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 .........كلمــــة 

  عجذ انشاصق يىسف دسىقي األسزبر انذكزىس / 

 رئيس الجامعة                              
ٚسعذَٙ أٌ أسحت ثكى فٙ خبيعخ كفش انشٛخ سبئال 

انًٕنٗ عض ٔخم أٌ ٚكٌٕ ْزا انعبو اندبيعٙ عبو 

ى أثُبئٙ ٔاَزى رخطٌٕ أٔنٗ خطٕاركى فٙ يشحهخ خٛش نكى خًٛعبً . أسحت ثك

انزعهٛى اندبيعٙ ، ٔلذ حممزى أيالً عضٚضا ثبخزٓبدكى ، ٔأسخٕ أٌ ٚكٌٕ 

طًٕحبركى انزحبلكى ثبندبيعخ اسزًشاساً نًسٛشح اندّذ ٔاالخزٓبد نزحممٕا 

حزٗ رحممٕا يب رطًحٌٕ إنّٛ . فعهٛكى االنزضاو ٔركَٕٕا طبلبد خاّللخ 

يعٛخ ، ٔاالخزٓبد فٙ طهت انعهى ٔاإللجبل عهٗ انًشبسكخ فٙ ثبنزمبنٛذ اندب

األَشطخ انطالثٛخ انزٙ رًُٙ لذساركى انزارٛخ ، ٔركسجكى لٛى االَزًبء ٔانعطبء 

. ٔإَُب فٙ خبيعزُب َضع كبفخ إيكبَٛبرُب نزحمٛك سسبنخ اندبيعخ فٙ إعذاد 

انزكُٕنٕخٛب  أخٛبل رزسى ثبنمذسح عهٗ انزدذٚذ ٔاإلَزبج ٔانزعبيم يع أسبنٛت

انًعبصشح . ٔلذ َبنذ خبيعزكى َصٛجبً ٔافشاً يٍ انزطٕٚش ٔانزحذٚش ٚزًثم 

فٙ انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًُشآد انحذٚثخ ٔردٓٛضاد انًعبيم ٔانًكزجبد ٔلبعبد 

انًحبضشاد ٔٔسبئم انزكُٕنٕخٛب انًعبصشح ، إضبفخ إنٗ يب ٔفّشرّ اندبيعخ 

اخزًبعٛخ ٔاألَشطخ انشٚبضٛخ ألثُبئٓب انطالة يٍ خذيبد ٔسعبٚخ صحٛخ ٔ

ٔانفُٛخ . ٔلذ ْٛؤد نكى اندبيعخ كم انٕسبئم ٔاألسبنٛت انزٙ رفزح أيبيكى 

آفبلبً خذٚذح رحمك طًٕحبركى ، ٔعهٛكى أٌ رسزثًشٔا ْزِ اإليكبَٛبد انًزبحخ 

 نُحمك نٕطُُب يب َُشذِ يٍ سخبء ٔاصدْبس . 

 رئيس الجامعة
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 .......كلمــــة 

 ونيذ شىقي انجحريي  ىس / األسزبر انذكز

 صميد الكلية                                                      

 أبنائً األعزاء :

باألصالة عن نفسً ونٌابة عن أعضااء يٌئاة الرادرٌس ٌساعدنً 
أن أروجااإ يلااٌكخ باالتلا الرمااانً بمناساابة بداٌااة العاااخ الدراسااً الجدٌااد 

لااً ت ااواركخ رااً مرحلااة الرعلااٌخ وأرحااب بكااخ جمٌعااام وأناارخ رت ااون أو
الجااامعً بجامعااة كفاار الشااٌخ والرااً رعرباار صاارحام ماان صاارو  العلااخ 

ويدارة الكلٌااة رضاا  كاان يمكانٌارمااا المراحااة ... والمعررااة ومنااارام للفكاار 
لتدمة أبنائما ال الب من أجن يعالء منارة العلخ لكً رنٌر لكاخ ال رٌا  

 وركون منماجام رسٌرون على يدٌة .

نرمز يذه الفرصة ال ٌبة ألدعوكخ يلاً باذن اصااره جمادكخ راً وينً أ
ساابٌن رحصااٌن العلااخ والراازود بااإ حرااى ٌكااون النجااا  حلااٌفكخ رااً شاارً 

 مجاالت الحٌاة .

وأوصٌكخ بالمحارظة على التصوصٌة الثقارٌة والرحلً باالقٌخ والمبااد  
 والسلوك القوٌخ . 

 مصرورقنا هللا جمٌعام للتٌر والع اء لبلدنا الحبٌب 

 

 عًيذ انكهيخ
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 .........كلمــــة

   انكىساَي سعيذاألسزبر / 
  أمين الكلية                                                 

 
 .....أثُبئٙ ٔثُبرٙ انطالة اندذد ثكهٛخ اٜداة 

اَطاللبً يٍ سسبنزُب انسبيٛخ يٍ أخم  ٔانكُبَخ. أيم يصش انحجٛجخ أسض اَزى 

رُعى ثُٕس عهًبئٓب انكشاو، كبٌ  انزٙكهٛزُب انعشٚمخ ٔخبيعبرُب انًزؤنمخ ث االسرمبء

يٕلعّ يٍ أخم انٕصٕل  فٙنضايبً عهُٛب خًٛعب أٌ َجزل يضٚذا يٍ اندٓذ كالً 

 ٔخشٚح يزًٛض ر إعذاد فٙٚزًثم  ٔانز٘ نكهٛزُب االسًٙإنٗ رحمٛك انٓذف 

كبفخ  فٙق انعًم كفبءح عهًٛخ ٔعًهٛخ عبنٛخ لبدسح عهٗ رهجٛخ يزطهجبد سٕ

 .كبفخ انعصٕس عهًّاأليبكٍ ٔأٌ ٕٚاكت 

   ٔفمُب هللا خًٛعب نخذيخ ٔطُُب ٔأداء سسبنزُب عهٗ أكًم ٔخّ إٌ شبء هللا"

 أيني انكهيخ
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 رصاية الشبابرئيس  كلمة
 األستاذ/ بدر احمد نوار 

 الطالب ....عزوزتي الطالبة  عزوزي

  

ن الحب والرقدٌر نلرقً معكاخ علاى م  يشرااإ العاخ الدراسً الجدٌد وبك

صاافحات يااذا الاادلٌن والااذي نباادأ رٌااإ برمنئااركخ بالعاااخ الدراسااً الجدٌااد 

ونتا بالرمنئة ال الب الجدد وأننا نقدخ ياذا الادلٌن لكاً ٌكاون مرشادام 

من أجان روضاٌم معاالخ الكلٌاة ويلقااء الضاوء علاى ماا ٌماخ ال الاب لمخ 

فااة و وناادعوكخ لالشاارراك بمااذه وأٌضااام يبااراز األنشاا ة ال البٌااة المترل

األنشااا ة ال البٌاااة ورساااجٌن أسااامائكخ بااابدارة رعاٌاااة الشاااباب بالكلٌاااة 

ومعررااة مواعٌااد المبارٌااات والمسااابقات المترلفااة ماان تااالن المشااررٌن 

 االجرماعٌٌن والرٌاضٌٌن بالقسخ . 

 ىماا  رمنٌارنااا لكااخ بااالرورٌ  ويحااراز الب ااوالت والمراكااز المرقدمااة علاا

 والجامعة ....... مسروي الكلٌة

 



 

 6 

 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 الشباب رعاٌة أسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤيخ انكهيخ :

خبيعخ كفش انشٛخ كهٛخ يزًٛضح فٙ يدبالد انعهـٕو اإلَسـبَٛخ  –كهٛخ اٜداة 

  عهٗ انًسزٕٖ انًحهٗ ٔاإللهًٛٙ . 

 

 

 سسبنخ انكهيخ :

خبيعخ كفش انشٛخ إنٗ َشش انثمبفخ ٔانًعشفخ فٙ يدبالد –كهٛخ اٜداة  رسعٗ

اإلَسبَٛخ ٔاالخزًبعٛخ ٔانهغبد فٙ انًدزًع يٍ خالل إعذاد خشٚح  انعهٕو

ثبنمذسح عهٗ انًُبفسخ فٙ سٕق انعًم ٔ إخشاء ثحٕس عهًٛخ رٕظـف  يزًٛض

 انجٛئخ انًحهٛخ ٔ اإللهًٛٛخ فٙ إطبس يٍ انمٛى االسرمبئٛخ .  ثًـب ٚخـذو 

 

 غبيبد انكهيخ :

انعهٕو إعذاد خشٚدٍٛ عهٗ لذس عبل يٍ انزًٛض فٙ رخصصبد  -1

  اإلَسبَٛخ ثشزٗ فشٔعٓب .

إعذاد ثبحثٍٛ نذٚٓى انمذسح ٔانكفبءح عهٙ رطٕٚش انجحـش انعهًـٙ  -2

 ثبنكهٛـخ ثًـب ٚؤد٘ إنٙ االسرمبء ثبنفكش اإلثذاعٙ فٙ يدبل انعهٕو اإلَسبَٛخ. 
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رًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ نهكهٛخ السزًشاسٚخ انزطٕٚش يٍ خالل  -3

 خ ٔرًُٛخ انجٛئخ انًحٛطخ. يششٔعبد رضٚذ يٍ انًشبسكخ انًدزًعٛ

انزطٕٚش انًسزًش نهًُظٕيخ انعهًٛخ ٔاإلداسٚخ فٙ انكهٛخ ثًب ٚزفك يع  -4

 يعبٚٛش اندٕدح. 

رؤْٛم انكهٛخ نكٙ رزمـذو نالعزًـبد يـٍ انٓٛئـخ انمٕيٛـخ نضـًبٌ خـٕدح  -5

 انزعهـٛى ٔاالعزًبد. 

 

 

 بنكهيخ انعهًيخ ث قسبواأل
 ا علمٌا اسم 12رضخ كلٌة اآلداب 

 

1 
 اسخ اللؽة العربٌة

 وادابما
 علخ االجرماع 9  اسخ الفلسفة 5

2 
اسخ اللؽة 

 وآدابما االنجلٌزٌة
 11 اسخ اللؽات الشراٌة 6

اسخ علخ 
 النفس 

3 
 اسخ اللؽة الفرنسٌة

 وآدابها
7 

 قسم الجؽرافٌا ونظم 

  الجؽرارٌة المعلومات
 اسخ الرارٌخ 11

 8 اسخ اآلثار 4
 اسخ المكربات

 توالمعلوما
 اسخ اإلعالخ 12

 وٌرخ رشعٌب ال الب رً أاساخ :  

ياً : اآلثاار المصارٌة  ثالث شعبيلى  الفراة الثانٌةمن  اآلثار
و واآلثااار اإلسااالمٌة و واآلثااار الٌونانٌااة الرومانٌااة . كمااا ٌاارخ رشااعٌب 

يلااى ثااالث شااعب يااً :  الفراااة الثالثااةماان  اإلعااالخ ال ااالب رااً اسااخ
اساخ ااات العاماة . وٌارخ رشاعٌب ال االب راً اإلذاعة و الصحارة و العال

يلى شعبرٌن ياً  الفراة الثالثةمن المعلومات الجؽرارٌة  نظخالجؽرارٌا و
 وشاااعبة المسااااحةو  شاااعبة الجؽرارٌاااا ونظاااخ المعلوماااات الجؽرارٌاااة: 
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شااعبة الفلساافة العامااة  يلااىماان الفراااة الثالثااة  واسااخ الفلساافةوالتاارائ  
 . السٌاسٌة ةوشعبة الفلسف

يدارة الكلٌة رً بداٌة كن عاخ دراساً بعمان رنساٌ  داتلاً  رقوخ

لروزٌ  ال الب على أاساخ الكلٌاة المترلفاة و ٌحادد مجلاس الكلٌاة أعاداد 

مااان ومجموعاااة ال اااالب المقباااولٌن راااً األاسااااخ المترلفاااة ربعاااام للعااادد 

 المعاٌٌر والضواب  .

 بعبد ادلعزًذحثشَبيح ادلسبحخ واخلشائظ وَظى ادلعهىيبد اجلغشافيخ ثُظبو انس

ٌسعً برناام  المسااحة والتارائ  ونظاخ المعلوماات الجؽرارٌاة 

يلى أن ركون البرام  الردرٌسٌة بجامعاة كفار الشاٌخ ذات مكاناة 

مرمٌزة بٌن البارام  النوعٌاة بالجامعاات المصارٌة وراورٌر بٌئاة 

مرمٌزة للرعلخ الفعان والبحاث العلماً إلعاداد كاوادر مرتصصاة 

 جات سو  العمن .   ومؤيلة لرلبٌة احرٌا

 مجاالت العمل ) الفئة المستهدفة( :   ***  

المساااحة الجوٌااة والمساااحة الجٌولوجٌااة والمساااحة العسااكرٌة  -
 والموارد المائٌة والبٌئٌة .

شاااااركات البرااااارون والرعدٌنٌاااااة ويدارات الرت اااااٌ  والنقااااان  -
 والتدمات ويدارة المشروعات وشركات المقاوالت العامة . 

 المندسٌة رً الداتن والتارج .  المكارب -

 العام الجامعي ومدة الدراسة :      ***

 كالرالً: ثالثة رصون دراسٌةٌركون العاخ الجامعً من 
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 (  ثانًو أونرصلٌن يجبارٌٌن ) رصن دراسً  -

 رصن دراسً  صٌفً ) اترٌاري ( . -

 . تمسة عشر أسبوعاكن رصن دراسً يجباري ٌركون من  -

 .  ثمانٌة أسابٌ ن الفصن الصٌفً ٌركون م -

 

 زلذداد انقجىل ثأقسبو انكهيخ
 ٌتم القبول باألقسام على الدرجة األعلى فً مادة التخصص فً الثانوٌة العامة

 الدرجة األعلى رً مادة الرتصا القسخ خ

 مادة الرتصا ) اللؽة العربٌة ( اللؽة العربٌة 1

 مادة الرتصا ) اللؽة اإلنجلٌزٌة ( اللؽة اإلنجلٌزٌة 2

 مادة الرتصا ) اللؽة الفرنسٌة ( اللؽة الفرنسٌة 3

 مادة التخصص ) التارٌخ ( الرارٌخ 4

 مادة التخصص  الفلسفة والمنطق  الفلسفة 5
  وفى حالة عدم دراسة التخصص ٌكون المجموع الكلً

 مادة التخصص  االجتماع  االجرماع 6
  وفى حالة عدم دراسة التخصص ٌكون المجموع الكلً

 مادة التخصص ) علم نفس( علخ النفس 7
 وفً حالة عدم دراسة التخصص ٌكون المجموع الكلً (

 ) عربً + إنجلٌزي + فرنسً ( اإلعالخ   8

 ) إنجلٌزي + فرنسً ( اآلثار  9

 الجؽرارٌا  11
مادة الرتصا ورً حالة عدخ دراسة المادة 

 درجة اللؽة االنجلٌزٌة    ركون

 ون شروطبد اللؽات الشراٌة  11

  بدون شروط وثائ  ومكربات  12
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 مالحظــات 

طالالالب القسالالم العلمالالً و المعادلالالة والمفصالالولٌن مالالن كلٌالالات األز الالر نفالالس الشالالروط  – 1
 .السابقة فً أقسام اللؽات واإلعالم واآلثار 

 الطالب القدامى ٌتم تنسٌق رؼباتهم طبقا لسنة حصولهم على الثانوٌة العامة . – 2

لتزام الدقة فً ترتٌب الرؼبات وذلك ألن القٌام بتعدٌل الرؼبات بعالد على الطالب ا – 3
خمسالون جنٌهالا  55ذلك ٌستلزم النظر فٌه أن ٌقوم الطالب بتسدٌد مبلالػ وقالدر) ) 

 مصرٌا ( طبقا لقرار مجلس الجامعة 

 

 نهطالة يجبششح وادلزعهقخ ثزقذيى خذيبد  األقسبو اإلداسيخ ثبنكهيخ
 ... شئىٌ انطالةأوال : 

 زٌزي ال الب : ع

بالكلٌاااة أن ٌسااارقبن ال اااالب الجااادد لرقااادٌخ  ال اااالب ٌساااعد اساااخ شااائون

التااادمات ال البٌاااة لماااخ مااان اسااارتراج كارنٌماااات ورحدٌاااد األاسااااخ 

واسرتراج االشرراكات بداٌة مان العااخ الدراساً وحراى نماٌراإ وياؤالء 

 :ٌن جمٌ  العقبات أمامك ويخ لالجنود سوؾ رجديخ معك مجندٌن لرذ

 رئٌس اسخ شئون ال الب                 محمد زكرٌا الؽرٌب لسٌد /ا -1

 مسئون الفراة األولً       السٌد/ عبد الحمٌد مص فً عبد الحمٌد -2

 مسئولة الفراة الثانٌة                   رشا عبد الحمٌد جبرالسٌدة /  -3

 الثةمسئولة الفراة الثأمٌنة رمضان محبوب             / السٌدة  -4
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

  مسئولة الفراة الرابعة                              السٌدة/ يبإ حسن والً -5

 السٌدة / عاٌدة حسٌن عامر                       مسئولة برنام  المساحة  -6

  الترٌجٌن ةمسئول                     ابرساخ عبد الحً / ةالسٌد -7

 الترٌجٌن ةمسئول                     نايد محمد يسماعٌن/  ةالسٌد -8

 مسئولة الترٌجٌن       علً بدوي                      حمامة  -9

 اخلذيبد انزي يإديهب انقسى

 اسزخشاج كبسَيه انكهيخ وسذاد انشسىو  -

ٌحصان ال الاب ماان الموظاؾ المتارا بالفراااة علاً يذن درا  الرسااوخ 

ع . ج وٌساالمما  33لٌقااوخ بسااداديا رااً تزٌنااة الكلٌااة بقسااٌمة السااداد 

لمتاارا الفراااة لٌسااجن بٌانارمااا أماااخ اساامإ رااً السااجن التاااا بااذلك 

 سرند رسمً إلثبات شتصٌة ال الب الذي يو م إوالكارنٌوٌسرترج لإ 

 انزحىيم ئىل انكهيخ وَقم انقيذ  -

ٌرقدخ ال الب ب لب مدموغ باسخ أ .د . عمٌد الكلٌة مررقا باإ بٌاان حالاة 

ال الب و وعند الرحوٌن من كلٌة مناظرة يلاً ررااة من الكلٌة المقٌد بما 

أعلً من الفراة األولً ٌقوخ ال الب ببرراا   لباإ للرحوٌان ببٌاان حالاة 

رفصٌلً موضم باإ الماواد الراً درساما ودرجاراإ عاددٌا ورقدٌراراإ مان 

 الكلٌة المقٌد بما ال الب.
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 اسزخشاج اشرتاكبد وسبئم انُقم -
المتفرؼالالالون للدراسالالالة لهالالالم الحالالالق فالالالى الطلبالالالة المنتظمالالالون والمنتسالالالبون 

اسالالتخراا اشالالتراكات مخفاالالة بالسالالكك الحدٌدٌالالة وأتالالوبٌس وسالالط الالالدلتا وعلالالى 

 الطالب ما ٌلً :

استمارة اشتراك ٌحصل علٌها من محطالة السالكك الحدٌدٌالة ومحطالة أتالوبٌس  -1

 وسط الدلتا وتستوفً الدمؽة بعد مأل بٌانات االستمارة .

 صورتان حدٌثتان للطالب . -2

إٌصالالالال دفالالالو الرسالالالوم الدراسالالالٌة لٌطلالالالو علٌالالاله الموظالالالؾ المخالالالتص وتعتمالالالد  -3

االسالالتمارة بعالالد التمكالالد مالالن صالالحة البٌانالالات وٌتوجالاله بهالالا الطالالالب إلالالً محطالالة 

 السكك الحدٌدٌة أو األتوبٌس .

 انكشف انطجي :
ٌرقاادخ ال الااب المااارٌس يلااً مساائون الفرااااة الدراسااٌة المتااارا  -1

مجما  التادمات ال البٌاة رٌحرر لإ اسرمارة رحوٌان يلاً مسرشافً 
 لرواٌ  الكشؾ ال بً وصرؾ العالج . خكفر الشٌجامعة ب
 . الروجإ بت اب الرحوٌن بمكرب الرسجٌن بمجم  التدمات ال بٌة -2

 االعززاس عٍ دخىل االيزحبٌ ثسجت ادلشض

ٌقااوخ ال الااب ببحضااار شاامادة مرضااٌة معرماادة ماان مسرشاافً حكااومً أو  -1
 نقابة األ باء 

 ال االب بالكلٌاة برحوٌان ال الاب يلاً اللجناة ال بٌاة ٌقوخ اسخ شائون  -2
 لرقرٌر حالرإ .

 ذـــبف انقيــــئيق
 بسبب السفر إلً الخارا لمرافقة الزوا أو الزوجة : -1

 ٌتقدم الطالب بطلب باسم أ . د / عمٌد الكلٌة . –أ 

صورة من عقد العمل موثق من الخارجٌة وصورة جواز السفر موثقة من  –ب 
 .الخارجٌة 
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 موافقة جهة العمل على السفر )إذا كان الطالب انتساب ؼٌر متفرغ( -جـ 
 صورة قسٌمة الزواا ) عند مرافقة الزوا أو الزوجة فً السفر ( -د 

 بسبب رعاٌة الطفل ) للطالبات فقط ( : -2

 بصورة قٌد مٌالد الطفل تتقدم الطالبة بطلب للسٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة وٌرفق به 

ٌتقدم الطالب بإرفاق إثبات تجنٌد) صادر من  ٌئة نٌد :بسبب التج -3
 التنظٌم واإلدارة بالقوات المسلحة .

أو لسبب خارج عه إرادة  إٌقاؾ القٌد بسبب السجن أو االعتقال -4

 .اإلوسان وتقدري اللجىت 

 رأخيم جتُيذ انطالة

لل الب المنرظخ أو المنرسب المرفرغ للدراسة الح  رً رلجٌان  -

 أو رترجإ من الكلٌاة أو رصالإ و سن ثمانٌة وعشرٌن عامام  ىرجنٌده حر

( جناد مان  2وعلى ال الب أن ٌرقدخ يلً اسخ شئون ال االب بنماوذج ) 

 7 أوجنااد  6مكراب البرٌااد وكااذلك الب ااااة العسااكرٌة التاصااة بال الااب 

 جند بدن رااد .

رٌقوخ الموظؾ المتارا بمراجعاة البٌاناات واعرمااد النماوذج  -

ٌة وررتذ اإلجراءات لرلجٌن رجنٌد ال الب من مكرب االرصان بتارخ الكل

 العسكري..
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 

  لمرحلة اللٌسانس للفر  األرب  روزٌ  المواد الدراسٌة
 على الفصلٌن الدراسٌٌن

  اسخ اللؽة العربٌة الفراة األولى : ( 1) 
  اسخ اللؽة العربٌةالفراة األولى : ( 1) 

 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 أعمال سنة شفوى تحرٌرى

 5 - 15 2 2+2 (1النحو والصرؾ )

المصادر األدبٌة 
 واللؽوٌة

4 2 25 - - 

علوم القرآن 
 ونصوصه

3+2 2 15 5 - 

 - 5 15 2 4 المدخل إلى علم اللؽة 

 - - 25 2 3 تارٌخ األدب الجا لى 

 - - 25 2 1+2 لؽة انجلٌزٌة 

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان 

     6+11 إجمالى الساعات

  الثانً الدراسًالفصن 

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
أعمال 
 سنة

 - 5 15 2 2+2 (2النحو والصرؾ )

عروض وموسٌقى الشعر 
(1) 

3+2 2 15 5 - 

 - - 25 2 4 تارٌخ النقد والبالؼة

 5 - 15 2 2+2 نصوص األدب الجا لى 

 - - 25 2 4 حاارة إسالمٌة 

تدرٌب لؽوى وتحلٌل 
 أخطاء 

4 2 15 - 5 

 - - 25 2 2 حاسب آلى 

 ملحوظة
حصولك حالة  رًعزٌزي  الب االنرساب الموجإ 

بعد ٌنقن اٌدك  يلى  الب منرظخ  "جٌد  "على رقدٌر عاخ 

 .. جنٌإ 51 اب  رئة رحرٌر اسرمارة وٌلص  بما 
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

     6+21 إجمالى الساعات

 

 
 
 
 
 
  اسخ اللؽة اإلنجلٌزٌة الفراة األولً : ( 2) 

 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 اناالمتح

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
أعمال 
 سنة

 - 5 15 2 4 دراسات لؽوٌة

 االنجلٌزيتارٌخ األدب 
 حاارة

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 المسرحٌة

 - - 25 2 4 الرواٌة

 - 5 15 2 4 شعر

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     22 اجمالى الساعات

 

  اللؽة اإلنجلٌزٌة اسخالفراة األولً :
 لفصن الدراسً الثانً ا

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
 أعمال

 سنة

 - 5 15 2 4 ترجمة

 - 5 15 2 4 مقال
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 - - 25 2 4 لؽة أوربٌة ثانٌة

اللؽة العربٌة 
 وآدابها

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 تارٌخ انجلترا

 - - 25 2 4 أعمال السنة

 - - 25 2 2 ًحاسب آل

     26 إجمالً الساعات

 

  قسم التارٌخ الفراة األولً : ( 3) 
 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
عدد 

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
أعمال 
 سنة

 - - 25 2 4 عصور ما قبل التارٌخ

 5 - 15 2 4 تارٌخ الٌونان وحاارتهم

 - 5 15 2 4 اإلسالم تارٌخ العرب قبل

 - - 25 2 3 الفكر اإلنسانً

 تارٌخ الدولة الفرعونٌة 
 وحاارتها القدٌمة والوسطى

3 2 15 5 - 

نصوص تارٌخٌة بلؽة أوربٌة 
 )قدٌم(

2+2 2 25 - - 

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+22 إجمالً الساعات
 

  التارٌخ اسخالفراة األولى : 
 الفصن الدراسً الثانً 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
أعمال 
 سنة

ونٌة تارٌخ الدولة الفرع
 وحاارتها ) الدولة الحدٌثة

3 2 15 5 - 

 - - 25 2 3تارٌخ العصر النبوي 
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 والخلفاء الراشدٌن

تارٌخ العالقات الدولٌة 
 المعاصرة

3 2 15 5 - 

 - - 25 2 3 متارٌخ الرومان وحاارته

 5 - 15 2 2 منهج البحث التارٌخً

 - - 25 2 4 لؽة العربٌة ) نحو وصرؾ ال

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     25 إجمالً الساعات

 

 
 قسم  الفلسفة الفراة األولً ( 4) 

 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 سنة الأعم شفوى تحرٌرى

مدخل إلً الفلسفة 
 العامة

4 2 15 - 5 

 - - 25 2 4 فكر شرقً قدٌم

مدخل إلً الفلسفة 
 اإلسالمٌة

4 2 15 5 - 

نصوص فلسفٌة )قاعة 
 بحث(

3 2 15 5 - 

مدخل إلى الفلسفة 
 السٌاسٌة

3 2 15 - 5 

 - - 25 2 2+2 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+22 إجمالً الساعات

  اسخ الفلسفة الفراة األولً
 الفصن الدراسً الثانً 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌرى
 أعمال

 سنة
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

فلسفة ٌونانٌة )حتى 
 أفالطون(

3 2 15 - 5 

 - 5 15 2 3 فلسفة الدٌن

 - 5 15 2 3 مصادر فلسفٌة

 - - 25 2 3 اللؽة العربٌة

 - - 25 2 3 علم النفسمدخل إلى 

 - - 25 2 3 مدخل إلى علم االجتماع

 15 - 15 2 2 حاسب آلً

     25 إجمالً الساعات

  

 قسم االجتماع الفراة األولً ( 5) 
 الفصن الدراسً األون

 اسم المادة
 عدد

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
أعمال 
 سنة

مدخل إلى علم 
 عاالجتما

3 2 15 5 - 

 - - 25 2 3 مدخل إلى الفلسفة

 - 5 15 2 4 تطور الفكر االجتماعً

نصوص اجتماعٌة 
 بلؽة أوربٌة

4 2 15 - 5 

 - - 25 2 2+2 تدرٌب مٌدانً

 - - 25 2 3 لؽة عربٌة

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+21 إجمالً الساعات

  قسم االجتماعالفراة األولً 
 لثانً الفصن الدراسً ا

 اسم المادة
 عدد

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌرى
أعمال 
 سنة
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

مدخل إلى علم 
 األنثروبولوجً

4 2 15 - 5 

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

3 2 15 5 - 

 5 5 15 2 2+2 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 4 جؽرافٌة مصر

 - - 25 2 4 مدخل إلى علم النفس

 - - 25 2 2+2 ًتدرٌب مٌدان

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     4+21 إجمالً الساعات

 

 قسم األعالم الفراة األولً ( 6) 
 الفصن الدراسً األون

 اسم المادة
عدد  
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌري
 أعمال

 سنة

مبادئ العلوم 
 السٌاسٌة

4 2 25 - - 

فن االتصال 
 بالجما ٌر

4 2 15 5 - 

 - 5 15 2 4 نشمة وسائل األعالم

 - - 25 2 2+2 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 3 علم النفس اإلعالمً

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+11 إجمالً الساعات

  قسم األعالمالفراة األولً 
 الفصن الدراسً الثانً 

 اسم المادة
عدد  
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 أعمال سنة شفوى ٌرىتحر
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 - - 25 2 4 مبادئ االقتصاد

 - - 25 2 3 الفكر اإلنسانً

 - 5 15 2 2+2 الترجمة اإلعالمٌة

 - 5 15 2 2+2 الخبر ومصادرة

 - - 25 2 3 اللؽة العربٌة

 - - 25 2 3 جؽرافٌا سٌاسٌة

تارٌخ حدٌث 
 ومعاصر

3 2 25 - - 

 - - 25  2 حاسب آلً

     4+22 إجمالً الساعات

 
 علم النفساسخ  الفراة األولً ( 7)   

 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 سنة أعمال شفوى تحرٌرى

مدخل إلى علم النفس 
 العام

4 2 15 5 - 

 - 5 15 2 2+2 علم نفس الطفل

 - - 25 2 4 مقدمة فً البٌولوجٌا

ة مدخل إلً الفلسف
 العامة

3 2 25 - - 

 - - 25 2 3 مدخل إلى علم االجتماع

 - - 25 2 3 لؽة عربٌة

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+11 إجمالً الساعات

  اسخ علخ النفسالفراة األولً 
 الفصن الدراسً الثانً 

 االمتحان والدرجةزمن عدد   اسم المادة
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 شفوى تحرٌرى االمتحان الساعات
 أعمال

 ةسن

 5 - 15 2 2+2 علم نفس مرا قة

 - 5 15 2 3 أسس اإلحصاء

سٌكولوجٌة التعلم 
(1) 

4 2 15 5 - 

 - - 25 2 4 االنثروبولوجٌا

 - - 25 2 2+2 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     6+11 إجمالً الساعات

 
 
  ( قسم اللؽة الفرنسٌة وآدابها)  الفراة األولً ( 8) 

 األون  الفصن الدراسً

 اسم المادة
عدد 
 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 سنة أعمال شفوى تحرٌرى

 - - 25 2 4 دراسات لؽوٌة

 - 5 15 2 4 محادثة

 - - 15 2 4 األدب الفرنسً المعاصر

 - - 15 2 4 شرح النصوص الفرنسٌة

 - - 25 2 4 أعمال السنة

مطالعة فً نصوص 
 فرنسٌة مختلفة

4 2 15 - 5 

 - - 25 2 2 حقوق إنسان

     26 إجمالً الساعات

 ( قسم اللؽة الفرنسٌة وآدابها) الفراة األولً 
 ارصن الدراسً الثانً 

 االمتحان والدرجةزمن  عدد اسم المادة
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 االمتحان الساعات
 شفوي تحرٌري

 أعمال

 سنة

المدخل إلً الحاارة 
 الفرنسٌة

4 2 15 5 - 

 - 5 15 2 4 الفرنسًالمدخل إلً األدب 

 - - 15 2 4 األدب الفرنسً المعاصر

 - - 15 2 4 شرح النصوص الفرنسٌة

 - - 25 2 4 اللؽة األوربٌة الحدٌثة

 - - 25 2 4 اللؽة العربٌة

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     26 إجمالً الساعات

 
 
  قسم الجؽرافٌا ونظم المعلومات الجؽرافٌة الفرقة األولً  ( 1) 

 فصل الدراسً األول ال

 اسم المادة
 عدد

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
أعمال 
 سنة

أسس الجؽرافٌا الطبٌعٌة 
(1) 

3 2 15 5 - 

أسس الجؽرافٌا البشرٌة 
(1) 

3 2 25 - - 

 5 - 15 2 2+4 مدخل إلى علم الخرائط

 - - 25 2 3 جؽرافٌة أفرٌقٌا

 - - 25 2 3 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     2+11 إجمالً الساعات

  قسم الجؽرافٌا ونظم المعلومات الجؽرافٌةالفرقة األولً 
 الفصل الدراسً الثانً 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات
زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
أعمال 
 سنة
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 2أسس الجؽرافٌا الطبٌعٌة ) 
) 

3 2 15 5 - 

 - - 25 2 3 (2سس الجؽرافٌا البشرٌة ) أ

 5 - 15 2 2+4 جؽرافٌة عملٌة الخرائط

 - 5 15 2 3 جؽرافٌة العالم العربً

 - - 25 2 2+2 الحاسب اآللً فً الجؽرافٌا

تارٌخ مصر حتى الفتح 
 اإلسالمً

3 2 25 - - 

 - - 25 2 3 الكشوؾ الجؽرافٌة

 - - - - 2 حاسب آلً

     4+23 إجمالً الساعات

 

البد أن ٌدرس الطالب حاسب آلً واستخدامه فً الجؽرافٌا كمادة أساسٌة ولالٌس كمالادة 
 تكمٌلٌة 

 ) اسخ آثار ( الفراة األولً ( 11) 
 الفصن الدراسً األون 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
 أعمال

 سنة

جؽرافٌة مصر فً العصور 
 خٌة القدٌمةالتارٌ

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 مدخل إلً علم اآلثار

 - 5 15 2 4 تارٌخ مصر الفرعونٌة

 - - 25 2 4 تارٌخ الٌونان

 - - 25 2 3 ( 1اللؽة المصرٌة القدٌمة ) 

 - - 25 2 4 أعمال السنة

 - - 25 2 2 حقوق اإلنسان

     25 إجمالً الساعات

  ) اسخ آثار (الفراة األولً 
 فصن الدراسً الثانً ال
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
 أعمال

 سنة

 - - 25 2 4 تارٌخ الرومان

 - - 25 2 4 فكر دٌنً وأساطٌر

 - - 25 2 3 تارٌخ الدول العربٌة

 - - 25 2 3 لؽة عربٌة

 - - 25 2 3 لؽة إنجلٌزٌة

 - - 25 2 4 أعمال السنة

 2اللؽة المصرٌة القدٌمة ) 
) 

3 2 15 5 - 

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     26 إجمالً الساعات

 ) اسخ المكربات والوثائ  ( الفراة األولً ( 11) 
 الفصن الدراسً األون 

 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
 أعمال

 سنة

المكتبات  إلىمدخل 
 تمعلوماوال

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 المعلومات  أوعٌةتارٌخ 

 - 5 15 2 4 منا ج وطرق البحث

 - 5 15 2 4 لؽة عربٌة ) نحو وصرؾ (

 – إسالمًتارٌخ مصر ) 
 حدٌث ( 

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 إنسانحقوق 

     24 إجمالً الساعات

 ) اسخ المكربات والوثائ  (الفراة األولً 
 الثانًاسً الفصن الدر
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوى تحرٌرى
 أعمال

 سنة

مدخل الى علم الوثائق 
 واألرشٌؾ

4 2 25 - - 

 - - 25 2 4 نظم المعلومات والمجتمو

 - 5 15 2 4 النشر الحدٌث ومؤسساته

فً المكتبات  اإلحصاء
 ومراكز المعلومات

4 2 15 5 - 

وربٌة حدٌثة ) انجلٌزي لؽة أ
 فرنسً ( –

4 2 25 - - 

 - - 25 2 2 حاسب آلً

     22 إجمالً الساعات

 
 اسخ اللؽات الشراٌة ( )الفراة األولً  ( 12) 

 الفصن الدراسً األون 
 

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌرى
 أعمال

 سنة

 5 - 15 2 2+3 قواعد اللؽة العبرٌة

 - 5 15 2 2+3 قواعد اللؽة الفارسٌة 

 - - 25 2 4 الحاارات السامٌة

 - - 25 2 4 لؽة عربٌة 

 - - 25 2 4 تارٌخ إٌران القدٌم 

 - - 25 2 4 حقوق إنسان

   25 2 2+ 2 (  1اللؽة االنجلٌزٌة )

      إجمالً الساعات

 ( اللؽات الشراٌة) اسخ الفراة األولً 
 الثانًالدراسً الفصن 
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 جامعة كفرالشٌخ 

 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 اسم المادة
 عدد

 الساعات

زمن 
 االمتحان

 االمتحان والدرجة

 شفوي تحرٌرى
 أعمال

 سنة

 - 5 15 2 2+3 تدرٌبات فً اللؽة العبرٌة

 - 5 15 2 2+3 أسالٌب اللؽة الفارسٌة

 5- - 15 2 4 المدخل الً علم اللؽة العام

 -  - 25 2 2+2 (  2)  ةاللؽة اإلنجلٌزٌ

رب فً العصر أدب الع
 الجا لً

4 2 25 - - 

 - - 25 2 3 مدخل الً الفلسفة 

   25 2 2 حاسب آلً

      إجمالً الساعات

 بةشجــبيخ انــــ: سعـًب بَيثــ
 أعزائً ال الب 

ٌسالالالعد إدارة رعاٌالالالة الشالالالباب أن تسالالالتقبل جمٌالالالو طالالالالب الكلٌالالالة وتقالالالدم لهالالالم 
 الخدمات اآلتٌة :

 –صالالالالرؾ بالالالالون التؽذٌالالالالة  –اعً مسالالالالاعدات صالالالالندوق التكافالالالالل االجتمالالالال -
اسر  –فنً  –ثقافً  –واالشتراك فً جمٌو األنشطة الطالبٌة )) اجتماعً 

 رٌااً (( . –جواله  –

 -: صندوق التكافل االجتماعً -1

ٌتقالالدم الطالالالب / الطالبالالة الالالً قسالالم رعاٌالالة الشالالباب لسالالحب اسالالتمارة بحالالث 
لمسالاعدة اجتماعً وٌستوفً جمٌو الشروط المطلوبة فٌها للحصول علالً ا

 انتساب (  –من الصندوق ) انتظام 

 ٌهدؾ صندوق التكافل االجتماعً إلى : 

تحقٌق الامان االجتماعً للطالب بصورة المختلفة من تممٌن ورعاٌة  -أ
 اجتماعٌة .

 المسا مة فً تنفٌذ الخدمات للطالب . -ب
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

العمل على حل المشاكل التً تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌن  -جـ 
 وتصرؾ إعانات الصندوق للطالب رار الهادئ فً دراستهم االستم

 المسا مة فً سداد الرسوم الدراسٌة -

  تخفٌض سعر الكتاب الجامعًالمسا مة فى  -

 تصرؾ المساعدات المقررة للطالب المنتظم والمنتسب المتفرغ للدراسة -

تقالالدم إدارة التؽذٌالالة بمجمالالو الخالالدمات الطالبٌالالة بونالالات  : التؽذٌالالة -2

ة لطالالالب الكلٌالالة المؽتالالربٌن وؼٌالالر المقٌمالالٌن بالمدٌنالالة الجامعٌالالة تكالالون تؽذٌالال

أربالو ( لعالدد  جنٌهالا   عشالرون) موجودة بقسم رعاٌة الشباب وقٌمالة البالون 

  من كل أسبوع األحد إلى األربعاءمن ٌوم   وجبات

 ارـــحـــــبد انطالة وأَشطزه ادلزُىعخ

نشاا ة وذلااك عاان يااو الرنظااٌخ الااذي ٌمااارس ال ااالب ماان تاللااإ مترلااؾ األ
   رٌ  اللجان اآلرٌة

 األسش . َشبط جلُخ -0

يً عبارة عن مجموعة من ال الب ٌلرفون حون رائد ٌكون بمثابة رب 

 .يذه األسرة وذلك لممارسة أنش ة ثقارٌة واجرماعٌة ورنٌة ورٌاضة 

 مراحل تكوٌن األسرة :

ٌتقالالدم رائالالد األسالالرة بطلالالب إلالالً رائالالد لجنالالة األسالالر باتحالالاد طالالالب  -1
 الكلٌة مواحا به اسم األسرة .

 بٌان بتشكٌل األسرة . -2

 أ داؾ األسرة . -3

 خطة نشاط األسرة على مدار العام الجامعً . -4

أسماء الطالب المشالتركٌن فالى األسالرة بحٌالث ال ٌقالل العالدد عالن  -5
 ( طالبة وطالبة .55)
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

رائالد لجنالة األسالر ( وٌساللم  –ٌعتمد الملالؾ مالن ) رائالد األسالرة  -6
 اٌة الشباب بالكلٌة .إلً رع

 ال تمالالالالارس األسالالالالرة نشالالالالاطها إال بعالالالالد اعتماد الالالالا مالالالالن السالالالالٌد  -1
 األسالالالالالتاذ الالالالالالدكتور /عمٌالالالالالد الكلٌالالالالالة وبعالالالالالد ذلالالالالالك مالالالالالن السالالالالالٌد 

 .لشئون التعلٌم والطالب األستاذ الدكتور / نائب رئٌس الجامعة 
 

 جلُخ انُشبط انشيبضي -9

ا  الرٌاضاً ٌقوخ النشا  الرٌاضاً بالكلٌاة بالرنساٌ  ما  يدارة النشا
والفردٌاة باإلدارة العامة لرعاٌة الشباب برنفٌذ دوري راً األلعااب الجماعٌاة 

الكارة  –كارة الٌاد  –كارة السالة  –لعااب ) كارة القادخ وال البات رً ا لل لبة
 رنس ال اولة (  –ال ائرة 

 يفانثقبانُشبط جلُخ  -3
ر الشااك أن للثقارااة دورا يامااا رااً حٌاااة اإلنسااان رمااً رجاادد األركااا

 ور ور  ااارإ ورنوع ملكات الفكر لدٌإ .

ورقوخ اللجنة الثقارٌة بالكلٌة بروجٌإ ال الب رً المجان الثقارً من تالن 
ياامة االحرفاالت الرسمٌة و والممرجانات واللقاءات الثقارٌة واألدبٌة والدٌنٌة 

 و ياامة المسابقات الثقارٌة رً جمٌ  المجاالت سواء كانت ثقارٌة و دٌنٌة و
و علمٌة و أٌضام المشاركة رً المسابقات الرً ٌنظمما المجلس اجرماعٌة

 األعلى للشئون اإلسالمٌة واإلدارة العامة لرعاٌة الشباب بالجامعة

 جلُخ انُشبط انفُي : -4

 ورترا لجنإ النشا  الفنً بما ٌلً :
رنمٌإ النشا  الفنً لل الب والعمن بما ٌرف  م  أعراضاإ الساامٌة  -
 الفرصة إلبراز موايبمخ ورر  مسروي ينراجمخ الفنً  رً أراحإ

 رشجٌ  األنش ة الفنٌة والمواٌات لل الب ودعمما  -

وعلى ال الب ذوه المواياب الفنٌاة الرقادخ ما  بداٌاة العااخ الدراساً 
 لرسجٌن أسمائمخ برعاٌة شباب الكلٌة ورقا لموايبمخ .
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 :وانشحالدجلُخ انُشبط االخزًبعي  -5
رعمااان علاااى رنمٌاااإ الااارواب  االجرماعٌاااة باااٌن   -أ الالالدافها :

ال اااالب بعضااامخ وبعاااس وباااٌن ال اااالب وأعضااااء يٌئاااإ الرااادرٌس 
 والعاملٌن بالكلٌة .

 اترٌار ال الب وال البة المثالٌٌن . -

 رنظٌخ حمالت الربرع بالدخ بالكلٌة . -

 رنظٌخ الرحالت الرررٌمٌة والعلمٌة والمعسكرات االجرماعٌة . -

 واخلذيخ انعبيخ وادلعسكشاد جلُخ اجلىانخ -6
 ممارسة النشا  الكشفً . -

رنفٌذ بارام  تدماة البٌئاة بالكلٌاة أو المشااركة ما  معساكرات  -
 التدمة العامة الرً رنظمما اإلدارة العامة لرعاٌة الشباب بالجامعة . 

 رلهس احتبد انطالة نعضىيخ جلبٌانرتشح  ششوط***
 أن ٌكون مرمرعا بجنسٌة مصرٌة . -أ

 أن ٌكون مرصفا بالتل  القوٌخ والسمعة الحسنإ . –ب 

 أن ٌكون  البا نظامٌا مسرجدا رً ررارإ وؼٌر با  لإلعادة . -جـ 

 أن ٌكون مسددا رسوخ االرحاد . –د 

أن ٌكون من ذوي النشا  الملحوظ رً مجاان عمان اللجناة الراً  -يـ
 ٌرشم نفسإ رٌما .

ٌدة للحرٌة أو رقارر يال ٌكون اد سب  الحكخ علٌإ بعقوبة مق –و 
 يسقا  أو واؾ عضوٌرإ بلحد لجان ارحاد ال الب .
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 *** صُذوق انزكبفم االخزًبعي
العمل على حل المشاكل التً تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌن 
االستمرار الهادئ فً دراستهم من خالل صرؾ إعانات مالٌة من 

عً الصندوق للطالب الؽٌر قادرٌن عن طرٌق تقدٌم بحث اجتما
 االجتماعٌة واالقتصادٌة للطالب مقدم البحث  الحالةٌبٌن 

 
 

 انطالثيخ  األَشطخصىس 
 حفم اسزقجبل انطالة اجلذد 
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 
 

 انقشآٌ انكشيىيسبثقخ 

 

 

 يسبثقخ ادلشاسم انزهيفضيىَي

 

 

 
 

 ادلعشض انفُي 
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 

 

 

 

 و9102حفم ختشج قسى عهى انُفس 

 

 

 

 

 

 انشهيذ (  احزفبنيخ يىو انىفبء ) يىو
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 انعبيخ نهذفبع ادلذَي  اإلداسحصيبسح 

 

 

 

 

 

 

 أسجىع شجبة اجلبيعبد 
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 حفم خزبو األَشطخ 
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 انشجبةسعبيخ  ثقسى انعبيهىٌ

 ثـــــذس أمحـــــذ َـــــىاسانسيذ / 

 قسم رعاوة الشباب رئيــــس                         

 

 
 

 احلهيى اذلًششي انششزبوي عجذ انسيذ / 
 النشاط الرواضي واجلوالة والفين 
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
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afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ
afrelsheikh University

خبيـعخ كـفش انشــــيخ

 

 

    سبييخ ادلغبصي /  حانسيذ

  والثقايف والرحالت النشاط االجتماعي

 

 

 

 

 مكتبة كلية اآلدابثالثًا: 

     رئٌس القسخ رااٌة مرسً طاحونالسٌدة / 

 

 

خ ومواعماا بالادور الثاانً  1995رلسست مكربة الكلٌاة راً عااخ 

عادة السارقبان  االب الكلٌاة ٌومٌاام للدراساة واإل االع من الكلٌة وياً م

 علاااى المراجااا  والكراااب العلمٌاااة والااادورٌات والمقرنٌاااات والراااً ربلاااػ

ــبة 01921) أجمالٌمااا حااوالً  ويااً موزعااة علااى كرااب عربٌااة(  كز

وأجنبٌة ودورٌات و وأٌضام عربٌة ومحلٌة وعالمٌة وذلك لرتادخ  االب 

بكفر الشٌخ رً جمٌ  الرتصصاات  الكلٌة والدارسٌن رً كلٌات الجامعة
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 كلٌة اآلداب 
K afrelsheikh University

Kخبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ
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خبيـعخ كـفش انشــــيخ

والمجاالت األدبٌة المترلفة و ومساعدة ال الب رً يعداد البحث العلماً 

.كما رزود المكرباة سانوٌام بالكراب والمراجا  العلمٌاة الراً رصادر حادٌثام 

وذلااك حرااى ٌمكاان مواكبااة الحاادٌث ماان المعلومااات الرااً ٌساارفٌد منمااا 

ن ال ااالب االساارفادة ماان ال الااب والباحااث .وٌمكاان لاارواد المكربااة ماا

االساارعارة الداتلٌااة والتارجٌااة وذلااك حسااب كمٌااة المراجاا  والكرااب 

 الموجودة و وذلك لمن رقرضً حاجرإ من  الب الدراسات العلٌا .

ورقاادخ المكربااة أٌضااام تدمااة الاارد علااى االسرفسااارات ويرشاااد 

ال االب للمعلومااات التاصاة عاان بعاس لمراجاا  والادورٌات الم لوبااة 

تااالن أجماازة الكمبٌااورر الرااً رااخ رزوٌااد المكربااة بمااا وذلااك وذلااك ماان 

لرسمٌن عملٌة الحصر والفمرسة ويصدار البٌانات والمعلومات بصاورة 

 أسرع . 
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  بالرربٌة العسكرٌة رعرٌؾ

 لل الب الذكوربالنسبة 
 ...  6/5/1973بناء على موارقاة مجلاس الشاعب بجلسارإ راً  -

ار جممورٌاا ببصادار القاانون رقد أصادر الساٌد / رئاٌس الجممورٌاة اار

برااادرٌس الرربٌاااة العساااكرٌة بمرحلاااة الرعلاااٌخ  1973( لسااانة 46رااااخ )

الجامعً )اللٌسانس والبكالورٌوس( بمدؾ رنمٌة الاوعً العساكري لاده 

ال الب ورنشئة أجٌان من الشباب ٌصلم لرلدٌة التدمة العسكرٌة ورلدٌة 

بالرنساااٌ  مااا  ممااااخ وتااادمات و نٌاااة ورقاااا لماااا رحااادده وزارة الااادراع 

 الجامعات المصرٌة من تالن ينشاء يدارة للرربٌة العسكرٌة بكن جامعة 

 على أن وراعي عدم منح الطالب درجة الليسانس أو البكالورووس  

 . إال بعد اجتيازه بنجاح دورة الرتبية العسكروة املقررة

ورمٌب كلٌة اآلداب بلبنائما ال الب ضرورة حضور دورة الرربٌة 

 وذلك رً المواعٌد الرً رحدديا الجامعة ل الب الكلٌةالعسكرٌة 
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 خـــــــــبدتخ
 وعونه يف تعالي هنأمل أن نكون قد وفقنا بفضل

 إعداد وتقدوم هذا الدليل ليكون مرشدًا لكم

 داخل الكلية .القادمة يف خطواتكم 

 سعـــــبيخ  ئششاف و حتذ
    ونيذ شىقي انجحريي/  األسزبر انذكزىس   

 يد الكلية ورائد صام الشباب صم
        

 
 رخ يعداد يذا الدلٌن بمعررة        
 قسم رعاٌة الشباب بالكلٌة             

 
 

 
 


