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كلمـــــة
السٌد األستاذ الدكتور /عبدالرازق ٌوسؾ دسوقى
رئٌس الجامعة والمشرؾ على كلٌة األلسن
أبناائً وبنااتً طااالب وطالباات جامعااة كفار الشااٌخ أهاال بكاام فاً رحاااب جامعاة كفاار الشاٌخ هااذا الصار العلمااً
المتمٌز الذي ٌمثل شعاع األمل والنور ألحد أقالٌم الدلتا الهامة وهً محافظاة كفار الشاٌخ0هاذ الجامعاة الفتٌاة التاً
ولدت عمالقة بما تضمه من كوادر علمٌة وبحثٌة من مختلؾ المدارس العالمٌة وكذلك بما تضمه الجامعة مان قادرة
مؤسسٌة هائلة سوؾ تساعد بمشٌئة هللا فى الحصول علً االعتماد المؤسسً واألكادٌمً.
مراعاة لمتطلبات الجودة واألعتماد فإن تحقٌق العائد المستهدؾ من التعلٌم ٌساتلزم إكسااب الطاالب والطالباات
الكثٌار مان المهااارات العلمٌاة الذهنٌااة واألخالقٌاة وكااذلك المهاارات العامااة علاً نفااس القادر ماان االهتماام بالمعرفااة
والفهم وذلك إلعداد جٌل متمٌز قاادر علاً المنافساة فاً ساوق العمال محلٌاا وإقلٌمٌاا ودولٌاا ٌسااعد فاً بنااء األماة
ونهضاتها إن الحٌااة الجامعٌاة مجاال رحاب لتنمٌاة المهاارات إلشاباع الرؼباات واساتثمار طاقاات الشاباب إٌجابٌا،بماا
ٌحفظ شبابنا من الزلل واالنحراؾ  ،ذلك أن ممارسة األنشطة ٌساعد على اكتشاؾ المواهب واستخراج مكامن القوة
لدى أبنائنا الطالب .

مع أطٌب تمنٌاتً بالتوفٌق والسداد
رئٌس الجامعة والمشرؾ على كلٌة األلسن
أ.د /عبدالرازق ٌوسؾ دسوقً
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كلمــــــة
السٌد االستاذ الدكتور  /عبد الحمٌد علً ؼالب
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
ٚؼذ ئَشبء كهٛخ األنغٍ ثغبيؼخ كفشانشٛخ ٔصجخ ؽؼبسٚخ رشغ َٕسا ثًُطمخ انذنزب لبؽجخ ،ألٌ رؼهى انهغبد أطجؼ
ػشٔسح نًٕاكجخ يب ٚؾذس فٗ ػبنًُب انًزُبْ ٙانظغش َزٛغخ انزطٕس انزكُٕنٕعٔ ٙانزمُ ٙانٓبئم .فؼال ػٍ أٌ رؼهى
انهغبد األعُجٛخ ٚكغت اإلَغبٌ يٓبساد كضٛشح رغؼهّ لبدسا ػهٗ االؽالع ػهٗ صمبفبد انؼبنى انًخزهفخ ٔؽشٚمخ انزفكٛش
نذٓٚبْٔ ،زا ٚؼٛف انكضٛش نخجشارُب ٔرغبسثُب انزارٛخ فٛظٛش انزؼبيم يغ االخش ٚغشا ال ػغش ف ّٛكًب أٌ رؼهى انهغبد
ٚفزؼ نهذاسط أفبلب كجٛشح ئرا رضٚذ أيبيّ فشص انؾظٕل ػهٗ انؼًم ،فكهًب كبَذ انغٛشح انزارٛخ نهخشٚظ رؾزٕٖ ػهٗ
نغبد يزؼذدح كبٌ رنك أفؼم نهشخض انًزمذو نٕظٛفخ يبٚٔ .ضٚذ رؼهى انهغبد انمذسح اإلثذاػٛخ نهفشد ٔانزفكٛش انًُطمٗ
ٔيٍ صى صٚبدح صمبفخ انفشد ٔاؽزشايّ نُفغّ ٔرمذٚشِ نزارّ ٔاالخش. ٍٚ
ٚهؼت خشٚغٕ انهغبد انٕٛو دٔسا ثبنغ األًْٛخ ف ٙانشد ػهٗ انزشٕٔ ّٚانظٕسح انًُطٛخ انغهجٛخ انًجبنغ
فٓٛب ػٍ انؼشة ٔانًغهًٚٔ ،ٍٛمغ ػهٗ ػبرمٓى يغإٔنٛخ رؼضٚض انزٕاطم انضمبفٗ ٔانؾؼبسٖ ػجشانًشبسكخ فٗ
انًُزذٚبد ٔانًؾبفم انزٗ رٓزى ثجُبء عغٕس انضمبفخ ث ٍٛانشؼٕة ٔاأليىٚٔ .جشص دٔس خشٚغٗ انهغبد ثشكم عهٗ ػُذيب
ٚظم ثًغزٕاِ ئنٗ انمذسح ػهٗ انزشعًخ فٛظجؼ عفٛشا نٕؽُّ فٗ ثهذاٌ انؼبنى انًخزهفخ .كبٌ ْذف انشؼٕة لذًٚب يٍ
انزشعًخ ْٕ انزؼشف ػهٗ آداة ٔؽؼبسح ثؼؼٓب ثؼؼب ٔاالؽالع ٔاإلعزفبدح يًب طُؼّ اٜخش ٔانٕطٕل ئن ّٛفٙ
يغبالد األدة ٔانؼهٕو ٔانفٌُٕٔ .ف ٙيشاعؼّ عشٚؼخ نزبسٚخ انؾؼبساد انمذًٚخ ٚكزشف انجبؽش أٌ انؾؼبساد
اصدْشد ٔرأنمذ ؽ ٍٛاْزًذ ثبنزشعًخ ٔكبَذ انشَّكٕ٘ انٕؽٛذح انز ٙعغهٓب انغًٛغ ْ ٙطؼٕثخ ٔعبئم االرظبل ٔثُؼذ
انًغبفبد ٔانٕلذ انز٘ ٚزطهجّ انغفش يٍ َمطخ عغشافٛخ انٗ أخشٖ نهزضٔد ثبنؼهى ٔانًؼشفخ ٔيٍ صَىَّ انؼكٕف ػهٗ َمهٓب
ٔرشعًزٓب .أيب انٕٛو فمذ شٓذ ػبنًُب صٕسح فٔ ٙعبئم اإلرظبل ٔانزٕاطم ث ٍٛانجشش ثؾٛش ثذأٔا ٚزؾذصٌٕ ػٍ لشٚخ
كَٕٛخ رُطهك انكهًخ فٓٛب ػجش األصٛش أٔػجش رمُٛخ األرظبالد نزظم ئنٗ أثؼذ ثهذأٌ كٕكجُب خالل دلبئك أٔ ؽز ٙصٕأٌ.
ٔخزبيب أسؽت ثكى اثُبئُب انطالة فٗ كهٛزكى ٔأَظؼ انغًٛغ ثبنؼًم انغبد ٔأسعٕنكى انزٕفٛك ٔانُغبػ ٔانزخهٗ ػٍ كم
انغهجٛبد ٔانزؾهٗ ثبإلٚغبثٛبد انزٗ رُٛش ؽشٚمكى ٔرغٓى فٗ رؾمٛك ايبنكى.
يغ أؽٛت انزًُٛبد ثبنزٕفٛك ،،،،،
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
أ .د  /عبد الحمٌد علً علً ؼالب
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كلمـــــة
أسرة رعاٌة الشباب بالكلٌة
أخى الطالب وأختى الطالبة
نحن نرحب بك ونتشرؾ بلقائك فى ممارسة نشاطك فى جمٌع المجاالت من خالل جهاز رعاٌة الشباب
بالكلٌـة  ،إننا هنا من أجلك ومن أجل نشاطاتك وتوجٌه أهدافك وترقٌـة طموحاتك وتطوٌر ابتكاراتك
لنصل بك إلى التأهٌل الرفٌع واإلعداد األسمى لتكون قادرا ٌ علً مالحقـة التطور العصرى ومحتوٌاته
العلمٌة والثقافٌة والتربوٌة والتنموٌة فى ظل مصرنا الحبٌبة .
فمن خالل هذ السطور الماضٌة هذ دعوة مفتوحة ألبنائنا طلبة وطالبات الكلٌة لممارسة جمٌع
األنشطة التربوٌة والرٌاضٌة والعلمٌة والفنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة بعٌداً عن التطرؾ واالنحراؾ
والشطط الفكرى ،بل إلى مزٌد من الرقى والتقدم واالزدهار .
يغ أؽٛت انزًُٛبد ثبنؼبو انغذٚذ
يغ رؾٛبد أعــشح سػـبٚـخ انشجـبة ثبنكهٛـخ
د /ئعشاء ػجذانًٕن ٙانغٛذ
إَٔ /سا عًٛش ػجذانغُٙ
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كلمـــــة
أسرة شئون الطالب بالكلٌة
أخى الطالب  ،أختى الطالبة
كلٌة األلسن منارة علمٌة وشرٌان نابض بالعلم والمعرفة ،عطاؤها المعرفً ٌسري فً عروق
الحركة الثقافٌة كما ٌسري الدم فً الجسم  ...إنها لسان ناطق بكل اللؽات ،وأذن تسمع
وتترجم كل اللؽات ،وعٌن راصدة تسجل كل جدٌد فً ثقافة العالم ،وعقل ٌربط بٌن كل هذ
الثقافاتٌ ،عربهاٌ ،قربها ،وٌعبر بها الحدود فتصل إلى ثقافتنا التً تكون لها خٌر سفٌر.
إن شئون الطالب تعتبر العمود الفقري فً الجامعة ذلك لما لها من أهمٌة قصوى ذات أبعاد
مختلفة إذا هً منوط بها رعاٌة شرٌحة مهمة وهى الطالب الذي ٌمثل أنماطا ً شتى من مكونات
متداخلة منها الفكري والثقافً واألكادٌمً.
فمهمتنا رعاٌتكم  ،وؼاٌتنا إسعادكم  ،وأقصً أمانٌنا تحقٌق طلباتكم
حفظكم هللا ورعاكم
يغ أؽٛت رًُٛبرُب نكى ثغُّ دساع ّٛعؼٛذِ
يغ رؾٛبد أعــشح شئٌٕ انطالة ثبنكهٛخ
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َشأح انكهٛخ
رهجٛخ الؽزٛبعبد عٕق انؼًم يٍ انخشٚغ ٍٛانًزًٛض ٍٚنهؼًم ف ٙيغبالد
انزشعًخ ٔرذسٚظ انهغبد ٔانغٛبؽخ ٔانٓٛئبد انذثهٕيبعٛخ ٔاإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ
ٔانششكبد االعُجٛخ انز ٙرؼًم ف ٙيظش فمذ أرخز عٛبدرّ ئعشاءاد ئَشبء كهٛخ
األنغٍ نخذيخ لطبع ٔعؾ ٔشًبل انذنزب فْ ٙزا انًغبل .
ٔثُبء ػه ّٛطذس لشاسانغٛذ انًُٓذط /سئٛظ يغهظ انٕصساء سلى
 2693نغُّ 2016و انخبص ثزؼذٚم ثؼغ أؽكبو انالئؾخ انزُفٛزٚخ نمإٌَٔ رُظٛى
انغبيؼبد سلى  49نغُّ 1972و ثاَشبء كهٛخ األنغٍ عبيؼخ كفشانشٛخ .
ٔطذس انمشاس انٕصاس٘ سلى  6164ثزبسٚخ  2016/12/20ثشأٌ انًٕافمخ
ػه ٙثذء انذساعخ ثكهٛخ األنغٍ عبيؼخ كفشانشٛخ .
ٔلبو انغٛذ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهً ٙثبفززبػ انكهٛخ ٕٚو انغجذ انًٕافك
2017/4/29و.
ٔكزنك رًذ انًٕافمخ ػه ٙئَشبء يشكض نهغبد ٔانزشعًخ ثبنكهٛخ نٛجذأ ػًهّ ثذاّٚ
يٍ انؼبو انذساع.2019/2018 ٙ
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سؤٚخ انكهٛخ :
كلٌة األنغٍ – جامعة كفرالشٌخ كلٌة متمٌزة فً مجاالت اللغة واألدة والترجمة علً
المستوي المحلً واإلقلٌمً والدولً .

سعبنخ انكهٛخ :
تسعى كلٌة األنغٍ – جامعة كفرالشٌخ إلً ئػذاد كوادر من الباحثٌن المتخصصٌن فً مجال
اللغات األجنبٌة وأداثٓب والترجمة  ،وتكون قادرة على المنافسة وتلبٌة احتٌاجات سوق العمل
المحلً و العالمً ومجال البحث العلمً وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة من خالل برامج عالٌة
الجودة .

أْذاف انكهٛخ :
( األْذاف انؼبيخ نكهٛخ األنغٍ – عبيؼخ كفشانشٛخ )
-1
-2
-3
-4

توفٌر المناخ العلمً والثقافً للطالب للتطوٌرالذاتً لدٌهم .
استخدام أحدث الوسائل التعلٌمٌة والتكنولوجٌة فً مجال اللؽات األجنبٌة وتقدٌمها بقدرعال ٌ من
الجودة وتطوٌرها بما ٌواكب العصر الحالً والمستقبلً
تنمٌة اللؽة األجنبٌة عند الطالب وإ كسابهم الخبرات العلمٌة الالزمة وكذلك مراعاة الفروق
الفردٌة لدٌهم  ،وتدرٌبهم وإعدادهم لخدمة المجتمع .
اإلسهام فً خدمة المجتمع بإقامة دورات وورش عمل فً اللؽات االجنبٌة والترجمة والتعرؾ
علً ثقافة األخر وتعرٌؾ األخر بثقافة مجتمعنا .

( األْذاف االعزشارٛغٛخ نكهٛخ األنغٍ – عبيؼخ كفشانشٛخ )
-1
-2
-3
-4
-5

تحسٌن البٌئة التعلٌمٌة والتكنولوجٌة والبنٌة التحتٌة للكلٌة والمعامل.
تطوٌر وتنمٌة الكوادر البشرٌة بالكلٌة ورفع مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌن
والعاملٌن بالكلٌة .
تنمٌة الطمو الفكري للطالب بما ٌوفر البٌئة الفكرٌة الخالقة الالزمة لإلبداع والتفوق .
االلتزام بمعاٌٌر الجودة وتوكٌدها المستمر  ،والتطوٌر المستمر للمنظومة اإلدارٌة والخدمٌة
للكلٌة .
تطوٌر نظم وأسالٌب التقوٌم واالمتحانات.
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الئحة كلٌة األلسن الداخلٌة

طذس انمشاس انٕصاس٘ سلى  6164ثزبسٚخ  2016/12/20ثشأٌ انًٕافمخ ػه ٙثذء انذساعخ ثكهٛخ األنغٍ
عبيؼخ كفشانشٛخ ٔرطجٛك الئؾخ كهٛخ األنغٍ – عبيؼخ ػ ٍٛشًظ .

*( الئؾخ انكهٛخ )*
يبدح سلى ()1
رزكٌٕ كهٛخ األنغٍ – عبيؼخ كفشانشٛخ يٍ األلغبو االرٛخ :
* قسم اللؽة الفرنسٌة
 قسم اللؽة اإلنجلٌزٌة
* قسم اللؽة اإلسبانٌة
 قسم اللؽة األلمانٌة
* قسم اللؽة الصٌنٌة
 قسم اللؽة اإلٌطالٌة
* قسم اللؽة الكورٌة
 قسم اللؽة الٌابأنٌة
 قسم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها
يبدح سلى ()2
رًُؼ كهٛخ األنغٍ  -عبيؼخ كفشانشٛخ دسعخ انهٛغبَظ ف ٙئؽذ٘ نغبد انزخظض ٔأداثٓب.
يبدح سلى ()3
يذح انذساعخ نُٛم دسعخ انهٛغأَظ  4عُٕاد عبيؼٛخ.
يبدح سلى ()4
 رزؼًٍ انذساعخ ثغًٛغ ألغبو انكهٛخ يب ٚه: ٙأٔال :نغخ انزخظض ٔرشزًم ػه: ٙ
 يطبنؼبد ٔيمبلدساعبد نغٕٚخ
 ربسٚخ أدة ٔؽؼبسحاعزًبع ٔيؾبدصبد
 لبػخ ثؾشَظٕص َٔمذ
صأَٛب  :انزشعًخ يٍ انؼشثٛخ ٔئنٓٛب
صبنضب :انهغخ انؼشثٛخ
ساثؼب :انهغخ االعُجٛخ انضأَٛخ (رذسط انكهٛخ نغبد األلغبو انًزخظظخ كهغخ أعُجٛخ صبَٛخ ٔٚغٕص
نهكهٛخ اعزؾذاس نغبد اعُجٛخ صبَٛخ ثؼذ يٕافمخ يغهظ انكهٛخ )
ٚكٌٕ يمشس انهغخ االعُجٛخ انضبَٛخ ٔلبػخ انجؾش يمشس ٍٚيًزذ ٍٚنغًٛغ األلغبو ٔكزنك يمشس
انذساعبد انهغٕٚخ نهغُّ االٔن ٙفمؾ
 ٚإد٘ انطبنت ئيزؾبَبد يمشساد نغخ انزخظض انزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ ثهغخ انزخظض .ٚكٌٕ اإليزؾبٌ شفٕٚب ف ٙيمشس٘ ( :االعزًبع ٔانًؾبدصخ )(ٔ ،لبػخ انجؾش) .
يبدح سلى ()5
ٚخظض  %20يٍ يغًٕع دسعبد انًمشساد انزٚ ٙمٕو انطبنت ثأداء اإليزؾبٌ فٓٛب رؾشٚشٚب
ألػًبل انغُخ .
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يبدح سلى ()6
ٚغت أٌ ٚغزٕف ٙانطبنت َغجخ ؽؼٕس ال رمم ػٍ  %75يٍ يغًٕع انغبػبد انًخظظخ نهًمشس ،
ٔٚؼزًذ يغهظ انكهٛخ لشاس يغبنظ األلغبو انًخزظخ ثؾشيبٌ انطبنت يٍ انزمذو نإليزؾبٌ فٙ
انًمشساد انز ٙنى ٚغزٕف فٓٛب َغجخ انؾؼٕس ٔرنك ثُبء ػه ٙرمشٚش أعزبر انًبدح ٚغزُذ ئنٔ ٙصٛمخ
رذل ػه ٙغٛبة انطبنتٚٔ .غجك انؾشيأٌ ثزٕعٛخ صالصخ ئَزاساد نهطبنت ٔ .ئرا رى ؽشيبَّ ٚؼذ ساعجب
ف ٙانًمشساد انز ٙؽشو يٍ انزمذو ناليزؾبٌ فٓٛب ٔ .ئرا رمذو انطبنت ثؼزس يمجٕل ػٍ َغجخ انغٛبة
ٚغًؼ نّ ثأداء اإليزؾبٌ .
يبدح سلى ()7
يذح اإليزؾبٌ انزؾشٚش٘ ف ٙكم يمشس عبػزبٌ ػذا يبدح انًطبنؼبد ٔانًمبل ٚكٌٕ صيٍ االيزؾبٌ فٓٛب
صالس عبػبد ٔ .نًغهظ انكهٛخ رؼذٚم يذح االيزؾبٌ انزؾشٚش٘ ف ٙاؽٕال خبطخ ثُبء ػه ٙالزشاػ
يغهظ انمغى .
يبدح سلى ()8
رؾزغت انُٓبٚخ انؼظً ٙنذسعبد ئيزؾبٌ انًمشس ػه ٙأعبط ػشش دسعبد نكم عبػخ يٍ عبػبد
انًمشس األ عجٕػٛخ يب ػذا يبدح االعزًبع ٔانًؾبدصبد ركٌٕ َٓبٚزٓب انؼظً ٙػشش ٍٚدسعخ ف ٙكم
انغُٕاد .
يبدح سلى ()9
ٚمٕو ؽالة انفشلخ انشاثؼخ ثاػذاد ثؾٕس ف ٙأ٘ يٍ انزخظظبد االرٛخ  :األداة – انهغٕٚبد –
انزشعًخ ٔ ،رُبلش ْزح انجؾٕس ف ٙيٕاػٛذ رؾذدْب يغبنظ األلغبو انؼهًٛخ .
يبدح سلى ()10
ُٚمم انطبنت يٍ انفشلخ انًمٛذ ثٓب ئن ٙانفشلخ انز ٙرهٓٛب ئرا َغؼ ف ٙعًٛغ انًمشساد  ،أٔ كبٌ ساعجب
فًٛب ال ٚضٚذ ػٍ يمشس ٍٚيٍ فشلزخ أٔ يٍ فشلخ أدَٔ . ٙفْ ٙزِ انؾبنخ ٚإد٘ انطبنت اإليزؾبٌ فًٛب
سعت فٚٔ ، ّٛؼذ َغبؽخ فْ ٙزح انؾبنخ ثزمذٚش يمجٕل ف ٙرهك انًمشساد  ،اال ئرا رغٛت انطبنت ػٍ
االيزؾبٌ ثؼزس يمجٕل فزؾغت دسعزخ كًب ْٚٔ ٙؼمذ ف ٙشٓش أكزٕثش ايزؾبٌ نطالة انفشلخ انشاثؼخ
انشاعج ٍٛفًٛب ال ٚضٚذ ػٍ يمشس ، ٍٚفارا ركشس سعٕثٓى ٚإدٌٔ االيزؾبٌ ف ٙانًٕاد انز ٙسعجٕا فٓٛب
يغ ؽالة انفشلخ انزٚ ٍٚذسعٌٕ رهك انًٕاد ٔرنك ف ٙظم َظبو انفظه ٍٛانذساع ٍٛٛانًؼًٕل ثّ ؽبنٛب
يبدح سلى ()11
ٚمذس َغبػ انطبنت ف ٙكم يمشس يٍ انًمشساد ٔكزا ف ٙانزمذٚش انؼبو ػه ٙانُؾٕ انزبن: ٙ
 %90فأكضش يٍ يغًٕع انذسعبد
يًزبص
يٍ  %80ئن ٙألم يٍ  %90يٍ يغًٕع انذسعبد
عٛذ عذا
يٍ  %65ئن ٙألم يٍ  %80يٍ يغًٕع انذسعبد
عٛذ
يٍ  %50ئن ٙألم يٍ  %65يٍ يغًٕع انذسعبد
يمجٕل
ايب سعٕة انطبنت فٛمذس ثبؽذ انزمذٚش ٍٚاالرٍٛٛ
يٍ  %35ئن ٙألم يٍ  %50يٍ يغًٕع انذسعبد
ػؼٛف
ألم يٍ  %35يٍ يغًٕع انذسعبد
ػؼٛف عذا
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يبدح سلى ()12
ٚغٕص رؾٕٚم انطبنت انًُمٕل يٍ انفشلخ انًمٛذ ثٓب أ انجبل ٙثٓب نالػبدح ثُبء ػه ٙسغجزّ ئن ٙأ٘
لغى اخش ثبنكهٛخ ئرا كبٌ يغزٕفٛب نششٔؽ االنزؾبق ثبنمغى انًؾٕل ئن ّٛػُذ لجٕنّ ثبنكهٛخ ػه ٙأٌ
رؼزجش ْزِ انفشطخ ْ ٙانفشطخ انضأَٛخ نّ ف ٙانغُخ االٔن ٙيب نى ٚزمذو ثؼزس يمجٕل .
يبدح سلى ()13
ٚإد٘ انطبنت ايزؾبٌ ف ٙيبدر ٙؽمٕق اإلَغأٌ ٔانؾبعت االنًْٔ ٙب يٍ يزطهجبد انغبيؼخ ٔٚشزشؽ
انُغبػ فًٓٛب نهؾظٕل ػه ٙدسعخ انهٛغأَظ ٔال رؼذ يبدح سعٕة .
يبدح سلى ()14
ػه ٙانطبنت أداء رذسٚت يٛذاَ ٙثًب ال ٚمم ػٍ  60عبػخ ػه ٙيذ٘ األسثغ عُٕاد ػه ٙأٌ رخطش
انكهٛخ ثشٓبدح يؼزًذح ٔيٕصمخ يٍ عٓخ انزذسٚت ٔٚزى رطجٛمّ ػه ٙكم دفؼخ .
يبدح سلى ()15
ٚؾظم يٍ انطبنت انز٘ ٚزمذو ناليزؾبٌ يٍ انخبسط سعٕو خبطخ ٚؾذدْب انًغهظ األػه ٙنهغبيؼبد
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األقسام العلمٌة بالكلٌة
 )1قسم اللؽة اإلنجلٌزٌة
 )2قسم اللؽة الفرنسٌة
 )3قسم اللؽة األلمانٌة
 )4قسم اللؽة اإلسبانٌة
 )5قسم اللؽة اإلٌطالٌة
 )6قسم اللؽة الصٌنٌة
 )7قسم اللؽة الٌابانٌة
 )8قسم اللؽة الكورٌة
 )9قسم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها
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السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بأقسام الكلٌة
ػذد االػؼبء 6 :

انهغخ انفشَغٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

أ.د ٌ /حٌى طه إبراهٌم حسنٌن

أدب مقارن

أستاذ

2

د /طه رشدى طه سٌد أحمد

علم اللؽة التطبٌقى  -النصى

أستاذ

3

د /مى عبدالؽفارفرٌد عبدالؽفار

أدب

مدرس

4

إسالم مصطفى عبدالحمٌد السمأن

اللؽة الفرنسٌة

معٌد

5

أسماء محمد رمضأن احمد

اللؽة الفرنسٌة

معٌد

6

محمد أحمد محمود أحمد دراج

اللؽة الفرنسٌة

معٌد
ػذد االػؼبء 5:

انهغخ اإلعجبَٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

د /عبدالحمٌد علً علً ؼالب

أدب

أستاذ

2

د /سعدٌة موسى عبد العظٌم سلٌمان

أدب

مدرس

3

محمد ناجى معاذ حسان

أدب

مدرس مساعد

4

فاطمة محمد الشاملً سلٌم

أدب

مدرس مساعد

5

كرم محمد عبدالفتا عجٌز

دراسات لؽوٌة

مدرس مساعد
ػذد االػؼبء 5:

انهغخ األنًبَٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

د /مسعد زٌن العابدٌن محمد البٌطاوي

لؽوٌات

أستاذ مساعد

2

د /رشا محمود أحمد دروٌش

علم لؽة تطبٌقى

مدرس

3

د /احمد السٌد حامد الجمل

لؽوٌات

مدرس

4

مصطفى جمال حلمى نو

اللؽة األلمانٌة

معٌد

5

نهى سٌد إبراهٌم عٌسى

اللؽة األلمانٌة

معٌد
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ػذد األػؼبء 6:

انهغخ اإلَغهٛضٚخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

د /أمٌر حمزة ٌوسؾ سالمة

لؽوٌات

أستاذ مساعد

2

د /دعاء عبد الحافظ محمد حماد

أدب

مدرس

3

محمد ٌسرى بلتاجى أحمد عقل

أدب

مدرس مساعد

4

مروة عبدالباعث عبدالمجٌد ٌدك

اللؽة اإلنجلٌزٌة

معٌد

5

ندى أٌمن محمد إبراهٌم سلٌمه

اللؽة اإلنجلٌزٌة

معٌد

6

محمد سعد كامل محمد

اللؽة اإلنجلٌزٌة

معٌد
ػذد األػؼبء 4 :

انهغخ اإلٚطبنٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

د /حنان محمد كمال عبدالقادرالخرجاوى

أدب

مدرس

2

د /مى عماد الدٌن شعبأن السٌد

لؽوٌات

مدرس

3

ؼادة هشام إبراهٌم الدسوقى السٌسى

اللؽة اإلٌطالٌة

معٌد

4

هٌام الرصاص عبدهللا عٌد

اللؽة اإلٌطالٌة

معٌد
ػذد األػؼبء 5 :

انهغخ انظُٛٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

د /سهر قدرى المتولى عمر موافى

لؽوٌات

مدرس

2

د /وفاء بهاء الدٌن نعمة هللا دروٌش

لؽوٌات

مدرس

3

نهال عبد العزٌز موفق عبد العزٌز

أدب

مدرس مساعد

4

ؼادة السٌد إسماعٌل بالل

اللؽة الصٌنٌة

معٌد

5

ونٌسة محمد محمد إبراهٌم عطاهللا

اللؽة الصٌنٌة

معٌد

6

بسنت جمال محمد النجار

اللؽة الصٌنٌة

معٌد
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ػذد األػؼبء 2 :

انهغخ انكٕسٚخ

و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

اٌمان اشرؾ احمد الصاوى

اللؽة الكورٌة

معٌد

2

شاهندة محسن محمد محمد

اللؽة الكورٌة

معٌد
ػذد األػؼبء 2 :

انهغخ انٛبثبَٛخ
و

االعى

انزخظض

انٕظٛفخ

1

خلود محسن محمد عبد الكرٌم فضاله

اللؽة الٌابانٌة

معٌد

2

كرٌم مجدى حسن عبد العلٌم

اللؽة الٌابانٌة

معٌد
ػذد األػؼبء 2 :

انهغّ انؼشثٛخ نغٛش انُبؽم ٍٛثٓب
1

محمد إبراهٌم احمد إبراهٌم

لؽوٌات

مدرس

2

محمود عبدالمنعم الدٌب

لؽة ونحو

مدرس
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الجهاز اإلداري بالكلٌة
 -1أمٌن الكلٌة
أ /إٌمان نصٌؾ تاوضروس

 -2قسم شئون الطالب
أ  /خالد جمال عطا الخولً
أ /مروة ممدو محمد
أ /شٌماء محمد محٌسن

 -3قسم رعاٌة الشباب
د  /إسراء عبدالمولً السٌد
أ  /نورا سمٌر عبد الؽنً

 -4قسم الشئون المالٌة
أ /نورة السٌد راشد البربري

 -5قسم شئون اعضاء هٌئة التدرٌس
أ /نانٌس صال ابراهٌم الزعوٌلً
أ /أمانً محمد عبدة

 -6قسم الشئون اإلدارٌة
أ  /محمد ربٌع محمد الخطٌب

 -7قسم الجودة والمكتبة
أ  /كارولٌن نسٌم ثابت

 -8سكرتارٌة مكتب عمٌد الكلٌة
أ  /عفت السٌد ؼنام

 -9خدمات معاونة
أ  /زٌنب نصر ابراهٌم
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(مهام قسم شئون التعلٌم والطالب)
إجراءات قبول أوراق الطالب الجدد
 بعد ظهور نتٌجة التنسٌق و إعالن موعد الكشؾ الطبً ٌتم استقبال الطالب المستجدٌن والذٌن تم قبولهمبالكلٌة ،وذلك لتسلم ملفات الطالب مشتملة على ما ٌلً:
 -1شهادة الثأنوٌة العامة  +صورة لها.
 -2شهادة المٌالد  +صورة لها.
 -3عدد  6صور شخصٌة (.)6*4
 -4نموذج  2جند (للطالب الذكور)
 ٌقوم مسئول شئون التعلٌم والطالب بمراجعة أوراق الطالب والتأكد من مطابقتها مع كشوؾ التنسٌق وتسلمالملؾ.
 ٌتم تسلٌم الطالب نموذج الرؼبات للتنسٌق الداخلً الستٌفاء بٌاناته و تسجٌل رؼباته فً اللؽة األولى التً ٌرٌدالتخصص فٌها ،وٌراعى تسجٌل عدة رؼبات للجوء إلٌها عند إجراء التنسٌق  ،كذلك ٌتم تسجٌل رؼبات الطالب
للؽات التً ٌرٌد دراستها كلؽة ثانٌة.
 ٌقوم الطالب بتسلٌم نموذج الرؼبات بعد إستٌفائه لمسئول شئون التعلٌم والطالب. ٌتم تسلٌم الطالب نموذجا ً لدفع الرسوم الدراسٌة بخزٌنة الكلٌة متضمنة رسوم الكشؾ الطبً. بعد سداد الطالب للرسوم ٌتوجه إلى العٌادة الطبٌة إلجراء الكشؾ الطبً. ٌقوم الطالب بعد ذلك بتسلٌم مسئول شئون التعلٌم والطالب قسٌمة سداد الرسوم الدراسٌة ونتٌجة الكشؾالطبً.
-استخراج فٌزا من أي بنك (القاهر – األهلى – األسكندرٌه) وإٌداع مصارٌؾ الطالب بها0

إجراءات استخراج بطاقة (كارنٌه) الكلٌة ألول مرة
 ٌقدم الطالب اإل ٌصال الدال على سداد الرسوم المستحقة عن العام الدراسً إلى شباك الفرقة المقٌد بها بشئونالطالب  +تقدٌم صورة شخصٌة للطالب  +إثبات الشخصٌة لالطالع.
ٌ -تم تسلٌم البطاقة للطالب فً الٌوم التالً مباشرة.

إجراءات استخراج شهادة القٌد
ٌتقدم الطالب إلى شباك الفرقة المقٌد بها بشئون التعلٌم والطالب ،وذلك لطلب شهادة قٌد. تسلٌم الطالب إذن دفع بقٌمة الرسوم المطلوبة. ٌتوجه الطالب للخزٌنة لسداد الرسوم. ٌقوم الطالب بتسلٌم إذن الدفع والتمؽة إلى المسئول بشباك الفرقة لتسلم الشهادة بنفسه بعد التوقٌع علٌهاوختمها.
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إجراءات استخراج البطاقة الشخصٌة أو بدل فاقد
 ٌتقدم الطالب إلى شباك الفرقه المقٌد بها الطالب بشئون التعلٌم والطالب لتسلٌم النموذج الخاص بالبطاقة بعداستٌفائه.
 تقوم اإلدارة بمراجعة البٌانات واعتماد النموذج وختمه.ٌ -تم تسلٌم الطالب النموذج المعتمد فً الٌوم التالً لتقدٌمه.

تأجٌل تجنٌد الطالب
للطالب الحق فً تأجٌل تجنٌدة حتً سن  28عاما أو تخرجه من الكلٌة أو فصله وعلً الطالب أن ٌتقدم إلً قسم
شئون الطالب بنموذج  2جند من مكتب البرٌد وكذلك البطاقة العسكرٌة الخاصة بالطالب .وٌقوم الموظؾ المختص
بمراجعة البٌأنات وٌعتمد النموذج وتتخذ اإلجراءات لتأجٌل الطالب .

كما ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة باالتً :
** إ ستالم كشوؾ مكتب التنسٌق ومراجعتها مع مجموع الطالب الحاصل علٌها من واقع إستمارة النجا والتأكد
من حصوله علً الحد األدنً للقبول بالكلٌة .
 إعداد ا ستمارات الكشؾ الطبً للطالب وختمها والتنبٌه علً المندوب بالوجود بمقر توقٌع الكشؾ الطبًوتوزٌعها علً الطالب فً الموعد المحدد للكلٌة .
 مراجعة حاالت الطالب المتجاوزٌن سن  22سنة عند بداٌة القٌد بالكلٌة . سرعة سداد الرسوم الدراسٌة المقررة والمتابعه المستمرة . توزٌع الطالب المستجدٌن علً التخصصات والشعب فً ضوء قواعد التنسٌق الداخلً. مراعاة الدقة فً استخراج بٌانات الحالة وإثبات القٌد واشتراك السكه الحدٌد أو االتوبٌس من واقع ملؾ الطالب . إعداد القوائم النهائٌة موضحا ٌ بها حاالت قٌد الطالب موزعٌن علً األقسام والشعب المختلفة . حصر الطالب الذٌن لهم حق فً صرؾ مكافأة التفوق اعتبارا من ترشٌح الطالب وتسجٌله فً الكشوؾ بعداستٌفاء إجراءات القٌد .
 إعداد السجالت الخاصة بالتجنٌد ومتابعة استٌفاء مواقؾ الطالب الذٌن لم ٌحددوا موقفهم من التجنٌد . إعداد الجداول الدراسٌة واالنتدابات من خالل مخاطبة السٌد الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ومراجعةالجداول والخطه طبقا للالئحة واعألنها للطالب.
 انزغٓٛض نإليزؾبَبد يٍ خالل ػًم عذأل اإليزؾبَ بد انزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ نهفظم انذساع ٙاالٔل ٔانضبَ ٙكبنزبن: ٙ

ؽجبػخ أسلبو عهٕط انطالة يٕػؾب ثٓب " اعى انطبنت  ،انشلى انكٕد٘  ،انشلى انمٕي ، ٙانفشلخ انذساعٛخ  ،انظٕسح
انشخظٛخ )



إعداد الكشوؾ والقوائم النهائٌة للطالب موضحا بها أرقام اللجان .



عمل بٌان لجان موضحا به ارقام اللجان  ،وعدد الطالب  ،األقسام  ،ومكأن انعقاد اللجأن )



تجهٌز اماكن اإلمتحانات بما ٌتالئم مع احتٌاجات الطالب وتوفٌر المناخ المناسب لذلك

تنفٌذ تكلٌفات عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب فٌما ٌخص إعداد تشكٌل الكنتروالت ولجأن وضعاألسئلة والتصحٌح وتشكٌل االمتحانات الشفوٌة .
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 االشتراك فً كنترول اإلعداد من تختٌم أوراق اإلجابات وتجهٌزها من ختم تارٌخ وتخصٌص أوراق إجابات كلمادة بمفردها .

*** إجراءات التنسٌق الداخلً بالكلٌة
فٌما ٌلى إجراءات توزٌع الطالب على األقسام المختلفة:

و

انمغى
انؼهًٙ

1
اللؽة
اإلنجلٌزٌة
2

ششٔؽ االنزؾبق
ٌقبل الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً مادة اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة أولً
وٌفضل الطالب خرٌجو مدارس اللغات األجنبٌة والتجرٌبٌة وفً حالة التساوي فً
الدرجات ٌرجح األعلى فً المجموع الكلً وذلك حسب اإلعداد المقرر قبولها فً القسم

اللؽة
الفرنسٌة

ٌقبل الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً
ثم الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ثانٌة وفً
حالة التساوي فً الدرجات ٌرجح األعلى فً المجموع الكلً  ،وذلك حسب األعداد
المقرر قبولها فً القسم

اللؽة
اإلٌطالٌة

ٌقبل الطالب الدارسون اللغة األجنبٌة الثانٌة اإلٌطالٌة والطالب الحاصلون علً أعلً
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً ثم الطالب الحاصلٌن علً أعلً
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ثأنٌة وفً حالة التساوي ٌرجح األعلى
فً المجموع وذلك حسب األعداد المقرر قبولها فً القسم.

3

4
اللؽة
اإلسبانٌة

5
اللؽة
األلمانٌة
6
اللؽة
الصٌنٌة

ٌقبل الطالب الدارسٌن اللغة االجنبٌة الثأنٌة اإلسبانٌة والطالب الحاصلٌن علً أعلً
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً ثم الطالب الحاصلٌن علً أعلً
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ثأنٌة وفً حالة التساوي ٌرجح األعلى
فً المجموع وذلك حسب اإلعداد المقرر قبولها فً القسم.
ٌقبل الطالب الدارسون اللغة االجنبٌة الثانٌة األلمانٌة ثم الطالب الحاصلون علً أعلً
الدرجات فً اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة أولً وفً حالة تساوي الدرجات تكون
المفاضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلً وفقا لإلعداد التً ٌقر القسم
قبولها.
ٌقبل الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة االجنبٌة االولً(اإلنجلٌزٌة)ثم
الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة ثأنٌة وفً حالة
تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلً وفقا
لألعداد التً ٌقرر القسم قبولها

19

ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ
ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ

انذنٛم اإلسشبد٘ نهطبنت
كهٛخ األنغٍ

K
K

afrelsheikh University
afrelsheikh University

أوائل األقسام العلمٌة بالكلٌة الفرق الدراسٌة األولً والثانٌة والثالثة للعام الجامعً
1029/1028م
الفرقة

االسم

أمجد صال عبدالرحمن محمد

القسم

االٌطالى

سهاد اٌهاب محمد عبدالعزٌز الخولً
أروي اٌمن احمد محمد نصٌر
وردة رجب محمد المال
إٌمان تهامً جالل اللمعً
روان صال عبدالفتا
سارة محمد رشاد ابراهٌم
نشوي عبدالحلٌم كامل
ندا حسونه الحسٌنً علً
حنان موسً لطفً موسً
ندا أشرؾ محمد عبدالسالم
هاجر عٌد عبدالحمٌد البرهامً
سارة عادل احمد فرٌد
مصطفً شعبان عبدالرحمن
محمد مسعد سعٌد طنطاوي
عائشه نبوي حامد عبدالسالم
االء احمد محمد سالم
أحمد سامً احمد شاهٌن
محمود محمد ابراهٌم الحداد

االولى

الصٌنٌة

الثانٌة

الثالثة
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االٌطالً
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نظام تأديب الطالب

العقوبات التأدٌبٌة هً :
يبدح ( )124يٍ راد انالئؾخ انجُذ (ٚ : )3ؼزجش يخبنفخ رأدٚجخ كم ئخالل ثبنمٕأَ ٍٛانهٕائؼ انذاخهٛخ
ٔانزمبنٛذ انغبيؼٛخ .
يبدح ( )125كم ؽبنت ٚشركت غشب ف ٙايزؾبٌ أٔ انششٔع فٚٔ ّٛؼجؾ ف ٙؽبنخ رهجظ ٚخشعّ انؼًٛذ أٔ
يٍ ُٕٚة ػُّ يٍ نغُخ االيزؾبٌ ٔٚؾشو يٍ دخٕل االيزؾبٌ ف ٙثبل ٙانًٕاد ٔٚؼزجش ساعجب ف ٙعًٛغ يٕاد
ْزا االيزؾبٌ ٔٚؾبل ئن ٙيغهظ انزأدٚت .
يبدح ( )126انؼمٕثبد انزبدٚجٛخ ْ: ٙ
-1

التنبٌة شفاهة او كتابة .

-2

اإلنذار .

-3

الحرمأن من بعض الخدمات الطالبٌة .

-4

الحرمأن من حضور دروس أحد المقررات لمدة تجاوز شهرا .

-5

الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز شهرا .

-6

الحرمأن من االمتحان فً مقرر أو أكثر .

-7

وقؾ قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرٌن أو لمدة فصل دراسً

-8

إلؽاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكثر .

-9

الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز فصال دراسٌا .

 -10الحرمأن من االمتحان فً فصل دراسً واحد أو أكثر .
 -11حرمأن الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراة مدة فصل دراسً أو أكثر .
 -12الفصل من الكلٌة لمدة تزٌد علً فصل دراسً .
 -13الفصل النهائً من الجامعة وٌبلػ قرار الفصل إلً الجامعات االخري وٌترتب علٌه عدم صالحٌة
الطالب للقٌد أو التقدم الً االمتحانات فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌة .
وٌجوز االمر بإعألن القرار الصادر بالعقوبة التادٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب ابالغ القرارات إلً ولً أمر الطالب
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات عدا التنبٌه الشفوي فً ملؾ الطالب .
ولمجلس الجامعة أن ٌعٌد النظر فً القرار الصادر بالفصل النهائً بعد مضً ثالث سنوات علً االقل من
تارٌخ صدور القرار .
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يبدح ( )127انٓٛئبد انًخزظخ ثزٕلٛغ انؼمٕثبد ْ: ٙ
-1

األساتذة واألساتذة المساعدون  :ولهم توقٌع العقوبات األربع األولً المبٌنة فً المادة السابقة عما
ٌقع من الطالب اثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعٌة المختلفة .

-2

عمٌد الكلٌة  :وله توقٌع العقوبات الثمأنً األ ولً المبٌنة فً المادة السابقة  ،وفً حاله حدوث
اضطراب أو اخالل بالنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشً منه عدم أنتظام الدراسة أو اإلمتحان ٌكون لعمٌد
الكلٌة توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنه فً المادة السابقة علً أن ٌعرض األمر خالل أسبوعٌن من تارٌخ
توقٌع العقوبه علً مجلس التأدٌب إذا كانت العقوبه بالفصل النهائً من الجامعة  ،وعً رئٌس
الجامعة بالنسبة إلً ؼٌر ذلك من العقوبات وذلك بالنظر فً تأٌٌد العقوبه أو إلؽائها أو تعدٌلها .

-3

رئٌس الجامعة  :وله توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنه فً المادة السابقة عدا العقوبه األخٌرة  ،وذلك بعد
أخذ رأي عمٌد الكلٌة  ،وله أن ٌمنع الطالب المحال إلى مجلس التادٌب من دخول أمكنه الجامعة حتً
الٌوم المحدد لمحاكمته .

-4

مجلس التأدٌب  :وله توقٌع جمٌع العقوبات

-5

لرئٌس الجامعة أن ٌوقع عقوبة الفصل علً الطالب الذي ٌمارس أعماال تخرٌبٌة تضر بالعملٌة
التعلٌمٌة أو تعرضها للخطر أو تستهدؾ منشات الجامعة أو اإلمتحانات أو العمل داخل الجامعة  ،او
ا العتداء علً االشخاص او الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحرٌض الطالب علً العنؾ واستخدام
القوة أواإلسهام فً أي أمر مما تقدم  ،وذلك بعد تحقٌق تجرٌه الجامعة خالل أسبوع علً األكثر من
تارٌخ الواقعة ٌ ،خطر به الطالب بخطاب موصً علٌه  ،وٌجوز الطعن علً هذا الجزاء أمام مجلس
التادٌب المختص بالجامعة  ،علً أن ٌكون من بٌن اعضائه أحد أعضاء مجلس الدوله  ،وأحد أساتذة
القانون بكلٌات الحقوق وٌكون الطعن علً احكام مجلس التادٌب أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا ( دائرة
الموضوع ).
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لغى انهغخ اإلَغهٛضٚخ
انفشلخ االٔنٙ
انفظم انذساع ٙاالٔل
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
اعزًبع ٔيؾبدصبد
يمبل ٔيطبنؼبد
َضش ٔلظخ
رشعًخ ان ٙانؼشثٛخ
نغخ ػشثٛخ(لٕاػذ-أدةَ-ظٕص)
نغخ أعُجٛخ صبَٛخ
انًغًٕع
ؽبعت انٙ

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
دسايب
شؼش َٔمذ
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ
نغخ ػشثٛخ(يمبل-يشاعغ-يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

انذسعخ
يًزذح
20
40
40
40
40
يًزذح
180

انًغًٕع
ؽمٕق اإلَغأٌ

انذسعخ
40
40
40
40
40
60
260

لغى انهغخ انفشَغٛخ
انفشلخ االٔنٙ
انفظم انذساع ٙاالٔل
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
ربسٚخ ؽؼبسح ٔنغخ فشَغٛخ
ألغشاع يزخظظخ
َظٕص َمذ ٔشؼش
اعزًبع ٔيؾبدصخ
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ(ػبيخ)
رشعًخ ان ٙانؼشثٛخ (ػبيخ)
نغخ ػشثٛخ(لٕاػذ-أدةَ-ظٕص)
نغخ أعُجٛخ صبَٛخ
انًغًٕع

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
َظٕص َٔمذ (َضش)

انذسعخ
يًزذح
40

يمبل ٔنغخ فشَغٛخ ألغشاع
يزخظظخ
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ(ػبيخ)
رشعًخ ئن ٙانؼشثٛخ (ػبيخ)
نغخ ػشثٛخ(يمبل-يشاعغ-يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صبَٛخ
انًغًٕع

40
20
40
40
40
يًزذح
220

ؽمٕق اإلَغأٌ

ؽبعت انٗ
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لغى انهغخ اإلعجبَٛخ
انفشلخ األٔنٙ
انفظم انذساع ٙاألٔل
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
اعزًبع ٔيؾبدصبد
َظٕص ػبيخ
نغخ ػشثٛخ(لٕاػذ-أدة-
َظٕص)
نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

انًغًٕع
انؾبعت االنٗ

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
يطبنؼبد ٔيمبل
َظٕص َضش
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ

انذسعخ
يًزذح
20
60
40
يًزذح

120

رشعًخ ئن ٙانؼشثٛخ
نغخ ػشثٛخ(يمبل-يشاعغ-يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صأَٛخ
انًغًٕع
ؽمٕق اإلَغأٌ

انذسعخ
60
40
60
20
20
40
60
300

لغى انهغخ األنًبَٛخ
انفشلخ االٔنٙ
انفظم انذساع ٙاالٔل
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
اعزًبع ٔيؾبدصبد

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح
دساعبد نغٕٚخ
يطبنؼبد ٔيمبل

انذسعخ
يًزذح
20

انذسعخ
60
40

َظٕص ػبيخ
نغخ ػشثٛخ(لٕاػذ-أدةَ-ظٕص)

60
40

َظٕص (َضش ٔلظخ لظٛشِ)
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ

60
20

نغخ أعُجٛخ صبَٛخ

يًزذح

انًغًٕع

120

رشعًخ ئن ٙانؼشثٛخ
نغخ ػشثٛخ(يمبل-يشاعغ-يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صأَٛخ
انًغًٕع

20
40
60
300

ؽمٕق اإلَغأٌ

ؽبعت انٗ
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لغى انهغخ اإلٚطبنٛخ
انفشلخ االٔنٙ
انفظم انذساع ٙاالٔل
اعى انًبدح

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح

انذسعخ

انذسعخ

دساعبد نغٕٚخ
اعزًبع ٔيؾبدصبد

يًزذح
20

دساعبد نغٕٚخ
يطبنؼبد ٔيمبل

60
40

َظٕص ػبيخ
نغخ ػشثٛخ(لٕاػذ-أدةَ-ظٕص)

60
40

َظٕص (َضش )
رشعًخ يٍ انؼشثٛخ

60
20

نغخ أعُجٛخ صأَٛخ

يًزذح

انًغًٕع

120

رشعًخ ئن ٙانؼشثٛخ
نغخ ػشثٛخ(يمبل-يشاعغ-يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صأَٛخ
انًغًٕع

20
40
60
120

ؽمٕق األَغأٌ

ؽبعت انٙ

لغى انهغخ انظُٛٛخ
انفشلخ االٔنٙ
انفظم انذساع ٙاالٔل
اعى انًبدح
نغٕٚبد ٔطٕرٛبد
اعزًبع ٔيؾبدصخ
َظٕص ػبيخ
نغخ ػشثٛخ ( لٕاػذ – أدة –
َظٕص )
نغخ أعُجٛخ صأَٛخ

انًغًٕع
ؽبعت انٙ

انفظم انذساع ٙانضأَٙ
اعى انًبدح
نغٕٚبد ٔطٕرٛبد
يطبنؼبد ٔيمبل
َظٕص َٔضش
اعزًبع ٔيؾبدصخ

انذسعخ
يًزذِ
20
60
40
يًزذِ

120

يذخم نهزشعًخ يٍ انؼشثٛخ ٔئنٓٛب
نغخ ػشثٛخ ( يمبل –يشاعغ –يطبنؼبد)
نغخ أعُجٛخ صأَٛخ
انًغًٕع
ؽمٕق اإلَغأٌ
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الخدمات التً ٌقدمها قسم رعاٌة الشباب
رعاٌة الشباب -:
تقوم إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة بأداء الخدمات واألنشطة الطالبٌة التى ٌتلخص دورها فٌما ٌلى :
 -1الرعاية الطالبية وتتم عن طريق :
أ -دراسة ما ٌعترض الطـالب من مشكالت اجتماعٌة ونفسٌة ودراسٌة ومحاولة اٌجاد الحلول المناسبة لها.
ب -محاولة حل ما ٌعترض الطالب من مشكالت اقتصـادٌة عن طرٌق صندوق التكافل االجتماعً .
** حيث يهدف صندوق التكافل االجتماعي إلـى :
تحقٌق الضمان االجتماعى للطالب بصورة المختلفة من تأمٌن أو رعـاٌة اجتماعٌة .
اإلسهام فى تنفٌذ الخدمات الطالبٌة .
العمل على حل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌن االستمرار الهادىء فى دراستهم بسبب
عجز دخولهم المالٌة .
وتصرف إعانات الصندوق للطالب على هيئة :
مساعدات نقدٌة .

مصارٌؾ دراسٌة .

وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على أحقيتهم فى الحصول على تلك المساعدات  ،وهى -:
سحب استمارة مساعدة من قسم رعاٌة الشباب بالكلٌة للوحدة االجتماعٌة التابع لها الطالب .

احضار مفردات مرتب أو بٌـأن معاش فى حالة وفاة الوالد أو شهادة إدارٌة بالدخل

صورة من كارنٌه الطالب .

تقدٌم كل األوراق الخاصة بالمساعدات لمشرفة الفرقة .

ٌتم دراسة تلك األوراق واإلعإلن عن األسماء بقسم رعاٌة الشباب واستالم المسااعدات المالٌاة مان

خزٌنة الكلٌة .
 -2األنشطة الطالبٌة وتتم عن طرٌق :
أ -وضع خطة لألنشطة المختلفة من ( :رٌاضٌة -اجتماعٌة  -ثقافٌة – فنٌة) .
ب -تقدٌم مشروعات فى مجاالت األنشطة المختلفة .
ج -المعاونة االٌجابٌة فى تنفٌذ األنشـطة التى ٌقررها اتحاد طالب الكلٌة .

اتحاد الطالب -:
ٌشكل مجلس اتحاد الطالب سنوٌا ً من الطالب النظامٌٌن المقٌدٌٌن بالكلٌة بها لنٌل درجة البكالورٌوس
والمسددٌن لرسوم االتحاد  .برٌادة عمٌد الكلٌة أو من ٌنٌبه فى ذلك من أعضاء هٌئة التدرٌس وعضوٌة :
مستشارٌن لجأن مجلس االتحاد من أعضاء هٌئة التدرٌس .
أمناء وأمناء مساعدى لجأن مجلس االتحاد من الطالب .
ٌنتخب الطالب أعضاء المجلس من بٌنهم رئٌس ونائب رئٌس االتحاد .
وٌحضر اجتماعات المجلس رئٌس الجهاز الفنى لرعاٌة الشباب بالكلٌة ،وٌكون رئٌسٌه أمٌنا ً لصندوق
االتحاد .
** ويهدف اتحاد الطالب إلى تحقيق ما يلى :
(أ) تنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة والوعى الوطنى والقومى بٌن الطالب وتعوٌدهم على القٌادة وإلتاحة
الفرص لهم للتعبٌر المسئول عن آرائهم .
(ب) بث الرو الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب  ،وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
والعاملٌن .
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(ج) اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجٌعها .
(د) نشر وتشجٌع تكوٌن األسر والجمعٌات التعاونٌة الطالبٌة  ،ودعم نشاطها .
(هـ)نشر وتنظٌم النشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة واالرتفاع بمستواها وتشجٌع
المتفوقٌن فٌها .
(و) تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما ٌعود على الوطن بالخٌر .
** يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجأن مجالس االتحادات أن تتوافر فيه الشروط اآلتية :
أن ٌكون متمتعا ً بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة .
أن ٌكون متصفا ً بالخلق القوٌم والسمعة الحسنة .
أن ٌكون طالبا ً نظامٌا ً مستجداً فى فرقته ؼٌر باق لإلعادة فٌها ألى سبب .
أن ٌكون مسدداً رسوم االتحاد .
أن ٌكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى ٌرشح نفسه فٌها .
أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرر إسقاط أو وقؾ عضوٌته بأحد االتحادات
الطالبٌة أو لجأنها .
يعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من خالل اللجأن التالية :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

لجنة األسر والرحالت.
لجنة النشاط الرٌاضى .
لجنة النشاط الثقافى والسٌاسى .
لجنة النشاط الفنى .
لجنة الجوالة والخدمة العامة .
لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب .

لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى .
 -1لجنة األسر والرحالت وتختص بما يلى :
تشجٌع األسر بالكلٌة ودعم نشاطها .
التنسٌق بٌن نشاط األسر المختلفة بالكلٌة
** ولتكوين األسر الطالبية يتبع اآلتي :
 -1األعضاء ٌشترط أن ٌكونوا من بٌن طالبا الكلٌة .
 -2االٌقل عدد الطالب المشتركٌن عن  50طالب وطالبة .
 -3رائد األسرة ٌكون أستاذا أو أستاذ مساعد من الكلٌة .
 -4األخ األكبر واألخت ٌفضل أن ٌكونا من المدرسٌن المساعدٌن أو المعٌدٌن بالكلٌة.
 -5لكال أساارة مجلاس إدارة ٌتشااكل مان (رائااد األسارة – األخ األكباار – المقارر – أمااٌن الصاندوق – أمناااء
األنشطة) .
 -6تتقادم األسار بخطااة النشااط التااى ساتقوم بهاا خااالل العاام الجااامعى وكاذلك بٌاأن بأسااماء الطاالب ورائااد
األسرة مع رسم شعار خاص بها .
** ملحــوظة  :أى نشاط تقوم به األسر ٌكون من خالل مسئول األسر بالقسم برعاٌة الشباب وٌكون مسبقا ً قبل إقامة
النشاط بعشرة أٌام حتى ٌتم الموافقة على ذلك بطلب باسم السٌد األستاذ الدكتور /عمٌاد الكلٌاة
معتمداً من رائد األسرة .
 -2لجنة النشاط الرٌاضى وتختص بما ٌأتى -:
بث الرو الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع المواهب الرٌاضٌة والعمل على تنمٌتها .
تنظٌم النشاط الرٌاضى بالكلٌة بما فى ذلك تكوٌن الفرق الرٌاضٌة وإقامة المبارٌات والمسابقات والحفالت
والمهرجأنات الرٌاضٌة .
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ومن أهم األن شطة التى تهتم رعاٌة الشباب بالكلٌة بتنظٌمها األلعاب الجماعٌاة متمثلاة فاى (كارة القادم
– كاارة الساالة – كاارة الٌااد – كاارة الطااائرة) األلعاااب الفردٌااة متمثلااة فااى (ألعاااب القااوى – السااباحة – الكاراتٌااه –
التاٌكوندو –الكونػ فو – الجودو – المالكمة – المصارعة – تنس الطاولة) .
وتقوم رعاٌاة الشاباب بعمال دورات تنشاٌطٌة فاى بداٌاة كال عاام الختٌاـار أفضال العناصار لتكاوٌن فارق
الكلٌة فى األلعاب المختلفة  ،وذلك االشتراك فى دورى الجامعة وكذلك دورى الجامعات المصرٌة .
** كيفية االشتراك فى فـرق الكلية :
أٌ -تم سحب االستمارة الخاصة بالنشاط الرٌاضً .
ة -تنظم الدورات التنشٌطٌة فى جمٌع الرٌاضات الختٌار أفضل العناصر لتكوٌن فرق الكلٌة .
لجنة النشاط الثقافى والسياسى وتختص بما يأتى :
-3
تنظٌم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعرٌؾ الطالب بخصائص المجتمع واحتٌاجات تطور .
العمل على تنمٌة الطاقات األدبٌة والثقافٌة للطالب .
لجنة النشاط الفنى وتختص بما يأتى :
-4
تنمٌة النشاط الفنى للطالب والعمل بما ٌتفق مع أؼراضه السامٌة فى إتاحة الفرصة إلبراز مواهٌهم ورفع
مستوى أنتاجهم الفنى
**ملحــوظة  :على الطالب ذوى المواهب الفنٌة التقدم مع بداٌة العام الجامعى الى رعاٌة الشباب لتسجٌل أسمائهم
وفقا لمواهبهم .
لجنة الجوالة والخدمة العامة وتختص بما يأتى
-5
تنظٌم أوجه حركة الكشؾ واإلرشاد على األسس السلٌمة وفقا ً لمبادئها .
تنفٌذ برامج خدمة البٌئة التى ٌقرها مجلس الكلٌة واألقسام بما ٌساهم فى تنمٌة المجتمع والعمل على
اشراك الطالب فى تنفٌذها والمساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومٌة التى تتطلبها احتٌاجات الوطن
.
والجوالة حركة كشفٌة تأسست عام  1896م على ٌد اللورد بادن وتعد الجوالة مرحلة متقدمة من مراحل
الحركة الكشفٌة وٌنضم إلٌها الشباب من سن ( )24 – 18سنـة لممارسة النشاط الكشفى  ،وتنفٌذ
برامج خدمة البٌئة 0
 -6لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب  ،وتختص بما يأتى -:
العمل على تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطـالب وبٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن وإشاعة رو
التعاون واإلخاء بٌنهم وبث الرو الجامعٌة فٌهم وذلك بكل الوسائل المناسبة .
تنظٌم الرحالت والمعسكرات االجتماعٌة والثقافٌة والتروٌحٌة .
وتقوم اللجنة بتدعٌم الرحالت وذلك حتى ٌتسنى للطالب االشتراك فى أكثر من رحلة خالل العام الجامعى
للتعرؾ على أهم المعالم السٌاحٌة  ،وتعمل اللجنة على تشجٌع الطالب فى المسابقات االجتماعٌة ومسابقات
الشطرنج والطالب والطالبة المثالٌة والحمالت التطوعٌة لتبرع بالدم لطالب الكلٌة .
** ومن شروط مسابقة الطالب والطالبة المثالية -:
سحب استمارة من إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة .
-1
 -2ملء االستمارة واعتمادها من شئون الطالب .
 -3الحصول على أعلى تقدٌر .
 -4أن ٌكون الطالب ذو نشاط بارز .
 -5أال ٌكون قد صدر ضد أى عقوبات .
 -6اجتاز المسابقة بنجا (االختبار).
** تشكل كل لجنة من اللجأن السابقة سنوٌا ً برٌادة رائد من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌصدر بتعٌٌنه قرار من عمٌد
الكلٌة وعضوٌة طالبٌن عن كل فرقة دراسٌة ٌنتخبها سنوٌا ً طالب فرقتها الدراسٌة بطرٌق االقتراع السرى .
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وٌنتخب الطالب أعضاء كل لجنة من بٌنهم أمٌنا ً وأمٌنا ً مساعداً لها .
وٌحضر اجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفنى لرعاٌة الشباب بالكلٌة .
 -7النشاط العلمى والتكنولوجى  ،وتختص بما يأتى :
تنظٌم أوجه النشاط العلمٌة والتكنولوجٌة والعمل على تنمٌة الطاقات العلمٌة واإلبداعٌة لدى الطالب.
-

حصلت كلٌه األلسن علً المراكز االتٌه للعام الجامعً -: 2018/2017
الدوري الرٌاضً الداخلً بجامعه كفرالشٌخ
المركز االول فً الكارتٌه (الكومتٌه)

انًشكض انضأَ ٙف ٙكشح انٛذ

29

ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ
ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ

انذنٛم اإلسشبد٘ نهطبنت
كهٛخ األنغٍ

K
K

afrelsheikh University
afrelsheikh University

انًشكض انشاثغ ف ٙكشح انطبئشِ

انًٓشعأٌ انشٚبػ ٙاألٔل
ؽظهذ كه ّٛاألنغٍ ػه ٙانًشاكض االر-: ّٛ
انًشكض األٔل ف ٙكشح انغهّ ؽبنجبد
انًشكض انضأَ ٙف ٙكشح انطبئشِ ؽالة

انًشكض انضأَ ٙف ٙكشح انمذو انخًبع ٙؽبنجبد
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ؽظهذ كه ّٛاألنغٍ ػه ٙانًشكض انضأَ ٙف ٙانؼشع انًغشؽ ٙف ٙانًٓشعبٌ انًغشؽ ٙنكهٛبد انغبيؼخ نهؼبو
انغبيؼ2018/2017 ٙ
عبئضح افؼم ػشع عًبػ ٙػٍ كهٛخ األنغٍ

اؽزفبنٛخ كهٛخ األنغٍ ثٕٛو انٛزٛى

ؽظهذ انذكزٕسح /ؽُأٌ كًبل ثمغى انهغّ اإلٚطبنٛخ ػه ٙنمت األو انًضبنٛخ ػه ٙيغزٕٖ كهٛبد انغبيؼخ





فاز الطالب  /محمد اٌمن البري علً المركز األول فً كل من (الرواٌه – السٌنارٌو والحوار)
فازت الطالبة  /حبٌٌة سعد موسً علً المركز الثالث علً مستوي الجامعات الجامعات المصرٌة فً
البحث االجتماعً
حصل الطالب  /احمد محمد فرج عبدهللا بقسم اللؽه األنجلٌزٌة بالمركز األول فً مشروع دمج االقتصاد
ؼٌر رسمى فى االقتصاد محور التنمٌة األقتصادٌة

31

ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ
ج ام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ ٌخ

K
K

انذنٛم اإلسشبد٘ نهطبنت
كهٛخ األنغٍ

afrelsheikh University
afrelsheikh University



بعض الندوات التى نظمتها رعاٌه الشباب للعام الجامعى 2119/2118
ندو عن اإلسعافات األولٌة

ندوة عن (تعلم اللؽات وترجمة األفالم على اإلنترنت –أفاق جدٌدة لطالب اللؽات عبر الٌوتٌوب)
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َذِٔ ػٍ انؼًم انؾش ٔأفبق انًغزمجم

انًؼشع انفُٗ ثبنكهّٛ
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ثؼغ األَشطخ انشٚبػٛخ
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( المكتبـة )تقوم مكتبة الكلٌة بدور فعال فى تطوٌر وتنمٌة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة وذلك عن طرٌق اقتناء
وتوفٌر الكتب والمراجع األجنبٌة الخاصة بأقسام الكلٌة ( اإلنجلٌزٌة –الفرنسٌة-اإلسبانٌة –األلمانٌة –
الصٌنٌة –اإلٌطالٌة )ومتابعة احدث الطبعات من المراكز الثقافٌة ودور النشر وشراء الدورٌات االجنبٌة
عن طرٌق مراسلة الناشرٌن بالخارج كما تقوم باقتناء المجالت العلمٌة

 ( الخدمات الطبٌة )ٌمكن حصول الطالب على الخدمات الطبٌة من :
مجمع الخدمات الطالبٌة بكفرالشٌخ (.ش الجٌش – مدٌنة كفرالشٌخ) .
مستشفى مبارك الجامعى (.شارع د /محمود نجاتى المتفرع من ش الجٌش بطنطا)
** تتمثل تلك الخدمات فيما يلى :
الكشؾ الطبى على الطالب فى الحاالت العادٌة مثل (الباطنه – الرمد – األنؾ واألذن والحنجرة – جلدٌة
– عظام – كافة األمراض المعدٌة).
إجراء العملٌات الجراحٌة للطالب  ،وتحوٌل الطالب إلجراء العملٌات الجراحٌة إلى الجهات التى ٌتوفر
بها إمكانٌة إجراء العملٌات التى ال ٌمكن إجراؤها فى مستشفى مبارك الجامعى .
القٌام بصرؾ العالج مجانا ً للطالب من المستشفى وفى حالة عدم توافر ٌصرؾ تكلفة نصؾ العالج من
الكلٌة .
تحوٌل الطالب مرضى األمراض العقلٌة والنفسٌة للعالج الخارجً .
** اإلجرااات المتبعة للعالج بالمستشفى الجامعى :
ٌتقدم الطالب بكارنٌة الكلٌة للمختص بمسئول الفرقة بشئون الطالب للحصول على خطاب التحوٌل
للمستشفى طبقا لقواعد العالج لطالب الجامعات بالمستشفى الجامعً .
فى حالة عدم توافر العالج بالمستشفى الجامعً البد من موافقة رئٌس اللجنة الطبٌة بالجامعة على
عالج الطالب خارج المستشفى الجامعى طبقا ً للقواعد واللوائح مع اعتماد العالج من مجلس الجامعة .

 ( المدن الجامعٌة )-:تعتبر المدن الجامعٌة وحدة من وحدات الجامعـة التابعـة لها  .وتستقبل المدٌنة الجامعٌة
بجامعة كفرالشٌخ الطالب المنتظمٌن لإلقامة بها وتقوم بتوفٌر بونات تؽذٌه خارجٌه لطالب الكلٌة.

*** الخاتمة ***
مع أطيب االمنيات بعام دراسي سعيد
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