جام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ
afrelsheikh University

K
كهٛخ طت انفى ٔاألؿُبٌ
صنٛم انطبنت نهعبو انجبيعٗ 0202/0202

1

الكلمة اإلفتتاحية
أثُبؤَب انطالة ......
يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وانتم تخطون أولى خطواتكم
داخل الحرم الجامعي أن نكون حريصين عمي أن نقدم هذا الدليل الذي

فيه الكثير لإلجابة عن تساؤالتكم وما يدور بأفكاركم فنحن نرد عميها
من خالله ولقد حرصنا أن نعرفكم بأهم الكوادر الجامعية في بداية الدليل

والمتمثمة في السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
السيد االستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب
االستاذة الدكتورة /عميد الكمية
االستاذة الدكتورة /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
االستاذة الدكتورة /وكيل الكمية لخدمة المجتمع وشئون البيئة
السيد األستاذ  /امين الكميه وكذلك الجهاز االدارى واألجهزة المعاونة
واألنشطة الطالبية وطرق الحصول عمى الرعاية الصحية بالجامعة والى

غير ذلك من تساؤالت

وأخيـــرا......
فلنتصفح هذا الدليل ونرجو أن نكون قد وفقنا بعون اهلل يف إعداد وإخراج هذا الدليل

يع رذٛبد إصاعح انكهٛخ
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كــــلمـــــــة
السٌد األستاذ الدكتور /عبدالرزاق دسوقً
رئٌس الجامعة
اثُبئٗ ٔثُبر ٙطالة ٔطبنجبد كهٛخ طت انفى ٔاالؿُبٌ
أْال ٔيغدجب ثكى فْ ٙظا انظغح انشبيز ٔانكهٛخ انًغيٕلخ ٔإصاعارٓب انًزًٛؼح ثعض أٌ
أطجذذ صاسم جبيعخ كفغ انشٛز ثعض اؿزمالنٓب رُعى ثكم صعى ٔرُبل دمٕلٓب ٔسضيبرٓب ثٍٛ
انكهٛبد األسغٖ ٔرًبعؽ ؿٛبصرٓب صاسم انًُظٕيخ انز ٙأعضرٓب إصاعح جبيعخ كفغ انشٛز كًب
أَُٗ أَبشضكى ثبنًذبفظخ عهٗ انزمبنٛض انجبيعٛخ صاسم انذغو انجبيعٔ ٙانًٕاظجخ عهٗ
انًذبضغاد ٔاالؿزفبصح يُٓب ٔانز ٙرمضو يٍ سالل َشجخ يٍ األؿبرظح األجالء ثألـبو انكهٛخ
انًشزهفخ انز ٙرعطٗ نهطبنت انمضعح عهٗ اكزـبة انًٓبعاد انعهًٛخ ف ٙيٛبص ٍٚانعًم.
كًب اصعٕكى أٚضب نهًشبعكخ ف ٙاألَشطخ انطالثٛخ انًشزهفخ انز ٙرشهك عٔح انًذجخ ٔاإلسبء
ٔاالَزًبء إنٗ كهٛزكى ٔطنك يٍ سالل انمُٕاد انشغعٛخ صاسم انجبيعخ .
يع أطٛت انزًُٛبد ثبنزٕفٛك ،،،

رئٌس الجامعة
أ.د  /عبدالرازق دسوقً
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كــــلمـــــــة
السٌد األستاذ الدكتور /محمد مصطفى عبد العال
نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب
ابنائى وبناتى طالب وطالبات الكلٌة  :-اهنئكم ببداٌة العام الجامعى الجدٌد متمنٌا ان ٌكون
عاما دراسٌا ملٌٌئا بالجد واالنجاز والنجاح وأغتنم الفرصة لتهنئة ابنائى الطالب والطالبات
الذٌن اجتازوا العام الدراسى الماضى بنجاح وتفوق وأن أتقدم بالشكر الجزٌل ألعضاء هٌئة
التدرٌس وجمٌع العاملٌن بالكلٌة على مابذلوة من جهود ملموسة فى تحقٌق أهداف الكلٌة
وانصحكم بتنظٌم الوقت واألهتمام بالمحاضرات والدراسة العلمٌة بالكلٌة  .وتحً الكلٌة على
تحقٌق أهدافها ورسالتها نحو تقدٌم تعلٌم طبى ٌضمن للمجتمع جٌل متمٌزا عن طرٌق
األرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة لذلك نسعى جاهدٌن للتوفٌركل سبل العلم الحدٌث وأدعوكم الى
المشاركه الفعاله واإلٌجابٌة فى كافة أنشطة الكلٌة لما تمتلكه من أهمٌة فى بناء شخصٌة
وأخالقٌات طبٌب االسنان المستقبل .
أبنائى وبناتى لقد اخترتم طرٌقا ٌحتاج الى جهد متواصل وتدرٌب بصورة مكثفة واإلعتماد
على الذات فى الدراسة والبحث والمعرفة وأدعوكم الى ممارسة كافة األنشطة التى تنظمها
رعاٌة شباب الكلٌة والجامعة من أنشطة ( ثقافى – اجتماعى – فنى – رٌاضى – جوالة
وخدمة عامة  )...التى تصقل شخصٌاتكم وتنمى موهبتكم والتعود على القٌادة وتحقٌق
الذات وأدعوكم الى المحافظه على كلٌتكم من أبنٌة وتجهٌزات والمحافظة على نظافة الكلٌة .
وادعوا هللا أن ٌعٌننا وإٌاكم لما فٌه الخٌر لمصرنا الحبٌبة مع خالص تمنٌاتً لكم بالنجاح
والتوفٌق،،،

أ.د /محمد مصطفى عبدالعال
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
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كـــلــمـــة
السٌده األستاذه الدكتور /إٌناس أحمد الجندي
عًٛض كهٛخ طت االؿُبٌ
أثُبئٔ ٙثُبر ٙطالة ٔطبنجبد كهٛخ طت انفى ٔاالؿُبٌ.
يع اشغالخ انعبو انجبيع ٙانجضٚض ٔاَزى رشطٌٕ أٔنٗ سطٕاركى صاسم كهٛخ طت انفى ٔاالؿُبٌ
ٔرضعٌٕ ألضايكى صاسم ْظا انذغو انجبيع ٙانعغٚك انظ٘ ًٚثم عظت انطت ٔانشفبء ٔانزطٕع فٙ
يجبالد طت انفى ٔاالؿُبٌ .
فإَُ ٙأرمضو إنٛكى ثبنزُٓئخ ٔانزغدٛت صاسم كهٛزكى ٔ ،أدت أٌ أٔضخ نكى ثأٌ انضعاؿخ انعهًٛخ
انز ٙرضعؽ نكى سالل انعبو انضعاؿ ٙيٍ أؿبرظح انكهٛخ األجالء ٔيعبَٔٓٛى ف ٙكه ّٛطت انفى
ٔاالؿُبٌ ؿٕف رعطٗ كم يُكى انًٓبعاد ٔانًعبعف انالػيخ نًب ٚضٔع دٕنكى ف ٙعبنى انطت
ٔانظذخ عهٗ يـزٕٖ انعبنى ٔيب ٚزطهجّ ؿٕق انعًم ثبدزٛبجبرّ يٍ انشغٚج انًًٛؼ  ،كًب أعجٕ
االْزًبو ٔانًشبعكخ فٗ األَشطخ انطالثٛخ انًشزهفخ انغٚبضٛخ ٔانثمبفٛخ ٔانفُٛخ ٔانعهًٛخ ٔانجٕانخ
ٔانشضيخ انعبيخ ٔانًعـكغاد ٔانغدالد انز ٙرمضيٓب إصاعح ععبٚخ انشجبة ثبنكهٛخ ٔطنك نشهك
عٔح انًذجخ ٔاإلسبء ث ٍٛانطالة ٔانزٕافك يع ثبل ٙانٓٛكم االشغافٗ ثبنكهٛخ.
يع أطٛت انزًُٛبد ثبنزٕفٛك ٔانُجبح

عمٌد الكلٌة
أ.د  /إٌناس أحمد الجندي
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كـــلمـــــــة
السٌده األستاذة م الدكتورة  /أمنٌة محمد وهبه
وكٌل الكلٌة لشئون الطالب والتعلٌم
أثُبئٗ ٔثُبرٗ األعؼاء طالة كهٛخ طت األؿُبٌ جبيعخ كفغانشٛز
ٚطٛت نٗ أٌ أعدت ثكى ٔألضو نكى سبنض انزذٛخ ٔأجًم انزٓبَٗ ثًُبؿجخ انعبو انضعاؿٗ انجضٚض،
نمض شغفذ ثزٕنٗ يُظت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔانزٗ أغزًُٓب كفغطخ طٛجخ نهزفبعم
يعكى ثشكم أكثغلغثب يٍ سالل صعى أَشطزكى انطالثٛخ انًشزهفخ ٔانزٗ رجغػ يٕاْجكى ْٕٔاٚبركى
انًفضهخ ٔكظنك نزعؼٚؼصٔعانعًهٛخ انزعهًٛٛخ ٔانًـبًْخ انجُبءح فٗ انمضعح عهٗ انًُبفـخ فٗ يجبل
انعًم ٔيٕاجٓخ رذضٚبد انعظغٔانًـزمجم .أعضكى اٌ أثظل لظبعٖ جٓضٖ يٍ أجهكى ٔانزٕاطم
انًـزًغيعكى ٔرٓٛئخ انًُبر انًُبؿت نزفٕلكى ٔطنك نإلعرمبء ثبنًـزٕٖ انفكغٖ ٔانعهًٗ يع األسظ
ثبإلعزجبع أٌ انكهٛخ دغٚظخ كم انذغص عهٗ انًضٗ لضيب عهٗ رمضٚى انجغايج انًزًٛؼح ٔفمب
نًعبٛٚغاإلعزًبص ٔضًبٌ انجٕصح ٔطنك نهُٕٓع ثبنكهٛخ ٔجبيعزُب انعغٚمخ ث ٍٛانجبيعبد انًذهٛخ
ٔانعبنًٛخ .
كًب أرمضو ثشبنض انشكغ ٔ انزمضٚغ إنٗ انمٛبصاد انجبيعٛخ عهٗ صعًٓى انًزٕاطم نهكهٛخ ٔفٗ
يمضيزٓى انـٛض األؿزبط انضكزٕع /عجضانغػاق صؿٕل ٙعئٛؾ انجبيعخ عهٗ رطٕٚغْظا انظغح انعهًٗ
انفغٚضٔ،كظنك أرمضو ثبنشكغ إنٗ انـٛض األؿزبطح انضكزٕعح  /اُٚبؽ انجُضٖ عًٛض انكهٛخ عهٗ يجٕٓصِ
انجُبء ٔرذًهٓب انظعبة ٔانزجعبد ٔرظنٛهٓب انعمجبد يٍ اجم ؿٛغ انعًم .
ٔفمكى هللا ٔدفع انٕطٍ ٔؿضص سطبكى فٗ طغٚك انُجبح ٔانزفٕق .
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
ا.ص و /أيُٛخ يذًض ْٔجّ
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كـــلمــــــة
السٌد األستاذة الدكتورة  /وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وشئون البٌئة
عؼٚؼ٘ انطبنت  .......عؼٚؼر ٙانطبنجخ
ُْٛئب نكى انزذبلكى ثٓظا انظغح انطجٗ انعظٛى  .كهٛخ طت انفى ٔاالؿُبٌ كهٛخ االَـبَّٛ
.ايبنُب فٛكى كجٛغِ ٔدجُب نكى اعظى اَزى شجبة انٕٛو ٔلبصح انغض .اعًهٕا ثجض ٔاجزٓضٔا دزٗ
رـعض ثكى يظغ  .اطا اجزٓض انشجبة ٔكبٌ نض ّٚانٕعٗ انكبيم ثبالرؼاو ٔانض ّٚفٗ يجبالد
انعًم ٔعًم ثٓب ٔكبٌ عُضِ اَزًبء نعًهّ ٔنجهضِ يع اًٚبَّ انكبيم ثبنمٛى ٔانًٕعٔثبد
انًظغٚخ .اعزمض ؿٕف ٚكٌٕ شجبة افضم ثكثٛغ جضا يٍ انًجزًعبد انغغث. ّٛ
كًب ادت اٌ أجّ صعٕرٗ انٛكى ثبالْزًبو ثبنًعغفّ ٔانفٓى ٔعهٗ َفؾ انمضع يٍ االْزًبو
ثًًبعؿخ االَشطّ انثمبفٔ ّٛانغٚبضٔ ّٛانفُٛخ ٔانزكُٕنٕج ّٛدزٗ ٚزذمك انزٕاػٌ انُفـٗ
ٔانجُضٖ انضاعى نهزفٕق انعهًٗ
يع رذٛبرٗ نكى ثبنزمضو ٔاالػصْبع ٔانغلٗ
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كـــلمــــــة
السٌد األستاذ  /أمٌن الكلٌة
عؼٚؼ٘ انطبنت  .......عؼٚؼر ٙانطبنجخ
رـعض اؿغح انكهٛخ اٌ رغدت ثكى فٗ كهٛخ طت انفى ٔاالؿُبٌ ثٛزكى انثبَٗ ٔيع ثضاٚخ انعبو
انضعاؿٗ ال ٚـعُب ؿٕٖ اٌ َضعٕكى نجظل انجٓض ٔانًثبثغح ٔاالجزٓبص فٗ ؿجٛم رذمٛك
اْضافكى ٔعهٛكى اٚضب انزذهٗ ثذـٍ انشهك ٔاالَضجبط ٔاالنزؼاو ثبنمٕاعض انعبيخ فبَزى
دًهخ عاٚخ انعهى ٔانًعغفخ ٔفمكى هللا ٔؿضص سطبكى
َٔضعٕكى أؿغِ انكهٛخ انٗ انًشبعكخ فٗ االَشطخ انطالثٛخ ٔطنك الثغاػ لضعاركى ٔيٕاْجكى
فٗ يشزهف انًجبالد كًب َزعٓض ثزهجٛخ كم ادزٛبجبركى ٔدم يشكالركى ٔاػانخ اٖ عبئك
ٚذٕل صٌٔ انٕطٕل نهٓضف انًُشٕص  ،فأْال ثكى فٗ كهٛزكى ٔ ....انٛكى ْظا انضنٛم نٛكٌٕ
يغشضا نكى نزـٛغٔا عهٗ ْضٕٚٔ ّٚضخ نكى يعبنى كهٛزكى انًٕلغح ٔكم يب ٓٚى انطبنت صاسم
انكهٛخ .
سبنض ايُٛبرُب نكى ثبنُجبح ٔانزٕفٛك
مع تحٌات أمٌن الكلٌة
أ  /رشدي الشامً
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اصبح طب االسنان من المجاالت الدراسٌة األعلى إختٌاراً لكثٌر من الطالب حٌث
أنه لٌس فقط مجاال لخدمة اآلخرٌن ولكنه ٌتطلب مستوٌات عالٌة من البراعة
الٌدوٌة ،فضال عن المهارات التحلٌلٌة واالتصاالت .وكثٌر من البلدان تعانً من
نقص فً المتخصصٌن فً العناٌة بالفم ،وبالتالى ٌمكن أن ٌصبح طب االسنان
اختٌار وظٌفً ذو مستقبل بالنسبة لك.
الدور الرئٌسً ألطباء األسنان وؼٌرهم من األطباء المساهمة فً تحسٌن صحة الفم
واالسنلن كجزء من الصحة العامة .ان طب االسنان ال ٌتطلب فقط المعرفة العمٌقة
بتشرٌح الفم والوجه ولكن الفهم العمٌق للجسم البشرى بأسره .وباالضافة الى هذا،
ٌمكن للدارسٌن الؽٌر الراؼبٌن بالعمل فى مجال طب العناٌة بالفم واالسنان القٌام
بأنشطة فً مجال اإلدارة والتعلٌم والبحوث وؼٌرها من المسائل المتعلقة بالرعاٌة
الطبٌة للفم واالسنان.
طالب طب االسنان  ،سٌكون لدٌه جدول زمنً مكثؾ جدا ،بما فً ذلك دراسة أسس
علم وظائؾ األعضاء عن طرٌق الفم وٌجب أن ٌضع كل طاقته فى دراسته .ومع
ذلك ،سوؾ ٌكون لهذا االلتزام الدراسى مكافأة الحقة حٌث سٌجد الدعم فى الدراسة
عن طرٌق محٌط زمالئه المنضمٌن لنفس المؤسسة التعلٌمٌة ،وسٌرافقه هذا الدعم
فى خالل دراسته باإلضافة إلى الكثٌر من األنشطة التى صممت خصٌصا من أجله
من قبل لجان الطالب فً الجامعة.
ولذلك بعد االطالع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من ٌناٌر 2114
وعلى قانون تنظٌم الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنه  1972وتعدٌالته ,
وعلى الالئحه التنفٌذٌه لقانون تنظٌم الجامعات الصادره بقرار رئٌس الجمهورٌه رقم
 819لسنه  1975وتعدٌالتها وعلى موافقه المجلس االعلى للجامعات  ,وبناء على
ما عرضه وزٌر التعلبم العالى والبحث العلمى.
تقرر انشاء كلٌه طب االسنان جامعه كفر الشٌخ وفقا لقرار رقم  512لسنه 2114
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الشروط العامة للقبول بالكلية

ختضع الكلية لهظام الكبول باجلامعات املصرية املعنول به يف الدولة ،
وعنوما يشرتط فى قبول الطالب إناثا أو ذكورا استيفاء الشروط
التالية :
-1أن ٌكون مصري الجنسٌة  ،وٌجوز قبول ؼٌر المصرٌٌن وفقا للتعلٌمات
المنظمة لذلك.
-2أن ٌكون حاصال على شهادة الثانوٌة العامة شعبة علوم .
-3أن تكون اللؽة األجنبٌة األولى هً اللؽة االنجلٌزٌة .
-4أن ٌكون الئقا صحٌا .
-5أن ٌكون متفرغ تفرؼا تاما للدراسة.
-6أال ٌكون قد مضى على حصوله على الشهادة المطلوبة للقبول أكثر من
المدة المسموح بها طبقا للنظام المصري.
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إسرتاتيجية الكلية
الرؤٌة
تطلع الكلية إىل التنيز يف جماالت التعليه والبحث العلني لطب األسنان وخدمة اجملتنع من خالل خريج
عصرى ذو مهارات تقنية عالية.

الرسالة
تسعى كلٌة طب االسنان إلى التمٌز فً نشر المعرفة العلمٌة ,من خالل تقدٌم
البرامج التعلٌمٌة المطورة ذات الجودة فً ضوء االتجاهات المعاصرة
وإخضاعها للتقوٌم الدوري وفقا لمعاٌٌر الجودة العالمٌة خالل مرحلتً
البكالورٌوس والدراسات العلٌا  ،كما تهدؾ الكلٌة لتطبٌق أسالٌب البحث
العلمً فً التدرٌس ونشر األبحاث العلمٌة محلٌا وإقلٌمٌا وعالمٌا أٌضا تتٌح
الكلٌة الفرصة للتعلٌم المستمر والتدرٌب من اجل تنمٌة المهارات العلمٌة
والعملٌة مما ٌنعكس على أنشطة خدمة البٌئة وصحة المجتمع من خالل تدعٌم
التعاون مع مختلؾ الهٌئات الصحٌة وكلٌات الجامعة المختلفة ومراكز البحث
العلمً على المستوى المحلى واالقلٌمى والدولً .
األهداف اإلستراتٌجٌة
 تجنى انكهيخ انتفكيزاالصتزاتيجي نهتطىيزانًؤصضي نهكهيخ.
 تطىيزانهيكم انتنظيًي وانميبدح وانحىكًخ وتأصيال نميى واألخالليبد.
 االرتمبء ثبنمذرح انًؤصضيخ نهكهيخ ين خالل تطىيز انهيكم انتنظيًي نهكهيخ وتطىيز االنظًخ
وانخذيبد االداريخ.
 تىفيز انًنبخ انعهًى وانثمبفى نهطالة نهتطىيز انذاتى نذيهى نتحضين يىاصفبد انخزيج نكى
يتالءو يع يتطهجبد صىق انعًم يحهيب والهيًيب وعبنًيب ،وجذة انطالة انىافذين و تطىيزنظى
انخذيبد انطالثيخ وانخزيجن.
 تهجيخ حبجبد انًؤصضخ ين أعضبءهيئخ انتذريش ويعبونيهى واإلداريين وتنًيخ لذرتهى وتمييى
أدائهى.
 االصهبو فى خذيخ انًجتًع وتنًيخ انجيئخ ،تطىيز ينظىيخ انخذيبد انًجتًعيخ وانًضبهًخ في
حم يشكالد انًجتًع .


دعى انجنيخ انتحتيخ وتنًيخ يىارد انكهيخ.

 االرتمبء ثبنفبعهيخ انتعهيًيخ ين خالل تطىيزانجزايج وانًمزراد نًىاكجخ صىق انعًم.
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 تطىيزاصتزاتيجيخ انتعهيى وانتعهى وتحذيث نظى تمييى انطالة.


فتح وتطىيزانذراصبد انعهيب وانجحث انعهًي.

 انتمىيى انًؤصضي وتحميك انتًيز وفمب نًعبييز انجىدح انشبيهخ ين خالل تطىيز وتفعيم وتحضين
نظى انجىدح ثبنكهيخ وانتأهم نالعتًبد.
 تحميك انعذانخ انًؤصضيخ ( صيبصـبد انعـذانخ وعـذو انتًييـز).
 تطىيز أصبنيت انميبس وانتمىيى.

السادة أعضاءهيئة التدريس

قسم جراحة الفم والوجه والفكٌن
م
1
2
3
4
5

االسم

الدرجة

أ.د  /محمد محمد حسٌن محمد
د  /مسعد عبدالجواد عبدالمولً
ط  /محمد فاروق عباس مكى
ط  /محمد مختار السٌد حافظ
ط  /خالد احمد ابراهٌم عوض

أستاذ
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
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قسم باثولوجٌا الفم
م
1
2
3

االسم

الدرجة

أ.م.د  /أمنٌة محمد وهبة ابراهٌم
د  /انجً احمد ٌوسف
ط  /سمر محمد حافظ

أستاذ مساعد
مدرس
معٌدة

13

قسم خواص المواد
م
1
2
3

االســـم
أ.م.د  /عبٌر عبد الوهاب محمد الهتٌري
ط  /اسماء محمد على عبد الرحمن
ط  /نٌروز بهاء الدٌن احمد

14

الدرجة
استاذ مساعد
معٌدة
معٌدة

قسم االستعاضة الصناعٌة للفم
م

االسم

الدرجة

1
2
3
4

د  /شٌماء احمد محمد السٌد
د  /نورهان احمد راغب
ط  /اٌمان صبرى عبده
ط  /باسم طارق عبد العزٌز

مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد

15

قسم أشعة الفم
م

االسم

الدرجة

1

د /نور شكرى الششتاوى حتاته

مدرس

16

قسم بٌولوجٌا الفم
م

االسم

الدرجة

1
2

ط  /خلود مصطفً محمد صابر
ط  /محمود جابر الرفاعى

مدرس مساعد
معٌد

17

قسم طب الفم وأمراض اللثة
م

االسم

الدرجة

1
2
3
4

أ.د  /اٌناس أحمد على الجندى
د  /ولٌد على حامد العمروسً
د  /دالٌا محمد رشٌد محمد
ط /غادة اسماعٌل على النحاس

استاذ
مدرس
مدرس
معٌدة

18

قسم طب أسنان األطفال وصحة الفم
م
1
2
3
4

االســـم
أ .د /طلعت محمد بسٌونى بلتاجً
د  /مروة محمد صبرى فؤاد
د  /امٌرة عبد الحفٌظ احمد
ط  /احمد سامى ابوالوفا

19

الدرجة
استاذ
مدرس
مدرس
معٌد

قسم تقوٌم االسنان
م
1
2
3
4
5

الدرجة
مدرس
مدرس مساعد
معٌدة
معٌد
معٌدة

االســـم
د  /اسر محمد احمد جاد
ط /أحمد محمد سعد
ط  /عزة جمال كامل وفا
ط  /محمد عبد الحمٌد على نصٌر
ط  /أمٌرة هشام ابراهٌم

21

قسم طب االسنان التحفظى
م
1
2
3
4

االســـم
د  /منى الشربٌنً
ط  /حنان أحمد نبٌل سلٌمان
ط  /رشا محمد رضا ابراهٌم
ط  /كرم محمد عبد الحمٌد محمد

21

الدرجة
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معٌد

قسم التٌجان والجسور
م
1
2
3

االســـم
د /أحمد اسماعٌل على
ط  /امٌرة حسٌن عبد اللطٌف
ط  /نهال محمود محمد سمرة

22

الدرجة
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد

قسم عالج الجذور
م
1
2
3
4

االســـم
د /اشرف امٌن سلٌمان داوود
د /هشام محمود حمدي عبادة
ط  /دٌنا عبد هللا عبد الغنً سرحان
ط  /احمد صبحً عبد المجٌد محمود

23

الدرجة
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
معٌد

الطبٌب الثالث
م
1
2
3

االســـم
ط  /براء ماجد القمرى
ط  /رنٌم ماجد النجار
ط  /مٌرنا محمد محمد حسٌن

24

الدرجة
طبٌب بالعٌادات
طبٌب بالعٌادات
طبٌب بالعٌادات

اسر محمد احمد جاد :مدٌر وحدة القٌاس والتقوٌم

أمٌرة عبدالحفٌظ :مدٌر وحده ضمان الجودة

25

اجلواز االدارى بالكلية
م

المــهــام
أمٌن الكلٌة
مكتب السٌد ا.د /عمٌد الكلٌه
الخزٌنه

االســـــــم
رشدى محب احمد الشامى
نورا عبد هللا مدبولى احمد
ادًض عهٗ اثغاْٛى عبيغ
حموده محمد الدسوقى حامد

شئون طالب

هاله ٌسري محمد سلٌمان
ولٌد محمود بسٌونى دحروج
رانٌا محمود الشرقاوى

رعاٌة شباب

محمد مصطفى السٌد شفٌق

االستحقاقات
شئون هٌئة التدرٌس  +امتٌاز
شئون العاملٌن  +خرٌجٌن
مهندس it
معاون الكلٌه

ابانوب اٌلٌا لبٌب باسوس
اٌمان محمد منصور رمضان
منى الشحات محمد خٌر هللا
مروه محمد عبد الفتاح خفاجى
سعد عزت سعد جاد
د /براء ماجد عبد التواب القمرى
د /رنٌم ماجد النجار
د /مٌرنا محمد حسٌن
احمد على محمد عباس
راندا الدمرداش الباز
محمد سمٌر عبد الجواد مسعود
رانٌا سعٌد سلٌم العبد
حسٌن ابراهٌم عبد الرحمن البدرى
عالء عادل عبد العاطى عبد الحمٌد
محمود احمد عبد الفتاح
هدٌر احمد السٌد احمد
دٌنا ٌوسف ادرٌس
علٌاء رضا عبد النبى عبد المطلب
نهال جمال محمد حسٌن
محمد عبد المحسن عبد الهادى
فاطمه كمال رجب السٌد
محمد عبد الحى عبد ربه
عمر محى شعبان شلبى
شروق محمد فتح هللا
ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم الدٌهى
نظٌم حافظ محمد العسٌلى
عٌد منصور الطنوبى
السٌد عبد المنعم ذكى الزرقانى

األطباء

فنى اسنان

فنى صٌانه

تمرٌض

فنى اشعه
ارشٌف
عامل
سائق
26

أقسام الكلية
()1

تضم الكلٌة اثنى عشر قسما ،حٌث ٌشرؾ كل قسم إشرافا علمٌا على مجموعة مقررات تقع فً نطاق
تخصصه العلمً والقوائم التالٌة تمثل كل قسم بالكلٌة والمقررات التً ٌشرؾ علٌها ،حٌث ٌتولى
القسم إعداد مواصفات كل مقرر ومحتوٌاته  ،تتكون الكلٌة من األقسام العلمٌة االتٌه :

مسلسل
البرنامج

1

األقسام األكلٌنٌكٌة

األقسام األكادٌمٌة
بٌولوجٌا الفم
التشرٌح الوصفً لألسنان –
هستولوجٌا الفم – فسٌولوجٌا
الفم – البٌولوجٌا الجزئٌه للفم
واالسنان

2

قسم باثولوجٌا الفم (امراض
الفم)

3

خواص المواد المستخدمه فً
طب االسنان

4

اشعه الفم (اشعه فم تشخٌصٌه  -علوم لٌزر)

5

طب االسنان التحفظى

6

التٌجان والجسور

7

عالج الجذور

8

االستعاضه الصناعٌه للفم والوجه والفكٌٌن (االستعاضه
المتحركه لالسنان  -االستعاضه التعوٌضٌه للوجه والفم
والفكٌٌن)

9

جراحه الفم والوجه والفكٌٌن (جراحه الفم – جراحه الوجه
والفكٌٌن – غرس االسنان  -التخدٌر وعالج االلم)

11

تقوٌم االسنان

11

طب اسنان االطفال (طب اسنان االطفال  -طب االسنان الوقائى
– صحه الفم)

12

طب الفم (طب الفم – امراض اللثه  -التشخٌص)
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()2

تمنح جامعه كفر الشٌخ بناء على طلب مجلس كلٌه طب االسنان درجه
البكالورٌوس فى طب وجراحه الفم واالسنان B.D.S
() 3
الدراسه لنٌل درجه البكالورٌوس فى طب جراحه الفم واالسنان خمس سنوات جامعٌه
مقسمه الى قسمٌن وهما -:
_ مرحله ماقبل االكلٌنٌكٌه وتشمل الفرقه ( االولى  -الثانٌه  -الثالثه )
_ مرحله االكلٌنٌكٌه وتشمل الفرقه ( الرابعه  -الخامسه )
( )4
المواد التى تدرس لنٌل درجه البكالورٌوس فى طب وجراحة الفم واالسنان وهى - :

 -1المرحله ماقبل االكلٌنٌكٌه ( الفرقة االولى  -الثانٌة  -الثالثة )
الفرقة االولى

الفرقة الثانٌه

الفرقة الثالثه

تشرٌح عام

مٌكروبٌولوجى

تكنولوجٌا طب االسنان التحفظى

هستولوجٌا عامه

ادوٌه

تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه

فسٌولوجٌا عامه
كٌمٌاء حٌوٌه
لغه انجلٌزٌه ومصطلحات اسنان

باثولوجٌا عامه
تشرٌح وصفى
خواص مواد

حقوق انسان

االسعافات االولٌه

تكنولوجٌا التٌجان والجسور
هستولوجٌا الفم
امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه
الجراحه العامه انف واذن
وحنجره ورمد

علم الجوده

مكافحه العدوى

 -2المرحله االكلٌنٌكٌة ( الفرقه الرابعة – الفرقه الخامسة )
الفرقة الرابعة

الفرقة الخامسة

التشخٌص
باثولوجٌا الفم
اشعه الفم
جراحه الفم والتخدٌر الموضعى
طب االسنان التحفظى
االستعاضه الصناعٌه
التٌجان والجسور
عالج الجذور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طب الفم
امراض اللثه
طب اسنان االطفال وصحه الفم
تقوٌم االسنان
جراحه الفم والوجه والفكٌٌن +التخدٌر العام
طب االسنان التحفظى
االستعاضه الصناعٌه
التٌجان والجسور
عالج الجذور

ٌقرر نجاح الطالب باحد التقدٌرات االتٌه -:
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التقدٌر

النسبه المئوٌة

ممتاز

 %85فاكثر

جٌد جدا

 %75الى اقل من %85

جٌد

 %65الى اقل من %75

مقبول

 % 61الى اقل من %65

ضعٌف

اقل من % 61

ضعٌف جدا

اقل من % 51فى االمتحان التحرٌرى من الدرجات المخصصه لهذا االمتحان
وال ٌجمنع للطالب باقى الدرجات فى هذه الماده

الفرقه االولى
جدول بعدد الساعات النظرٌة والعملٌة -:
الماده

عدد الساعات االسبوعٌة

المجموع

نظرى

عملى

تشرٌح عام

2

2

4

هستولوجى عام

1

2

3

فسٌولوجى عام

3

2

5

كٌمٌاء حٌوٌه

2

2

4

لغه انجلٌزٌه ومصطلحات اسنان

2

-

2

حقوق انسان

1

-

1

علم الجوده

1

-

1

المجموع

12

8

21

جدول النهاٌات العظمى فى االمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة والشفوٌة

الماده
تشرٌح عام
هستولوجى عام
فسٌولوجى عام
كٌمٌاء حٌوٌه
ولغه انجلٌزٌه ومصطلحات طب االسنان

حقوق االنسان
علم الجوده
المجموع

اعمال تحرٌرى
السنه
61
61
61
61
81
21
21

11
11
11
11
21
-

29

عملى

شفوى

الدرجة
النهائٌة

21
21
21
21
-

11
11
11
11
-

111
111
111
111
111
21
21
511

الفرقه الثانٌه
جدول بعدد الساعات النظرٌة والعملٌة
عدد الساعات االسبوعٌة

الماده

المجموع

نظرى

عملى

مٌكروبٌولوجى

1

2

3

ادوٌه

2

2

4

باثولوجٌا عامه

2

2

4

تشرٌح وصفى

2

3

5

خواص مواد

2

2

4

االسعافات االولٌه

1

1

2

مكافحه العدوى

1

1

2

المجموع

11

13

24

جدول النهاٌات العظمى فى االمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة والشفوٌة
الماده

اعمال
السنة

تحرٌرى

عملى

شفوى

الدرجة
النهائٌة

مٌكروبٌولوجى
ادوٌه
باثولوجى عامه
تشرٌح وصفى
خواص مواد
االسعافات االولٌه
مكافحه العدوى
المجموع

11
11
11
21
21
-

61
61
61
75
75
41
41

21
21
21
41
41
-

11
11
11
15
15
-

111
111
111
151
151
41
41
611

فى حاله عدم انعقاد امتحان عملى لماده خواص المواد تضاف درجه العملى الى درجه
التحرٌرى وٌصبح 115
ال تضاف ماده االسعافات االولٌه ومكافحه العدوى للمجموع الكلى او المجموع التراكمى
النهائى

الفرقه الثالثة
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جدول بعدد الساعات النظرٌه والعملٌة
الماده

عدد الساعات االسبوعٌه

المجموع

نظرى

عملى

تكنولوجٌا طب االسنان التحفظى

1

4

5

تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه

1

4

5

تكنولوجٌا التٌجان والجسور

1

4

5

هستولوجٌا الفم

2

2

4

امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه

2

2

4

الجراحه العامه انف واذن وحنجره
ورمد

2

2

4

المجموع

9

18

27

جدول النهاٌات العظمى فى االمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة والشفوٌة

الماده

اعمال
السنه

تحرٌرى

عملى

شفوى

الدرجة
النهائٌة

تكنولوجٌا طب االسنان التحفظى

21

75

41

15

151

تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه

21

75

41

15

151

تكنولوجٌا التٌجان والجسور

21

75

41

15

151

هستولوجٌا الفم

21

75

41

15

151

امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه

11

61

21

11

111

الجراحه العامه انف واذن وحنجره

11

61

21

11

111

ورمد
811

المجموع

ٌخصص لماده الجلدٌه والتناسلٌه  21درجة وٌكون االمتحان تحرٌري فقط ٌخصص لمادة
االنف واالذن والحنجرة  11درجات ومادة الرمد  11درجات وٌكون االمتحان تحرٌري فقط

الفرقه الرابعة
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جدول بعدد الساعات النظرٌة والعملٌة
عدد الساعات االسبوعٌة

الماده

المجموع

نظرى

عملى

التشخٌص

1

2

3

باثولوجٌا الفم

2

2

4

اشعه الفم

1

2

3

جراحه الفم والتخدٌر الموضعى

1

2

3

طب االسنان التحفظى

1

3

4

االستعاضه الصناعٌه

1

3

4

التٌجان والجسور

1

3

4

عالج الجذور

1

3

4

المجموع

9

21

29

جدول النهاٌات العظمى لدرجات فى االمتحانات التحرٌرٌة والعملٌة والشفوٌة

الماده

اعمال
السنه

تحرٌرى

عملى

شفوى

الدرجه
النهائٌه

التشخٌص
باثولوجٌا الفم
اشعه الفم
جراحه الفم والتخدٌر الموضوعى
طب االسنان التحفظى
االستعاضه الصناعٌه
التٌجان والجسور
عالج الجذور
المجموع

21
21
21
15
21
21
21
21
-

51
75
75
51
75
75
75
75
-

21
41
41
21
41
41
41
41
-

11
15
15
15
15
15
15
15
-

111
151
151
111
151
151
151
151
1111

الفرقه الخامسة
جدول بعدد الساعات النظرٌة والعملٌة
32

عدد الساعات االسبوعٌه

الماده

المجموع

نظرى

عملى

طب الفم

2

2

4

امراض اللثه

2

2

4

طب اسنان االطفال وصحه الفم

2

2

4

تقوٌم االسنان

2

2

4

جراحه الفم والوجه والفكٌٌن  +التخدٌر العام

2

3

5

طب االسنان التحفظى

1

4

5

االستعاضه الصناعٌه

1

4

5

التٌجان والجسور

1

4

5

عالج الجذور

1

3

4

المجموع

14

26

41

جدول النهاٌات العظمى لدرجات فى االمتحانات التحرٌرٌه والعملٌه والشفوٌه

الماده

اعمال
السنه

طبالفم
امراض اللثه
طب اسنان االطفال وصحه الفم
تقوٌم االسنان
جراحه الفم والوجه والفكٌٌن  +التخدٌر العام
طب االسنان التحفظى
االستعاضه الصناعٌه
التٌجان والجسور
عالج الجذور
المجموع

21
21
21
21
31
21
21
21
21
-

تحرٌرى عملى شفوى
51
51
75
75
111
75
75
75
75
-

اخلدمات اليت تقدم من خالل رعاية الشباب
33

21
21
41
41
55
41
41
41
41
-

11
11
15
15
15
15
15
15
15
-

الدرجه
النهائٌه
111
111
151
151
211
151
151
151
151
1311

تقوم إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة بإعداد البرامج واألنشطة الطالبٌة ومساعدة قٌادات العمل
الشبابً بالكلٌة بإعداد البرامج واألنشطة الطالبٌة االجتماعٌة والرٌاضٌة والثقافٌة والجوالة
والخدمة العامة والجمعٌات العلمٌة إلى جانب الخدمات االجتماعٌة مثل مساعدة الطالب
الغٌر قادرٌن على مواصلة الدراسة مساعدة مادٌة وعٌنٌة عن طرٌق التكافل االجتماعً .
أٌضا مساعدة قٌادات العمل الشبابً من خالل لجان اتحاد الطالب بتنفٌذها وفقا لبرنامج
زمنى فى طار قواعد ونظم ولوائح الكلٌة لالستفادة منها لتحقٌق نمو الشخصٌة والشعور
بالوالء واالنتماء للكلٌة والجامعة .

وسائل االتصال برعاٌه الشباب -:

مكتب رعاٌة الشباب بالدور االرضى
أوال :الهشاط الرياضي - :
النشاط الرٌاضً من أهم األنشطة التً ٌقبل علٌها الطالب بصفة منتظمة حٌث أن الرٌاضة
تشبع رؼبات جمٌع الطالب لما تتمٌز به من تعدد المجاالت التً ٌجدها الطالب متمشٌة مع
مٌوله حٌث ٌقوم النشاط الرٌاضً بتنفٌذ العدٌد من األنشطة الرٌاضٌة سواء كانت داخلٌة تقام
لطالب كلٌات الجامعة وعلى مالعب الجامعة وأنشطة خارجٌة تتنافس فٌها الجامعة مع
الجامعات المصرٌة المختلفة .
 -1تنظٌم الرحالت الترفٌهٌة بٌن االسر .
 -2االشتراك فً أنشطة ومسابقات الجامعات المصرٌة .
 -3مشروعات خدمة البٌئة والمجتمع .
 -4دورات إعداد القادة والتعلٌم المدنً .

 ثانيا الهشاط الجكايف والفين - :ٌ :هدؾ إلى تكوٌن الشخصٌة المتكاملة للطالب بحٌث ٌصبح إنسانا
صالحا ٌرتبط بوطنه وحب االنتماء إلٌه والتضحٌة من أجله وهذا النشاط ضروري لتنمٌه
الوعٌالثقافً لدى الطالب وتوسٌع مداركهم وإكسابهم خبرات ومهارات تساعدهم على التعرؾ
على مجتمعهم والمساهمة فً تقدمه
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ٌ:هدؾ هذا النشاط إلى رعاٌة الطالب الموهوبٌنفً نشاط الفنون التشكٌلٌة
( الرسم – النحت – التذوق الفنً ) أو نشاط الفنون المسرحٌة ( التمثٌل ) أو نشاط الموسٌقى
( العزؾ الفردي – العزؾ الجماعً ) أو نشاط الكورال ( الؽناء الفردي – الؽناء الجماعً )
.
:وهو نشاط اإلبداعالعلمً واالبتكار لطالب الجامعة وهو تنشٌط لمهارة
البحث العلمً للطالب كما انه الجانب المهارى فً تطبٌق التكنولوجٌا العلمٌة المتاحة فً
مجال تطبٌقً وٌهدؾ هذا النشاط إلى رعاٌة الطالب ذو القدرات االبتكارٌة العلمٌة ووضع
ابتكاراتهم

اتحاد الطالب هو المسار الشرعً والمضمار الطبٌعٌلذي ٌطلق فٌه طالب الجامعة
إبداعاتهموابتكاراتهمفٌاألنشطة من خالل لجان اتحاد الطالب المختلفة ( الرٌاضً والجوالة
والثقافً واآلسر واالجتماعٌوالفنً ) .
تشكٌله :
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مشرفا ً عاما ً على األنشطة الطالبٌة
 مستشار لكل لجنه من لجان االتحاد السبعة (عضو هٌئة تدرٌس بالكلٌة)
 األمناء واألمناء المساعدٌن للجان االتحاد المختلفة على أن ٌنتخب من بٌنهم أمٌن
وأمٌن مساعد للمجلس
ً
 مدٌر عام رعاٌة الشباب أمٌنا للصندوق
االختصاص :







رسم سٌاسة اتحاد طالب الكلٌة
تنسٌق العمل بٌن اللجان
اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طالب الكلٌة
توزٌع االعتمادات المالٌة الخاصة باتحاد الطالب على اللجان
العمل على توثٌق العالقة مع االتحادات الطالبٌة االخري بالكلٌات
تبلٌػ قرارات المجلس إلى وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والمشرؾ العام على
األنشطة الطالبٌة بالكلٌة العتمادها وبذلك تصبح سارٌة المفعول والتنفٌذ بمعاونه
إدارة رعاٌة الشباب واألخصائٌٌن المختصٌن بها .
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تهدف االتحادات الطالبٌة إلً تحقٌق ما ٌأتً:








تنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة والوعً الوطنً والقومً بٌن الطالب وتدرٌبهم علً
القٌادة وإتاحة الفرص للتعبٌر عن أرائهم.
بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن أعضاء هٌئة
التدرٌس والعاملٌن.
اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهارتهم وتشجٌعها.
نشر وتشجٌع تكوٌن األسر ودعم أنشطتها.
نشر وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة واالرتفاع
بمستواها وتشجٌع المتفوقٌن فٌها من الطالب.
تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب فً خدمة المجتمع بما ٌعود علً الوطن بالخٌر.
ٌعمل مجلس اتحاد الطالب بالكلٌة علً تحقٌق أهداؾ االتحاد الطالبٌة من خالل
اللجان السابقة.

لجان االتحاد (ٌتوفر بالكلٌة دلٌل لألنشطة الطالبٌة):
 لجنة األسر :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على إتباع احتٌاجات ورؼبات
الطالب من خالل ممارستهم لألنشطة المختلفة ووجودهم داخل مجموعات (أسر
طالبٌة) فً إطار قواعد ولوائح الكلٌة والجامعة وٌكون لكل أسره هٌكل تنظٌمً
مكون من رائد األسرة (عضو هٌئة تدرٌس) ومقررٌن لألنشطة المختلفة وتمارس
األسر المسجلة فً العام الماضً نشاطها مع بداٌة العام الجامعً وٌعلن عن فتح باب
تسجٌل األسر الجدٌدة .
 لجنة النشاط الرٌاضً  :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على بث الروح والقٌم
الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع ممارستها والمشاركة فً المسابقات والمهرجانات
القومٌة.
 لجنة النشاط الفنً :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل تنمٌة النشاط الفنً للطالب
وإتاحة الفرصة إلبراز وصقل مواهبهم ورفع إنتاجهم الفنً.
 لجنة الجوالة والخدمة العامة :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على نشر الحركة
الكشفٌة بٌن طالب الكلٌة بما ٌتضمنه من أنشطة متنوعة تتمٌز بطابع خاص وتتمثل
فً حٌاه المعسكرات والخالء والرحالت الكشفٌة والمهرجانات الكشفٌة .
 لجنة النشاط االجتماعً والرحالت :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على تنمٌة
الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وبث روح التعاون
واإلخاء والقٌم الجامعٌة الراسخة .
 لجنة النشاط الثقافً واإلعالم :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على تعرٌؾ
الطالب بخصائص المجتمع واحتٌاجات تطوره ودعم القٌم والتمسك بالعادات والتقالٌد
وتنمٌة روح االنتماء والوالء للوطن األم مصرنا الحبٌبة.
 لجنة النشاط العلمً والتكنولوجٌا :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتهدؾ إلى تنمٌة
القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة ونشر المعرفة علمٌا ً وتطبٌقا ً عن طرٌق نوادي العلوم
والجمعٌات العلمٌة .
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الشروط الواجب توافرها فً عضو االتحاد
-

أن ٌكون مصري الجنسٌة .

-

أن ٌكون حسن السٌر والسلوك .

-

أن ٌكون ذو نشاط ملحوظ فً اللجنة المرشح لها ٌستثنى طالب الفرقة األولى .

-

-

أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرراسقاط عضوٌته أو وقؾ
عضوٌته بأحد االتحادات الطالبٌة ولجانها .
ٌتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه فً موعد ؼاٌته شهر نوفمبر من كل عام .

 األسر الطالبٌة :األسر الطالبٌة هً تنظٌم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلٌة الؽرض منه تنمٌة روح
التعاون بٌن الطالب وكذلك بٌنهم وبٌن أساتذتهم وتوسٌع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبٌة
االجتماعٌة والثقافٌة والفنٌة والرٌاضٌة التً تساعد الطالب على صقل مواهبهم وتنمٌه
قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراؼهم وتنشئ كل أسرة العدد الذي تراه من اللجان التً
تنظم األنشطة مثل اللجنة االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الرٌاضٌة أو الرحالت على أن ٌكون لكل
لجنة مقرر من الطالب وبرنامج محدد .
 وٌقدم النشاط األسرى لطالبه األنشطة التالٌة -: -1المسابقات الثقافٌة .
 -2برنامج أعرؾ بلدك .
 -3المهرجان السنوي لألسر .

التعرٌؾ بالجوالة  :هً مرحلة من مراحل الكشافة بدأت سنة 1918م وتهدؾ إلى مواطن
متكامل الشخصٌة القادر على خوض ؼمار الحٌاة زمنهم طموحات المواطن القادر على إسعاد
نفسه ونفع ؼٌره والنهوض على إسعاد نفسه ونفع ؼٌره والنهوض بمجتمعه بالعوامل االتٌه -:
 )1تقوٌة التمسك بالقٌم الروحٌة الدٌنٌة .
 )2القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولٌة .
 )3القدرة على اكتساب مهارات التنمٌة الذاتٌة الشاملة وتكوٌن االتجاهات الطٌبة .
 )4تعمٌق روح الوالء واالنتماء والعطاء للمجتمع .
 )5ترسٌخ أسس العمل بروح الجماعة .
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 أهداف اجلوالة - : )1توفٌر الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدٌن وتعلم مهاراتهم .
 )2المشاركة فً مجموعة متنوعة من األنشطة الثقافٌة والفنٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة .
 )3إقامة المجال للقاء مع أشخاص جدد وتكوٌن عالقات جدٌدة .
 )4المشاركة فً أنشطة متنوعة متمٌزة بالجلد والتحدٌد الجسمانً وللمساهمة فً الوصول
بهم إلىأقصى درجة لتنمٌة شخصٌتهم .
 )5تنمٌة القدرة على التعامل مع اآلخرٌن .
 )6المساهمة فً النادي الكشفً .
 )7توفٌر الفرص للجوال كً ٌعٌش وفق نظام ٌتمشى مع المعتقدات الدٌنٌة .

ٌنضم المرشح إلى عشٌرة الجوالة رسمٌا بارتداء المندٌل وأداء الوعد فً حفل المٌثاق التالٌة-:
 )1المشاركة فٌأنشطة العشٌرة .
 )2لمشاركة فً احد مخٌمات العشٌرة .
)3المشاركة فً احد مشروعات خدمة المجتمع .
 )4حفظ الوعد والقانون وهو -:
 اعد أن ابذل جهدي فى عملً  -.أقوم بواجبً نحو هللا تعالى ثم الوطن  -.أن اصنع معروفاكل ٌوم

خامسا  - -التكافل االجتناعي - :
المساعدات المادٌة الخاصة ( المدٌنة – مصروفات الكلٌة – أي مساعدات أخرى ) .

 )1أن ٌكون الطالب مستجد فً فرقته .
 )2أن ٌكون الطالب مصرٌالجنسٌة .
ٌ )3ستفٌد بنوع واحد من المساعدات .

 )1بحث اجتماعً من وحدة الشئون االجتماعٌة المتواجدة بالمنطقة السكنٌة التابع لها
الطالب .
 )2مفردات مرتب أو سركً المعاش أو الحٌازة الزراعٌة لولى اآلمر .
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ٌتم تقدٌمها لمكتب رعاٌة الشباب .

ٌ )1قوم الطالب بتقدٌم البحث االجتماعً ومفردات المرتب وصورة من البطاقة العائلٌة لولى
األمرلألخصائً االجتماعً .
ٌ )2قوم االخصائى االجتماعً بتفرٌػ بٌانات الطالب فً سجل خاص بذلك وٌقوم بعمل
متوسط دخل الفرد وعدد أفراد اآلسرة .
ٌ )3تم مراجعة أبحاث الطالب بواسطة اآلخصائى  /األخصائٌة االجتماعٌة لمعرفة الحاالت
الخاصة وعدد الطالب المتقدمٌن للدعم ومعرفة المٌزانٌة الموجودة بالتكافل وبناءا علٌه ٌتم
تحدٌد متوسط الطالب الذي ٌحصل على الدعم ٌتم تحدٌد قٌمه المبلػ لمساعدة الطالب من
خالل صندوق التكافل االجتماعً بالكلٌة سواء كان مصروفات دراسٌة  /مدٌنة جامعٌة أو
مساعدات أخرى .
 )4تعرض الحاالت على أ.د وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب .
-

تقدٌم كافة الخدمات الخاصة بالطالب منذ التحاقه بالكلٌة لحٌن تخرجه .

-

ٌقوم موظفً الفرقة المتخصصة باالتً -:

-

استالم ملفات الطالب المستجدٌن والمقبولٌن بالكلٌة بعد اجتٌازهم اختبارات القبول التى
اخلدمات اليت تقدم من خالل شئون التعليم و الطالب

تحددها الكلٌة .
-

-

-

استخراج إذن دفع لسداد الرسوم  ،ثم ٌتم بعد ذلك استخراج البطاقة الجامعٌة .
تأجٌل التجنٌد للطالب المستحقٌن للتأجٌل حتى سن  ، 28وذلك بعد تقدٌم الطالب البطاقة
العسكرٌة .
عمل إٌقاؾ القٌد أو األعذار للطلبة المعتذرٌن عن دخول االمتحان .
استٌفاء استمارات اشتراك السكك الحدٌدٌة والمواصالت للطالب بعد سداد الرسوم
الدراسٌة
استٌفاء استمارة المدٌنة الجامعٌة للطالب الراؼبٌن فً ذلك .
عمل شهادات بٌانات القٌد .
إعداد جداول الدراسة وجداول االمتحانات  ،وذلك بعد استقراء رأى الطالب فى تنظٌم
جدول االمتحان

-

ملء استمارة الترشٌح النتخابات اتحاد الطالب .

-

استٌفاء بطاقات الرقم القومً للطالب الراؼبٌن فً استخراجها بعد سداد الرسوم .

-

استخراج ( بٌان حالة ) للطالب الراؼبٌن فً التحوٌل .
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-

ملء االستمارة الخاصة ببحث الحالة بالنسبة للطالب الؽٌر قادرٌن عن سداد الرسوم
ٌتم حصر الطالب المتفوقٌن لصرؾ المكافأة المقررة لهم طبقا لترتٌب الطالب فً
االمتحان ( ممتٌاز – جٌد جدا) .

-

استالم استمارات التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور .

-

عمل أرقام جلوس للطالب .

-

 -عمل كشوؾ امتحانات أعمال السنة .

-

عمل كشوؾ امتحانات أعمال الشفوي .

-

عمل كشوؾ امتحانات العملً .

-

عمل كشوؾ االمتحانات النهائٌة .
إعداد قاعات االمتحانات .

-

عمل تقارٌر االمتحانات .
متابعة أعمال االمتحانات والمشاركة فً أعمال المالحظة فً حالة وجود عجز فً
المراقبٌن.

-

عمل سجل للطالب .

-

 -عمل كارنٌه للطالب .

-

إرسال كشوؾ بأسماء الطالب بكل مقرر دراسٌا لألقسام العلمٌة .
أعنال اخلرجيني والشهادات- :

-

-

-

إرسال خطابات لألقسام التً سوؾ ٌتدرب بها الطالب خالل السنة التدرٌبٌة لدوري ماٌو
وأكتوبر لألقسام وشئون األفراد ومدٌر عام المستشفٌات.
إعددداد مددذكرات للعددرض علددى لجنددة االمتٌدداز ومجلددس الكلٌددة فددً حالددة انقطدداع أو تأجٌددل
لطالب االمتٌاز .
مراجعة إخالء الطرؾ الذي ٌقدم من الخرٌجٌن من أقسام الكلٌة واألقسدامالتً ٌتددرب بهدا
الخرٌجٌن .

-

استخراج شهادات االمتٌاز وبٌانات الحالة طوال العام .

-

إعداد قرارات العقاب الخاصة بطالب االمتٌاز .
.
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آلٌة اكتشاف ودعم الطالب المتعثرٌن دراسٌا ً -:






ٌقوم المرشد األكادٌمً بمراجعة نتائج اختبارات نصؾ الفصل والتدرٌب العملً
ونهاٌة الفصل الدراسً لتحدٌد الطالب المتعثرٌن (الحاصلٌن على اقل من % 61
فً المقررات التمرٌضٌة والطبٌة وأقل من % 51فً المقررات األخرى ).
إجراء مقابلة شخصٌة لكل من هؤالء الطالب بواسطة المرشد األكادٌمً للتعرؾ
على مشاكلهم والعمل على وضع حلول عملٌة
إجراء مقابلة شخصٌة لكل من هؤالء الطالب مع عضو هٌئه التدرٌس المسئول عن
وحده اإلرشادالنفسٌبالكلٌة
فً حال الوقوؾ على سبب تعثر الطالب ٌتم متابعة حل المشكلة والتواصل بٌن كال
من مسئول وحده اإلرشاد النفسً  ،وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والمرشد
االكادٌمى والقسم العلمً المعنى حتى ٌرتفع معدل إنجاز الطالب .
ٌحتفظ المرشد األكادٌمً بملؾ لهؤالء الطالب مدونا ً به طبٌعة المشكلة – الخطوات
التً اتخذت لحل المشكلة – مدى اإلنجاز الدراسً للطالب

آلٌة رعاٌة الطالب الوافدٌن







ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بإعداد قائمة بالطالب الوافدٌن بكل فرقة دراسٌة .
ٌقوم القسم العلمً تعرٌفهم فً بداٌة التحاقهم بالكلٌة باألقسام العلمٌة ونظام الدراسة
والخدمات التً تقدمها الكلٌة والشخص الذي ٌمكن اللجوء إلٌهفً حالة وجود اى
مشكلة
مراعاة األساتذة القائمون بالتدرٌس الصعوبات اللؽوٌة لهؤالء الطالب والتأكد مناستٌعابهم.
ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بإعالم الطالب بالتعلٌمات الواردة من اإلدارة العامة
للوافدٌن أوال بأول.
االتصال باإلدارة العامة للوافدٌن بالجامعة فً حال مواجهة الطالب مشكلة إدارٌة
والعمل على حلها .
إعداد خطة بواسطة القسم العلمً المختص للطالب المتأخرٌن فً االلتحاق بالدراسة
لمساٌرة زمالئهم فً الدراسة النظرٌة والعلمٌة .
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شروط القبول باملدن اجلامعية
 -1قبول الطالب السابق إقامتهم بشرط نجاحهم بتقدٌر جٌد على األقل إما الطالبات فٌمكن
لهم االلتحاق بتخلؾ مادة فً حالة وجود أماكن خالٌة .
 -2أن ٌكون الطالب منتظما بالجامعة فً أقسام اللٌسانس والبكالورٌوس .
 -3أن ٌكون من ؼٌر سكان مدٌنة كفر الشٌخأو المراكز القرٌبة منها التً ٌرى مجلس إدارة
المدن سهولة المواصالت إلٌها أن تكون على مسافة  51كٌلو متر على األقل مع
مالحظة الطرق الترابٌة والتً لٌس لدٌها مواصالت .
 -4إال ٌكون قد صدر ضده عقوبات تأدٌبٌة من الجامعة الو الجامعات األخرى .
 -5أال ٌكون قد وقع علٌه إثناء اإلقامة بالمدن عقوبة الحرمان من اإلقامة من العام السابق
مباشرة .
 -6أال ٌكون مستحقا علٌه رسوم إقامة للمدن الجامعٌة أو اى مستحقات أخرى.
 -7إن تثبت لٌاقته الصحٌة .
 -8أال ٌكون من الطلبة المتزوجٌن .
 -9بالنسبة للحاالت المرضٌة ٌكون القبول بتقرٌر من اللجنة الطبٌة .

بناء على موافـقـة مجـلس الشعــب فً  1973/5/6اصــدر السٌد رئٌس الجمهورٌة قرار
جمهوري بإصدار القانون رقم  46لسنة  1973بتدرٌس التربٌة العسكرٌة بمرحلة التعلٌم
الجامعً ( اللٌسانس والبكالورٌوس ) بؽرض تنمٌـة الوعً العسكري لـدى الطــالب
وتنشئة أجٌـال من الشبـاب تصـلـح لتأدٌة الخدمة العسكرٌة وذلك وفقا لما حددته وزارة
الدفاع بالتنسٌق مع الجامعات المصرٌة من خالل إنشاء إدارة التربٌة العسكرٌة بكل
جامعة
هذا وقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  1995/ 7/3على بدء تدرٌس مادة
التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور الذٌن ٌحملون الجنسٌة المصرٌة والمقٌدٌن بالفرقة
اإلعدادٌة واألولى بالكلٌات التً لٌس بها فرقة إعدادٌة وذلك اعتبارا من العام الجامعً
 1996/1995وذلك عن طرٌق دورات تدرٌبٌة وتدرسٌه على أن ٌراعى عدم منح
الطالب درجة ( اللٌسانس والبكالورٌوس ) إال بعد اجتاز دورة التربٌة العسكرٌة بنجاح
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وعلى ذلك فنحن نهبب الطالب ضرورة حضور دورة التربٌة العسكرٌة فً المواعٌد التً
تحددها الجامعة .

يحصل الطالب على الخدمة الصحية من -:
أ  -مستشفى الطلبة بجامعة كفر الشٌخ وتقع بجوار مبنى كلٌة العالج الطبٌعى
ب –مستشفى الجامعة بكفر الشٌخ وٌقع بالمبنى بجانب كلٌة الطب البشرى.

ٌعتبر مخالفة تأدٌبٌة كل إخالء بالقوانٌن واللوائح والتقالٌد الجامعٌة وعلى األخص -:
-

األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشات الجامعٌة .
كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة أو
خارجها .
كل طالب ٌرتكب ؼش فً امتحان وٌضبط فً حالة تلبس .
تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌه واالمتناع المدبر عن حضور الدروس
والمحاضرات واألعمال الجامعٌة األخرىالتً تقضى اللوائح بالمواظبة علٌها .
كل إتالؾ للمنشات واألجهزة أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها .
ٌتم إجراء تحقٌق مع الطالب المشكو فى حقه وسماع أقواله فٌما هو منسوب إلٌه من
قبل الشئون القانونٌة بالكلٌة وٌتم مجازاه الطالب بعقوبه لعدم العوده لمثل ذلك.

 العكوبات التأديبية هي - :-

التنبٌه شفاهه أو كتابة .
الحرمان من بعض الخدمات الطالبٌة .
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهر .
الحرمان من االمتحان .
الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز فصال دراسٌا .
الفصل النهائً من الجامعة وٌبلػ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى وٌترتب علٌه
عدم صالحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلى االمتحانات فٌأي جامعة وتبلػ القرارات إلى
ولى أمر الطالب .
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تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوٌر وتنمٌة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة وذلك عن طرٌق
اقتناء وتوفٌر الكتب والمراجع العربٌة واالجنبٌة ومتابعة احدث الطبعات من معرض
القاهرة الدولى للكتاب ودور النشر وشراء الدورٌات االجنٌة عن طرٌق مراسلة الناشرٌن
بالخارج وكذلك شراء الدورٌات العربٌة من دور النشر المختلفة كما تقوم باقتناء المجالت
العلمٌة من الجامعات المصرٌة وجامعات الدول العربٌة
تشكل لجنه مكتبه الكلٌه من -:
السٌد أ .د \ وكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا والبحوث

رئٌسا

الساده \اعضاء هٌئه التدرٌس \ ممثلى االقسام بالكلٌه

اعضاء

السٌد \ مدٌر المكتبه

عضوا وامٌنا للجنه

ـ شروط االستعارة اخلارجية.:
 -1للطالب الحق فى االستعارة فى حدود عدد  2كتاب
 -2ان ٌكون الطالب مسدد للرسوم الدراسٌة
 -3ؼٌر ذلك من الطالب ال حق له فى االستعارة

ـ كيفية استخراج كارنيه االستعارة.:
 -1ان ٌكون الطالب مسدد للرسوم الدراسٌه
ٌ -2سلم الطالب استمارة ضمان تستوفى بٌاناتها وتختم بشعار الجمهورٌة
ٌ -3قدم الطالب استمارة ومرفق بها عدد  2صورة الى امٌن المكتبة
ٌ -4قوم امٌن المكتبة بتسلٌم الطالب الكارنٌه وٌحدد له عدد اٌام االستعارة الخارجٌة اما
الداخلٌة فهى فى جمٌع اٌام االسبوع .
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تقرٌر عن االجراءات االحترازٌة داخل كلٌة طب االسنان جامعة
كفرالشٌخ
بتوجٌه من السٌد االستاذ الدكتور  /عبدالرازق الدسوقى رئٌس جامعة كفرالشٌخ ومن منطلق
حرص الكلٌة على سالمة الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن  ،فقد
قامت كلٌة طب األسنان بكافة االستعدادات واإلجراءات االحترازٌة والوقائٌة  ،واتخاذ كافة
التدابٌر الوقائٌة للحماٌة من فاٌروس كورونا الجدٌد  ،فقد قامت الكلٌة باالتى :
 -1عدم السماح الى شخص دخول الكلٌة بدون لبس الكمامات الطبٌة لتحقٌق السالمة
للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن.
 -2قٌاس درجة حراره بالكاشؾ الحرارى للطلبة وجمٌع العاملٌن بالكلٌة والمرضى
كنقطة أولٌة للدخول للكلٌة والعٌادات الطبٌة.
 -3تعقٌم وتتطهٌر الكلٌة بصفة مسمترة .
 -4تم تقسٌم الطلبة الى مجموعات صؽٌرة داخل الدروس العملٌة لتجنب التزاحم داخل
العٌادات .
ٌ -5راعى الطلبة التباعد االجتماعى بمسافة ال تقل عن متر بٌنة بٌن زمٌله داخل
المدرجات والعٌادات واالبتعاد عن االماكن المزدحمة .
 -6عدم السماح الى طالب بالتعامل مع المرضى بدون ؼطاء الوجة ولبس gown
 -7أخذ التارٌخ المرضً ( سعال  ،رشح  ،ضٌق تنفس ) وأخذ تارٌخ السفر لألٌام
األربعة عشر الماضٌة لكل مرٌض .
 -8فى ظل توجٌهات الدولة نحو التحول الرقمى واالجراءات االحترازٌة لمواجهه وباء
كورونا المستجد وتحت رئاسة أ.د  /عبدالرازق الدسوقى رئٌس الجامعة تم االستعداد
والتجهٌز لعمل المنصة التعلٌم االلكترونٌة وتم رفع المحاضرات على موقع الكلٌة .
 -9تم عمل إستبٌان للتعرؾ على رأي طالب والعاملٌن بالكلٌة فى االجراءات االحترازٌة
المطبقة فى الكلٌة
 -11وقد اتفقت ادارة الكلٌة على ؼلق المكان الذى تظهر به حالة إٌجابٌة  ،وعدم فتحة إال
بعد تعقٌمه وتطهٌره كامالً بجمٌع محتوٌاته  ،وإبالغ قطاع الطب الوقائى وفرٌق العمل
بوزارة الصحة عن الحاالت التى تظهر .

عمٌد الكلٌة
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أ.د  /إٌناس أحمد الجندي

اهم انشطه الكلٌة لالعوام السابقة
حفل استقبال الطالب الجدد وتكرٌم اوائل الدفعة السابقة
بحضور رئٌس الجامعة
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الٌوم الترفٌهى لطلبة الكلٌة
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الملتقى الثقافى الثانى بالكلٌة على مستوى الجامعة
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المجالت الصادرة من الكلٌة
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نأمل ان نكون قد وفقنا بفضل هللا وعونه فٌإعداد هذا الدلٌل
لٌكون مرشدا لكم فى خطواتكم داخل الكلٌة .

يع رذٛبد ععب ّٚشجبة كهٛخ طت االؿُبٌ
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