
  

 

 

 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التدريس و الطالب / االستاذ الدكتور علي عبد المحسن

ادارة الوافدين بجامعة االسكندرية  االستاذة الدكتورة/ هالة مقلد مدير            

 تحية طيبة وبعد ................

تسعد ادارة رؤية كلية طب االسكندرية ومهمتها العلمية وحرصها الدائم علي توطيد التعاون الدولي في ضوء 

كلية الطب جامعة االسكندرية تحت رعاية االستاذ الدكتور/ وائل نبيل عميد الكلية واالستاذ الدكتور علي عبد 

مج الدرجة العلمية المشتركة بين كليةالمحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ان تعلن بدء انطالقة برنا  

-2202الطب جامعة االسكندرية ونظيرتها بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة البريطانية للعام االكاديمي الحالي 

وهي علي اتم استعداد الستقبال ابنائنا الطالب من المصريين واشقائنا العرب لمن يستوفوا الشروط   2022

اجتياز المقابلة الشخصيةالالحق ذكرها وكذلك   

 

 ميزات البرنامج م 

 

أول برنامج يمنح درجه مشتركه لبكالوريوس الطب و الجراحه بين جامعه مصريه و أخري اجنبيه  -

 في جمهوريه مصر العربيه .

يهدف البرنامج الي أعداد و تخريج أطباء قادرين علي العمل داخل مصر و خارجها و علي درجه  -

 عاليه من الكفائه 

 هيل الخريج الجتياز اختبارات الحصول علي تصريح مزاوله المهن بالدول االجنبيه .تأ -

يدرس الطالب لمده خمس سنوات منهج كليه الطب جامعه مانشستر و يقيم بنفس طرق التقويم  -

المتبعه في الجامعه و ينتقل من سنه الي اخري ثم يتخرج طبقًاً  للقواعد و الشروط الموجوده في 

 تر .جامعه مانشس

تر و شسنالبرنامج يعد و ينفذ تحت اشراف أعضاء هيئه التدريس و قسم التعليم الطبي بجامعه ما -

 كليه الطب جامعه االسكندريه 

يتم التدريس باحدث طرق التعليم الطبي المتبعه في أوروبا ) جلسات التعليم القائم علي حل  -

 PROBLEM BASED LEARNINGالمشكالت ( 

 من المسؤلين في الجامعتين  توقعتصدر شهاده التخرج من جامعه ماشستر و  -

 يحق للطالب حضور حفله التخرج لطلبه كليه الطب جامعه مانشستر . -

بعد قبول الطالب يقوم بتسجيل بياناته في كليه الطب جامعه مانشستر و يعد احد طالبها و يعطي  -

وقع مانشستر التعليمي لالستفاده من مصادر ايميل خاص به يمكن له عن طريقه الدخول علي م

 التعلم علي الموقع و مكتبه الجامعه .



 كندريةجامعة االسيحق للطالب المصري الخريج من البرنامج التقدم للوظائف النيابية بمستشفيات  -

 االكاديمية المقدمة من الجامعة لخريجي كلية طب االسكندريةكذلك الوظائف و

 وتتمثل األهداف التعليمية  الشاملة للبرنامج في االتي:

إنتاج جيل من األطباء المدربين من خالل برنامج متكامل للتعليم الطبي لتلبية متطلبات المعايير المرجعية   .2 

المملكة المتحدة في تدريب بوكذلك معايير المركز  الطبي العام   2022لعام  األكاديمية الوطنية المصرية

الين للممارسة المهنياآلمنين والفع الممارسين الطبيين   

تمكين الطالب من اكتساب المعرفة والفهم للجوانب المفاهيمية والعملية للعلوم الطبية والسريرية األساسية،  . 2

 والعلوم السلوكية واالجتماعية ذات الصلة، وكذلك المعايير األساسية للطريق العلمية المتبعة.  

   3. للطالب بما في ذلك حل المشاكل واالستفسار والتحليل النقدي والتفكير المنطقيتطوير المهارات الفكرية   

تطوير كفاءة الطالب في المهارات السريرية األساسية مع التعرف علي حدود قدراتهم  والتصرف بطريقة   .4

 واعية وامنة ترتكز على المريض وسالمته.  

 معايير عالية من الممارسة الطبيةية الالزمة لضمان توفير تمكين الطالب من اكتساب السلوكيات المهن.  5

 لألفراد وأسرهم والمجتمع المحلي وأن يكونوا مسؤولين عن تطورهم الشخصي والمهني

 6. تطوير المهارات األساسية  للطالب في التواصل اللفظي والكتابي وكذلك اإللكتروني  

 شروط االلتحاق بالبرنامج:

من الحصول علي الحد االدني  متطلبات االلتحاق من ابنائنا الطالب المتقدمون لهذا البرنامجيجب أن يستوفي . 2

لدراسة الطب في جامعة  وما يعادلها من شهادات اجنبيةاالمصرية  العامة  لدرجات القبول بالشهادة الثانوية

للقبول البنائنا الوافدين ,  وكذلك استيفاء شروط  الحد االدنياإلسكندرية أو أي جامعة حكومية مصرية أخرى،

 . علي ان يكون القبول نهائيا بعد اجتياز المقابلة الشخصية. 

.يجب أن تكون قدرة اللغة اإلنجليزية كافية لتلبية احتياجات التعلم وممارسة الطب باللغة اإلنجليزية .2  

 

 وتقبلوا فائق التقدير واالحترام

 وكيل الكلية لشئون التعليم ةالطالب 

علي عبد المحسنا.د/   

30/9/2022  

 


