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 03 خذٍبد تهَل 
 04 قطٌ اىطجيت 
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 (181) ورى رقمجامعة الزقازيق بالقرار الجمه -أنشئت كلية الطب البشرى 

كأحد كليات الجامعة بمدينة الزقازيق .بدأت الدراسة في   14/4/1794بتاريخ 

 35كلية الطب في نفس عام نشأتها بعدد بسيط من األقسام حتى وصل اآلن إلي 

 قسم.

حيث تعتبر الجامعة  29كلية الطب واحدة من كليات ومعاهد الجامعة الـ 

اختيار شعار الكلية بحيث يضم سابع جامعة مصرية من حيث تاريخ اإلنشاء .تم 

نظام الدراسة في  شعار الجامعة ) صورة الزعيم / أحمد عرابي( بداخل الهالل .

سنوات باإلضافة إلي سنتان تدربيتان)االمتياز( يمنح بعدها الطالب  5الكلية يشمل 

بكالوريوس الطب والجراحة ويكون التقدير العام في النهاية بمجموع سنوات 

 لكلية . الدراسة في ا

إلى تفعيل إمكانياتها وقدراتها إلثراء  -منذ إنشائها  –تسعى الكلية جاهدة 

خبرات طالبها معتمدة في ذلك على الخبرات العلمية والفكرية ألعضاء هيئة 

التدريس بها ومستندة على أحدث المستجدات واألساليب العلمية والتكنولوجية إلى 

جل خدمة المجتمع ، كما أنها تسعى طوال جانب الرؤى االجتماعية الفاعلة من أ

مسيرتها إلى تطوير برامجها ومقرراتها باستمرار وتعمل على استحداث برامج 

جديدة على نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية واألكاديمية على المستويين 

وكذلك  على  7111/2115حصلت الكلية على شهادة االيزواالقليمى والعالمي . 

 .2114د من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عام شهادة االعتما

 
  

 

 

 

 

 

 

 

كلية الطب 

 النشأة والتطوير
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 رؤيخ اىنييخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أْ رىْٛ ِشوضا ِز١ّضا فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟفٝ  -عبِؼخ اٌضلبص٠ك  -طت اٌجششٞ اٌو١ٍخ رطّؼ 

خ ِؾ١ٍب ١اٌظؾبٌّٕظِٛٗ السرمبء ثفٝ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚا فؼبال بشش٠ىأْ رىْٛ ٚٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ , 

 .ٚال١ّ١ٍب ٚد١ٌٚب

 رضبىخ اىنييخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثزطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٌزخش٠ظ أؽجبء لبدس٠ٓ ػٍٝ  - عبِؼخ اٌضلبص٠ك -رٍزضَ و١ٍخ اٌطت اٌجششٜ 

ِٓ خالي اٌّض٠ذ ِٓ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ ٚاٌّزمذِخ,  رٍج١خ االؽز١بعبد اٌظؾ١خ ٌٍّغزّغ

 ثبٌششاوخ ِغ وبفخ األؽشاف اٌّؼ١ٕٗ. ٚٚفمب ألخالل١بد إٌّٙخ ٚ

 اىغبيبد اإلضتراتزيخ ىينييخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رؾم١ك اٌز١ّض األوبد٠ّٝ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اإلل١ٍّٝ ٚاٌذٌٚٝ. .1

ز١بعبد اٌّغزّغ ٚؽً سفغ وفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزخش٠ظ ؽج١ت ِز١ّض , لبدس ػٍٝ رٍج١خ إؽ .2

 ِشىالرٗ.

إٌٙٛع ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌٙبدف ٚاٌٛطٛي إٌٝ ِخشعبد رطج١م١خ ٚرشغ١غ اإلثزىبس اٌؼٍّٝ  .3

 ٚإٌشش اٌذٌٚٝ.

ر١ّٕخ اٌذٚس اٌش٠بدٜ ٌٍى١ٍخ فٝ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ  .4

 اٌّذٔٝ.

اء ٚسفغ ِغزٜٛ اٌشػب اٌٛظ١فٝ األد ر١ّٕخ لذساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ .5

.ٌُٙ 

سفغ وفبءح األداء اإلداسٜ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚرغ٠ٛذ ٚر١ّٕخ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ  ) اٌشل١ّخ (  .6

 ثبٌى١ٍخ.

 اٌّؼٝ لذِب فٝ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍى١ٍخ. .7

اٌّؾٍٝ دػُ ٚرط٠ٛش أداء ٔظُ إداسح عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌطجٝ ثبٌى١ٍخ ٌٍّؾبفظٗ ػٍٝ اإلػزّبد  .8

 ٚاٌٛطٛي إٌٝ اإلػزّبد اٌذٌٚٝ .

 

رؤية ورسالة 

 وأهداف الكلية
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 ٍجًْ اىَعبٍوأوال: 

 :ِٛصػ١ٓ وبٌزبٌٝ ادٚاسٚاٌزٜ ٠زىْٛ ِٓ خّظ  ّجٕٝ اٌّؼب٠ًِزُ اٌزذس٠ظ اٌؼٍّٝ ث

 رْبس )ة( رْبس )أ( اىذور
 ٍتضف ىيتشريش- قطٌ اىتشريش األدًٍ وعيٌ االرْخ اىذور االرضً

 قطٌ اىنيَيبء اىضيىيخ اىطجيخ اىفطيىىىريب اىطجيخقطٌ  اىذور االوه

 قطٌ اىَينروثيىىىريب اىطجيخ واىَْبعخ قطٌ اىطفيييبد اىطجيخ اىذور اىخبًّ

 قطٌ اىفبرٍبمىىىرً  اإلمييْينخ قطٌ اىجبحىىىرً اىذور اىخبىج

قطٌ اىطت اىشرعً واىطَىً  اىذور اىراثع

اىصضخ اىعبٍخ  قطٌ –االمييْينخ 

 وطت اىَزتَع  

 قطٌ األّطزخ وثيىىىريب اىخاليب

 

 

 لـــــــــــى المعامـــــــــــمبن

 المدرجاتثانيا: 

 "8"، "0مبنى مدرج الفرقة االولى ويحتوى مدرج " - أ

 

 مبنى مدرج الفرقة االولى

توزيع مبانى 

 الكلية
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 "4"، "3ويضم مدرج " مبنى متحف الطب الشرعى - ب

 

 
 

 مبنى متحف الطب الشرعى

 

 ثالثا: مبنى شئون الطالب:

 :يتكون المبنى من أربع ادوار موزعين كالتالى

 اىقبعبد اىذور
 ٍذرد شئىُ طالة –قبعخ تذريص   -ادارح شئىُ اىتعييٌ واىطالة اىذور االرضً

 قبعبد تذريص اىجرّبٍذ اىَبىيسي -مْتروه ثنبىىرويىش اىذور اىخبًّ

 قبعبد تذريص اىجرّبٍذ اىَبىيسي -مْتروه اىذراضبد اىعييب اىذور اىخبىج

   ٍقر إدارح اىجرّبٍذ اىَبىيسي اىذور اىراثع
 

  

 مبنى شئون الطالب
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 رابعا: مبنى إدارة الكلية:

 ادوار موزعين كالتالى: 6ويتكون من 

 اىقبعبد اىذور
 ٍطزذ -اىصيبّه  -اىشئىُ اىعبٍخ  -رعبيخ اىشجبةادارح  اىذور االرضً

 -ٍزيخ اىنييخ -وميو اىنييخ ىشئىُ اىجيئخ أ.د. ٍنتت –اىعَيذ  أ.د. ٍنتت اىذور األوه

 قبعخ ٍزيص اىنييخ

وميو اىنييخ أ.د. ٍنتت  -وميو اىنييخ ىشئىُ اىتعييٌ واىطالة أ.د.ٍنتت  اىذور اىخبًّ

  -ٍرمس تقىيٌ االٍتضبّبد -اىزىدح  وصذح ضَبُ –ىيذرضبد اىعييب 

 IRB -ْىىىريب اىَعيىٍبدنوصذح ت

 اىَنبفأدو اىَرتجبد –اىنييخ  ٍنتت أٍيِ ور اىخبىجاىذ

 –اىضطبثبد  -وصذح االزٍبد واىنىارث  -اتضبد طالة اىنييخ ٍقر  اىذور اىراثع

 اىَشتريبد واىَخبزُ
 

 

 ٍجًْ إدارح اىنييخ

: ٠زُ االعزؼبٔٗ ثمبػبد اٌزذس٠ظ ثّبثٕٝ  ِغزشف١بد عبِؼٗ اٌضلبص٠ك ِضً ِجٕٝ اٌؼ١بداد ٍيضىظخ

 قاعة تدريس مجهزة. 31والذى يضم اكثر من   اٌخبسع١خ

 

 مبنى العيادات الخارجية
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 أٍبمِ تهَل ثنييخ اىطت

 ٍنتجبد مييخ اىطت -1

 

 ِىزجخ اٌطبٌـــــــــــــــــــت :

, ٚف١ٙب رُ رظ١ٕف اٌىزت ٚاٌّشاعغ  ِذسط اٌفشلخ األٌٚٝ" ثّجٕٟ 2ٚرمغ فٛق ِذسط " 

رجؼبً ٌٍزخظظبد اٌّخزٍفخ , ٚثٙب خذِخ رظ٠ٛش طفؾبد ِٓ أٞ وزبة ثبٌغؼش اٌؼبدٞ 

 ٌٍزظ٠ٛش , فؼالً ػٓ خذِخ االعزؼبسح اٌخبسع١خ ٌّذح أعجٛػ١ٓ ٠ّٚىٓ رغذ٠ذ٘ب.

 

 :تـاٌّىزجخ اٌشل١ّخ ثى١ٍخ اٌط

فٟ عبِؼخ اٌضلبص٠ك اٌزٟ رخذَ ثى١ٍخ اٌطت ٟ٘ اٌٛؽذح اٌشائذح  اٌّىزجخ اٌشل١ّخرؼذ 

اٌجبؽض١ٓ ِٓ خالي ِىزجزٙب االٌىزش١ٔٚخ اٌّزطٛسح , ٚرؾشص اٌى١ٍخ ػٍٟ إػبفخ لٛاػذ 

عذ٠ذح ٠ِٛبً ثؼذ ٠َٛ  ِٓ خالي االشزشان ِغ وجشٜ اٌششوبد اٌّزخظظخ فٟ طٕبػٗ 

 اٌجشِغ١بد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد.

 ثنييخ اىطت ىَرمس اىعيًَا -2

٠ٚؼععُ اٌّشوععض لبػععخ اٌغذ٠ععذ  ٠مععغ اٌّشوععض اٌؼٍّععٟ ثبٌععذٚس األٚي ثّجٕععٟ ِغزشععفٟ اٌغشاؽععخ 

ِعؤرّشاد ثٙعب شبشعزٟ ػعشع ِٚغٙعضح ثاؽععذس اٌزغ١ٙعضاد اٌظعٛر١خ ٚاٌّشئ١عخ وّعب ٠ؾزععٛٞ 

وّب ٠ؾزٜٛ ػٍعٝ ِؼّعً اٌزؼٍع١ُ اال١ٌىزشٚٔعٝ ثب١ٌٍّعخ ِٚشوعض ػٍٟ ػذد ِٓ لبػبد إٌّبلشخ , 

 اٌزذس٠ت.

 

 الجديدمستشفى الجراحة 
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اعزائى الطالب ، يوجد لديكم التزام هائال نحو تنفيذ وتطوير جودة التعليم بالكلية ، 

فدوركم فى منظومه ضمان جودة التعليم داخل الكلية ، هو الدور االساسى بل والمحرك لباقى 

 االطراف المشتركة ، ولكى تكونوا مشاركين بايجابيه عليكم مراعاه االتى : 

  بكليتك جيدا ، واحرص على معرفه نظام الدراسة بها ، اقرا دليل الطالب الخاص

 وكذلك نظم االمتحانات واوالقواعد المنظمه لها 

  تعرف رساله الكلية ، وخطتها المستقبلية ، وشارك برايك فى عمليات التحسين

 والتطوير. 

 .تفاعل مع اساتذتك ، لتطبيق اساليب التعلم الحديث وما يطلب من تكليفات 

 التدريب التى تعقدها الجامعة ، بهدف تنمية مهاراتك ، واكتساب مزيد من  شارك فى برامج

 المعلومات والمعارف واعدادك لسوق العمل.

  1111احرص على االستفادة من موارد كليتك ) مكتبه واجهزه حاسب الى ، وادوات المعامل 

 الخ ( واحسن استخدام هذه الموارد فهى من اجلك .

 لتعليم والتعلم ، الذى تتفاعل خالله مع اساتذتك ، وان تكون احرص على تقييم عمليتى ا

 موضوعبا الى اقصى الدرجات ، حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم .

  تخل بالسلوك االيجابى وتحل عن السلبية ، ففى حالة عدم رضائك عن اى شى بمؤسستك

الكلية آلية مناسبة الستقبال شكواك التعليمية ، فال بد من توصيليه للمسؤلين وعاده ما سوف تجد ب

 1فاحسن استخدامها 

  ، احرص على التواصل الدائم مع المرشد االكاديمى الخاص بك ، واساله عن كل ما تريد

 واطلب نصيحته باستمرار .

  شارك بفاعلية فى الندوات العلمية ، واجراء البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على المهارات

 ة التى يتطلبها سوق العمل. العقليه والعلمي

  عند زياره المراجعين التابعين للهيئة القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد لكليتك واحرص

 على امدادهم بالمعلومات الصحية دون المبالغه عندما يطلب رايك فى هذا الشأن .

 فىالطالب  دور

 جودة ال منظومة
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 المفاهيم والمعارف االساسية لضمان جودة التعليم واالعتماد

  االعتماد:معنى 

االعتماد بصوره عامة هو شهاده من جهه تقويم خارجية مانحة لالعتماد ) قد تكون   

حكومية او غير حكومية ( بان المؤسسة المعتمده تستوفى فى معايير الجوده المحدده من قبل تلك 

ة ويعنى هذا ان االعتماد لمؤسسات التعليمية فى مصر هو االعتراف الذى تمنحة الهيئ 1الجهه 

القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد للمؤسسة التعليمية اذا تمكنت من اثبات ان لديها من 

 االنظمة المتطوره التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجوده.

  

 : التعريف بالهيئة القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد 

 

والقرار الجمهورى  2116لسنه  82هى هيئة مستقلة تم انشاؤها بصدور القانون رقم   

باصدار الئحتة التنفيذية لرئيس الوزراه لضمان استقرلها عن وزاراتى  2119لسنه  25رقم 

التعليم والتعليم المالى وضمان حياد وموضوعية قراراتها ، وهى مسئوله عن ضمان جوده 

ستويتها وايا كانت التعليم واالعتماد للبرامج والمؤسسات التعليمية فى مصر بكافه انواعها وم

مسمياتها او تعبيتها ، بمعنى اخر هى مسئولية عن ضمان جوده التعليم الحكومى والخاص ، 

 1العام والفنى واالزهرى على كافه مستويات بدءا من ما قبل المدرسه الى الدراسات العليا

 

 الفوائد التى تعود علىك عند حصول كليتك على االعتماد من الهيئة القومية

ام المؤسسه بالعداله وعد التميز بين الطالب بداءا من تطبيقها لمعايير االلتحاق بالبرامج التز -

 المختلفة بما يضمن المساواه بين الطالب 

ارتفاع المؤسسه بمحتوى البرامج التعليمى ليحقق المعايير االكاديمية القومية والتى تضمن  -

هاده التى تحصل عليها مما يتيح لك اكتسابك لمواصفات الخريج المالئمة لنوع ومستوى الش

 التنافس فى سوق العمل 

 توفر المؤسسة المتعددة والحديثة والكفافية لتعليمك  -

تضع المؤسسة قواعد لتقييم ادائك بعداله وموضوعيه والتزام باالهداف المطلوبه من تدريس  -

 المقررات ) مخرجات التعلم المستهدف( من المقررات والمعلنه لك 

سسة سبل الدعم الطالبى المختلفة سواء الدعم االكاديمى او توفر مجاالت االنشطة توفر المؤ -

 1الطالبية والخدمات الصحية وغيرها 

تستطع المؤسسة رضاءك عن المقررات واالنشطة التعليمية وسبل الدعم التى توفرها  -

 بهدف تحسينها لتالقى احتياجاتك 
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 1111عزيزى الطالب ، عزيزتى الطالبة 

 يوجد العديد من االنشطة التى تتميز بمساهمة الطالب فيها ، وقد تمثلت هذه االنشطة فيما يلى:

 تنظيم وإقامة دورات تدريبية فى مجال االسعافات االولية لطالب الكلية وأطباء االمتياز. .1

 بالمستشفيات الجامعية االنعاش القلبى الرئوى بالتعاون مع مركزتنظيم وإقامة دورات  .2

 لطالب الكلية وأطباء االمتياز.

 تنظيم وإقامة دورات ومؤتمرات للبحوث العلمية الطبية لطالب الكلية .3

تنظيم واقامة دورات ومؤتمرات عن اختيار التخصص والتطور المهنى للطالب واطباء  .4

 المتياز.

 طالبية.تنظيم دورات وورش عمل عن المشروعات ال .5

 تنظيم دورات ومؤتمرات عن المنح والبعثات للطالب واطباء االمتياز. .6

 تنظيم وإقامة دورات عن تنمية الجدارات الشخصية لألطباء  .9

 المشاركة فى اعداد ورفع المقررات االليكترونية بموقع الجامعة االليكترونى .8

ديمى والبحثى انشاء وحدة للدعم الطالبى لتقدم انشطة متخصصة فى االرشاد االكا .2

 والدعم واالرشاد النفسى.

دعم الطالب فى مشروع تجميل الكلية "العقل االخضر مبدع" واعدادها  .11

 ( 2118/2117الستقبال العام الجامعى الجديد )

ولمزيد من المعلومات عن باقى االنشطة وكيقية االشتراك ، يرجى التواصل مع وحدة ادارة 

 ادارة الكلية ، او التواصل االليكترونى عن طريق: الجودة ومكانها الدور الثالث بمبنى

Email: quality.assurance.unit@gmail.com 

Facebook: Zagazig Medical Research School 

 

 

 

 

 

مجاالت اشتراك 

الطالب بوحدة 

 الجودة

mailto:quality.assurance.unit@gmail.com
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 اتضبد اىطالة ثنييخ اىطت

٠مَٛ ارؾبد اٌطالة ثخذِخ ؽالة و١ٍخ اٌطت ٚؽً ع١ّغ ِشعىالرُٙ ِّٚبسععخ وبفعخ أٚععٗ 

ٌغبْ أعبعع١خ ٚ٘عٟ اٌش٠بػع١خ  7إٌشبؽ اٌطالثٟ ِٓ خالي إداسح سػب٠خ اٌشجبة ثبٌى١ٍخ ٚ٘ٛ ٠ؼُ 

 ٚاألعش ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌغٛاٌخ.

 فٟ االرؾبد إرا أسدد االشزشان ِؼٕب ؽزٟ رظجؼ ػؼٛ فؼبي

 اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب :

 . أْ ٠ىْٛ ِظشٞ اٌغٕغ١خ 

 . ٗأْ ٠ىْٛ ؽبٌجبً ٔظب١ِبً ِغزغذاً فٟ فشلز 

 . أْ ٠ىْٛ ِغذداً ٌشعَٛ االرؾبد 

 . أْ ٠ىْٛ ِٓ رٚٞ إٌشبؽ اٌٍّؾٛظ فٟ ِغبي اٌٍغبْ اٌزٟ ٠ششؼ ٔفغٗ ف١ٙب 

 . ُأْ ٠ىْٛ ِزظفبً ثبٌخٍك اٌىش٠ 

 ٗثؼمٛثخ ِم١ذح ٌٍؾش٠خ أٚ اٌزمش٠ش أٚ إعمبؽ أٚ ٚلف ػؼ٠ٛزٗ ثاؽذ  أال ٠ىْٛ لذ عجك اٌؾىُ ػ١ٍ

 االرؾبداد اٌطالث١خ أٚ ٌغبٔٙب .

 ىزبُ اتضبد اىطالة ثنييخ اىطت

 أٚال : اٌٍغٕخ االعزّبػ١خ:

  ٚ٘ععٟ ٌغٕععخ رمععَٛ ثزمععذ٠ُ اٌخععذِبد االعزّبػ١ععخ ِضععً اإلػبٔععبد اٌّب١ٌععخ ٚاٌؼ١ٕ١ععخ  ٚدػععُ اٌىزععبة

ػٍععٟ ؽععً اٌّشععىالد اٌخبطععخ ثٙععُ ِععٓ خععالي األخظععبئٟ اٌغععبِؼٟ ِٚغععبػذح ثؼععغ اٌطععالة 

االعزّبػٟ ثبٌى١ٍخ , وّب ٠ّىٓ ٌٍطالة االشزشان فعٟ سؽعالد اٌى١ٍعخ اٌّز١ّعضح ثاععؼبس سِض٠عخ 

 ,٘زا ثبإلػبفخ إٌٟ االشزشان فٟ اٌّؼغىشاد اٌظ١ف١خ.

 صب١ٔبً : ٌغٕخ األعـــــــــــش

 اٌشعع١ّخ  ٚإِعذاد٘ب ثبٌعذػُ اٌعالصَ  ٟٚ٘ ٌغٕخ رؼًّ ػٍٟ رٕظ١ُ اٌؼّعً فعٟ ِخزٍعف أععش اٌى١ٍعخ

 ألٔشطزٙب ٚرّٕؼ واعبً خبطبً ألفؼً أعشح ثبٌى١ٍخ .

 صبٌضب : اٌٍغٕخ اٌش٠بػ١خ :

  ٚ٘عٟ ٌغٕععخ ٠ّىععٓ ِععٓ خالٌٙععب أْ ٠ّععبسط اٌطبٌعت ٌؼجزععٗ اٌّفؼععٍخ ِععٓ ثعع١ٓ األٌؼععبة اٌش٠بػعع١خ

 اٌّخزٍفخ ِضً وشح اٌمذَ ٚاٌغٍخ ٚاٌطبئشح ٚا١ٌذ .

اتضبد اىطالة اّشطخ 

 ثنييخ اىطت
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 خ :ساثؼبً : اٌٍغٕخ اٌضمبف١ـ

  ٌغٕخ رمذَ خذِبرٙب فٟ طٛسح ِغالد ؽبئط١خ ِٚطجٛػبد ٚٔشعشاد أدث١عخ دٚس٠عخ , وّعب ٟ٘ٚ

أْ اٌّىزجععخ اٌخبطععخ ثبٌٍغٕععخ رععٛفش ٔظععبَ ِغععبٟٔ العععزؼبسح ٚإ٘ععذاء اٌىزععت إٌععٟ ؽععالة اٌى١ٍععخ 

 ٚٔذٚاد صمبف١خ ِٚغبثمبد.

 خبِغبً : ٌغٕخ اٌغٛاٌخ ٚاٌخذِبد اٌؼبِخ :

 ػزّعبد ػٍعٟ اٌعٕفظ ؽ١عش رزع١ؼ االشعزشان فعٟ اٌّؼغعىشاد ٟٚ٘ ٌغٕخ رّٕٟ سٚػ اٌّغبِشح ٚاال

اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ , وّب ٠ّزذ ٔشبؽ ٌغٕعخ اٌغٛاٌعخ إٌعٟ خذِعخ اٌج١ئعخ ٚرغ١ّعً اٌى١ٍعخ ٚرشعغ١ٙب 

ٚوزبثععخ اٌالفزععبد اإلسشععبد٠خ ٌٍععضِالء اٌغععذد فععٟ اٌفشلععخ األٌٚععٟ إٌععٟ أِععبوٓ اٌذساعععخ ٚاأللغععبَ 

اٌغذد , ٚوزٌه االشزشان فٟ اٌذسع اٌؼعبَ ٌٍغٛاٌعخ ٚاٌّؼبًِ , ٚرٕظ١ُ ِؼغىش اعزمجبي اٌطالة 

 ٚاٌؾظٛي ػٍٟ اٌّغزٛٞ األٚي فٟ اٌغٛاٌخ ػٍٟ ِغزٛٞ اٌغبِؼخ ٚاٌذسع اٌؼبَ ٌٍغٛا١ٌٓ .

 عبدعبً : اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ:

  ٌُغٕعخ رؼعُ ِعٓ ثع١ٓ أفشاد٘عب ِغّٛػعخ ِز١ّعضح ِعٓ األفعشاد رٞ اٌّٛا٘عت اٌّزؼعذدح ٚرمع١ ٟ٘ٚ

طالة اٌى١ٍخ فٟ ِخزٍف أٔٛاع اٌفٕعْٛ ِضعً اٌشععُ ٚاٌزظع٠ٛش ِؼبسع دائّخ ػٍٟ ِذاس اٌؼبَ ٌ

 اٌفٛرٛغشافٟ ٚاٌزّضً ٚاٌّشغٛالد ا١ٌذ٠ٚخ .

 عبثؼبً : ٌغٕخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب :

  ٚ٘ععٟ ٌغٕععخ رخععزض ثز١ّٕععخ ٚطععمً اٌمععذساد اٌزىٌٕٛٛع١ععخ ٚاٌؼ١ٍّععخ ٌععذٞ اٌطععالة ؽزععٟ رشفععغ

 اٌؼظش اٌؾذ٠ش . ِغزٛٞ ؽٍجخ اٌطت فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌّٛاوجخ

 :فش٠ك اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌطالثٝ ثبٌى١ٍخ 

   ٠ٙزُ ثبالثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٌٍطالة ٠ٚؼُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ ٚرؾذ اششاف ٚؽذح

 .اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

  رز١ّض اٌى١ٍخ ثٛعٛد ػذد ِٓ اٌىضادس اٌّششفخ ِٓ اٌطالة فٝ ِغبي اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌطج١خ

 ِضً:

اٌطبٌت ثبٌفشلخ اٌغبدعخ ٚاٌزٜ رغبٚص ػذد االعزشٙبداد اٌؼ١ٍّخ ثبثؾبصٗ اٌطبٌت: أؽّذ ٔغ١ذح 

ٚ٘ٛ اػٍٝ سلُ ث١ٓ ؽالة و١ٍبد اٌطت  04( اٌٝ H indexاعزشٙبد ٚٚطً ) 444أوضش ِٓ 

 ثّظش.

 044اٌطبٌت: ؽغ١ٓ أؽّذ ؽبٌت ثغٕخ االِز١بص ٚرغبٚص ػذد االعزشٙبداد ِٓ أثؾبصخ 

 اعزشٙبدا.
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 إدارح رعبيخ اىشجبة 

رمَٛ ثزمذ٠ُ اإلػبٔبد اٌّب١ٌخ ٚاٌؼ١ٕ١خ ٌٍطالة ٚوزٌه رمَٛ ثذػُ اٌىزبة اٌغبِؼٟ ٌغ١ّغ 

اٌّٛاد اٌذساع١خ ٌؼذَ اٌمبدس٠ٓ ِبد٠ب فٟ ع١ّغ اٌّشاؽً اٌذساع١خ ٚرمَٛ ثزٕظ١ُ ػًّ ارؾبد اٌطالة 

 ثبٌى١ٍخ.

 اٌزغ١ٙالد اٌّزبؽخ ٌّّبسعخ االٔشطخ اٌطالث١خ

 ٍِؼت خّبعٝ اِبَ ِجٕٝ اٌّؼبًِ ثبٌى١ٍخ .* ٠ٛعذ 0

 * رٛعذ رشث١ضح رٕظ ؽبٌٚخ اِبَ غشفخ ارؾبد اٌطٍجخ .2

* رٛعذ ارفبل١خ ث١ٓ اداسح اٌى١ٍخ ٚث١ٓ و١ٍخ رشث١ٗ س٠بػ١ٗ ث١ٕٓ ٚثٕبد الربؽخ اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١ٗ 3

 ٌطالة اٌى١ٍخ ٌّّبسعخ االٔشطخ اٌش٠بػ١ٗ .

ٚػشع اٌّغشؽ١بد اٌطالث١خ راد اٌفظً ٚراد  * ٠ٛعذ ِغشػ ثبٌغبِؼخ ٌٕشبؽ اٌزّض4ً١

 اٌفظٛي اٌّزؼذدٖ .

 شئىُ اىتعييٌ واىطالةأدارح 

رؼزجش إداسح شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٘ٝ اإلداسح اٌزٝ ٠شعغ إ١ٌٙب ع١ّغ اٌغٙبد ٌٍؾظٛي ٚاٌزاوذ 

 ِٓ طؾخ ث١بٔبد اٌطالة.

 رزٍخض أػّبي اإلداسح ف١ّب ٠ٍٝ:

 اط اٌىبس١ٔٙبد ٚدفغ اٌّظبس٠ف.رغ١ٍُ اٌىٛد اال١ٌىزشٚٔٝ ٚاعزخش*0

 إػزّبد أٚساق اٌجطبلبد اٌشخظ١خ ٚاشزشاوبد اٌغفش.*2

 اعزخشاط شٙبداد اٌم١ذ ثبٌى١ٍخ.*3

 اٌزؾ٠ًٛ ِٓ اٌى١ٍخ ٚٚلف اٌم١ذ.*4

 *اٌزمذ٠ُ اٌٝ اٌّذْ اٌغبِؼ١خ ٚاعىبْ اٌطالة5

 للتواصل مع إدارة الكلية :

Web site: www.zu.edu.eg 

Email: info_medicine@zu.edu.eg 

  :Facebook   طت اىسقبزيق -صفضخ اد/ ٍزذي ربويش وميو اىنييخ ىشئىُ اىتعييٌ واىطالة

          

 خذٍبد تهَل

 

http://www.zu.edu.eg/
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 The Doctors Oathقسم الطبيب 

 اقسم باهلل العظيم

 

  1أن اراقب هللا فى مهنتى 

  وان اصون حياة االنسان فى كافة ادوارها فى كل الظروف واالحوال باذال

 وسعى فى استفاذها من الهالك والمرض وااللم والقلق 

  وان احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم 

  وان أكون على الدوام من وسائل رحوة هللا ، باذال رعايتى الطبية للقريب

 1، والصديق والعدو والبعيد ، لصالح والخاطىء 

  ال الداه  111وان اثاير على طلب العلم ، اسخره لنفع االنسان 

  وان اوفر من علمنى ، واعلم من يصغرنى ، واكون اخا لكل زميل فى

 1المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى 

  وان تكون حيانى مصداق ايمانى فى سرى وعالنيتى ، نقية مما يشينها تجاه

 له والمؤمنين هللا ورسو

 

 وهللا على ما أقول شهي
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