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اللهِ ال َّرَحْمَنِ ال َّرَحِيمِ
بِ ْسمِ َّ
خلَقَ ا ْلإِ ْنسَانَ
ا ْق َرأْ بِا ْسمِ رَبِِّكَ الَِّذِي خَلَقَ (َ )1
مِنْ َعلَقٍ ( )2ا ْق َرأْ َورَبُِّكَ ا ْلأَ ْك َرمُ ( )3الَِّذِي َعِّلَمَ
بِالْ َق َلمِ ( )4عَِّلَمَ ا ْلإِ ْنسَانَ مَا َلمْ يَ ْع َلمْ.
صدق اهلل العظيم
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كلمة عميد الكلية
أبنائي الطلبة يشرفين ويثلج صدري أن أضع بني ايديكم أول دليل بكلية الطب البشري – جامعة
طربق منذ انشائها سنة  1111مسيحي  ,متمنياً ان يكون مرشداً لكم طيلة فرتة دراستكم بالكلية ,
جميباً عن كل أسئلتكم خبصوص العملية التعليمية بالكلية  ,ملبياً لطموحتنا بأن يتضمن شرحاً وفياً
ومستفيض ًا مل ترغبون مبعرفته .
إنين أشعر بالفخر لوجود هذه الكلية مبدينيت واليت خترج منها حيت االن قرابة  745طبيب ًا يعملون
يف خمتلف التخصصات الطبية مما كان له نعم االثر يف توفري العناصر الطبية يف مدينتنا.
إننا حناول منذ تولينا ملهام عميد كلية الطب البشري جامعة طربق أن نطبق أعلي معايري اجلودة
العاملية ليواكب أبنائنا الطلبة مسريتهم حنو األفضل ,أملني أن يتحصلوا علي أعلي الدرجات العلمية.
حنن االن بصدد إعادة صياغة املناهج الدراسية لتواكب التطور العلمي املستمر  ,واستعمال وسائل
تعليمية حديثة  ,كما حناول ترسيخ املثل واملبادئ والقيم االنسانية لدي طالبنا متكنهم يف االستمرار يف
اداء مهامهم بكفاءة عالية وعلي الوجه األمثل.
حنن نعمل كفريق متناسق حماولني إجناح العملية التعليمية بالكلية وحماولني ربط كليتنا بكليات
مناظرة لنا سواء يف الداخل أو اخلارج مستعينني خبربات علمية متميزة منها  ,إمياناً منا ان هذا من
شائنة تعزيز العملية التعليمة لدينا.
ويف اخلتام أمتين ألبنائي الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
د .فتحي أحمد عبدالله
عميد كلية الطب البشري
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استخدام هذا الدليل:
حيتوي هذا الدليل علي مجيع املعلومات اليت تهم الطالب  ,وتساعدهم علي استيعاب كافة املتطلبات األكادميية
خالل مرورهم باملراحل الدراسية املختلفة  ,حيث أنه صمم موجزاً ودقيقاً ليكون مرجع ًا هلم  ,وكون هذا الدليل موجزاً
عليهم أيض ًا أن يراجعوا مصادر اخري للمعلومات وخصوصاً اللوائح املنظمة للعملية التعليمية .
وحنن نشجع طالبنا األعزاء علي االطالع وقراءة حمتوي هذا الدليل ملا فيه من فائدة هلم  ,حيث انه يستعرض تصورًا
عاماً ملختلف نواحي دراستهم كالً حسب برناجمه األكادميي ويوضح القواعد اليت حتكم رحلتهم األكادميية  ,فالدليل
حيتوي علي معظم إجابات األسئلة اليت قد تطرأ علي اذهان الطالب خالل فرتة دراستهم بالكلية.
وإنه من الضروري مبا كان أن نعلن ان كل ما جاء يف هذا الدليل قابل للتعديل والتغيري كلما دعت الضروري لذلك.
نبذة عن الكلية:
كلية الطب البشري هي إحدى كليات جامعة طربق والدراسة بها مرحلة من مراحل التعليم العالي  ,تقرر انشاء كلية
الطب يف جامعة طربق عام  1111مسيحي مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم ( ) 252لسنة
 1112مسيحي  ,و انطلقت الدراسة بها رمسيا يف عام  2222/1111مسيحي  ,وقد كان العدد الكلي للطلبة
بالدفعة األولي  32طالباً و مت ختريج اول دفعة من الكلية يف العام الدراسي  2222 – 2227مسيحي و كان عدد
اخلرجني  12طبيباً ,ثم امتوا مرحلة التدريب التكميلي (االمتياز) يف العام الدراسي  2225-2222مسيحي.
و قد خرجت كلية الطب طربق منذ إنشائها وحيت األن  745طبيب ًا منهم 061ذكور و  184اناث.
رؤية الكلية:
أن تكون كلية الطب البشري – جامعة طربق يف طليعة الكليات الطبية املعتمدة حملياً  ,وعاملياً وأن تكون االختيار
األول لكل من يسعى إىل مستوى علمي وتطبيقي عالي ومتميز  ,ملتزمة بتحقيق اعلي معايري اجلودة العاملية باستخدام
أحدث اسرتاتيجيات التعليم العالي متقدمة باستمرار لنيل احرتام املؤسسات العاملية.
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رسالة الكلية:
تسعى الكلية إىل ترسيخ القيم واملبادئ التالية- :
- 1الرسالة األساسية لكلية الطب البشري -جامعة طربق هي إمداد سوق العمل باألطباء األكفاء يف كافة التخصصات
الطبية من خالل إعداد بنية أساسية ومعرفية وإكسابهم املهارات الفنية الالزمة للمنافسة حمليا وإقليميا.
- 2تسعي كلية الطب البشري جامعة طربق إلي التميز يف جمال العلوم الطبية حمليا وإقليميا وعامليا واالرتقاء بالعملية
التعليمية و مبستوى البحث العلمي خلدمة اجملتمع واحتياجاته يف شيت اجملاالت الطبية.
- 3تعمل الكلية على حتسني وتطوير براجمها باإلضافة إىل املشاريع البحثية والدراسات امليدانية والزيارات التدريبية
خالل مراحل التعليم املختلفة ,كما تعمل علي تنمية مهارات البحث العلمي وترسيخ مبدئ التعليم الطيب املستمر مدي
احلياة لدي الدارسني بالكلية
- 4تقديم برنامج تعليمي متميز ميكن اخلرجيني من تأدية وظائفهم بصورة احرتافية يف جماالت العمل السريري أو
صحة اجملتمع أو يف البحوث السريرية والتعليم الطيب.
- 7تعمل الكلية على تشجيع التعاون العلمي والتعليمي على املستوى احمللى والدولي وتوطيد الصالت مع الكليات
املماثلة يف العامل من خالل تبادل اخلربات العلمية ( من خالل برامج األساتذة الزوار سواء كمدرسني أو ممتحنني )
- 2التقييم املستمر للربنامج التعليمي واالستفادة من نتائج التقييم يف تطوير املناهج واملقررات الدراسية وخدمات الدعم
التعليمية والية تقييم اعضاء هيئة التدريس.
- 5تبين وتطبيق نظام جودة للكلية يتوافق مع املعايري املعتمدة للجامعة.
شعار الكلية:
مت اعتماد شعارًا للكلية يتضمن ما يلي:
 – 1تاريخ إنشاء الكلية  1111مسيحي.
 – 2كتاب مفتوح يرمز للتعليم الطيب.
 – 3اهلالل.
 – 4مساعة طبية ترمز للطبيب.
 – 7دائرة زرقاء مكتوب عليها أسم الكلية اجلامعة (كلية الطب البشري – جامعة طربق ) وترمز الي التعليم الطيب
املستمر
مقر الكلية:
مدينة طربق ( دار السالم) – حي احلرية خلف مركز طربق الطيب .

2

األهداف األساسية للكلية:
 – 1تزويد البالد باألطباء واملتخصصني يف مجيع فروع الطب بأن ختريج طبيب مؤهل علميا وسريرياً قادر على
املنافسة حملي ًا و إقليميا
 – 2القيام بالبحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف مجيع جماالت الدراسات الطبية.
 – 3رفع املستوي الصحي واملساهمة يف خدمة اجملتمع وكذلك توطيد الصالت العلمية مع الكليات واهليئات املماثلة
يف العلم.
القسم الطبي:
أقسم باهلل العظيم أن أراقب اهلل يف مهنيت .وأن أصون حياة اإلنسان يف كافة أدوارها ,يف كل الظروف واألحوال ,باذلًا
وسعي يف استنقاذها من املوت واملرض واألمل والقلق.
وأن أحفظ للناس كرامتهم ,وأسرت عوراتهم ,وأكتم سرِّهم.
وأن أكون على الدوام من وسائل رمحة اهلل ,باذلًا رعاييت الطبية للقريب والبعيد ,الصاحل والطاحل ,والصديق والعدو.
وأن أثابر على طلب العلم ,أسخِِّره لنفع اإلنسان ال ألذاه .وأن أوقر من علمين ,وأعلّم من يصغرني ,وأكون أخًا لكل
زميل يف املهنة الطبية يف نطاق الرب والتقوى.
وأن تكون حياتي مصداق إمياني يف سري وعالنييت ,نقيًا مما يشينين أمام اهلل ورسوله واملؤمنني.
واهلل على ما أقول شهيد.
الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية:
متنح الكلية درجة االجازة اجلامعية (بكالوريوس الطب واجلراحة) MBChB
نظام الدراسة:
الدراسة بكلية الطب البشري نظامية وال يوجد نظام انتساب يف الكلية.
اعتماد الكلية:
نالت كلية الطب البشري أحدي الكليات التابعة جلامعة طربق اعتمادها املؤسسي مبوجب حمضر االجتماع األول
العادي للمجلس األعلى للتعليم العالي والبحث العلمي املنعقد بتاريخ  2215 – 4 – 4وتتخذ االن االجراءات
الالزمة إلمتام اعتمادها الرباجمي بالتنسيق مع مركز ضمان اجلودة .
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أقسام الكلية العلمية:
ال يوجد بكلية الطب البشري أقسام ختصصية وإمنا تتكون كلية الطب البشرى من األقسام العلمية التنظيمية التالية:
قسم علم التشريح

قسم امراض النساء و التوليد

قسم علم االنسجة

قسم طب العيون وجراحتها

قسم الكيمياء احليوية الطيب

قسم الطب الشرعي والسموم

قسم علم وظائف االعضاء الطيب

قسم طب األسرة واجملتمع

قسم علم االدوية

قسم األشعة التشخيصية والعالجية

قسم علم األمراض

قسم طب األطفال

قسم علم األحياء الدقيقة

قسم أمراض الباطنة العامة واخلاصة

قسم علم الطفيليات

قسم اجلراحة العامة و اخلاصة

كما جيوز إضافة أقسام أخرى عند احلاجة وذلك باقرتاح من جملس الكلية وموافقة جملس اجلامعة.
العام الدراسي الجامعي:
يبدا العام الدراسي عادة يف األسبوع األول من شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية شهر يونيو مع انتهاء االمتحانات النهائية
للعام اجلامعي يف معظم السنوات الدراسية .
مع مراعاة املرحلة الدراسية الثالثة ( السنة الرابعة والسنة اخلامسة ) وخصوصيها حيث تبدا السنة الرابعة يف
األسبوع األول من شهر أكتوبر وتستمر ملدة ()17مخسة عشر شهرًا  .تليها مباشرة السنة اخلامسة وتنتهي يف يناير من
العام التالي
كل املدد املذكورة تشمل العطالت واالمتحانات.
الدراسة بالكلية :
الدراسة بالكلية ومدتها سبعة سنوات وثالثة أشهر دراسية وتنقسم بشكل عام الي أربعة مراحل دراسية متضمنتاً
مخسة سنوات دراسية تسبقها سنة متهيدية (االعداد ) وتليها سنة تكميلية (االمتياز )  ,وتتضمن كل سنة دراسية
مواد علمية ختتلف ساعات تدريسها من مقرر آلخر.
لغة التدريس:
اللغة االجنليزية هي لغة التدريس املعتمدة بالكلية.
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العملية التدريسية:
تتبع الدراسة نظام املقررات الدراسية وفقا لنظام السنة الدراسية الكاملة باإلضافة الي التدريس التجرييب للجانب
العملي والتدريس السريري يف اجلانب االكلينيكي وتستخدم األدوات املختلفة من وسائل عرض مرئية وأدوات ومواد
جتريبية باملعامل.

المراحل والمقررات الدراسية بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس يف الطب و اجلراحة هي  7سنوات تسبقها سنة متهيدية ( االعداد )
وتتبعها سنة تدريبية تكميلية ( االمتياز ) و تقسم مدة الدراسة اىل املراحل التالية:
 - 1املرحلة التمهيدية ( سنة االعداد ) :ومدتها سنة جامعية واحدة و تدرس فيها املواد التالية ( الكيمياء العامة –
الفيزياء العامة – اإلحصاء العام – علم النبات – علم احليوان العام – اللغة االجنليزية – علم احلاسوب ) ويتم
التدريس بواسطة أعضاء هيئة تدريس من كلية العلوم.
 – 2املرحلة األولي قبل السريرية التمهيدية ( السنة األولي والثانية ) :ومدتها سنتان جامعيتان وتدرس فيها املواد
التالية ( علم التشريح – علم األنسجة – علم وظائف األعضاء الطيب – علم الكيمياء احليوية الطيب )
 – - 3املرحلة الثانية قبل السريرية املتقدمة( السنة الثالثة ) :ومدتها سنة جامعية واحدة وتدرس فيها املواد التالية
( علم األمراض – علم األدوية – علم األحياء الدقيقة – علم الطفيليات )
 – 4املرحلة الثالثة السريرية( السنة الرابعة واخلامسة ) :ومدتها سبعة وعشرين شهراً وتنقسم الي:
أ – السنة الرابعة :ومدتها مخسة عشر شهرًا وتدرس فيها املواد التالية ( مبادئ الباطنة – مبادئ اجلراحة  -أمراض
النساء والوالدة – طب العيون وجراحتها – طب األسرة واجملتمع – الطب الشرعي والسموم )
ب – ( السنة اخلامسة ) :ومدتها اثنيت عشر شهراً وتدرس فيها املواد التالية (طب االطفال – الباطنة – اجلراحة)
 – 7املرحلة اخلامسة ( التدريب التكميلي سنة االمتياز) ومدتها سنة جامعية واحدة يقضيها املتدرب بأقسام مركز
طربق الطيب املختلفة.
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الوحدات الدراسية بكلية الطب البشري
المرحلة التمهيدية-:
إعدادي طب
تسلسل
1
2
3
4
7
2
5

المقرر الدراسي
باللغة العربية
علم النبات
علم الحيوان
الكيمياء
الفيزياء
اإلحصاء
اللغة اإلنجليزية
الحاسوب

CODE
باللغة اإلنجليزية
BOT001
BOG002
CHE003
PHS004
STA005
ENG006
COM007

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
2
2
2
4
2
2
2
2
/
2
/
2
/
2

الوحدات الدراسية

عدد
الوحدات
الدراسية
3
7
3
3
2
2
2
02

المرحلة الدراسية األولي -:
السنة األولي
تسلسل
1
2
3
4

المقرر الدراسي
باللغة العربية

CODE
باللغة اإلنجليزية

علم التشريح 
Anatomy 
علم الكيمياء الحيوية الطبية 
Biochemistry 
علم األنسجة 
Histology 
علم وظائف األعضاء 
Physiology 
الوحدات الدراسية

السنة الثانية
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ANA101
BIO102
HIS103
PHY104

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
4
2
2
2
2
4
2
2

عدد
الوحدات
الدراسية
2
5
7
5
05

تسلسل
1
2
3
4

المقرر الدراسي
باللغة العربية

CODE
باللغة اإلنجليزية

علم التشريح 
Anatomy 
علم الكيمياء الحيوية الطبية Biochemistry  
علم األنسجة 
Histology 
علم وظائف األعضاء 
Physiology 
الوحدات الدراسية

ANA205
BIO206
HIS207
PHY208

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
4
2
2
2
2
4
2
2

عدد
الوحدات
الدراسية
2
5
7
5
05

المرحلة الدراسية الثانية -:
السنة الثالثة
تسلسل
1
2
3
4

المقرر الدراسي
باللغة العربية
علم الجراثيم
علم الطفيليات
علم األمراض
علم األدوية

CODE

باللغة اإلنجليزية
Microbiology
Parasitology
Pathology
Pharmacology
الوحدات الدراسية

MIC309
PAR310
PAT311
PHA312

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
2
2
2
4
2
6
2
2

عدد
الوحدات
الدراسية
1
7
7
1
32

المرحلة الدراسية الثالثة -:
السنة الرابعة
أ
تسلسل
1
2

المقرر الدراسي
باللغة العربية

CODE

باللغة اإلنجليزية

الباطنة 
الجراحة 

Medicine 
Surgery 
الوحدات الدراسية

MED517
SUR519

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
12
2
12
2

عدد
الوحدات
الدراسية
12
12
04

ب
تسلسل
1

المقرر الدراسي
باللغة العربية
طب األسرة و المجتمع

CODE

باللغة اإلنجليزية
Community Medicine
11

COM413

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
2
2

عدد
الوحدات
الدراسية
5

2
3
4

الطب الشرعي
نساء و والدة
طب العيون وجراحتها

Forensic medicine
Gynecology
Ophthalmology
الوحدات الدراسية

FOR414
GYO415
OPH416

4
4
2

2
2
4

7
2
4
04

السنة الخامسة
تسلسل
1
2
3

المقرر الدراسي
باللغة العربية
الباطنة
طب األطفال
الجراحة

CODE

باللغة اإلنجليزية
Medicine
Pediatric
Surgery
الوحدات الدراسية

MED517
PED518
SUR519

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
12
4
12
4
12
4

عدد
الوحدات
الدراسية
10
12
10
32

الملخص النهائي للوحدات الدراسية بكلية الطب البشري
تسلسل

المراحل الدراسية
المرحلة التمهيدية

1

المرحلة األولي

2

المرحلة الثانية

3

المرحلة الثالثة

باللغة اإلنجليزية
إعدادي طب
السنة األولي
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
إجمالي عدد الوحدات الدراسية

12

أ
ب

عدد الساعات
الدراسية أسبوعيا
النظري العملي
22
24
12
22
12
22
22
22
24
12
12
12
32
12

عدد
الوحدات
الدراسية
22
25
25
32
24
24
32
112

المرحلة التمهيدية:
سنة األعداد
تقسيم درجات املرحلة التمهيدية ( سنة األعداد ) الدور األول:
أعمال

املقرر الدراسي

اجلزئي

علم احليوان العام

42

الكيمياء العامة

12

22
-

الفيزياء العامة

42

42

السنة

العملي

التحريري
النهائي

اجملموع

درجه
النجاح

-

12

172

57

22
-

172

322

172

122

222

122

اللغة اإلجنليزية

32

22

-

72

122

72

علم النبات

32

22

-

122

172

57

علم احلاسوب

32

اإلحصاء العام

32

17
-

-

77

122

72

-

52

122

72

تقسيم درجات املرحلة التمهيدية ( سنة األعداد ) الدور الثاني:
أعمال

املقرر الدراسي

اجلزئي

علم احليوان العام

42

الكيمياء العامة

12

22
-

الفيزياء العامة

42

42

السنة

العملي

التحريري
النهائي

اجملموع

درجه
النجاح

-

12

172

57

22
-

172

322

172

122

222

122

اللغة اإلجنليزية

32

22

-

72

122

72

علم النبات

32

22

-

122

172

57

علم احلاسوب

32

اإلحصاء العام

32

17
-

-

77

122

72

-

52

122

72
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املرحلة األولي:
السنتني الدراسيتني األولي والثانية
يؤدي الطالب خالل سنوات الدراسة باملرحلة األوىل ( السنة األوىل و الثانية ) االمتحانات على النحو التالي :
االمتحان

النسبة املؤيه من امجالي جمموع الدرجات

تقييم جزئي

%22

نهائي ( حتريري من ورقة واحده )

%22

عملي نهائي

%12

شفوي نهائي

%12
لكل مادة علي حده

 يقوم كل قسم بتوزيع الدرجات املخصصة لكل مادة علىى االمتحانىات التحريريىة والعمليىة ل والشىفوية ل علىى أنيعتمد هذا التوزيع من قبل عميد الكلية .
 إذا رسب الطالب يعيد االمتحان يف شهر أغسطس التالي من نفس العام فإذا رسب يعيد السنة األوىل أو الثانية يفاملواد اليت رسب فيها يف شهر يونيو من العام التالي  ,فإذا رسب يعيد االمتحان يف شهر أغسطس من نفس السنة
فإذا رسب الطالب يفصل من الدراسة بالكلية .
 جيوز نقل الطالب من السنة األولي إلي السنة الثانية مبقرر دراسي واحد فقط يف مجيع األحوال ال جيوز انتقال الطالب إلي املرحلة الثانية اال بعد النجاح يف مجيع مقرارات املرحلة األولي كماال جيوز منح الطالب فرصه استثنائية يف حاله تكرار الرسوب يف املرحلة األولي.
تقسيم الدرجات الدور األول:
املقرر الدراسي

اجلزئي

العملي

الشفوي

التحريري

اجملموع

درجه النجاح

علم التشريح

32

17

17

12

172

12

علم األنسجة

22

17

12

77

122

22

الكيمياء احليوية

32

17

17

12

172

12

وظائف األعضاء

32

17

17

12

172

12

تقسيم الدرجات الدور الثاني:
تلغي درجة االمتحان اجلزئي و تضاف لإلمتحان التحريري النهائي
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املرحلة الثانية:
السنة الدراسية الثالثة
يؤدي الطالب خالل دراسته يف املرحلة الثانية (السنة الثالثة) االمتحانات علي النحو التالي:
االمتحان

النسبة املؤيه من امجالي جمموع الدرجات

تقييم جزئي

%22

نهائي ( حتريري من ورقة واحده )

%22

عملي نهائي

%12

شفوي نهائي

%12
لكل مادة علي حده

 يقوم كل قسم بتوزيع الدرجات املخصصة لكل مادة على االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية على أن يعتمدهذا التوزيع من قبل عميد الكلية.
 إذا رسب الطالب يعيد االمتحان يف شهر اغسطس الدور الثاني من نفس العام فإذا رسب يعيد السنة الثالثة يف املواداليت رسب فيها يف الدور األول شهر يونيو من العام التالي فإذا رسب يعيد االمتحان يف شهر اغسطس من نفس
السنة فإذا رسب الطالب يفصل من الدراسة بالكلية (.ما مل يكون قد استنفذ الفرصة االستثنائية يف املرحلة األوىل )
تقسيم درجات السنة الثالثة الدور األول:

املقرر الدراسي

اجلزئي

العملي

الشفوي

التحريري

اجملموع

درجه النجاح

علم األدوية

22

32

32

122

322

122

علم األمراض

22

32

32

122

322

122

علم األحياء الدقيقة

22

32

32

122

322

122

علم الطفيليات

42

22

22

122

222

122

تقسيم درجات السنة الثالثة الدور الثاني:
تلغي درجة االمتحان اجلزئي و تضاف لإلمتحان التحريري النهائي
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املرحلة الثالثة:
السنة الدراسية الرابعة
تبدأ امتحانات الدور األول خالل شهر ديسمرب و الدور الثاني خالل شهر مايو-:
 - 1تعقد امتحانات نهائية يف مواد النساء والوالدة وطب العيون وجراحتها والطب الشرعي وطب اآلسرة واجملتمع
وذلك يف نهاية شهر ديسمرب من كل عام  ,ويعيد الطالب االمتحانات اليت رسب فيها يف شهر مايو التالي .
 - 2يبقى الطالب لإلعادة يف املواد اليت رسب فيها يف الدور (الثاني ) وال يسمح للطالب باالنتقال للسنة اخلامسة إال
بعد جناحه يف كل مقررات السنة الرابعة .
تقسيم الدرجات الدور األول:

املقرر الدراسي

اجلزئي

السريري و

الشفوي

العملي

التحريري
النهائي

اجملموع

درجه
النجاح

طب األسرة واجملتمع

22

-

42

242

322

122

أمراض النساء والوالدة

22
-

52
-

32

22

222

122

طب العيون وجراحتها

-

72

22
-

22

122

22

72

122

22

الطب الشرعي

تقسيم الدرجات الدور الثاني:
تلغي درجة االمتحان اجلزئي و تضاف لإلمتحان التحريري النهائي
السنة الدراسية اخلامسة
يؤدي الطالب امتحاناً نهائياً يف نهاية السنة اخلامسة يف أواخر شهر ديسمرب يف مواد (اجلراحة العامة واخلاصة -
الباطنة العامة واخلاصة – طب األطفال) و إذا رسب الطالب يف أي مادة من املواد اليت امتحن فيها امتحاناً نهائي ًا يف
نهاية السنة اخلامسة يعيد االمتحان فيما رسب فيه يف شهر إبريل التالي فإذا رسب يعيد االمتحان يف شهر
ديسمرب و ل لطالب احلق يف دخول أربع امتحانات ما مل يستنفذ الفرص املسموح بها يف املرحلة السريرية  ,وإذا مل
ينجح الطالب يف األربع امتحانات يفصل و جيوز منح الطالب فرصه استثنائية من قبل جملس اجلامعة بناء علي
اقرتاح من عميد الكلية.
تقسيم درجات مقررات السنة اخلامسة الدور األول و الثاني :
املقرر الدراسي

العملي

الشفوي

التحريري النهائي

اجملموع

درجة النجاح

طب األطفال

122

22

22

222

122

الباطنة

122

22

122

322

122

اجلراحة

172

52

22

322

122
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احتساب درجات المواد وزمن االمتحانات التحريرية:
 - 1ختصص درجة لكل ساعة دراسية نظرية معتمدة يف األسبوع  ,حبد أقصى ثالمثائة  322درجة و حبد أدنى
 122درجة ألي مادة .
 - 2الزمن املخصص لالمتحان التحريري فى كل مادة يكون متناسبا لعدد الساعات النظرية املقررة فى االسبوع,
على ان ال تتجاوز مدة االمتحان يف كل االحوال على ثالث ساعات وال تقل عن ساعتان.
توزيع الدرجات:
توزع الدرجات املخصصة ملقررات السنة االوىل على النحو التالي:
الطالب الراسب يف أحد املقررات الدراسية واملتحصل على  % 22أو اكثر من الدرجات املخصصة للدروس العملية
هلذه املقررات  ,ميكنه االحتفاظ بذات الدرجة كما له احلق إن أراد إعادة االمتحان العملي فى الدور الثاني ,على ان
يتقدم بطلب كتابي بذلك جمللس الكلية قبل موعد االمتحان بوقت كايف  ,أما الطالب الراسب واملتحصل على أقل من
 % 22من درجة العملي فعليه إعادة االمتحان العملي أثناء أداءه امتحان الدور الثاني فى نفس املادة.
امتحانات التقييم الجزئية:
جترى امتحانات تقييم جزئية وحلقات نقاش لكل سنة دراسية باألقسام املختلفة بالكلية وحسب املذكور يف الئحة
الكلية على أن ال تتجاوز الدرجات املخصصة هلا عن عشرون باملائة  % 22من جمموع الدرجات املعتمدة ألي مقرر,
ويرتك حتديد نسب اقل بنا ء على اقرتاح جمالس األقسام وموافقة عميد الكلية.
تعقد االمتحانات اجلزئية خالل الفرتة احملددة يف كل سنة دراسية كما يرتك جمللس الكلية حتديد كيفية معاملة
الطلبة الذين ال يتمكنوا من حضور هذه االمتحانات اجلزئية.
يقوم كل قسم بتوزيع الدرجات املخصصة لكل مادة علي االمتحانات التحريرية والعملية علي ان يتم اعتمادها من قبل
عميد الكلية.
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االمتحانات النهائية والدور الثاني:
 - 1تقتصر االمتحانات النهائية لكل سنة دراسية على دورين فقط ( الدور األول – الدور الثاني ) ,على أن ال
يسمح للطالب باالنتقال للمرحلة التالية اال بعد النجاح يف كل املقررات الدراسية.
 - 2النتيجة النهائية لكل سنة دراسية تعين جمموع الدرجات الرتاكمية املتحصل عليها الطالب يف كل املقررات
الدراسية خالل السنة الدراسية.
 - 3يعترب الطالب ناجحاً يف املقرر الدراسي الذى يدرسه خالل السنة الدراسية إذا حتصل على  % 22من جمموع
الدرجات املخصصة للمقرر عدا السنة التمهيدية االعداد %72من جمموع الدرجات املخصصة.
 - 4تعقد امتحانات الدور الثاني خالل شهر اغسطس من كل عام بالنسبة للسنوات الثالثة األوىل.
 - 7عند امتحان الطالب خالل الدور الثاني فى جزئي أي مقرر دراسي ,علية احلصول على النسبة املقررة للنجاح
يف كل جزء من جزئي املقرر الدراسي علي حده.
 - 2ترصد للطالب فى الدور الثاني الدرجة املتحصل عليها كاملة فى أي مادة من املواد اليت اجتازها .
 - 5فى حالة رسوب الطالب فى الدور الثاني ,عليه أن يعيد دراسة املواد اليت رسب فيها فقط نظريا وعمليا ,وذلك
ضمن السنة الدراسية اخلاص بهذه املواد علي التوالي حسب األسس اليت يعامل بها الطالب املستجد.
 - 2إذا تغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي يف الدور األول يعطى درجة صفر (ضعيف جدا) يف املقرر الذي
تغيب فيه ,على ان حيتفظ حبقه يف التقدير الذي حتصل علية يف الدور الثاني وتعترب فرصة ضائعة اال اذا كان غيابة
تنطبق علية احد احلالتني االتيتني:
أ – إذا كان الطالب نزي ًال يف املستشفى ( عذر طيب قاهر ) ومت التأكد من ذلك ويقبله عميد الكلية وجلنة االمتحانات
واملراقبة.
ب – يف حال وفاة أحد اقارب الطالب من الدرجة األولي ( أب – أم – أخ – أخت ) أو من الدرجة الثانية ( جد –
جده – عم  -خال ) يف نفس يوم االمتحان علي أن يتم إثبات ذلك مبوجب شهادة وفاة رمسية.
 - 1حيظر على الطالب املتقدم لالمتحان ما يلي:
أ  -اصطحاب أي كتاب أو ورقة – ولو كانت خالية من الكتابة – عدا ما تسمح به جلنة االمتحانات واملراقبة.
ب  -الكالم أثناء االمتحان أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظم االمتحان.
ج  -دخول قاعة االمتحان بعد مضى  12دقائق من بداية االمتحان  ,كما ال يسمح باخلروج من قاعة االمتحان
قبل مضى نصف الوقت احملدد لالمتحان.
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التقديرات ونسب النجاح:
تقدر درجات الطالب وفق ما تنص عليه الالئحة الداخلية للكلية  ,وحيسب تقديره يف كل السنوات الدراسية عدا
سنة االعداد حسب النسب التالية:
ت

التقدير

النسبة املؤيه من إمجالي جمموع الدرجات

1

ممتاز

أكثر من %27

2

جيد جداً

من  %57الي أقل من %27

3

جيد

من  %27الي أقل من %57

4

مقبول

من  %22الي أقل من %27

7

ضعيف

من  %37الي أقل من %22

2

ضعيف جداً

أقل من %37

أما بالنسبة لسنة االعداد كما يلي:
ت

التقدير

النسبة املؤيه من إمجالي جمموع الدرجات

1

ممتاز

أكثر من %27

2

جيد جداً

من  %57الي أقل من %27

3

جيد

من  %27الي أقل من %57

4

مقبول

من  %72الي أقل من %27

7

ضعيف

من  %37الي أقل من %72

2

ضعيف جداً

أقل من %37

حيسب التقدير العام لشهادة بكالوريوس الطب واجلراحة مبجموع درجات الطالب املتحصل عليها يف مجيع
السنوات الدراسية عدا ( سنة االعداد وسنة االمتياز )
التظلم في حاالت الرسوب:
جيوز للطالب الراسب فيما ال يتجاوز مقررين دراسيني التظلم للمراجعة خالل أسبوعني من إعالن النتيجة وفق
الضوابط واالجراءات املتبعة بالكلية  ,علي أن تبث جلنة االمتحانات واملراقبة يف هذه الطلبات يف مدة ال تزيد عن
أسبوع من تاريخ استالمها  ,وتعرض نتائجها علي عميد الكلية العتمادها واصدار تعليماته بشأنها.
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مرتبة الشرف:
متنح مرتبة الشرف للطالب الذي ال يقل تقديره العام عن ممتاز وال يقل تقديره العام عن جيدجداً يف أي من
السنوات الدراسية ويشرتط ملنح مرتبة الشرف أيضاً اال يكون الطالب قد رسب يف أي امتحان تقدم له أو صدر ضده
قرار تأدييب طيلة مدة دراسته بالكلية.
التدريب بعد التخرج:
 - 1شروط و ضوابط متديد فرتة التدريب :النجاح فى مجيع مقررات السنة النهائية ,وجيوز متديدها مرة واحدة ملدة
ال تزيد عن ستة أشهر أخرى بقرار من عميد الكلية إذا كان جمموع غياب طبيب االمتياز بدون عذر يف مراحل
التدريب تزيد عن أسبوعني وفيما عدا ذلك متدد فرتة التدريب التكميلي ملدة تساوى مدة الغياب .
 - 2الزامية التدريب :التدريب التكميلي إلزامي علي مجيع طلبة الطب الذين أنهوا بنجاح سنوات الدراسة
األكادميية املقررة يف كلية الطب  ,أو ما يعادهلا من اجلامعات املعرتف بها بالنسبة للطلبة الليبيني املوفدين لدراسة
الطب يف اخلارج ممن مل يؤدوا هذا النوع من التدريب يف الكليات اجلامعية اليت خترجوا منها.
 - 3التدريب التكميلي :جزء ال يتجزأ من منهج التعليم الطيب لكلية الطب البشري جبامعة طربق وال متنح درجة
البكالوريوس يف الطب واجلراحة إال ملن أمت فرتة التدريب املقررة وفق ا ألحكام الالئحة الداخلية للكلية.
 - 4أماكن التدريب :يتم التدريب التكميلي يف مركز طربق الطيب ( صحي – تعليمي ) الذي يعترب الرافد األساسي
للتعليم الطيب مبختلف الكليات الطبية  ,وجيوز لعميد الكلية حتديد غريه من املؤسسات العالجية والتشخيصية للقيام
مبهمة التدريب.
 - 7مدة التدريب :مدة التدريب التكميلي سنة ميالدية كاملة .
تبدا فرتة التدريب التكميلي االمتياز بعد النجاح يف مجيع املقرارات الدراسية يف املرحلة الثالثة – السنة الدراسية
اخلامسة.
يتم التدريب التكميلي يف األقسام التالية:
تسلسل

القسم

املدة الزمنية

1

قسم الباطنة

ثالثة شهور

2

قسم اجلراحة العامة واخلاصة

ثالثة شهور

3

قسم األطفال

شهران

4

قسم النساء و الوالدة

شهران

7

قسم طب األسرة واجملتمع

شهر واحد

اختياري

شهر واحد

2
ال مينح الطالب شهادة بكالوريوس الطب واجلراحة اال اذا قدم تقريرا علي فرتة تدريبه وافادة من املشرفني و مسؤول
فرتة االمتياز تفيد بقضاء مدة التدريب علي وجه مرض قبل اعتمادها من قبل عميد الكلية.
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الموفدين للدراسة بالخارج:
تعمل كلية الطب البشري علي رفع كفاءة الطبيب اللييب مبحاولة ايفادهم للخارج إلكمال دراستهم للحصوص علي
االجازة العليا ( املاجستري ) واالجازة الدقيقة ( الدكتوراه ) يف خمتلف التخصصات الطبية ويبلغ عدد املوفدين
للخارج  31موفداً.
المعيدين:
يتم اختيار أوائل الدفعات كمعيدين باألقسام املختلفة بالكلية ودعمهم الستكمال دراستهم العليا وتهيئتهم ليكونوا
أعضاء هيئة تدريس بالكلية بالتنسيق مع ادارة الدراسات العليا جبامعة طربق وفق الالئحة املنظمة لقرار اللجنة
الشعبية العامة للتعليم والبحث العالي رقم ( )14لسنة  2211مسيحي بشأن الالئحة تنظيم أوضاع املعيدين
باجلامعات ومؤسسات التعليم العالي  ,والعمل علي ايفادهم الستكمال دراستهم العليا باخلارج وفق االمكانيات
املتاحة.
نظام القبول:
تقدم طلبات االلتحاق بالكلية الي مسجل الكلية حتديدا مكتب التسجيل والقبول بعد اعالن نتيجة امتحانات الشهادة
الثانوية العامة ( القسم العلمي ) بدورييه األول والثاني .
يشرتط يف قبول طلب االلتحاق بالكلية للحصول علي بكالوريوس الطب واجلراحة:
 - 1أن يكون حاصال على الشهادة الثانوية من احدى املدارس الليبية أو ما يعادهلا من الشهادات املعرتف بها من
التعليم العالي.
 - 2أن يكون حاصالً على النسبة املئوية املعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم اليت حتددها الكلية ,وللكلية أن تشكل
جلنة الختيار من تتوافر فيهم الصفات املطلوبة..
 - 3أن يكون الئقا صحيا وقادرا على متابعة الدراسة.
 - 4تتم إجراءات قبول الطلبة اجلدد خالل الشهر السابق لبدء الدراسة وبعد إعالن نتائج املقابلة الشخصية بعد
استيفاء اإلجراءات ( املستندات ) املطلوبة ,كما جيوز للكلية إجراء امتحانات قبول للمتقدمني لاللتحاق بالكلية إذا
رأت ضرورة لذلك.
 - 7إذا كان املتقدم من غري الليبيني ,فيجب أن يكون مقيما بليبيا إقامة اعتيادية اثناء فرتة دراسته باجلامعة
ومستوفيا لكافة الشروط اليت حتددها الالئحة الداخلية للكلية ومكتب الوافدين باجلامعة.
 – 2ضرورة توافق األعداد املقبولة للدراسة بالكلية مع القدرة االستيعابية املتاحة صماناً جلودة خمرجات التعليم
املستهدفة.
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تجديد القيد:
 - 1يقوم الطالب يف بداية كل سنة دراسية بتجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج اخلاص بذلك وفى
خالل املدة احملددة لذلك .
 - 2إذا مل يقوم الطالب بإجراء جتديد القيد يف املواعيد احملددة واليت تعلنها الكلية يعترب منقطعاً عن الدراسة وال
حيق له جتديد قيده هلذا العام .
إيقاف القيد:
جيوز للطالب ألي سبب من األسباب اليت تقبلها جملس الكلية إيقاف قيده ملدة سنة دراسية واحدة طوال مدة
دراسته ,ويكون ذلك خالل شهر من بداية السنة الدراسية وبقرار من جملس الكلية وال حتسب مدة أيقاف القيد ضمن
مدة الدراسة  ,وتسري علي الطالب الئحة الرسوم الدراسية املقررة بالكلية يف هذا الشأن من حيث معاملته املالية.
واجبات الطالب :
جيب علي الطلبة املقيدين يف مراحل الدراسة املختلفة بكلية الطب البشري االلتزام حبضور احملاضرات والدروس
العملية وحلقات النقاش والندوات العلمية واداء ما يطلب منه من حبوث وجتارب وفق الالئحة الداخلية بالكلية ,
حيرم الطالب من حضور االمتحان النهائي ألي مقرر دراسي اذا جتاوزت نسبة غيابه  %27من أمجالي نشاطات
املقرر سوء كان الغياب بعذر او بدون عذر.
االجازات :
يتمتع الطالب بإجازة نصف سنوية واجازة نهاية السنة الدراسية حتدد مواعيدها وفق التقويم األكادميي و الالئحة
الداخلية للكلية .
رصد الحضور والغياب:
يقوم كل قسم برصد احلضور والغياب لكل طالب وتسليمه إىل مسجل الكلية دوريا ليتوىل توثيقه وإنذار الطالب الذين
يسجلون نسب عالية من الغياب ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب ولآلثار املرتتبة على ذلك وفق ما يقرره جملس الكلية
باخلصوص.
االنذار:
ينذر الطالب يف احلاالت اآلتية :
 - 1إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان ,مدة تزيد على أسبوعني متواصلني فى السنة الدراسية الواحدة .
 - 2إذا حتصل على تقدير عام ضعيف فى نهاية أي سنة دراسية .
 – 3إذا أرتكب أي عمل من شأنه اإلخالل بنظام الدراسة.
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إعادة التنسيب:
يعاد تنسيب الطالب الي كلية أو معهد أخر يف احلاالت التالية:
 – 1إذا حتصل علي تقدير عام ضعيف جداً يف نهاية أي من السنتني الدراسيتني األولني .
 – 2إذا رسب الطالب سنتني دراسيتني متتاليتني أياً كان متوسط تقديره العام .
وجيوز للطالب املتعثرين يف السنوات النهائية من الدراسة واحلالتني السابقتني (  ) 2, 1االستمرار يف الدراسة بنفس
الكلية مقابل القيام بدفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص  ,وحتدد الرسوم بقرار من جملس الكلية علي ان يتم
اعتمادها من جملس اجلامعة.
كما جيوز إعادة التنسيب الي كلية أو معهد عال يكون معدل القبول به أقل من كلية الطب البشري .
الفصل من الدراسة:
يفصل الطالب وينتهى حقه يف االستمرار يف الدراسة بالكلية يف إحدى احلاالت التالية:
 - 1إذا انقطع عن الدراسة لسبب غري مشروع ملدة سنة دراسية كاملة.
 - 2إذا حتصل على تقدير عام ضعيف جدا يف سنتني متتاليتني.
 - 3إذا تعرض الطالب ال قدر اهلل ألي إعاقة عقلية أو جسدية حتول دون مواصلته للدراسة وممارسته للمهنة أو
جتعله غري مسئول جنائيا وذلك بعد تقييمه من قبل جلنة خمتصة تشكل لذات الغرض .
 – 4إذا حتصل علي تقدير ضعيف جدا يف أي من السنتني الدراسيتني األولني (املرحلة األولي)
 – 7إذا استنفذ مدة الدراسة املقررة واستنفذ الفرصة االستثنائية املنصوص عليها وفق الالئحة الداخلية للكلية.
االنتقال الي الكلية:
جيوز االنتقال الي الكلية من كليات مناظرة هلا من داخل أو خارج ليبيا معرتف بها وفقا للشروط التالية :
 - 1أن ال يكون الطالب املنتقل قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية ألسباب تأديبية.
 - 2أن يلتزم بتقديم مستندات معتمدة من جهات االختصاص للمقررات وحمتويات املواد اليت درسها.
 - 3أن يلتزم بقضاء سنتني دراسيتني على األقل يف الكلية قبل خترجه.
 – 4أن يكون الطالب حاص ًال يف امتحانات الشهادة الثانوية علي النسبة املعتمدة للقبول يف الكلية.
تتوىل جلنة خمتصة يشكلها عميد الكلية إلجراء املعادالت الالزمة ملؤهالت الطالب املنتقلني إليها من مؤسسات
تعليمية مناظرة وذلك فى أجل ال يتجاوز ثالثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
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األحكام التأديبية:
علي الطالب الدارس بالكلية االلتزام بأداء واجباته علي احسن وجه واحلفاظ علي كرامة الكلية بأن يسلك يف تصرفاته
مسلك ًا يتفق مع وضعه باعتباره طالب ًا جامعياً و أن تتفق تصرفاته مع القوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف مؤسسات
التعليم العالي واالصول والتقاليد اجلامعية املستقرة.
خيضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فع ًال يشكل خمالفة للقوانني واللوائح املعمول بها يف الكلية سواء داخلها أو يف أي
مكان من ملحقاتها وتقع املخالفة بارتكاب فعل حمظور قانون ًا  ,ويضل الطالب خاضع ًا ألحكام التأديب من تاريخ
تسجيله بالدراسة بالكلية وحيت خترجه منها أو الغاء تسجيله.
ال جيوز للطالب ارتكاب املخالفات التالية :
 - 1االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملني بالكلية
 - 2االعتداء على أموال الكلية أو املرافق التابعة هلا.
 - 3اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات بالكلية.
أ – تزوير احملرارات الرمسية مثل الشهادات أو االفادات أو الوثائق سواء كانت صادرة عن الكلية أو عن غريها إذا
كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
ب  -انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغريه  ,ويعد انتحاال للشخصية دخول طالب بدالً عن طالب
أخر ألداء امتحان وتسري العقوبة علي الطالبيني وكل من كان شريك ًا فيه من الطالب.
ج  -إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سري الدراسة واالمتحانات بأي صورة كانت .
د – التأثري علي األساتذة أو العاملني فيما خيص سري االمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غريها مما يتعلق بشؤون
الدراسة واالمتحانات .
ه – آية خمالفة للقوانني واللوائح والنظم املتعلقة بالتعليم العالي.
و  -ممارسة أعمال الغش يف االمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور  ,ويعترب من قبيل الشروع يف الغش
إدخال الطالب الي قاعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة باملنهج الدراسي موضوع االمتحان ما
مل يكن مرخصاً بإدخاهلا من قبل جلنة االمتحانات
ي  -االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام جلان التحقيق أو اجملالس التأديبية املشكلة وفقاً ألحكام الالئحة املنظمة
للعملية التعليمية .
 - 4ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو ميس النظام العام واآلداب العامة.
أ  -االعتداء على العرض ولو مت برضا الطرف اآلخر ويف حال الرضا يعترب الطرف االخر شريك ًا يف الفعل.
ب – خدش احلياء العام
ج  -تعاطي املخدرات أو املسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
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د  -تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
ه – املظهر الغري الئق داخل املؤسسة التعليمية أو أحدي مكونتها أو ارتداء االزياء املنافية للحشمة أو املبالغة يف الزينة
و  -كل ما من شأنه اإلخالل بالشرف أو املساس باآلداب العامة واالخالف وفق التشريعات النافذة .

تسرى األحكام التأديبية الواردة يف الئحة تنظيم التعليم العالي املرفقة بقرار اللجنة الشعبية
العامة رقم ( )720لسنة  0202مسيحي.
المرافق الصحية التعليمية:
يعترب مركز طربق الطيب الرافد األساسي للعملية التعليمة و حجر األساس فيها كونه معتمد كمركز طيب ( صحي –
تعليمي ) يف اجملال الطيب مبختلف فروعة.

شكر وتقدير
يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :لا يَشْكُرُ اللَّ َه مَنْ لا يَشْكُ ُر النََّاسَ
كل االمتنان والشكر والعرفان للسيد الدكتور فرج عبدالله الجالي مدير عام مركز طربق الطيب علي جهوده املبذولة
ودعمه الالحمدود للرقي مبستوي العملية التعليمية بكلية الطب البشري – جامعة طربق.
الخاتمة
نأمل ان يكون هذا الدليل قد حقق اهلدف من إعداده وهو التعريف بهذه الكلية وأقسامها ومقرراتها الدراسية ولوائحها
املنظمة وأن يكون عوناً وسنداً لطالبنا يف طريق التوفيق والنجاح.
والله الموفق
والله من وراء القصد وهو الهادي إلي أقوم سبيل
د  .مفتاح أحمد عثمان جودة
مكتب الجودة وتقييم االداء بكلية الطب البشري
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