة عملية التعلم بالتقويم الموضوعي المستمر. بعض الحلقات النقاشية

  إستخدام المصادر التعليمية المختلفة للمعرفة مثل الكتاب الجامعي، المراجع العلمية

 .والدوريات العلمية، التعليم االلكتروني وشبكة المعلومات الدولية

 ات المطلوبة والتدريب على بعض المهارات إستخدام معمل المهارات لتنمية المهار

 المتقدمة في معمل المهارات قبل الممارسة علي المرضي

 إعتماد برامج التدريب الميداني تحت إشراف قسم طب المجتمع والبيئة. 

  تطوير أداء وحدة االبحاث الطالبية وإدماجها في العملية التعليمية للطلبة لتنمية مهارات

 العلمي والدراسة الطبية المبنية علي الدليل العلمي الموثق التعلم الذاتي والبحث

 اعتماد وحدات إختيارية للطلبة وتتطلب النجاح وال تضاف الي المجموع. 

 

 



 

 

 إستخدام أساليب وطرق التدريس المختلفة لتحقيق الغايات والهداف المطلوبة كما يلي: 

محاضر والمادة العلمية ويتم وذلك لزيادة التفاعل بين الطالب وال :التعليم التفاعلي .1

 :تطبيقه من خالل

a. عن طريق: التعليم التعاوني: 

i.  المستويات الثالثه االولىدراسة المشكالت االكلينيكية لطلبة (Problem 

Based Learning) 

ii.  الدورات االكلينيكية لطلبة المستوى الرابع و الخامس(Clinical 

Rounds) 

 صغيرة في تفاعل ايجابي وتحقق االتيوفيها يعمل الطالب علي شكل مجموعات 

 زيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب 

  نمو عالقة ايجابية بينهم مما يحسن اتجاهات الطالب نحو عملية

 التعلم وزيادة ثقة الطالب بانفسهم

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي لدي الطالب 

 علميتنمية قدرة التعلم الذاتي والبحث ال 

b. عن طريق وضع بعض المواضيع في كل مادة علي الموقع : التعليم االلكتروني

االلكتروني للكلية ويتم تدريب وتكليف الطلبة بمتابعتها ودراستها ذاتيا بعد تحديد 

مخرجات التعليم المطلوبة من كل محاضرة ويتم مناقشتها بعد ذلك في مؤتمرات 

 .ه دراسيهاالقسام العلمية وحلقات النقاش داخل كل وحد

c. ويتم إستخدام هذة الطريقة في مجموعات دراسات المشكالت : العصف الذهني

االكلينيكية والمحاضرات العامة والدورات االكلينيكية حيث انها تشجع التفكير 

 االبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمين

المهارات االساسية ويتم عن طريق برامج التدريب الميداني وفي معمل  :التعلم التجريبي .2

 والمتقدمة كما تتم ممارسته في معامل العلوم االساسية



تعتمد هذه الطريقة بصورة اساسية في دراسات المشكالت  و التعليم غير المباشر .7

االكلينيكية حيث يقوم الطالب بحل المشكالت االكلينيكية كتطبيق للمعارف المكتسبة التي 

 .تم تدريسها

 

 



 

 نبذة عن الكلية

. إن كلية طب جامعة بني سويف  يوي مدرسةسوة مى دول  مدرةجعيوة مدفييوة فوي منافسوة بنوي سويف           

 ،تنرلت علول عاتهاوا منوش تهو تاا ميو يدية تاموة مدرنافسوة مدفييوة مدنسف وة فهاموت ببعلوي  مدفو              

 تهووسف   ، إعووسما مداوويماة مدفييووة مدربريوورة مدهووااةة علوول مدينووح مدعلرووي مد ووني     ، تووسةفب مىطيووا 

 .خسمات مدةعافة مد نية مدربفيةة في مدرنافسة  مناطق مدجيمة داا

 

 في ظل مدبنسفات  مدربغيةمت مدبي تيمجه مدبعلي  مدفيي  مدةعافة مد نية فوي مدعواد ، فهوس مسوبسعت     

نيمت مدهاامووة تووسفل باداليووة إدوول مىموواا  تنيوو  باووا موو   مدناجووة وووة ةة إعووسما خفوول طري ووة دليوو 

عبروست يوشا مدةفوة علول     مقسةتاا مدبنافيية  تنفظ داا مااتباا  مةجعيباا  تؤكس باا ةفااتاوا،  قوس   

مدهسةمت مدربريرة ىعما  يي ة مدبسةفس  تريري  فوي مجواا مدبعلوي  مدفيوي  مهواةكبا  مدفعادوة فوي        

س علول هيريوة مدريو يدية مدرجبرعيوة دلاليوة  مدريبهوفل مدجوامعي فوي         مل مدب كي ،مدينح مدعلري مدجاا

 .تهسف  خسمات مدةعافة مد نية دجريل ف ات مدرجبرل

 

إن مدسفعووة مدهيفووة موو  إامةة تفوويفة مدرهووة عات بووادرجلس مىعلوول دلجامعووات دلناووي  بادعرليووة           

. يوبي  مدجرايةفوة  مدبعليرية  تفيفة مدبعلي  في م ة صوننت ميواة مدرؤسيوات مدبعليريوة علول م     

 قس مسبفاات كليوة مدفوب مديهوةن مو  يوشا مدرهوة عات مو  خو ا مهوة و ووران  تيكيوس مدجوياة             

بإتهووا    ووسة وووران  تيكيووس مدجووياة  مدبووي كووان داووا ا ة ماوو  فووي تفوويفة مدبعلووي  باداليووة  تي يووق  

 .مديياتات علل مخب ف هتيمعاا

 

اووات مدنايمووة مدر ووةفة دبفوويفة مدبعلووي  سووبةمتيجية دجامعووة بنووي سوويف   تيجالفووي وووي  مدةفووة م

سبةمتيجية  خفول مدبنيوي  دلاليوة    المدجامعي ميبرت كلية طب بني سيف  ببفيفة  تنسفح مدةفل م

يوبنس  تإووافة إدول كدو     .  بل ت تي مدغافات  مىيسمف مبفهة مل ةؤفة جامعوة بنوي سويف   ةسوادباا    

يبةشوس برعوافية مداي وة مدهيميوة     ت  -   خفول مدبنيوي   سوبةمتيجية الم لعنس إعسما مدةف -فةق مدعرل 

 .عبرااالدمران جياة مدبعلي   م

 

سبةمتيجية دفب بني سويف  إدول  وول ت وية كامول دبفييوق صويةة مدبعلوي  مدفيوي          التاسف مدةفة م

ديووةممم مة لبووي مدياوواديةفير  مدسةمسووات مدعليووا  تفوويفة خفووة مدينوويم مدعلريووة برووا فبراشوول موول     

 .  هفمًا برا فبيمكب مل مدةسمات مد نية مدبي تهسماا مدالية. ادريًامدبفيةمت مدعلرية مدنسف ة ع

 



تسعي مهلل عور  جول هن فيفهنوا فوي مدوةؤ   مىيوسمف  فيوسا خفاتوا علول طةفوق موصو    مدبفويفة             

 تيوبرة فوي هام  ةسوادباا مدبوي هتهو ت مو  هجلاوا  دو   دو             بل تنبفظ كليبنا بةفااتاا  مةجعيباوا 

 . تبيق  فيمًا ع  هامئاا منش إتهائاا بإكن مهلل



 :مدرااةمت معرل  تنسفح تفيفة
 م  بسآل  سف ة جسفسة طيية تعليرية امل  شةم  عسا  زفااة بادالية مدرااةمت معرل  تفيفة تنسفح ت 
 مدسمل
 – تاييفات – LCD شاشات -  سف ة  طابعات كريييتة ب جارة مدرعرل تجاير  ت  مدربااداة مدهسفرة
 كةمسي
 .  مىبيم  مدنيمئل ايان – جسفسة سبائة – جسفسة طا الت – جسفسة
 مدبرةفض  يي ة  مىطيا  مدعليا مدسةمسات  ط   دلف   خسماته ديهسا مدرااةمت معرل ا ة  تفعيل
 بادالية
 مدسمةر دلفادب مدرباامل مدفيي مدبعلي  منسيمة  تفيفة مدفيي مدبعلي  زفااة في فياي  مرا  خاةجاا
  مدةةفم

 .مدبرةفض  يي ة

 





 : مدعليا مدسةمسات
مدعليا بادسةمسات مدةاصة مد ئنة  تنسفح تفيفة. 

مدعليا بادسةمسات مدرهييدي  عسا زفااة. 

 مديهةن مدفب بالية مدعليا بادسةمسات مدريجلي  ب عسما إ  ائي بيان
  مدسكبيةما مدراجيبية  اةجبي دلسبليا

 
سيف  بني جامعة – مديهةن مدفب كلية بي  ) مدعليا مدسةمسات في ( تعا ن بة تيكيا عرل   : 

 . مدعيين همةم  بنيم معاس 1-
 . دلينيم مدهيمي مدرةكر 2-
 . هكبيبة 6 جامعة 3-
 .مدعياةفة مدفيية مىكاافرية 4-
 .مدهايةة جامعة – مدعيني مده ة طب كلية 5-
 م  مدبسةفس يي ة هعما  باديااة  مالسبعاتة مدجاات يشا م  مدعليا مدسةمسات ط   السبهياا  كد 
 . مدعليا مدسةمسات ط    تسةفب مدجاات  يشا مدالية بي  مدين ية مدةيةمت دبيااا مدجاات يشا

دلراجيبية خاص قي  – دلسبليا خاص قي  :  إتها  ييالباا  إعااة مدعليا مدسةمسات إامةة تفيفة – 
 قي 
 .مد هافية دلع قات خاص قي  – دلسكبيةما خاص

 مدبة  ات جريل في مدعليا دلسةمسات مدبيجيل با  فب . 

مدعلرية  مىبنام مدةسائل بة تيكيالت درةمجعة بادالية مدينيم دجنة تهايل. 

دا  مدبسةفيية  مدس ةمت مديةممم  عرل مدجامعي بادريبهفل مدعليا مدسةمسات هطيا  تسةفب. 

 في مدبسةفيية مدس ةمت  عرل هبنا ا  في مدعليا مدسةمسات ط   درياعسة مدف بية مىبنام   سة إتها 
 مجاا
 .) مدعلري مدينح في مدبانيديجيا  سائل مسبةسما – مدعلري مدنهة – مدعلري مدينح طةق ( مدعلري مدينح

 مدعليا مدسةمسات دفلية خاصة مابية إتها : 
 طيية مةمجل - CD مابية - متبةتت تهفة 8 متبةتت تهاط -  سف ة  طابعات كريييتة ب جارة تجايريا (

  سف ة
 – جسفسة كةمسي – تايي  هجارة - مدر ةفة مدجامعات مابيات شياة مل ةبل – مبنيعة علرية ةسائل –

 )  مىبيم  مدنيمئل ايان -جسفسة سبائة – جسفسة تةمبيرمت



 : مدعليا دلسةمسات جسفسة معامل إتها 
 – جسفسة كةمسي – LCD شاشات – كريييتة هجارة – تاييفات – جسفسة معرلية ب جارة تجايريا (
 – سبائة
 .) جسفسة  فظ  ا مديب معرلية ها مت



 : مالجبراعي مدبيمصل ميمقل علل مدعليا مدسةمسات وامةة خاصة صفنة إتها 
 علل  مدةا مدبهسف   ميمعيس مالمبناتات  جسم ا مدنبائم  تهة مدعليا مدسةمسات ط   مل دلبيمصل (

 ) مدعليا مدسةمسات بإامةة مدةاصة  موع تات مدبنيفاات  تهة مالسبفياةمت

 



 مدجامعي سيف  بني ميبهفل
والمستشفي سويف بني طب كلية بإنشاء 0112 لسنة 53 رقم الجمهوري القرار صدر 

 الجامعي

 القاهرة جامعة تتبع الوقت ذلك في وكانت بها الملحق

جامعة عن سويف بني جامعة باستقالل 5112 لسنة ) 22 رقم الجمهوري القرار صدر 

 ) القاهرة

 سويف بني لجامعة تابعة الجامعي المستشفي وأصبحت

م  مدجامعي مدريبهفل تباين: 
 : فبمر  مدةئييي مدرينل 0.

مدسمخلية مىقياا مينل: 

 
دلريبهفل مديةفةفة مديعة: 
 الداخلية باألقسام سرير 355 عدد 0.

 :كالتالى موزعة مركزة رعاية سرير 21 عدد 5.

02 عامة مركزة رعاية سرير 

1 القلب رعاية أسرة 

2 أطفال رعاية أسرة 

2 أعصاب و مخ جراحة رعاية أسرة 

3 صدر و قلب جراحة رعاية أسرة 



ميبهفيات م  غيةيا ا ن مدجامعي سيف  بني ميبهفي باا تنفةا مدبي مىقياا 
 :مدرنافسة
 واألعصاب المخ جراحة 0.

 والصدر القلب جراحة 5.

 الدموية األوعية جراحات 3.

 المناظير جراحات 2.

 القلبية القسطرة 2.

 لألطفال الكلوي الغسيل وحدة 2.

 األطفال رعاية وحدة 2.

 كاميرا الجاما 2.

 المرارية القنوات منظار 1.

 الكبد ألورام الحراري التردد 01.

 :مدرةبلفة مدريبهفل ب قياا مىتية مىجارة تيفية ت 



 



 



 



  بادريبهفل مسبنسم اا ت    سمت: 
 تسال ونصف واحد بقوة مغناطيسي رنين جهاز على وتحتوي :مدرغناطييي مدةتي    سة 0.

 وهو

 بالمحافظة موجود جهاز وأقوى أحدث

 :مدربفيةة  مىع ا  مدرخ جةم ات   سة 5.

في المستخدمة العالم في التقنيات احدث من يعتبر الجهاز وهذا :مدجةم ي مدر     سة 

 من الهدف .فقط مصر في مستشفيات أربع في موجود . الشوكي والحبل المخ أورام جراحة

 على التأثير دون كامل بشكل الجمجمة قاع وأورام المخية األورام استئصال استخدامه

 من القريبة العميقة األورام من عينات واخذ . بالورم المحيطة السليمة المخية األنسجة



 بالمخ الحيوية المراكز

طريق عن جراحي تدخل بدون الغضروفي االنزالق لعالج :مدنةمةن بادبةاا مداي   سة 

 . الفقري العمود جراحات في الحديثة التقنيات أحد وهو الحرارية الترددات

 بني محافظة في مرة ألول تم وقد المخية الجلطات حاالت الستقبال :مدسماغية مديابة   سة 3.

 إذابة في العقار هذا يستخدم حيث ، الوحدة بهذه للجلطات المذيب rTPA ال عقار توفير سويف

 بالجلطة اإلصابة من ونصف ساعات أربع أول في المخية الجلطات

 األسبوع مدار على يوميا ساعة 52 القلب جلطات حاالت الستقبال :مدهليية مدهيفةة   سة 2.

 الجلطة من ساعات ست أول في القسطرة طريق عن وعالجها

 الصفراء حاالت عن للكشف ومنظار والكبار لألطفال :مدامري مدجااز مناظية   سة 2.

 أالنسداديه

 الوحيد الجهاز وهو المرارية للقنوات دعامات وتركيب المرارية القنوات حصوات وإزالة

 .بالمحافظة الموجود

 جانب إلى األورام حاالت في الصدر من العينات أخذ فيها ويتم :مد سة مناظية   سة 2.

 تشخيص

 الرئوي االلتهاب حاالت

 والسيدات الرجال عند والعقم الخصوبة مشاكل وعالج لتشخيص :مدرجاةن مدنه    سة 2.

 وجهاز للشبكية مقطعية أشعة جهاز على ويحتوي :مدهياية همةم   ع ج تهةيص   سة 2.

 الزجاجي الجسم استئصال

 وجهاز مخ رسم جهاز على وتحتوي : مىع ا  مدرخ  ظائ   هبنام فنيصات مةكر 1.

 رسم

 البصري المثار الجهد لقياس وجهاز شبكية رسم وجهاز أعصاب وتوصيل عضالت

 الوراثية واألمراض الجينات لتحاليل : PCR   سة 01.

 : مىع ا  مدرخ  ظائ   هبنام فنيصات مةكر

 سبيف  تي ب  برنافسبة  مىع با  تخ مد   ظبائ   هبنبام دفنيصات مةكر هكية  يي
 تين فنت تح  ي
 عم ت ةس  جااز - مخ ةس  جااز : علل  فنبين مدرجاا يشم في مىجارة ه سم علل
  تيصبيل

 مدي ةن مدر اة مدجاس دهيار جااز - شياية ةس  جااز - هع ا 



 :ةـيـلـاـة مدـةؤف

 فيي  العلميي  والبحيث  والعيال   التعلييم  مجياالت  فيي  رائيدة  سيويف  بنيي  طب كلية تكون أن

 للمعييايير طبقييًا الدولييية السيياحة علييى خريجيهييا وبكفيياءة بهييا معترفييًا - األوسيي  والشيير  مصيير

 والدولية والقومية المحلية

 :ةسادة مدالية

تخريج أفضل مستوى من األطباء القادرين على العمل في مختلف نظم الرعاية الصحية 

داب المهنية والتنميية   آوالملتيزمين بأخالقييات و   المتمرسين على مهيارات الخدمية الطبيية الحديثية    

العمل على تدريب أطباء متخصصين قادرين على إجيراء األبحياا العلميية    ، والمهنية المستدامة

ميع االهتميام بتنميية القيدرة      ،المتقدمة وتطبيق التقنيات الحديثة والمعايير الطبية القومية والدوليية 

لخدمية المجتميع والمسياهمة فيي حيل المشياكل الصيحية         والسيعي  ،التنافسية لرأس المال البشيري 

 القومية

 :مدسةمسات مدعلياة ـةؤف

تخييريج طالييب متميييز طبقييا للمعييايير المحلييية و االقليمييية  و الدولييية قييادر علييي البحييث      

 العلمي و خدمة المجتمع المحي 

 :ةساده مدسةمسات مدعليا 

عليى   االرعاية الصحية متمرسعلى العمل في مختلف نظم اعداد خريج متميز قادر علي 

، داب المهنيية والتنمييية المهنييية المسييتدامة آبأخالقيييات و امهييارات الخدميية الطبييية الحديثيية ملتزميي 

وتطبيييق التقنيييات الحديثيية  و قيييادة الفيير  الطبييية  علييى إجييراء األبحيياا العلمييية المتقدميية   قييادرا 

مسياهمة فيي حيل المشياكل الصيحية      لخدمية المجتميع وال  ساعيا  والمعايير الطبية القومية والدولية

 القومية



Degrees 

 Anatomy diploma  
   التشريح االدمي وعلم االجنهدبلوم 

 Anatomy MSc 

 ماجستير التشريح االدمي وعلم االجنه 

 Anatomy MD 

 دكتوراه التشريح االدمي وعلم االجنه 

 Andrology MD 

  امراض الذكوره وجراحتهاطب دكتوراه 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care diploma 

  وعالج االلم الجراحيه التخدير والعنايه المركزهدبلوم 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care MSc 

  وعالج االلمالجراحيه والعنايه المركزه التخدير ماجستير 

 Anesthesia And Surgical  Intensive Care MD 

  وعالج االلم الجراحيه التخدير والعنايه المركزهدكتوراه 

 Cardiology diploma 

 امراض القلب واالوعيه الدمويه دبلوم 

 Cardiology MSc 

 امراض القلب واالوعيه الدمويه ماجستير 

 Cardiology MD 

  امراض القلب واالوعيه الدمويهدكتوراه 

 Cardiothorathic Surgery MD 

  جراحه القلب والصدردكتوراه 

 Chest Diploma 

 االمراض الصدريه دبلوم 

 Chest MSc 

  االمراض الصدريهماجستير 

 Chest MD 

  االمراض الصدريهدكتوراه 

 Clinical and Chemical Pathology diploma 

  الباثولوجيا االكلينيكيه و الكيميائيهدبلوم 

 Clinical and Chemical Pathology MSc 

  الباثولوجيا االكلينيكيه و الكيميائيهماجستير 

 Clinical and Chemical Pathology MD 

  الباثولوجيا االكلينيكيه و الكيميائيهدكتوراه 

 Clinical Pharmacology diploma 

  االكلينيكيهدبلوم الفارماكولوجيا 

 Clinical Pharmacology MSc 

 ماجستيرالفارماكولوجيا االكلينيكيه 



 Clinical Pharmacology MD 

 دكتوراه الفارماكولوجيا االكلينيكيه) 

 Dermatology MD 

  االمراض الجلديهدكتوراه 

 Diagnostic And Interventional Radiology diploma 

 والتداخليهاالشعه التشخيصيه  دبلوم 

 Diagnostic And Interventional Radiology MSc 

  االشعه التشخيصيه والتداخليهماجستير 

 Diagnostic And Interventional Radiology MD 

  االشعه التشخيصيه والتداخليهدكتوراه 

 ENT diploma 

  جراحه االنف واالذن والحنجرهدبلوم 

 ENT MSc 

 والحنجرهجراحه االنف واالذن  ماجستير 

 ENT MD 

 جراحه االنف واالذن والحنجره دكتوراه 

 Audiology diploma 

 دبلوم امراض السمع والصم 

 Audiology MSc 

 ماجستير امراض السمع والصم 

 Audiology MD 

 دكتوراه امراض السمع والصم 

 Phoniatrics diploma 

 دبلوم امراض التخاطب 

 Phoniatrics MSc 

 ماجستير امراض التخاطب 

 Phoniatrics MD 

 دكتوراه امراض التخاطب 

 Family Medicine diploma 

 دبلوم طب االسره 

 Family Medicine MSc 

 ماجستيرطب االسره 

 Family Medicine MD 

 دكتوراه طب االسره 

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology diploma 

 الطب الشرعي  السموم االكلينيكيه دبلوم 

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology MSc 

  السموم االكلينيكيه والطب الشرعي ماجستير 

 Forensic Medicine And Clinical Toxicology MD 

  الطب الشرعي و السموم االكلينيكيهدكتوراه 

 General Surgery diploma 



 الجراحه العامه دبلوم 

 General Surgery MSc 

  الجراحه العامهماجستير 

 General Surgery MD 

  الجراحه العامهدكتوراه 

 Vascular surgery MD 

 دكتوراه جراحه االوعيه الدمويه 

 Gynecology And Obstetrics diploma 

  التوليد وامراض النساءدبلوم 

 Gynecology And Obstetrics MSc 

  التوليد وامراض النساءماجستير 

 Gynecology And Obstetrics MD 

  التوليد وامراض النساءدكتوراه 

 Histology diploma 

 الهستولوجيا دبلوم 

 Histology MSc 

  الهستولوجيا ماجستير 

 Histology MD 

 الهستولوجيا دكتوراه 

 Intensive Care diploma 

  طب ورعايه الحاالت الحرجهدبلوم 

 Intensive Care MSc 

  طب ورعايه الحاالت الحرجهماجستير 

 Intensive Care MD 

  طب ورعايه الحاالت الحرجهدكتوراه 

 Internal Medicine diploma 

 دبلوم االمراض الباطنه 

 Internal Medicine MSc 

 ماجستير االمراض الباطنه 

 Internal Medicine MD 

 دكتوراه االمراض الباطنه 

 Clinical Hematology MSc 

 ماجستير امراض الدم 

 Clinical Hematology MD 

 Medical Biochemistry diploma 

 الكيمياء الحيويه دبلوم 

 Medical Biochemistry MSc 

  الطبيه الكيمياء الحيويهماجستير 

 Medical Biochemistry MD 

  الطبيه الكيمياء الحيويهدكتوراه 

 Medical Microbiology And Immunity diploma 



  الميكروبيولوجيا  والمناعه الطبيهدبلوم 

 Medical Microbiology And Immunity MSc 

  الميكروبيولوجيا  والمناعه الطبيهماجستير 

 Medical Microbiology And Immunity MD 

  الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيهدكتوراه 

 Medical Parasitology diploma 

  الطفيليات الطبيهدبلوم 

 Medical Parasitology MSc 

  الطفيليات الطبيهماجستير 

 Medical Parasitology MD 

  الطفيليات الطبيهدكتوراه 

 Medical Physiology diploma 

  الفسيولوجيا الطبيهدبلوم 

 Medical Physiology MSc 

 الفسيولوجيا الطبيه ماجستير 

 Medical Physiology MD 

  الفسيولوجيا الطبيهدكتوراه 

 Neurology diploma 

  االمراض العصبيهدبلوم 

 Neurology MSc 

  االمراض العصبيهماجستير 

 Neurology M.D 

  االمراض العصبيهدكتوراه 

 Neurophysiology diploma 

 الفسيولوجيا االكلينيكيه للجهازالعصبي دبلوم 

 Neurophysiology MSc 

 الفسيولوجيا االكلينيكيه للجهازالعصبي ماجستير 

 Neurophysiology MD 

  للجهازالعصبيالفسيولوجيا االكلينيكيه دكتوراه 

 Neurosurgery MD 

 دكتوراه جراحه المخ واالعصاب 

 Nuclear Medicine diploma 

 الطب النووي دبلوم 

 Nuclear Medicine MSc 

  الطب النوويماجستير 

 Nuclear Medicine MD 

  الطب النوويدكتوراه 

 Oncology diploma 

 دبلوم عالج االورام 

 Oncology MSc 

 ماجستير عالج االورام 



 Oncology MD 

 دكتوراه عالج االورام 

 Ophthalmology diploma 

 طب وجراحه العيون دبلوم 

 Ophthalmology MSc 

  طب وجراحه العيونماجستير 

 Ophthalmology MD 

  طب وجراحه العيوندكتوراه 

 Orthopedic Surgery diploma 

 دبلوم جراحه العظام 

 Orthopedic Surgery MSc 

 جراحه العظام ماجستير 

 Orthopedic Surgery MD 

 دكتوراه جراحه العظام 

 Pathology diploma 

 (علم االمراض) الباثولوجيا دبلوم 

 Pathology MSc 

 (علم االمراض) الباثولوجيا ماجستير 

 Pathology MD 

  (علم االمراض) الباثولوجيادكتوراه 

 Pediatrics diploma 

 دبلوم طب االطفال 

 Pediatrics MSc 

 ماجستير طب االطفال 

 Pediatrics MD 

 دكتوراه طب االطفال 

 Plastic Surgery MD 

 جراحه التجميل واالصالح والحروق دكتوراه 

 Psychiatric Medicine diploma 

 دبلوم االمراض النفسيه 

 Psychiatric Medicine MSc 

 ماجستير االمراض النفسيه 

 Psychiatric Medicine MD 

 دكتوراه االمراض النفسيه 

 Public Health And Community Medicine diploma 

 الصحه العامه وطب المجتمع دبلوم 

 Public Health And Community 

 Medicine MSc 

  الصحه العامه وطب المجتمعماجستير 

 Public Health And Community Medicine MD 

  الصحه العامه وطب المجتمعدكتوراه 



 Occupational health diploma 
 دبلوم طب الصناعات واالمراض المهنيه 

 Occupational health MSc 

 طب الصناعات واالمراض المهنيه ماجستير 

 Occupational health MD 

  طب الصناعات واالمراض المهنيهدكتوراه 

 Rheumatology And Rehabilitation diploma 

 طب الطبيعيالروماتيزم والتأهيل وال دبلوم 

 Rheumatology And Rehabilitation MSc 

 الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي ماجستير 

 Rheumatology And Rehabilitation MD 

  الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعيدكتوراه 

 Tropical Medicine diploma 

  طب المناطق الحاره وصحتهادبلوم 

 Tropical Medicine MSc 

  طب المناطق الحاره وصحتهاماجستير 

 Tropical Medicine MD 

  طب المناطق الحاره وصحتهادكتوراه 

 Urology diploma 

  جراحه المسالك البوليهدبلوم 

 Urology MSc 

  جراحه المسالك البوليهماجستير 

 Urology MD 

  جراحه المسالك البوليهدكتوراه 
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 وذلك للقيد األصلية المدة انتهاء قبل وذلك الطالب رغبة حالة في القيد وقف يمكن

 – الطفل لرعاية - 

 الزوجة للخارج أو الزوج لمرافقة - 

 

  للتجنيد – 

 الرسمية والمهمات التدريبية المنح-

  المرض -

 للعالج بالخارج الوالدين لمرافقة -

 ٠ القيد إيقاف لرفع طلب يقدم أن الطالب على اإليقاف مدة بانتهاء

 . متصلة أو متفرقة سنوات ثالث القيد إليقاف األقصى الحد ويكون
  :التالية لألسباب القيد شطب إجراءات تتم

 بالالئحهعليها  المنصوص واالستثنائية القانونية المدة انتهاء .١

 ٠ والجدية االنتظام بعدم الرسالة على المشرفين تقرير .٢

 . إنذاره بعد الدراسية الرسوم سداد عدم .٣
 نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا بكلية الطب:

 
 مدسةمسيه مديةممم الجرم  معبرسا ساعات تنسفس طةفق ع  مدسةمسيه مديةممم دبيصي  مناجيه طةفهه مدرعبرسا مدياعات تساا فعبية

مدبعليريه د يسمف دليصيا مدرفليبه مدسةمسيه مدياعات عسا في مبر   مدفادب م  مدريش ا مدجاس مدي مسبناام  
مدياعات مدرعبرسا دسةمسه مدسبليا  مدراجيبية    ين ساعه معبرسا علي مالقل فة ص مناا ست ساعات دابيب مبابعه مالتهفه  -

  ا   راتي عهةا ساعه دلجر  دلجر  مد اتي  فماف مدياا ست ساعات دلةساده في مدراجيبية تهرل ست ساعات دلجر  مال
مدياعات مدرعبرسا دسةمسه مدسكبيةما ست  تيعين ساعه مناا ست     ين ساعه ترت اةمسبا  م نا  مدراجيبية  فماف سبين  -

. خرس عهةا ساعه دلةساده ساعه معبرسا فة ص مناا خرس عهةا ساعه دابيب مبابعه مالتهفه   
 

 طةفهه  يا  مدياعات مدرعبرسا:
 

ساعه مناوةمت تسةفه في مدف ل  15من ( مسييو 15) مدياعه مدرعبرسا تعااا ساعه  م سا تسةفه مسييعيا درسا ف ل اةمسي 

 مدسةمسي



 15)ساعه معبرسا في مدف ل مدسةمسي  2-3 بادنييه دلبفييق مدعرلي  مدبسةفب مالكلينياي  مالتهفه مدبعليريه تعااا مدياعه مدرعبرسا

ساعه في مدف ل مدسةمسي 45 -21من ( مسييو  
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فهبةط فل قيس مدفادب دسةجه مدسكبيةمة في إ س  تة  ات مدفب م  مدجةم ه مدعامه م  مدعليا مالساسيه من فاين  اصً  علول اةجوه   

 مدراجيبية فل تفس مااا مدبة ص

  

  

 مااة )32(:

:ساعه معبرسا  تهي  مدي 96مسا مدسةمسه دنيل اةجه مدسكبيةما سنبان تة ص داا   

ساعه معبرسا دسةجه مدراجيبية مدبي سيق مدن يا علياا 26  

اةجه 1511مهةةمت مخبياةفه تة ص داا ساعه معبرسا تهرل مهةةمت مااا مدبة ص   مهةة م   21  

م  مديقت علي % 75ساعه معبرسا دابيب مالتهفه   تهرل مدبسةفب مدربهسا  مالتهفه مدسةمسيه  مدعلريه مدرةبلفه  فهبةط  مية 15

 مالقل دسخيا مالمبنان  ال تنيب داا اةجات

ساعه معبرسا دلةساده  ال تنيب داا اةجات 15  

 مااة )34(:

هسا دلهيس دسةجه مدسكبيةما مةتي  في مدينه خ ا شاةن ماةر  مكبيبة م  كل عاا علي من تعل  تبيجه مدهييا في شاة ففب  با  مدب

.مافي   افيرية  

بعس مالدبناق  تيسه مدسةمسه عنس بسمفه مدبيجيل  تنباي بامبنان شامل بعس سنبي  علي مالقل م  تاةفخ مدبيجيل  فب  تيجيل مدةساده
 بسةجه مدسكبيةما في خ ا سنه  ال تناقش مال بعس مة ةعهة ن شاة  علي مالقل م   تاةفخ ميمفهه مدجامعه علي ميويو مدةساده

:فهبةط دنيل اةجه مدسكبيةما في مدفب م  مدجةم ه م  مدعليا مدفييه مالساسيه ما فلي  

باراا مدياعات مدرعبرسا مدةاصه باالتهفه مدسةمسيهمتاا  مدبسةفب مالكلينياي م  مدعرلي مدربهسا  مس -ه  

من فهيا بينح ميباة في ميويو تهةا مدجامعه بعس ميمفهه مجلس مداليه   من فهسا بنبائم بني ه ةساده تهيلاا دجنه مدنا  بعس  - 

.مناقهبه فياا  

ةا  فها درا يي ميي  باد ئنه من فجباز بنجا  مالخبياةمت مدبنةفةفه  مالكلينيايه   مدعرليه  مدهفايه مدرهة -ج  

 (:36)مااة 


