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برنامج الطب البشري تحقيقًا للشراكة ما بين كلية فـلـيـطـيـن الـحـاـخمـيـةج الـ ـلـيـل  جـامـ ـة   جاء:  مقدمة

بخليتانك فليطين، كثمرة إتفاق شراكة بين جام ة بخليتانك فليطين   زارتي الصـحـة  الـتـربـيـة  الـتـ ـلـيـ  

، كأ ل برنامج طب بشري في محافـةـة الـ ـلـيـل بـ ـد  8102ال الي.  قد تأسس البرنامج المشترك في ال ام 

الن خض بقطاعي الصحة  الت لي  الطبي في فليطين بشال عام  المحـافـةـة بشـاـل حـا . تـيـ  تـ ـتـبـر 

 الـتـي عـرفـ   محافةة ال ليل أكبر المحافةات الشمالية  التي تحتخي عددًا من المدن، أهم ا مدينة الـ ـلـيـل

 .0011 ي خد تاري  ا إلى أكثر من  االس  الحالي ال ليل أ  حليل الرتمن بأسماء كثيرة عبر ال صخر التاري ية الم تلفة أهم ا:
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 كلمة عميد كلية فليطين الحاخمية ج ال ليل

 

 

 بي  اهلل الرتمن الرتي 

 أبنائي الطلبة 

في البداية أرتب با  في برنامج الطب المشترك بين كلية فليطين الحاخمية ج ال ليل   جامـ ـة بـخلـيـتـاـنـك 

أ صياـ   . فليطين،  أتمنى لا  عامًا دراسيًا مخفقًا  تياة جام ية مليئة بالي ادة  التخفيق  ال ل   الثقافة

بالحر  على قراءة هذا الدليل قراءة متأنية لم رفة األنةمة  القخانين  الت ليمات ال اصة بالبرنامج ألن الـهـ ـل 

إن الطخاق  االكاديمية  االدارية للبرنامج سخاء من مـخفـفـخ كـلـيـة فـلـيـطـيـن .   بذلك ال ي في من الميؤ لية

الحاخمية ج ال ليل أ  جام ة بخليتانك فليطين، ه  في حدمتا ، كما أن الت ـامـل مـل الـمـخفـ  بـلـطـ  

حتامًا أجدد التـرتـاب بـاـ  مـل دعـائـي  .  إتترام  إحتيار الخق  المناسب للمراج ه، يي ل عليا  نيل مطلبا 

 . لا  بالتخفيق، مؤكدين إست دادنا لتقدي  أفضل ال دمات  إسداء النصيحه لال  اتد فيا 

 . اليالم عليا   رتمة اهلل  بركاته

 أ.د. غيان أبخ تهلة

 عميد كلية فليطين الحاخمية ج ال ليل
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  النائب االكاديميج جام ة بخليتانك فليطينكلمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بي  اهلل الرتمن الرتي 

 الطلبة األعزاء،،،

يي دنا في جام ة بخليتانك فليطين الترتيب با  في برنامج الطب البشري الذي يمنح بالشراكة مـل كـلـيـة 

فليطين الحاخمية درجة الباالخريخس في الطب البشري،  الذي ي د  ألعداد حريهيـن مـؤهـلـيـن لـمـمـارسـة 

الطب في فليطين  حارج ا. ني ى  من حالل هذا البرنامج الى تنمية ر ح الميـؤ لـيـة بـاـل جـخانـبـ ـا لـد  

طالبنا ليهد ا  دائما اثناء دراست    ب د ت رج   ان حدمة مهتم  ـ  بـهـمـيـل شـرائـحـه  بـبـ ـد  ا نيـانـي 

 ال لمي هخ من اه   اجبات الطبيب. إن ت ريج أطباء أكفاء من األهدا  اليامية ل ذا البرنامج  لتحقـيـق هـذا 

ال د  تي ى إدارة البرنامج  بال مل مل أعضاء ال يئة التدرييية الى التخاصل مل فئات المهتمل الـمـ ـتـلـفـة 

بما في ا من كليات أحر   ميتشفيات  مراكز ذات صلة داحل  حارج فليطين لتطخير المن اج الـتـدرييـي فـي 

البرنامج بما يماننا من تز يد طلبتنا بحزم المياقات ال لمية  التدريبية الـالزمـة لـتـؤهـلـ ـ  ان يـاـخنـخا أطـبـاء 

ناجحين في تيات   ال ملية  ال لمية  قادرين على حدمة بلده  بشال متميز. ان التطخر الـ ـلـمـي  الـطـبـي 

الذي يش د  ال ال  في هذ  الينخات حصخصا في المؤسيات الت ليمية  كليات الـ ـلـخم الصـحـيـة كـان مـن 

ال خامل المحفزة لنا لتقدي  برنامج طب قادر على تحقيق األهدا  التي نيـ ـى مـن حـاللـ ـا لـ ـدمـة بـلـدنـا 

 ش بنا  اهلل  لي التخفيق. نتمنى لا  دراسة مميزة في رتاب جام ة بخليتانك فـلـيـطـيـن  سـتـاـخن إدارة 

 الهام ة جاهزة دائما لل مل م ا  في سبيل تحقيق اهدافا  نحخ التميز النهاح.

 

 نائب رئيس الهام ة للشؤ ن االكاديمية

 د. مصطفى ابخ الصفا 
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 نبذة عن البرنامج

لقد ت  إعتماد برنامج الطب البشري المشترك، بناء على إتفاق شراكة بين جام ـة بخليتانـك فلـيطين   زارتـي 

كاديميالصحة  التربية  الت لي  ال الي، تي  يدار البرنامج من قبل  لس أ أعـضاء يمثلـخن إطـار  01ماـخن مـن  مه

عميد كلية فليطين الحاخمية ج ال ليل ،  كيل  زارة الصحة،  كيل  زارة التربية  الت لي  ال الي، الشراكة  ه : 

الخكيل المياعد في  زارة التربية  الت لي  ال الي، مدير الت لي  الصحي في  زارة الصحة، ممثـل عـن ال يئـة 

الخطنية لالعتماد  الهخدة، مدير الميتشفى الت ليمـي للبرنـامج، النائـب االكـاديمي فـي جام ـة بخليتانـك 

فليطين، عميد القبخل  التيهيل في جام ة بخليتانك فليطين، عميد كلية ال لخم التطبيقية في جام ة 

 . بخليتانك فليطين

لقد ت  تصمي  ال طة الدراسية للبرنامج لمنح درجة دكتخر في الطب بحي  ياخن عدد الـياعات الم تمـدة لنيـل 

 0( ساعة م تمدة.  تخزع ساعات ال طة الدراسية على مرتلتين دراسيتين كما هخ مبين فـي جـد ل 822الدرجة )

 أدنا ،  تاخن مدة كل مرتلة ثالث سنخات على النحخ اآلتي:

ساعة م تمدة، تاخن مخزعـة علـى الـينخات الدراسـية اال لـى  008مرتلة ال لخم الطبية األساسية بمهمخع   -0

  الثانية  الثالثة.

ساعة م تمـدة، تاـخن مخزعـة علـى الـينخات الدراسـية الراب ـة  001مرتلة ال لخم الطبية اليريرية بمهمخع  -8

  ال امية  اليادسة.

 : تخزيل ال طة على مرتلتين0جد ل 

 

 يير إدارة البرنامج )المهلس األكاديمي( أن تقدم هذا الدليل الذي يشتمل على م لخمات ضر رية عن البـرنـامـج 

  رسالته  أهدافه، إضافة إلى الت ليمات  ال طة الدراسية.

 

 

 المهمخع الياعات الم تمدة طبي ة المتطلبات المرتلة

 008 81 متطلبات الهام ة االجبارية مرتلة ال لخم الطبية األساسية

  20 متطلبات الت صص االجبارية 

  02 متطلبات الت صص االحتيارية 

 001 001 متطلبات الت صص االجبارية مرتلة ال لخم الطبية اليريرية

  1 متطلبات الت صص االحتيارية 

  822 822 المهمخع
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 رؤية البرنامج:

يي ى برنامج الطب المشترك نحخ ت لي  طبي ريادي  متميز على المـيـتـخ  الـخطـنـي  الـد لـي مـن حـالل 

 الت لي  التطبيقي المتقدم  البح  ال لمي  الشراكة المهتم ية.

 

 رسالة البرنامج:

االلتزام بالمياهمة الفّ الة في تحقيق أهدا  التنمية الخطنية الشاملة  الميتدامة مـن حـالل تـ ـيـئـة كـادر 

طبي متمبز  مؤهل بالشراكة بين مؤسيات الت لي  ال الي  القطاع الصحي  المهتـمـل الـمـحـلـي،  االلـتـزام 

بم ايير الهخدة الشاملة باعتماد الم ايير المحلية   الد لية،  تخفي  التانخلخجيا الحديثة بافاءة فـي مـهـال 

الت لي  الطبي،  ت زيز نشاطات التدريب  البح  ال لمي في م تل  الـمـهـاالت الـطـبـيـة، لـتـز يـد الـمـهـتـمـل 

 بم رجات ت لي  عالية الهخدة  تلبية إتتياجات القطاع الصحي في فليطين.
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 ي د  البرنامج إلى ت ريج أطباء متميز ن، يتمت خن بمايلي: أهدا  البرنامج: 

 .ر ح ا بتاار في الت امل مل المشاالت  إيهاد الحلخل ل ا ·

 .م ارات متميزة في إجراء األبحاث ال لمية  تطخيرها ل دمة الممارسات الطبية ·

 االلتزام بالمحافةة على صحة المهتمل  االفراد. ·

 .القدرة على تخفي  التانخلخجيا الحديثة بافائة  تنافييه عالية ·

 .االلتزام بم ايير الهخدة الشاملة بإعتماد الم ايير المحلية  الد لية ·

 .المحافةة على الصحة من حالل ممارسة الطب الخقائي  التخعية الصحية ·

 م ارات القيادة  ر ح ال مل ضمن الفريق الخاتد. ·

 

 القبخل  التيهيل

تتخلى عمادة القبخل  التيهيل في جام ة بخليتانك فليطين  بالشراكة مل دائرة القبـخل  الـتـيـهـيـل فـي 

الم لخمات المت لقة بمتطلبات االلتحـاق بـالـبـرنـامـج،  كلية فليطين الحاخميةج ال ليل، الميؤ لية عن تقدي 

 طريقة التيهيل،  متطلبات الت رج، با ضافة الستالم طلبات االلتحاق للطلبة الهدد،  تقدي  ا رشـادات الـالزمـة 

لت بئة طلب االلتحاق، با ضافة لم لخمات عامة عن متطلبات البرنامـج  تـز يـد الـطـلـبـة بـالـ ـالمـات  الـخثـائـق 

األكاديمية بشال د ري  عند الطلب،  تنةي  عمليات انتقال الطلبة  تخثيق م ادلة مياقات الطلبة المنتقليـن 

ب د اعتمادها من اله ات األكاديمية الم تصة،  االتتفاظ بـاليـهـالت الـرسـمـيـة لـاـشـخ  عـالمـات الـطـلـبـة 

 سيرت   األكاديمية  إعالم الطلبة بالتغيرات التي تطرأ على المياقات أ  البـرامـج األكـاديـمـيـة،  الـ ـقـخبـات 

 األكاديمية التي تخّقل على الطالب،  بمتطلبات الت ّرج استنادا الى القرارات الصادرة من ج ات ا حتصا .
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 شر ط القبخل في البرنامج:

تقبل طلبات االلتحاق بالبرنامج مل بداية  الفصل الدراسي اال ل  الثاني،  يطلب من الطلبة الـمـلـتـحـقـيـن  .0

 بالبرنامج قراءة الت ليمات المرفقة بطلب االلتحاق.

يشترط أن ياخن الطالب تاصال على ش ادة الثانخية ال امة الفليطينية الفرع ال لمي أ  مـا يـ ـادلـ ـا،  .8

  أن ياخن م دل الثانخية يؤهل الطالبجة لاللتحاق بالبرنامج.

 يقبل الطلبة المتقدمخن لاللتحاق بالبرنامج على أساس تنافيي. .0

يقبل الطلبة الحاصلخن على ش ادة الدراسة الثانخية ال امة غير الفليطينية تيب ت ليمات الخزارة  بمـا  .1

 يتالئ   قرارات المهلس االكاديمي.

 اجراءات القبخل :

ب د إعالن قبخل الطالب على المخقل الرسمي لال من كلية فليطين الحاخميةج ال ـلـيـل   جـامـ ـة  .0

بخليتانك فليطين، يقخم الطالب بدفل الرسخم في الحياب البناي الم لن ث  يحـضـر  صـل الـدفـل 

إلى عمادة القبخل  التيهيلججام ة بخليتانك فليطين فـي الـمـخاعـيـد الـمـ ـلـن عـنـ ـا،  يـقـخم 

 في اللغة االنهليزية،  استامال األ راق الثبختية. بالتيهيل المتحانات الميتخ 

 ييهل الطالب في أ ل فصل له  فق حطته الدراسية المقرة  تيب نتيهته في امتحانات الميتخ . .8

ي قد امتحان الميتخ  مرتين في كل عام، بخاقل مرة في كل فصل،  اذا تغيب الطالب عـن امـتـحـان  .0

 الميتخ  ي د راسبًا في هذا االمتحان  يت  الحاقة بمياق استدراكي. 

يفقد الطالب تقه في القبخل إذا ت ّل  عن المخعد المحدد في إعالن القبـخل، أ  إذا قـام بيـحـب  .1

 أ راقه من التيهيل، أ  إذا ثب   ر د أي من الم لخمات غير الصحيحة في األ راق الرسمية.
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 (MDت ليمات منح درجة دكتخر في الطب )

8102 

 التيمية  الت ريفات

تيمى هذ  الت ليمات )ت ليمات منح درجة دكتـخر فـي الطـب فـي برنـامج الطـب البـشري بالـشراكة (:  0المادة )

 (.8102ج8102مل جام ة بخليتانك فليطين(،  ي مل ب ا بدءًا من ال ام االكاديمي )

 ياخن للالمات  ال بارات التالية الم اني الخاردة إزاءها، ما ل  تدل القرينة على حال  ذلك.

 :  برنامج الطب البشري بالشراكة مل جام ة بخليتانك فليطين.البرنامج

 الحاخمية ج ال ليل.:  عميد كلية فليطين ال ميـد

 القبخل  التيهيل في جام ة بخليتانك فليطين.: هي عمادة القبخل  التيهيل

: هخ المهلس االكاديمي للبرنامج  الذي يتاخن مــن: ال ميــد،  كيــل  زارة الــصحة،  كيــل  زارة التربيــة المهلس

 الت ليــ  ال ــالي، الخكيــل المــياعد لــشؤ ن ال ليــ  ال ــالي فــي  زارة التربيــة  الت ليــ  ال ــالي، مــدير الت ليــ  

الصحي في  زارة الصحة، رئيس ال يئة الخطنية لالعتماد  الهخدة، مدير الميتشفى الت ليمـي للبرنـامج، النائـب 

االكاديمي في جام ـة بخليتانـك فلـيطين، عميـد القبـخل  التـيهيل فـي جام ـة بخليتانـك فلـيطين، عميـد 

 كلية ال لخم التطبيقية في جام ة بخليتانك فليطين.

: فصالن دراسيان إجباريان )األ ل  الثاني( مدة كل من ما ستة عشر أسبخعًا تشمل فترة الينـــــــة الدراســـــــــــية

االمتحانــات،  د رة صــيفية مــدت ا ثمانيــة أســابيل تــشمل فــترة االمتحانــات  ذلــك تــيب المــياقات فــي ال طــة 

 االسترشادية لال سنة دراسية في الفصل األ ل  الثاني  الد رة الصيفية.

( سـتة عـشر لقـاًء نةريـا للطالـب مـدة اللقـاء 02 تدة تقخي  أكاديمي ت ادل ما مهمخعــه )الياعة الم تمدة: 

( سـاعة تـدريب عملـي أ  ميـداني أ  سـريري، كمـا أن أسـبخع تـدريب سـريري 08ساعة  اتدة، أ  مـا ال يقـل عـن )

  اتد ي ادل ساعة م تمدة.

:  عدد الياعات الم تمدة التي ييمح للطالب بتيهيل ا في الفصل الدراسي الخاتد أ  الينة  الدراسي ال بء

 الدراسية.

 طالب في برنامج الطب البشريالطــــــــــــــــالــب :  

 

تطبق أتاام هذ  الت ليمات على جميل الطلبة الميهلين  المنتةمين للحصخل علـى درجـة دكتـخر (:  8المادة )

، مل مراعـاة قـرارات المهلـس فـي بدايـة كـل عـام 8102ج8102في الطب  المقبخلين إعتبارًا من ال ام االكاديمي 

 أكاديمي.

 الطلبة الهدد

ياخن قبخل الطلبة الهدد في البرنامج على أساس تنافيي تيب م دل الثانخية  تيب مـا يـقـرر  (:  0المادة )

المهلس من مقاعد بداية كل عام أكاديمي  بما ال يت ارض مل ت ليمات  أنةمة  زارة التربية  الت لي  الـ ـالـي 

 التي تقرر ب ذا ال صخ .  يشترط في المتقدم تحقق ما يلي:

 أن ياخن الطالب تاصاًل على ش ادة الثانخية ال امةجالفرع ال لمي أ  ما ي ادل ا. -أ

 أن ال ياخن قد مر على تصخل الطالب على الثانخية ال امة أكثر من سنتين. -ب
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 ال طة الدراسية

يقر المهلس ال طة الدراسية بناًء على اقتراتـات ال ميـد،  الـتي تـؤدي لحـصخل الطالـب علـى درجـة (:  1المادة )

 دكتخر في الطب.

 (:0المادة )

تخضل ال طة الدراسية على أساس النةام الينخي في جميل سنخات الدراسة لنيل درجة دكتخر فـي  -أ

 الطب  هي سنخية إجبارية في جميل الينخات.

 .  يحدد لال مياق من مياقات ال طة الدراسية ساعات م تمدة حاصة به.0 -ب

 .  ي طى كل مياق من مياقات ال طة الدراسية رقما حاصا به.8

. يـذكر إزاء كــل مـياق فــي ال طـة الدراســية عـدد الــياعات الم تمـدة  عــدد المحاضـرات أ  عــدد  0

ساعات الم تبر األسبخعية أ  عدد ساعات التدريب الميداني أ  عـدد أسـابيل التـدريب الـيريري 

 يذكر أيضا إزاء كل مياق مـدة دراسـته فـي الـينة الدراسـية  تاـخن نتـائج المـياق فـصليًا أ  

 سنخيًا.

يهري تقخي  الياعات الم تمدة في مرتلة ال لخم الطبية األساسية في الينخات األ لـى  الثانيـة  -ج

  الثالثة كمايلي:

تحيب الياعات الم تمدة للمياق النةري على أساس المحاضرة األسبخعية أ  النـد ة أ   .0

تلقة النقاش بحي  ت ادل الـياعة الم تمـدة الخاتـدة لقـاء أسـبخعي لمـدة سـاعة علـى 

 ( أسبخعا.02مدار )

تحــيب الــياعات الم تمــدة للمــياق ال ملــي علــى أســاس لقــاءات الم تــبرات  التطبيــق  .8

ال ملي  التدريب الميداني  مشر ع البحـ ، بحيـ  ال يقـل تـياب الـياعة الم تمـدة عـن 

 ( أسبخعا.02ساعتي م تبر أ  تطبيق عملي أ  تدريب ميداني أسبخعيا  لمدة )

يهري اتتياب الياعات الم تمدة في الينة الراب ـة  ال امـية  اليادسـة بنـاء علـى األسـس التـي  -د

 ( ساعة م تمدة . 0يحددها المهلس االكاديمي، بحي  ي ادل كل أسبخع تدريب سريري ) 

 

 (:2المادة )

 ( ساعة م تمدة.822ياخن عدد الياعات الم تمدة لنيل درجة دكتخر في الطب ) -أ 

تخزع ساعات ال طة الدراسية لنيل درجة دكتـخر فـي الطـب علـى مـرتلتين دراسـيتين كمـا هـخ مبيـن  -ب

 في الهد ل أدنا ،  تاخن مدة كل مرتلة ثالث سنخات على النحخ اآلتي:

ســاعة م تمــدة، تاــخن مخزعــة علــى الــينخات  008بمهمــخع  األساسـيةمرتلــة ال لــخم الطبيــة   -0

 الدراسية اال لى  الثانية  الثالثة.
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ســاعة م تمــدة، تاــخن مخزعــة علــى الــينخات  001بمهمــخع  الــيريريةمرتلــة ال لــخم الطبيــة  -8 

 الدراسية الراب ة  ال امية  اليادسة.

 

 

 مخزعة على الفصخل للثالث سنخات اال لى:األساسية فيما يلي ال طة االسترشادية لمرتلة ال لخم الطبية  -ج

 المجموع عدد الساعات المعتمدة  طبيعة المتطلبات المرحلة

 230 02 متطلبات الجامعة االجبارية مرحلة العلوم الطبية األساسية

  33 متطلبات التخصص االجبارية 

  23 متطلبات التخصص االختيارية 

 231 232 متطلبات التخصص االجبارية مرحلة العلوم الطبية السريرية

  1 متطلبات التخصص االختيارية 

  022 022 المجموع

11   First Year/ First semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD120

1 19027 General chemistry for MS 3 كيمياء عامة لطلبة الطب     

OR 
MD120

2 19035 
General chemistry for MS 

LAB 
مختبر كيمياء عامة 

     1 لطلبة الطب

UR 
MD110

1 19103 English 1  3 1لغة إنجليزية     

OR 
MD120

3 19029 Biophysics 3 الفيزياء الحيوية     

UR 
MD110

2 19105 Computer skills 3 مهارات الحاسوب     

OR 
MD120

4 19028 Biology for MS 3 أحياء لطلبة الطب     

OR 
MD120

5 19032 First AID 1 إسعاف أولي     

ER 
MD130

1 19041 Cell Biology 2 بيولوجيا الخلية     

OR 
MD120

6 19030 
Introduction to anatomy 

(Medical Terminology) 
مقدمة في التشريح 

     2 )مصطلحات طبية(
    TOTAL   21     
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 * نوع المتطلب )مرافق(.

 

 

 

 

12   First Year/ Second semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD120

7 19016 Biochemistry I  أحياء لطلبة الطب 19028 3 1الكيمياء الحيوية 

OR 
MD120

8 19015 Histology I  أحياء لطلبة الطب 19028 2 1علم االنسجة 

OR 
MD121

0 19004 

Human Anatomy I 

(Thorax, Abdomen & 

Pelvis) 
)الصدر،  1التشريح 

 19030 3 البطن والحوض(
مقدمة في التشريح 

 )مصطلحات طبية(

OR 
MD121

1 19022 

Human Anatomy I 

(Thorax, Abdomen & 

Pelvis) LAB 

 1مختبر التشريح 

)الصدر، البطن 

 19004 1 والحوض(
)الصدر،  1التشريح 

 البطن والحوض( *

UR 
MD110

3 19104 English Language 2  1لغة انجليزية  19103  3 2لغة انجليزية 

UR 
MD110

4 19102 Islamic Culture 3 ثقافة اسالمية     

OR 
MD121

2 19031 Organic Chemistry for MS 
الكيمياء العضوية لطلبة 

     3 الطب

OR 
MD121

3 19036 
Organic Chemistry for MS 

LAB 
مختبر الكيمياء العضوية 

 19031  1 لطلبة الطب
الكيمياء العضوية 

 * لطلبة الطب

    TOTAL   19     

13   First Year/ Summer semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

UR MD110 19101 Arabic Language 3 لغة عربية     

UR MD110 19106 Modern History of Pales-      3 تاريخ فلسطين الحديث

OR MD121 19033 Biostatistics for MS 
االحصاء الحيوي لطلبة 

     3 الطب
    total   9     
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22   Second Year/ Second semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD220

8 19012 
Human Anatomy III (head 

and neck) 
)الرأس  3التشريح 

 19023 2 والرقبة(
 2مختبر التشريح 

 )االطراف والظهر(

OR 
MD220

9 19024 
Human Anatomy III (head 

and neck) LAB 
 3مختبر التشريح 

 19012 1 )الرأس والرقبة(
)الرأس  3التشريح 

 والرقبة( *

OR 
MD221

0 19013 Pathology I  19017 4 1علم االمراض 
علم وظائف االعضاء 

1 

OR 
MD221

1 19003 Pharmacology I  1الكيمياء الحيوية  19016 4 1علم االدوية 

OR 
MD221

2 19005 Medical Physiology II  19017 3 2علم وظائف االعضاء 
علم وظائف االعضاء 

1 

OR 
MD221

3 19038 Physiology LAB 19005 1 مختبر وظائف االعضاء 
علم وظائف االعضاء 

2 

OR 
MD221

4 19007 General Microbiology 
علم االحياء الدقيقة 

 أحياء لطلبة الطب 19028 3 العامة

    TOTAL   18     

21   Second Year/ First semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD220

1 19008 
Human Anatomy II 

(Limbs & Back) 
)االطراف  2التشريح 

 19022 3 والظهر(

 1مختبر التشريح 

)الصدر، البطن 

 والحوض(

OR 
MD220

2 19023 
Human Anatomy II 

(Limbs & Back) LAB 
 2مختبر التشريح 

 19008 1 )االطراف والظهر(
)االطراف  2التشريح 

 والظهر( *

OR 
MD220

3 19006 Biochemistry II  1الكيمياء الحيوية  19016 3 2الكيمياء الحيوية 

OR 
MD220

4 19037 Biochemistry LAB 2الكيمياء الحيوية  19006 1 مختبر الكيمياء الحيوية 

OR 
MD220

5 19017 Medical Physiology I  أحياء لطلبة الطب 19028 4 1علم وظائف االعضاء 

UR 
MD210

1 19001 
Leadership and commu-

nication skills 
القيادة ومهارات 

     1 االتصال

OR 
MD320

5 19018 Behavioral science 3 علم السلوك     

OR 
MD220

7 19026 Human Embryology 19030 3 علم االجنة البشرية 
مقدمة في التشريح 

 )مصطلحات طبية(

OR 
MD221

6 19021 Histology  II  1علم االنسجة  19015 2 2علم االنسجة 

    TOTAL   21     
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 * نوع المتطلب )مرافق(.

 * نوع المتطلب )مرافق(.

 * نوع المتطلب )مرافق(.

 

 

 

 

23   Second Year/ Summer semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD221

5 19034 Medical Ethics 1 أخالقيات الطب     

OR 
MD221

6 19011 Medical Genetics 2الكيمياء الحيوية  19006 3 علم الوراثة 

ER 
MD230

1 19042 Medical nutrition 2 التغذية الطبية     

ER 
MD230

2 19043 Molecular Biology 2 االحياء الجزيئية     

UR 
MD210

2 19002 Community Service 1 خدمة المجتمع     
    TOTAL   9     

31   Third  Year/ First semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR MD320 19009 Pharmacology II  1علم االدوية  19003 4 2علم االدوية 

OR MD320 19014 Neuroanatomy 19024 3 التشريح العصبي 
 3مختبر التشريح 

 )الرأس والرقبة(

OR MD320 19010 Medical Microbiology 19007 3 االحياء الدقيقة الطبية 
علم االحياء الدقيقة 

 العامة

OR MD320 19057 Medical microbiology  
مختبر االحياء الدقيقة 

 19010 1 الطبية
االحياء الدقيقة 

 الطبية *

1O MD320 19056 Clinical psychology 3 علم النفس الطبي     

ER MD330 19039 Immunology مختبر االنسجة 19021 3 علم المناعة 

    TOTAL   11     
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OR: Obligatory Requirement, UR: University Requirement, ER: Elective Requirement 

مخزعة على الينخات الدراسية الراب ة اليريرية فيما يلي ال طة االسترشادية لمرتلة ال لخم الطبية  -د

  ال امية  اليادسة:

 

 

32   Third  Year/ Second semester 

  

Course 

Code 

Course 

num-

ber 
course name أسم المساق 

cred-

it 

hour 

Prerequisite 

# 
Prerequisite 

Name 

OR 
MD320

6 19020 Pathology II  1علم االمراض  19013 4 2علم االمراض 

OR 
MD320

7 19025 Pathology LAB 19020 1 مختبر علم االمراض 
( ( 2علم االمراض 

 مرافق

ER 
MD330

2 19040 Neuroscience التشريح العصبي 19014 3 علم األعصاب 

OR 
MD220

6 19019 
Public health 

&Epidemiology 
الصحة العامة وعلم 

 19033 3 االوبئة
االحصاء الحيوي 

 لطلبة الطب

ER 
MD330

3 19044 Hematology 19005 2 علم الدم 
علم وظائف االعضاء 

2 

ER 
MD330

4 19045 Medical Endocrinology 19005 2 علم الغدد 
علم وظائف االعضاء 

2 

ER 
MD330

5 19046 Clinical Chemistry 2الكيمياء الحيوية  19006 3 الكيمياء الطبية 

    TOTAL   11     

    Fourth Year 

  Course Code Course 

number course name إسم المساق CH   pre-req 

OR MD4201 19201 Introduction to Clinical Medicine 
مقدمة في الطب السريري 

     4 )في الصف(

OR MD4202 19202 Internal Medicine (Junior) )10 الطب الباطني )مبتدىء     
OR MD4203 19203 General surgery (Junior) )10 جراحة عامة )مبتدىء     
ER MD5301 19217 Free elective 4 مساق إختياري حر     

OR MD5211 19218 Health Economics (In Class)  اقتصاديات الصحة )في

     2 الصف(

OR MD4205 19205 Obstetrics & Gynecology (Junior)  التوليد واالمراض النسائية

     8 )مبتدىء(

OR MD4206 19206 Selected Medical Specialties ( 3 
تخصصات طبية مختارة 

     6 )ثالث تخصصات فرعية(

OR MD4207 19207 Research methods (In Class) )2 طرق البحث )في الصف     
    TOTAL   64     
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Course 

Code 
Course 

number course name إسم المساق CH   pre-req 

OR MD5201 19208 

Orthopedics and trau-

matology, surgical emer-

gencies 

جراحة العظام والكسور ، 

 حاالت الطوارئ الجراحية
4 19203 

General 

surgery 

(Junior) 

OR MD5202 19209 

(Ear, Nose, and Throat) 

E.N.T االنف واالذن والحنجرة 
2 19203 

General 

surgery 

(Junior) 
OR MD4204 19204 Pediatrics (Junior) )8 طب االطفال  )مبتدىء     

OR MD5203 19210 Selected Medical Spe-
تخصصات طبية مختارة 

     6 )ثالث تخصصات فرعية(

OR MD5204 19211 Selected Medical Spe-
تخصصات طبية مختارة 

     6 )ثالث تخصصات فرعية(

OR MD5205 19212 

Community & Family 

Medicine طب االسرة والمجتمع 
4 19202 

Internal 

Medicine 

(Junior) 

OR MD5206 19213 
Emergency medicine طب الطوارئ 

4 19202 

Internal 

Medicine 

(Junior) 
OR MD5207 19214 Forensic Medicine 2 الطب الشرعي     

OR MD5208 19215 
Clinical Neurosciences 

and related subjects 
علم األعصاب السريرية 

     2 والمواضيع المتعلقة

OR MD5209 19216 
Psychiatry and Behavior-

al Sciences 
الطب النفسي والعلوم 

     4 السلوكية

OR MD5212 19219 
Medical Imaging (In 

Class) )التصوير الطبي )في الصف 
2     

OR MD5213 19220 
Research Project (In 

Class) )مشروع بحث )في الصف 
4   

  
    TOTAL   61     

    Sixth Year 

  
Course 

Code 
Course 

number course name إسم المساق CH   pre-req 

OR MD6201 19221 

Internal Medicine 

(Senior) )الطب الباطني )متقدم 
10 19202 

Internal 

Medicine 

(Junior) 

OR MD6202 19222 
General surgery (Senior) )جراحة عامة )متقدم 

10 19203 

General 

surgery 

(Junior) 

OR MD6203 19223 Pediatrics (Senior) )طب االطفال  )متقدم 
8 19204 Pediatrics 

(Junior) 

OR MD6204 19224 

Obstetrics & Gynecology 

(Senior) 
التوليد واالمراض النسائية 

 )متقدم(
8 

19205 
Obstetrics 

& Gynecolo-

gy (Junior) 

OR MD6205 19225 
Cardiology طب القلب 

4 
19202 

Internal 

Medicine 

(Junior) 

    TOTAL   40     
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OR: Obligatory Requirement, UR: University Requirement, ER: Elective Requirement 

 (.Appendix 0) 0 ص  المياقات الم تمدة في ال طة الدراسية ملحق ب ذ  الت ليمات في ملحق  - 

 

  مدة الدراسة  ال بء الدراسي

 (: 7المادة )

أ. مدة الدراسة لنيل درجـة دكتـخر فـي الطـب هـي سـ  سـنخات دراسـية  تبيـن ال طـة الدراسـية للبرنامـج 

 المياقات التي ت طى  في كل سنة دراسية.

( عشر سنخات دراسـية 01( هخ ) MDب. الحد األعلى لمدة الدراسة للحصخل على درجة دكتخر في الطب ) 

 للمهلس منح طالـب الـينة اليادسـة الـذي رسـب في ـا للمـرة األ لـى  اسـتنفذ بـذلك الحـد األعلـى 

 لمدة الدراسة سنة إضافية  اتدة زيادة عن الحد األعلى. 

( مــن هــذ  الت ليمــات، ال يهــخز أن 07ج. مــل مراعــاة مــا  رد فــي الفقــرة )ب( مــن هــذ  المــادة  المــادة )

( 0يقضي الطالب أكثر من سنتين دراسـيتين فـي أي سـنة مـن الـينخات ال مـس األ لـى أ  أكـثر مـن )

 سنخات في الينة اليادسة .

د. ياخن الحد األعلى ل دد الياعات الم تمـدة المـيمخح التـيهيل بـه فـي كـل مـن الفـصلين الدراسـيين 

( ساعات م تمدة في الـد رة الـصيفية مـن الـينخات األ لـى 01( ساعة م تمدة  )80األ ل أ  الثاني )

 الثانية  الثالثة  يهخز أن يصل ال بء الدراسي الميمخح به في الـينخات المـذكخرة  فـي الفـصلين 

( ســاعة 00( ســاعة م تمــدة بمخافقــة ال ميــد  فــي الــد رة الــصيفية إلــى )88األ ل أ  الثــاني إلــى )

 م تمدة  ذلك بحاالت مبررة  بمخافقة ال ميد.

 . يضل المهلس التقخي  الهام ي ال ا  بالبرنامج في بدايـة كـل عـام أكـاديمي،  يتـ  إعالنـه للطلبـة 

 على المخقل االلاتر ني  على لختات ا عالن.

 

 المخافبـــــــــــــــة

 (: 2المادة )

أ . ُيــشترط علــى جميــل طلبــة برنــامج الطــب المخافبــة فــي جميــل المــياقات الــتي يــيهل في ــا الطالــب 

 يقخم مدرس المياق بتثبي  الحضخر  الغيـاب فـي كـل ) المحاضـرات  المناقـشات  التـدريب ال ملـي 

 الــيريري  الزيــارات الميدانيــة(  غــير ذلــك مــن أنــشطة ت ليميــة،  ذلــك تــيب الــياعات المقــررة لاــل 

مياق في ال طة الدراسية  على كشخ  حاصة يحتفظ ب ا رئيس القي  ا  الدائرة إلى ن ايـة الـينة 

 التالية.
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% )مــن 01ب . ال يــيمح للطالــب بالتغيــب عــن المــياقات الطبيــة الــتي تطــرح لطلبــة البرنــامج ألكــثر مــن )

ــاب عــن أي مــن النــشاطات الت ليميــة  مهمــخع الــياعاتج األســابيل المقــررة لاــل مــياق،  ي تــبر الغي

 اليريرية في أي يخم من األيام الدراسية بمثابة غياب يخم كامل.

%( مـن مهمـخع الياعاتجاألسـابيل المقـررة لمـياق مـن المـياقات 01ج.  إذا غاب الطالب عـن أكـثر مـن )

الطبيــة بــد ن عــذر مرضــي أ  ق ــري يقبــل بــه ال ميــد، فأنــه يحــرم مــن التقــدم لهميــل االمتحانــات 

الالتقة ) بما في ذلك امتحان ا كمال(  ي تبر راسبا في ذلك المياق  يرصد له الحد األدنى ل المـة 

المياق )هــ(  ي تـبر محر مـًا بـيبب الغيـاب،  فـي جميـل األتـخال تـدحل نتيهـة ذلـك الرسـخب فـي 

تياب م دل الطالب في تلك الينة  تطبق عليه في تين ا شـر ط االنتقـال مـن سـنة دراسـية فـي 

 ( من هذ  الت ليمات .07،02،00برنامج الطب الى الينة التي تلي ا تيب المادة )

%( من مهمـخع الـياعات المقـررة لمـياق مـا مـن المـياقات الطبيـة  01د . إذا غاب الطالب عن أكثر من )

 كان هذا الغياب ب ذر ق ري أ  مرضي يقبلـه ال ميـد فـال يهـخز أن يتهـا ز الغيـاب بمهمخعـه عـن )

 %( من مهمخع الياعات أ  األسابيل المقررة. 00

( مـن هـذ  الت ليمـات يهـخز للمهلـس النةـر فـي 02هـ . مل مراعاة مـا  رد فـي الفقـرة )أ( مـن المـادة )

%( مـن مهمـخع الـياعات ج االسـابيل المقـررة ألي  81الحاالت التي يتها ز في ا غياب الطالـب نـيبة )

مياق من المياقات الطبية ب ذر مقبخل  اعتبار  منيحبًا مـن الـينة الدراسـية  ت تـبر دراسـته فـي 

تلك الينه مؤجله  ال ي تبر راسبًا في هذ  الحالة  يبلغ ال ميد القبخل  التيهيل حطيـًا أ  الاتر نيـًا 

بذلك،  ييتثنى من ذلك المياقات غير الطبية تي  تطبق علي ـا ت ليمـات منـح درجـة الباـالخريخس 

 فيما ي ص االنيحاب من المياقات  تطبيق شر ط المخافبة في ا. 

  . يشترط في ال ذر المرضي أن ياخن بتقرير طبي م تمد،  أن ُيقـّدم هـذا التقريـر الـى ال ميـد حـالل )

م الطالب ما يثب 78  ( ساعة.78عذر  للمهلس ب د مر ر ) ( ساعة.  في الحاالت الق رية يقدِّ

%( مـن مـدة التـدريب  كـان االنقطـاع ب ـذر 81ز . اذا انقطل الطالب عن التدريب ال ملي لفـترة ال تتهـا ز )

ق ري ا  مرضي يقبل به ال ميد، يهخز لل ميد الـيماح للطالـب بت ـخيت فـترة التـدريب الـتي تغيـب 

عن ا، اذا رأ  ال ميد ان ذلك ال يؤثر على التدريب من الناتية الفنيـة،  ال يـشمل التـدريب ال مـل فـي 

 الميتشفيات  ال يادات الذي يت  بإشرا  اعضاء ال يئة التدرييية.

ح.  تطبـق علــى المــياقات غـير الطبيــة اتاــام  شـر ط  ت ليمــات المخافبــة فـي ت ليمــات منــح درجــة 

 الباالخريخس.

 التيهيل كل فيما ي صه، مـيؤ لخن عـن  التدريس  المحاضر ن  عميد القبخل ط. ال ميد  أعضاء هيئة

 تنفيذ أتاام المخافبة آنفة الذكر.

 

 االحتبارات  االمتحانات  الم دالت  ال المات

 (: 2المادة )

تحتيب ال المة الن ائيـة للطالـب فـي المـياق بالنـيبة المئخيـة  ألقـرب عـدد صـحيح،  ترصـد بـالرمخز  -أ 

م على أساس النهاح  الرسخب فقط.  ييتثنى من ذلك المياقات االستدراكية ادنا ،    التي تقخَّ
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 االحتبارات  االمتحانات: -ب

. تتاخن ال المة الن ائية للطالب في المياق من مهمخع عالمات أعمـال الفـصل أ  الـينة التـي 0 

 تصل علي ا  عالمة االمتحان الن ائي لذلك المياق.

. ي قـد االمتحــان الن ــائي لاــل مـياق مــرة  اتــدة فــي ن ايــة كـل مــياق أ  فــي ن ايــة الفــصل 8

ن ايــة الــينة الدراســية،  ذلــك تــيب طبي ــة المــياق،  ياــخن هــذا االمتحــان  الدراســي أ  فــي

كتابيًا  شاماًل لمقرر المياق،   يهخز أن يشمل االمتحان الن ائي جزًء شفخيًا أ  عمليًا أ  تقـاريرًا  

ص ل ا نيبة مئخية من ال المة.   ُت صَّ

 تشتمل األعمال الفصلية أ  الينخية للمياق على ما يلي: .0 

 االحتبارات الشفخية أ  التقارير أ  البحخث.  -أ 

امتحانات فصلية ا  سنخية تيب طبي ة المياق، تحدد للطلبة في بداية الفـصل الدراسـي  -ب 

 أ  الينة الدراسية.

كل مـن يتغيـب ب ـذر عـن امتحـان فـصلي أ  سـنخي م لـن عنـه، عليـه أن يقـدم مـا يثبـ  عـذر   .1

( ســاعة ا  عنــد ز ال ال ــذر،  فــي تالــة قبــخل ال ــذر يقــخم مــدرس ج مدرســخ 78لل ميــد حــالل )

 المياق بإجراء امتحان ت خيضي للطالب بمخعد يحدد  ال ميد.

. كل من يتغيب عن امتحان فصلي أ  سنخي م لن عنه بد ن عذر مرضي ا  ق ري يقبله ال ميد 0

 ترصد له عالمة )صفر( في ذلك االمتحان  تحيب في ال المة الن ائية  لذلك المياق.

 مل مراعاة ما  رد في الفقرة )ب( من هذ  المادة:  -ج

ـد لـه مالتةـة غـير ماتمـل )ن.م( فـي حانـة ال المـة 0 . كل مـن يتغيـب عـن االمتحـان الن ـائي ترصَّ

 الن ائية للمياق.

( سـاعة مـن تاريـ  78. كل من يتغيب عن االمتحان الن ائي الم لن عنه،  ل  يتقدم ب ـذر  حـالل )8

انت اء االمتحان الن ائي أ  تقدم ب ذر ل  يقبلـه ال ميـد ت ـد عالمتـه فـي تلـك المـياق صـفرًا، 

د له عمادة القبخل  التيهيل عالمة )هـ(  بنتيهته الن ائية للمياق.   ترصِّ

 . غياب الطلبة عن امتحان ن ائي م لن:0

إذا غــاب الطالــب عــن امتحــان ن ــائي م لــن عنــه فــي الــينخات )اال لــى، الثانيــة،  الثالثــة( ب ــذر   -أ 

مرضي ا  ق ري يقبله ال ميد ترصـد لـه مالتةـة غـير ماتمـل  يهـر  لـه امتحـان تاميلـي ب ـد 

االنت اء من االمتحانات الن ائيـة بالتنـييق مـل رئيـس القـي  لياـخن فـي مـدة اقـصاها االسـبخع 

Course Code Course number course name اسم المساق CH 

MD2102 19002 Community Service 1 خدمة المجتمع 

MD2215 19034 Medical Ethics 1 أخالقيات الطب 

MD1205 19032 First AID 1 إسعاف أولي 
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اال ل من بداية الفصل التالي للفصل الذي تغيب فيـه عـن االمتحـان، أمـا اذا كانـ  نتيهـة المـياق 

ســنخية فيهــب ان ال يتهــا ز مخعــد االمتحــان التاميلــي اســبخعًا قبــل بــدء ال ــام الدراســي التالــي 

لل ام الذي تغيب فيه عن االمتحان،  في تالـة اسـتمرار ال ـذر المرضـى ا  الق ـري الـى مـا ب ـد 

ابتــداء الفــصل التــالي ا  ال ــام التــالي يهــخز للمهلــس األكــاديمي اجــراء امتحــان تاميلــي يحــدد  

ال ميــد فــي مخعــد اقــصا  االســبخع اال ل مــن بدايــة الفــصل الدراســي التــالي أ  ال ــام الدراســي 

التالي  اعتبار  راسبًا في المياق جالمـياقات فـي تـال لـ  يتقـدم لالمتحـان مـل مراعـاة مـا  رد 

( من هذ  الت ليمـات، أ  اعتبـار  منـيحبًا مـن جميـل المـياقات اذا 02في الفقرة )أ( من المادة )

كان  من مياقات الت صص،  في جميل الحاالت اذا اعتبر الطالـب منـيحبًا مـن جميـل المـياقات 

 ت تبر دراسته في تلك الينة مؤجلة  ال ي تبر راسبًا في هذ  الحالة.

إذا غـاب الطالـب عـن امتحـان ن ـائي م لــن عنـه فـي الـينخات )الراب ة،ال امية،اليادسـة( ب ــذر   -ب

مرضي ا  ق ري يقبله ال ميد ترصـد لـه مالتةـة غـير ماتمـل  يهـر  لـه امتحـان تاميلـي ب ـد 

االنت اء من االمتحانات الن ائية بالتنييق مل المدرس لياخن )حطيًا، ا  الاتر نيـًا(  ياـخن ماافئـًا 

لالمتحان الذي غاب عنه بنخعية االسئلة  ميتخاها في مـدة اقـصاها اسـبخع قبـل بدايـة الفـصل 

التــالي للفــصل الــذي تغيــب فيــه عــن االمتحــان، أمــا اذا كانــ  نتيهــة المــياق ســنخية فيهــب ان ال 

يتها ز مخعد االمتحان التاميلي اسبخعًا قبل بدء ال ام الدراسي التـالي لل ـام الـذي تغيـب فيـه 

عن االمتحان،  في تالة استمرار ال ـذر المرضـي ا  الق ـري الـى مـا ب ـد ابتـداء الفـصل التـالي ا  

ال ام التالي يهخز اجراء امتحان تاميلـي بقـرار مـن المهلـس  يحـدد  ال ميـد فـي مخعـد اقـصا  

االســبخع اال ل مــن بدايــة الفــصل الدراســي التــالي أ  ال ــام الدراســي التــالي  اعتبــار  راســبًا فــي 

المياق جالمياقات في تال ل  يتقدم لالمتحان أ  مل مراعاة ما  رد في الفقرة )أ( مـن المـادة 

( من هذ  الت ليمات، اعتبـار  منـيحبًا مـن جميـل المـياقات اذا كانـ  مـن مـياقات الت ـصص 02) 

 في جميل الحاالت اذا اعتبر الطالب منيحبًا من جميل المياقات ت تبر دراسـته فـي تلـك الـينة 

 مؤجلة  ال ي تبر راسبًا في هذ  الحالة.

 

يز د ال ميد القبخل  التيهيل بنتيهة االمتحان التاميلي قبل الدراسة في الفصل أ  ال ـام التـالي،  -1

 بن ايــة االســبخع الثــاني مــن بدايــة الفــصل ا  ال ــام الدراســي فــي تالــة اســتمرار ال ــذر بقــرار مــن 

 المهلس.

 

 ياخن ا طار ال ام لالحتبارات  االمتحانات  مخاعيدها للمياقات الطبية على النحخ اآلتي:  د.   

 مياقات الينخات األ لى  الثانية  الثالثة:  -0

% كحـد أقـصى مـن 21التي تحـخي جـزًء عمليـًا ي ـصص للعمـال الفـصلية :  المياقات النةرية  -أ

ال المــة الن ائيــة كحــد أقــصى تيــ  ُيهــر  احتبــاران فــصليان علــى األقــل  قــد تاــخن هــذ  

االحتبـارات كل ـا ا  ب ـض ا علـى شــال امتحانـات تحريريـة ا  شـفخية ا  عمليـة، أ  بخاســطة 

الحاسخب أ  تقارير أ  بحخث، على أن يت  تحديد طبي ة االمتحانات  مخاعيدها للطلبـة فـي 

بداية كل فصل دراسي  تيب ما يقرر  المهلس  تنـاق  أ راق االمتحانـات مـل الطلبـة ب ـد 

ــة االمتحــان الن ــائي  ي ــصص  ــل بداي ــة قب ــائج األعمــال الفــصلية للطلب ــن نت ــصحيح ا  ت ل ت

 % من ال المة الن ائية كحد أدنى. 11لالمتحان الن ائي 
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يقـخم القـي  الـذي يطـرح المـادة ببيـان كيفيـة تخزيـل ال المـات التـي  المياقات ال ملية: -ب

 تخضل للمياقات ال ملية قبل بداية الفصل الدراسي. 

 :مياقات الينة الراب ة  الينة ال امية -8

 تخزع ال المات الن ائية التي تخضل لال مياق كما يلي: 

 %  لتقيي  مدرس المياق أ  مدرسي المياق أثناء التدريب اليريري.00 ·

% لالمتحان اليريري الذي ُيهر  ب د االنت اء من فترة التدريب اليريري للمياق  يحدد 80  ·

 مهلس القي  مخعد إجرائه. 

% لالمتحان الاتابي الذي ي قد ب ـد االنت ـاء مـن التـدريب الـيريري فـي مخعـد يحـدد  21 ·

 المهلس االكاديمي في مطلل كل عام دراسي  تطبق هذ  الفقرة على جميل الطلبة.

 

 :مياقات الينة اليادسة  تخزع كما يلي  -0

 المياقات االحتيارية ) متطلبات الت صص االحتيارية (  ُتحدد نتيهت ا ب المة ناجح أ  راسب. -أ

 المياقات االجبارية  ُتخزع ال المات الن ائية كما يلي: -ب

 

 %  لتقيي  مدرس المياق )أ  مدرسي( المياق أثناء التدريب اليريري.01 ·

 %  لالمتحان اليريري الن ائي الذي ي قد في آحر الينة.01 ·

 %  لالمتحان الاتابي الن ائي الذي ي قد في آحر الينة. 21 ·

 يحدد المهلس االكاديمي مخاعيد االمتحانات الن ائية في مطلل كل عام  دراسـي تـيب 

التقخي  االكاديمي الم تمد من قبل المهلس، تيـ  ياـخن االمتحـان الـيريري الـشامل يـخم 

الهم ة بخجخد فريق الممتحنين المت صصين الم تمد من قبل المهلس،  يمتحن الطالب فـي 

جميل األقيام بخجخد طبيب احـصائي حـارجي  عـضخ ال يئـة التدريـيية المنتـدب مـن قبـل 

 ال ميد.

ــ . ت لــن للطلبــة نتــائج األعمــال الفــصلية حــالل فــترة أقــصاها قبــل اســبخع مــن بدايــة االمتحانــات 0 -هـ

الن ائية النةرية لتصحيح األحطاء التي قد تحصل قبل اعتمادها من القي  تم يـدًا لدمه ـا 

 بال المات الن ائية  ارسال ا الى القبخل  التيهيل.

. ال يهــخز ت ــديل أي عالمــة مــن عالمــات األعمــال الفــصلية ب ــد  صــخل ال المــات الــى القبــخل 8

  التيهيل.

ال يهخز للطالب الحاصل على مالتةة غير ماتمل تأجيل دراسته في الهام ـة للفـصل ج الفـصخل  - 

ـد  الالتقة إال ب د إزالة هذ  المالتةة ضمن الفترة المحددة في هـذ  المـادة  حـال  ذلـك ترصِّ

 له عمادة القبخل  التيهيل الحد االدنى من عالمة المياق )هـ(.
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 (: 01المادة )

 على مدرس المادة إعالم طلبته مل بداية كل فصل دراسي عن أسلخب التقيي  لتحصيل الطالب. -أ

. تناق  أ راق االحتبارات الفـصلية مـل الطلبـة ب ـد تـصحيح ا حـالل أسـبخع مـن تـاري  االحتبـار،  ب ـد 0  –ب

مناقشت ا ترسل نتائج االحتبارات الى القي   الى ال ميد في تـال المـياقات المـشتركة بيـن أكثـر 

من قـي .  يهـب إعـالن مهمـخع األعمـال الفـصلية ا  الـينخية قبـل أسـبخع علـى االقـل مـن فـترة 

 االمتحانات الن ائية. 

تحفظ أ راق االمتحان الن ائي الخرقية أ  ا لاتر نية لمـدة سـنة دراسـية، ثـ  يهـري التـصر  ب ـا بنـاًء  -8

 على قرار من المهلس االكاديمي.

ــات  -0 ــارات  االمتحان ــل أ راق االحتب مــدرس ج مدرســخ المــياق  منــيقخها مــيؤ لخن عــن تــصحيح جمي

 للمياقات التي يدرسخن ا،  عن رصد عالمات ا بشال صحيح  ن ائي .

سـاعة مـن تاريـ   81ترسل كشخ  ال المات التفصيلية  الن ائيـة بالنـيب المئخيـة إلـى القـي  حـالل  -1

 عقد االمتحان لدراست ا  تدقيق ا  رف  ا إلى ال ميد  ذلك للب  في ا من المهلس االكاديمي.

يقخم ال ميد أ  من ينخب عنه باعتماد  إرسال النتائج الن ائية آليًا لهميل المياقات المطر تـة فـي   -0 

البرنـامج تــيب مخاعيــد امتحانات ــا  اعتمادهــا مــن المهلــس االكــاديمي  البــ  في ــا إلــى القبــخل 

 التيهيل مباشرة لرصدها  إعالن ا تيب األصخل  يمنل إعالن عالمة أي طالب قبل تـيليم ا إلـى 

 القبخل  التيهيل. 

يهخز للطالب مراج ة ال المة الن ائية لمـاد  مـا مـن حـالل التقـدم بطلـب إلـى ال ميـد علـى النمـخذج  -2

دنـانير عـن  01الم تمد في مدة أقصاها أسبخعين ب د إعالن نتائج تلك المـياق مقابـل دفـل مبلـغ 

كل طلب يتقدم به لمراج ـة أيـة عالمـة مـن عالماتـه فـي االمتحـان الن ـائي، تيـ  يقـخم ال ميـد 

بتشايل لهنة تتاخن من ال ميد أ  من ينيبـه،  مـدرس المـياق أ  أتـد مدرسـي المـياق فـي تـال 

 ت ذر  جخد المدرس ليت  النةر في الطلب تيب االجراءات التالية:

يتــ  التحقــق مــن عــدم  جــخد اســئلة لــ  يتــ  تــصحيح ا أ   جــخد حطــأ فــي التــصحيح أ  فــي جمــل  -أ

 ال المات أ  نقل ا أ  غير ذلك .

 ت تمد اللهنة في التصحيح الحل النمخذجي المقدم من مدرس المياق. -ب

 ي تبر قرار اللهنة تنييبًا لل ميد الذي ينيب إلى المهلس األكاديمي الت اذ القرار المناسب. -ج

 ُت تمد نفس اللهنة في تال تقدم أكثر من طالب بطلب لمراج ة ال المة لمياق ا  اكثر.  -د 

 

 تخزيل عالمات المياقات

 (: 00المادة )

 %(  011الحد االعلى ل المة المياق هخ )  -أ
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%(  تقابـل 21ياخن الحد األدنى ل المة النهاح فـي مـياقات مرتلـة ال لـخم الطبيـة االساسـية هـخ ) -ب

 الرمز )د(.

 %(  تقابل الرمز )ج(.71ياخن الحد األدنى ل المة النهاح في مياقات المرتلة اليريرية هخ ) -ج

 ( نقطتان فقط .8.11الحد االدنى للنهاح في الم دالت الينخية  الم دل التراكمي ) -د

 تصنَّ  عالمة المياقات  فق الهد ل التالي:   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالمة

 ع/النصية

 العالمة 

 Eالنصية/

 العالمة

 النهائية

 الدرجة

 المئوية 

 النتيجة/ 

المرحلة 

 النتيجة/ 

 المرحلة السريرية

 Eالتقدير/ التقدير/ع

 Distinction متميز ناجح ناجح A 4.0 95-100 أ

 Excellent ممتاز ناجح ناجح A- 3.7 90-94 -أ

 Very good جيد جدا  ناجح ناجح B+ 3.3 87-89 ب+

 Very good جيد جدا ناجح ناجح B 3.0 83-86 ب

 Very good جيد جدا ناجح ناجح B- 2.7 80-82 -ب

 good جيد ناجح ناجح C+ 2.3 75-79 ج+

 good جيد ناجح ناجح C 2.0 70-74 ج

 Fair متوسط راسب ناجح C- 1.7 67-69 -ج

 Satisfactory مقبول راسب ناجح D+ 1.3 64-66 د+

 Satisfactory مقبول راسب ناجح D 1.0 60-63 د

 Fail مقصر راسب راسب E 0.0 <60 هـ

منسحب مع  WF 0.0 س.ر
 رسوب

   Fail مقصر
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 تصن  الم دالت  التقديرات اآلتية للم دل الينخي  الم دل التراكمي  فق الهد ل التالي:  -  

 

 

تصن  ال المات النصية التي ال تدحل في تياب الم دل الينخي أ  الـتـراكـمـي  فـق الـهـد ل   -ز 

 التالي:

 

 

 الم دل الينخي  الم دل التراكمي

 (: 08المادة )

. يحـيب الم ـدل الـينخي بــضرب ال المـة الن ائيـة لاــل مـياق فـي عــدد سـاعاته الم تمـدة،  قــيمة 0

مهمخع تخاصل الضرب الناتهة على مهمخع عدد الياعات الم تمـدة لتلـك المـياقات.  ذلـك لهميـل 

 .التي كان الطالب قد سهل في ا في تلك الينة  تصل في ا على عالمةالمياقات 

 Descriptor التقدير التراكمي المعدل

 Distinction متميز 4

 Excellent ممتاز 3.7-3.99

 Very Good جيد جدا 3.0-3.69

 Good جيد 2.5-2.99

 Fair متوسط 2.0-2.49

 Satisfactory مقبول 1.7-1.99

 Not qualified for graduation مقصر 1.7>

 التفسير Eالعالمة النصية/ العالمة النصية/ع

في حال عدم  Eغير مكتمل/ تحول الى  I غ.م
 االكتمال

 منسحب في الفترة القانونية W س

 ناجح P ن

 راسب F ر

 قيد الدراسة IP ق.د

 عالمة محتسبة T ح

 عالمة محتسبة بنجاح TP ح.ن

 عالمة محتسبة برسوب TF ح.ر
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. يحيب الم دل التراكمي بضرب ال المـة الن ائيـة لاـل مـياق فـي عـدد سـاعاته الم تمـدة،  قـيمة 8

مهمخع تخاصل الضرب الناتهة على مهمخع عدد الياعات الم تمـدة لتلـك المـياقات.  ذلـك لهميـل 

 .التي كان الطالب قد سهل في ا منذ التحاقه بالبرنامج  تصل في ا على عالمةالمياقات 

 . يثب  الم دل الينخي  الم دل التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين .0

. تــدحل نتــائج جميــل متطلبــات الهام ــة ا جباريــة  االحتياريــة الــتي يدرســ ا الطالــب  المــشمخلة فــي 1

ال طة الدراسية بحياب الم دل الينخي للينة األ لى عند االنت اء مـن دراسـة تلـك المـياقات بـصر  

 النةر عن الينة التي درس في ا تلك المياقات.

. ال تدحل متطلبات الهام ة ا جبارية أ  االحتيارية في تياب الم دل الينخي للـينخات )الثانيـة  تتـى 0

 اليادسة(. 

2 . 

( فـأكثر علـى الئحـة الـشر  0.7يضل ال ميد اس  الطالـب الـذي يحـصل علـى م ـدل سـنخي مقـدار  ) -أ

 يثب  ذلك في سهله األكاديمي ما ل  يان قد ُفصل بيبب عقخبة تأديبية لتلك الينة  ال يقـل عـدد 

 ( ساعة م تمدة تدحل عالمات ا في تياب م دله الينخي.01ساعات النهاح في تلك الينة عن )

ي تبر الطالب األ ل على الطلبة ال ريهين في البرنامج اذا تصل علـى أعلـى م ـدل عـام علـى الفـخج  -ب

 ( سنخات.2الذي ت رج م ه، شريطة أن ال تزيد مدة دراسته الف لية عن)

 (: 00المادة )

ي ين ال ميد أتد مدرسي المياق منـيقا فـي تـال  جـخد أكـثر مـن مـدرس للمـياق أ  فـي تالـة  -أ     

 المياقات مت ددة الش ب،  ذلك بالت ا ن مل  مدرسي المياق اآلحرين  بإشرا  ال ميد.

ــي مــيؤ لية  -ب  ــد مــن مدرســي المــياق بتخل ــار  ال مي ــد أ  منــيق المــياق أ  مــن ي ت يقــخم ال مي

ا شرا  على طباعة األسئلة ب د مناقشت ا  إقرارها من قبل ال ميد  ا شـرا  علـى تـصحيح أ راق 

االمتحانات  هخ ميؤ ل عـن نقـل النتـائج إلـى الاـشخفات  القـخائ  ال اصـة بالـشال الـصحيح فـي 

 تالة المياقات التي يدرس ا أكثر من مدرس أ  المياقات مت ددة الش ب.

 

 شر ط النهاح  االنتقال

 (: 01المادة )

 :شر ط االنتقال من مرتلة ال لخم الطبية االساسية الى مرتلة ال لخم الطبية اليريرية -أ

 ( على االقل.8501النهاح في الينخات الثالث اال لى  الحصخل على م دل تراكمي ) -0 

االنت اء من دراسة متطلبات ال طة الدراسية لمرتلة ال لخم الطبية االساسية )كما  ردت   -8 

مل سنخات،  0( من هذ  الت ليمات(،  ذلك في مدة ال تتها ز 2في الفقرة )ب( من المادة )

 ( من هذ  الت ليمات.7مراعاة ما  رد في فقرة )ج( من المادة )
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ُي د الطالب ناجحا في اي سنه من الينخات الدراسية،  ينتقل من سنة دراسـية إلـى الـينة التـي  -ب

 تيب ال طة الدراسية إذا تقق الشرطين التاليين: تلي ا

 

النهاح في كل المياقات التي درس ا في تلك الينة  المقررة في ال طة الدراسية، ييتثنى مـن  -0

 هذا الشرط متطلبات الهام ة.

( نقطتيـن فـأكثر تـيب مـا  رد فـي ت ريـ  الم ـدل الـينخي 8511الحصخل على م ـدل سـنخي ) -8

 ( من هذ  الت ليمات.08(،  ما  رد في المادة )00في الفقرة )ج( من المادة )

  

مل مراعاة ما  رد في فقرة )ب( من المادة )شر ط االنتقال من الينة اال لى الى الينة الثانية: (: 00المادة )

 ( من هذ  الت ليمات: 01

 أ. ي تبر الطالب ناجحًا في الينه اال لى  ينتقل الى الينة الثانية اذا تقق اتد البنخد التالية: 

. النهاح في جميل مياقات البرنامج االجبارية للينة األ لى تيب ال طة الدراسية  الحصخل علـى 0

 ( نقطتين فأكثر.8511م دل سنخي )

مــن  ( ســاعات م تمــدة أ  أقــل2فــي مــياقات مهمــخع ســاعات ا الم تمــدة ). إذا رســب الطالــب 8

مــياقات الــينة األ لــى مــن غــير متطلبــات الهام ــة تــيب ال طــة الدراســية، يحــق لــه التقــدم 

مي المتحان اكمال في تلك المياقات التي رسب في ا  بدء ال ام األكادي  ذلك قبل اسبخع من 

 بمخعد يحدد  ال ميد  في تال نهاتــه فــي هــذ  المــياقات  تــصخله علــى م ــدل  التالي

( نقطتين، يرفل الى الينة الثانيـة.  ب ـال  ذلـك ي تـبر راسـبًا فـي تلـك 8511سنخي ال يقل عن )

 الينة. 

إذا كان الطالب ناجحا في جميل المياقات ا  ناجحًا في ا ب د تقدمه المتحان االكمـال  كـان تاصـاًل  .0

( نقطتين، فأنه يحـق لـه التقـدم المتحـان تاميلـي فـي 8511ا  تصل على م دل سنخي أقل من )

مــياق أ  مــياقات ي تارهــا الطالــب مــن المــياقات الــتي يتــ  طرت ــا فــي البرنــامج بحيــ  ال يزيــد 

سـاعات م تمـدة  2مهمخع عدد ساعات ا في الحالتين مهتم تين قبـل  ب ـد امتحـان االكمـال عـن 

 ذلك قبل بدء الفصل الدراسي األ ل مـن ال ـام األكـاديمي التـالي فـي مخعـد يحـدد  ال ميـد  إذا 

( نقطتيــن فــأكثر ينتقــل إلــى الــينة الثانيــة، 8511تماــن الطالــب مــن رفــل م دلــه الــينخي إلــى )

  ب ال  ذلك ُي د راسبًا في تلك الينة.

 ي تبر الطالب راسبا في الينة األ لى:  -ب 

( ســاعات م تمــدة مــن  2. إذا رســب فــي مــياقات مهمــخع عــدد ســاعات ا الم تمــدة اكــثر مــن ) 0

 مياقات الينة األ لى تيب ال طة الدراسية.

ند)أج. إذا رسب الطالب 8 في الب ( ا  8في امتحان االكمال ألي مياق من المياقات التي تقدم ل ا 

( مـن هـذ  0في االمتحان التاميلي ألي مياق من المياقات التي تقـدم ل ـا فـي البنـد )أج

 ( فال ينتقل إلى الينة الثانية  ي تبر راسبًا في الينة اال لى.8.11 كان م دله اقل من )المادة 



27 

( نقطتيـن فـأكثر ب ـد إجـراء االمتحـان المـشار اليـه 8511. إذا ل  يحصل الطالب على م ـدل سـنخي )0

 ( من هذ  المادة.  0في الفقرة )أج

 إذا رسب الطالب في الينة األ لى ييمح له بإعادة دراست ا لمرة  اتدة فقط.  -ج

 عند رسخب الطالب في الينة األ لى يطبق عليه ما يلي: -د 

. إعــادة دراســة جميــل مــياقات ال لــخم الطبيــة األساســية الــتي تطــرح فــي برنــامج الطــب البــشري 0

 ( من هذ  المادة  الحاصل في ا على عالمة أقل من )ج(.0المبينة في الفقرة )أج

 الم اد.ال المة األعلى للمياق . عند ا عادة تحتيب 8

 (: 02المادة )

 شر ط النهاح  االنتقال لطلبة الينخات الثانية  تتى ال امية: -أ

. النهاح في جميل المياقات المقررة لتلـك الـينة تـيب ال طـة الدراسـية  الحـصخل علـى م ـدل 0

 ( نقطتين فأكثر.8511سنخي )

( سـاعات م تمـدة أ  أقـل مـن 2. إذا رسب الطالب في مياقات مهمخع عدد ساعات ا الم تمدة )8

( ساعات م تمدة فأقـل مـن مـياقات الـينة الثانيـة أ  الثالثـة أ  01مياقات الينة ال امية أ )

الراب ة، فانه يحق له التقدم المتحان االكمال في المياقات التي رسب في ا  ذلك فـي مخعـد 

اقصا  اسبخع قبل بدء الفـصل الدراسـي األ ل مـن ال ـام األكـاديمي التـالي فـي مخعـد يحـدد  

( نقطتيـن 8511ال ميد  فـي تـال نهاتـه فـي هـذ  المـياقات  تـصخله علـى م ـدل سـنخي )

فق  فأكثر يرفل الى الينة الالتقة،  إذا رسب الطالب فـي امتحـان ا كمـال فـي أي من ـا ا  اح

فال ينتقل إلى الينة التاليــة  ُي ــّد راســبًا  ( نقطتين فاكثر8.11في رفل م دله الينخي الى )

 في تلك الينة. 

حًا . إذا كان الطالب ناجحًا فـي جميـل المـياقات المقـررة 0 مية أ  ناج تتى ال ا ية   لينخات الثان ل

( 1158في ا ب د تقدمه المتحان االكمال  كـان تاصـال ا  تـصل علـى م ـدل سـنخي أقـل مـن )

يحق له التقدم المتحان تاميلي في مياقج مياقات ي تارها الطالب مــن مــياقات  نقطتين

تلك الينة، بحي  ال يزيد مهمخع عدد ساعات ا الم تمـدة فـي الحـالتين مهتم تيـن قبـل  ب ـد 

( ساعات م تمدة،  ذلك قبل بـدء الفـصل الدراسـي األ ل مـن ال ـام األكاديمـي 01االمتحان عن )

التــالي فــي مخعــد يحــدد  ال ميــد،  عنــد نهاتــه فــي هــذ  المــياقات  تــصخله علــى م ــدل 

( نقطتين فأكثر ي تبر ناجحًا  يرفل الـى الـينة التاليـة،  فـي تـال رسـخبه فـي اي 8511سنخي )

( نقطتين فأكثر ال ينتقل إلـى الـينة التاليـة 8511من ا ا  أحفق في رفل الم دل الينخي إلى )

  ُي ّد راسبًا في تلك الينة. 

مل مراعاة ما  رد في الفقرة )أ( من هذ  المادة ي تبر الطالب راسبًا فـي أي سـنة مـن الـينخات   -ب

 الثانية تتى ال امية:

( ساعـــات م تمدة فـي الـينة الثانيـة أ  الثالثـة 01. إذا رسب في مياقات عدد ساعات ا أكثر من )0

 أ  الراب ة .

 ( ساعات.01. اذا رسب في اكثر من مياقين من مياقات الينة الثانية ا  الثالثة إذا تها ز )8
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 ( ساعات م تمدة في الينة ال امية .2.  إذا رسب في مياقات عدد ساعات ا اكثر من )0

( نقطتيــن فــأكثر ب ــد إجــراء االمتحــان المــشار اليــه فــي 8511. إذا لــ  يحــصل علــى م ــدل ســنخي )1

 ( من هذ  المادة.0الفقرة )أج

. إذا رســب الطالــب فــي المــياق ب ــد امتحـــان ا كمــال أ  االمتحــان التاميلــي ألي مــياق مـــن 0

( من هذ  المادة فال ينتقل إلى الـينة التاليـة 8(   )أج0المياقات المحددة له في الفقرتين )أج

  ُي ّد راسبًا في تلك الينة. 

إذا رسب الطالب في الينخات الثانيـة أ  الثالثـة أ  الراب ـة أ  ال امـية يـيمح لـه بإعـادة دراسـت ا  -ج

لمرة  اتدة فقط شريطة عدم تها ز الحد األعلى المنـصخ  عليـه فـي الفقـرتين ) ب ، ج ( مـن 

 ( من هذ  الت ليمات . 7المادة )

عند رسخب الطالب في اي من الينخات الثانية ا  الثالثة ا  الراب ة ا  ال امية عليه إعـادة دراسـة  -د 

جميل المياقات المقررة لتلك الينة من داحل البرنامج،  الحاصل في ا على عالمة اقـل مـن )ج( 

  في تالة االعادة تحتيب له ال المة األعلى.  

 شر ط النهاح في الينة اليادسة: - 

. النهاح في جميل المياقات المقررة لتلـك الـينة تـيب ال طـة الدراسـية  الحـصخل علـى م ـدل 0

 ( نقطتين فأكثر.8.11سنخي )

. إذا رسب الطالب في مياق  اتد فقـط مـن مـياقات الـينة اليادسـة يحـق لـه التقـدم المتحـان 8

إكمال في ذلك المياق ب د إعادة التدريب اليريري في ا فـإذا نهـح فـي ذلـك االمتحـان  تـصل 

( نقطتين فأكثر ُي ّد ناجحًا في الينة اليادسة  إذا رسـب ي تـبر راسـبًا 8511على م دل سنخي )

 في الينة اليادسة  عليه إعادة دراسة جميل المياقات التي تقل عالمت ا عن )ج(.

. إذا كان الطالب ناجحًا في جميل المياقات المقررة للينة اليادسـة  تـصل علـى م ـدل سـنخي 0

ــار  الطالــب مــن 8.11اقــل مــن ) ــه التقــدم المتحــان تاميلــي فــي مــياق ي ت ( نقطتيــن يحــق ل

مياقات تلـك الـينة،  ذلـك قبـل بـدء الفـصل الدراسـي اال ل مـن ال ـام األكـاديمي التـالي فـي 

( 8.11مخعد يحدد  ال ميد،  في تال نهاته في هذا المـياق  تـصخله علـى م ـدل سـنخي )

نقطتين فأكثر ي تبر ناجحًا،  في تـال رسـب فـي المـياق ا  احفـق فـي رفـل الم ـدل الـينخي 

 ( نقطتين فأكثر ي د راسبًا في تلك الينة.8.11الى )

. عند رسخب الطالب في ميتخ  الـينة اليادسـة عليـه اعـادة دراسـة جميـل المـياقات المقـررة 1

لتلــك الــينة مــن داحــل البرنــامج،  الحاصــل في ــا علــى عالمــة أقــل مــن )ج(  فــي تالــة االعــادة 

 تحتيب له ال المة األعلى.

. إذا رسب الطالب في الينة اليادسة ييمح له بإعـادة دراسـت ا مـرتين علـى االكـثر شـريطة عـدم 0

 ( من هذ  الت ليمات.7تها ز الحد االعلى المنصخ  عليه في الفقرتين )ب،ج( من المادة )

( من هذ  الت ليمات يهخز في تاالت حاصـة 7. مل مراعاة ما  رد في الفقرتين )ب،ج( من المادة )2

إذا رسب الطالب في الينة اليادسة لمرة  اتدة  استنفذ الحد االعلـى مـن سـنخات الدراسـة أن 

 ييمح له بإعادة الينة اليادسة لمرة احيرة بقرار من المهلس.
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 الفصل من البرنامج

 (: 07المادة )

( من هـذ  الت ليمـات ، يفـصل الطالـب مـن 7مل مراعاة ما  رد في الفقرات ) أ، ب ، ج ( من المادة ) -أ

 برنامج دكتخر في الطب في أي تالة من الحاالت اآلتية:

. إذا لــ  يــيتطل اجتيــاز أيــة ســنة دراســية مــن الــينخات ال مــس األ لــى بنهــاح فــي مــدة ســنتين 0

 جام يتين.

. إذا ل  ييتطل اجتياز الينة اليادسة بنهـاح فـي ثـالث سـنخات جام يـة،  ذلـك للطالـب الـذي لـ  8

 يرسب في اي سنة من الينخات ال مس اال لى.

 ( سنخات.01.  إذا ل  ييتطل ان اء متطلبات حطته الدراسية بنهاح حالل مدة )0

 ( سنخات دراسية حالل مدة دراسته. 0. إذا رسب الطالب في أي )1

 

ب. تصدر جميل قرارات الفصل من البرنامج من قبل المهلس األكاديمي بنـاء علـى تنـييب مـن عمـادة 

القبخل  التيهيل،  تقخم عمادة القبخل  التيهيل بإش ار الطالب حطيـا أ  الاتر نيـًا بـذلك علـى 

 المخقل االلاتر ني للطالب. 

 ج. ال يهخز ان يقبل الطالب الفاقد لمق د  ا  المفصخل من البرنامج في نفس البرنامج الدراسي.  

 

 التأجيل  االنقطاع  االنيحاب من البرنامج

 (: 02المادة )

 أ. تأجيل الدراسة:

ــ  0 ــد عــن ســنتين دراســيتين ســخاء كان ــب أن يؤجــل دراســته فــي الهام ــة لمــدة ال تزي . يهــخز للطال

متقط ة أ  متصلة بمخافقة ال ميد  يهخز أن تصل مدة التأجيـل الـى ثـالث سـنخات كحـد أعلـى 

 بقرار من المهلس األكاديمي.

( مـن 2( مـن الفقـرة )ج( مـن المـادة )0(  البنـد )2. مل مراعاة ما  رد في الفقرة )هـ( من المادة )8

هذ  الت ليمات ال يهخز تأجيل دراسة الطالب الهديـد فـي البرنـامج  الطالـب المنتقـل اليـه إال ب ـد 

 قضاء سنة دراسية  اتدة على االقل في البرنامج.

. للطالب ان يتقدم بطلب لتأجيـل دراسـته علـى النمـخذج الم تمـد فـي عمـادة القبـخل  التـيهيل 0

قبل بدء ال ام األكاديمي الهديد  يبـ  ال ميـد أ  المهلـس األكـاديمي فـي هـذا الطلـب  يرسـل 

 قرار  على النمخذج الم تمد الى القبخل  التيهيل.

. يحتفــظ الطالــب المؤجــل دراســته لــينة ا  اكــثر عنــد عخدتــه بــيهله االكــاديمي كــاماًل، علــى ان 1

يامل متطلبات الت رج  فق ال طة الدراسية الم مخل ب ا عند عخدته للدراسة،  تحيب له مـدة 
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الدراسة اليابقة ضمن الحد االعلى لمدة الدراسة الميمخح ب ا للحصخل على درجـة دكتـخر فـي 

 الطب 

. ال تحيب مدة التأجيل مـن الحـد االعلـى للمـدة المـيمخح ب ـا للحـصخل علـى درجـة دكتـخر فـي 0

 الطب.

 . في تال المخافقة على التأجيل ياخن تأجيل الدراسة للينة الدراسية بأكمل ا.2 

د له عمادة القبـخل 7 . ال تؤجل دراسة الطالب الذي لديه عالمات غير ماتمل اال ب د اكمال ا  إاّل ترصِّ

  التيهيل عالمة )هـ( في هذ  المياقات. 

تـيهيله مـن جميـل مـياقات الت ـصص ا  سـحب . إذا أ ِقَ ْ  على الطالب عقخبة تأديبية تتضمن 2

مياق من المياقات الطبية ت تـبر دراسـته فـي هـذ  الـينة مؤجلـه  تحـيب فـي الحـد االعلـى 

ة التأجيل لغاية تنفيذ ال قخبة التأديبية فقط.  الميمخح به للتأجيل  يهخز تها ز ُمدَّ

 

 ب. االنقطاع عن الدراسة:

. مل مراعاة ما  رد في الفقرة )أ( مـن هـذ  المـادة، إذا بـدأ التـدريس فـي أي فـصل مـن الفـصخل  0

الدراســية  لــ  يــيهل الطالــب فــي فــصل دراســي أ  أكــثر  لــ  يحــصل علــى مخافقــة حطيــة مــن 

المهلس االكاديمي بتأجيل دراسته ل ذا الفصل ج الفصخل يفقد مق د  في البرنامج،  في تـال 

 جخد عذر ق ري فلـه أن يطلـب مـن المهلـس األكـاديمي اعتبـار هـذ  المـدة ضـمن مـدة التأجيـل 

جأ( من هذ  المادة  في تال المخافقة ت تبر دراسـته ل ـذ  المـدة 0الميمخح ب ا في الفقرة  )

 مؤجلة.

( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذ  المــادة، 0( مــن الفقــرة )أ(  البنــد )1. مــل مراعــاة مــا  رد فــي البنــد )8

يحتفظ الطالب المنقطل عن الدراسة ب ذر ق ري يقبله المهلس األكـاديمي بـيهله األكاديمـي 

كاماًل تتى بداية االنقطاع على أن يامل متطلبات الت ـرج  فـق ال طـة الدراسـية الم مـخل ب ـا 

عند عخدته للدراسة،  تحيب فترة االنقطاع من المدة الميمخح له في ـا بالتأجيـل،  تحـيب لـه 

مدة الدراسة اليابقة ضمن الحد االعلى لمدة الدراسة الميمخح ب ا للحصخل على درجـة دكتـخر 

 في الطب.

. إذا ل  ييهل الطالب المنتة  في الهام ـة لفـصل دراسـي أ  أكـثر  لـ  يحـصل علـى مخافقـة  0 

حطية من المهلـس األكـاديمي بتأجيـل دراسـته ل ـذا الفـصلج الفـصخل  لـ  يتقـدم ب ـذر ق ـري 

يقبـل بــه المهلــس األكــاديمي، أ  إذا تهــا ز الطالــب مـدة التأجيــل المقــررة الــتي تمــ  المخافقــة 

 علي ا يفقد مق د  في البرنامج. 

. يهخز للطالـب الفاقـد لمق ـد  أن يتقـدم بطلـب جديـد لاللتحـاق بالبرنـامج، فـإذا عـاد  قبـل فـي  1

الت صص نفيه ينبغي تصخله على رق  جام ي جديد  يحتفـظ بـيهله األكـاديمي كـاماًل مـن 

تي  عالماته  م دله   ض ه األكاديمي، على أن يامل متطلبات الت رج  فق ال طـة الدراسـية 

الم مخل ب ا عند عخدته البرنامج  في هذ  الحالة تحيب له مدة الدراسـة الـيابقة ضـمن الحـد 

 األعلى لمدة الدراسة. 
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. ال يهخز م ادلة المـياقات فـي الـيهل األكـاديمي للطالـب ألغـراض مخاصـلة الدراسـة إذا مـضى  0 

 على دراست ا سبل سنخات فأكثر.

. في جميل األتخال اذا فقد الطالب مق د  في البرنامج لمرة ثانية ال يهخز لـه أن ي ـخد للدراسـة  2

 فيه.

 

  االنيحاب من البرنامج:ج. 

( سـنة  اتـدة علـى انـيحابه بطلـب 0. يهخز للطالب المنيحب من البرنامج ان يتقـدم قبـل مـضي )0

الــى المهلــس األكــاديمي للنةــر فــي إعــادة تــيهيله فــي الت ــصص نفــيه، فــاذا أعيــد تــيهيله 

يحتفظ بيهله االكاديمي كاماًل، على أن يامل متطلبات الت رج  فق ال طة الدراسية الم مـخل 

ب ا تين إعادة تيهيله  في هذ  الحالة تحيب مدة الدراسة اليابقة ضمن الحد االعلـى للمـدة 

الميمخح ب ا للحـصخل علـى درجـة دكتـخر فـي الطـب، أمـا الطالـب المنـيحب فـي الفـصل اال ل 

 لقبخله، للمهلس األكاديمي إعادته للدراسة فقط في الفصل اال ل الذي ُقبل فيه.

. ال يهخز للطالب الذي لديـه مـياقات عالمات ـا غـير ماتملـة االنـيحاب مـن البرنـامج، إال إذا أكمـل 8

 عالماته  إال ترصد له  تدة القبخل  التيهيل عالمة )هـ( في هذ  المياقجالمياقات.

 

 

  مل مراعاة ما  رد في الفقرتين ) ا   ب ( من هذ  المادة: -0د.  

إذا انقطل الطالب الذي في ميتخ  الـينة اال لـى ا  الثانيـة أ  الثالثـة عـن الدراسـة فـي الفـصل  -أ

الثــاني ا  الــصيفي  كــان قــد درس مــياقات فــي الفــصل اال ل أ  الثــاني مــن ذلــك ال ــام  كانــ  

دراسته في هذ  المياقات ال تؤدي الى رسـخبه فـي الـينة يهـخز للمهلـس االكـاديمي اعتبـار  

منقط ًا عن الدراسة ب ذر في الفصل الذي ل  ييهل فيه  إعادته الى الدراسـة فـي بدايـة ذلـك 

الفــصل مــن ال ــام الدراســي التــالي للفــصل الــذي لــ  يــيهل فيــه علــى أن يحتفــظ فــي ســهله 

 األكاديمي كاماًل تتى الفصل الذي انقطل فيه.

إذا انقطل الطالب الذي في ميتخ  الينة اال لى أ  الثانية أ  الثالثـة عـن الدراسـة فـي الفـصل  -ب

الثــاني أ  الــصيفي  كــان قــد درس مــياقات فــي الفــصل اال ل أ  الثــاني مــن هــذا ال ــام  كانــ  

ــبر الطالــب راســبًا فــي الــينة  للمهلــس  دراســته فــي هــذ  المــياقات تــؤدي الــى رســخبه  ي ت

االكـاديمي اعتبـار  منقط ـًا عـن الدراســة ب ـذر فـي الفـصل الـذي لــ  يـيهل فيـه  إعادتـه الــى 

الدراسة في بداية ال ام األكاديمي الذي يلي الفصل الذي ل  ييهل فيه علـى أن يحتفـظ فـي 

 سهله األكاديمي كاماًل تتى الفصل الذي انقطل فيه.

مل مراعاة ما  رد في بنخد هذ  المادة   يهخز للطالب الذي في ميتخ  الـينة الثانيـة  تتـى  -8

اليادسة الميهل في الفصل الدراسي اال ل من ال ام الدراسي أن يتقـدم بطلـب الـى المهلـس 

االكاديمي لالنيحاب من جميـل المـياقات الـتي سـهل ا فـي هـذا الفـصل،  فـي مـدة اقـصاها 

ن اية االسبخع الثال  عشر من بداية الفـصل  ذلـك علـى النمـخذج الم تمـد فـي  تـدة القبـخل 

 التيهيل،  إذا  افق المهلس األكاديمي علـى طلبـه ت تـبر دراسـته فـي ذلـك ال ـام الدراسـي 

( مـن 0مؤجلة،  تحيب هذ  المدة من ضمن المـدة المـيمخح ب ـا للتأجيـل  فـق اتاـام البنـد )

 الفقرة ) ا ( من هذ  المادة .
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 االنتقال إلى البرنامج

 (: 02المادة )

تــشال لهنــة تــيمى )لهنــة انتقــال الطلبــة( مــن قبــل ال ميــد أ  مــن ينيبــه ) رئيــيًا(  عميــد القبــخل 

 التــيهيل للنةــر فــي طلبــات االنتقــال إلــى برنــامج الطــب البــشري بالــشراكة مــل جام ــة بخليتانــك 

 فليطين.

االنتقال من برنامج طب في جام ة أحر  إلى برنامج الطب البشري بالشراكة مـل جام ـة بخليتانـك 

 فليطين:

يت  تقدي  طلبات االنتقال الى عمادة القبخل  التيهيل  تب  لهنة انتقال الطلبـة فـي الطلبـات    أ. 

  فق الشر ط اآلتية:

 أن يتخفر الشاغر في البرنامج. .0

 أن ييتخفي الطالب شر ط القبخل في البرنامج  أي شر ط أحر  يقرها المهلس. .8

أن ياخن م دل الطالب في الثانخية ال امة أ  مـا ي ادل ـا مقبـخاًل تنافـييًا فـي البرنـامج سـنة  .0

 تصخله على الثانخية ال امة.

أن ياــخن الطالــب منتقــاًل مــن برنــامج طــب فــي جام ــة أ  م  ــد جــام ي أ  كليــة جام يــة  .1

ت ـتر  ب ــا كــل مــن كليــة فلــيطين الحاخميــة ج ال ليــل  جام ــة بخليتانــك فلــيطين  غيــر 

 مفصخل تأديبيًا من ا.

أن ال ياــخن قــد مــر أكــثر مــن ســنة علــى آحــر فــصل دراســي إنتةــ  فيــه الطالــب فــي دراســته  .0

 اليابقة.

أن تاخن دراسته اليابقة في جام ة تأحذ بأسلخب االنتةام،  أن يقدم  ثيقة تثبـ  أنـه دا م  .2

 %( من الد ام الاامل إذا كان إنتقاله من جام ات فليطينية.20ما ال يقل عن )

أن ياخن االنتقال لمـيتخ  الـينة الثانيـة أ  الثالثـة أ  الراب ـة  ال يهـخز االنتقـال الـى اي سـنة  .7

 فخق الراب ة.

أن  برنامج الطـب البـشري بالـشراكة مـل جام ـة بخليتانـك فلـيطين. على الطالب المنتقل إلى 2

 ( ثالث سنخات دراسية متتالية في البرنامج قبل ت رجه.0يدرس على األقل )

تقـخم لهنـة انتقـال الطلبــة بالبـ  بحـياب المــياقات الـتي درسـ ا الطالــب فـي جام تـه ســابقا  ب. 

ــى  ــب المنتقــل إل ــتي تققــ  شــر ط االنتقــال،  تحــدد المــيتخ  األكــاديمي للطال ــات ال للطلب

د عمادة القبخل  التيهيل حطيـا بـذلك،  للهنـة أن  البرنامج بناًء على المياقات المحتيبة،  تز َّ

 تطلب إلى الطالب دراسة أية مياقات تراها ضر رية لقبخله.

ال تدحل عالمات المياقات الـتي درسـ ا الطالـب قبـل انتقالـه إلـى البرنـامج فـي تـياب الم ـدل  ج. 

 الينخي أ  الم دل التراكمي  إنما ي فى فقط من دراست ا.

 



33 

 تياب الياعات الم تمدة

 (: 81المادة )

أ.  ي امل الطالب المحخل م املة الطالب الميتهد في تال عـدم اتتـياب أي مـن المـياقات التـي 

 درس ا الطالب.  

ب. اذا قبل الطالب في البرنامج قبخال جديدا  كان هذا الطالب قد درس بنهاح مياقات فـي جام ـة 

أحر  ت تر  ب ا كلية فليطين الحاخمية ج ال ليل  جام ة بخليتانك فليطين فيهب مراعـاة 

 ما يلي عند االتتياب:

.  يــشترط ان تاــخن هــذ  المــياقات المحتــيبة ضــمن ال طــة الدراســية الم تمــدة ســنة قبــخل 0 

الطالب ا  أحر حطة دراسية م مخل ب ا في البرنامج  ال تدحل عالمات هـذ  المـياقات فـي 

 تياب الم دل الينخي  انما ي فى من دراست ا.

 . يهخز للهنة االنتقال تحديد ميتخ  الينة التي يمان التحاق الطالب ب ا.  0

. يهخز ان ُيطَلب مـن الطالـب دراسـة ب ـت المـياقات الـتي تراهـا لهنـة االنتقـال متممـة للـينة 1

التي ت  م ادلة المياقات في ا  تحيب هذ  ال المات في الينة التي ت  تحديد ميتخا  

 في ا،  ال يهخز للطالب االنتقال الى الينة التالية اال ب د نهاته في هذ  المياقات.   

 

( من الفقرة ) ب ( مـن هـذ  المـادة  اذا قبـل الطالـب فـي البرنامـج 0ج. مل مراعاة ما  رد في البند )

قبخاًل جديـدًا  كـان قـد درس مـياقات فـي البرنـامج، ُتحـيب لـه جميـل المـياقات النـاجح في ـا 

د لــه،  تدحــل   الــتي ي تارهــا الطالــب مــن دراســته الــيابقة  ذلــك تــيب المــيتخ  الــذي ُيحــدَّ

عالمات هذ  المياقات فـي تـياب م دلـه الـينخي لتلـك الـينة ج الـينخات تيـ  ُي فـى مـن 

 دراست ا لُيامل دراسته تيب ال طة الدراسية الم تمدة للبرنامج عند قبخله .   

د.  مل مراعاة ما  رد في بنخد هذ  المادة ال يهخز تياب مياقات قـد مـضى علـى دراسـت ا سـبل 

 سنخات فأكثر.

( سـاعة م تمـدة تـ  00هـ. يحي  فصل دراسي  اتد من الحد االعلى لينخات الت رج مقابـل كـل ) 

اتتــياب ا للطالــب الــذي ُيحــدد مــيتخا  فــي الــينة األ لــى  يحــي  ســنة دراســية أ  ســنتين 

 دراسيتين لمن ُيحدد ميتخا  في الينة الثانية أ  الثالثة على التخالي.
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 المياق الماافئ

 

ياــخن المــياق ماــافئ لمــياق آحــر إذا كــان  اردا فــي ال طــة الدراســية أ  ال طــة الدراســية (:  80المــادة )

 االنتقالية أ  محتخ  المياق مطابقًا لمحتخ  مياق آحر في كلية أحر .

أ . يهخز تـيهيل المـياق الماـافئ للطلبـة بـداًل مـن المـياق األصـيل  ذلـك ب ـد مخافقـة ال ميـد 

 بالتنييق مل القبخل  التيهيل في الحالتين التاليتين: 

 . إذا كان المياق األصيل غير مطر ح في ذلك الفصل.0

 . إذا  جد ت ارض ال يمان تله مل المياق األصيل8

 ب. المياق الماافئ ياخن لهميل الطلبة في الت صص أ  الحاالت المشاب ة.

 ج.  ياخن المياق الماافئ ميا ي في عدد الياعات أ  أكثر للمياق األصيل.

 د.  يهخز إعطاء أكثر من مياق ياافئ المياق األصيل.

تاخن المياقات المحتيبة بد ن عالمـة فقـط ية ـر رمـز ان المـياق محتـيب )م.ح( د ن دحـخل (:  88المادة )

 هذ  المياقات في اتتياب الم دل للطالب

ي امل الطالب المنتقل م املة الطالـب الهديـد  ذلـك لغايـات التأجيـل  االنقطـاع  االنـيحاب مـن (:  80المادة )

 البرنامج.

 التدريب اليريري

 (: 81المادة )

يهخز أن يتدرب طلبة الينخات اليريرية ) الراب ة، ال امـية، اليادسـة ( سـريريا فـي ميتـشفى   -أ

أ  مركز أ  م  د حا  بالتش يص  ال الج في فليطين  ذلك طبقا لم ـايير يـض  ا المهلـس 

االكاديمي  يت  تحديد الميتشفيات  المراكز  الم اهـد بقـرار مـن المهلـس االستـشاري بنـاًء 

 على تنييب ال ميد.

يخمــًا ( مــن مــدة التدريــب  21يــيمح لطلبــة الــينة اليادســة بقــضاء فــترة ) شــ رين كــاملين ج  -ب

اليريري المقررة في ال طة الدراسية لتلك الينة في ميتشفى ت ليمي جام ي أ  م  ـد 

سريري داحل أ  حارج فليطين ي تمد  ال ميد ل ذ  الغاية  يتقدم الطالب بطلـب حطـي إلـى 

ال ميد قبل ش رين على األقل من بدء التدريب  يـصدر قـرار  بالمخافقـة،  فـي هـذ  الحالـة ال 

تتحمــل جام ــة بخليتانــك فلــيطين أ  كليــة فلــيطين الحاخميــةجال ليل أيــة نفقــات ماليــة 

 تترتب على هذ  الفترة من التدريب.

تت  مراقبة التدريب اليريري لطلبة البرنامج في الـينخات الراب ـة   ال امـية   اليادسـة مـن   -ج

( حا  بال قي  من األقيام الـيريرية  يـيل  Log Bookحالل سهل يخمي للتدريب اليريري )

إلى الطالب اليهل ال ا  به قبـل بـدء تدريبـه الـيريري  علـى الطالـب إعادتـه  تـيليمه إلـى 

 ال ميد أ  من ينخب عنه تال انت اء فترة التدريب اليريري.
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ُيَقّيً  الطالب استنادا للم لخمات المد نة  الخاردة فـي سـهل تدريبـه الـيريري ال ـا  بـه  أي  -د

 تقارير أحر  مطلخبة.

 

 متطلبات الحصخل على درجة الباالخريخس في ال لخم الطبية الحيخية

تمنح درجة الباالخريخس في ال لخم الطبية الحيخية )ب د إعتماد  من ج ات االحتصا ( بشرط (: 80المادة )

 إتمام المتطلبات اآلتية:

مرتلـة ال لـخم الطبيـة النهاح في جميل المياقات المطلخبة للت ـرج تـيب ال طـة الدراسـية ل  -أ

 .( من هذ  الت ليمات2من المادة ) 0المشار الي ا في الفقرة )ب(جاالساسية 

 (.8.11ب أن ال يقل الم دل التراكمي في ن اية كل من الينة اال لى  الثانية عن )

 (.0.71أن ال يقل الم دل التراكمي في ن اية الينة الثالثة عن ) -ج

 .سنخات 0االساسية  هخ مرتلة ال لخم الطبية عدم تها ز الحد األعلى لينخات الت رج ل -د

 

 (M.Dمتطلبات الحصخل على درجة دكتخر في الطب )

 ( ب د إتمام المتطلبات اآلتية:M.Dتمنح درجة دكتخر في الطب )(: 82المادة )

النهاح في جميل المياقات المطلخبة للت رج تيب ال طـة الدراسـية للبرنـامج فـي المرتلتيـن   -أ

 (.اليريريةمرتلة ال لخم الطبية االساسية  مرتلة ال لخم الطبية )

 عدم تها ز الحد األعلى لينخات الت رج المنصخ  علي ا في الت ليمات. -ج

( سنخات دراسية له في البرنامج بما في ا سنة الت رج، سـخاء 0أن ياخن طالبًا منتةمًا في آحر)  -د

 كان طالبًا منتةمًا ا  طالبًا منتقاًل الى البرنامج.

أن ال يقل الم دل التراكمي ال ام في ن اية كل سنة من سنخات الدراسة فـي البرنـامج لغايـات  - 

 ( نقطتين فأكثر.8.11النهاح )

 

 اتاـــــــــــــام عامـــــــــــــــة

تمنح ش ادة الت رج عند اسـتحقاق ا بمـصادقة المهلـس  ياـخن تفـل الت ـرج مـرة  اتـدة فـي (:  87المادة )

 ال ام في ن اية الفصل الدراسي الثاني.

 (: 82المادة )

 يال  ال ميد مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لال طالب في البرنامج. -أ
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ال ميــد  المرشــد األكــاديمي مــيؤ الن عــن متاب ــة الــيير األكــاديمي للطالــب  التحقــق مــن  -ب

 استيفائه لشر ط الت رج  على المرشد أن يبلغ الطالب بذلك سنخيا.

( ثمانيـة  2على الطالب المتخقل ت رجه ت بئة نمخذج حا  لد  ال ميـد فـي مـدة أقـصاها )  -ج

أسابيل من بداية الينة اليادسة تي  يقخم ال ميـد  المرشـد بـالتحقق مـن اسـتيفائه شـر ط 

 الت رج بالتنييق مل القبخل  التيهيل.

ــادة ) ــيطين (:  82الم ــة فل ــيطين  كلي ــك فل ــة بخليتان ــة مــن جام  ــراءة ذم ــى ب ــب أن يحــصل عل ــى الطال عل

 الحاخميةجال ليل الستامال إجراءات ت رجه.

ــخر فــي الطــب )(:  01المــادة ) ــاري  اســتحقاق ا  تــصدر بــشال مــشترك عــن جام ــة M.Dتحمــل درجــة دكت ( ت

 بخليتانك فليطين  كلية فليطين الحاخمية.

ــد (:  00المــادة ) ــة مــن ال مي ال يهــخز االســتثناء علــى مــا  رد فــي هــذ  الت ليمــات اال بتخصــية حطي

  المصادقة على ذلك من قبل المهلس االكاديمي.
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