صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2006/379تاريخ 2006/8/21
وعدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2013/720تاريخ .2013/12/18
تعليمات منح درجة البكالوريوس في تخصص دكتور في الطب " ،”MDوتعديالته
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في تخصي
" ،)”MDويعمل بها اعتباراً من العام الجامع  2010/2009م.

دتتيور في ال ي

المادة ( : )2تسري أحكام هذه التعليمات على ال لبة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في تخصي
” " MDابتداء من العام الدراس .2010/2009
دتتور ف ال
المادة ( :)3تقر الخ ة الدراسية الالزمة لمنح درجية البكيالوريوس في تخصي
" "MDمن مجلس العمداء بنا ًء على توصية مجلس تلية ال .

دتتيور في ال ي

المادة (:)4
أ -توضع الخ ة الدراسية للمواد على أساس النظام السنوي لجميع سنوات الدراسية المقيررل لنييل
" "MDوتعتبر مواد السينوات إجباريية تميا
درجة البكالوريوس ف تخص دتتور ف ال
هو مبين ف الخ ة الدراسية ،باستثناء مت لبات الجامعة االختيارية.
ب . 1 -يحدد لكل مادل مين ميواد الخ ية الدراسيية سياعات معتميدل خاصية بهيا ومبينية في الخ ية
الدراسية.
 .2تع ى تل مادل من مواد الخ ة الدراسية رقما ً خاصا ً بها.
 .3يذتر إزاء تل مادل ف الخ ة الدراسية عدد الساعات المعتمدل وعيدد المحاضيرات أو عيدد
ساعات المختبير اسسيبوعية أو عيدد سياعات التيدري المييداع أو عيدد أسيابيع التيدري
السريري تما تحدد الفترل الزمنية الالزمة لدراسة تل مادل خالل السنة الدراسية والتي قيد
تكون عتائج المواد فيها فصلية أو سنوية.
ج -يتم تقويم الساعات المعتمدل لكل مادل عظرية ف السينوات اسوليى والثاعيية والثالثية عليى أسياس
المحاضييرل أو النييدول أو حلقيية النقيياف سيياعة صييفية واحييدل لمييدل ( )16أسييبوعا ً أمييا سيياعات
المختبرات والت بيق العمل ومشروع البحث فيجرى تقييمها لكيل ميادل عليى حيدل وفي جمييع
الحاالت تكافئ الساعة المعتمدل ساعتين أسبوعيا ً على اسقل ولمدل ( )16أسبوعاً.
د -يتم احتساب الساعات المعتميدل مين السينة الرابعية والسينوات الخامسية والسادسية عليى أسياس
( )1.125ساعة معتمدل لكل أسبوع تدريس وتدري سريري.
المادة (:)5
أ -يكيون الحيد اسدعيى لعيدد سينوات الدراسية للحصيول عليى درجية البكيالوريوس في تخصي
" "MDست سنوات دراسية.
دتتور ف ال
ب -يكون الحد اسعلى لعدد سنوات الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ف تخص دتتور
” ) 9(“ MDتسع سنوات دراسية ،ما عدا في حياالت مبيررل يجيوز لل الي إعيادل
ف ال
السنة الدراسية السادسية عنيد اسيتنفاد الحيد اسعليى مين سينوات الدراسية بتنسيي مين العمييد
وموافقة مجلس العمداء( .تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقممم 2018/254
تاريخ .(2018/6/25
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المادة (:)6
أ -يكون عدد الساعات المقررل لنيل درجية البكيالوريوس في تخصي
هو( )258ساعة معتمدل.

دتتيور في ال ي ""MD

" "MDتما هيو
ب -توزع الساعات المعتمدل لنيل درجة البكالوريوس ف تخص دتتور ف ال
موضيح في المييادل ( )7التي تشييمل مت لبيات العلييوم اسساسييية والسييريرية ومت لبييات الجامعيية
االختيارية واإلجبارية ومجموعها ( )258ساعة معتمدل.
* اما الطلبة الممنيق قبلمموا فممي الكليممة قبممل العمما الجممامعي  2010/2009فتطبممع علمميلم التعليمممات والخطممة
الدراسية الواردة في قرار مجلس العمداء المرقم  2006 /379تاريخ .2006/8/21

المادة ( :)7الخ ة الدراسية لنيل درجة البكيالوريوس في تخصي
المبين ف أدعاه:
الخ ة االسترشادية للحصول على درجة البكالوريوس ف تخص
اسولى )47( :ساعة.

دتتيور في ال ي ""MDعليى
دتتور ف ال ي " "MDالسينة

الفصل األول:
الساعات المعتمدة

المممممممممممادة

الرقم

نظري

عملي

المجموع

0302100

فيزياء طبية

2

-

2

0303108

تيمياء عامة وعضوية

3

1

4

1501101

بيولوجيا الخلية

1

-

1

1503101

الكيمياء الحيوية

2

1

3

1500101

مص لحات طبية

3

-

3

مت ل جامعة اختياري

3

-

3

العلوم العسكرية

3

-

3

17

2

19

0101171

المجموع

الفصل الثاني:
الساعات المعتمدة

المممممممممممادة

الرقم

نظري

عملي

المجموع

1501102

علم التشريح العام

3

1

4

1501103

علم اسعسجة العام

2

1

3

1501104

علم اسجنة العام

1

-

1

1502101

علم وظائف اسعضاء العام

3

-

3

2

0201101

مهارات اللغة العربية والتواصل ""1

1503102

اسحياء الجزيئية

0202101

مهارات اللغة اإلعجليزية والتواصل""2
المجموع

3

-

3

1.5

0.5

2

3

-

3

16.5

2.5

19

الفصل الصيفي:
المممممممممممادة

الرقم
1506102

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

المجموع

اإلحصاء الحيوي

2

1

3

مت ل جامعة اختياري

3

-

3

مت ل جامعة اختياري

3

-

3

المجموع

8

1

9

*تطبع هنه المادة على الطلبة النيق قبلوا في الكلية العا الجامعي .2012/2011
السنة الثانية ( )42ساعة
الفصل األول:
المممممممممممادة

الرقم

الساعات المعتمدة
نظري

عملي

المجموع

1.5

0.5

2

-

3
3

1504201

علم اسمراض العام

1505202

علم اسدوية العام

3

1504202

علم اسحياء الدقيقة العام

2

1

1504203

المناعة ال بية

1.5

0.5

2

1506202

الصحة العامة

2

-

2

1

-

1

مت ل جامعة اختياري

3

-

3

المجموع

14

2

16

1500201

تاريخ ال

والتوثيق ال ب

 .1عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2021/2020/631تاريخ .2021/9/14
 . 2عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2021/2020/631تاريخ .2021/9/14

3

الفصل الثاني:

الرقم

المممممممممممادة

الساعات المعتمدة
المجموع

1500202
1500203

منظومة الجهاز الحرت
منظومة الجهاز الهضم

6
6

1500204

منظومة الغدد الصم واالستقالب

5

1500205

أخالقيات المهنة ال بية

1

18

المجموع
الفصل الصيفي:
المممممممممممادة

الرقم

الساعات المعتمدة
المجموع

1507201

علم النفس السريري

2

1605105

التربية الوطنية والمسؤولية المجتمعية " "3

3

مت ل جامعة اختياري

3

المجموع

8

السنة الثالثة )43( :ساعة
الفصل األول:
المممممممممممادة

الرقم

الساعات المعتمدة
المجموع

1500306

منظومة الجهاز التنفس

4

1500307

منظومة الجهاز القلب الوعائ

5

1500308

منظومة الجهاز العصب ()1

5

1506303

الوبائيات و الدراسة السكاعية

2

16

المجموع

 . 3عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2021/2020/631تاريخ .2021/9/14

4

الفصل الثاني:
المممممممممممادة

الرقم

الساعات المعتمدة
المجموع

1500309

منظومة الجهاز العصب ()2

4

1500310

منظومة الجهاز اللمفاوي والدم

5

1500312

منظومة الجهاز البول والتناسل

6

1506304

اإلدارل الصحية

1

1506305

الصحة المهنية

2

18

المجموع
الفصل الصيفي:
المممممممممممادة

الرقم
1500412

الساعات المعتمدة
9

مقدمة ف العلوم السريرية
السنة الرابعة :تتكون مق الفصليق األول والثاني فقط.
المممممممممممادة

الرقم
1507402

اسمراض الباطنية ()1
الشرع

مدة التدريب

الساعات
المعتمدة

12

13.5

2

2.25

2

2.25
13.5

باألسابيع

1504404

ال

1507403

اسشعة و ال

1508402

الجراحة ()1

12

1508403

ط ال وارئ والتخدير و العناية الحثيثة

4

4.5

32

36

النووي

المجمممممممممموع
ا لسنة الخامسة :تتكون مق الفصل الصيفي واألول والثاني*.

مدة التدريب
باألسابيع

الساعات
المعتمدة

1500515

ط اسسرل

2

2.25

1507504

اسمراض النفسية

4

4.5

المممممممممممادة

الرقم

5

1507505

اسمراض العصبية

4

4.5

1507506

اسمراض الجلدية

2

2.25

1507521

جراحة اسعصاب

2

2.25

1509501

جراحة العظام والكسور

4

4.5

1509521

جراحة اسذن واسعف والحنجرل

2

2.25

1509531

جراحة العيون

2

2.25

1509541

جراحة المسالك البولية

2

2.25

1510501

ط اسطفال ()1

8

9

1511501

اسمراض النسائية والتوليد ()1

8

9

40

45

المجموع

*تطبع على جميع الطلبة النيق سيرفعون إلى السنة الخامسة اعتباراً مق العا الجامعي .2012/2011

السنة السادسة :تتكون مق الفصل الصيفي واألول والثاني*.
مدة التدريب
باألسابيع

الساعات
المعتمدة

1507661

اسمراض الباطنية ()2

8

9

1508611

الجراحة2/

8

9

1510612

ط اسطفال2/

8

9

1511612

اسمراض النسائية والتوليد ()2

8

9

1500602

تدري اختياري

8

المممممممممممادة

الرقم

مالحظة :يستوجب النجاح في هنا المساق
(ناجح /راسب) وال تحسب الدرجة مق ضمق
المعدل التراكمي النلائي للتخرج.

المجموع

6

( في فرعيق مق الفروع
المنكورة أعاله بواقع ()4
أربعة أسابيع لكل منلما)

9

40

45

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)8
" "MDهي سيت سينوات
أ -مدل الدراسة لنيل درجة البكالوريوس ف تخص دتتور ف ال
دراسية تحد أدعى وتبين الخ ة الدراسية االسترشادية المواد الت يج أن يسجلها ال الي في
تل سنة دراسية.
ب -الحد اسعلى لمدل الدراسة للحصول على درجة البكيالوريوس في تخصي دتتيور في ال ي
"  ) 9(" MDتسع سنوات دراسية ،مع مراعال ما ورد ف ع الفقرل (ب) من المادل ( )5مين
هذه التعليمات( .تم تعديل ع الميادل بموجي قيرار مجليس العميداء رقيم  2018/254تياريخ
.2018/6/25
ج -مييع مراعييال عي الفقييرل (ب) ميين هييذه المييادل ال يجييوز أن يقضي ال ال ي أتثيير ميين سيينتين
دراسيتين ف أي من السنوات الخمس اسولى أو أتثر من ثالث ( )3سنوات ف السنة السادسة.
د -يكون الحد اسعلى للساعات المعتمدل المسموح لل ال التسجيل عليها للسنوات اسوليى والثاعيية
والثالثة ف الفصلين الدراسيين اسول والثاع ( )19ساعة معتمدل و ( )10سياعات معتميدل في
الفصل الصيف  .وف حاالت مبررل يجوز أن يصل الحد اسعليى فيي الفصيلين اسول والثياع
إليى ( )21ساعية معتمدل و ( )12ساعة معتمدل للفصل الصيف بموافقة عميد الكلية.
هي -يج على ال ال تسجيل المواد المقررل تما وردت ف الخ ة الدراسية ولجميع السنوات ،وال
يجوز له إضافة مواد أخرى إال بموافقية عمييد الكليية ،وبحيد أقصيى ( )3سياعات معتميدل مين
مت لبات الجامعة فقط.
و -تبدأ الدراسة ف تلية ال

حس التقويم الذي تضعه الكلية ويوافق عليه مجلس العمداء.

ز -تبدأ السنة الدراسية ف العلوم السريرية مع بداية الفصل الصيف .
المواظبة
المادة (:)9
أ -تشترط المواظبية في جمييع الميواد التي يسيجل عليهيا ال الي ويقيوم ميدرس الميادل بتسيجيل
الحضور والغياب (ف تل المحاضرات والمناقشات والتيدري العملي والسيريري والزييارات
الميداعية) حس الساعات المقررل لكل مادل في الخ ية الدراسيية وذليك عليى تشيو خاصية
ويسلمها إلى رئيس القسم أو عميد الكلية التي تع يى فيهيا الميادل في عهايية تيل فصيل أو سينة
درا سية حس طبيعة المادل ف الخ ة الدراسية وتحفظ هذه الكشوفات حتى عهاية السنة التالية.
ب -ال يسمح لل ال بالتغي أتثر من ( )%10من مجموع الساعات المقررل للمادل.
ج -إذا غاب ال ال أتثر من ( ،)%10وأقل من ( )%20من مجموع الساعات المقررل لمادل دون
عذر مرض أو قهري يقبل به مدرس المادل وعميد الكلية ،يحرم من التقدم لجميع االمتحاعات
الالحقة لتلك المادل ويوضع له الحد اسدعى لعالمة المادل وهو ( ،)%35ويحق لل ال التقدم
المتحان اإلتمال ف تلك المادل.
د -إذا غاب ال ال ( )%20أو أتثير مين مجميوع السياعات المقيررل للميادل يعتبير راسيبا ً في تليك
المادل ،ويوضع له الحد اسدعى لعالمة المادل وهو ( ،)%35وتدخل ف حساب معدل ال ال لتلك
السنة وال يحق له التقدم المتحان اإلتمال ف تلك المادل.
هي -يشترط ف العذر ال ب أن يكون بشهادل صادرل عن المرتز الصيح في الجامعية أو مستشيفى
التدري أو العيادل المخصصة لل لبة وعلى ال ال أن يقدم هذه الشيهادل إليى عمييد الكليية التي
تدرس الميادل خيالل ميدل ال تتجياوز أسيبوعين مين تياريخ اعق ياع ال الي عين المواظبية وفي
الحاالت االض رارية خالل أسبوعين من زوال العذر.
و -أعضاء هيئة التدريس ورؤساء اسقسام وعميد الكلية الت تدرس المادل مسؤولون عن تنفيذ أحكيام
المواظبة آعفة الذتر تل حس مسؤوليته.
ز -أما مت لبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية في بيق عليهيا ميا هيو معميول بيه في تعليميات مينح
درجة البكالوريوس بخصوص الغياب واالعسحاب واإلضافة من المواد.

7

االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (:)10
أوالً :تحس العالمات الفصيلية وعالمية االمتحيان النهيائ والعالمية النهائيية المسيتحقة سقيرب رقيم
صحيح وتكون العالمة النهائية المستحقة من ( )100مائة.
ثاعياً:
 -1العالمة النهائية لكل مادل ه مجموع عالمات االمتحيان النهيائ وعالميات اسعميال الفصيلية،
علما ً بأعه يمكن أن تكون عتيجة المواد عاجحا ً أو راسبا ً تما هو مبين ف الخ ة الدراسية.
 -2يعقد االمتحان النهائ لكل مادل مرل واحدل ف عهاية الفصيل أو في عهايية السينة ،وذليك حسي
طبيعيية المييادل ويكييون هييذا االمتحييان تتابي يا ً وشييامالً لمقييرر المييادل ميين عمييط اسسييئلة القصيييرل
والمتعييددل االختيييارات ويجييوز أن يشييمل االمتحييان النهييائ جييزءاً شييفويا ً أو عملي يا ً أو تقييارير
يخص لها عسبة مئوية معينة من عالمة تلك المادل وتحدد مع بداية الفصل الدراس .
 -3تشمل اسعمال الفصلية أو السنوية للمادل ما يل :
أ -االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث.
ب -امتحاعات فصلية أو سنوية حس طبيعة المادل تحدد ف بداية تل فصل دراس .
 -4تل من يتغي عن امتحان فصل أو عهائ أو سنوي معلن عنيه بيدون عيذر قهيري أو مرضي
يقبل به عميد الكلية الت تدرس المادل يوضع له (صفر) ف ذلك االمتحان ويحسي في العالمية
النهائية ،أما إذا تان الغياب بعذر قهري أو مرض يقبل به عميد الكلية الت تيدرس الميادل علييه
أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر ،وف هذه الحالية يعقيد ميدرس الميادل
امتحاعا ً تعويضيا ً لل ال ف الموعد الذي يحدده مجلس الكلية على أن ال يتجاوز ذليك بيدء العيام
الدراس التال إذا تاعت عتيجة المادل سنوية أو ثيالث ( )3أسابيع من بداية الفصل التيال للميواد
الت تكون عتائجها فصلية.
ثالثاً :يكون اإلطار العام لالمتحاعات ومواعيدها على النحو التال :
أ -مواد السنوات اسولى والثاعية والثالثة:
 -1المواد النظرية والمواد النظرية التي تحوي جزءاً عمليا ً:
يخص لألعمال الفصلية ( )%60حيث يجرى اختبياران فصيليان عليى اسقيل وقيد تكيون
هذه االختبارات على شكل امتحاعيات تحريريية ،شيفوية ،عمليية ،تقيارير أو بحيوث تلهيا أو
بعضها على أن يتم تحديد طبيعة االمتحاعات ومواعيدها لل لبة في بدايية تيل فصيل دراسي
وحس ما يقرره مجلس القسم الذي ي رح المادل وتعلن عتيائج اسعميال الفصيلية لل لبية قبيل
بداية االمتحان النهائ ويخص لالمتحان النهائ (.)%40
 -2المممواد العمليممة :يقييوم مجلييس القسييم الييذي يييدرس المييادل ببيييان تيفييية توزيييع العالمييات
الت توضع للمادل العملية قبل بداية الفصل الدراس .
 -3المواد النظرية في العلو الطبية األساسية الت ال تتضمن جزءاً عملياً ،فيجيرى لكيل ميادل
اختبار تتياب واحيد يعقيد بعيد تيدريس عصيف الميادل العلميية ،وتخصي ليه ( )%40مين
العالمة النهائية للمادل ،ويعقد امتحان عهائ شامل ف عهاية الفصل الدراس  ،ويخصي ليه
( )%60من العالمة النهائية للمادل"."4

 . 4تم إضافة نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2017/627تاريخ )2017/10/18
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ب -مواد السنتين الرابعة والخامسة :توزع العالمات النهائية الت توضع لكل مادل تما يل :
 %20 -1لتقييم مدرس أو مدرس المادل أثناء التدري السريري.
 % 40 -2لالمتحان السريري الذي يعقيد بعيد االعتهياء مين فتيرل التيدري السيريري للميادل
ويحدد مجلس القسم موعد إجرائه.
 %40 -3لالمتحان الكتاب الذي يعقد بعد االعتهاء مين فتيرل التيدري السيريري في موعيد
يحدده مجلس الكلية ف م لع تل عام دراس .
 -4يتقدم ال الي المتحيان اإلتميال للسينتين الرابعية والخامسية في االختبيارين السيريري
والكتاب فقط وتوزع العالميات تميا هيو ميذتور أعياله ميع اعتمياد عالمية التقيييم التي
حصل عليها خالل فترل تدريبه السريري بنسبة  %20من معدل العالمة النهائية.
ج -مواد السنة السادسة :توزع العالمات النهائية الت توضع لكل مادل تما يل :
 % 20 -1لتقييم مدرس المادل أو مدرس المادل أثناء التدري السريري.
 %80 -2لالمتحان النهائ الشامل الذي يجرى ف عهاية السنة السادسة موزعة تما يل :
•  %40لالمتحان الكتاب
•  %30لالمتحان السريري
•  %10لالمتحان الشفوي
مواعيد االمتحاعات النهائية ف م لع تل عام دراس .
ويحدد مجلس تلية ال
المادة (:)11
أ .ع لى رئيس القسم إعالم طلبته ف بداية تل فصل دراس عن تيفية توزيع العالمات للمادل.
ب .ف الحاالت الت تقتض ذلك ،يكون ميدرس الميادل مسيؤول عين تصيحيح أورات االمتحاعيات
الخاصيية بالمييادل ومراجعيية العالمييات وتسييجيلها فيي الكشييوفات والقسييائم الخاصيية بالمييادل
ومناقشتها مع مجلس القسم إلقرارها ،ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلى عميد الكلية التي تيدرس
المادل خالل مدل أقصاها ( )24ساعة من تاريخ عقيد االمتحيان النهيائ ليتسينى لمجليس الكليية
دراستها وإقرارها خالل ( )24ساعة من تاريخ تسليم عتائج آخر امتحان.
ج .يقوم عميد الكلية الت تيدرس الميادل أو مين ينيوب عنيه بتسيليم النتيائج النهائيية لجمييع الميواد
الم روحة ف الكلية إلى وحدل القبول والتسجيل لرصدها ويمنع إعيالن عالمية أي طالي قبيل
تسليمها إلى وحدل القبول والتسجيل.
د .يجوز لل الي أن يتقيدم ب لي خ ي إليى عمييد الكليية التي ت يرح الميادل لمراجعية عالمتيه
النهائية ف مدل أقصاها أسبوعان ،من تاريخ عقد آخر امتحيان ،وتيتم المراجعية مين قبيل لجنية
برئاسة العميد وعضوية تل مين رئييس القسيم وميدرس الميادل ،وتشيتمل المراجعية التأتيد مين
تصحيح اسسئلة ومن جمع العالمات ،ويبلغ القرار إلى وحدل القبول والتسجيل في حالية تغييير
العالمة خالل أسبوع على استثر.
هي .تحفظ جمييع أورات االمتحاعيات والتقيارير والبحيوث بعيد تصيحيحها وتسيجيل عالماتهيا ليدى
عمادل الكلية الت تدرس المادل لمدل أقصياها فصيالن دراسييان للرجيوع إليهيا عنيد الحاجية ثيم
يجري التصر بها طبقا ً لتعليمات إتال اسورات والوثائق ف الجامعة.
و .يدفع ال ال رسما ً مقداره دينار واحد لوحدل الشؤون المالية ف الجامعية عين تيل طلي يتقيدم
لمراجعة أي عالمة ويج أن يرفق ال ال اإليصال المال مع االستدعاء المقيدم لعمييد الكليية
المعن .
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المادة (:)12
أ.

تصنف عالمات المواد وفقا ً للجدول:
العالمة

التقدير

%100-90

ممتاز

%89-80

جيد جدا

%79-70

جيد

%69-60

مقبول

%59-50

ضعيف
راس

أقل من %50

ب .تصنف المعدالت الفصلية والسنوية لكل عام دراس " والمعدل العام " تميا هيو موضيح بالجيدول
أدعاه:
العالمة

التقدير

%100-84

ممتاز

%83.9-76

جيد جدا

%75.9-68

جيد

%67.9-60

مقبول

أقل من %60

راس

ج.
 -1يضع العميد اسم ال ال الذي يحصل على معيدل سينوي مقيداره ( )%84فيأتثر عليى الئحية
شر الكلية ويثبت ذلك ف سجله استاديم ما لم يكن قد فصل أو رسي في إحيدى الميواد وال
يقل عبؤه الدراس عن عيدد السياعات الفصيلية أو السينوية المقيررل في الفصيل أو السينة التي
حصل فيها على المعدل المذتور.
 -2ت بق تعليمات مكافأل التفوت العلم ف الجامعة على ال لبة المسجلين في تخصي
""MD
ف ال

اليدتتور

 -3سغراض ت بيق البند رقم ( )1من هذه المادل فإعه يجي عليى ال الي دراسية ميا ال يقيل عين
( )%80فأتثر من الساعات المعتمدل من ميواد تليك السينة .تممم إضممافة نممص المممادة بموجممب قممرار
مجلس العمداء رقم  2015/65تاريخ .)2015/3/4
المادة (:)13
أ .ف حالة المواد الت يدرسها أتثر من مدرس واحيد أو التي تخضيع لنظيام التكاميل يعيين مجليس
القسم (أو اسقسام) أحد مدرس المادل منسقا ً لها بالتعاون مع مدرسي الميادل ارخيرين وبإشيرا
رئيس القسم (أو اسقسام) أو عميد الكلية.
ب .ف حالة المواد المتعددل الشع يعين مجلس القسم أحد مدرس الميادل منسيقا ً لهيا وذليك بالتعياون
مع مدرس المادل ارخرين وبإشرا من رئيس القسم أو عميد الكلية.
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ج .ف حالة المواد الت يدرسها أتثر من مدرس أو المواد متعددل الشع يقوم رئيس القسم أو منسيق
المادل أو من يختياره مجليس القسيم مين مدرسي الميادل بتيول مسيؤولية اإلشيرا عليى طباعية
اسسئلة وتنسيق مكان وزمان االمتحان ومتابعة تصيحيح أورات االمتحاعيات وهيو المسيؤول عين
عقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة بالشكل الصحيح.
د .عند الضرورل ،يضع مجلس الكلية اإلجراءات التنفيذية المتعلقة باالختبيارات واالمتحاعيات بميا ال
يتعارض مع التعليمات.
المادة (:)14
أ .الحد اسدعى لعالمة النجاح ف تل مادل هو (.)%50
ب .الحد اسدعى للنجاح ف المعدالت السنوية والمعدل العام هو (.)%60
ج .ف حالة رسوب ال ال ف ميادل تثبيت عالمية الرسيوب إذا تاعيت ( )%35فيأتثر وتجبير تيل
عالمة دون ألي ( )%35إلى ( )%35سغراض احتساب العالمة ف المعدل.
د .يثبت المعدل السنوي أو المعدل العام سقرب منزلة عشرية.
من"5":
هي .يتكون معدل ال ال العام ف تلية ال
 % 25 -1للمعدل السنوي للسنة السادسة.
 %75 -2لمعدل السنوات الخمس األولى بالتساوي.
المادة (:)15
أ .يحس المعدل السنوي بضرب العالمة النهائية لكل مادل يدرسها ال ال ف السنة بعدد ساعاتها
المعتمدل وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدل للمواد الت
درسها ال ال ف تلك السنة.
ب .تدخل عتائج جميع الميواد مين مت لبيات الجامعية اإلجباريية واالختياريية التي يدرسيها ال الي
والمشيمولة في الخ ية الدراسييية في حسيياب المعيدل السيينوي للسينة الدراسييية حسي الخ يية
االسترشادية.
ج .إذا تم معادلة ساعات لل ال تان قد درسها ف جامعات أخرى بنسبة  %50فيأتثر مين الخ ية
االسترشادية المع مول بها ف الجامعة فف هذه الحالة ال يتم احتساب المعدل السنوي لتليك السينة،
وتدخل المواد المتبقية من تلك السينة (والتي درسيها ال الي في الجامعية) في المعيدل السينوي
للسنة الت تليها ،مع مراعال ما ورد ف الميادل  24مين هيذه التعليميات ،وذليك سغيراض حسياب
المعدل العام لتخرج ال ال  .تم إضافة نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقممم 2015/65
تاريخ )2015/3/4
شروط االنتقال مق سنة إلى أخرى
المادة (:)16
ينتقل ال ال من سنة دراسية إليى السينة التي تليهيا حسي الخ ية الدراسيية إذا حقيق الشيرطيين
التاليين:
 -1النجاح ف المواد الت درسها ف تلك السنة والمقررل ف الخ ة الدراسية حس الشروط
الواردل ف المادتين ( 17و )18من هذه التعليمات.
 -2الحصييول علييى معييدل سييينوي ( )%60فيييأتثر حيييس تعريييف المعييدل السيينوي فيييي
المادتين ( 14و )15من هذه التعليمات.

 . 5عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2022/2021/201تاريخ .2022/2/16
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المادة (* :)17
أ .شروط اعتقال طلبة السنة اسولى والثاعية والثالثة:
 -1النجاح ف جميع المواد العلمية باستثناء مت لبيات الجامعية المقيررل والحصيول عليى معيدل سينوي
( )%60فأتثر.
 -2إذا رس ال ال ف مادل أو مادتين علميتين على استثير مين الميواد العلميية أعياله يحيق ليه تقيديم
امتحان إتمال ف مادتين على استثر وذلك قبل بدء الفصل اسول من العام الجامع التال ف موعد
يحدده عميد الكلية الت تدرس المادل وإذا رس ال ال بعد امتحان اإلتمال في أي منهميا او أخفيق
ف رفع معدلة السنوي إلى ( )%60فأتثر فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا ً ف تلك السنة.
 -3يحق لل ال الذي رس ف مادل واحدل أن يتقدم ال متحان إتمال ف المادل الت رس بهيا باإلضيافة
إلى أي مادل أخرى عجح فيها وذلك لغاية رفع المعدل السنوي إلى  %60مع مراعال ما ورد ف البند
(د) أدعاه من هذه المادل.
 -4إذا تان ال ال عاجحا ً ف جميع المواد العلمية وحاصل على معدل سنوي أقل من ( )%60يحيق ليه
التقدم إلى ا متحان إتمال ف مادل أو مادتين يختارهما ال ال وذلك قبل بدء الفصيل اسول مين العيام
الجامع التال ف موعيد يحيدده عمييد الكليية التي تع ي الميادل وإذا أخفيق في رفيع المعيدل إليى
( )%60فأتثر ال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا ً ف تلك السنة.
ب .يعتبر ال ال راسبا ً ف السنة اسولى أو الثاعية أو الثالثة إذا:
 -1رس ف أتثر من مادتين علميتين من المواد العلمية ف محاولته اسولى ،أو إذا رس في امتحيان
اإلتمال الوارد ف الفقرل (أ) /بند ( )2من هذه المادل.
 -2لم يحصل على معدل سنوي ( )%60فأتثر بعد إجراء امتحان اإلتمال المشار إلييه في الفقيرل (أ)/
بند ( )3و( )4من هذه المادل.
ج .إذا رس ال ال ف أحد السنوات الثالث اسولى يسمح له بإعادل دراستها لمرل واحدل وفي هيذه الحالية
ي بق عليه ما يل :
 -1إعادل دراسة جميع المواد العلمية المقررل والت لم يحصل فيهيا عليى عالمية ( )%60فيأتثر وفي
حالة اإلعادل تحس العالمة الجديدل للمادل العلمية المعادل.
 -2يعفى ال ال
عجح بها.

من إعادل دراسة المواد مين مت لبيات الجامعية (اإلجباريية واالختياريية) إذا تيان قيد

 -3يجوز لل ال إعادل دراسة مواد من مت لبات الجامعية (اإلجباريية واالختياريية) التي يرسي بهيا
فقط وف هذه الحالة تحس العالمة الجديدل.
د .تحتس عالمة امتحان اإلتمال بدالً من العالمة النهائية المستحقة للمادل العلمية للمواد السينة اسوليى ميع
مراعال ما ورد ف المادل ( )18الفقرل(د) والفقرل (هي) لمواد باق السنوت.
* يقصد بعبارة " الممواد العلميمممة" أينما وردت في هنه المادة فإنلا تعني المواد التالية:
 .9األحياء الجزيئية
 .1فيزياء طبية
 .10اإلحصاء الحيوي.
 .2كيمياء عامة وعضوية
 .11المصطلحات الطبية.
 .3بيولوجيا الخلية
 .4الكيمياء الحيوية
 .5علم التشريح العا
 .6علم األنسجة العا
 .7علم األجنة العا
 .8علم وظائف األعضاء العا

إضافة إلى متطلبات الكلية العلمية المقررة للسنتيق الثانية والثالثة والتي وردت في المممادة رقممم ( )7فممي
الخطة االسترشادية لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الدكتور في الطب " "MDباسممتثناء متطلبممات
الجامعة االخت يارية والتربية الوطنية والمسؤولية المجتمعية.
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المادة (:)18
أ .شروط االنتقال لطلبة السنوات الالحقة الرابعة والخامسة والسادسة:
 .1النجاح ف جميع مت لبات الكلية لتلك السنة حسي الخ ية الدراسيية والحصيول عليى معيدل
سنوي ( )%60فأتثر.
 .2إذا تييان ال ال ي عاجح يا ً ف ي جميييع المييواد المقييررل سي ميين السيينوات الرابعيية والخامسيية
والسادسة ،وحاصل على معدل سنوي أقل من ( )%60يحق له التقدم إلى امتحان إتميال في
مواد مجموع عدد ساعاتها المعتمدل ( )9تسع ساعات معتميدل عليى استثير يختارهيا ال الي
من مواد تلك السنة وذلك قبل بدء العام الجيامع التيال في موعيد يحيدده عمييد الكليية ،وإذا
أخفق ف رفع المعدل إلى ( )%60فأتثر ال ينتقيل إليى السينة التاليية ويعتبير راسيبا ً في تليك
السنة.
ً
ب .مع مراعال ما ورد أعاله من هذه المادل يعتبر ال ال راسبا ف أي سنة من السنوات الرابعة
والخامسة والسادسة على النحو التال :
 -1إذا رس ال ال في ميادل أو ميواد عيدد سياعاتها أتثير مين ( )9سياعات بالنسيبة للسينوات
الرابعة والخامسة وأتثر من مادل ف السنة السادسة..
 -2إذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%60فأتثر بعد إجراء امتحيان اإلتميال المشيار إلييه في
البند (أ) الفقرل ( )2من المادل (.)18
 -3إذا رس ال ال ف مواد مجموع عدد ساعاتها المعتمدل ( )9ساعات معتمدل فأقل مين ميواد
السنوات الرابعة والخامسة يحق له التقدم المتحان اإلتمال ف المواد الت رسي بهيا وذليك
قبل بدء العام الجامع التال وف موعد يحدده عمييد الكليية ،وإذا رسي بهيا ال الي يعتبير
راسبا ً ف تلك السنة أو إذا أخفيق ال الي في رفيع معدليه السينوي إليى ( )%60فيأتثر بعيد
امتحان اإلتمال ف المواد الت رس فيها رغم عجاحة بها ،ي بق عليه ما ورد ف الفقيرل (أ)
البند ( )2من المادل ( )18شري ة أن ال يتقدم بامتحان اإلتمال ف المواد الت تان راسبا ً بهيا
وعجح بعد تأديته اإلتمال.
 -4إذا رس ال ال ف مادل واحدل من مواد السنة السادسة عليه إعادل التدري واالمتحان في
التخرج ،وإذا تان راسبا ً ف أتثر من ميادل واحيدل يعتبير
هذه المادل فقط الستكمال مت لبات
ُّ
راسبا ً ف السنة السادسة وعليه إعادل دراسة السنة تاملة بكافة موادها وتحس له العالميات
الجديدل فقط ،باستثناء مادل التدري االختياري رقم (.)1500602
ج -إذا رس ال ال ف السنوات اسولى ،الثاعية والثالثة والرابعة والخامسة يسمح له بإعادل دراسيتها
لمرل واحدل فقط (شري ة عدم تجاوز الحد اسعليى للدراسية في تليية ال ي المنصيوص عليهيا)،
وف هذه الحالة ي بَّق عليه ما يل :
 -1إعادل دراسة جميع المواد المقررل للسنة الت لم يحصيل فيهيا عليى عالمية ( )%60فيأتثر
وف حالة اإلعادل تحس العالمة الجديدل.
 -2إذا رس ال ال ف السنة السادسة يسمح له بإعيادل دراسيتها ميرتين عليى استثير شيري ة
المنصوص عليه.
عدم تجاوز الحد اسعلى للدراسة ف تلية ال
 -3ف حاالت خاصة إذا رس ال ال ف السينة السادسية وإسيتنفد الحيد اسعليى مين سينوات
الدراسة يجوز ليه إعيادل السينة السادسية لميرل أخييرل بتنسيي مين العمييد وموافقية مجليس
العمداء.
د .إذا رس ال ال وتقدم المتحان اإلتمال ف مواد مجموع عدد ساعاتها المعتمدل ( )9سياعات فأقيل
حس ما ورد أعاله تثبت له العالمة الجديدل على أن ال تزيد على  %60ويرصد له من العالميات
الت حصل عليها ما يلزم لرفع معدله إلى ( )%60ف حال تون معدله أقل من (.)%60
هي .إذا أعاد ال ال االمتحان ف أي مواد بغرض رفع المعدل إليى  % 60تثبيت ليه العالمية الجدييدل
على أن ال يزيد المعدل السنوي لتلك السنة على .% 60
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المادة ( :)19مع مراعال ما ورد ف المادل ( )16من هذه التعليمات إذا أعياد ال الي دراسية أي سينة
من سنوات الدراسة (عدا السنة السادسة) تحس له العالمات الجديدل فقط ويعيد دراسة المواد الت ليم
يحصل فيها على عالمة ( )%60فأتثر من المواد الم لوبة حس الخ ة الدراسية.
الفصل مق الكلية
المادة ( :)20يفصل ال ال من تخص

الدتتور ف ال

" "MDف الحاالت التالية:

أ -إذا لم يست ع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات الخمس اسولى ف مدل عامين جامعيين.
ب -إذا لم يست ع اجتياز السنة السادسة ف ثالث سنوات جامعية.
ج  -إذا لم يست ع إتمال دراسته خالل المدل المحددل تحد أعلى للحصول على درجية البكيالوريوس
" "MDوه ( )9تسع سنوات.
ف تخص دتتور ف ال
د -إذا رس ال ال بأي ( )4أربع سنوات دراسية مختلفة خيالل ميدل دراسيته ( .تممم تعممديل نممص
المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2018/254تاريخ .2018/6/25
تأجيل الدراسة
المادة (:)21
أ -يجوز لل ال أن يؤجل دراسته ف الجامعة مدل ال تزيد عن سينتين دراسييتين متالحقتيين أو
منفصلتين بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل ميدل التأجييل إليى ثيالث سينوات متصيلة
تحد أعلى بقرار من مجلس العمداء بنا ًء على تنسي من مجلس الكلية.
ب -إذا لم يسجل أو يؤجل ال الي دراسيته في الفصيول الدراسيية التاليية بميا في ذليك الفصيل
الصيف عدا الفصل اسول من التحاقه في الجامعية يعتبير فاقيداً لمقعيده ويجيوز إعادتيه إليى
مقعدل ف حاالت مبررل بقرار من رئيس الجامعة
ج  -على ال ال أن يتقدم ب ل تأجيل دراسته إلى العميد ف مدل أقصاها ثماعية أسابيع من بدايية
السينة الدراسيية لعرضيه عليى مجلييس الكليية ويبليغ العمييد القييرار إليى ميدير وحيدل القبييول
والتسجيل وعميد شؤون ال لبة ومرشد ال ال وأية جهة أخرى معنية.
د -ال تحس مدل التأجيل من الحد اسعلى لسنوات التخرج حس التعليمات.
هي -إذا تجاوز ال ال مدل التأجيل يفقد مقعده ف الجامعية ويحيتفظ بسيجله استياديم إذا رغي
بالعودل إلى الجامعة وال يجوز احتساب السجل استاديم لل ال سغراض مواصلة دراسيته
ف الجامعة إذا أعق ع عن الدراسة أربع سنوات أو أتثر.
و -ال تؤجل الدراسة لل ال الجديد أو ال الي المنتقيل إليهيا إال بعيد مضي سينة دراسيية عليى
دراسته ف الكلية.
المادة ( :)22االنتقال داخل الجامعة إلى كلية الطب (انتقال داخلي).
إذا اع بق عليه الشرطان التاليان:
أ .يجوز اعتقال ال ال من تلية أخرى إلى تلية ال
سنة حصوله عليى
 -1أن يكون معدل عالماته ف الثاعوية العامة مقبوالً تنافسيا ً ف تلية ال
الثاعوية العامة.
 -2أن يتوفر له مقعد شاغر ف الكلية.
تحس له المواد حس تعليمات منح درجة البكالوريوس في
ب .عند اعتقال ال ال إلى تلية ال
الجامعة بهذا الخصوص على أن تكون ضمن الخ ة الدراسية لكلية ال .
ج .تسري عليه أحكام االعتقال من سنة إلى أخرى الواردل ف هذه التعليمات بعد حساب المواد له.
د .يكون االعتقال إلى تلية ال

بتوصية من لجنة قبول اعتقال ال لبة وقرار من رئيس الجامعة.
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المادة ( :)23االنتقال من كلية الطب في جامعة أخرى إلى كلية الطب في جامعة مؤتة (انتقال خارجي):
أ .تشكل لجنة تسمى (لجنة اعتقال ال لبة) تتألف من رئيس الجامعة أو أحييد عوابييه (رئيسياً) وعضييوية
ومدير وحدل القبول والتسجيل للنظر ف طلبات اعتقال ال لبة إلى تلييية ال ي ميين
عميد تلية ال
جامعات أخرى.
ب .يتم تقديم طلبات االعتقال إلى وحدل القبييول والتسييجيل في الجامعيية وتبييت لجنيية اعتقييال ال لبيية في
ال لبات وفق الشروط التالية:
 -1أن يتوفر الشاغر ف الكلية.
 -2أن يستوف ال ال شروط القبول في الجامعيية وأن يسييتوف الشييروط اسخييرى التي ت لبهييا
الكلية ومجلس العمداء.
ً
ً
 -3أن يكون معدله ف الثاعوية العامة مقبوال تنافسيا ف تلية ال ي سيينة حصييوله علييى الثاعوييية
العامة.
 -4أن يكون ال ال منتقالً من جامعة أو معهد جامع أو تلية جامعية تعتر بها الجامعة.
 -5أن تكون دراسته السابقة ف جامعة تأخذ بأسلوب االعتظام وأن يقدم وثيقة تثبت اعتظامه بما ال
يقل عن ( )%70من الدوام الكامل.
 -6أن يكون االعتقال لمستوى السنة الثاعية فمييا فييوت وان ال يقييل معدلييه السيينوي عيين ( )%70أو
تقدير جيد ف جميع المواد الت درسها ف تلك الجامعة أي أن يقبل ال ال ف مستوى السيينة
الثاعية أو ف مستوى السنة الثالثة أو ف مستوى السنة الرابعة.
 -7على ال ال المتقدم للنقل إحضار شهادل حسن سلوك من عميييد الكلييية وعميييد شييؤون ال لبيية
من الجامعة المنتقل منها.
 -8ال يجوز االعتقال إلى أي سنة فوت السنة الرابعة وعلى ال الي المنتقييل إلييى تلييية ال ي في
الجامعة أن يدرس على اسقل ( )3ثالث سنوات دراسية متتالية ف تلية ال ي بالجامعيية قبييل
تخرجه.
ج .تحول لجنة اعتقال ال لبة ال لبات المقبولة إلى عميد الكلية لحساب المواد التي درسييها ال الي في
جامعته في ضييوء الخ يية الدراسييية المعمييول بهييا في تلييية ال ي بالجامعيية وتعلييم وحييدل القبييول
والتسجيل خ يا ً بذلك.
د .ال تدخل عالمات المواد الت درسها ال ال قبل اعتقاله إلى تلية ال
المعدل العام وإعما يعفى فقط من دراستها.

ف حساب المعدل السنوي أو

هي .إذا قبل طال جديد ف الكلية وتان قد درس مواد ف تخص آخر أو ميين جامعيية أخييرى أو تلييية
جامعية أو معهد جامع تعتر به جامعة مؤتة ،فإعه يجوز لمجلس القسم المعن بالمادل معادلة تلك
المادل وترصد له عالمة عيا جح سغييراض التخييرج ،وال تحسي عالمييات هييذه المييواد في معدالتييه
(السنوية/العام) ،وذلك وفقا ً للشروط التالية:
 .1أال تقل عالمة أي مادل تعادل عن ( ، %60د  +أو ما يعادلها).
 .2أن تكون المادل المراد معادلتها مسيياوية في عييدد السيياعات أو تزيييد عيين عييدد السيياعات للمييادل
المقابلة لها ف الخ ة الدراسية ومكافئة بنسبة ال تقل عن  %75من المحتوى.
 .3إذا تان ال ال قد درس ف جامعة مؤتة فتحس لييه المييواد التي تقييع ضييمن الخ يية الدراسييية
وتدخل ف حساب معدله (السنوي/العام) وحس الخ ة االسترشادية.
 .4تراعييى المييادتين ( )23،24ميين هييذه التعليمييات ،تمييا تراعييى قييرارات مجلييس التعليييم العييال
بخصوص المدل الزمنية الواج توفرها (احتساب أو معادلة) المواد الت سبق لل ال دراستها.
تممممم تعممممديل نممممص المممممادة بموجممممب قممممرار مجلممممس العمممممداء رقممممم ( )2014/644تمممماريخ
.2014/12/3
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المادة ( :)24يحس المعدل العام لل ال المنتقل إلى تليية ال ي في الجامعية ،والحيد اسعليى لميدل
الدراسة حس اسسس التالية"6":

أ .الطالب المنتقل إلى النىنا النان ىا  )%18لكىل نىنا لننىن ال النان ىا اتى ال،امنىا
 )%28لنننا النادنا.
ب .الطالىىب المنتقىىل إلى النىىنا النالنىىا  )%22لكىىل نىىنا مىىو النىىن ال النالنىىا ال ا ىىا
ال،امنا؛  )%34لنننا النادنا.
ك و الاد األعن لمدة الد انا في الكن ا نل نن ال.
ج .الطالىىب المنتقىىل إلى النىىنا ال ا ىىا  )%30لننىىنا ال ا ىىا
 )%40لنننا النادنا.
ك و الاد األعن لمدة الد انا في هذه الكن ا ،مس نن ال.

 )%30لننىىنا ال،امنىىا

المادة (:)25
أ .يتم التدري السريري ف مستشفى الجامعة أو المستشفيات التعليمية المعتمدل من قبل الجامعة.
ف السنوات (الرابعة ،الخامسية ،السادسية) مين
ب .تتم مراقبة التدري السريري ل لبة تلية ال
خالل سجل يوم للتدري السريري خاص بكل قسم من اسقسام السريرية ويسيلم إليى ال الي
السجل الخاص به قبل بدء تدريبه السريري وعليى ال الي إعادتيه وتسيليمه إليى رئييس القسيم
حال اعتهاء فترل التدري السريري.
ج .يقيم ال ال استناداً للمعلومات المدوعة والواردل ف سجل تدريبيه السيريري الخياص بيه وأي
تقارير أخرى م لوبة.
المادة ( :)26التدريب السريري خارج المستشفيات المعتمدة مق الكلية:
يحق لل ال أن يقضي فتيرل التيدري االختيياري داخيل الكليية أو خارجهيا في مستشيفيات
تعليمية معتمدل لمدل  8أسابيع في بدايية السينة السادسية في فيرعين مين الفيروع اليواردل في الخ ية
الدراسية بالسنة السادسة وتحس عالمات التقييم خالل هذه الفترل بواقع  4أسابيع لكل من الفرعين.
دتتور ف ال ي " "MDبعيد إتميام المت لبيات

المادة ( :)27تمنح درجة البكالوريوس ف تخص
التالية:
أ .النجاح ف جميع المواد الم لوبة حس الخ ة الدراسية المقررل والتعليمات الواردل بشيأن مينح
درجة البكالوريوس ف تخص

دتتور ف ال

"."MD

ب .الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)%60
ج .عدم تجاوز الحد اسعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها ف التعليمات.
د .أن يكون ال ال مسجالً ومنتظما ً ف آخر ( )3سنوات دراسيية ليه في الجامعية بميا فيهيا سينة
التخرج.

 . 6عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2022/2021/201تاريخ .2022/2/16
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أحكا عامة
المادة ( :)28تمنح شهادل التخرج عند استحقاقها بعد أن يكون ال ال قد اسيتوفى مت لبيات النجياح
ضمن الخ ة الدراسية والتعليمات الخاصية بمينح درجية البكيالوريوس في تخصي
دتتور ف ال " "MDوتكون حفلة التخرج مرل واحدل ف العيام في عهايية الفصيل
الثاع .
المادة (:)29
أ .يكلف عميد الكلية مرشداً أتاديميا ً من أعضاء هيئة التدريس لكل طال ف الكلية.
ب .عميد الكلية والمرشد استياديم مسيؤوالن عين متابعية السيير استياديم لل الي والتحقيق مين
استيفائه لشروط التخرج وعلى المرشد أن يبلغ ال ال بذلك سنوياً.
ج .على ال ال الذي يتوقع تخرجه ف عهاية سنة ما أن يقوم بتعبئة عموذج خاص لدى عمادل الكليية
ف مدل أقصاها ( ) 8أسابيع من بداية السنة السادسة حيث يقيوم عمييد الكليية والمرشيد بيالتحقق
من استيفائه شروط التخرج بالتنسيق مع وحدل القبول والتسجيل.
المادة ( :)30عليى ال الي أن يحصيل عليى بيراءل ذميه مصيدقة مين الجامعية السيتكمال إجيراءات
تخرجه.
المادة ( :)31ال يجوز سي طال أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعيه عليى النشيرات
الصادرل من ال جامعة والكلية أو عليى ميا ينشير عليى لوحية إعالعاتهيا فيميا يتعليق بهيذه
التعليمات.
المادة ( :)32يبت مجلس العمداء ف الحاالت الت لم يرد فيها ع
الت تنشأ عن ت بيقها.

بهذه التعليميات وفي اإلشيكاليات

المادة ( :)33رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنيية وميدير وحيدل القبيول والتسيجيل مكلفيون بتنفييذ
أحكام هذه التعليمات.

* تم تعديل مس ّمى تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة في جامعممة مؤتممة لتصممبح
بمسمى " :تعليمات منح درجة البكالوريوس في تخصص دكتممور فممي الطممب "  "MDوتعممديل جميممع
النصمممول المتضممممنة المسممممى القمممديم فمممي التعل يممممات ،بموجمممب قمممرار مجلمممس العممممداء رقمممم
( )2022/2021/93تاريخ .2021/11/30
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