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       كلمة                 

              دسوقى يوسف  الرازق /عبد الدكتور األستاذ

 الجامعة رئيس                                

أبنائي وبناتي طلبة وطالبات كليةعلوم الثروة السمكية والمصائد .مع إشراقة عصر الحرية  

الوليدة متمني لكم تكموالديمقراطية على وطننا الحبيب , يسعدني أن أرحب بكم في رحاب كلي

 لتفوق إن شاء هللا .عاما مليئا بالعمل والجد واالجتهاد في تحصيل كافة العلوم المختلفة وا

إن الدراسة بالجامعة تحتاج إلى الجد والمثابرة والجهد المتواصل للتحصيل الدراسي وطلب 

فهي تعتمد على االنتظام في حضور المحاضرات والتدريبات العلمية بجميع المواد  العلم

جميع  الدراسية وكليتكم تتميز بوجود نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في

 التخصصات , قلوبهم وعقولهم مفتوحة لكم على الدوام , فاحافظوا على عالقاتكم الطيبة معهم 

 –أسر  –ثقافية  –فنية  –ة الطالبية ) رياضية طكما يطيب لي أن أدعوكم للمشاركة في األنش

كم وتحقيق طموحاتكم ( وذلك لتنمية مواهبنشاط علمي وتكنولوجيا –جوالة وخدمة عامة 

 ين شخصياتكم السوية والمتكاملة .وتكو

كما أوصيكم بأن تتحلوا باألخالق الحميدة الفاضلة واحترام التقاليد الجامعية العريقة والموروث 

الحضاري والثقافي والديني لشعبنا المصري العظيم وأن تكونوا مثال يحتزى به لنفخر بكم 

 جميعا 

 حاتكم وحل مشاكلكم .ومقترا فإن مكتبي مفتوحا لعرض كل أرائكم وأخيرا 

 وهللا الموفق
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 الهواري إبراهيم إبراهيم / الدكتور األستاذ

 الكلية عميد

 دـايــة والمصـروة السمكيـوم الثـــة علـــالب كليــأبنائى وبناتى ط

أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لكم جميعا التوفيق والنجاح وأوصيكم 

د لتحقيق التفوق والنجاح المنشود والكتساب المهارات المطلوبة جميعا بالجد وبذل الجه

 لخريجي كلية علوم الثروة السمكية والمصايد والمتوافقة مع سوق العمل .

إن حاجة الدولة لنهضة كبرى في علوم الثروة السمكية والمصايد في هذه اآلونة وخاصة 

البحري يستدعي تجهيز خريجين بعد انتشار التكنولوجيا الحديثة في االستزراع المائي و

بتكوين علمي وعملي وثقافي ومهارات ذو مستوى راقي وتتطلب االحتكاك بالمشاكل الفعلية لزراعة األحياء المائية 

 وذلك لتحقيق النهضة المطلوبة واالنطالق نحو أفاق المستقبل.

صايد وذلك نظرا لموقعها المتميز وتتميز كليتكم بأن لها دور هام وبارز في تطوير علوم الثروة السمكية والم

, هذا وقد وفرت الكلية نتاج السمكي على مستوي الجمهوريةمن اإل %40 اكثر منبمحافظة كفر الشيخ والتي تنتج 

كل اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية والفنية والثقافية بجانب متطلبات التعليم ولتكتمل منظومة حياة 

وأعلموا تماما إنكم بين أيادي خبيرة وأساتذة أفاضل يقدمون لكم خالصة خبراتهم وتجاربهم الطالب بالجامعة , 

 .ية علوم الثروة السمكية والمصايدالسابقة ويسعون إلزالة أي عقبة في طريقكم ... فأهال وسهال بكم في صرح كل

 ونفخر بكم أالن وعند تخرجكم إن شاء هللا , وليوفقنا جميعا.

 نيات بالتوفيق "" مع أطيب التم

 

          عميد الكلية                                            

 / إبراهيم إبراهيم الهواري       األستاذ الدكتور                                     
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 الشيخ كفر جامعة  

  192بعد انفصالها عن جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 1/8/2006ة في أنشئت الجامع           

  2006لسنة 

 

 كليات الجامعة      

 كلية الزراعة                         كلية التربية                  

 كلية الطب البيطري       التربية النوعية                كلية 

 كلية الهندسة                                            كلية التربية الرياضية        

 كلية اآلداب                             كلية التجارة                                   

 كلية العلوم                             كلية الصيدلة                                 

 والمصايد السمكية الثروة علوم كلية                                       

 كلية العالج الطبيعي                      كلية الطب البشري                          

 كلية طب األسنان                         كلية التمريض                                  

 لسن        كلية األ                          كلية الحاسبات والمعلومات     

 معهد فني تمريض                                   معهد النانو تكنولوجي                             

                                  معهد اكتشاف وتطوير الدواء                                                        كلية الذكاء االصطناعى

 كلية الحقوق                                                  
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 :  رؤية الكلية 

مؤسسه متميزة ورائدة تعليميا وبحثيا و تطبيقيا   -جامعة كفر الشيخ  –والمصايد  أن تكون كلية علوم الثروة السمكية

 في مجاالت الثروة السمكية إقليميا ودوليا.

 لكلية :رسالة ا 

تسعى الكلية كمؤسسة تعليمية وبحثية حكومية إلى إعداد كوادر فنية متخصصة ذات مهارات تنافسية عالية , وإعداد 

باحثين متميزين , وخلق بيئة أكاديمية وتطبيقية فعالة تسهم في خدمة البيئة والمجتمع بما يتفق مع التوقعات 

 تحقيق رسالة الجامعة . المجتمعية من مؤسسات  التعليم العالي ويسهم في

 : أهداف الكلية 

 تشمل األهداف الستراتيجيه لكلية علوم الثروة السمكية و المصايد.

  -المحاور الثالثة :التعليم ,البحث العلمي وخدمة المجتمع من خالل :

 هدف رئيسي وهو تحسين مواصفات الخريج لكي يتالءم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا 

 العملية التعليمية بالكلية . رفع كفاءة 

 .   تطوير منظومة الدراسات العليا ودعم البحث العلمي 

 . تنمية خدمة المجتمع والعمل على تحقيق الرضا المجتمعي 

  االرتقاء بالقدرة المؤسسية للكلية 

 تأهيل الطالب تأهيال علميا جيدا لدراسة البيئة البحرية ومشكالتها واالستخدام الرشيد لمواردها 

 النهوض بشتى طرق الصيد واالستزراع السمكي في محافظة كفر الشيخ والمحافظات األخرى 

 إدخال أنواع جديدة من األسماك والقشريات والرخويات إلى مجاالت االستزراع والتفريخ 

 الخاصة التي تهتم باستغالل صالح والمؤسسات والشركات العامة وتقديم الخدمة والمشورة للم

 ة البحرية الحية وغير الحيةالمصادر الطبيعي

  العمل على تشجيع الطالب لدراسة علوم الثروة السمكية والمصايد وتوسيع دائرة معرفتهم بالواد ذات

 الصلة المرتبطة بالتنمية مع تأهيل البارزين منعم لنيل درجات عليا

  تحقيق التميز في التعليم الجامعي السمكي وفقا لمعايير الجودة الشاملة 

 وق العمل لجذب المزيد من خريجي الكلية من خالل تقييم مجتمعي شامل للبرامج الدراسية تهيئة س

 وتطويرها بما يتفق مع التنمية االقتصادية واالجتماعية

  بث الثقافة والوعي البيئي بين شتى قطاعات المجتمع وإنشاء المتاحف والمجموعات المرجعية لألحياء

 مجتها ونشرهاالبحرية وجمع البيانات العلمية وبر

 تشجيع البحث العلمي بأقسام الكلية المختلفة وفيما بينها وبين المعاهد العلمية القومية والعالمية 
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 أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 مالحظات الصفة االسم

 عميد الكلية              أ.د./ ابراهيم ابراهيم الهوارى

 

 حمد عبد الفتاح عرفه طايلأد/أ.

 

أ.د/ بقسم تصنيع االسماك 

 والبيوتكنولوجى

 

 

 

 د/ راضى على محمد على

 

 

استاذ مساعد / بقسم االستزراع    

 المائى

 

 أ.د / مالك محمد السيد خلف هللا

 
 أ.د/ بقسم االستزراع المائى 
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 راع المائىبقسم االستز مدرس د /اماني مختار عبدالملك

 

 بقسم تصنيع االسماك مدرس د/ زيزى ابراهيم السيد

 

 د /محمد ممدوح عبد الجيد

 
 بقسم االستزراع المائى مدرس

 

 د/ بهاءالدين حسن سعد
 مدرس مساعد

 بقسم االستزراع المائى

 

 د/ اسماء محمود النقراشي
 مدرس مساعد

 بقسم االستزراع المائى
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 الفقي  سعيدد / سمر 

 درس مساعدم

 بقسم االستزراع المائى

 

 

 د/ أحمد مصطفى الششتاوي

 

 مدرس مساعد

 بقسم تصنيع االسماك

 

 عبد هللا صالح يوسف
 مدرس مساعد

 بقسم االستزراع المائى

 

 عبد العاطي محمد عبد العاطي  
 مدرس مساعد

 بقسم تصنيع االسماك

     

 أحمد فاروق أبو زيد
 معيد

 ائىبقسم االستزراع الم
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 سمر توفيق عبد العزيز

 معيدة

 بقسم االستزراع المائى

 

 

 نورهان علي زكي ابو زهرة

 

 معيدة

 بقسم االستزراع المائى

 

 منار مجدى عبدالشكور

 معيدة

 بقسم تصنيع االسماك

 

 

 منى عبد الصمد عسس
  معيدة

 بقسم تصنيع االسماك

 

 أمل عبد النبي محمد
 معيدة

 بقسم تصنيع االسماك
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 حسام اسماعيل كيره

 

 معيد

 بقسم تصنيع االسماك

 

 
 

 اسراء عبدالرازق االحول

 معيدة

 بقسم تصنيع االسماك

 

 

 نادر ناجى محمد السيد

 

 معيد

 بقسم االستزراع المائى

 

 السيد متولي محمد خطاب    
 معيد                   

 قسم استزراع مائيب          
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 الجهاز اإلداري للكلية             

 

 الهوارى أ.د./ ابراهيم ابراهيم              

 عميد الكلية     

 

 

 

 

 

 وائل أحمد عبد القويأ /              

 أمين الكلية                     
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 الهيكل اإلداري بالكلية

  نــاألمي

 العمل القائم به االسم

 أمين الكلية وائل أحمد عبد القويأ /   

 

 -الب:ــقسم شئون الط

 العمل القائم به االسم

 مدير شئون الطالب أ / أشرف حسني السيد   

 مسئولة  الفرقة األولى                        أ / حنان ممدوح السيد المهيلي    

 الفرقة الثانية  مسئولة                       أ / نشوى عزت البريدي    

 مسئول الفرقة الثالثة والتجنيدوالتربية العسكرية أ / نهلة سالم عبد الحافظ    

 مسئول الفرقة الرابعة أ /  سلوى رضا إبراهيم أبو اليزيد

 

 -وحدة تكنولوجيا المعلومات:

 العمل القائم به االسم

 تمدير وحدة تكنولوجيا المعلوما م/ عبير عبد الرحمن الدرولي

 

 -رعاية الشباب: قسم 

 العمل القائم به االسم

 مدير رعاية الشباب أ /  أحمد محمد جاويش

 مسئول األنشطة –أخصائي  رعاية الشباب  أ /  أبو الفتوح عبد الرازق  

 مسئول التكافل االجتماعي  أ / سهير محمد على                
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 -:الخريجين والدراسات العليا شئون اعضاء هيئة التدريس والمعاشات وم اقسأ

 

 -قسم شئون العاملين:

 العمل القائم به االسم

 واألجازات مسئولة شئون العاملين  أ / هويدا جمال رشاد         

 -:الخزينة 

 العمل القائم به االسم

 مسئول الخزينة أحمد محمد جاويشأ / 

 -:مكتب االستحقاقات

 العمل القائم به االسم

 مسئول االستحقاقات أ / وليد متولي العكل

 -:المكتبة

 العمل القائم به االسم

 المكتبة ةمسئول مان جابر شاهينأ   / إي          

 -الكلية  :  معاون

 العمل القائم به االسم

 المعاون    الشحات محمد السعدني أ / 

 العمل القائم به االسم

 أ / حافظ إبراهيم حافظ
 -المعاشات  –مسئول شئون أعضاء هيئة التدريس 

 الشطب

 مسئول الخريجين أ / محمود ياسين إبراهيم جادو

 مسئول الخريجين أ / مها محمود بدير



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(13) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 -:مكتب العميد

 العمل القائم به االسم

 مكتب العميد سكرتيرة أ  /  وفاء محمد الدسوقي

 -:شئون هندسية

 العمل القائم به االسم

 ني ش هندسية ف أ  /  جمعة السيدعبد الوهاب

  -: المخازن

 العمل القائم به االسم

 مسئول المخازن أ / عمر محمد أبو سعده

 

 

 -األحواض والمعامل :

 

 -خدمات معاونة :

 

  رجة الجامعية األولى القواعد واللوائح التنظيمية واألكاديمية للد

 )مرحلة البكالوريوس( 

 : أوال: األحكام العامة

تمنح  جامعة كفر الشيخ بناء على طلب كلية علوم الثروة السمكية و المصايد درجة البكالوريوس في  (:1مادة )

 .علوم الثروة السمكية و المصايد

 د / عماد الشحات لولو
 مسئول األحواض والمعامل

 خدمات معاونة ثنية عبد الغفار عبد السالم



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(14) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

اريين )خريفي وشتوي( وفصل صيفي (: نظام الدراسة يتكون من ثالثة فصول دراسية فصلين إجب2مادة )

اختياري حيث تكون الدراسة على مدي أربعة سنوات وكل فصل دراسيا إجباريا يتكون من خمسة عشر أسبوعا 

 ما عدا فترة االمتحانات كما يتكون الفصل الصيفي من ثمانية أسابيع عدا فترة االمتحانات

 . (: لغة الدراسة األساسية هي اللغة اإلنجليزية3مادة) 

 (: أدوار التخرج سنوياً هي دور مايو ودور سبتمبر .4مادة)

 (: يشترط النتقال الطالب للمستوى األعلى أن يكون قد حصل على عدد الساعات الالزمة لالنتقال 5مادة)

 (: تطبق إحكام قانون الجامعات والئحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في هذه الالئحة 6مادة)

 :مستويات الدراسة  

 :يصنف الطالب أثناء دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس إلى أربعة مستويات دراسية 

  ساعة معتمدة بنجاح 30المستوى  األول : وهم الطالب الذين أتموا دراسة 

  ساعة معتمدة بنجاح 65ساعة معتمدة إلى اقل من  30المستوى الثاني : وهم الطالب الذين أتموا دراسة من 

 ساعة معتمدة بنجاح 96ساعة معتمدة إلى اقل من  65الث : وهم الطالب الذين أتموا من المستوى الث 

  ساعة معتمدة على األقل بنجاح  96المستوى الرابع : وهم الطالب الذين أتموا 

  ساعات معتمدة خالل أى مستوى وقام بتسجيل بعض مقررات المستوى  6إذا لم يتجاوز الطالب أكثر من

 التالي

  من حيث فرص الدراسة معاملة المستوى األقل .له يعامل 

 

                     

 

 البرامج الدراسية بالكلية   



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(15) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 برنامج االستزراع المائي -1

 برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي -2

 برنامج المصايد والبيئة المائية ) غير مفعل ( -3

برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي (   –ستزراع المائي يتم تشعيب الطالب لبرنامجين )برنامج اال -ملحوظة :  

بداية من المستوى األول الفصل الدراسي الثاني  بعد دراسة مادتين توجه الختيار البرنامج الذي يريد التخصص فيه  

0 

 

 

 -يدرس الطالب :

ة اعتبارا من هذا العام أوال: المقررات الدراسية المقررة على طالب الكلية ) الجدد ( الملتحقين بالدراس

 الجامعي . 

 )الفصل الخريفي(   المستوى  األول

 )الفصل الشتوي( المستوى االول

مجمو ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقــــــــرر الكود

 ع

ساعات 

 معتمدة

 2 3 - 2 - 1 كيمياء فيزيائية 110212

 مقدمة في علوم 110101

 الثروة السمكية 

1 - 2 - 3 2 

 3 4 - 2 - 2 ئيةعلم الالفقاريات الما 110103

 3 4 - 2 - 2 ميكروبيولوجى 110120

 3 4 - 2 - 2 مبادئ علم االقتصاد 110128

 2 3 - 2 - 1 اإلحصاء الوصفي 110134

 مقرر اجبارى جامعة 70201

 )لغة انجليزية( 

2 - - - 2 2 

المقررات الدراسي للعام 
  2019/2020الجامعى 



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(16) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 تصنيع األسماك( –لبرنامجي )االستزراع المائي    المستوى الثانى

 )الفصل الخريفي(

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 اء المائيةبيولوجيا األحي 0110114

 3 4 - 2 - 2 علم البيئة المائية 0110121

 3 4 - 2 - 2 مقدمة في علم وتكنولوجيا الغذاء 0110302

 3 4 - 2 - 2 كيمياء المياه واالراضى 0110216

تكنولوجيا تصنيع األعالف  0110311

 وتكوين العالئق

2 - 2 - 4 3 

 1مقرر اختياري جامعة  10000

 ت الزراعية الصغيرة()المشروعا

2 - - - 2 2 

  2مقرر اختياري جامعة  90000

 )أخالقيات ومهارات البحث العلمي(

2 - - - 2 2 

 19      اجمالى عدد الساعات المعتمدة 

 

 رنامج االستزراع المائى ب (شتوى )الفصل ال    المستوى الثاني

 
ساعات  مجموع زرعةورشة/م تطبيق تمارين محاضرة اسم المقــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 فلك وأرصاد جوية 110208

 3 4 - 2 - 2 علم األسماك 110102

 2 3 - 2 - 1 علم النباتات المائية 110104

 2 3 - 2 - 1 كيمياء عضوية 110213

 مقرر اجبارى جامعة  00000

 )حقوق إنسان والمواطنة( 

2 - - - 2 2 

 3 4 - 2 - 2 برنامج 1مقرر اختيارى 

 3 4 - 2 - 2 برنامج 2مقرر اختيارى 

 18      اجمالى عدد الساعات المعتمدة



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(17) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 يبرنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوج  (شتوى )الفصل ال    المستوى الثاني

  برنامج االستزراع المائي      )الفصل الخريفي (     ى الثالثالمستو              

ساعات  مجموع ة/مزرعةرشو تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 فسيولوجيا األحياء المائية 0110113

 3 4 - 2 - 2 وراثة وتربية األحياء المائية 0110127

 2 3 - 2 - 1 برمجيات الكمبيوتر وقواعد البيانات 110231

 2 2 - - - 2 مبادئ المحاسبة 0110131

 2 2 - - - 2 رشاديةاالرشاد السمكى وتخطيط البرامج اال 0110132

 (3مقرر اختيارى جامعة ) 50000

 دراسة الجدوى وتقويم المشروعات

2 - - - 2 2 

 (4مقرر اختيارى جامعة ) 20500

 مهارات التواصل

2 - - - 2 2 

 16      اجمالى عدد الساعات المعتمدة 

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 فيزياء عامة 0110308

 3 4 - 2 - 2 وراثة وتربية االحياء المائية 0110217

 2 3 - 2 - 1 بيولوجيا وجزيئات الخلية 0110314

برمجيات الكمبيوتر وقواعد  110231

 البيانات

1 - 2 - 3 2 

التحليل الميكروبيولوجى للمياه  0110312

 ومياه الصرف

2 - 2 - 4 3 

 (3مقرر اختيارى جامعة ) 50000

 دراسة الجدوى وتقويم المشروعات

2 - - - 2 2 

 (4مقرر اختيارى جامعة ) 20500

 مهارات التواصل

2 - - - 2 2 

 17      اجمالى عدد الساعات المعتمدة



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(18) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي )الفصل الخريفي (   المستوى الثالث

 

 

 

 برنامج االستزراع المائي )الفصل الشتوي (   المستوى الثالث

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 طرق وتكنولوجيا الصيد 0110202

 2 3 - 2 - 1 نظم زراعة األسماك 0110106

 2 3 - 2 - 1 تغذية اليرقات المائية 0110112

 2 2 - - - 2 1أساسيات اإلدارة  0110137

 1اختياري متطلب برنامج  0110304

 ميكروبيولوجيا الغذاء 

2 - 2 - 4 3 

  2اختياري متطلب برنامج  0110317

 علم النانو تكنولوجي وتطبيقاته

1 - 2 - 3 2 

 3اختيارى متطلب برنامج  0110222

 التغيرات المناخية والثروة السمكية 

1 - 2 - 3 2 

 16      إجمالي عدد الساعات المعتمدة

ورشة/م تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 زرعة

ساعات  مجموع

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 كيمياء وتحليل الغذاء 0110303

 2 3 - 2 - 1 تكنولوجي وتطبيقاته علم النانو 0110317

 3 4 - 2 - 2 ميكروبيولوجيا الغذاء  0110304

 2 3 - 2 - 1 تسويق وتجارة األسماك 0110133

 1متطلب اختيارى برنامج  0110214

 الكمياء البيئية

2 - 2 - 4 3 

 2متطلب اختيارى برنامج  0110112

 تغذية اليرقات  المائية

1 - 2 - 3 2 

 3لب اختيارى برنامج متط 0110137

 1أساسيات اإلدارة 

2 - - - 2 2 

 17      إجمالي عدد الساعات المعتمدة



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(19) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي   ) الفصل الشتوي (     المستوى الثالث

  برنامج االستزراع المائي )الفصل الخريفي (  المستوى الرابع                     

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 االستزراع البحري 0110107

 3 4 - 2 - 2 تغذية الحيوانات المائية 0110111

 2 3 - 2 - 1 اقتصاديات مشروعات الثروة السمكية 0110130

 4متطلب اختياري برنامج  0110108

 الزراعات المائية المتكاملة 

1 - 2 - 3 2 

  5متطلب اختياري برنامج 0110135

 إحصاء تطبيقي

2 - 2 - 4 3 

 6رى برنامج متطلب اختيا 0110122

 علم البيئة السلوكي

1 - 2 - 3 2 

 7متطلب اختياري برنامج  0110219

 البحيرات والمياه الداخلية 

1 - 2 - 3 2 

 17      إجمالي عدد الساعات المعتمدة

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين حاضرةم اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 3 4 - 2 - 2 إحصاء تطبيقي 0110135

 3 4 - 2 - 2 معالجة المياه ومياه الصرف 0110313

األمراض والسموم التي تنقل بواسطة  0110307

 الطعام

2 - 2 - 4 3 

 4متطلب اختياري برنامج  0110127

  كيمياء تحليلية

2 - 2 - 4 2 

 5متطلب اختيارى برنامج  0110206

 بيولوجيا المصايد

2 - 2 - 4 3 

 6متطلب اختيارى برنامج  0110111

 تغذية الحيوانات المائية 

2 - 2 - 4 3 

 17      إجمالي عدد الساعات المعتمدة



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(20) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي  )الفصل الخريفي (   المستوى الرابع

 

 

 

 

 برنامج االستزراع المائي  ( شتوي)الفصل ال  المستوى الرابع   

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة ـــــــــــرراسم المق الكود

 معتمدة

 2 3 - 2 - 1 بحث ومناقشة 

 3 4 - 2 - 2 استزراع الالفقاريات 0110110

 2 3 - 2 - 1 تفريخ الحيوانات المائية 0110115

 3 4 - 2 - 2 أمراض األسماك 0110123

 8اختياري برنامج  0110109

 ( )إنتاج أسماك الزينة

1 - 2 - 3 2 

 9اختيارى برنامج  0110306

 ) تكنولوجيا فحص الطعام (

2 - 2 - 4 3 

 10اختياري برنامج  0110125

 ( الحجر الصحي وطرق التغذية)

1 - 2 - 3 2 

 17      إجمالي عدد الساعات المعتمدة

 ساعات مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر كودال

 عتمدةم

 3 4 - 2 - 2 بيوتكنولوجيا البحار 0110316

 3 4 - 2 - 2 تكنولوجيا فحص الطعام 0110306

 3 4 - 2 - 2 السالمة الحيوية للغذاء  0110305

 2 3 - 2 - 1 بحث ومناقشة 

 7اختيارى برنامج  0110126

 ) الحجر الصحي و الرعاية الصحية (

2 - 2 - 4 3 

 8اختيارى برنامج  0110211

 )قواعد األمان للحفاظ على الحياة(

2 - 2 - 4 3 

 17      إجمالي عدد الساعات المعتمدة



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(21) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 برنامج تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي  ( شتوي)الفصل ال   المستوى الرابع

 

 بعض المقررات الدراسيه لسيت ثابتة كون الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة 

 

 

 

 

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق رينتما محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

 2 3 - 2 - 1 امراض القشريات والرخويات 0110124

تكنولوجيا تصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات  0110310

 البحرية

2 - 2 - 4 3 

 2 3 - 2 - 1 تشريعات وقوانين سمكية 0110209

 2 3 - 2 - 1 البرامج االحصائية لتحليل النتائج والبيانات 0110232

 2 3 - 2 - 1 مشروع التخرج 0110170

 12مقرر اختياري  0110220

 ديناميكا التلوث البحري

2 - 2 - 4 3 

 14      إجمالي عدد الساعات المعتمدة

ساعات  مجموع ورشة/مزرعة تطبيق تمارين محاضرة اسم المقـــــــــــرر الكود

 معتمدة

تكنولوجيا تصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات  0110310

 البحرية

2 - 2 - 4 3 

 3 4 - 2 - 2 بيوتكنولوجيا الغذاء 0110315

 2 3 - 2 - 1 مشروع التخرج 0110370

 9مقرر اختياري  0110232

 البرامج االحصائية لتحليل النتائج والبيانات

1 - 2 - 3 2 

 10مقرر اختياري  0110318

 األمراض المشتركة

2 - 2 - 4 3 

 13      إجمالي عدد الساعات المعتمدة
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 جة بحيث ال   در 100( الدرجة النهائية : تحسب النهاية العظمى لدرجات كل مقرر على أساس  1)

 على األقل من درجات التحريري  % 30درجة على أن يحصل الطالب على  50تقل الدرجة عن           

 وتوزع الدرجات كالتالي :        

أنشطة التعليم  أعمال السنة

 الذاتي

امتحان العملي 

 النهائي

امتحان 

 الشفهي

التحريري 

 النهائي

 االجمالى

10 15 15 10 50 100 

     

 وفى حالة المقررات التي  ال تتضمن دروسا عملية تكون الدرجة المخصصة لالمتحان   التحريري      

 درجة أنشطة تعليم   15امتحانات دورية وأعمال السنة , 15درجة وتوزع الدرجات المتبقية 60   

 0درجات الشفوي  10ذاتي ,      

 نأعضاء هيئة التدريس عن كل قسم علمي   في حالة التدريب الميدانييتم التقييمبواسطة لجنة م 

   التقرير ئول التدريب ( لمناقشة الطالب في   مس –باإلضافة إلى عضو جهة التدريب الميداني ) مدير     

 100 المقدم عن ذلك التدريب باإلضافة إلى طرق التقييم األخرى , وتحسب درجة التدريب على أساس     

  - درجة توزع كاألتي :         

 االجمالى أنشطة إضافية* امتحان الشفهي اختبارات ميدانية

50 20 30 100 

 وتشمل الدورات و الندوات والمؤتمرات والزيارات العلمية        

في حالة مشروع التخررج يرتم التقيريم بواسرطة المشررف األكراديمي ولجنرة أمتحانيرة مكونرة مرن 

 -لمشروع التخرج طبقا للقواعد اآلتية : أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويكون التقييم 

 درجة تقييم مخطط  المشروع المقترح  70 -

 درجة تقييم عرض التقرير النهائي   30 -

 

 
 القواعد المنظمة لشئون الدراسة واالمتحانات
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 (النهاية العظمى للمقررات :2)        

 درجة فإذا تم التصحيح طبقا لنهاية عظمى     100تحسب النهاية العظمى لدرجة كل مقرر بالكلية         

 درجة  100خرى فيجب أن تنسب إلى أ          

 ( التقويم والتقديرات :3)         

  فرري حسرراب المعرردالت   التراكميررة تحتسررب التقررديرات الترري يحصررل عليهررا الطالررب فرري كررل مقرررر والترري ترردخل          

 -كالتالي:

 التقدير    الرمز      عدد النقاط           النسبة المئوية للدرجة       

 ممتاز + +A 4الى  3.7من  %100الى  %95من 

 ممتاز A 3.7الى اقل من  3.4من  %95الى اقل من %90من 

 -ممتاز  -A 3.4الى اقل من  3.1من  %90الى اقل من %85من 

 جيد جدا + +B 3.1الى اقل من  2.8من  %85الى اقل من %80من 

 جيد جدا B 2.8الى اقل من  2.5من  %80الى اقل من %75من 

 جيد + +C 2.5الى اقل من  2.2من  %75الى اقل من %70من 

 جيد C 2.2الى اقل من  1.9من  %70الى اقل من %65من 

 مقبول + +D 1.9الى اقل من  1.6من  %65الى اقل من %60من 

 مقبول D 1.6الى اقل من  1.3من  %60الى اقل من %55من 

 -مقبول  -D 1.3الى اقل من  1من  %55الى اقل من %50من 

 راسب F 1اقل من  %50اقل من 

 

 

 

 نظام تأديب الطالب:ـ

 ( يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح الداخلية  3( من ذات الالئحة البند )124مادة )

 والتقاليد الجامعية وعلى األخص :                 

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية -1

 المخالفات والعقوبات التأديبية
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دراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال تعطيل ال -2

 الجامعية األخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها

 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها -3

 امتحان أو شروع فيه كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في -4

 كل إتالف للمنشات واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها -5

 كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها دون ترخيص سابق من السلطات المختصة  -6

توزيع النشرات آو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق  -7

 لسلطات الجامعية المختصة من ا

 االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب -8

( كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو الشروع فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو  من 125مادة )

 قي  المواد ويعتبر   راسبا يناوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في با

 0في جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب  

 ( العقوبات التأديبية هي :126مادة )

 التنبيه شفاهه أو كتابة -1

 اإلنذار -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية -3

 الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا -4

 تجاوز شهراالفصل من الكلية لمدة ال ت -5

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر -6

 وقف قيد الطلب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي -7

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر -8

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا -9

 حد أو أكثرالحرمان من االمتحان في فصل دراسي وا               

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر -10

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي -11
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الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب علية عدم صالحية الطالب  -12

 ية مصر العربيةللقيد أو التقدم إلى االمتحانات في جامعات جمهور

 التربية العسكرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. أصدر السيد / رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا  1973/  5/  6بناء على موافقة مجلس الشعب بجلسته في  -

 –لتعليم الجامعي ) الليسانس بتدريس التربية العسكرية بمرحلة ا 1973( لسنة  46بإصدار قانون رقم ) 

البكالوريوس ( بهدف تنمية الوعي العسكري لدى الطالب , وتنشئة أجيال من الشباب يصلح لتأدية الخدمة العسكرية 

وتأدية مهام وخدمات وطنية , وفقا لما تحدده له وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجامعات المصرية من خالل إنشاء إدارة 

 كل جامعة .للتربية العسكرية ب

الذي ينص  2006لسنة  129وقد تم تشكيل إدارة التربية العسكرية لجامعة كفر الشيخ تنفيذا للقرار الجمهوري رقم  -

على إنشاء جامعة كفر الشيخ واستقاللها عن جامعة طنطا , وتعتبر مادة التربية العسكرية مادة أساسية لطالب 

روح الوالء واالنتماء لديهم , هي شرط أساسي للحصول على المؤهل الجامعة لتأهيلهم للحياة العسكرية وتنمية 

العلمي للطالب , وتدرس من خالل دورات تدريبية قصيرة لمدة أسبوعين وتعقد خالل إجازة نهاية العام و نصف العام 

 إلعالن عنها مسبقا داخل الكليات .ويتم ا
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 األقسام  اإلدارية التي يتعامل معها الطالب

 

 

 

 -م شئون الطالب:قس

 

 االسم
 

 العمل القائم به

 مدير شئون الطالب أ / أشرف حسني السيد   

 مسئولة  الفرقة األولى                        أ / حنان ممدوح السيد المهيلي    

 الفرقة الثانية  مسئولة                     أ / نشوى عزت البريدي      

 والتربية العسكرية والتجنيدثالثة ال مسئول الفرقة حافظأ / نهلة سالم عبد ال    

 رابعةال مسئول الفرقة /  سلوى رضا إبراهيم أبو اليزيد أ

 كل فرقة مسئولتوجد في مدخل الكلية الرئيسي وتؤدي الخدمات للطالب عن طريق 

 :ـمؤداهالخدمات ال 

 ـ استخراج كارنيهات الكلية

 لدراسيةـ الحصول على إذن تحصيل الرسوم ا

 ـ تحديد إجراءات المعاملة العسكرية

 ـ اعتماد استمارات المدن الجامعية

 ـ اعتماد استمارات االشتراكات الخاصة بالسفر

 ـ الحصول على شهادة خاصة بالحالة الدراسية) بيان القيد( 

 للطالب الخريجين الشهادات وبيان الدرجات ـ استخراج 

 ء على المواعيد المحددة للتحويالتـ تحويل الطالب من والى الكلية بنا

 ـ اعتماد استمارات الكلية

 ـ القيام بأعمال تجهيز سفر الطالب للخارج

 ـ اعتماد استمارات دعم الكتاب

 ويتم السماح للطالب بتأجيل دخول االمتحانات في الحاالت اآلتية:ـ    

 شئون الطالب
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 األعذار المرضية:ـ 1

لتوقيع الكشف الطبي عليه بسبب مرضه وعدم استطاعته  يتقدم الطالب بطلب لتحويله الى اللجنة الطبية

 دخول االمتحان

 إيقاف القيدـ 2

 يتم إيقاف قيد الطالب في الحاالت اآلتية:ـ     

 أ ـ رعاية الطفل للطالبات  

 دسبب التجنيبب ـ             
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معات وتعد هي أول الئحة تعتمد للدراسات العليا تم اعتماد الئحة الدراسات العليا للكلية من قبل المجلس األعلى للجا

رئيس الجامعة على فتح / في علوم الثروة السمكية والمصايد في جامعات مصر وقد وافق السيد األستاذ الدكتور 

( على أن يبدأ   والبيوتكنولوجى تصنيع األسماك –باب التقدم للدراسات العليا بالكلية لقسمي ) االستزراع المائي 

 م.2017/2018العام  من العمل

 -فرص العمل المتاحه لدى أخصائى االستزراع المائى:                            

 . التعيين كمعيد بالكلية 

 مراكز ومعاهد البحوث القوميه التابعة لوزارة البحث العلمى  

   مراكز البحوث التابعه لوزارة الزراعه ومنها مراكز بحوث الثروة السمكية                              

 البحرية والعذبةخات والمزارع التابعة لها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكافة فروعها والمفر(( 

 االستزراع السمكى )العذب والبحرى(  

  مكتب استشارى فى االستزراع السمكى )تحليل وتشخيص وعالج جودة مياه ومراض االسماك (  

 عالف وتركيب االعالف واالتجار بها ايضااالشراف على مصانع اال. 

 شركات االدوية والخامات ومعدات االستزراع السمكى.  

 انشاء مزرعة خاصة 

  -فرص و اماكن العمل المتاحه ألخصائي التصنيع والبيوتكنولوجى:                   

 التعيين كمعيد بالكلية 

   العلمىمراكز ومعاهد البحوث القوميه التابعة لوزارة البحث 

   . مراكز البحوث التابعه لوزارة الزراعه ومنها مراكز بحوث الثروة السمكية 

   مصانع االغذية واللحوم واالسماك.أخصائي مراقبة جودة تصنيع ب 

    .أخصائي مراقبة واشراف على خطوط االنتاج بمصانع االغذية واللحوم واالسماك 

 لصحى التابعه للمطارات والموانئ.جر اخصائي تفتيش على اللحوم واالسماك بمراكز الحا 

     أخصائي تفتيش على االغذية التابع لجهاز حماية المستهلك ولجان ضبط االسواق و الشركات 

 العامله فى مجال االستيراد والتصدير. 

    العمل بالمعامل البحثية التابعة للهيئات والجامعات و مصلحة الطب الشرعى والسموم. 

 مصانع االعالف. 

     مشروع خاص 

 الدراسات العليا



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(29) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

     

 

 

                                                                                                                                                                  مكتبة     مسئول ال

 العمل القائم به االسم

 تبةمسئولة المك إيمان جابر شاهينأ  /  

 

تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوير وتنمية العملية التعليمية داخل الكلية وذلك عن طريق اقتناء وتوفير 

الكتب والمراجع العربية واالجنبية ومتابعة احدث الطبعات من معرض القاهرة الدولى للكتاب ودور النشر 

ك شراء الدوريات العربية من دور النشر وشراء الدوريات االجنية عن طريق مراسلة الناشرين بالخارج وكذل

 .المختلفة كما تقوم باقتناء المجالت العلمية من الجامعات المصرية وجامعات الدول العربية

 ـ شروط االستعارة الخارجية:.

 كتاب 2للطالب الحق فى االستعارة فى حدود عدد  -1

 ان يكون الطالب مسدد للرسوم الدراسية -2

 ال حق له فى االستعارة غير ذلك من الطالب -3

 كيفية استخراج كارنيه االستعارة:.ـ 

 ان يكون الطالب مسدد للرسوم الدراسيه -1

 يسلم الطالب استمارة ضمان تستوفى بياناتهاوتختم بشعار الجمهورية -2

 صورة الى امين المكتبة 2يقدم الطالب استمارة ومرفق بها عدد  -3

داخلية فهى فى ب الكارنيه ويحدد له عدد ايام االستعارة الخارجية اما اليقوم امين المكتبة بتسليم الطال -4

 .جميع ايام االسبوع

 

 

 

 

 
 

 

 

 المكتبة
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األقل إما الطالبات فيمكن لهم االلتحاق  قبول الطالب السابق إقامتهم بشرط نجاحهم بتقدير جيد على -1

 بتخلف مادة في حالة وجود أماكن خالية

 أن يكون الطالب منتظما بالجامعة في أقسام الليسانس والبكالوريوس  -2

أن يكون من غير سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها التي يرى مجلس إدارة المدن  -3

كيلو مت على األقل مع مالحظة الطرق الترابية  50ى مسافة سهولة المواصالت إليها أن تكون عل

 والتي ليس عليها مواصالت

 إال يكون قد صدر ضده عقوبات تأديبية من الجامعة أو الجامعات األخرى -4

 أال يكون قد وقع عليه إثناء اإلقامة بالمدن عقوبة الحرمان من اإلقامة من العام السابق مباشرة -5

 وم إقامة للمدن الجامعية أو أى مستحقات أخرىأال يكون مستحقا عليه رس -6

 إن تثبت لياقته الصحية -7

 أال يكون من الطلبة المتزوجين -8

 ية .بالنسبة للحاالت المرضية يكون القبول بتقرير من اللجنة الطب -9
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 -قسم رعاية الشباب:

 العمل القائم به االسم

 مدير رعاية الشباب أ /  أحمد محمد جاويش

 مسئول األنشطة –أخصائي  رعاية الشباب  أ /  أبو الفتوح عبد الرازق  

 مسئول التكافل االجتماعي  أ / سهير محمد على                

 

 الخدمات واألنشطة 

 يقوم قسم رعاية الشباب بالكلية بالخدمات واألنشطة التالية:ـ 

 -ـ إشباع رغبات وهويات الطالب في األنشطة التالية:1

 ) رياضيةـ جوالة ـ رحالت ـ ثقافية ـ اسرـ فنية ـ تكنولوجيا ومعلومات ـ اجتماعية (         

 ـ صرف المساعدات االجتماعية للطالب الغير قادرين .2

 ـ تحويل الطالب المرضى إلى المجمع الطبي والى المستشفى .3

 ـ دعم الكتاب الجامعي للطالب المستجدين4

 ب خالل العطلة الصيفيةـ استخراج جوازات سفر الطال5

 ـ إخالء طرف الخريجين6

 ـ اصدرا خطابات التدريب للمراكز الطبية والمستشفيات بالتعاون مع شئون الطالب 7

 . ومتابعة تقارير الطالب    

 

 

 

 

 رعاية الشباب
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 اتحاد الطالب

 -هو التنظيم الذي يمارس من خالله الطالب مختلف األنشطة وذلك عن طريق اللجان اآلتية:

 :لجنة الرياضيةأوال:. ال

يقوم النشاط الرياضي بالكلية بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي باإلدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ دوري في األلعاب  

 -الكرة الطائرة ( ومسابقات األلعاب الفردية )  تنس الطاولة  –كرة اليد  –كرة السلة  –الجماعية للطالب في العاب ) كرة القد م 

 –التنس االرضى  –السباحة  –الكاراتيه  –المالكمة  –الجودو  –المصارعة  –كمال األجسام  –رفع األثقال  –القوى  العاب

الجمباز ( كما يقام  دوري الجامعة للطالبات في  –السالح  –كرة السرعة  –مصارعة الذراعين  –اللياقة البدنية  –االسكواش 

   تنس الطاولة ( تقام مسابقات فردية للطالبات في  –ائرة الط –كرة السلة  –األلعاب ) كرة اليد 

 –السباحة  –الجمباز  –مصارعة الذراعين –اللياقة البدنية  –االسكواش  –كرة السرعة  –تنس أرضى  –) العاب القوى 

 ارات المشاركة التايكندو ( ويحق للطالب الجدد االشتراك في األنشطة الرياضية المختلفة بعد اجتياز اختب –الكاراتيه 

 ثانيا:اللجنة االجتماعية والرحالت :.

تعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب بعضهم وبعض وبين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 بالكلية 

 اختيار الطالب والطالبة المثاليين                            -

 تنظيم حمالت التبرع بالدم بالكلية  -

 عمل مسابقات في المجال االجتماعي واألبحاث على مستوى الكلية والجامعة  -

 تنظيم الرحالت الترفيهية والعلمية والمعسكرات االجتماعية  -

 إقامة المشروعات الخيرية لصالح الطالب . -

 ثالثا:اللجنة الثقافية:.

طور طاقاته وتنوع ملكات الفكر لديه وتقوم اللجنة الثقافية ال شك أن للثقافة دورا هاما في حياة اإلنسان فهي تجدد  األفكار وت

بالكلية بتوجيه الطالب في المجال الثقافي من خالل إقامة االحتفاالت الرسمية والمهرجانات الثقافية واللقاءات الثقافية واألدبية 

علمية ( والقيام بالرحالت الثقافية  –ية اجتماع –دينية  –والدينية ؛ إقامة المسابقات الثقافية في جميع المجاالت ) ثقافية 

والعلمية في جميع أنحاء الجمهورية والمشاركة فى المسابقات التي ينظمها المجلس األعلى للشئون اإلسالمية واإلدارة العامة 

 لرعاية الشباب بالجامعة والجامعات المصرية 

 رابعا : لجنة األسر:.

 –رائد يكون بمثابة رب هذه األسرة وذلك لممارسة االنشظة ) الثقافية  هي عبارة عن مجموعة من الطالب يلتفون حول

 الفنية ( –العلمية  –الرياضية  –االجتماعية 

 مراحل تكوين األسرة -1
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 يتقدم رائد األسرة بطلب إلى رائد لجنة األسر باتحاد طالب الكلية موضحا به اسم األسرة -2

 بيان بتشكيل األسرة -3

 أهداف األسرة -4

 ة على مدار العامخطة نشاط األسر -5

 ( طالب وطالبة 50أسماء الطالب المشاركين في األسرة بحيث ال يقل عددهم عن )  -6

 رائد لجنة األسر ( ويسلم إلى رعاية الشباب بالكلية –يعتمد الملف من ) رائد األسرة  -7

تمادها من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية وبعد ذلك من السيد األستاذ ال تمارس األسرة نشاطها إال بعد اع -8

 الدكتور / رئيس الجامعة

 خامسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة:.

يهدف النشاط إلى تنمية المهارات الخاصة لدى الطالب وتساعده على تنمية روح القائد بداخله ويساعد على إعداد القيادات 

ية شعور الطالب بذاته وانتمائته القومية والوطنية بما يحقق له الرضا عن نفسه وتفعيل دورهم في القيادة بغرض الطالبية وتنم

 إعدادهم للمستقبل

 سادسا: النشاط  الفني:.

 تختص لجنة النشاط الفني بما يلي 

مواهبه ورفع تنمية النشاط الفني للطالب والعمل بما يتفق مع أغراضه السامية وإتاحة الفرصة إلبراز  -1

 مستوى إنتاجه الفني 

 تشجيع األنشطة الفنية والهويات للطالب ودعمها  -2

على الطالب ذوى المواهب الفنية التقدم مع بداية العام الدراسي  لتسجيل أسمائهم برعاية شباب الكلية وفقا 

 لمواهبهم

 سابعا النشاط العلمي والتكنولوجي:.

االبتكارية والعلمية ووضع ابتكاراتهم موضع التنفيذ واالشتراك في  وهو يهدف إلى رعاية الطالب ذو القدرات

 األبحاث العلمية على مستوى الجامعات وتنمية مهارتهم العلمية المختلفة 
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 يحصل الطالب على الخدمة الصحية من :.

 تي المتفرع من شارع  الجيشمستشفى مبارك الجامعي وتقع في مدينة طنطا أخر شارع الدكتور محمود نجا -أ  

 مستشفى الجامعة الطالبية بكفر الشيخ ويقع المبنى بجوار كلية العالج الطبيعي -ب 

 -خدمات مستشفى الجامعة:

 –عظام  –صدرية  –الجلدية  –رمد        –انف وأذن  –ـ الكشف الطبي على الطالب في الحاالت العادية مثل باطنه 1

 كافة اإلمراض المعدية

 جراء العمليات الجراحية للطالب ) العمليات الصغيرة(ـ ا2

ـ تحويل الطالب إلجراء العمليات الجراحية إلى الجهات التي يتوفر بها  إمكانيات إجراء عمليات كبيرة ال تتوفر 3

 بمستشفى مبارك

 الكليةـ القيام بصرف العالج مجانا للطالب من المستشفى وفى حالة عدم توافره  يصرف نصف العالج من 4

 ـ تحويل طالب مرض الفشل الكلوي للعالج داخل محافظتهم5

 ـ تحويل الطالب مرضى األمراض العقلية والنفسية للعالج الخارجي6
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 الباب اخلامس
 

 -المجال الفني :  -أوال : 
  
 –لمختلفة ) مسرح م عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشاركة في األنشطة الفنية ات .1

 –الكاريكاتير  –الجرافيك  –البوستر الفني –التصوير الضوئي  –عزف (  فن تشكيلي ويشمل ) الرسم  –غناء 

 الكوميك ستريبس (  –الخط العربي 

( طالب وطالبة في هذه المجاالت تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب النشاط  50تقدم لالشتراك عدد )  .2

 المتميز فيه .

مل مسابقات داخلية في مجال الفن التشكيلي الختيار الطالب الذين سوف يشتركون في مسابقة المعرض الفني ع .3

 على مستوى الجامعة .. 

 العزف (  –الغناء الجماعي  –اإلنشاد الديني  –عمل مسابقة في مجال ) الغناء الفردي  .4

 تيار وتكوين فريق المسرح بالكلية عمل مسابقة بين الطلبة والطالبات في مجال األداء المسرحي الخ .5

     والغناء في أسبوع  ومسابقة العزف المعرض الفني ) جرافيك ( المشاركة في مسابقة )مسابقة

 . م. 2019شباب الجامعات الثاني عشربجامعة كفر الشيخ خالل شهرفبراير  .6

الشباب بالجامعة ) إدارة النشاط تمت المشاركة في مسابقة المعرض الفني الذي أقامته اإلدارة العامة لرعاية  .7

التصوير الزيتي (  –الخط العربي  –البوستر الفني  –الكاريكاتير  –الفني ( في مجاالت ) التصوير الضوئي 

( طالبات من المتميزين في الفن التشكيلي على مستوى الكلية  في هذه  3( طالب و )  5بمشاركة عدد ) 

 : مركز الثاني على مستوى الجامعة في المسابقة بالمراكز اآلتيةالمجاالت وقد تم حصول الكلية على ال

 الفرقة األول       أحمد علي الدين الجرافيك الطالب / أول ( )مركز 

   مركز الثاني( الجرافيك   الطالب / خالد وليد عبد الرحمن عثمان  الفرقة الثانية ( 

 ** الجامعة مستوى على **المشاركات

  الفنية الكبرى في مجال المسرح ) مركز الفنون ( والتي نظمت باإلدارة العامة لرعاية المشاركة في الورشة

 الشباب .

 المشاركة في الورشة الفنية الكبرى في مجال العزف والغناء ) مركز الفنون ( والتي نظمت بكلية التربية النوعية 

 م 2018/2019األنشطة الطالبية خالل عام   
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 الفنون (  والتي نظمت بكلية التربية  المشاركة في الورشة الفنية الكبرى في مجال الفنون التشكيلية ) مركز

 النوعية .

  دراما )   ومسرحية   م.. 24/5/2019حتى  16/4ملتقى الفنون المسرحية على مستوى الجامعة في الفترة من

المركز األول ديكور على مستوى ) الفرقة الرابعة (  هاجر رمضان نصار( و حصول الطالبة / الشحاذين 

ب / أحمد محمد الشهداوي ) الفرقة الثالثة ( .والطالبة / منار مصطفى علي شدو  ) الجامعة . وكل من الطال

الفرقة األولى(..والطالب / بهاء أشرف رضوان ) الفرقة األولى ( على شهادة تميز في التمثيل المسرحي 

 وحصول العرض على المستوى الرابع . 

 *األنشطه التي تم تنفيذها داخل الكليه **

 شكيلية للطالب ) ترم أول ( ت) ورشة فنون 

  

 2018/2019ني على مستوى الجامعة ) ترم اول ( المعرض الف                     
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 2018/2019ني على مستوى الجامعة ) ترم اول ( لمعرض الفنتائج ا

 

 
                                  

 م ) ترم ثان (2018/2019ض الفني بالكلية المعر                                      
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 م 2018/2019 ( دراما الشحاذينمشاهد من مسرحية ) 

 

      
 

 
                         

  2018/2019الترم الثاني ( نتائج مسابقة المسرح )                       

 
 

 -المجال الثقافي : -ثانيا : 
  تم عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشاركة في األنشطة الثقافية المختلفة )  حفظ وتالوة

 واية .الر –تأليف مسرحي  –مقال  –قصة  –شعر  -حفظ األحاديث النبوية بأسانيدها  –وتجويد القرآن الكريم 

  ( طالب وطالبة في هذه المجاالت تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب   50وقد تقدم لالشتراك عدد )

 النشاط المتميز فيه .
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 الختيار الطالب الذين سوف يشتركون في لقرآن الكريم واألحاديث النبوية عمل مسابقات داخلية في حفظ ا

 المسابقة الثقافية  على مستوى الجامعة .. 

  اكتابة القصة القصيرة  –التأليف المسرحي –كتابة المقال   –عامية (  –عمل مسابقة في مجال  الشعر ) فصحى

 كتابة الرواية    –

  ( الذي أقامته اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة 7تمت المشاركة في مسابقة ) إبداع. 

   كتابة –التأليف المسرحي –كتابة المقال   –عامية (  –( في مجاالت )الشعر ) فصحى  الثقافي) إدارة النشاط

 كتابة الرواية  (  –القصة القصيرة 

 

 الجامعة ( مستوى على تحقيقها تم التي ) المراكز           
 

    الثالثةمسرحي  الطالب /أحمد محمد الشهداوي        الفرقة  تأليف) ) المركز الثاني 

 

 ** الجامعة مستوى على **المشاركات
 

  ( طالب وطالبة  30المشاركة في ورشة إعداد القادة الشباب إلدارة المستقبل بمركز التطوير التكنولوجي بعدد  )

 . 

 **األنشطه التي تم تنفيذها داخل الكليه **                             

  ( طالب وطالبة  20مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم و األحاديث النبوية لعدد )  من الكلية لمدة ثالث ايام

 (  طالبات للمشاركة في المسابقة الكبرى للقرآن الكريم  3(  طالب و )  3واختيار ) 

                             . المشاركة فى مسابقة في المعلومات العامة 

 .المشاركة فى الحفل الثقافي الفني 

 ع.         المشاركة فى نادي األدب وموعده الثالثاء من كل أسبو 

 . المشاركة فى ندوة دينية بالتعاون مع وزارة األوقاف 

 -المجال االجتماعي والرحالت : -ثالثا : 
 

   م وذلك للتعرف على  2019/  2018إعداد وتجهيز دليل الطالب الجدد لطالب الفرقة األولى للعام الجامعي

 الكلية وأقسامها .
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   , وكذلك التعرف على األنشطة المختلفة التي  تقدمها الكلية من خالل ونظام الدراسة بها والساعات المعتمدة

قسم رعاية الشباب  بالكلية , وكذلك التعرف على الدور الذي تقدمه المكتبة للطالب . وقد شارك كل أقسام الكلية 

 في إعداد الدليل .

 اب القمرى رئيس الجامعه والسيد حفل استقبال الطالب الجدد تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / ماجد عبد التو

االستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف دسوقى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطالب ولقاء السيد األستاذ 

الدكتور / عميد الكلية ورائد الشباب والسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسادة 

ة المعاونة والسيد /أمين الكلية وإدارة الكلية للترحيب بالطالب الجدد في بداية العام أعضاء هيئة التدريس والهيئ

 بالكلية . 1الدراسي الجديد وذلك بمدرج 

   ( تم عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشاركة في األنشطة االجتماعية المختلفة

 ألبحاث االجتماعية ( .الطالب والطالبة المثالية  ا –الشطرنج   

  (طالب وطالبة في هذه المجاالت تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب  50وقد تقدم لالشتراك عدد )

 النشاط المتميز فيه .

   األبحاث االجتماعية ( . -الطالب والطالبة المثالية  –عمل مسابقات داخلية في )  الشطرنج 

 ت عنوان) استراتيجية إدارة األزمات والكوارث ( بحضور عدد ) عمل ندوة في مجال االزمات والكوارث تح

 ( طالب وطالبة. 115

 

 ** الجامعة مستوى على **المشاركات والمراكز المحققة                              
         

  ب من ( طال 3م باشتراك عدد ) 2018/ 11/  20طالبات ( على مستوى الجامعة في  –مسابقة الشطرنج ) طلبة

 الذين حصلوا على المراكز األولى في مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية ..

  لمركز الفائزبا( طالب  1م بعدد ) 18/10/2018الجامعة في  مستوى على المثالية والطالبة الطالب مسابقة

على المركز الفرقة الرابعة .وقد حصل الب / باسل أحمد عبد العزيز  الط -:  األول على مستوى الكلية وهو

 . الرابع على مستوى الجامعة

  خان الخليلي والحسين . –مول مصر  –الرحالت الترفيهية على مستوى الجامعة . ورحلة إلى دريم بارك 

 . مسابقة االبحاث االجتماعية 

  (  حفلdish party  . داخل الكلية ) 

 

 **األنشطه التي تم تنفيذها داخل الكليه *
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 الثالثة والرابعة من الفرثة طالب 2م وتقدم لها عدد2018/ 14/10المثاليه يومي الثالثاء  مسابقة الطالب والطالبه

. 

 وأسفرت عن حصول  :- 

      الطالب المثالي( الطالب / باسل أحمد عبد العزيز      الفرقة الرابعة ( 

 م 2018/2019إجراء انتخابات اتحاد طالب الكلية للعام الجامعي 

لجدد تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعه والسيد حفل استقبال الطالب ا -

االستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف دسوقى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطالب ولقاء السيد األستاذ الدكتور 

 / ابراهيم ابراهيم الهوارى عميد الكلية

 

 م2018/2019لجدد للعام الجامعي استقبال الطالب ا حفلجانب من 
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 السيد األستاذ الدكتور/ إبراهيم الهواري عميد الكلية أثناء متابعته ألعمال االنتخابات بالكلية مع 

 مدير رعاية الشباب بالكلية , د /أبو الفتوح عبد الرازق مسئول األنشطة   –السيد األستاذ / أحمد جاويش 
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 م 10/11/2018طالبات( في  -مسابقه الشطرنج )طلبه                           

 

 

 

 

  على مستوى الكلية (dish party)حفل 
 

    

 

 

 

 

  -قافلة إرشادية : 
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نظم اتحاد طالب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ, حملة تحت عنوان "خد فكرة واشتريه صح  -

ك, وفوائدها, وكيفية التمييز بين السمك الطازج والفاسد, وأيًضا كيفية شراء بكرة", وذلك للتوعية بأهمية األسما

يم,وقد أكد السيد األستاذ الدكتور / ابراهيم ابراهيم السمك الُمملح كـ"الفسيخ والسردين" بمناسبة أعياد الربيع وشم النس

صح بكرة", يتم تنفيذها للعام  فى تصريح خاص لـ"الدستور", أن حملة "خد فكرة واشتريه الهوارى عميد الكلية

 باعتبارها الثانى على التوالى, والهدف منها خدمة المجتمع, خاصةً أهالى كفر الشيخ, لخبرة طالب الكلية باألسماك

وأكد أن الحملة استمرت على مدار ثالثة أيام, وتنقلت من جامعة كفر الشيخ, إلى الشوارع ..الوحيدة فى منطقة الدلتا

كفر الشيخ الرياضى, للوصول ألكبر عدد ُممكن من سكان المحافظة, وتم خاللها توعية كافة العامة, ونادى 

المواطنين بأهمية األسماك وفوائدها وكيفية التمييز بين السمك الطازج والفاسد, وذلك بعد أنه تم رصد حاالت تسمم 

الحملة كانت جيدة للغاية, حيث أعرب  وأضاف أن ردود األفعال تجاه .من األسماك الُمملحة خالل السنوات الماضية

 المواطنين عن سعادتهم بالحملة

الوكالء, عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد, والسادة  إبراهيم الهوارى /تحت إشراف الدكتور الحملة جاءت -

قد تم توجية و.رعاية الشباب بالكلية, وبالتعاون مع مجلس اتحاد الطالب وعلى رأسهم اللجنة االجتماعيةومدير

نصيحة للمواطنين بشراء األسماك الُمملحة خالل أعياد الربيع وشم النسيم من أماكن موثوق فيها, واالبتعاد عن 

 ..المحالت المغمورة, مشيًرا إلى استمرار حملة "خد فكرة واشتريه صح بكرة", والتوسع فيها خالل السنوات القادمة

 

 ( صح بكرةخد فكرة واشتريه  القافلة اإلرشادية )
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 -المجال الرياضي : -رابعا : 

 

تم عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشاركة في األنشطة الرياضية المختلفة )  كرة قدم  .1

التنس األرضي  –تنس الطاولة  –المصارعة  –الكاراتية  –الكرة الطائرة –كرة سلة  –كرة يد  –خماسي  -كبير

 سالح شيش .... ألخ (  –ألعاب القوى  –السباحة  –التايكوندو  – المالكمة –

(  طالب وطالبة في هذه األلعاب تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب اللعبة  50وقد تقدم لالشتراك عدد )  .2

 المتميز فيها .

لطالب الذين م   الختيار ا17/11/2018حتى  6/11عمل مسابقات داخلية في هذه األلعاب خالل الفترة من  .3

 سوف يشتركون في المسابقات الرياضية على مستوى الجامعة ..

 أسبوع األنشطة الرياضية المتكاملة على مستوى الجامعة . .4

                         

 **األنشطه التي تم تنفيذها داخل الكليه **

    ( طالب 50م بعدد ) 9/11/2018حتى 6/11/2018الدوري الرياضي الداخلي للكلية  ) قدم خماسي ( من

 بمالعب التربية الرياضية ) ترم أول ( 

 24م. بمشاركة  16/11/2018حتى 12/11الطاولة .من الدوري الرياضي الداخلي في تنس  -

 طالب.    

 م 2019كأس العميد في كرة القدم الخماسية  ) ترم ثان  (  خالل شهر مارس  -

 

 ي المهرجان الرياضي الثاني بجامعة كفر الشيخ تم تكريم فرق سمكية الحاصلة ع مراكز مختلفه ف -

 

 تكريم فريق كرة قدم خماسي بنات " لحصوله على المركز الثاني على مستوى جامعة كفر الشيخ " -
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 تكريم فريق الكرة الطائرة بنين " لحصوله على المركز الثالث على مستوى جامعة كفر الشيخ " -

 

متر على  100لمركز الثالث في ألعاب القوى جري تكريم الطالب / محمد عاطف " لحصوله على ا -

 مستوى جامعة كفر الشيخ

 شرف " لتدريبه فريق كرة القدم بنات "أتكريم الكابتن / محمد  -

 

 

 فاعليات الدوري الداخلي الخاص بالكلية جانب من 

 

 م2018نوفمبر     المدفعجية تيم* *على *سمكية تيم*فوز و

 تحت رعاية

 عميد الكلية ورائد الشباب ر / ابراهيم الهواريالسيد األستاذ الدكتو
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 المهرجان الرياضي الثاني بجامعة كفر الشيخفعاليات جانب من 

 2019إبريل 
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 المهرجان الرياضي الثاني بجامعة كفر الشيخفعاليات جانب آخر من 

 2019إبريل 
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 -مجال الجوالة والخدمة العامة : -خامسا: 

تم عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشاركة في أنشطة الجوالة والخدمة العامة   .1

الرحلة الخلوية ورحلة  –تخييم  –طهي خلوي  –سمر  –ديني  –ثقافي  –رياضي  –فني  –المختلفة )  كشفي 

 أعمال الريادة (  –ة الخدمة العام –الشروق 

( طالب وطالبة في هذه المجاالت  تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب  40وقد تقدم لالشتراك عدد)  .2

 المجال  المتميز فيه  .

تكوين عشيرة الجوالة والجواالت من طلبة وطالبات الكلية من الذين تم اختيارهم لتمثيل الكلية في مهرجان  .3

 .  على مستوى الجامعة  و الجامعات المصرية الجوالة والخدمة العامة

 

 مصر ( مستوى جامعات على تحقيقها تم التي ) المراكز
  الثاني عشر بجامعة كفر  بمهرجان الجوالة والخدمة العامة بأسبوع شباب الجامعات المصريةالمركز الثاني

 (. 2019) صيف  الشيخ 

 ** الجامعة مستوى على **المشاركات
 

   دورة في إعداد القادة على مستوى الجامعة .المشاركة فى 

 . المشاركة بعناصر من جوالي وجواالت الكلية في منتخب الجامعة 

 **األنشطه التي تم تنفيذها داخل الكليه **
 

  جوال  20م بعدد 10/2018/ 26حتى  22/10أسبوع خدمة عامة للجوالين والجواالت بالكلية في الفترة من

 الي وجواالت التربية الرياضية    ) ترم أول (.وجوالة باالشتراك مع جو

  .  دورة تدريبية في المجال الكشفي على هامش أسبوع الخدمة العامة 

 .  الرحلة الخلوية للجوالين ورحلة الشروق للجواالت في نهاية أسبوع الخدمة العامة 

 . محاضرة كشفية بإحدى قاعات الكلية لعشيرة الجوالة 

 التدريبية لعشيرة الجوالة والجواالت بالكلية جانب من افتتاح الدورة

 م2018نوفمبر
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 م 2019/ 2018جانب من ورشة العمل لعشيرة  الجوالة بالكلية 
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 -:  المجال العلمي و التكنولوجي -سادسا:      

كة في األنشطة العلمية المختلفة )  أبحاث تم عمل لقاء تمهيدي بالطالب القدامى والجدد الراغبين في المشار .1

 مبتكرات (  -مخترعات –علمية 

( طالب وطالبة في هذه المجاالت  تم تصنيفهم باستمارات مشاركة كل حسب  20وقد تقدم لالشتراك عدد  ) .2

 المجال  المتميز فيه  .

م اختيارهم لتمثيل الكلية في تكوين جماعة النشاط العلمي والتكنولوجي  من طلبة وطالبات الكلية من الذين ت .3

 المسابقات العلمية التي تنظمها اإلدارة العامة لرعاية الشباب ...... 
 

 **         الجامعة مستوى الكلية و على **المشاركات
 

 

   المشاركة في المسابقة العلمية الكبرى لألبحاث العلمية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى

 ي تقيمها اإلدارة العامة لرعاية شباب الجامعة  . الجامعة الت

 .عمل النشرات العلمية والمجالت العلمية لخدمة طلبة وطالبات الكلية 

 . المساعدة في توزيع الكتاب الدراسي مجانا على أكثر الطالب المحتاجين 

 . المسابقات العلمية التي تنظمها اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة 

 العلمية للمزارع السمكية وشركات السماد ومصانع تصنيع التونة والسردين وتمليح  الفسيخ  الرحالت

 0وبركة غليون وشركة مياه الشرب و الصرف الصحي 

  يوم  16تشرفت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ بأستضافت ختام فاعليات حملة ال

في " دور الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأه " لمنهاضة العنف ضد المرأه تحت عنوان 

بحضور السيد االستاذ الدكتور / ابراهيم الهواري "عميد الكلية"والسيد االستاذ الدكتور / م 18/12/2018

مصطفى مطاوع "عميد كلية الدراسات االسالمية بنات بكفر الشيخ" والسيد االستاذ الدكتور / نظير عياد 

 سالمية بنات بكفر الشيخ" والدكتوره / أسماء النقراشي "منسق الحمله بالكلية" "وكيل كلية الدراسات اال

 . والسادة الوكالء واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالكليه 

  بكليه الذكاء االصطناعي بجامعه كفر الشيخ الملتقي الثاني الكتشاف  21/4/2019االحد الموافقأقيم يوم

بحضور  بين من الطلبه والباحثين الخاص بكليه علوم الثروه السمكيه والمصايدهوين والموورعايه النابغ

االستاذ الدكتور رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور /ابراهيم الهواري عميد الكليه وباقه من الساده اعضاء هيئه 

 والمصايدثروة السمكية كليه علوم الب المعاونه وطالب الدراسات العليا التدريس والهيئه
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                   بين من الطلبه والباحثين الخاص بكليه علوم الثروه هوالملتقي الثاني الكتشاف ورعايه النابغين والمو

 21/4/2019السمكيه والمصايد االحد الموافق                                  

         

 

 ات المصرية لمصنع العلف واألحواض السمكية بالكليةالزيارات الميدانية لطالب الجامع               
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 -التكافل االجتماعي  : -ثامنا: 
 

  صرف عدد )دفعتان تكافل اجتماعي ( للطالب المتعثرين في المصروفات الدراسية وتسجيل المواد والمحتاجين

أربعة وثالثون ألفا فقط  ( 34118لإلعانة االجتماعية بموجب استمارات التكافل االجتماعي باجمالي مبلغ ) 

 .-جنيها مصريا  ال غير وتم توزيعها كالبيان التالي :  ومائة وثمانية عشرة
 

 م
 البيان

 
 مالحظات إجمالي المبالغ جملة طالبة طالب

1 
 الدفعة  األولى

 
 الفصل الخريفي 17962 51 36 15

2 
 الدفعة الثانية

 
 الفصل الربيعي 16156 60 35 25
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, أحد جامعة كفر الشيخ -بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةتمهيد:  يمثل 

ح طايل , بموجب قرار القطاعات الرئيسية فى الكلية والذى يتولى اإلشراف والعمل به السيد أ.د/ أحمد عبد الفتا

( بتجديد التكليف للقيام بأعباء ومهام وكيل الكلية للعام الجامعى 943السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم )

 , وتحت إشراف عميد الكلية أ.د/ إبراهيم إبراهيم الهوارى.  2018/ 12/9إعتبارا من  2018/2019

 

  رؤية القطاع:

قطاع خدمى  الشيخ كفر جامعة – والمصايد السمكية الثروة علوم ةبكلي "البيئة وتنمية المجتمع خدمة"قطاع 

متفاعل مع المجتمع المحيط لنشر الثقافة العلمية وتقديم حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع المحيط والعمل على 

 تنميته

 رسالة القطاع:

الخدمات  الشيخ كفر امعةج – والمصايد السمكية الثروة علوم بكلية "البيئة وتنمية المجتمع خدمة"قطاع  يقدم 

 المجتمعية مشكالتلل المناسبة وللالح إيجادو يةلكلل الموارد لزيادةالثقافية والفنية للمجتمع والدعم الفنى المبتكر 

 ."والبيئية

 السنوية بواسطة اللجنة المشكلة من عميد الكلية برئاسة السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الخطة التنفيذيةتم وضع 

, وبناء على إعتماد هذه الخطة فقد تم العمل على  2017/2018لعام الدراسى ل -ة جتمع وتنمية البيئخدمة الم

 تفعيل وتحقيق ما ورد بها من أهداف وأنشطة مقترحة.

وقد تم تحقيق العديد من اإلنجازات للقطاع خالل العام الدراسى بمشاركة جميع الفئات العاملة بالكلية وإشراف 

 .ةخدمة المجتمع وتنمية البيئ الكلية والسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون السيد أ.د/ عميد

 
 

 

 

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 وقد قام القطاع بالعديد من األنشطة خالل العام الدراسى السابق وكان مما تم تحقيقه من خالله ما يلى:

 

 16ختام فاعليات حملة ال  ةكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ بأستضاف قامت -1

في ضة العنف ضد المرأه تحت عنوان " دور الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأه " هيوم لمنا

بحضور السيد االستاذ الدكتور / ابراهيم الهواري "عميد الكلية"والسيد االستاذ م 18/12/2018

الدكتور / مصطفى مطاوع "عميد كلية الدراسات االسالمية بنات بكفر الشيخ" والسيد االستاذ 

تور / نظير عياد "وكيل كلية الدراسات االسالمية بنات بكفر الشيخ" والسادة الوكالء واعضاء الدك

هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالكليه والدكتوره / أسماء النقراشي "منسق الحمله 

 بالكلية"

 

 

 

  
الشيخ الملتقي الثاني  بكليه الذكاء االصطناعي بجامعه كفر 4/2019/ 21االحد الموافقأقيم يوم  -2

كليه علوم الثروه و الذى قامت بتنظيمه بين من الطلبه والباحثين هوالكتشاف ورعايه النابغين والمو

واالستاذ والسادة نواب رئيس الجامعة بحضور االستاذ الدكتور رئيس الجامعة  السمكيه والمصايد

الساده اعضاء هيئه التدريس والهيئه  منف وكالء الكلية ولفيالدكتور /ابراهيم الهواري عميد الكليه و
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, كما شارك فى هذا الملتقى  المعاونه وطالب الدراسات العليا بكليه علوم الثره السمكيه والمصايد

 العديد من رجال الصناعة وأصحاب األعمال من المجتمع الخارجى.

ستعراض إنجازات وتم فى هذه االحتفالية إلقاء العديد من المحاضرات والعروض التقديمية وا

ونجاحات الباحثين فى كلية الثروة السمكية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب 

الدراسات العليا بالكلية , كما تم عرض العديد من البوسترات العلمية التى تشرح ابتكارات 

 وانجازات طالب الكلية

اركين فيها من رجال المجتمع المدنى وتم عقد حلقة نقاشية مفتوحة فى ختام الملتقى بين المش

 ورواد األعمال وبين أعضاء الكلية والمنظمين للملتقى.

 بين من الطلبه والباحثين الخاص بكليه علوم الثروههوالملتقي الثاني الكتشاف ورعايه النابغين والمو

  21/4/2019االحد الموافق يوم السمكيه والمصايد
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, ممثلة فى اتحاد طالبها وعدد من الطالب وبإشراف أعياد الربيع وشم النسيم قامت الكلية خالل فترة -3

"خد فكرة واشتريه صح بكرة", وذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس بها, بتنفيذ حملة توعوية بعنوان 

للتوعية بأهمية األسماك, وفوائدها, وكيفية التمييز بين السمك الطازج والفاسد, وأيًضا كيفية شراء 

وتم تنفيذ الحملة على مدار ثالثة  مك الُمملح كـ"الفسيخ والسردين" بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.الس

للعام الثانى على التوالى, والهدف منها خدمة المجتمع, خاصةً أهالى كفر الشيخ, لخبرة طالب أيام 

جامعة كفر الشيخ, إلى من الحملة وتنقلت  الكلية باألسماك, باعتبارها الوحيدة فى منطقة الدلتا.

الشوارع العامة, ونادى كفر الشيخ الرياضى, للوصول ألكبر عدد ُممكن من سكان المحافظة, وتم 

خاللها توعية كافة المواطنين بأهمية األسماك وفوائدها وكيفية التمييز بين السمك الطازج والفاسد, 

 السنوات الماضية.وذلك بعد أنه تم رصد حاالت تسمم من األسماك الُمملحة خالل 
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كلية علوم الثروة السمكية والمصايد من مجلس جامعة –تم إعتماد مركز الخدمة واالستشارات العلمية  -4

كفر الشيخ بحيث تكون المعامالت المالية الخاصة بالمركز تابعة لمركز الخدمة العامة بالجامعة لحين 

مكن المركز من أداء دوره الخدمى والمجتمعى استصدار الئحة مالية خاصة بالمركز. وذلك ليت

 والمساعدة على تقديم االستشارات العلمية والخدمات المجتمعية للمجتمع المحيط.

كلية علوم الثروة السمكية  –تم التقدم لالعتماد الدولى "للمعمل المركزى لصحة وسالمة األحياء المائية  -5

لمشكلة من قبل المجلس الوطنى لالعتماد )إيجاك( جامعة كفر الشيخ" وقد قامت لجنة االعتماد ا–

, وإبداء الملحوظات الفنية المطلوبة  11/11/2018بزيارة المعمل لتقييمه فنيا وإداريا بتاريخ 

ألف جنيه من وحدة إدارة المشروعات بوزارة  750الستكمال اعتماد المعمل والذى تم تمويله بمبلغ 

كما قامت اللجنة العليا لوحدة إدارة  و ألف جنيه من الجامعة 600التعليم العالى وبمشاركة قدرها 

المشروعات بوزارة التعليم العالى بإجراء زيارة رسمية وإتمام إجراءات تسليم وتسلم المعمل بعد 

 استكمال تحديثه وتطويره لتأهيله لالعتماد الدولى
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بحضور العديد من طالب  HACCPتم عقد دورة تدريبية على تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة  -6

السنوات النهائية والدراسات العليا والمهتمين من المجتمع الخارجى وقد قام بتنفيذ الدورة التدريبية 

 واالشراف عليها أ.د/ أحمد عبد الفتاح طايل و د/ أمل عبد النبى خالل يومين تدربيين
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س المساعد بالكلية فى اللجنة التنظيمية لبطولة تمت الموافقة على اشتراك د/ أسماء النقراشى .. المدر -7

لة التواصل الخاص بحملة األعالم الخاصة ئومساألمم األفريقية لكرة القدم , وذلك بقيامها بالعمل ك

 بالمراسم
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  -الزيارات الميدانية : 
 

 زيارة ألحد مصانع تدخين األسماك ) مصنع الرنجة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية وزن السمك      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من داخل صوبة  مفرخ سمكي                                          
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 -: األحواض والمعامل

 

, وربط ة للباحثين والطالب والمستفيدين من الخدمة فى اطار اهتمام الكلية بالبحث العلمى والعملية التعليمية والتدريبي

فقد قامت الكلية بتجهيز االحواض السمكية والمصانع التعليمىة وتوفير جميع االمكانيات خريجى الكلية بسوق العمل 

   :والمستلزمات الخاصة بالبحث العلمى والعملية التعليمية والتدريب

 االحواض السمكية :اوال

السمكية بالكلية بجميع المستلزمات والتجهيزات الخاصة بالعملية البحثية والتعليمية والتدريبية تم تجهيز االحواض 

 .عدد االحواضوكذا رفع كفائتها العملية بزيادة  ,للباحثين والطالب والمستفيدين من الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د / عماد الشحات لولو
  مسئول األحواض والمعامل

 انع التعليمية الحواض السمكية والمصا

2018/2019 
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 المصانع التعليمية :ثانيا

مي لتصنيع اعالف االسماك بناءا على موافقة السيد االستاذ الدكتور تم إعداد دراسة متكاملة لمتطلبات المصنع التعلي .1

واالنتهاء من عمل المواصفات الفنية وعمل المناقصات الخاصة بأجهزة المصنع وجارى توريد  رئيس الجامعة/ 

 . االجهزة وتجهيز الموقع الخاص بالمصنع

ليمى لتعليب وتغليف االسماك بالكلية بناءا على تم إعداد دراسة متكاملة للمتطلبات الخاصة بتجهيز المصنع التع .2

موافقة السيد االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وتم االنتهاء من عمل المواصفات الفنية وعمل المناقصات الخاصة 

 بأجهزة المصنع تم توريد االجهزة وجارى تجهيز الموقع الخاص بالمصنع. 

 ةمصنع تعبئة وتغليف األحياء المائي-أوال :  .3
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 مصنع األعالف  -ثانيا : 

بالكلية بناءا على موافقة السيد  الفلصناعة األعتم إعداد دراسة متكاملة للمتطلبات الخاصة بتجهيز المصنع التعليمى  .1

االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وتم االنتهاء من عمل المواصفات الفنية وعمل المناقصات الخاصة بأجهزة المصنع 

  وتركيبها .وأصبح المصنع في جاهزية تامه للعمل .تم توريد االجهزة ومن ثم 

           

       

 

 

       

 الرثوة السمكية واملصايد  لكية علومالىت متت ب الزايرات 

2017/2018 

 مرمي أ محد املذكور، امللحق الثقايف دلوةل الكويت ابلقاهرة الس يدة ادلكتورة / زايرة 

 ىل جامعة كفر الش يخا والوفد املرافق هل

مريم أحمد المذكور, الملحق الثقافي لدولة / الدكتورة استقبل السيد أ.د/ ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ 

الكويت بالقاهرة والوفد المرافق لها, حيث ناقشا سبل تطوير عالقات التعاون بين الجانبين بما يخدم سبل االرتقاء 

لطلبة الكويتين والفرص التي تتيحها الجامعة لهم وكيفية تذليل التحديات الدراسية بالخدمات األكاديمية المقدمة ل

مريم أحمد المذكور والوفد  /  الدكتورةأ.د/ ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ و وشملت زيارة السيد  .أمامهم

 سمكي ومعامل األبحاث في الكليةاالستزراع الوحدة بحوث ووالمصايد  الثروة السمكيةعلوم الثروة المرافق لها كلية 

 .والمصنع التعليمى لتصنيع اعالف االسماك والمصنع التعليمى لمنتجات االسماك

وأشارت الدكتورة مريم المذكور بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه جامعة كفرالشيخ من بنية تحتية متميزة 

ا لتصبح جامعة عالمية ومنارة للعلم في الشرق ومقومات مادية وبشرية, وأكدت أن جامعة كفرالشيخ في طريقه
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 األوسط بأكمله معبرةً عن تقديرها لما رأته من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة بالجامعة.

  

 
 

 

 

 ادلعوة الإسالمية بس نغافورة، اىل جامعة كفرالش يخ زايرة الوفد وفداً من مجعية 

الدعوة اإلسالمية بسنغافورة, وذلك لبحث سبل د القمري رئيس الجامعة وفداً من جمعية األستاذ الدكتور/ ماجاستقبل 

للطلبة السنغافوريين في مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة التعاون المشترك في مجال تعلم اللغة العربية 

والمركز بما يعزز التعاون العلمي والبحثي بين  الزيارة توقيع مذكرة تفاهم علمي بين الجامعةكفرالشيخ, كما تم خالل 

ويضم الوفد السنغافوري كل من الدكتور/ محمد حسبي أبو بكر, رئيس  الجانبين في مجال تعلم اللغة العربية ونشرها.

أندي اإلسالمية بسنغافورة, الدكتور/ محمد حسين مطلب, مدير المركز التعليمي التابع للجمعية, جمعية الدعوة 

 بمصر ومنسق االتفاقية .بدالقادر أندي, مستشار ومدير قسم الترجمة, الدكتورة/ مروة صادق, منسق الجمعية ع

 الثروة السمكيةعلوم الثروة والوفد المرافق له كلية  وشملت زيارة األستاذ الدكتور/ ماجد القمري رئيس الجامعة

والمصنع التعليمى لتصنيع اعالف االسماك  في الكلية االستزراع السمكي ومعامل األبحاثوحدة بحوث ووالمصايد 

 والمصنع التعليمى لمنتجات االسماك
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اجلامعات الربيطانية يه اجلامعة البيطرية امللكية، ومدرسة لندن للصحة والطب  بعضوفدا أ اكدمييا من زايرة 

اىل  لإضافة اإىل مركز ووردل فيشالإس توايئ جبامعة لندن، واملعهد ادلويل للبحوث احلية، وجامعة س تريلنج، اب

 جامعة كفرالش يخ

وفدا أكاديميا من ثمان أعضاء هيئة تدريس بعدد من الجامعات األستاذ الدكتور/ ماجد القمري رئيس الجامعة استقبل 

البريطانية هي الجامعة البيطرية الملكية, ومدرسة لندن للصحة والطب اإلستوائي بجامعة لندن, والمعهد الدولي 

بحوث الحية, وجامعة ستيرلنج, باإلضافة إلى مركز وورلد فيش للتعرف على اإلمكانات التعليمية والبحثية لل

بالجامعة واالطالع على دور الجامعة على أصعدة التعليم والبحث العلمي. وخدمة المجتمع وبحث سبل وآفاق التعاون 

 معات البريطانية فى مجال بحوث األسماك.العلمى المشترك. وتبادل الخبرات بين جامعة كفر الشيخ والجا
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على كلية الثروة السمكية والمعامل البحثية الموجودة بها  ىعن سعادته داخل الجامعة وأثن الوفدوأعربت 

وخاصة مصنع إنتاج األعالف ومصنع تصنيع وحفظ األسماك واألحواض السمكية, ما يساعد علي تحقيق أقصي 

 مجاالت الثروة السمكية سواء كانت في االستزراع السمكي أو تصنيع األسماكاستفادة للمتدربين في كافة 

 جلامعة كفر الش يخ مجعية مرص اخلري وفدزايرة 

لبحث سبل التعاون المشترك بين  جمعية مصر الخير وفدماجد القمري رئيس الجامعة / استقبل االستاذ الدكتور 

والوفد المرافق كلية الثروة السمكية وقد اشادت الوفد  الجامعة رئيس وتفقد .وجامعة كفر الشيخ  جمعية مصر الخير

المرافق له بإمكانيات الجامعة وأعربت عن مدي سعادتها وانبهارها بجامعة كفر الشيخ قائلة أشكر الفرصة التي 

يد وفريد أتيحت لي لزيارة جامعة كفر الشيخ , مضيفة : لن أتوقع جامعة اقليمية بهذا النظام والجمال فهذا عمل ج

  .غير مسبوق .وأضافت أنها تتمنى تفعيل التعاون العلمي مجاالت الثروة السمكية والنانوتكنولوجى والصحة
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 زيارة طالب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد                      

 حةلمشروع بركة غليون التابع للهيئة الوطنية للقوات المسل              

حيث قام العميد /أيمن سويدان باستقبال الطالب في مركز التدريب والتأهيل الخاص  3/9/2018وذلك في يوم االثنين الموافق 

بالمشروع وقام بشرح المراحل المختلفة له التي تم انشائها وقيد االنشاء وبعد ذلك انتقل الطالب مع المقدم /عالء جاويش  

مصنع االعالف  –ن مسؤولي البركة بالطالب لزيارة األقسام المختلفة )وحده رعاية اليرقات مشرف وفد الجامعه ومجموعه م

 المعمل المتكامل للمشروع المجهز بأحدث األجهزة والمعتمد دوليا(. –مزرعة اسماك الدنيس والقاروص  –
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 و المعيدون إيميالت أعضاء هيئة التدريس

 البريد األلكتروني األسم #

 hawaryib@fish.kfs.edu.eg أ.د/ابراهيم ابراهيم ابراهيم الهوارى 1

 wael.eltras@fish.kfs.edu.eg أ.د/وائل فوزى محمد التراس 2

 ahmed_tayel@fsh.kfs.edu.eg د/احمد عبد الفتاح عرفه طايلأ. 3

 malikkhalafalla@fsh.kfs.edu.eg أ.د/مالك محمد السيد خلف هللا 4

 zeze_elsayed@fsh.kfs.edu.eg د/زيزى ابراهيم السيد البيلى 5

 amany_diab@fsh.kfs.edu.eg د/امانى مختار عبدالملك دياب 6

 radimohamed@fish.kfs.edu.eg د/راضى على محمد على 7

 Ba.abdella@fsh.kfs.edu.eg هاءالدين حسن سعد عبدالالب 8

 Asmaa.Elnokrashy@fsh.kfs.edu.eg اسماء محمود النقراشى نصار 9

 .egsamar_said@fsh.kfs.edu سمر سعيد عطية الفقى 10

 Ahmed_Elsheshtawy@fsh.kfs.edu.eg احمد مصطفى كامل الششتاوى احمد 11

 mona_asas@fsh.kfs.edu.eg منى عبدالصمد موسى عسس 12

 abdallah_salah_2014@fsh.kfs.edu.eg عبد هللا صالح يوسف عاطف صالح 13

 ahmed_farouk_2014@fsh.kfs.edu.eg ق مصطفى ابوزيداحمد محمد فارو 14

 Norhan_Zahra@fsh.kfs.edu.eg نورهان على زكى ابو زهرة 15

 edu.egsamar_mohamed@fsh.kfs. سمر توفيق عبدالعزيز محمد 16

 amal_mohamed@fsh.kfs.edu.eg امل عبدالنبى محمد عيد 17

 m.mamdoh771@yahoo.com محمد ممدوح عبد الجيد  18
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 دليل تليفونات الكلية

 -: إدارة الكلية       

 EMAIL محمول ائم بهالعمل الق االسم

 hawaryib @ vet . kfs . edu.eg 01222999556 عميد الكلية أ . د / إبراهيم إبراهيم الهواري  -1

 األمين 

 EMAIL محمول العمل القائم به االسم

 ------------------ 01063613915 أمين الكلية وائل أحمد عبد القويأ /  -1

 

 -قسم شئون الطالب:

 -باب:قسم رعاية الش

 EMAIL محمول العمل القائم به االسم

 A_g55555@ yahoo.com 01096495241 مدير رعاية الشباب أ /  أحمد محمد إبراهيم  جاويش  – 1

 ------------------------- 01005768898 مسئول األنشطة أ / أبو الفتوح عبد الرازق عبد هللا -2

  01014423800 كافل االجتماعيمسئولة الت أ / سهير محمد على  -3      

 

 -:الخزينةقسم 

 EMAIL محمول العمل القائم به االسم

 A_g55555@ yahoo.com 01096495241 مسئول الخزينة أحمد محمد جاويش أ /   – 1

 

 

 

 EMAIL محمول العمل القائم به االسم

 ----------------------- 01068518444 مدير شئون الطالب          أ / أشرف حسني السيد   

 -------------------------- 01066597898 مسئولة  الفرقة األولى         أ / حنان ممدوح السيد المهيلي    

 -------------------------- 01011235551 الفرقة الثانية  مسئولة         أ / نشوى عزت البريدي      

 --------------------- 01093687649 والتجنيدثالثة ال مسئول الفرقة أ / نهلة سالم عبد الحافظ    

 -------------------- 01007318881 رابعةال مسئول الفرقة        /  سلوى رضا إبراهيم أبو اليزيد أ



 

 

 الشيــــخكفر جامعـــة 

 دـة والمصايــكيـروة السمـوم الثــة علــكلي

 

 

 

 

(73) 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 الخاتمة

الئرق وفى الختام يتقدم قسم رعاية الشباب بالشكر والتقدير لكل من سراهم فري هرذا الردليل وإخراجره بالشركل ال

وحافزا لالشرتراك فري األنشرطة المختلفرة مرن خرالل  2020-2019ليكون مرشدا للطالب خالل عامهم الجامعي

 . القنوات الشرعية التي تقرها الجامعة وتنفذها إدارة الكلية

 

 وهللا ولى التوفيق ,,

 

 رعاية الشباب مع تحيات

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية                                                 

 أ.د/ابراهيم ابراهيم الهواري                                                        

 


