
                                                                      

 الطب  كلية

                 المواساه_ التعليمية الشئون

 

 ول لطالب الفرقه األ تدريس و المتابعهالمقترحه للخطة ال

 2021/2022العام الجامعي 

إلى 60تماشياً مع قرارات المجلس األعلى للجامعات بتطبيق التعليم الهجين والتي نصت على أن يتم توزيع عملية التعلم بنسبة 

 اإلكلينيكية اآلتي:  بالمرحله قبل % للتعلم عن بعد فيشمل التدريس 40إلى  30% للحضور بالكليات العملية و70

  ايام للتعلم عن بعد. 3أيام للحضور الفعلي بالكلية و  3أيام أسبوعياً لكل طالب تشمل  6عدد األيام الدراسية 

 أوالً: المحاضرات النظرية

 تقدم المحاضرات مسجلة على الموقع اإللكتروني للطالب 

alwww.med.alexu.edu.eg/port 

  سيتم تسجيل ورفع جميع المحاضرات للمقررات الدراسية بالمرحلة قبل اإلكلينيكية خالل الفصل الدراسي االول

 +محاضره لكل اأسبوع 12على الموقع و فتحها بالترتيب تبعا لجدول معلن لكل وحده تعليميه )الحد االقصى 

 (. المناهج الطوليه

 سيتم عمل امتحانات توجيهيه اسبوعيه لمساعده الطالب على التقييم الذاتى 

  ( سيتم عقد جلسات حيه للطالب فى مجموعات صغيره على برنامج تفاعلىzoom or Microsoft team  ( 

لكل   Integrated learning activityلكل وحده للتعليم النشط التكاملى و القائم على حل المشاكل الطبيه  

 حده تعليميه تبعا للجدول المعلن و

 ثانياً: الدروس العملية: 

 21/10/2120 ال    10/2021/ 9الفتره من

 االزاريطه مبانى كليه الطب بب 21/10/2021الى   2021/ 9/10حضور الطالب االسبوعين االولين من 

 ل االو االسبوع

المسلسله و التى سبق اعالنها بالكشف الرسمى حضور الطالب بمعامل الكومبيوتر باالزاريطه يتم تبعا لالرقام  .1

   /https://www.facebook.com/sh2oneltalabaالمنشور على صفحه شئون الطالب 

 

 

http://www.med.alexu.edu.eg/portal
http://www.med.alexu.edu.eg/portal
https://www.facebook.com/sh2oneltalaba/


 :يشمل االسبوع االول لكل طالب  .2

a.  االتى :  للجدول بمعامل الكومبيوترتبعا ساعه و ثلثجلسه واحده فقط لمده 

Practical session 

E-mail activation, Introduction to E-activity 

Introduction to Egyptian knowledge Bank 

 

12.30-1.50 11.00 – 12.20 9.30-10.50 8.00- 9.20  

361-480 241- 360 121- 240 1- 120 Saturday 9/10 / 2021 

841-960 721-840 601-720 481-600 

 

Sunday 10/10   / 2021 

 

  بمعمل الكومبيوتر بالمكتبه بالدور السادس بالمبنى االكاديمى 

 

b. 7 محاضرات يتمكن الطالب من االطالع عليها على البوابه االلكترونيه للفرقه االولى بعد تفعيله للميل الشخصى 

Online lectures 

1. Introduction to Faculty 

2. AFM curriculum 

3. How to learn (medical education) 

4. Assignment presentation 

5. Teaching- learning activities 

6. Assessment methods 

7. Introduction to e-learning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثان االسبوع ال

 

ة باالزاريطمبنى الدوريات  مدرجات ساعات ب 3واحده فقط لمده عملية  لكل طالب جلسه  ثانىيشمل االسبوع ال .1

 محاضرات 10تبعا للجدول الالحق و 

 

Practical Session 

Study skills training & Reading skills 

11.00 – 1.40 8.00- 10.40  

  1 مدرج  2مدرج  1مدرج

1-110 111- 220 221-320  Saturday 16-10-2021 

431-540 321-430 541-640   17-10-2021  Sunday 

 

861-end  751-860 641-750 Monday 18-10-2021 

 

 

 

Online lectures 

1. Introduction to communication 

2. English 1 

3. General concepts of medical terminology 

4. Ethics in Labs and morgues 

5. medical terminology: Prefixes 

6. English 2 

7. English 3 

8. Medical terminology: Suffixes 

9. English 4 

10. Introduction to research 

 

عل  مدى الثالث ايام مقسمين ملحوظه هامه : عمل  االسبوع الثالث بالمواساه سيتبع نفس التقسيم للطالب   

 

 



 :بمدرجات و معامل الفاصل التعليم  بالمواساه 26/01/2021من  : الثالث االسبوع

 للجدول تبعا بالمواساه التعليمى الفاصل مبنى بمدرجات طالب لكل ساعات 3 لمده فقط واحده عمليه جلسه الثالث االسبوع يشمل

 الثانيه الوحده محاضرات بعض و االولى الوحده محاضرات بعض تشمل و بعد عن المحاضرات و الالحق

Practical Session 

Assignment & Program Evaluation 

11.00 – 1.40 8.00- 10.40  

   4مدرج    5 مدرج   4 مدرج

1-110 111- 220 221-320  Tuesday 26-10-2021 

431-540 321-430 541-640   Wednesday 27-10-2021  

861-end  751-860 641-750 Thursday 28-10-2021 

 

 

 

Online lectures 

 

1. English 5 

2. How to fight stress 

3. English 6 

4. Medical Terminology 4 

5. Medical Terminology 5 

 

6. Cell membrane structure 

7. Vesicular Transport 

8. Cell Organelles 1 

9.Membrane Transport 1 

 10. Membrane Transport 2  

Communication 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


