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االفـتـتـاحـيـة

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

تُػعد كمية الطب مف كبرػ الكميات الجامعية والطبية ،تشغل مكان ًة ِع ِ
ممّي ًة راسخة في مجاؿ التعميـ الطبي
ّ
ّ
المكونات التعميمية والعممية
تأسست سنة 1973ـ لكي تضاؼ إلى جامعة طرابمس كإحدػ
ّ
البشرؼ ،حيث ّ

طبي ىادؼ إلى خمق
ًا
اليامة،
استشعار إلى ما دعت إليو متطمبات المرحمة التعميمية مف ضرورة إيجاد تعميـ ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
طى متتاِبعة وح ٍ
الرفع مف
طبّية ّ
جادة تُساىـ في وضع َلِب َنة عممية ّ
ُمخرجات ّ
رص َدؤوب نحو ّ
قوية دافعة في ُخ ً ُ
طبي إلى مص ِ
اؼ ُّ
ظاىر في ىذا المجاؿ.
أثر
ٌ
المتقدمة التي ليا ٌ
مستوػ التّعميـ ال ّ ّ
الدوؿ ُ
ََ
الط ّالب ىـ النواة األساسية والتي تُؤسس إلى تحقيق األىداؼ التي أ ِ
ولما كاف ُّ
ُنش َئت مف أجميا الكمية باعتبارىا
َ
ّ
الع ِ
تطمعت الكمية منذ تأسيسيا إلى توظيف أُسس رؤيتيا ِ
شريحة جوىرية داخل ىذا المنبر التعميمي ،فقد َّ
ممية
َ
ُ ُ
الرسالة التعميمية عبر برنامج عمل يستيدؼ تحسيف جودة التّعميـ
التي ترنو إلى تحقيقيا مف خالؿ إنجاح ّ
طبي قادر ُيؤتي ِث َم َارهُ عمى الوجو األكمل.
طّبي كنقمة نوعية إلنجاز الغايات
ال ّ
المرجوة مف وجود تعميـ ّ
ّ
وسعيا حثيثًا ليس في َم ْنأػ مف وجود عوائق
ستمر
ودعما ُم ًا
اصال
حيث أَولت الكمية عمى َعاِت ِقيا
اىتماما ُمتو ً
ً
ً
ً
المتاحة واالستفادة بما أمكف منيا ،وتفعيل جميع
في مشوار المسيرة التّعميمية ،إلى توفير كافة اإلمكانيات ُ
ِ
الصعاب
ُّ
المالئمة ،وتذييل كل ّ
السُبل وتسخيرىا بما يضمف سالمة سير العممية التّعميمية واظيارىا بالصورة ُ
ُّ
يشح ُذ اليمـ لدييـ عبر تعزيز البرامج التّعميمية وآليات
الم ْختنقات التي تُواجو أبنائنا الط ّالب بما َ
وازاحة كافة ُ
طبّية قادرة ذات كفاءة عالية
شكال
البحث العممي الطبي ً
ً
ومضمونا؛ ما يكوف لو بالغ األثر في تخريج كوادر ّ
ِ
ِ
عزز الثّقة لدػ الغير في وجود
تميزة تُ ّ
تصبو إلى تحقيق خدمات صحية ُمجتمعية ُم َمّيزة ضمف ُم َمارسة طِّبّية ُم ّ
ِ ِ
طب
الريادؼ الذؼ تمعبو كمية ال ّ
طبي ذاتي بأعمى جودة ودّقة عممّية؛ لبموغ غاية المراـ في إرساء ّ
اكتفاء ّ
الدور ّ
الرفعة والتّقدـ.
ّ
لمنيوض بالمجتمع إلى درجات ّ

أ.د .عـبـد الـعـزيـز عـمـي الـرابـطي
طــب الـبـشـري
عــمــيــد كــّم ّــيــة الــ ّ
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ُنبـــذة عـــن جامعـــة طرابمس
بدأت جامعة طرابمس كجزء مف الجامعة الميبية سنة 1957ـ؛ حيث أنشئت كمية العموـ في طرابمس ،وكمية

حاليا .وفي سنة 1973ـ
اآلداب في بنغازؼ ،ثـ بعد ذلؾ أنشئت الكميات األخرػ التي تتكوف منيا الجامعة ً
انضمت إلييا بعض الكميات التي كانت تتبع اليونسكو ،وتغير اسميا إلى جامعة طرابمس؛ حيث استقمت عف
الجامعة الميبية التي انفصمت إلى جامعتيف ىما :جامعة طرابمس في مدينة طرابمس ،وجامعة بنغازؼ في

مدينة بنغازؼ .وفي سنة 1976ـ تـ تغيير اسميا ليصبح جامعة الفاتح ،ليعود اسميا جامعة طرابمس مرة

أخرػ في العاـ 2011ـ .وىذه الجامعة تضـ العديد مف الكميات مف بينيا كمية العموـ ،كمية التربية ،كمية
الطب البشرؼ ،كمية الصيدلة ،كمية اليندسة ،كمية الزراعة ،كمية القانوف وغيرىا.

موقـع كميــة الطب:
يقع مقر كمية الطب ضمف الحرـ الجامعي بجامعة طرابمس بمدينة طرابمس.

وسائل االتصال:
ىواتف كمية الطب:

+218 21 46 25 883
+218 21 46 25 060

صندوؽ البري ػ ػ ػػد:

82631

الموقع اإللكتروني:

www.med.uot.edu.ly

6

مفيوم شعار كمية الطب البشري

ُيػج ّػسػد شػعػار كػمػيػة الػطػب اآلتي :
اليالل :ويرمز إلى الطب.
المبنى الذي بداخل اليالل :يرمز إلى مبنػػى السرايا الحمراء التي تعتبر
إحدػ معالـ مدينة طرابمس الغرب المطمة عمى البحر األبيض المتوسط

بج ػػانبو البحيرة؛ لمداللة عمى مكاف كمية الطب بمدينة طرابمس في ليبيا.
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نبـــذة عــــن كميــــة الطــــب البشري
وصرحا مف صروح المعرفة.
تأسست الكمية سنة1973ـ ،وتعد الكمية مف كبرػ كميات الجامعة،
ً
ّ

تقع كمية الطب بمدينة طرابمس ،وىي مكونة مف عدة مباني رئيسية متعددة األدوار ،مخصصة لمقاعات

أيضا العديد مف
الدراسية ،المقار اإلدارية ،األقساـ العممية ،المكتبة ،المعامل والمختبرات المختمفة ،وبالكمية ً
مقار مناسبة لمعديد مف الجمعيات
المقاىي ،صاالت اإلنترنت وصاالت خدمات الطالب ،كما توفر الكمية ِّا
الطالبية األىمية .وخالؿ العقود الثالثة الماضية؛ أسيمت الكمية في إعداد وتخريج آالؼ األطباء المؤىميف،

وىـ اآلف نواة العمل الطبي في المستشفيات والمؤسسات الصحية االخرػ المنتشرة في ربوع ليبيا لتقديـ أفضل

الخدمات الصحية.

وتضـ الكمية اآلف ( )278موظف وموظفة و( )396معيد ومعيدة موزعيف عمى األقساـ العممية والمكاتب

اإلدارية .و( )7616طالب وطالبة بينيـ ( )286طالب وطالبة مف الوافديف مف جنسيات أخرػ عربية
وأجنبية .و( )504عضو ىيئة تدريس منيـ ( )100قار و( )404سريرؼ ،ومعظميـ تـ تخريجيـ مف أوائل
الدفعات ليذه الكمية ،وباإلضافة إلى دورىـ كأساتذة لمعموـ الطبية األساسية منيا والسريرية المختمفة؛ فإنيـ

يقوموف بتقديـ الخدمات الصحية الالزمة في المستشفيات والعيادات ومرافق الرعاية الصحية االولية .وقد تـ
إيفاد المئات مف خريجي ىذه الكمية الستكماؿ دراستيـ بالخارج ،وأثبتوا جدارتيـ في التحصيل العممي

حاليا لتفعيل برنامج الدراسات العميا في
والسريرؼ بشيادة العديد مف الجامعات العالمية .وتسعى الكمية ً
مختمف التخصصات ،وتفعيل اتفاقيات اإلشراؼ المشترؾ بيف أقساـ الكمية ،واألقساـ المناظرة ليا بالخارج.

الـرؤيـة:
ّ

طّبي ،ترتكز
دوليا في مجاؿ التّعميـ ال ّ
تطمح كمية الطب في أف تكوف كمية عالية الجودة ومعتمدة ومعترؼ بيا ً
المستمر.
عمى أساليب عممية
متطورة في البرامج التّعميمية والبحث العممي والتّعميـ ال ّ
ّ
طّبي ُ

الـرسـالـة:
ّ

تعميمية ذات جودة عالية محفزة لإلبداع تؤدؼ إلى إعداد أطباء قادريف
بناء نظاـ تعميمي معتمد عمى برامج
ّ
عمى المنافسة وتطبيق كافة األخالقيات المينية ،ورعاية القيـ االجتماعية؛ بيدؼ تحسيف الوضع الصحي

لممجتم ع ،وتقديـ خدمات ورعاية صحية متميزة ،وتتعيد بدعـ البحث العممي فيما يخدـ تطوير الخدمات
طّبية.
ال ّ
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أىـداف كـمـيـة الـطـب:
الص ّحية في كافة ربوع
الص ّحية في مختمف المؤسسات ّ
 .1إعداد أطباء متميزيف قادريف عمى تقديـ الرعاية ّ
الص ّحية األولية.
المجتمع ،مع االىتماـ الكبير بالرعاية ّ

قادر عمى تحديد ومواجية
الص ّحية األساسية بحيث يكوف الطبيب ًا
 .2ربط التعميـ في كميات الطب باالحتياجات ّ
الص ّحية لممجتمع.
المشاكل ّ
التعميمية عمى المستوػ المحمي واإلقميمي والعالمي؛ لتطوير العممية
 .3بناء شراكة مع المؤسسات البحثية و
ّ
عميمية والبحثية الطبية.
التّ ّ
طّبي لتتناسب مع الرؤية والرسالة.
عميمية عف طريق مراجعة وتطوير برامج التّعميـ ال ّ
 .4تحسيف الفاعمية التّ ّ
طّبي.
طور المستمر في التّعميـ ال ّ
 .5تنمية قدرات أعضاء ىيئة التّدريس لمواكبة التّ ّ
عميمية واالستخداـ األمثل ليا.
 .6تطوير الموارد التّ ّ

لألطباء.
اتيجيات التّقييـ المستمر
طّبي المستمر ّ
اتيجيات التّعميـ ال ّ
ّ
طويل األمد ،واستر ّ
 .7بناء استر ّ
المتميزة.
الدراسات العميا لتأىيل الكوادر ذات الكفاءة
 .8توفير وتطوير برامج ّ
ّ

العالمية ،والعمل عمى تنمية القوػ
الص ّحة
الص ّحة ومن ّ
ّ
 .9إنشاء نظاـ ّ
ظمة ّ
صحي متكامل بالتعاوف مع و ازرة ّ
البشرية.

آلـيـات تـحـقـيـق األىـداف:
تعمل الكمية عمى تحقيق أىدافيا مف خالؿ:
اسية مع األخذ بكل ما ىو جديد.
 .1التّطوير المستمر لمبرامج والخطط ّ
الدر ّ
العممية باحتياجات سوؽ العمل.
خصصات
ّ
 .2ربط التّ ّ

صحة المجتمع.
المقررات ال ّ
طّبية لخدمة ّ
 .3توظيف البرامج و ّ

طالبية بتوعية ومحاربة األمراض بجميع أنواعيا.
 .4توسيع فرص المشاركة ال ّ

الـدرجـات الـعـمـمـيـة الـتي تـمـنـحـيا الـكـمـيـة:
 .1درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد استكماؿ الطالب سنة االمتياز.
 .2درجة اإلجازة العالية (الماجستير).
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السادة عمداء الكمية منذ تأسيسيا حسب التسمسل الزمني حتى اآلن
د .عبد الرازق إبراىيم الزواوي

د .سالم الطاىر الحضيري

التخصص :جراحة عامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التخصص :أمراض باطنػ ػ ػ ػ ػ ػػة

أ .د .إبراىيم أحمد المنتصر

د .سالم السنوسي عبد اليادي

التخصص :طب التوليد وأمراض النساء

التخصص :طب أطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

د .دمحم اليادي السويحمي

د .ظريف عريبي ظريف

التخصص :طب أطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

التخصص :طب وجراحة العيوف

أ .د .زيدان بدر زيدان

د .سالم عمر الزروق

التخصص :جراحة عامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التخصص :طب أطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

أ .د .مسعود الشريف رحومة

أ .د .إبراىيم فحيل البوم

التخصص :عمـ وظائف األعضاء

التخصص :كيمياء حيويػ ػ ػ ػ ػ ػػة

د .عبد هللا عمي أبو ستة

أ .د .نورالدين حسن عريبي

التخصص :جراحة عام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التخصص :جراحة عام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

د .أنور بشير السريتي

أ .د .مصطفى دمحم القواس

التخصص :جراحة أنف وأذف وحنجرة

التخصص :طب التوليد وأمراض النساء

أ .د .نورالدين حسن عريبي

أ .د .دمحم رمضان السريتي

التخصص :جراحة عامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التخصص :عمـ األدوية

أ .د .دمحم عبد السالم أبوشكيوة

أ .د .مصطفى دمحم القواس

التخصص :األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

التخصص :طب التوليد وأمراض النساء

أ .د .مسعود الشريف رحومة

أ .د .فاتن عبد الحميد بن رجب

التخصص :عمـ وظائف األعضاء

التخصص :طب أطفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

أ .د .عبد العزيز عمي الرابطي
التخصص :جراحة عامة
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الـيـيـكـل الـتـنـظـيـمي لـكـمـيـة الـطـب
وفق القانوف ( )22لعاـ ( )2008والئحتو التنفيذية تُدار كمية الطب بمجمس الكمية؛ حيث يمارس ميامو
ويختص فيما يمي :
 .1رسػـ الػسػيػاسػة الػتّػعػمػيػم ّػيػة لمػكػمػيػة.

 .2رسػـ الػسػيػاسػة الالزمة إلدارة أمواؿ الكمية واستثمارىا وفًقا لمتشريعات النافذة.
 .3ترشيح أعضاء ىيئة التّدريس والمعيديف لمتّعييف أو الدراسة حسب األحواؿ ،واقتراح ندبيـ واعارتيـ.
الداخمية لمكمية وتعديمو.
 .4اقتراح مشروع ّ
الالئحة ّ
العممية.
الدرجات
الدراسة وشروط منح ّ
 .5اقتراح خطط ّ
ّ
 .6إعػداد الػمػنػاىػج ال ّػد ارس ّػيػة.

 .7وضع نظـ سير االمتحانات وتحديد مواعيدىا.
النظاـ فييا.
 .8اقتراح القواعد المتعّمقة بقبوؿ ّ
الطالب في الكّمّية وسائر ما يتصل بتسيير التّعميـ وتحقيق ّ
الدروس والمحاضرات.
 .9تنفيذ القواعد المتعّمقة بمواظبة ال ّ
ط ّالب ونظاـ ّ
 .10اقػتػراح إنػشػاء األقػسػاـ الػعػمػمػيػة.
 .11تحديد احتياجات الكمية مف أعضاء ىيئة التدريس والفنييف.
 .12تحديد احتياجات الكمية مف معامل وتجييزات وغيرىا مف مواد التشغيل ،ووضع مواصفاتيا.
يتكوف الييكل التنظيمي لمكمية مف المكاتب واألقساـ التالية:
 .1مػكػتػب عػمػيػد الػكػمػيػة.
 .2مػكػتػب وكػيػل الػكػمػيػة لم ّػشػؤوف الػعػمػم ّػيػة.
 .3وحػدة االزمػات والػكػوارث.

 .4مػجػالػس األقػسػاـ العممية يتكوف مف:
أ -رئيس القسـ ب -أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.
 .5مػكػتػب شػؤوف أعػضػاء ىػيػئػة الػتّػدريػس.
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 .6مػكػتػب ال ّػد ارسػات الػعػمػيا والػتّػدريب.
ط ّػبػي.
 .7قػسػـ الػتّػعػمػيػـ الػ ّ

 .8قػسػـ الػبػحػوث واالسػتػشػارات.
 .9قػسػـ الػد ارسػة واالمػتػحػانػات.
 .10وحػدة الػتػقػويػـ والػقػيػاس.
 .11مػسػجػل الػكػمػيػة ويتبعو األقساـ التالية:
أ -قسـ القبوؿ والتسجيل  /ب -قسـ الخريجيف  /ج -قسـ الخدمة االجتماعية.
 .12قػسػـ الػوسػائػل الػتّػعػمػيػم ّػيػة.

 .13قػسػـ الػجػودة وتػقػيػيػـ األداء.
 .14قػسػـ الػتػوثػيػق والػمػعػمػومػات.
 .15مػكػتػب خػدمػة الػمػجػتػمػع وحػمػايػة الػبػيػئػة.
طػالبػي.
 .16قػسػـ ال ّػنػشػاط الػ ّ
 .17قػسػـ شػؤوف الػمػكػتػبػة.

 .18قػسػـ الػعػالقػات الػثػقػافػيػة.
 .19مػكػتػب ال ّػشػؤوف اإلداريػة والػمػالػيػة وتتبعو األقساـ التالية :
الشؤوف اإلدارية والخدمات
أ -قسـ ّ

ب -قسـ الشؤوف المالية والمخازف
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مــجــمــس كــمــيــة الــطــب
تدار كمية الطب بمجمس كمية مشكل طبقاً ألحكاـ القانوف رقـ ( )22لسنة )) ((2008والئحتو التنفيذية وذلؾ

عمى النحو التالي:

االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

الصف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ر.ـ
1

أ .د .عبد العزيز عمي الرابطي

عػمػيػد الػكػمػيػة

2

أ .د .خالد دمحم نورالدين قدارة

3

د .أحمد دمحم بن سميمان

4

د .عبدهللا فرج ىنيدي

رئػيػس قػسػـ عمـ وظائف األعضاء

5

د .عبد الحكيم شعبان النفاتي

رئػيػس قػسػـ عمـ األنسجة والوراثة

6

د .أحمد العجيمي زايد

رئػيػس قػسػـ الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية

7

السنوسي األشيب
أ.د .مبروكة ّ
أ.د .ليمى سعد البرغثي

رئػيػس قػسػـ عمـ األدوية
رئػيػس قػسػـ عمـ األمراض

9

د .المؤلو الطاىر بن ظريف

رئػيػس قػسػـ األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

10

د .دمحم سالم االشعل

رئػيػس قػسػـ عمـ الطفيميات

11

د .لبنى فتحي المقيور

رئػيػس قػسػـ الميارات السريرية

12

أ .د .دمحم خالد شمبش

رئػيػس قػسػـ طب األسرة والمجتمع

13

د .البشير أحمد بالخير

رئػيػس قػسػـ الطب الشرعي والسموـ
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14

وكػيػل الػكػمػيػة لم ّػشػؤوف الػعػمػمػيػة
األجنة
رئػيػس قػسػـ عمـ التشريح و ّ

د .نجوى بشير الجبو

النساء
رئػيػس قػسػـ طب التوليد وأمراض ّ

15

د .نزيية رمضان ارحومة

رئػيػس قػسػـ طب األطفاؿ

16

أ .د .عمي أبو جعفر التومي

رئػيػس قػسػـ األمراض الباطنية

17

د .ابراىيم أحمد زبيدة

رئػيػس قػسػـ الجراحة

18

د .الغريب البغدادي الغريب

رئػيػس قػسػـ طب العيوف

19

د .دمحم عمي العود

رئػيػس قػسػـ األشعة
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ويستعيف المجمس بمدراء المكاتب واألقساـ في إدارة الكمية:
أ .مراد دمحم البقار

مػديػر مػكػتػب الشؤوف اإلدارية والمالية

د .عبير حسين أبوراس

رئػيػس قػسػـ البحوث واالستشارات

د .طارق دمحم جبريل

رئػيػس قػسػـ الدراسة واالمتحانات

أ .د .نورالدين حسن عريبي

مػديػر مػكػتػب الدراسات العميا والتدريب

أ .فؤاد فتحي النعاس

مػسػجػل الػكػمػيػة

مصباح عبد هللا السيولي

رئػيػس قػسػـ الخريجيف

أ .د .عمي دمحم عبد السالم عفان

مػديػر مػكػتػب شؤوف أعضاء ىيئة التدريس

د .خالد البشير سالم أبو عين

رئػيػس قػسػـ التوثيق والمعمومات

د .نادية ادمحم سيف النصر

رئػيػس قػسػـ الجودة وتقييـ األداء

أ .مراد دمحم الوحيشي

رئػيػس قػسػـ النشاط الطالبي

عـبـدالـجـواد ضـو مـادي

رئػيػس اتػحػاد الػطػمػبػة بػالػكػمػيػة
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مـيـام عـمـيـد كـمـيـة الـطـب
يتولى عميد الكمية المياـ التالية:
عميمية بالكمية وتنفيذىا.
 .1اإلشراؼ عمى إعداد الخ ّ
طة التّ ّ

 .2اإلشراؼ عمى رؤساء األقساـ العممية بالكمية ،وعرض ق اررات مجالس ىذه األقساـ عمى مجمس الكمية،
ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنيا مع رؤساء ىذه األقساـ.

 .3التّنسيق بيف األجيزة الفنية ،واإلدارية ،واألفراد العامميف بالكمية واإلشراؼ عمييا.
 .4تقديـ االقتراحات بشأف استكماؿ حاجة الكمية مف أعضاء ىيئات التدريس ،والفنييف ،واإلدارييف ،والفئات
المساعدة األخرػ ،وكذلؾ المنشآت والتجييزات وغيرىا.

 .5دعوة مجمس الكمية لالجتماع واعداد جداوؿ أعمالو وتنفيذ ق ارراتو.
 .6تقديـ تقارير عف شؤوف الكمية العممية والتعميمية ،وسائر األنشطة بالكمية في نياية كل سنة جامعية إلى رئيس
الجامعة.

مـيـام وكـيـل الـكـمـية
يتولى وكيل الكمية المياـ التالية:
 .1القياـ بمياـ عميد الكمية في حاؿ غيابو بالتنسيق مع إدارة الجامعة.
 .2اإلشراؼ عمى قسـ الدراسة واالمتحانات ومسجل الكمية.
 .3اإلشراؼ عمى البرامج التعميمية ،والدراسات العميا ،الشؤوف الطالبية ،وعممية تطوير المناىج.
 .4اإلشراؼ عمى تنفيذ المواد والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالمتحانات لممرحمة الجامعية.
 .5اإلشراؼ عمى المكتبات ومصادر التعميـ والكتب المنيجية.
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ميام وحدة إدارة األزمات والكوارث
يمكف تقسيـ مياـ وحدة إدارة األزمات والكوارث إلى ثالث مراحل ،وذلؾ وفًقا لمراحل إدارة الكوارث ،عمى

النحو التالي:

مرحمة ما قبل األزمة /أو الحدث الطارئ  /أو الكارثة ويتم فييا :
 .1دراسة البيئة الداخمية ،وتتمثل في:
أ .تشخيص التيديدات ،ومواطف الضعف في م ارفق الكمية المختمفة مثل قاعات التدريس ،المدرجات،
المعامل ،المخازف ،المصاعد الكيربائية ،والساللـ وغيرىا.

ب .كتابة تقرير لوصف واقع المرافق المشار إلييا سابًقا ،ورفعيا إلى إدارة الكمية التخاذ اإلجراءات الكفيمة
بعالج مواطف الضعف.
 .2دراسة البيئة الخارجية ،وتستيدف ىذه العممية:
أ .تحميل البيئة المحيطة بالكمية ،وتحديد مدػ االستفادة منيا وتوظيف إمكاناتيا في مواجية الكوارث
واألزمات حاؿ وقوعيا داخل الكمية.
ب .تحديد آليات لمتعاوف مع المنظمات والييئات واإلدارات المحيطة بالكمية في مجاؿ مواجية األزمات
والكوارث.
 إعداد الخطط الالزمة لتالفي حدوث األزمات ومواجية أؼ كارثة محتممة.
 اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتالفي حدوث األزمة أو الكارثة.
 اجراء التدريبات الالزمة عمى المعدات استعدادا لمواجية االزمة.
 عقد ورش عمل تدريبية لمعامميف بالكمية في ىذا المجاؿ.
 تجيز وحدة االزمات والكوارث غرفة عمميات مزودة بأجيزة االتصاؿ المناسبة.
مرحمة المواجية واالحتواء (أثناء األزمة)
 تنفيذ الخطط المعدة مسبقا الحتواء االزمة.
 تنفيذ أعماؿ المواجية واإلغاثة بأنواعيا وفقا لنوعية االزمة أو الكارثة.
 تنفيذ عمميات اإلخالء عند الضرورة.
 متابعة الحدث وتحديد اإلجراءات المطموبة لمتعامل معو مف خالؿ وحدة االزمات والكوارث.
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مرحمة ما بعد األزمة:
 حصر الخسائر البشرية والمباني واالجيزة.
تـ اتخاذىا لمتعامل مع الكارثة خالؿ مرحمة المواجية واالحتواء.
 تقييـ اإلجراءات التي َّ
 توثيق الحدث وتقديـ التوصيات والمقترحات الالزمة ،لالستفادة منيا في تطوير الخطط وفًقا
لممستجدات.

 التأىيل واعادة البناء والحماية مف أخطار المستقبل المحتممة.

مـيـام قـسـم الـدراسـة واالمـتـحـانـات
يتولى القسـ المياـ التالية :
 .1التنسيق بيف األقساـ العممية في وضع الجداوؿ الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء ىيئة التدريس.
 .2البث في طمبات النقل بيف األقساـ ،وانتقاؿ الطالب مف الكمية والييا؛ وذلؾ بالتنسيق مع األقساـ المختصة
ومسجل الكمية.

 .3إعداد قوائـ بأسماء الطالب الذيف ليـ الحق بالدخوؿ لالمتحانات ،وتحديد أرقاـ جموسيـ والمواد التي ليـ
الحق في التقدـ لالمتحاف فييا.
 .4تنظيـ الجداوؿ الدراسية ،وجداوؿ القاعات ،واالمتحانات الدورية ،والنيائية.
 .5متابعة األمور الدراسية واإلشراؼ عمى االمتحانات الدورية والنيائية.
 .6توزيع المراقبيف في االمتحانات الدورية والنيائية بالتنسيق مع األقساـ العممية.
 .7إبالغ الجيات المختصة بنتائج االمتحانات.
 .8إعداد تقارير عف سير العممية التعميمية واالمتحانات لعرضيا عمى مجمس الكمية.

ميام وحدة التقويم والقياس
تتولى الوحدة المياـ التالية:
 .1وضع الخطط التنفيذية لتطبيق نظـ واستراتيجيات القياس والتقويـ.
 .2إعداد دليل شامل لنظـ التقويـ لمطالب ولعضو ىيئة التدريس.
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 .3اإلشراؼ ومتابعة تطبيق أدوات القياس المختمفة ،وتحميميا ،وتقديميا بسرية تامة لممعني بالتقويـ ،لالستفادة
منيا في تعزيز الجوانب االيجابية ,ومعالجة الجوانب السمبية إف وجدت.

 .4تحميل نتائج اختبارات المقررات الدراسية الفصمية والنيائية ،وتقديـ بعض المؤشرات اإلحصائية لجودة

االختبار ،مثل معامالت الثبات ومدػ صعوبة األسئمة ،التي يمكف أف يستنير بيا المنسقوف في تقويـ مدػ
مالئمة األسئمة التي يستخدميا لقياس تحصيل الطالب األكاديمي.

 .5إعداد االستبيانات واستطالعات الرأؼ بيدؼ قياس مردود وأثر التقويـ المستمر عمى الفئات المستيدفة ومدػ
تحقق مخرجات التعمـ.

 .6اإلشراؼ عمى إعداد وتطبيق مواصفات الورقة االمتحانية وأدوات القياس الالزمة لعمميات القياس والتقويـ.
 .7انشاء قواعد بيانات وبنوؾ اسئمة لكافة األقساـ العممية واستخداـ التصحيح االلكتروني واعداد اختبارات
الكترونية والبث المباشر لتسييل التقييـ عف بعد ومتابعة التحديث الدورؼ.

 .8متابعة إعداد وتحديث بنوؾ األسئمة لممقررات الدراسية في ضوء نواتج التعمـ المستيدفة والمعايير األكاديمية
لمبرامج الدراسية في الكميات.

 .9مراجعة واعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييـ اعماؿ االمتحانات واعداد خطط تنفيذية لإلجراءات التصحيحية
لنقاط الضعف والتأكيد عمى تعزيز نقاط القوة.

مـيـام مـسـجـل الـكـمـيـة
ويتبع مكتب المسجل األقساـ التالية:
أ ـ قسم القبول والتسجيل وييتم باآلتي :ـ
 .1تمقي كشوفات وأوراؽ المرشحيف لمقبوؿ بالكمية ،ومراجعتيا ،واستيفاء اإلجراءات الواجبة نحوىا.
 .2إتماـ اإلجراءات المختمفة بانتقاؿ الطالب ،والتسجيل ،ووقف القيد ،واعادتو.
 .3أعماؿ شؤوف الطالب الوافديف.
 .4إعداد قوائـ الطالب موزعيف عمى األقساـ العممية،واعداد سجالت قيد الطالب.
 .5تحرير الشيادات التي تطمب مف السجالت طبًقا لألحكاـ المقررة.
 .6استخراج البطاقات الجامعية لمطالب .
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 .7منح اإلفادات الخاصة باإلسكاف الطالبي.
 .8تنظيـ الرحالت العممية لمطالب باالشتراؾ مع الجيات المعنية.
 .9إعداد اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالطالب.
ب .قسم الخريجين ويتولى اآلتي:
 .1تمقي نتائج الخرجيف واالحتفاظ بيا.
 .2إبالغ الجيات المعنية بأسماء الخرجيف وتقديراتيـ.
 .3استيفاء بيانات النماذج الخاصة بتحرير شيادات وافادات التخرج ،وكشوفات درجات الخرجيف.
 .4تسميـ اإلفادات ،والشيادات ،وكشوفات الدرجات ألصحابيا بعد اعتمادىا مف الجيات المختصة.
ج ـ قسم الخدمة االجتماعية ويتولى االختصاصات التالية:
 .1بحث وتحميل الظواىر المختمفة داخل الكمية ،وأثر ذلؾ عمى العممية التعميمية ،وتقديـ التوصيات بشأنيا.
 .2القياـ بتجميع المعمومات عف طريق االستبيانات ،وأدوات البحث العممي األخرػ؛ لمتعرؼ عمى اتجاىات
وأنماط السموؾ ،وتحميميا وتقديـ التوصيات بشأنيا .

 .3االشتراؾ في إعداد الدراسات والبحوث المتعمقة بأساليب معالجة االنحرافات والظواىر االجتماعية غير السوية
بالكمية.

 .4تقديـ المقترحات والتوصيات التي مف شأنيا توطيد وتأكيد العالقات بيف أعضاء ىيئة التدريس ،والموظفيف،
والطالب عمى مختمف المستويات.
 .5تقديـ النصح والمشورة إلفراد المجتمع الجامعي بالكمية ،وتفيـ مشاكميـ ،ومساعدتيـ في التغمب عمييا.
 .6إعداد برامج الخدمة االجتماعية وأساليب تنفيذىا داخل الكمية.
 .7إعداد التقارير الدورية في مجاؿ التخصص.
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الـشـؤون
اإلداريـة والـمـالـيـة
مـيـام مـكـتـب ّ
ّ
يتولى المكتب اإلشراؼ عمى األقساـ التػالية:

أ .قسم الشؤون اإلدارية والخدمات :يتولى تنفيذ برامج الحفالت والزيارات التي تنظميا الكمية في المناسبات
المختمفة ،واإلشراؼ عمى أعماؿ المرافق ،وأعماؿ الخدمات العامة والحركة ،واتخاذ ما يمزـ لمحفاظ عمى

ممتمكات الكمية وصيانتيا ،واإلشراؼ عمى الموظفيف ،واعداد اإلحصائيات والتقارير السنوية لمكمية ،كما
ُيشرؼ عمى نقل ،ندب ،إعارة ،ترقية ومكافأة الموظفيف.
ويتبع قسم الشؤون اإلدارية الوحدات التالية:
 .1وحدة شؤوف الموظفيف.
 .2وحدة الطباعة.
 .3وحدة المحفوظات.
 .4وحدة الخدمات العامة.
ب .قسم الشؤون المالية والمخازن :ويتولى اإلشراؼ عمى تسيير األمور المالية لمكمية مف خالؿ الوحدات
التالية:
 .1وحدة المرتبات والمزايا.
 .2وحدة المشتريات.
 .3وحدة خزينة الكمية.
 .4وحدة مبيعات الكتب.

مـيـام مـكـتـب شـؤون أعـضـاء ىـيـئـة الـتـدريـس
يتولى المكتب المياـ التالية:
المختصة.
 .1اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات التعاقد والتعييف ،واحالتيا إلى الجيات
ّ

تحددىا الكمية؛ التخاذ
 .2إخطار الجامعة باحتياجات الكمية مف أعضاء ىيئة التدريس وفًقا لالشتراطات التي ّ
إجراءات اإلعالف عنيا.
الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،وابالغ الجامعة عنيا.
 .3إعداد البيانات واإلحصاءات
ّ
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 .4اتخاذ إجراءات تمكيف أعضاء ىيئة التدريس الجدد مف استالـ أعماليـ؛ وذلؾ بالتّنسيق مع األقساـ العممية
المختصة ،وابالغ الجامعة بذلؾ.
ّ
 .5اتخاذ إجراءات إخالء الطرؼ لمف أنيى عممو مف أعضاء ىيئة التدريس ،وابالغ الجامعة بذلؾ.

الـدراسـات الـعـمـيا والـ ّتـدريـب
مـيـام مـكـتـب ّ

تعتبر الدراسات العميا واألبحاث العممية عصب التقدـ والتطور والتقنية ،وقد أصبحت الدرجة الجامعية األولى

محدودة القيمة في كثير مف المجتمعات .ومجتمعنا الميبي في حاجة ماسة إلى الطبيب الممارس العاـ ،والذؼ
ماسة إلى الطبيب
مف أجمو أقيمت العديد مف كميات الطب في ليبيا؛ ولكف المجتمع ً
أيضا في حاجة ّ
األخصائي في مختمف فروع الطب ولذلؾ فإف الحاجة إلى قياـ الدراسات العميا في الطب داخل ليبيا أصبح

الص ّحّية المحمية تحت البحث والتمحيص العممي؛
أم اًر ضرورًيا؛ حيث أنيا تميد الطريق لوضع قضايانا ّ
مذىال في تقدـ كافة العموـ،
تمييدا لموصوؿ إلى الحموؿ العممية المناسبة ليا .إف عالمنا اليوـ يشيد تسارًعا
ً
ً

وتأكيدا لذلؾ تـ إنشاء
وأصبح االتجاه إلى بناء كوادر عممية متخصصة مف أولويات أغمب المجتمعات،
ً
مكتب الدراسات العميا بالكمية في ثمانينات القرف الماضي ،أؼ بعد تخريج أوؿ دفعة مف الكمية -وأُصدرت
حاليا لتكويف مجمس الدراسات العميا والبحث العممي .
ويسعى ً
الموائح التي تنظـ ذلؾُ ،
يتولى مكتب الدراسات العميا والتدريب الميام التالية :

 .1تمقى ترشيحات مختمف األقساـ العممية بالكمية ألغراض الدراسة أو التدريب وتصنيفيا وتبويبيا.
 .2حصر وتحديد مجاالت الدراسة العميا والتدريب المتاحة بالداخل واألعداد التي يمكف أف توجو ليا.
 .3إعداد خطط وبرامج الدراسات العميا بالكمية بالداخل ،واإلشراؼ عمى تنفيذىا.
 .4إعداد مشروع الميزانية الالزمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العميا بالداخل ،ومتابعتيا ،واعتمادىا ،وتنفيذىا.
 .5تمقي تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدراسات العميا بالداخل ،ودراستيا ،وتحميميا ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتذليل ما يواجو التنفيذ مف صعوبات.

 .6المشاركة في إعماؿ المجاف وفرؽ العمل ذات العالقة بنشاط المكتب.
 .7إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عف نشاط المكتب.
 .8بحث طمبات تمديد الدراسة العميا بالداخل ،واقتراح اإلجراءات الالزمة بالتمديد أو إنيائيا ،وضماف رجوع
الدارسيف لمباشرة عمميـ بالجية التي يتبعونيا.
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 .9المشاركة في الحمقات الدراسية والندوات والممتقيات العممية ذات العالقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
 .10إخطار الجامعة باحتياجات الكمية مف المعيديف وفًقا لالشتراطات التي تحددىا الكمية ،واتماـ اإلجراءات،
واإلعالف عنيا بالتنسيق مع اإلدارة المختصة بالجامعة.
 أىداف المكتب:
 .1ترسيخ وتعميق مفيوـ العموـ الطبية.
 .2تخريج كوادر طبية متخصصة في مجاؿ العموـ الطبية األساسية والسريرية.
 .3إثراء الحصيمة العممية ونشر البحوث الخاصة بطمبة الدراسات العميا.
 نشاط المكتب :
يقوـ المكتب باإلشراؼ عمى مجموعة مف البرامج العممية والتي نوجزىا في اآلتي :
أ .منح المكتب دبموـ في أمراض النساء والتوليد لعدد  44طبيب وطبيبة ،وذلؾ في الفترة مف العاـ 1983ـ
وحتى 1987ـ ،وتوقف البرنامج بعد إنشاء مجمس التخصصات الطبية.
ب .منح المكتب دبموـ في طب وجراحة األطفاؿ لعدد  53طبيب وطبيبة ،وذلؾ في الفترة مف العاـ 1983ـ
وحتى العاـ 2002ـ ،وتوقف البرنامج بعد إنشاء مجمس التخصصات الطبية.
ج .اعتمد المكتب برنامج منح درجة اإلجازة العالية –الماجستير -في تخصصات األنسجة والوراثة ،والنساء
والتوليد ،واألحياء الدقيقة.
ويقوـ المكتب حاليا بإجراءات اعتماد برنامج الماجستير لألقساـ اآلتية:
الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية ،والطفيميات ،والباطنة ،وطب األطفاؿ ،ووظائف األعضاء ،وطب األسرة
والمجتمع.

ميام قسم الوسائل التعميمية
يختص القسـ بما يمي:
 .1إعداد األشرطة العممية والوثائق وأقراص الحاسوب .
 .2اإلشراؼ عمى القاعات المخصصة لغرض الوسائل التعميمية.
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 .3مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في إعداد األوراؽ البحثية لممشاركة بيا في المؤتمرات العممية .
 .4توفير أجيزة عرض األشرطة والفيديوىات وغيرىا .
 .5توفير األشرطة العممية والوثائقية ،وأقراص الحاسوب.
 .6مساعدة طمبة الدراسات العميا في إعداد رسائميـ ،طباعتيا واخراجيا بالشكل المطموب.

مـيـام قـسـم الـجـودة وتـقـيـيـم األداء
يختص القسـ بما يمي:
 .1اقتراح المعايير المتعمقة بجودة التعميـ بالكمية وعرضيا لالعتماد ومتابعتيا.
 .2اقتراح معايير األداء وضبط الجودة لمكونات التعميـ الجامعي بالكمية والمرتبطة باألستاذ الجامعي والمناىج
والمختب ارت والمباني الجامعية ،وادارة التعميـ الجامعي وعمميات تقييـ األداء.
 .3اإلشراؼ عمى تبادؿ المعمومات مع الجيات اإلقميمية والدولية المتخصصة ،ومقارنة المعايير المطبقة بيا
بالكميات؛ لتطوير المعايير المطبقة.
 .4اقتراح ووضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشادية؛ لتطوير األداء وضماف الجودة لمتعميـ بالكمية.
 .5إجراء الدراسات الميدانية والمشاركة فييا؛ لمقارنة مخرجات التعميـ بالكمية باحتياجات سوؽ العمل ،وتقديـ
التوصيات في ىذا الشأف.
 .6إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عف نشاط القسـ.

مـيـام قـسـم الـبـحـوث واالسـتـشـارات
يتولى قسـ البحوث واالستشارات المياـ التالية:
 .1نشر ثقافة البحث العممي وأىميتو بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالب والمجتمع ،وتوجيو البحث العممي بما
يتفق مع تنمية وخدمة المجتمع.

 .2تقديـ المشورة العممية لضماف جودة العممية التعميمية والبحثية.
 .3إنشاء قاعدة بيانات لمبحوث والندوات وورش العمل والمؤتمرات ومشاريع التخرج التي اشترؾ فييا أعضاء ىيئة
التدريس والباحثيف بالكمية.
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العميا في الطب لألطباء والطالب في
 .4إعداد برامج خاصة لتطوير أعضاء الييئة التدريسية ،وبرامج الدراسات ُ
طرؽ البحث العممي ،وأخالقيات البحث العممي ،واألخالقيات الطبية.
 .5اإلعداد والمشاركة في المؤتمرات العممية ،والندوات العممية ،وورش العمل المقترحة ،ومتابعة ما ينتج عف
النشاط مف توصيات ومقررات وتحميميا.
 .6التنسيق مع الجيات ذات العالقة مف أجل ربط الكمية بالمجتمع ،ووضع آلية الشراكة مع المؤسسات البحثية
جيا.
داخميا وخار ً
ً

 .7اإلشراؼ عمى إصدار مجمة عممية محكمة ودورية إلكترونية.

ط ّـبـي
مـيـام قـسـم الـ ّتـعـمـيـم الـ ّ

يتولى قسـ التعميـ الطبي المياـ التالية:

 .1تشكيل وانشاء برامج خاصة لتطوير المعيديف ،وأعضاء ىيئة التدريس ،وبرامج الدراسات العميا في الطب
لألطباء.

 .2تقديـ برامج تطوير ميارات وأساليب التعميـ والتعمـ لدػ المعيديف وأعضاء ىيئة التدريس والطالب في الكمية.
 .3تقييـ مخرجات برامج تطوير ميارات المعيديف ،وأعضاء ىيئة التدريس بالكمية.
 .4التأكد مف التوافق بيف األىداؼ التعميمية وطرؽ التدريس المستخدمة إلنجازىا ،وكذلؾ طرؽ التقييـ.
طّبي الحديث.
ُسس التّعميـ ال ّ
 .5تقييـ وتطوير أساليب وسائل تقويـ الطالب ،والمعيديف ،والمتدربيف حسب أ ُ
 .6تقويـ البيئة التعميمية واعداد الخطط لتوفير األسباب واألساليب واالحتياجات الالزمة التي مف شأنيا تييئة
البيئة والجو المالئـ والمشجع الستمرار العممية التعميمية بما يكفل الرفع مف مستوػ التحصيل العممي والميني

لدػ الطالب.

 .7مراجعة وتطوير وتحديث المناىج بالكمية بشكل مستمر لتتوافق مع المتغيرات المستمرة في مجاؿ التعميـ
الطبي ،ومع المعايير العالمية ،ومتطمبات سوؽ العمل.

 .8تقديـ الدعـ الفني والمشورة المتخصصة لألقساـ العممية األساسية والسريرية المختمفة بالكمية.
 .9تطوير شبكات تعاوف ،وانشاء عالقات عمل مع المؤسسات األكاديمية ،والمراكز الطبية المرموقة بيدؼ
تحسيف برامج التعميـ الطبي المستمر،ودعـ التنمية المينية لممعيديف ،وألعضاء ىيئة التدريس ،وأطباء

التخصص ،واألطباء المقيميف.

 .10تنظيـ المؤتمرات ،والندوات ،وورش العمل عف طرؽ ووسائل تطوير التعميـ الطبي.
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مكتب خدمـة الـمجتمـع وحـمـايـة الـبـيـئـة
ميػػاـ يختص بيا مكتب خدمة المجتمع :
 .1إيجاد آلية لمتعرؼ عمى مشاكل المجتمع المحمي والبيئة المحيطة .
 .2نشر وتعزيز القيـ اإليجابية :الدينية ،األخالقية ،الوطنية ،واإلنسانية .
عد المؤسسة تقري اًر سنوياً يتضمف تفاصيل الخدمات المجتمعية التي شاركت بيا.
 .3تُ ّ
 .4استطالع ومعرفة رأؼ المجتمع فيما تقدمو مف خدمات مجتمعية وبيئية لالستفادة منيا في عممية التطوير.
 .5التعامل مع النفايات ومخمفات المعامل والورش لممحافظة عل سالمة البيئة .
 .6المساىمة في نشر المعرفة وثقافة االىتماـ بالبيئة داخل المجتمع.
 .7المساىمة مع مؤسسات المجتمع األخرػ في تنفيذا لمشاريع التنموية واالقتصادية.
 .8التواصل مع المنظمات والمؤسسات واالتحادات والروابط العممية المختمفة بالداخل والخارج مف أجل دعـ
المجتمع.

 .9نشر المؤسسة لتجاربيا وممارساتيا الجيدة ،والمشاركة الفاعمة مع المؤسسات المناظرة.
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اتـحـاد طـمـبـة كـمـيـة الـطـب الـبـشـري
تعريف االتحاد:
مؤسسة نقابية طالبية مستقمة ،واحدػ مؤسسات المجتمع المدني ،وىي الممثل الشرعي والوحيد لجميع الطمبة
الدارسيف في كمية الطب البشرؼ بجامعة طرابمس ،وىو أحد فروع االتحاد العاـ لطمبة جامعة طرابمس.
أىداف االتحاد:
 .1تمثيل طمبة كمية الطب البشرؼ بجامعة طرابمس ،والدفاع عف حقوقيـ ،وتبني قضاياىـ ،وطرح وجية نظرىـ؛
مف خالؿ التواجد بمجمس الكمية أو أؼ مجمس مف اختصاصو ىذه الحقوؽ والقضايا ،ورفع التظممات اإلدارية

والدعاوػ القضائية المتعمقة بشؤونيـ الدراسية نيابة عنيـ .

 .2المطالبة والمساىمة في توفير وتطوير األجواء التعميمية المناسبة لمتحصيل العممي لمطمبة.
 .3المشاركة في إعداد الموائح المنظمة لمدراسة داخل الكمية بما يتالءـ مع المعايير المحمية والدولية ،وال يؤثر
عمى الجانب األكاديمي ،والمستوػ التعميمي المعتمد في الجامعة .

 .4تنظيـ األنشطة الطالبية ،ورعاية وتشجيع وتوجيو ودعـ اإلبداعات العممية ،وتنمية المواىب والقدرات األدبية
والثقافية والفنية في صفوؼ الطمبة .

 .5تشجيع إقامة الجمعيات والنوادؼ الطالبية.
 .6العمل عمى استقاللية العمل النقابي الطالبي بعيدا عف ىيمنة وسيطرة إدارة الجامعة ،ومؤسسات الدولة،
واألحزاب ،والتنظيمات ،والتيارات السياسية المختمفة ،أو أؼ جية داخمية كانت أو خارجية ،ونشر الوعي

بكيفية وأىمية ىذا العمل.

 .7تعزيز دور الطالبة الجامعية؛ مف خالؿ تمكينيا مف المشاركة الفعالة في ىيئات االتحاد وأنشطتو المختمفة .
 .8المساىمة في تنمية كوادر قادرة عمى القيادة وتحمل المسئولية.
 .9تنمية القيـ الروحية واألخالقية ،واحتراـ حقوؽ اإلنساف والمواطنة ،واالبتعاد عف اإلقميمية والجيوية والقبمية،
وترسيخ االنتماء والوالء لموطف.

 .10تمثيل طمبة كمية الطب البشرؼ بجامعة طرابمس أماـ الييئات والمؤسسات الرسمية ،والمنظمات والنقابات
المحمية واإلقميمية والدولية ،وتوثيق الروابط معيا .
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مـيـام قـسـم الـّنـشـاط ُّ
الـطالبـي
يتولى االختصاصات التالية:

 .1تنظيـ برامج ثقافية ،واقامة مسابقات في مجاالت النشاط الثقافي.
 .2اإلشراؼ عمى تدريب الطالب في األلعاب الرياضية ،وتوفير اإلمكانيات الالزمة لذلؾ ،وتنظيـ المباريات
والمسابقات الرياضية عمى مستوػ الكمية ،وتنظيـ برامج الرحالت والمخيمات.

 .3تنظيـ المسابقات الفنية ،والمعارض ،والحفالت بالكمية.
 .4اإلشراؼ عمى اشتراؾ ِف َرؽ الكمية في المباريات والمسابقات التي تنظـ عمى مستوػ الجامعة.
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األقــســام الــعــمــمــيــة بــالــكــمــيــة
قـسـم عـمـم الـ ّتـشـريـح واألجـّنـة:

بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي 1975/1974ـ ،ويقوـ بتدريس طالب كمية الطب؛ حيث يتمقى

دروسا نظرية وعممية ،وحمقات نقاشية حوؿ تشريح أجزاء الجسـ المختمفة ،وىي :ال أرس ،والعنق،
الطالب
ً
األجنة العاـ
والدماغ ،والصدر ،والبطف ،والحوض ،والطرؼ العموؼ ،والطرؼ السفمي .وكذلؾ تدريس عمـ
ّ
أيضا دراسة الجوانب السريرية حيثما وجدت في المواضيع سابقة
والخاص ،والجياز العصبي .وتتضمف ً
الذكر؛ وذلؾ مف خالؿ تدريس النقاط السريرية اليامة والعيوب ِ
الخْم ِقية لدػ اإلنساف ،ويحتوؼ القسـ عمى
مؤخر بوسائل سمعية وبصرية حديثة متمثمة في تجييز صاالت دراسية
ًا
مشرحة حديثة ،وقد تـ تزويد القسـ
مكف مف التدريس ثالثي األبعاد؛ لرفع تحصيل الطالب العممي.
بأجيزة حاسوب تُ ّ

المقررات الدراسية:
.1

مقدمة التشريح

AN 120

.2

التشريح واألجنة I

AN 131

.3

التشريح واألجنة II

AN 132

.4

التشريح واألجنة III

AN 233

.5

التشريح واألجنة IV

AN 234

يحتوي القسم عمى أربعة أجنحة :
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة والمشرحة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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قــســم عــمــم األنــســجــة والــوراثــة:
بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي 1975/1974ـ .ويقوـ بتدريس طالب كمية الطب ،ويتناوؿ المنيج
دراسة التركيبات المجيرية الضوئية ،واإللكترونية ،والبيولوجية الجزئية ألنسجة وأعضاء جسـ اإلنساف

المختمفة ،وربط ىذه التراكيب بالوظائف الطبيعية ليا.

ويقوـ قسـ عمـ األنسجة والوراثة بالتدريس ،واجراء البحوث في المجاالت التطبيقية لعمـ األنسجة وبيولوجية

الخاليا والوراثة الخموية التشخيصية .كما يقوـ القسـ بتدريس عمـ األنسجة العاـ الجيازؼ ،والوراثة الطبية

لطالب الكميات الطبية األخرػ -كمية طب وجراحة الفـ واألسناف وكمية الصيدلة -وطمبة الدراسات العميا

حسب البرنامج المعد لكل فئة ،ويحرص القسـ عمى ربط المنيج بكل جديد في مجاالت األبحاث الطبية

خاصا بالناحية التطبيقية
اىتماما
والتقنيات الحيوية بما يتناسب ومجاؿ الدراسة لكل فئة ،كما يولي القسـ
ً
ً
لمعموـ األساسية وربطيا بالعموـ السريرية .ويقوـ القسـ بمنح شيادة الماجستير لطمبة الدراسات العميا مف
خريجي الكميات الطبية حسب برنامج معتمد؛ وذلؾ بعد التدريب العممي لمدة أدناىا عاميف ،وبعد اجتياز

االمتحاف الخاص بذلؾ ،واضافة إلى ما سبق؛ فإف القسـ يشكل حمقة وصل بيف العموـ األساسية والسريرية؛

حيث يساىـ مساىمة فعالة في تشخيص األمراض الوراثية الصبغية ،كما يحرص عمى التعاوف البناء مع
مختمف الجامعات داخل وخارج ليبيا ،ويقوـ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ بإجراء أبحاث بالقسـ بالتعاوف مع

األقساـ والكميات األخرػ في جامعة طرابمس ،والجامعات خارج ليبيا في األمراض الوراثية ،وزراعة الخاليا،
وتأثير بعض األدوية عمى التركيب الكيميائي لمخاليا في أجساـ الحيوانات المعممية.

المقررات الدراسية:
.1

مقدمة األنسجة

HS120

.2

األنسجة والوراثة I

HS141

.3

األنسجة والوراثة II

HS142

يحتوي القسم عمى أربعة أجنحة :
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
29

قــســم عــمــم وظــائــف األعــضــاء:
بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي 1975/1974ـ .ويقوـ بتدريس مقررات مادة عمـ وظائف األعضاء
لطالب كمية الطب ،ويشمل مقدمة مادة عمـ وظائف األعضاء ،وفسيولوجيا سوائل الجسـ والدـ والمناعة،

وفسيولوجيا العضالت والجياز العصبي الالإرادؼ ،والجياز الدورؼ والقمب ،والجياز التنفسي ،والجياز

البولي ،والجياز اليضمي ،وفسيولوجيا األيض ،ودرجة الح اررة ،والتغذية .كما يشمل المنيج فسيولوجيا الجياز
العصبي المركزؼ ،والحواس الخاصة بالغدد الصماء .واليدؼ مف تدريس مقرر مادة عمـ وظائف األعضاء
ىو تعريف الطالب بكيفية عمل المنظومات الحيوية المسؤولة عف التنظيـ والتصحيح والتحكـ في ىذه

الوظائف؛ وذلؾ مف خالؿ برنامج دراسي متكامل يشمل محاضرات نظرية ،وحمقات نقاشية وتجارب عممية
تستخدـ فييا حيوانات معممية ،أو يتطوع الطمبة بإجرائيا عمى أنفسيـ؛ لتعميق فيميـ لألفكار النظرية التي

تطرح في المحاضرات ،والتي تناقش في الحمقات الد ارسية.
المقررات الدراسية:
 .1مقدمة وظائف األعضاء

PS120

 .2وظائف األعضاء I

PS141

 .3وظائف األعضاء II

PS142

 .4وظائف األعضاء III

PS243

يحتوي القسم عمى أربعة أجنحة :
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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الـجـزيـئـيـة:
قــســم الــكـيـمـيـاء الـحـيـويـة واألحـيـاء
ّ

بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي 1975/1974ـ .ويقوـ بتدريس مادة الكيمياء الحيوية لطالب كمية

الطب ،ويشمل مقرر الكيمياء الحيوية :السوائل ،والكربوىيدرات ،والدىوف ،والبروتينات ،والنوويات ،واإلنزيمات
ومرفقات اإلنزيمات ،واألكسدة البيولوجية ،ودور الفيتامينات في عممية األيض ،ومقدمة في األيض ،وأيض

الكربوىيدرات ،والبروتينات النووية ،وتكويف البروتينات ،وأيض الدىنيات ،واليرمونات والتوازف القاعدؼ،
وتكامل األيض ،وبروتينات الدـ ومشتقاتيا ،وكيمياء سوائل الجسـ -الدـ والبوؿ والسائل المفصمي ،-وكيمياء

األنسجة ،والكيمياء السريرية ،والكيمياء المناعية ،وكيمياء السرطاف ،وكيمياء الجدار الخموؼ الجرثومي إلخ.
وحصصا عممية بمعامل القسـ؛ وذلؾ لتمكيف الطالب مف
ويتضمف البرنامج الدراسي محاضرات نظرية
ً
يتضمف حمقات نقاشية يشارؾ فييا الطمبة مع أعضاء
االستيعاب الجيد لما تمّقاه في المحاضرات النظرية ،كما
ّ
ىيئة التدريس بالقسـ.

عمميا في عمـ الكيمياء الحيوية يقوموف بتدريس
عددا مف أعضاء ىيئة التدريس المؤىميف
ويضـ القسـ ً
ً
الطالب عمى مدار الفصوؿ الدراسية في مختمف مقررات المنيج ،ويقوـ مجمس القسـ باإلشراؼ عمى
االمتحانات ومراجعة المنيج وتحديثو ومعرفة كافة العراقيل التي تواجو سير البرنامج الدراسي والعمل عمى

كبيرا ،وقد تـ نشر عدد كبير منيا في
تذليميا ،ولـ يغفل القسـ عف أىمية األبحاث العممية بل أوالىا
اىتماما ً
ً
مشتمال عمى كافة المجاالت في
مستمر بالقسـ
ًا
النشاط البحثي
ً
الدوريات العممية داخل وخارج ليبيا ،ومازاؿ ّ
عموـ الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية.

المقررات الدراسية:
 .1مقدمة الكيمياء الحيوية

BC120

 .2الكيمياء الحيوية I

BC141

 .3الكيمياء الحيوية II

BC142

 .4األحياء الجزيئية

BC243

يحتوي القسم عمى أربعة أجنحة :

 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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قــســم عــمــم األمــراض:
يقوـ القسـ بتدريس مادة عمـ األمراض منذ العاـ الجامعي1977/1976ـ .ويشمل تدريس المادة أسباب،

وظواىر ،ومضاعفات كثير مف األمراض التي تساعد الطالب السريرؼ في مراحل الدراسة التالية ،والغرض
األساسي ىو تكويف الطبيب الممارس العاـ ،والذؼ يستطيع ممارسة المينة ،وخدمة المرضى في التشخيص

والعالج ،وكذلؾ مساعدتو عمى دراسة المجاؿ الطبي في مختمف التخصصات الطبية في مراحل الدراسات
خاصا بعينات مرضية تشمل أعضاء الجسـ المختمفة ،وىي مصابة
العميا .ويجب اإلشارة إلى أف لمقسـ ً
متحفا ً
بأمراض متنوعة.
الجزء العممي:
يشاىد الطالب التغيرات المرضية لألنسجة المختمفة نتيجة اإلصابة باألمراض المختمفة ،وذلؾ عمى الشاشة،
وبواسطة المجير ،ويساعد أعضاء ىيئة التدريس الطالب في ىذا المجاؿ.
مشاىدة عينات المتحف:
يشاىد الطالب التغيرات المرضية في أعضاء جسـ اإلنساف بالعيف المجردة ،والمحفوظة في محاليل خاصة

في جرات زجاجية مناسبة ،ويصاحب ىذه المشاىدة مناقشة الطالب وتفسير أسباب ىذه التغيرات ليـ وأىمية
ذلؾ؛ لفيـ المتغيرات المرضية في أعضاء جسـ اإلنساف نتيجة اإلصابة باألمراض المختمفة.
المقررات الدراسية:
 .1األمراض I

PT 241

 .2األمراض II

PT 342

 .3األمراض PT 343 III
يحتوؼ القسـ عمى أربعة أجنحة:
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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قــســم عــمــم األدويــة:
يعتبر قسـ عمـ األدوية أحد األقساـ العممية بكمية الطب ،والذؼ يقوـ بتدريس مادة عمـ األدوية في جزئييا

النظرؼ والعممي ،ويضـ القسـ أعضاء ىيئة التدريس ،والمعيديف ،ومساعدؼ البحاث ،وفنييف المعامل.
ويحتوؼ القسـ عمى معامل لدراسة تأثير األدوية عمى حيوانات التجارب ،وكذلؾ قاعات لمتدريس ومكتبة.
ومف أىداؼ القسـ ىو تعريف الطالب بمادة عمـ األدوية ودراسة كيفية امتصاص ،وتوزيع ،وأيض ،واخراج

األدوية مف الجسـ ،وكذلؾ دراسة كيفية تأثير ىذه األدوية عمى الجسـ وأجيزتو المختمفة ،ودراسة استعماؿ
وس ّم ِيتيا ،وكيفية عالجيا ،وكذلؾ التداخالت
األدوية في عالج األمراض المختمفة ،وأعراضيا الجانبيةُ ،
الدوائية داخل الجسـ .أما في الجزء العممي؛ فيتـ تعريف الطالب عمى تأثير األدوية بإجراء تجارب عمى
حيوانات المعمل وأنسجة حية معزولة ،كما تدرس الطالب حاالت مرضية سريرية ،وكيفية عالجيا باألدوية،

كما تعقد لمطمبة حمقات نقاش في المحاضرات التي يتـ إعطاؤىا في الجزء النظرؼ ،وتجرػ بالقسـ بعض
األبحاث العممية في مجاؿ عمـ األدوية يقوـ بيا أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ،ويتـ تقييـ أداء الطالب مف
خالؿ امتحانات خالؿ الفصل الدراسي ،وكذلؾ االمتحاف النيائي في النظرؼ والعممي.

المقررات الدراسية:
 .1األدوية I

PH241

 .2األدوية II

PH342

 .3األدوية PH343 III
بيت الحيواف :Animal House
بيت الحيواف ىو أحد مرافق كمية الطب ويقع خمف الكمية ،وىو عبارة عف مكاف مجيز بالظروؼ البيئية
الجيدة لتربية وتكاثر الحيوانات المخبرية مثل :الفئراف والجرذاف واألرانب؛ وذلؾ الستخداميا في الدراسات

المعممية لطمبة كمية الطب ،والدراسات العميا بيدؼ إجراء دراسات عممية وبحثية عمييا ،ويشرؼ قسـ عمـ
األدوية عمى البيت مف ناحية توفير الماء والغذاء المناسب ليذه الحيوانات وفق المعايير الدولية الصحية

واألخالقية.

يحتوؼ القسـ عمى أربعة أجنحة :

 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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الـدقـيـقـة والـمـنـاعـة الـطـبـيـة:
قــســم عـمـم األحـيـاء ّ

بدأ التدريس في العاـ الجامعي 1977/1976ـ .يقوـ القسـ بتدريس طالب كمية الطب ،ويعتبر القسـ حمقة

وصل تربط بيف المرحمة األساسية والمرحمة السريرية.
مجاالت القسـ:
أوالً :مجاؿ التدريس والتدريب:
يتولى أعضاء ىيئة التدريس والمساعديف بالتدريس واإلشراؼ عمى طمبة الدراسات الجامعية والعميا في العموـ

التالية :

 مرحمة الدراسات الجامعية:
األحياء الدقيقة السريرية ،واألحياء الدقيقة الفموية ،والبكتيريا وأمراضيا ،والفيروسات وأمراضيا ،والفطريات
وأمراضيا ،وعمـ المناعة.

 مرحمة الدراسات العميا:
قاـ القسـ في الماضي بتخريج عدد مف طمبة الدراسات العميا ،والذيف ىـ اآلف أعضاء ىيئة تدريس بالكميات

المختمفة بميبيا ،كما يقوـ القسـ بالتدريس واإلشراؼ عمى طمبة الدراسات العميا؛ وذلؾ لنيل درجة الماجستير -
اإلجازة التخصصية العميا-.

ثانياً :مجاؿ البحوث:
الطبية.

تجرػ داخل القسـ العديد مف األبحاث وأىميا :عدوػ المستشفيات ،وااللتيابات الجرثومية ،والفطريات

المقررات الدراسية:
 .1األحياء الدقيقة والمناعة I

MB241

 .2األحياء الدقيقة والمناعة II

MB342

يحتوؼ القسـ عمى أربعة أجنحة :

 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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ــفــيــمــيــات:
ط
قــســم عــمــم الــ ّ
ّ

طفيميات الطبية ىي العنصر األساسي لطب المناطق الحارة ،وىي تحتوؼ عمى عدد مف األمراض الميمة،
ال ّ
ولمبعض منيا تأثير كبير عمى صحة اإلنساف في العالـ ،ومنيا األمراض الطفيمية الموجودة في ليبيا مثل:

داء األميبا ،والبميارسيا ،والمالريا ،والفيالريا ،والميشمانيا ،واألكياس المائية ،والتوكسوبالزما ،والديداف المعوية،

والحشرات-التي تعتبر نواقل حيوية لبعض األمراض ،-واصابات العيف بيرقات بعض الحشرات.

أدػ االنتقاؿ السريع لألفراد ما بيف دوؿ العالـ إلى ظيور أمراض طفيمية غير متوطنة ،وكثير مف ىذه
األمراض الطفيمية واسع االنتشار في المناطق المعتدلة ،واالستوائية ،وشبو االستوائية ،وخصوصا في المناطق
شبو الصحراوية مثل :غرب ووسط القارة األفريقية ،والتي يتوافد منيا أعداد كبيرة إلينا لغرض العمل؛ حيث أف

بعضا مف ىذه األمراض الطفيمية لـ تكف موجودة في ليبيا .
ً

منيج الطفيميات الطبية تـ تصميمو لكي يتعرؼ طمبة كمية الطب عمى األمراض الطفيمية الموجودة في العالـ؛
وذلؾ عف طريق المحاضرات ،والدروس العممية ،ودروس المناقشة.

ميما في نقل عدد كبير مف األمراض الطفيمية ،وبالتالي
وباإلضافة إلى ذلؾ؛ فإف الحشرات الطبية تمعب ًا
دور ِّ

فإف منيج الطفيميات الطبية يحتوؼ عمى الحشرات الميمة الموجودة في العالـ وليبيا ،والتي ليا أىمية كبيرة في
نقل ىذه الطفيميات؛ حيث يحتوؼ المنيج عمى أىـ ىذه الحشرات باإلضافة إلى طرؽ الوقاية منيا ،والعالج،

وكيفية التعامل مع األشخاص الذيف يتعرضوف ليا.
المقرر الدراسي:
 .1الطفيميات

PA 240

يحتوؼ القسـ عمى أربعة أجنحة :
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.
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قسم الميارات السريرية:
نبذة عن قسم الميارات السريرية:
نظ اًر لما تمر بو الكمية مف تطوير لمواكبة التعميـ الطبي الحديث والذؼ يتطمب انخراط الطالب بجانب التعميـ

النظرؼ واألكاديمي إلى التدريب السريرؼ؛ فقد تـ بحمد هللا إنشاء قسـ الميارات السريرية بكمية الطب ،والذؼ
يتواجد في الدور األرضي مقابل المكتبة.

جيز القسـ بأحدث المعدات والمستمزمات لكي يتـ تدريب الطالب بالقسـ تدريبا سريريا باإلضافة إلى تدر ٍ
يب
ً
ً
ٍّ
سريرٍّؼ
خاص باألقساـ السريرية ،طب األمراض الباطنية ،والجراحة ،وطب التوليد وأمراض النساء ،وطب

العيوف ،وطب األطفاؿ .
المقررات الدراسية:

 .1ميارات سريرية I

CS 211

 .2ميارات سريرية II

CS 312

 .3ميارات سريرية III

CS 313

أىداؼ القسـ:
 .1تدريب طمبة كمية الطب -جامعة طرابمس -في معامل سريرية إلكسابيـ ميار ٍ
ات تساعدىـ في التعامل مع
ّ
المرضى داخل المستشفيات.
 .2إقامة دورات تدريبية ألطباء االمتياز لصقل مياراتيـ السريرية واكسابيـ ميارات جديدة.
الخريجيف إلقامة دورات تدريبية بالتنسيق مع المجنة المشرفة.
 .3إتاحة الفرصة لممتدربيف مف ّ
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قـسـم طـب األسـرة والـمـجـتـمـع:
اسيا
ًا
بدأ التدريس بقسـ طب األسرة المجتمع في العاـ الجامعي 1978/1977ـ .وقد وضع القسـ
مقرر در ً
شامال لطب األسرة والمجتمع عمى اعتبار أف مصطمح طب المجتمع ىو البديل لما كاف يعرؼ سابًقا بالصحة
ً
العامة ،أو صحة المجتمع ،أو الطب الوقائي واالجتماعي.

الرؤية:
الريادة في التدريس ،والتدريب ،والبحث العممي في مجاؿ طب األسرة والمجتمع ،والمساىمة في تعزيز الصحة
بالمجتمع مف خالؿ التثقيف الصحي ،وتقديـ الرعاية الصحية ،والبحث العممي.

الرسالة:
تعزيز المعايير المتقدمة في مجاالت التعميـ الطبي ،والرعاية الصحية ،والبحوث ،والخدمات الصحية

المجتمعية؛ وذلؾ عف طريق غرس مفيوـ طب األسرة والمجتمع ،وتخريج أطباء لدييـ المعارؼ والميارات في

إعداد ،وتقديـ ،تقييـ الرعاية الصحية -تعزيزية ،ووقائية ،وعالجية ،وتأىيمية-والعمل كفريق لتقميل المرضى
والوفيات ،وتحسيف صحة المجتمع.
ويمكف تمخيص األىداؼ العامة ليذا المقرر في النقاط التالية:
 .1إعداد طبيب ذو توجو مجتمعي قادر عمى تمبية االحتياجات الصحية المجتمعية ،واالستجابة ليا ضمف
إعدادات الرعاية الصحية األولية.

دور قياديِّا مع أعضاء الرعاية الصحية اآلخريف في تثقيفيـ ،وتحفيزىـ ،واإلشراؼ عمييـ،
 .2تطوير خريج يتولى ًا
وقيادتيـ في مجاؿ تعزيز الصحة والوقاية مف األمراض ومكافحتيا.

 .3البحث عف مزيد مف الخبرة مف خالؿ التعمـ الذاتي المستمر ،وتطبيق األساليب اإلحصائية لتحميل وفيـ
البحوث الطبية واالجتماعية في أؼ مجاؿ مختار مف العموـ الصحية.
 .4تنمية ميارات التعميـ الذاتي ،والتعمـ مدػ الحياة والميارات القيادية.
 .5توفير بيئة مواتية إلجراء بحوث ىادفة وذات صمة بتمبية االحتياجات المحمية والدولية.
 .6استم اررية التواصل مع المؤسسات المحمية ،والوطنية والدولية؛ لتعزيز وتبادؿ المعارؼ ،والميارات ،والخبرات.
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ويشتمل البرنامج التعميمي عمى محاضرات ،وحمقات نقاش ،وتدريب سريرؼ ،وزيارات ميدانية .ويتـ التدريس
والتدريب في مقررات المادة باألماكف التاليػة :

القاعات الدراسية والمعامل بالقسـ-معمل التطعيمات والسمسمة الباردة ،معمل التقييـ الغذائي ،معمل االحصاء
الحيوؼ ،والمركز الوطني لمكافحة األمراض ،ومراكز الرعاية الصحية األولية ،وقسـ السارية بمستشفى

طرابمس المركزؼ ،ومصرؼ الدـ المركزؼ ،والصحة المدرسية.
المقررات الدراسية:
.1

طب األسرة والمجتمع I

.2

طب األسرة والمجتمع CM442 II

CM341

كما يشرف القسم عمى تدريس:
.1

تقنية المعمومات

IT 320

.2

السموكية
العموـ ّ

BS 320

يحتوي القسم عمى أربعة أجنحة :
 .1جناح أعضاء ىيئة التدريس الذؼ يحتوؼ عمى مكاتب لألساتذة ،ومكتبة القسـ ،وقاعة االجتماعات.
 .2جناح معامل الطمبة.
 .3جناح المناقشات.
 .4جناح األبحاث.

الــســمــوم:
قــســم الــطــب ّ
الــشــرعي و ّ

بدأ التدريس بالقسـ عاـ 1978/1977ـ .ويقوـ بتدريس مقرر الطب الشرعي ،والسموـ الكيميائية والسريرية
واألخالقيات الطبية .ويستيدؼ البرنامج التعميمي المقرر لمادة الطب الشرعي والسموـ في كافة المجاالت

الطبية باإلج ارءات الجنائية القانونية لمحاالت الطبية ،الموت ،وعالماتو ،والتغيرات التي تط أر عمى الجسـ بعد
الوفاة ،وتحديد الوفاة مف الناحية الطبية والقانونية ،والتشريح بعد الوفاة ،وتحقيق اليوية ،وفحص الكدمات

والمطخات البيولوجية والشعر ،ومبادغ فحص الحمض النووؼ في عمـ الجريمة ،وتحديد أسباب الوفاة؛

كاالختناؽ ،والجوع ،والبرد ،والح اررة ،واصابات البرد ،والصقيع ،والكيرباء ،واصابات العنف اآللي ،والنواحي
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الطبية القانونية لمجروح واألعيرة النارية ،والعقـ والحمل والوالدة ،واالعتداءات الجنسية ،واإلجياض ،وقتل

المولود ،والجنوف ،واالنتحار ،وعالقة القانوف برجاؿ الطب .كما ييدؼ البرنامج التعميمي إلى تعريف الطالب

بأساسيات عمـ السموـ؛ وىو تعريف الطالب بالسموـ الكيمائية ،ومف ضمنيا المواد الحارقة كاألحماض
والقمويات المركزة ،والسموـ العضوية مثل :سـ العقارب ،والثعابيف ،والسموـ الشائعة في المجتمع ،وأعراضيا،

وكيفية التعرؼ عمييا والذؼ يشمل الفحص السريرؼ ،والمواد المخدرة ،والمواد المؤثرة عمى القمب ،والمواد
الخانقة المختمفة .كما يقوـ القسـ بتدريس األخالقيات الطبية التي تشمل القوانيف المنظمة لممارسة مينة

الطب ،والعالقة بيف الطبيب والمريض ،وآداب المينة الطبية ،وحقوؽ الطبيب ،والمسؤولية الطبية .
ويضـ القسـ ثالث وحدات وىي:
 .1وحدة الطب الشرعي.
 .2وحدة األبحاث والتحاليل.
 .3وحدة السموـ.
المقرر الدراسي:
الطب الشرعي والسموـ

FT440

قــســم طــب الــتــولــيــد وأمــراض الــّنــســاء:

النساء.
بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي1978/1977ـ .ويقوـ بتدريس مقرر مادة طب التوليد وأمراض ّ

المقرر الدراسي:
النساء
طب التوليد وأمراض ّ

OG480

أىداف قسم طب التوليد وأمراض الّنساء:
 .1تقديـ خدمات أمراض النساء والوالدة بجميع فروعيا لكل مف يحتاج إلييا.
 .2تعميـ الطالب وتأىيميـ لمستوػ ممارس عاـ.
 .3تدريب األطباء وتأىيميـ في مستوػ اختصاصي أمراض النساء والوالدة.
 .4تدريب وتدريس طالب الدراسات العميا الجتياز امتحاف درجة التخصص الميبية وما يعادليا.
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ويستيدف تخريج دارسين قادرين عمى:
 .1أخذ القصة المرضية العامة والخاصة بأمراض النساء والوالدة مف المريضة.
 .2إجراء الفحص العاـ والفحص الخاص بأمراض النساء والوالدة.
 .3تحديد احتماالت التشخيص لكل حالة.
 .4تحديد التحاليل ووسائل التشخيص األخرػ الالزـ أخذىا لكل حالة.
 .5المشاركة في عالج المريض.
 .6المشاركة في إنعاش المريض.
آلية العمل:
يتـ تعميـ وتدريب الطالب بطاقـ طبي متكوف مف أعضاء ىيئة التدريس القارييف ،والمعيديف والمتعاونيف،
والطاقـ المساعد مف األطباء العامميف والممرضات .ويتـ التدريس والتدريب في مدرج الكمية ،باإلضافة إلى

المستشفيات -المستشفى الجامعي ،ومستشفى الجالء لمتوليد وأمراض النساء ،ومستشفى اليضبة الخضراء

العاـ ،-ويتـ استخداـ األدوات والصور وغيرىا مف وسائل اإليضاح لتبسيط المعمومة لمطالب.
الدراسات العميا بالقسم:

قاـ القسـ بمنح شيادة الدبموـ العالي في ثمانينات القرف الماضي ،وتـ اعتماد شيادة الماجستير في قسـ طب

النساء ،وبدأ التدريس بو ابتداء مف العاـ الجامعي 2016-2015ـ.
التوليد وأمراض ّ
فروع القسم :المستشفيات التعميمية بمنطقة طرابمس:
 -1مػسػتػشػفػى طػ اربػمػس الػجػامػعػي.
النساء.
 -2مػسػتػشػفػى الجالء لطب التوليد وأمراض ّ
 -3مػسػتػشػفػى الػيػضػبػة الػخػضػراء الػعػاـ.
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قــســم طــب الــعــيــون:
بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي1978/1977ـ .ويقوـ بتدريس مقرر مادة طب العيوف وجراحتيا

واليدؼ مف تشخيصيا عمى درجة عالية مف الدقة ،والطرؽ العالجية المستخدمة في تطبيب تمؾ األمراض؛

حيث يتـ التركيز أثناء التدريس عمى مشكالت العيوف الصحية المنتشرة في ليبيا مثل المياه البيضاء ،والمياه
الزرقاء ،والرمد الربيعي ،وقرحة العيف ،والحوؿ ،والتيابات القزحية ،وانفصاؿ الشبكية ،واألمراض المختمفة

التي تصيب الجسـ وتأثيرىا عمى العيوف مثل :مرض السكرؼ ،وضغط الدـ وغيرىا .كما يشتمل المنيج عمى
العديد مف األمراض األخرػ التي تصيب العيوف وذلؾ وفق التوصيف المعتمد مف قبل القسـ لمقرر مادة

يوميا .يعد أعضاء ىيئة التدريس
العيوف .ويتمقى الطالب محاضرات نظرية وحمقات نقاشية وتدر ًيبا سريرًيا ً
بالقسـ مف العناصر الوطنية المؤىمة ،ويتولى القسـ اإلشراؼ عمى البرنامج الدراسي وبرنامج االمتحانات.
والقسـ مزود بأحدث األجيزة التشخيصية والعالجية ،ويتـ تدريس كافة الطالب نظرًيا وسريرًيا بمستشفى
العيوف الكائف بمنطقة زاوية الدىماني بمدينة طرابمس.
المقرر الدراسي:
العيوف

OP440

فروع القسم :المستشفيات التعميمية بمنطقة طرابمس:
 .1م ػس ػتػش ػفػى ال ػع ػيػػوف ط ػ ارب ػمػػس.
 .2مػس ػت ػش ػفػػى طػ اربػمػس ال ػجػػام ػعػػي.

قــســم األمــراض الــبــاطــنـة:
بدأ التدريس بأقساـ األمراض الباطنية المختمفة سنة 1977ـ .ويعد قسـ األمراض الباطنة مف األقساـ الكبيرة

بالكمية ويشمل:

 .1قسـ أمراض الجياز اليضمي والكبد.

 .6قسـ أمراض الغدد الصماء والسكرؼ.

 .2قسـ أمراض الجياز التنفسي.

 .7قسـ أمراض الدـ واألوراـ.

 .3قسـ أمراض الجياز الدورؼ.

 .8قسـ األمراض الجمدية.

 .4قسـ أمراض الجياز البولي.

 .9قسـ األمراض السارية.
 .10قسـ األمراض النفسية

 .5قسـ األمراض العصبية.
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تأىيال عمميا
جميع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ في مختمف التخصصات مف العناصر الوطنية المؤىمة
ً
عاليا ،فباإلضافة إلى دورىـ كأساتذة بأقساـ الباطنية المختمفة؛ فيـ يؤدوف دورىـ في تقديـ الخدمات الصحية
ً
ألفراد المجتمع ،وذلؾ مف خالؿ عمميـ المستمر في المستشفيات التعميمية ،وىـ بذلؾ يمارسوف مينة الطب

الباطنية ويعممونيا ،ويحافظوف عمى استم ارريتيا ،والرفع مف مستواىا.

يتـ تدريس طب الباطنة بالمستشفيات التعميمية بمنطقة طرابمس الكبرػ وىي:
.1

مػس ػت ػش ػفػػى طػ اربػمػس ال ػجػػام ػعػػي.

.5

مستشفى القمب بتاجوراء.

.2

مستشفى طرابمس المركزؼ.

.6

مستشفى الرازؼ لألمراض النفسية.

.3

مػسػتػشػفػى الػيػضػبػة الػخػضػراء الػعػاـ.

.7

مستشفى األمراض الصدرية (أبوستة).

.4

المركز الوطني لمسكر والغدد الصماء.

.8

مستشفى امعيتيقة .

وتيدؼ دراسة طب الباطنة إلى حصوؿ الطالب عمى معمومات عف األمراض المختمفة التي تصيب جميع
أجيزة الجسـ ،وتشمل أمراض الجياز الدورؼ ،والجياز التنفسي ،والجياز اليضمي والكبد ،والجياز البولي،
والجياز العصبي ،وأمراض الغدد الصماء والسكرؼ ،وأمراض الدـ واألوراـ ،وأمراض المفاصل واألنسجة

الضامة ،واألمراض الجمدية ،واألمراض النفسية ،واألمراض السارية ،وأمراض التسمـ ،وذلؾ في ضوء
المعمومات التي سبق لمطالب الحصوؿ عمييا مف خالؿ دراستو لممواد الدراسية المختمفة في المرحمة ما قبل

السريرية .باإلضافة إلى ذلؾ ييدؼ تدريس طب الباطنية إلى تمكيف الطالب مف الحصوؿ عمى معمومات
وميارات في استخالص السيرة المرضية مف المريض ،والكشف البدني ،واقتراح الفحوصات الالزمة ،وعمل

أيضا -إلى غرس الثقة بالنفس لدػ الطالب وتوجييو التوجيو
برنامج عالجي متكامل .وييدؼ التدريس ً -
ممتزما يمارس دوره المناط بو بكل إتقاف واخالص.
طبيبا
السميـ ،وخمق روح اإلبداع لديو؛ ليصبح ً
ً
المقرر الدراسي:
الباطنة

MD512
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قــســم الــجراحــة:
بدأ التدريس بأقساـ الجراحة المختمفة سنة 1977ـ .ويعد قسـ الجراحة أحد أكبر أقساـ الكمية ويشمل عمى:
 .1قسـ الجراحة العامة.

 .5قسـ جراحة األنف واألذف والحنجرة.

 .2قسـ جراحة القمب والصدر.

 .6قسـ جراحة الحروؽ والتجميل.

 .3قسـ جراحة الحوادث والعظاـ.

 .7قسـ جراحة المخ واألعصاب.

 .4قسـ جراحة المسالؾ البولية.

 .8قسـ التخدير والعناية الفائقة.

وأعضاء ىيئة التدريس مف مختمف التخصصات الجراحية والدرجات العممية المختمفة يسعوف جاىديف لتقديـ

أفضل الخدمات لقطاع الصحة في المستشفيات التعميمية ،ويعمموف في نفس الوقت في سمؾ التعميـ الطبي،
وىـ بذلؾ يورثوف مينة الطب الجراحي ،ويحافظوف عمى استمرارىا ،ويرفعوف مف مستواىا بالقدر المطموب.
يتـ تدريس العموـ الجراحية بالمستشفيات التعميمية بمنطقة طرابمس وىي :
 .1مستشفى طرابمس المركزؼ.

 .4مستشفى اليضبة الخضراء العاـ.

 .2مػس ػت ػش ػفػػى طػ اربػمػس الػجػامػعػي.

 .5مركز الحروؽ والتجميل.

 .3مستشفى أبو سميـ لمحوادث.

 .6مستشفى امعيتيقة.

وتيدؼ الدراسة باألقساـ الجراحية المختمفة إلى ضماف حصوؿ الطالب عمى المعمومات األساسية والميارات

الضرورية التي يحتاجيا لتحمل مسؤولية االعتناء بالمريض ،وليكوف
قادر في بداية حياتو المينية
طبيبا ًا
ً
وتدريبو العالي .كما ييدؼ التدريس باألقساـ الجراحية إلى توفير جو فيو قيـ أخالقية محددة.
لمممارسة الطبية ،وغرس الثقة بالنفس لدػ الطالب ،وتعريفو عف دوره كطبيب ،وخمق روح ومفيوـ ومبدأ

لمطبيب الذؼ يسعى لمحاربة المرض ،ويجعمو قضيتو الخاصة.
المقرر الدراسي:
الجراحة

SG512
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قــســم طــب األطــفــال:
بدأ التدريس بالقسـ في العاـ الجامعي 1979/1978ـ .ويشتمل البرنامج الدراسي اليومي عمى محاضرات،

وحمقات نقاش ،وتدريب سريرؼ؛ حيث يتولى أعضاء ىيئة تدريس متخصصوف إلقاء المحاضرات ،وتسيير

حمقات النقاش ،واإلشراؼ عمى التدريب السريرؼ ،ويتـ تدريس مقرر المادة في المستشفيات التعميمية التاليػة :
 .1مػسػتػشػفى األطفاؿ طػرابمس
 .2مػس ػت ػش ػفػػى طػ اربػمػس ال ػجػػام ػعػػي.
 .3مػسػتػشػفػى الػيػضػبػة الػخػضػراء الػعػاـ.

باإلضافة إلى ذلؾ ُتمقى العديد مف المحاضرات النظرية بمدرجات الكمية .ويتمقى الطالب خالؿ دراستو لمقرر

دروسا مختمفة تشمل كيفية التعامل مع األطفاؿ حديثي الوالدة وصغار السف؛ فيأخذ التاريخ
طب األطفاؿ
ً
المرضي ،والفحص السريرؼ ،وتطور مراحل النمو لدػ الطفل .كما يشمل البرنامج الدراسي االعتالالت
الصحية التي تصيب حديثي الوالدة ،وأمراض الجياز التنفسي ،واليضمي ،والدورؼ ،والعصبي ،وأمراض الدـ
والغدد الصماء ،واألمراض المعدية ،السرطانات لدػ األطفاؿ ،وأمراض سوء التغذية ،وأمراض الحساسية
والمناعة ،والتسمـ ،والتشوىات ِ
الخْمقية ،وأخطاء األيض الوراثية وغيرىا مف المشكالت الصحية لدػ األطفاؿ،
ويتـ التركيز أثناء التدريس عمى المشاكل الصحية التي يعاني منيا الطفل في المجتمع العربي الميبي .وقد

شارؾ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ في العديد مف الندوات والمؤتمرات عمى مختمف المستويات ،وقد أشرؼ
القسـ عمى إصدار العديد مف الدوريات والمجالت العممية ،نذكر منيا -عمى سبيل المثاؿ ال الحصر -مجمة

تبنت برنامج الدراسات العميا؛ وذلؾ
الطفل العربي .كذلؾ كاف قسـ األطفاؿ مف أوائل األقساـ العممية التي ّ
بمنحو دبمومة عموـ األطفاؿ لمعديد مف األطباء ،وقد بدأ البرنامج عاـ  1983ـ واستمر إلى العاـ  1993ـ،
وتوقف البرنامج بعد إنشاء مجمس التخصصات الطبية.

األىداف:

 .1تطوير المفردات المنيجية لمادة طب األطفاؿ لتواكب أحدث التطورات في ىذا المجاؿ.

 .2اختيار أعضاء ىيئة التدريس بإمكانيات تتالءـ مع احتياج القسـ والطمبة والعمل ببرنامج التطوير الميني
المستمر.

 .3تفعيل برنامج الدراسات العميا بالقسـ ،والعمل عمى إنجاحو واستم ارره.

 .4اإلشراؼ الفني عمى جميع المراكز السريرية التابعة لمقسـ لضماف أداء عمى مستوػ عالي مف الجودة.
 .5حث أعضاء ىيئة التدريس عمى القياـ باألبحاث ،واإلشراؼ عمى األوراؽ البحثية لطمبة الدراسات العميا.
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المقرر الدراسي:
األطفاؿ PD480

قســــم األشعة:
كاف تخصص األشعة ُي َد ّرس في السابق ضمف منيج قسـ طب األمراض الباطنية ،وفي سنة  1999ـ أصدر
ار بإنشاء قسـ مستقل لألشعة ،ويقوـ القسـ بتدريس المنيج المقترح
رئيس الجامعة لمعموـ الطبية -آنذاؾ -قرًا

مف القسـ ويشمل محاضرات نظرية ،ودروس عممية لمطمبة بوحدتي األشعة بمستشفى طرابمس الجامعي

ويَقّيـ الطالب في المنيج الذؼ درسو في مقرر األشعة ضمف امتحانات مادة
ومستشفى طرابمس المركزؼُ .
طب األمراض الباطنة حالياً.

األقسام العممية المتواجدة داخل حرم الكمية:
األقساـ العممية المتواجدة داخل المبنى األخضر

األقساـ العممية المتواجدة داخل المبنى البرتقالي

 الطابق األوؿ -قسـ التشريح واألجنة

 الطابق األرضي -قسـ األمراض

 الطاب الثاني -قسـ وظائف األعضاء

 الطابق األوؿ -قسـ األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

 الطابق الثالث -قسـ األنسجة والوراثة

 الطابق الثاني -قسـ الطفيميات

 الطابق الرابع -قسـ الكيمياء الحيوية واألحياء  الطابق الثالث -قسـ األدوية
الجزيئية

األقساـ السريرية المتواجدة داخل المبنى البني
 الطابق األوؿ -قسـ طب األسرة والمجتمع
 الطابق الثاني -قسـ الطب الشرعي والسموـ

األقسام السريرية خارج الحرم الجامعي:
قسـ طب األمراض الباطنية

قسـ الجراحة

قسـ طب التوليد وأمراض النساء

قسـ األشعة

قسـ طب العيوف

قسـ طب األطفاؿ
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التدريب التكميمي
(سنة االمتياز)
التدريب التكميمي -سنة االمتياز -ىو التدريب الذؼ يتمقاه خريج كمية الطب الذؼ أنيى الدراسة األكاديمية
بنجاح ،وىو جزء ال يتج أز مف مرحمة التعميـ الطبي.

يتـ توجيو أطباء االمتياز لتمقي التدريب في المستشفيات التعميمية المعتمدة داخل وخارج ليبيا وفقاً لجداوؿ
تدريبية يتـ إعدادىا واعتمادىا مف قبل وحدة شئوف االمتياز بمكتب مسجل الكمية ،وتشمل فترة التدريب
التكميمي التدريب باألقسػاـ اآلتية:
طب األمراض الباطنة وفروعيا

12أسبوعا

الجراحة وفروعيا

12أسبوعا

طب التوليد وأمراض النساء

 8أسابيع

طب األطفاؿ

 8أسابيع

طب األسرة والمجتمع

 4أسابيع

طب الطوارغ

 4أسابيع

الطب النفسي  /التدريب االختيارؼ

 4أسابيع

أيضا بالتخصصات التالية:
وقد تم تحديد فترة التدريب االختياري بالتخصصات السابقة و ً
عمـ األمراض ،المختبرات الطبية ،والطب الشرعي والسموـ ،والتخدير والعناية الفائقة ،وطب العيوف ،واألشعة،
واألنف واألذف والحنجرة ،واألمراض الجمدية.

والطالب بكمية الطب ال يعتد بو خريجاً إال بعد تحصمو عمى درجة البكالوريوس وانياء فترة االمتياز ،كما ال
يجوز لو ممارسة مينة الطب إال بعد إنياء فترة التدريب التكميمي.
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المكتبة الطبية
نبذة مختصرة عن المكتبة الطبية
أنشئت المكتبة الطبية بإنشاء كمية الطب البشرؼ سنة  1974ـ .وتـ استخداميا واستالـ المبنى الحديث
بالكمية سنة 1986/1985ـ والمتكوف مف أربعة طوابق ،وتقوـ بتقديـ خدماتيا لمطالب ورواد المكتبة مف

جميع الكميات الطبية ،ويقوـ بتقديميا متخصصوف في مجاؿ المكتبات ،وكذلؾ توفير قاعات دراسية ،وكتب
منيجية ،ومراجع عممية ،وكذلؾ خدمات شبكة المعمومات الدولية .عمما بأف قاعات المطالعة تتسع إلى

650كرسي.
وتتكوف المكتبة مف األقساـ التالية :ػ
أوًال :الطابق األرضي:
 .1رئيس قسـ شؤوف المكتبة الطبية :اإلشراؼ العاـ عمى المكتبة.
 .2شؤوف الموظفيف :اإلشراؼ عمى الموظفيف.
 .3وحدة الخدمات الفنية :إجراءات تصنيف الكتب وفيرستيا وفق التصنيف العالمي  -ديوؼ.
 .4وحدة المراجع :تقديـ الخدمات لمطالب والبحاث مف داخل الكميات الطبية وخارجيا.
 .5وحدة تزويد الكتب :يقوـ بتوفير الكتب والمراجع الطبية حسب طمب األقساـ العممية بالكمية.
 .6وحدة اإلشراؼ :يقوـ باإلشراؼ عمى القاعات الدراسية بالمكتبة.
 .7مبيعات الكتب الطبية المنيجية.
ثانيا :الطابق األول :
ً

 .1وحدة اإلعارة( :يقوـ بتقديـ الخدمات ألعضاء ىيئة التدريس والطالب ،ويتـ إدخاؿ الكتب عف طريق
المنظومة اإللكترونية).

 .2قاعة المطالعة( :تحتوؼ عمى  345كرسي مخصصة لطالب السنوات الثالثة األولى تحت إشراؼ موظفيف).
ثال ًثا :الطابق الثاني :
 .1قاعة دراسية مخصصة لمطالبات في كل مراحل الدراسة وتحتوؼ عمى  100كرسي.
 .2قاعات لمدراسات العميا مجيزة بالكامل.
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ابعا :الطابق الثالث :
رً

 .1قاعة مطالعة مخصصة لطالب السنوات األخيرة وتحتوؼ عمى  200كرسي.
 .2قاعة شبكة المعمومات –اإلنترنت -وتحتوؼ عمى  115جياز حاسب آلي.
 .3قاعة مخصصة لمدورات الطبية تحت اإلنشاء.
 .4قاعات ومعامل لمدراسات العميا مجيزة بالكامل.
خامسا :الطابق السفمي :
ً

جزء مخصص لتخزيف الكتب ،وقاعة إلجراء االمتحانات تحتوؼ عمى  200كرسي ،والمكتبة تفتح أبوابيا

مساء.
يومياٌ لطمبة كمية الطب وأعضاء ىيئة التدريس ابتداء مف الساعة  9صباحاً وحتى الساعة 5
ً
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الطالب األوائل لكمية الطب من العام الجامعي  1820وحتى2022م
رقـ

االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

الجنسية

التقدير

الترتيب

السنة

1

حسف أحمد المقيور

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1980

2

عبد الرزاؽ عبد القادر الجياني

ليبي

ممتاز

األوؿ

1981

3

دمحم ادمحم الشبو

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1982

4

مفتاح سالـ دمحم الجمل

ليبي

ممتاز

األوؿ

1983

5

جماؿ عبد هللا صقر

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1984

6

عبد الرزاؽ دمحم موتات

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1985

7

عبد الرزاؽ عمى شميبؾ

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1986

8

خالد أحميده أبو العيد

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1987

9

أشرؼ حسيف أبو رحمة

فمسطيني

جيد جدا

األوؿ

1988

10

سمية بشير الحنش

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1989

11

جابر قاسـ مسعود قاسـ

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1990

12

سميرة أحمد ف اررة

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1991

13

عصاـ مفتاح صالح صيدر

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1992

14

لطفي عمي سالـ كرباف

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1993

15

روال عصاـ الجاروشي

ليبية

ممتاز

األوؿ

1994

16

حاتـ المبروؾ أبو سرويل

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1995

17

خالد المصرؼ اليادؼ

ليبي

جيد جدا

األوؿ

1996

18

عماد عبد القادر بودقة

سورؼ

جيد جدا

األوؿ

1997

19

خالد الصديق النجار

ليبي

20

نادية السنوسي أحمد الشيباني

ليبية

جيد جداُ

األوؿ

1998

ممتاز

األوؿ

1999

21

نزار رمضاف أحمد الزابطية

ليبي

جيد جدا

األوؿ

2000

22

ىاني عبد السالـ كشالؼ

ليبي

جيد جدا

األوؿ

2001

23

باسـ أبو القاسـ عمرو الباروني

ليبي

جيد جدا

األوؿ

2002
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24

ميسوف محمود مفتاح الشتيوؼ

الجنسية

التقدير

الترتيب

السنة

رقـ

ليبية

ممتاز

األوؿ

2003

25

رادة نجيب عثماف الجربي

ليبية

ممتاز

األوؿ

2004

26

عالء تيسير دمحم حمداف

أردني

جيد جدا

األوؿ

2005

27

آالء سعد دمحم فضيمة

ليبية

ممتاز

األوؿ

2006

28

ّللا صقر
عالء الديف سمير عبد ّ
أكرـ دمحم فؤاد أبو القاسـ الكريكشي

ليبي

ممتاز

األوؿ

2007

ليبي

ممتاز

األوؿ

2008

30

سناء صالح يوسف الدىش

عراقية

ممتاز

األوؿ

2009

31

ّللا صقر
ضياء الديف سمير عبد َّ

ليبي

ممتاز

األوؿ

2010

32

خمود يوسف أحمد القشطي

ليبية

ممتاز

األوؿ

2011

33

أمل نورؼ ميمود أبوراوؼ

ليبية

ممتاز

األوؿ

2013

34

نزيو خالد عمى بف عبد هللا

ليبي

ممتاز

األوؿ

2015

35

رانيا دمحم سالـ دحدح

ليبي

ممتاز

األوؿ

2016

36

سارة عبد المنعـ عبد السالـ فرحات

ليبي

ممتاز

األوؿ

2017

37

خيرؼ نورالديف خيرؼ كرباف

ليبي

ممتاز

األوؿ

2018

38

ريـ جماؿ خالد غمق

ليبي

ممتاز

األوؿ

2020

39

سندس الميدؼ المبروؾ زقمف

ليبي

ممتاز

األوؿ

2022

29

االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

50

أحكام الدراسة واالمتحانات والتأديب بالالئحة الداخمية لكمية الطب البشري
بجامعة طرابمس
أحكــام عـــامة
 تسرؼ ىذه األحكاـ عمى الطمبة المسجميف لمدراسة بمرحمة اإلجازة الجامعية المتخصصة "بكالوريوس في
الطػب والجػراحة".
 المغتاف العربية واإلنجميزية ىما لغتا الدراسة بالكمية وفق ما يتطمبو تنفيذ البرنامج الدراسي المعتمد بموجب
الئحة الكمية.
بناء عمى الق اررات الصادرة بتحديد بداية ونياية العاـ
 تُحدد بداية الدراسة ومواعيد االمتحانات مف قبل الكمية ً
الدراسي مف الجامعة.
 األقساـ العممية بكمية الطػػب البشػػرؼ:
ت األقسػ ػ ػػاـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قسـ عمـ األنسجة

عمـ التشريح
وقسـ
الوراثة
قسـ وظائف األعضاء
قسـ الكيمياء الحيوية

الدقيقة
األحياء
وقسـ
الجزيئية
األحياء
عمـ الطفيميات
وقسـ
المناعة

قسـ طب األسرة

الطب الشرعي
وقسـ
المجتمع
الميارات السريرية
وقسـ
السموـ

رمز
HS
القسـ
AN
PS

ت

األقسػ ػ ػػاـ

 10قسـ عمـ

اض األدوية
األمرعمـ
 11قسـ
 12قسـ طب العيوف
 13قسـ النساء

BC
MB
PA
CM

طب
 14وقسـ
التوليد
الباطنية
 15قسـ
األطفاؿ
 16قسـ الجراحة
 17قسـ األشعة

FT

رمز
PT
القسـ
PH
OP
OG
PD
MD
SG
RD

CS

 لجنة الدراسة واالمتحانات :تتكوف مف رئيس قسـ الدراسة واالمتحانات ومسجل الكمية وعضو ىيئة تدريس مف
كل قسـ ،وتتولى ما يمي:

 اقتراح الجداوؿ الزمنية لمدراسة واالمتحانات بالكمية ومواعيد التسجيل لمفصل الدراسي.
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 البت في طمبات الطمبة المتعمقة بالدراسة واالمتحانات ،وحصر قوائـ الطمبة المتحصميف عمى انذارات،
وكذلؾ المنقطعيف عف الدراسة.

 الوسائل المساعدة لتنفيذ خطة الدراسة وتحسيف األداء التعميمي بالكمية:
 القاعات والمدرجات الدراسية ،والمعامل أو المختبرات العممية وغيرىا مف وسائل اإليضاح.
 المعامل التدريبية بقسـ الميارات السريرية ،والمراكز والمستشفيات الطبية التعميمية.
 المكتبة العممية بما تحتويو مف كتب ومراجع ودوريات عممية .وشبكة المعمومات الدولية.

القبـول والقيـد واالنتقـال
 يحدد مجمس الكمية عدد الطالب الذيف يمكف قبوليـ لمفصميف الدراسييف بالعاـ الدراسي وذلؾ بما يناسب
قدرتيا االستيعابية المتاحة.

 شروط القبوؿ لمدراسة بكمية الطػب البشػرؼ:
 حصوؿ الطالب عمى الشيادة الثانوية (القسـ العممي) أو ما يعادليا مف الشيادات المعترؼ بيا قانوناً،
وعمى النسبة المئوية المعتمدة.

 خضوعو لممفاضمة والمقابمة الشخصية .وأف يكوف قاد اًر صحياً عمى متابعة الدراسة النظرية والعممية،
وحسف السيرة والسموؾ.

 شروط القبوؿ لمطمبة غير الميبييف :
 أف يكوف الطالب مستوفياً لشروط القبوؿ لمدراسة بالكمية.
 الحصوؿ عمى الموافقة لمدراسة مف قبل جيات االختصاص ،واإلقامة بميبيا إقامة اعتيادية طيمة مدة
الدراسة,

 االلتزاـ بتسديد الرسوـ ونفقات الدراسة.
 شروط القبوؿ لمطمبة المنتقميف مف إحدػ كميات الجامعات العامة المعترؼ بيا:
 أف يكوف الطالب مستوفياً لشروط القبوؿ لمد ارسة بالكمية.
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 أال يكوف مفصوالً مف جامعتو األصمية .وأف يتقدـ بمستندات أصمية معتمدة مف الكمية المنتقل منيا ،والتي
تتضمف كشف درجات لممقررات التي درسيا ومفرداتياباالضافة إلى وثيقة أو استمارة أصمية إلتماـ

المرحمة الثانوية العامة أو ما يعادليا.
 أف يدرس المواد التي لـ يسبق لو دراستيا بشرط أف يقضي سنتيف دراسيتيف أو أربعة فصوؿ دراسية -
عمى األقػل  -قبل تخرجو.

 تقدـ طمبات االنتقاؿ قبل أربعة أسابيع مف موعد بداية الفصل الدراسي إلى مسجل الكمية ومنو تُحاؿ إلى
لجنة المعادلة.
 لجنة المعادلة :تتكوف مف مسجل الكمية واثنيف مف أعضاء ىيئة التدريس بيا ،تتولى معادلة المقررات
الدراسية لمطمبة المتقدميف بطمبات نقل لمدراسة بالكمية ،وعمييا مراعاة اآلتي:
 أف تكوف المقررات المطموب معادلتيا متفقة مف حيث مفرداتيا مع المقررات التي تُدرس بالكمية بنسبة ال
تقل عف %.90
 االرتباط الموضوعي بيف المقررات الدراسية .والبت في الطمبات في أجل ال يتجاوز أسبوعيف مف تاريخ
استالميا.

المعمف عنيا بما فييا النماذج المعدة
ُيقدـ الطالب المقبوؿ لمدراسة بالكمية كافة الوثائق والمستندات الرسمية ُ
الستيفاء بيانات التسجيل ،وتُسمـ لدػ مكتب مسجل الكمية ومف تـ ُينسب إلى إحدػ المجموعات حسب

النظاـ المتبع بالكمية.
 ضوابط قيد الطالب:

ُ يقيد الطالب بالكمية طالباً نظامياً ومتفرغاً بالكامل لمدراسة بيا وفق البرنامج الدراسي المنسب إليو.

ويعتبر منقطعاً عف
ُ يجدد قيد الطالب بداية كل فصل دراسي ،وعميو أداء الرسوـ المالية المقررة لمتجديدُ ،
الدراسة ما لـ يجدد قيده في الميعاد المحدد.
 يجوز لمطالب إيقاؼ قيده بما ال يتجاوز فصميف دراسييف طيمة فترة دراستو عمى أف ُيقدـ طمب إيقافو لقيد
الدراسة خالؿ شير مف بداية الفصل الدراسي ،وال تحسب مدة إيقاؼ القيد ضمف المدة المقررة لمدراسة.

53

نظـام الدراسـة
 تنظـ أحكاـ الدراسة واالمتحانات عبر منظومة التسجيل والدراسة واالمتحانات ،تحفع بيا بيانات الطالب وكل
ما يتعمق ببرامجيـ الدراسية.
 المراحل الدراسية بالبرنامج الدراسي لمكمية:
 المرحمة األولى :وتسمى مرحمة العموـ الطبية األساسية وتضـ المقررات العامة (المغة العربية – المغة
اإلنجميزية – تقنية معمومات) والمقررات الطبية األساسية (الفيزياء الطبية – الكيمياء الحيوية – عمـ

التشريح – عمـ األنسجة والوراثة – وظائف األعضاء – العموـ السموكية) والمقررات الطبية التخصصية

(عمـ األمراض – عمـ األدوية – األحياء الدقيقة والمناعة – عمـ الطفيميات – طب األسرة والمجتمع– 1
الميارات السريرية) ،ومدتيا ( )7سبعة فصوؿ دراسية ،مدة كل منيا ( )14أسبوعاً دراسياً.

 المرحمة الثانية :وتسمى المرحمة السريرية وتضـ المقررات الطبية السريرية (طب العيوف – الطب
الشرعي والسموـ – طب األسرة والمجتمع – IIطب األطفاؿ – النساء والتوليد – الباطنة – الجراحة –

األشعة) ،ومدتيا ( )5فصوؿ دراسية سريرية.

 المرحمة الثالثة :وتسمى مرحمة االمتياز وىي فترة التدريب التي يقضييا الطالب في األقساـ السريرية
ومدتيا ( )52أسبوعاً.
 مدة الدراسة بالكمية :مدة الدراسة لنيل الدرجة الجامعية ( )12فصالً دراسياً لممرحمتيف األولى والثانية
باإلضافة إلى سنة االمتياز.

 الوحدات الدراسية :تعادؿ الوحدة الدراسية ساعة واحدة لممحاضرة النظرية في المرحمة األولى ومف ساعة
واحدة إلى ساعتيف لممحاضرة النظرية في المرحمة الثانية أو ساعتيف إلى ثالث ساعات عممية أو مناقشة أو

ثالث ساعات تدريب سريرؼ في األسبوع لكل فصل دراسي .
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 البرنامج الدراسي:
أ .المرحمة األولى :مرحمة العموـ الطبية األساسية
المقرر

رمز المقرر

عدد الوحدات

المقررات المتطمبة

مقدمة الكيمياء الحيوية

BC120

3

مقدمة وظائف األعضاء

PS120

3

مقدمة األنسجة

HS120

3

مقدمة التشريح

AN120

3

الفيزياء الطبية

MP130

2

المغة االنجميزية I

EL121

3

المغة العربية

AL120

3

الكيمياء الحيوية I

BC141

4

BC120

وظائف األعضاء I

PS141

4

PS120

عمـ األنسجة I

HS141

4

HS120

عمـ التشريح واألجنة I

AN131

2

AN120

المغة اإلنجميزية II

EL122

3

EL121

الكيمياء الحيوية II

BC214

4

BC141

وظائف األعضاء II

428PS

4

PS141

عمـ األنسجة والوراثة II

428HS

4

HS141

عمـ التشريح واألجنة II

328AN

3

AN120

المغة االنجميزية III

238EL

3

EL122

األحياء الجزيئية

34BC2

4

BC848

وظائف األعضاء III

34PS2

4

PS848

عمـ التشريح واألجنة III

AN233

3

AN131, AN132

األحياء الدقيقة والمناعة I

MB241

4

BC142, PS142, HS141

عمـ التشريح واألجنة IV

AN234

3

AN131, AN132

عمـ الطفيميات

403PA

4

BC142,PS142,HS142, AN233

عمـ األدوية I

PH241

4

BC142,PS142,HS142, AN132

عمـ األمراض I

PT241

4

BC142, PS142, HS142, AN233

ميارات سريريةI

CS211

1

تحدد بعدد الوحدات المنجزة
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مستوفياً لشروط القبوؿ لمدراسة بالكمية

األحياء الدقيقة والمناعة II

MB342

4

MB241, BC243, PS243

عمـ األدوية II

PH342

4

PH241, PS243

عمـ األمراض II

PT342

4

PT241, AN234

تقنية معمومات

03IT3

2

تحدد بعدد الوحدات المنجزة

ميارات سريرية II

3CS31

1

CS211

طب األسرة والمجتمع I

CM341

4

PA240, MB342, IT320

عمـ األدوية III

PH343

4

PH241, PS243

عمـ األمراض III

PT343

4

PT241, AN234

العموـ السموكية

32BS3

2

تحدد بعدد الوحدات المنجزة

ميارات سريرية III

CS313

8

CS312

مجموع المرحمة األولى
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ب .المرحمة الثانية :المرحمة السريرية


ال يجوز التسجيل بأؼ مقرر سريرؼ ما لـ يجتاز الطالب جميع مقررات المرحمة األولى بنجاح.



يجوز التسجيل بأؼ فصل دراسي سريرؼ متاح ،وال يجوز التسجيل في فصميف سريرييف معاً في

نفس الفصل الدراسي لممرة األولى.
طب العيوف

رمز المقرر

عدد الوحدات

عدد األسابيع

المقرر

OP440

4

6

الطب الشرعي والسموـ

FT440

4

طب األسرة والمجتمع II

CM442

4

النساء والتوليد

OG480

1

12

طب األطفاؿ

PD480

1

12

الباطنية

MD512

83

18

الجراحة

SG512

83

18

االشعة

RD440

4

6

مجموع المرحمة الثانية

65

المجموع الكمي لممرحمتين

655
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ج .المرحمة الثالثة( :مرحمة االمتياز)
 يمتزـ الطالب بالتسجيل بيذه المرحمة(االمتياز) بعد اجتيازه لجميع المواد المقررة بالمرحمتيف األولى والثانية
وفق الضوابط المحددة بالئحة الكمية ،وتكوف مدتيا( )52أسبوعاً بوحدات دراسية مجموعيا  26وحدة وفق

التوزيع التالي:
القسـ

الجراحة الباطنية األطفاؿ

النساء
والتوليد

طب
األسرة

والمجتمع

العناية

األمراض

المركزة

النفسية

االختيارؼ

عدد األسابيع

12

12

8

8

4

4

2

2

عدد الوحدات

6

6

4

4

2

2

1

1

 درجة البكالوريوس في الطب والجراحة :تُمنح الدرجة بمجموع وحدات دراسية منجزة ال تقل عف  192وحدة
وفقاً لمبرنامج الدراسي الموضح أعاله ،وال تُمنح ىذه الدرجة إال بعد اجتياز مرحمة االمتياز.
 ضوابط التسجيل:
 يبدأ التسجيل في المقررات الدراسية بعد استيفائيا لشروط المقررات المتطمبة خالؿ األسبوع األوؿ مف
الفصل الدراسي.

 الحد األدنى لمتسجيل في الوحدات الدراسية ( )12وحدة والحد األعمى ( )19وحدة لمفصوؿ الدراسية
بالمرحمة األولى.

 الحد األدنى لمتسجيل في الوحدات الدراسية ( )8وحدة والحد األعمى ( )12وحدة لمفصوؿ الدراسية
السريرية بالمرحمة الثانية.

 الطالب ممزـ بإعادة دراسة الفصل الدراسي السريرؼ األوؿ إذا رسب في مقرريف أو أكثر .أما إذا رسب
في مقرر واحد منيـ فقط يمكنو دراسة ىذا المقرر مع فصل آخر بنفس المرحمة وبمراعاة الحد األعمى

لموحدات.
ويحرـ مف دخولو لالمتحاف النيائي ليذا المقرر
 ال يجوز التسجيل في مقرر بمخالفة ضوابط التسجيلُ ،
ويمغى امتحانو إذا تبيف أدائو لو.
ُ
 ألؼ ظرؼ استثنائي تحدده الكمية أو عدـ توفر مقررات متاحة لمتسجيل يجوز لمطالب التسجيل في أقل
مف الحد األدنى لموحدات ألؼ فصل وال تحتسب مدة ىذا الفصل ضمف مدة الدراسة المحددة بالالئحة.
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 ضوابط إسقاط مقرر :يجوز لمطالب أف ينسحب عف تسجيمو لممقرر في مدة أقصاىا منتصف الفصل
الدراسي المسجل بو مع مراعاة اآلتي:
 موافقة قسـ الدراسة واالمتحانات ،وأال يقل عدد وحدات المقررات المتبقية بعد االسقاط عف الحد األدنى
لمتسجيل بالفصل الدراسي.

 ضوابط إضافة مقرر :يجوز لمطالب إضافة بعض المقررات الدراسية في مدة أقصاىا أسبوعيف مف بداية
الفصل الدراسي مع مراعاة اآلتي:
 موافقة قسـ الدراسة واالمتحانات ،وأال يتجاوز الحد األعمى لموحدات الدراسية المسجل بيا لمفصل
الدراسي.

 ضوابط التسجيل في مقرر ما والمقرر المتطمب لو معاً:
 عدـ امكانية الحصوؿ عمى الحد األدنى لوحدات التسجيل المقررة لممرحمة األولى لمفصل الدراسي.
 في آخر فصل في المرحمة األولى بشرط أالً يتجاوز تسجيمو لموحدات ( )21وحدة دراسية.
 توقف اجتيازه لممرحمة الثانية بشرط أالً يتجاوز تسجيمو لموحدات ( )16وحدة دراسية.
ويشترط لتطبيق الفقرات السابقة أف يكوف قد سبق لو دراسة المقرر المتطمب وتحصل عمى تقدير ضعيف أو

راسب سريرؼ.

نظـام االمتحـانـات والتقييـم
 ضوابط التقييم واالمتحانات النيائية:
 توزع درجات التقييـ لممقرر بنسبة ( )% 20كحد أدنى و ( )% 30كحد أعمى ألعماؿ الفصل ،وبنسبة
( )% 80كحد أقصى لالمتحانات النيائية.

 إجراء اختبار تحريرؼ واحد عمى األقل ألعماؿ الفصل بحيث ال يتجاوز نسبة ( )% 30مف منيج

المقرر .كما يمكف إجراء اختبارات عممية أو شفوية وغيرىا مف طرؽ التقييـ والمتابعة المستمرة خالؿ

الفصل الدراسي.

 ال يجوز إجراء االمتحاف النيائي في مقرر ما إذا لـ يتـ إنجاز %75مف مفرداتو عمى األقل.
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 تُجرػ االمتحانات النيائية لجميع مقررات المرحمة األولى خالؿ فترة ال تتجاوز ( )5خمسة أسابيع وتبدأ
بعد نياية الدراسة مباشرة.

ُ يجرػ االمتحاف النيائي لمقررات المرحمة الثانية خالؿ فترة ال تتجاوز ( )5خمسة أسابيع مف نياية
الفصل الدراسي السريرؼ.
 تكوف االمتحانات التحريرية النيائية لممقرر الدراسي موحدة وتُجرػ لمرة واحدة فقط في الفصل الدراسي.
 ميام األقسام:
 تحديد أسموب التقييـ والمتابعة بالمقرر الدراسي وتحديد درجات التقييـ ألعماؿ الفصل واالمتحاف النيائي.
 اعداد خطة االمتحاف النيائي بجميع أجزائو لمفصل الدراسي بما فييا اإلجابة النموذجية لالمتحاف
التحريرؼ واعالنيما بعد االعتماد.

 اقتراح توزيع نسب درجات االمتحاف النيائي  -النظرؼ والعممي والشفوؼ والسريرؼ إف وجد  -واعتمادىا
مف مجمس الكمية.

مقيميف مف بيف أعضائو لالمتحانات التحريرية والعممية والشفوية والتدريب السريرؼ والبحوث
 تكميف ّ
الدراسية.
 تصحيح أوراؽ اإلجابة ورصد الدرجات المتحصل عمييا الطالب ،واعداد كشف بنتائج التقييـ.
 اعتماد النتيجة النيائية لمفصل الدراسي واحالتيا إلى قسـ الدراسة واالمتحانات ،ونشرىا عبر وسائل
اإلعالف المتاحة.

 ميام لجنة االمتحانات والمراقبة:
 إعداد خطة لتنظيـ سير االمتحانات بالكمية ومتابعتيا بالتنسيق مع األقساـ العممية.
 تكميف أعضاء ىيئة التدريس وغيرىـ بأعماؿ االشراؼ والمراقبة ،واستالـ أوراؽ اإلجابة مف مشرفي
القاعات وتسميميا لمقسـ.

 ضوابط الغياب :يترتب عمى غياب الطالب بعذر مقبوؿ عف مواصمة الدراسة أو أداء االمتحانات ما يمي:
 إذا غاب عف االمتحاف النصفي لمقرر ما ،تُحسب لو درجة ىذا االمتحاف مع درجة االمتحاف النيائي
التحريرؼ.
 إذا غاب عف االمتحاف النيائي لمقرر ماُ ،يسقط ىذا المقرر مف التسجيل لذلؾ الفصل.
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ُ يوقف قيده لمفصل الدراسي الذؼ لـ يتمكف مف مواصمة الدراسة فيو أو أداء جميع امتحاناتو النيائية.

يجب عمى الطالب الغائب تقديـ طمب كتابي مبر اًر لغيابو مرفقاً بمستندات داعمة خالؿ مدة أقصاىا أسبوع
مف تاريخ الغياب .وفي حالة عدـ قبوؿ عذره ترصد لو درجة صفر في المقرر الذؼ غاب عف أداء امتحانو.

 ضوابط الرسوبُ :يعتبر الطالب راسباً في أؼ مقرر:

 إذا تحصل عمى أقل مف  %50مف مجموع درجات مقررات المواد العامة ،أو أقل مف  %60مف مجموع
درجات المقررات الطبية.

 إذا تحصل عمى أقل مف  %40مف درجة االمتحاف التحريرؼ ،أو أقل مف  %60مف مجموع درجات
امتحاف الجزء السريرؼ لممقرر.

 إذا تغيب الطالب عف أحد أجزاء االمتحاف النيائي لممقرر :التحريرؼ أو العممي أو الشفوؼ أو السريرؼ.
 ضوابط المراجعة الموضوعية :يحق لمطالب الراسب التقدـ بطمب المراجعة الموضوعية فيما ال يزيد عف
مقرريف وفقاً لما يمي:
 أف يقدـ طمب المراجعة الموضوعية عف طريق قسـ الدراسة واالمتحانات في الموعد المحدد لتقديمو.
ُ ينظر في طمب المراجعة الموضوعية بحضور الطالب حسب الموعد المعمف عنو.

 إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتـ تعديل النتيجة ،واذا لـ يثبت ذلؾ تبقى النتيجة عمى حاليا.
 المتوسط الفصمي والمعدل التراكمي:
ُ يحسب المتوسط الفصمي بقسمة مجموع النقاط التي حصل عمييا الطالب عمى مجموع
الوحدات الدراسية التي درسيا خالؿ الفصل الدراسي.
ُ يحسب المعدؿ التراكمي بقسمة مجموع النقاط التي حصل عمييا الطالب عمى مجموع
الوحدات الدراسية التي درسيا خالؿ فترة الدراسة.
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ُ يحسب التقدير العاـ لمخريج مف المعدؿ التراكمي مع األخذ في االعتبار المعدؿ العاـ
الممنوح لو في مرحمة االمتياز.
 ميام مسجل الكمية:
 إعداد قوائـ الطمبة الخاضعيف لتسجيل القيد لكل فصل دراسي مع بياف وحصر أوضاعيـ الدراسية.
 إعداد قوائـ الطمبة الموجو ليـ الحد األعمى مف االنذارات وفق الضوابط المذكورة بيذه الالئحة.
 إعداد قوائـ الطمبة الذيف استوفوا شروط الحصوؿ عمى اإلجازة المتخصصة.
 اعتماد النتائج وافادة التخرج:
 تُعتمد النتائج النيائية لمقررات كل فصل دراسي مف مجمس القسـ العممي وقسـ الدراسة واالمتحانات
ومجمس الكمية.
 تُعتمد النتائج النيائية لمطمبة الخريجيف الذيف استوفوا مرحمة االمتياز مف قبل رئيس الجامعة بعد اعتمادىا
مف مجمس الكمية.
ُ يمنح الطالب الذؼ استكمل متطمبات التخرج كشف درجات وافادة تخرج بالمغتيف العربية واالنجميزية وافادة
جدارية.
 ضوابط الحصول عمى مرتبة الشرف:
ُ يمنح الخريج مرتبة الشرؼ إذا أنجز متطمبات التخرج في المدة المحددة لمدراسة بمعدؿ تراكمي عاـ ال
يقل عف  ،%85ولـ يسبق إدانتو تأديبياً أو إنذاره طواؿ مدة دراستو بالكمية.
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المرحمـة الثالثـة (مرحمـة االمتيـاز)
 يمتزـ الطمبة الذيف أنجزوا المرحمتيف األولى والثانية لمبرنامج الدراسي مباشرة أداء التدريب العممي (االمتياز)،
وال يعتبر الطالب خريجاً مف الكمية إال بعد اجتيازه لمرحمة االمتياز.
 يكوف تنفيذ برامج التدريب العممي في المرافق الصحية التعميمية المعتمدة لمكمية ،ويجوز لطالب االمتياز
قضاء فترة التدريب العممي بمرافق صحية تعميمية تابعة لجامعات عامة أخرػ بشرط موافقة الكمية.

 لجنة شؤون االمتياز :وتتكوف مف وكيل الشؤوف العممية بالكمية ومسجل الكمية وعضو ىيئة تدريس مف كل
قسـ سريرؼ وتتولى ما يمي:

 إعداد البرنامج التدريبي وفقا لبرامج التعميمية وجداوؿ توزيع طمبة االمتياز عمى المرافق الصحية التعميمية
المستيدفة لمتدريب فييا.
 اقتراح أعضاء ىيئة التدريس لتكميفيـ باإلشراؼ عمى الطمبة ومتابعة تنفيذ برامج التدريب العممي باألقساـ
السريرية بالكمية.
 دراسة واعتماد تقارير تقييـ الطمبة المقدمة إلييا مف المكمفيف باإلشراؼ عمى تنفيذ البرنامج التدريبي.
 دراسة الشكاوػ والصعوبات التي قد تنشأ عف تنفيذ برامج االمتياز وتقديـ التوصيات بشأنيا.
 ميام المشرفين عمى طمبة االمتياز:
 توجيو طالب االمتياز داخل الوحدات واألقساـ الطبية بالمرفق الصحي التعميمي واإلشراؼ عميو ،ومتابعتو
وتقييـ أدائو.
 التسجيل بمرحمة االمتياز:
 يمتزـ الطالب بالتسجيل بالتدريب العممي عف طريق منظومة التسجيل والدراسة واالمتحانات في المواعيد
المعمف عنيا.

 مدة التدريب العممي ( )52أسبوعاً وتشمل أياـ الجمعة والعطالت الرسمية وفق التوزيع المعتمد ،ويحدد
مجمس الكمية بداية ىذه المدة.

بناء عمى توصية مف لجنة شؤوف االمتياز إذا لـ
 يجوز تمديد فترة التدريب العممي بقرار مف مجمس الكمية ً
يتجاوز غياب طالب االمتياز  %25مف مدة التدريب ولمدة تساوؼ مدة الغياب.
ُ يعيد طالب االمتياز مدة التدريب العممي بالقسـ إذا تجاوز غيابو  %25مف مدتو المقررة.
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 الضوابط الممزمة عمى طالب االمتياز :
 التسجيل في المواعيد المقررة مف الكمية .والحضور المستمر وفق التنسيب المعتمد بأحد المرافق الصحية
التعميمية.

 التقيد بتوجييات وتعميمات األستاذ المشرؼ .وعدـ إبداء أؼ مشورة طبية تندرج تحت حكـ مزاولة مينة
الطب.
 الميام التدريبية لطالب االمتياز:
 إجراء الكشف الطبي المبدئي عمى المرضى النزالء ومتابعة تطور حالتيـ المرضية ،وعمى الحاالت
الوافدة عمى العيادات الخارجية.

 تركيب المحاليل الوريدية ومالحظتيا وتدويف المشاىدات بشأنيا ،والمشاركة في كتابة نماذج الفحوص
والتحاليل المقررة لممريض.

 االلتزاـ بما ُيكمف بو مف مياـ تدريبية مينية أخرػ داخل المرفق الصحي التعميمي.

 محظورات عمى طالب االمتياز:

 المشاركة في دورات تدريبية أخرػ إال بأذف مف رئيس القسـ المختص .مزاولة مينة الطب أو ممارسة
المياـ المصاحبة ليا.

 مخالفة التعميمات والتوجييات الصادرة مف رؤسائو.
ُ يطبق عمى طالب االمتياز المخالف لضوابط التسجيل والتدريب بيذه المرحمة أحكام اإلنذار والتأديب المقررة
بيذه الالئحة.

االنـذار والفصـل من الدراسـة
 ضوابط االنذاراتُ :ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 انقطاعو بدوف مبرر عف الدراسة أو التدريب ،أو عدـ تجديد قيده ألؼ سبب كاف مدة تزيد عمى %25
مف مدة الفصل الدراسي.

 حصولو عمى متوسط فصمي أقل مف  %60في أؼ فصل دراسي ،أو حصولو عمى معدؿ تراكمي عاـ
أقل مف %.35

 عدـ انجازه ( )14وحدة دراسية بنياية الفصل الدراسي الثاني.
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 عدـ انجازه ( )30وحدة دراسية عمى األقل في الفصوؿ الدراسية األربع األولى التي درسيا بالكمية.
 عدـ انجازه ( )60وحده دراسية خالؿ ستة ( )6فصوؿ دراسية مف بداية دراستو بالكمية.
 عد ـ انجازه أؼ وحدة دراسية خالؿ أؼ فصل دراسي ،أو إذا تجاوز عدد مرات الرسوب في أؼ مقرر
ثالث مرات خالؿ دراستو بالكمية.
وفي جميع األحواؿ يتـ تدويف اإلنذارات الموجية لمطمبة بمنظومة التسجيل والدراسة واالمتحانات بالكمية.
 ضوابط الفصل من الكميةُ :يفصل الطالب وينتيي حقو في الدراسة بالكمية في إحدػ الحاالت التالية:
 انقطاعو عف الدراسة بدوف سبب مشروع لمدة سنة دراسية كاممة أو فصميف دراسييف متتالييف.
 إذا تحصل عمى تقدير عاـ ضعيف جداً في فصميف دراسييف مف الفصوؿ األربعة األولى.
 إذا تحصل عمى أربع إنذارات متتالية خالؿ مدة دراستو بالكمية.
 إذا استنفذ مدة الدراسة المحددة وفق أحكاـ ىذه الالئحة .أو إذا صدر بشأنو قرار تأديبي بالفصل مف
الكمية.

أحكــام التــأديب
 يجب عمى الطالب طيمة فترة الدراسة االلتزاـ بقواعد السموؾ العاـ وفق ضوابط اآلداب والنظاـ العاـ داخل
حرـ الكمية والجامعة.

 الحضور النظامي لممحاضرات المقيد بيا وحمقات النقاش والتدريب العممي المكمف بو ،وأداء ما ُيطمب منو
مف بحوث وأوراؽ عمل.
 حضور االمتحانات لممقررات الدراسية المقيد بيا في كل فصل دراسي والتقيد بالتعميمات المنظمة لسير
االمتحانات الصادرة عف الكمية.
 يخضع الطالب لمتحقيق والتأديب إذا ارتكب فعالً ُيشكل مخالفة لمقوانيف والموائح واألنظمة المعموؿ بيا في
الكمية أو الجامعة ،أو بأؼ مكاف مف ممحقاتيما .ويظل الطالب خاضعاً ألحكاـ التأديب مف تاريخ تسجيمو
بالدراسة وحتى زواؿ ىذه الصفة بتخرجو أو إلغاء تسجيمو.

تعيف عمى الكمية إبالغ جيات االختصاص فو اًر بالواقعة.
 إذا شكل سموؾ الطالب جريمة جنائية ّ
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ُ يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقل عف أربعة فصوؿ دراسية إذا اعتدػ عمى أعضاء ىيئة
التدريس أو العامميف أو الطالب بأعماؿ الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو السب أو القذؼ أو التيديد أو
ويفصل الطالب مف الكمية عند العود.
المنع مف أداء العملُ ،

ُ يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقل عف فصميف دراسييف إذا اعتدػ عمى أمواؿ الكمية أو
الجامعة باالستيالء أو إتالؼ المعدات أو األدوات ،وتضاعف العقوبة عند العود .وفي جميع األحواؿ يجب
عمى الطالب دفع قيمة األضرار التي أحدثيا عمداً أو خطأ.

ُ يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقل عف فصميف دراسييف وال تزيد عمى أربعة فصوؿ متتالية
اء كانت صادرة
ُ
ويفصل عند العود إذا قاـ بتزوير المحررات الرسمية مثل اإلفادات والشيادات والوثائق سو ً
عف الكمية أو الجامعة أو عف غيرىما ،أو قاـ بانتحاؿ شخصية.

ُ يحرـ الطالب مف دخوؿ االمتحانات كمياً أو جزئياً إذا قاـ بإثارة الفوضى أو الشغب وعرقمة سير الدراسة أو
االمتحانات أو التأثير عمى األساتذة أو العامميف فيما يخص سير االمتحانات أو التقييـ أو النتائج .وفي جميع
األحواؿ يمغى امتحانو الذؼ ارتكبت فيو المخالفة.

ُ تمغى نتيجة االمتحاف النصفي أو النيائي  -بحسب األحواؿ – إذا ارتكب الطالب أعماؿ الغش عند أدائو
لالمتحاف أو الشروع فييا بأؼ صورة كانت ،ويجوز لمجمس التأديب إلغاء امتحاناتو لمفصل الدراسي الذؼ
تمت فيو المخالفة ،ويفصل عند العود.

ُ يعاقب الطالب باإل يقاؼ عف الدراسة مدة ال تزيد عمى فصميف دراسييف إذا امتنع عف اإلدالء بالشيادة أماـ
المشكمة وفقاً ألحكاـ الئحة الكمية ،أو قاـ بأية مخالفة لمقوانيف والموائح
لجاف التحقيق أو مجالس التأديب ُ
والنظـ المتعمقة بالتعميـ العالي.

ُ يعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقل عف فصميف دراسييف وال تزيد عمى أربعة فصوؿ دراسية
ويفصل عند العود ،إذا فعل سموكاً منافياً لألخالؽ والنظاـ العاـ واآلداب ،وعمى وجو الخصوص اإلخالؿ
ُ
بالشرؼ أو تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فييما.

ُ يستدعى ولي أمر الطالب إذا ارتكب فعالً مف شأنو أف ُيظيره بمظير غير الئق داخل المؤسسة التعميمية،
ويعاقب الطالب باإليقاؼ عف الدراسة لمدة ال تقل
ويمفت نظر الطالب إلى سموكو تحذي اًر لألثر المترتب عميوُ .
ُ
عف فصميف دراسييف وال تزيد عمى أربعة فصوؿ دراسية إذ أصر عمى ارتكاب المخالفة.

 عمى كل مف عمـ بوقوع مخالفة لمقوانيف والموائح واألنظمة المعموؿ بيا في الكمية أو الجامعة أف يقدـ بالغاً
عف ىذه المخالفة.
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 يكمف عميد الكمية لجنة لمتحقيق تتكوف مف ثالثة أعضاء ىيئة التدريس في ارتكاب إحدػ المخالفات بالكمية
أو ممحقاتيا.

 يتـ إعالـ الطالب بالتحقيق معو قبل موعد الجمسة بيوـ كامل عمى األقل ،ويجوز أف يتـ التحقيق فو اًر في
حالة الضرورة واالستعجاؿ.

 بعد االنتياء مف التحقيق تقدـ المجنة تقريرىا ويتضمف النتائج التي توصمت إلييا ،والتوصية بإحالة الطالب
لمجمس تأديب في حاؿ ثبوت المخالفة.
 يشكل عميد الكمية مجمس لمتأديب ويتكوف مف ثالثة أعضاء ىيئة تدريس ،وعضو عف مكتب الشؤوف القانونية
بالجامعة ومندوب مف اتحاد الطمبة.
 يتـ إعالـ مف تقرر إحالتو عمى المجمس المذكور بالموعد الذؼ ينبغي فيو المثوؿ أمامو وذلؾ خالؿ مدة ال

تقل عف ثالثة أياـ وال يحتسب اليوـ الذؼ تـ فيو اإلعالف مف بينيا وفي حالة عدـ الحضور (لعذر غير

مقبوؿ) يصدر المجمس ق ارره غيابياً.

وينشر عبر وسائل االتصاؿ المتاحة ،ويعتبر ذلؾ
 يتـ اإلعالف عف موعد التأديب بموحة اإلعالنات بالكمية ُ
قرينة عمى العمـ بو.
ُ يعمف قرار مجمس التأديب بموحة اإلعالنات بالكمية ،وتسمـ نسخة ضوئية مف القرار لمطالب المعني ،وتودع
نسخة ثانية بممفو الشخصي.
 يترتب عمى عقوبة اإليقاؼ عف الدراسة حرماف الطالب مف التقدـ إلى االمتحانات التي تُجرػ أثناء سرياف
مدة الوقف.

 تُعد ق اررات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً ألحكاـ ىذه الالئحة نيائية بعد اعتمادىا مف مجمس الكمية أو
مجمس الجامعة (بحسب األحواؿ) وال يجوز االعتراض عمييا إال بالطعف أماـ المحكمة المختصة بالطرؽ
القضائية المقررة بموجب التشريعات النافدة.
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صور من داخل كمية الطب البشري
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أعد ىذا الدليل:
د .خالد البشير أبوعيف.

أ .مصباح عبد هللا السيولي.

أ .د .مصطفى دمحم القواس.

د .نورؼ مختار الميالدؼ.

أ .د .فاتف عبد الحميد بف رجب.

أ .د .ميمودة رجب الحمادؼ

أ .د .خالد دمحم نورالديف قداره.

التدقيق المغوي واإلمالئي:

المكتب اإلعالمي باتحاد طمبة كمية الطب البشري.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لكمية الطب البشري.
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