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بســــــم هللا الرحمــــن الرحيـــــــم
(( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين )) ،،
صدق هللا العظيم

يشرفني باسم إدارة كلية الطب – جامعة بنغازي ،أن أرحب
بمتصفح موقع الكلية االلكتروني ،متمنيا أن يجدوا فيه إجابة وافية
الستفساراتهم ،وان يستشعروا القيم التي نطمح إلرسائها مما يحفز
انضمامهم إلى أسرة هذه الكلية ،وأن يواكبوا مسيرتها نحو غد أفضل.
نحن نشعر بالفخر العتمادنا ودعمنا وحدتي التعليم الطبي وضمان
الجودة وتقييم األداء بالكلية اللتان تعمالن بكل صبر وموضوعية ،بالتنسيق
مع بقية األقسام العلمية على تحديث البرنامج التعليمي للكلية من خالل
إعادة صياغة المناهج الدراسية لتواكب تطور العصر ،ولالنتقال من
أساليب التلقين التقليدية إلى رحابة الفكر ،وتنمية قدرات الطالب الذهنية
والتقنية في حل القضايا والمعضالت التي تواجهه في الحياة العملية .
هذا كما نحاول أن نرسخ المثل والقيم اإلنسانية في طالبنا التي
تمكنهم من أداء دورهم في الرعاية الصحية داخل المستشفيات وخارجها
بكل كفاءة وفاعلية ،مع تأصيل مبدأ التربية والتنشئة االجتماعية لدى
الطالب ،وتعزيز قدرتهم على الحوار والتفكير التحليلي الناقد ،وغرس
روح المثابرة وااللتزام لديهم واحترام الغير ،وإكسابهم فن التواصل مع
اآلخرين والعمل ضمن الفريق.
وإيمانا منا بعدم وجود حدود للعمل األكاديمي والبحث العلمي،
ألنه يتعلق ببناء اإلنسان (الغاية والوسيلة والرأسمال االستراتيجي) فأن من
أهدافنا السعي لربط كليتنا بغيرها من الكليات المناظرة ،والمؤسسات
والهيئات األخرى ذات العالقة محليا ودوليا ،لتوفير فرص التعاون
المشترك في مجال إنتاج المعرفة ،والتبادل األكاديمي والطالبي لتعزيز
الدور اإلنساني في مؤسساتنا التعليمية ،بأن تكون أداة لتقارب الثقافات
المختلفة والشعوب.
وفقكم هللا وسدد على طريق الحق والخير والعلم خطاكم .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عميد الكلية

د .ادم ابراهيم الزغيد
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نبذة عن الكلية:
كليـــة الطب البشرى هي إحدى كليات جامعة بنغازي والدراسة بها مرحلة
من مراحل التعليم العالي.تقرر انشاء كلية الطب في بنغازي في عام 1918

بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في  5ربيع االول  1388الموافق
 ,1918/1/1و انطلقت الدراسة في سنة اإلعداد رسميا في عام -1971
 1971لتصبح بذلك اول كلية طب في ليبيا و تكون تابعة للجامعة الليبية و
قد كان عدد طلبة الدفعة األولى  42طالبا من بينهم  5طالبات و  3طلبة
وافدون .وقد بدأت الدراسة في المباني المؤقتة التي أقيمت داخل سور
مستشفى البلدية الذي سمي لذلك بالمستشفى الجامعي (مستشفى السابع من
أكتوبر حاليا) و في عام  1973تم فصل الجامعة الليبية إلى جامعتين هما
جامعة بنغازي و جامعة طرابلس فأصبحت كلية الطب في بنغازي احدى
كليات جامعة بنغازي ,وفي عام  1974انتقلت الكلية إلى المدينة الجامعية
بقاريونس حيث خصص لها جناح مكون من ثالثة طوابق ,وهو في
األصل جناح قسم الجغرافيا ثم في خالل عام  1975جرى اعتماد شعار
الكلية و كان الشعار عبارة عن هالل احمر يتجه لألعلى و يتوسطه رسم
لنبات السلفيوم األسطوري و خلفه أرضية من اللونين الذهبي و األزرق.
و في عام  1971تم تغيير اسم جامعة بنغازي إلى جامعة قاريونس
فأصبحت كلية الطب احدى كليات جامعة قاريونس و تم تخريج اول دفعة
من الكلية في ديسمبر من عام  1971و كان عدد المتخرجين  31طالبا ثم
بدءوا بعدها مرحلة التدريب التكميلي (االمتياز) ليتموها في نهاية يناير
من عام  .1978ثم في 17سبتمبر عام  1984انتقلت كلية الطب البشري
إلى المبنى الجديد الواقع على طريق الهواري و أصبحت حينها جامعة
منفصلة عن جامعة قاريونس و سميت بجامعة العرب الطبية و التي كان
يتبعها أيضا كلية األسنان و في عام 1999م أدمجت من جديد مع جامعة
قاريونس وفى عام 2117م انفصلت من جديد تحت اسم العرب الطبية
حتى نهاية عام  2111تم ضم كلية الطب من جديد الى جامعة قاريونس و
في عام  2111تمت استعادة اسم الجامعة االول جامعة بنغازي فأصبحت
كلية الطب االن احدى كليات جامعة بنغازي .و قد خرجت كلية الطب
ببنغازي على مدى  4عقود  5153طبيب حتى الدفعة الرابعة والثالثين.
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رؤية الكلية
جامعة متميزة تتقدم باستمرار ونيل احترام المؤسسات العالمية
رسالة الكلية
تسعي كلية الطب البشري جامعة بنغازي إلي التميز في مجال العلوم الطبية
محليا وإقليميا وعالميا واالرتقاء بالعملية التعليمية و بمستوى البحث العلمي وتطويره
ليشمل كافة المجاالت التي تعنى بالمشاكل الطبية مع تقديم الحلول المناسبة لها والتي
تسهم في خدمة المجتمع.
رسالة كلية الطب البشري  -جامعة بنغازي هي إمداد سوق العمل باألطباء
األكفاء من خالل إعداد بنية أساسية ومعرفية وإكسابهم المهارات الفنية الالزمة لخريج
الكلية للمنافسة محليا وإقليميا ،باإلضافة إلى توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع
واحتياجاته في شتى مجاالت الطبية ،وتوطيد الصالت العلمية مع الكليات والجامعات
والهيئات المماثلة في العالم ،والمشاركة في المناشط المتعددة وللمساهمة في دعم
العديد منها من خالل كوادرها العلمية وإمكانياتها الذاتية.

األهداف اإلستراتيجية للكلية
 .1تخريج طبيب مؤهل علميا وإكلينيكيا قادر على المنافسة اإلقليمية ودعمه
لالستمرار في المنافسة المحلية.
 .2االرتقاء بالدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال العلوم الطبية.
دعم قدرة الكلية على المساهمة في خدمة المجتمع.
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العملية التدريسية:
اللغة االنجليزية هي لغة التدريس المعتمدة بالكلية .و تتبع الدراسة نظام
المقررات الدراسية وفقا لنظام السنة الدراسية الكاملة باإلضافة إلى
التدريس التجريبي للجانب العملي والتدريس السريري في الجانب
االكلينيكي وتستخدم األدوات المختلفة من وسائل عرض مرئية وأدوات
ومواد تجريبية بالمعامل

الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية:




درجة بكالوريوس الطب والجراحة.
درجة الماجستير في العلوم الطبية االساسية والسريرية
درجة الدكتوراه فى مجال جراحة النساء والتوليد حتى االن

أقسام الكلية:
تتكون كلية الطب البشرى من األقسام التالية:
 .1قسم علم التشريح
 .2قسم علم االنسجة
 .3قسم الكيمياء الحيوية
 .4قسم علم وظائف االعضاء
 .5قسم علم االدوية
 .1قسم علم األمـــــــراض
 .7قسم علم الجراثيم
 .8قسم علم الطفيايات
 .9قسم التوليـــد وأمراض النساء
 .11قسم طب العيون وجـــراحتها
 .11قسم الطب الشرعـــــــي
 .12قسم طب األسرة والمجتمــــع
 .13قسم األشعة التشخيصية والعالجية
 .14قسم طب األطفــــــــال
 .15قسم علم أمــراض الباطـنة
 .11قسم الجراحـــة العامة وفروعها.
كما يجوز إضافة أقسام أخرى عند الحاجة وذلك بااقتراح مان مجلاس الكلياة
وموافقة مجلس الجـامعة
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المراحل الدراسية بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة هي  1سنوات تتبعها
سنة تدريبية واحدة و تقسم مدة الدراسة الى المراحل التالية:
-

مرحلة االعداد :مدتها سنة جامعية واحدة و تدرس فيها مواد الكيمياء و
الفيزياء و االحياء و االحصاء و اللغة االنجليزية و يتم التدريس بواسطة
اعضاء هيئة تدريس من كلية العلوم.

-

المرحلة االولى :و مدتها سنتان جامعيتان و تدرس فيها مواد علوم التشريح و
االنسجة و وظائف االعضاء و الكيمياء الحيوية.

-

المرحلة الثانية :و مدتها سنة جامعية واحدة و تدرس فيها علوم االمراض و
الجراثيم و الطفيليات و االدوية.

-

المرحلة الثالثة (السريرية) :و مدتها  27شهرا و تدرس فيها تخصصات
الباطنة و الجراحة و االطفال و النساء و الوالدة و العيون و طب المجتمع و
الطب الشرعي واالشعة.
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المقررات الدراسية:
المواد التى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة هى:
مواد أساسية وهـــى:
 السنة التمهدية:الكيمياء  -الفيزياء  -االحياء  -االحصاء  -انجليزي.
السنة االولى:
علم التشريح  -علم االنسجة  -الكيمياء الحيوية  -وظائف االعضاء
السنة الثانية:
علم التشريح  -علم االنسجة  -الكيمياء الحيوية  -وظائف االعضاء
السنة الثالثة:
علم األدوية -علم األمراض -علم الجراثيم – علم الطفيليات.
السنة الرابعة:
مبادىء الباطنة – مبادىء الجراحة  -أمراض النساء والتوليد – طب
وجراحة العيون  -الطب الشرعي  -طب األسرة والمجتمع  -األشعة التشخيصية
والعالجية
السنة الخامسة:
أمراض األطفال  -األمراض الباطنة  -الجراحة
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المواد غير االساسية:
أوال  /وهي المواد التي تدرس في الكلية ومنصوص عليها في هذه الالئحة ولم تذكر في
الفقره السابقه ضمن المواد االساسية وهى اللغة االنجليزية.
ثانيا  /الجداول التالية تبين توزيع المقررات وحلقات النقاش و المقررارت االختيارية
المختلفة على السنوات الدراسية وبيان مجموع الساعات األسبوعية المخصصة
للمحاضرات والدروس العملية لكل مقرر.
يحدد مجلس الكلية محتويات المناهج التي تدرس في كل مقرر بناء على
توصيه األقسام المختصة ،كما يجوز اضافة مواد أو الغائها أو استبدالها وذلك بأقتراح
من مجلس الكلية واعتماد مجلس الجامعة.

نظام القبول:
يشترط في قبول طالب االلتحاق بالكلية للحصول علي بكالوريوس الطب والجراحة:
 -1أن يكون حاصال على الشهادة الثانوية من احدى مدارس الليبية أو ما يعادلها من
الشهادات المعترف بها من التعليم العالى.
 -2أن يكون حاصالً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي
يحددها مجلس الجامعة ,وللكلية أن تشكل لجنة الختيار من تتوافر فيهم الصفات
المطلوبة.
 -3أن يكون الئقا صحيا وقادرا على متابعة الدراسة.
 -4يكون عدد الطلبة المقبولين للدراسة متناسبا مع السعة االستيعابية وإمكانيات
الكلية.
 -5تتم إجراءات قبول الطلبة الجدد خالل الشهر السابق لبدء الدراسة وبعد إعالن
نتائج المقابلة الشخصية ,كما يجوز للكلية إجراء امتحانات قبول للمتقدمين
لاللتحاق بالكلية إذا رأت ضرورة لذلك.
 -1إذا كان المتقدم من غير الليبيين ,فيجب أن يكون مقيما باليبيا إقامة اعتيادية اثناء
فترة دراسته بالجامعة ومستوفيا لكافة الشروط التى تحددها الالئحة الداخلية
للكلية ومكتب الوافدين بالجامعة.
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يجوووز االنتقووال إلووى الكليووة موون كليووات منوواظرة موون داخوول ليبيووا أو موون كليووات منوواظرة
معترف بها من خارج ليبيا وفقا للشروط التالية :
 -1أن ال يكون الطالب المنتقل قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية السباب تأديبية
 -2أن يلتزم بتقديم مسوتندات معتمودة مون جهوات االختصواص للمقوررات ومحتويوات
المواد التي درسها.

 -3أن يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين على األقل في الكلية قبل تخرجه.
تتولى لجنة مختصة يشكلها مجلس الكلية إلجراء المعادالت الالزمة لمؤهالت الطوالب
المنتقلين إليها مون مؤسسوات تعليميوة منواظرة وذلوك فوى أجول ال يتجواوز ( )31ثالثوون
يوما من تاريخ تقديم الطلب.
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توزيع الساعات الدراسية:
المرحلة االولي:
السنة األولى:
ت

رمز المادة

نظري

عملي

حلقة نقاش

المجموع

1

علم التشريح I

1111

01

01

01

151

2

علم االنسجة I

1102

11

51

-

121

0

كيمياء حيوية I

1103

15

21

المادة

112

4

وظائف األعضاء I

1104

11

51

-

121

5

لغة انجليزية

1115

51

-

-

51

142

271

01

414

مجموع الساعات

السنة الثانية:
ت

المادة

رمز المادة

نظري

عملي

حلقة نقاش

المجموع

1

علم التشريح II

1201

01

01

01

151

2

علم االنسجة II

1202

14

44

-

122

0

كيمياء حيوية II

1203

15

22

-

114

4

وظائف األعضاء II

1204

111

؟

-

111

410

247

41

494

مجموع الساعات

√ بمعدل ساعة أسبوعيا لكل مقرر من المقررات المشار إليها.
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المرحلة الثانية:
السنة الثالثة:
رمز المادة

نظري

عملي

حلقة نقاش

المجموع

المادة

ت
1

علم األدوية

1306

105

15

00

240

2

علم األمراض

1307

111

12

11

142

0

علم الجراثيم

1308

20

10

00

145

4

علم الطفيليا

1309

40

41

-

40

482

114

81

000

مجموع الساعات

المرحلة الثالثة:
السنة الرابعة:
رمز المادة

نظري

سريري

حلقة نقاش

عملى

المجموع

المادة

ت
1

أمراض النساء والتوليد

1410

02

101

14

-

011

2

طب وجراحة العيون

1411

05

12

24

-

101

0

الطب الشرعي

1412

52

-

4

4

15

4

طب األسرة والمجتمع

1413

04

24

14

-

111

5

االشعة التشخصية والعالجية

1414

41

41

41

-

121

172

208

190

8

744

مجموع الساعات

√ بمعدل ساعة أسبوعيا لكل مقرر من المقررات المشار إليها.

يستغل مركز المهارات السريرية و كذلك المستشفيات التعليمية والمرافق
الصحية المعتمدة للتطبيق العملي أبتداءا من السنة الرابعة الى األنتهاء من المواد
السريرية المقررة.
السنة الخامسة:
رمز المادة

نظري

سريري

حلقة نقاش

الفترة

المادة

ت
1

أمراض األطفال

1515

41

211

41

021

2

أمراض الباطنة

1516

151

041

241

1101

0

الجراحة العامة

1517

151

411

01

541

482

2141

421

2942

مجموع الساعات
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االمتحانات:
تجرى األمتحانات النهائية للسنة الرابعة في منتصف شهر نوفمبر في المواد
أمراض النساء والتوليد وطب العيون وجراحتها وطب االسرة والمجتمع والطب
الشرعي ،واالشعة التشخصية والعالجية.وإذا رسب الطالب يعيد االمتحان في المادة
التى رسب فيها في ابريل التالي ،وإذا رسب يعيد االمتحان في اخر شهر نوفمبر ثم
في مايو وللطالب الحق في اربعة امتحانات فقط وإذا رسب يفصل.
يؤدى الطالب اختبار سريري في نهاية فترة تدريبة االولى في كل من
االمراض الباطنة والجراحة ،ويخصص لكل منها  %21من مجموع الدرجات وفقا
للنظام الذى تضعة الكلية.
يجرى الطالب فى نهاية السنة الخامسة األمتحان النهائي لباكالوريوس الطب
والجراحة للمواد التالية :الباطنة والجراحة واالطفال في اخر شهر نوفمبر وتخصص
لكل منها  %81من النهاية العظمى للدرجات ،وإذا رسب الطالب في مادة من المواد
يعيد االمتحان فيما رسب فيه في شهر ابريل التالي فإذا رسب يعيد االمتحان في شهر
فبراير التالي ،وللطالب الحق في اربعة امتحانات فقط في كل مادة وإذا رسب بعد ذلك
يقصل .وال يجوز للطالب دخول امتحانات الجزء الثاني المتحان البكالوريوس إال إذا
كان قد نجح في في جميع مواد الجزء االول من امتحان البكالوريوس .وتبداء فترة
التدريب التكميلي بعد اعالن نتيجة البكالريوس بشهر.
التدريب بعد التخرج:
 -1على الطالب أن يتدرب في أحد المرافق الصحية المعتمدة واكثر مدة أثني عشر
شهرا بعد نجاحه فى جميع مقررات السنة النهائية .ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة
ال تزيد عن ستة أشهر أخرى بقرار من مجلس الكلية في األحوال التالية إذا كان
مجموع غياب طبيب االمتياز بدون عذر في مراحل التدريب تزيد عن أسبوعين.
وفيما عدا ذلك تمدد فترة التدريب التكميلي لمدة تساوى مدة الغياب .ال يمنح
الطالب شهادة بكالوريوس الطب والجراحة إال إذا قدم تقريرا عن فترة تدريبه،
وإفادة من المشرفين و المسئولين بالمرافق الصحية التى تدرب بها تفيد قضاء مدة
التدريب معتمدة من قبل مجلس الكلية.
 -2الزامية التدريب :التدريب التكميلي إلزامي علي جميع طلبة الطب الذين أنهوا
بنجاح سنوات الدراسة األكاديمية المقرره في كلية الطب  ،أو ما يعادلها من
الجامعات المعترف بها بالنسبة للطلبة الليبيين الموفدين لدراسة الطب في الخارج
ممن لم يؤدوا هذا النوع من التدريب في الكليات الجامعية التي تخرجوا منها.
 -3التدريب التكميلي :جزء ال يتجزأ من منهج التعليم الطبي لكلية الطب بجامعة
بنغازي وال تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إال لمن أتم فترة
التدريب المقررة وفقا ألحكام هذه الالئحة.
 -4أماكن التدريب :يتم التدريب التكميلي في المرافق الصحية التعليمية ،ويجوز
لمجلس الكلية تحديد غيرها من المؤسسات العالجية والتشخيصية للقيام بمهمة
التدريب ،التي تتوافر فيها الشروط التي يضعها مجلس الكلية.
 -5مدة التدريب :مدة التدريب التكميلي سنة ميالدية كاملة.

13

 -1مراحل التدريب :يتم التدريب التكميلي في األقسام التالية:
(ثالثة أشهر)
 -1جراحة عامة وخاصــة
(ثالثة أشهر)
 -2أمراض الباطنــــة
(شهران)
 -3أمراض نســاء ووالدة
(شهران)
 -4أمراض أطفـــــال
(لمدة شهر واحد).
 -5احد مراكز طب المجتمـع
 -1أحد التخصصات األخرى التى يختارها طبيب االمتياز (لمدة شهر واحد
اختياري) وفقا إلمكانات القسم المختص
إحتساب درجات المواد وزمن االمتحانات التحريرية:
 .1تخصص درجة لكل ساعة دراسية نظرية معتمدة في األسبوع  ،بحد أقصى
ثالثمائة ( )311درجة و بحد أدنى( ) 111درجة ألي مادة .
 .2الزمن المخصص لألمتحان التحريرى فى كل مادة يكون متناسبا لعدد
الساعات النظرية المقررة فى االسبوع ،على ان ال تتجاوز مدة األمتحان فى
كل االحوال على ثالث ساعات والتقل عن ساعتان.
تجديد القيد:
 .1يتولى الطالب في بداية كل سنة دراسية تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع
على النموذج الخاص بذلك وفى خالل المدة المحددة .
 .2إذا لم يقوم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة والتي تعلنها
الكلية يعتبر غائبا عن الدراسة واليحق له تجديد قيده لهذا العام .
 .3يجوز للطالب ألي سبب من األسباب التي تقبلها ادارة الكلية وقف قيده لمدة
سنة دراسية واحدة طوال مدة دراسته ،ويكون ذلك خالل شهر من بداية
السنة الدراسي وبقرار من مجلس الكلية وال تحسب مدة أيقاف القيد ضمن
مدة الدراسة.
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رصد الحضور والغياب:
يقوم كل قسم برصد الحضور والغياب لكل طالب وتسليمه إلى قسم الدراسة
واالمتحانات دوريا ليتولى توثيقه وإنذار الطالب الذين يسجلون نسب عالية من الغياب
ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب ولآلثار المترتبة على ذلك وفق ما يقرره مجلس
الكلية بالخصوص
امتحانات التقييم الجزئية:
تجرى امتحانات تقييم جزئية وحلقات نقاش لكل سنة دراسية باألقسام
المختلفة بالكلية وحسب المذكور في الئحة الكلية على أن ال تتجاوز الدرجات
المخصصة لها عن ثالثون بالمائة ( )%31من مجموع الدرجات المعتمدة ألي مقرر،
ويترك تحديد نسب اقل بناء على اقتراح مجالس األقسام وموافقة مجلس الكلية .تعقد
االمتحانات الجزئية خالل الفترة المحددة في كل سنة دراسية كما يترك لمجلس الكلية
تحديد كيفية معاملة الطلبة الذين ال يتمكنوا من حضور هذه االمتحانات الجزئية.
توزيع الدرجات:
توزع الدرجات المخصصة لمقررات السنة االولى على النحو التالي:
 1111علم التشريح I

151
الدور األول
الدور الثاني
 1111علم االنسجة I
111
الدور األول
الدور الثاني
 1111كيمياء حيوية I
***
الدور األول
الدور الثاني
 1111وظائف االعضاء I
****
الدور األول
الدور الثاني

عملى
11
-

تحريري
71
111

النهائى
عملى
21
21
النهائى

شفوي
21
31

أعمال السنة
تحريري
31
أعمال السنة
تحريري

عملى

تحريري

عملى

شفوي

15

11

51
71

15
51
النهائى

11
11

-

أعمال السنة

عملى

تحريري

-

تحريري

عملى

شفوي

النهائى

أعمال السنة
تحريري

عملى

-

-

15

تحريري

عملى

شفوي

توزع الدرجات المخصصة لمقررات السنة الثانية على النحو التالي:
 1111علم التشريح II

151
الدور األول
الدور الثاني
 1111علم االنسجة II
111
الدور األول
الدور الثاني
 1111كيمياء حيوية II
***
الدور األول
الدور الثاني
 1111وظائف االعضاء II
****
الدور األول
الدور الثاني

أعمال السنة
عملى
تحريري
11
31
أعمال السنة
عملى
تحريري
11
15
أعمال السنة
عملى
تحريري
أعمال السنة
عملى
تحريري

تحريري
71
111
تحريري
51
71
تحريري

النهائى
عملى
21
21
النهائى
عملى
15
51
النهائى
عملى

شفوي

النهائى
عملى

شفوي

شفوي
21
31
شفوي
11
11

-

-

تحريري

-

توزع الدرجات المخصصة لمقررات السنة الثالثة على النحو التالي:
 1111علم االدوية
311
الدور األول
الدور الثاني
 1113علم االمراض
111
الدور األول
الدور الثاني
 1111علم الجراثيم
***
الدور األول
الدور الثاني
 1111علم الطفيليات
****
الدور األول
الدور الثاني

أعمال السنة
شفهى
عملى
تحريري
11
41
11
أعمال السنة
عملى
تحريري
أعمال السنة
عملى
تحريري

حلقات نقاش
15

النهائى
تحريري
125

عملى

شفوي

النهائى
تحريري

عملى

شفوي

-

النهائى
تحريري

أعمال السنة
عملى
تحريري

عملى

شفوي

-

-

النهائى
تحريري

-

* الطالب الراسب في أحد المقررات الدراسيه والمتحصل على  %11أو اكثر من الدرجات المخصصة للدروس العملية لهذه
المقررات  ،يمكنه االحتفاظ بذات الدرجة كما له الحق إن أراد إعادة االمتحان العملي فى الدور الثانى ،على ان يتقدم بطلب كتابى
بذلك لمجلس الكلية قبل موعد األمتحان بوقت كافى .أما الطالب الراسب والمتحصل على أقل من  %11من درجة العملي فعليه
إعادة االمتحان العملي أثناء أداءه امتحان الدور الثاني فى نفس المادة.
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عملى

شفوي

االمتحانات النهائية والدور الثاني:
 .1تقتصر االمتحانات النهائية لكل سنة دراسىية على دورين فقط ،على أن يسمح
للطالب باالنتقال للفصل الدراسى التالى فى نفس المرحلة بعدد اليزيد عن مادتين
.2
.3
.4
.5
.1
.7

.8
.9

النتيجة النهائية لكل سنة دراسية تعني مجموع الدرجات التراكمية فى المادة
الواحدة المتحصل عليها الطالب فى المقررات الدراسية خالل السنة الدراسية.
يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي الذى يدرسه خالل السنة الدراسية ،إذا
تحصل على ( )%11بناء على الئحة الكلية من مجموع الدرجات المخصصه
للمقرر.
تعقد امتحانات الدور الثانى خالل شهر (اغسطس) من كل عام بالنسبة للسنوات
الثالثة األولى.
عند امتحان الطالب خالل الدور الثاني فى جزئي أى مقرر دراسي ،عليه
الحصول على النسبه المقررة للنجاح في كل جزء من جزئي المقرر الدراسي
على حده .
ترصد للطالب فى الدور الثانى الدرجه المتحصل عليها كاملة فى اى مادة من
المواد التى اجتازها .
فى حالة رسوب الطالب فى الدور الثانى ،عليه أن يعيد دراسة المواد التى رسب
فيها فقط نظريا وعمليا ،وذلك ضمن السنة الدراسية الخاص بهذه المواد على
التوالى ،عندئد يقيم حسب األسس التى يعامل بها الطالب المستجد مع أحقية
االحتفاظ بتقديره فى هذه المواد.
إذا تغيب الطالب عــن أداء االمتحان النهائـي في الدور األول يعطــى درجة
صفر (ضعيف جدا) في المقرر الذي تغيب فيه ،على ان يحتفظ بحقه فى التقدير
الذى يتحصل عليه في الدور الثاني
يحظر على الطالب المتقدم لالمتحان ما يلي:
 اصطحاب أي كتاب أو ورقة – ولو كانت خالية من الكتابة – عدا ما تسمح به لجنة
االمتحانات والمراقبة.
 الكالم أثناء االمتحان أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظم االمتحان.
 دخول قاعة االمتحان بعد مضى  21دقيقة من بداية االمتحان .كما ال يسمح بالخروج
من قاعة االمتحان قبل مضى نصف الوقت المحدد لالمتحان.
 الحضور بدون بطاقة التعريف الممنوحة من مكتب المسجل.
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تقديرات النجاح:
أوال  :يقدر نجاح الطالب ورسوبهم والتقدير العام بأحد التقديرات التالية:
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

من  % 45إلى  %111من مجموع الدرجات
من  %15إلى أقل من  %45من مجموع الدرجات
من  %05إلى أقل من  %15من مجموع الدرجات
من  %01إلى أقل من  %05من مجموع الدرجات
من  %05إلى أقل من  %01من مجموع الدرجات
أقل من  %05من مجموع الدرجات

ثانيا  :يقدر التقدير العام لشهادة بكالوريوس الطب والجراحة بمجموع درجات الطالب
التراكمية المتحصل عليها في جميع سنوات الدراسة بالكلية ماعدا السنة التمهدية وفقا
لنص الالئحة .
ثالثا  :تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ال يقل تقديره العام عن ممتاز ،وال يقل تقديره
العام في أي سنة من سنوات الدراسة عن جيد جدا  .ويشترط لمنح مرتبة الشرف
أيضا أال يكون الطالب قد رسب في أي امتحان تقدم له أو صدر ضده قرار تأديبي
طيلة مدة دراسته الجامعية.
حــاالت الـرسوب:
ينذر الطالب في الحاالت اآلتيـــة :
 .1إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان ،مدة تزيد على شهر
متواصل فى السنة الدراسية الواحدة .
 .2إذا تحصل على تقدير عام ضعيف فى نهاية اى سنة دراسية .
يفصل الطالب وينتهى حقه في االستمرار في الدراسة بالكلية في إحدى الحاالت التالية
 .1إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع لمدة سنة دراسية كاملة.
 .2إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في سنتين متتاليتين.
 .3إذا تعرض الطالب القدر هللا ألي إعاقة عقلية أو جسدية تحول دون
مواصلته للدراسة وممارسته للمهنة أو تجعله غير مسئول جنائيا وذلك بعد
تقييمه من قبل لجنة مختصة تشكل لذات الغرض .
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األحكــام التأديبيــة:
تسرى األحكام التأديبية الواردة فى الئحة الدراسة واالمتحانات والتأديب
بالجامعات الصادرة من وزارة التعليم قرار رقم ( )511لسنة  1374هـ (2111
ميالدي).
يخضع الطالب للعقوبات التأديبية إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح
واألنظمة المعمول بها ،وتعتبر المسميات اآلتية سلوكيات منافية لألخالق وللنظام العام
واآلداب العامة التي تخضع للعقوبات التأديبية وهي:
 -1االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين.
 -2االعتداء على أموال الجامعة.
 -3اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.
 -4ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو يمس النظام العام واآلداب العامة.
 -5تزوير األوراق الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق.
 -1انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره.
 -7إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة واالمتحانات.
 -8ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة.
 -9االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو المجالس التأديبية.
 -11آية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
 -11االعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف اآلخر.
 -12تعاطي المخدرات والمسكرات.
 -13تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
 -14كل ما من شأنه اإلخالل بالشرف.

الخدمات العامة:
يحتوى دليل الجامعة على بيان للخدمات واالنشطة الالمنهجية مثل
المواصالت والسكن الطالبي واالنشطة الرياضية واالجتماعية والترفيهيه والثقافية.
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الخاتمــــة

( بســـم هللا الــرحمن الـــــــرحيم )
(( صدق هللا العظيم ))
ختامـــا
نأمل أن يكون هذا الدليل قد حقق المبتغى في التعريف بهذه الكلية وأقسامها ومقرراتها
الدراسية واللوائح المنظمة للدراسة بها وان يكون عونا لكم في طريق النجاح.
وفقكم هللا ،،
والسالم عليكم ،،

أ.د .أمين رمضان عصمان
عميد الكلية
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