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 ةالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاون
 بالكلٌة
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 26 بالكلٌة اإلداريالجهاز 

 29-27 مهام قسم شئون التعلٌم والطالب

 10 أوائل الطالب بالفرق الدراسٌة

 11-12 نظام تأدٌب الطالب

 15-13 العلمٌة المقررة للفرق الدراسٌةالمواد 

 34-16 رعاٌة الشباب التً ٌقدمها قسمالخدمات 
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            ةـــــكلم                               

 

           عبدالرازق ٌوسؾ دسوقىالسٌد األستاذ الدكتور/ 

 كلٌة األلسن ىوالمشرؾ علرئٌس الجامعة 

العلمااً هاال بكاام فاً رحاااب جامعاة كفاار الشاٌخ هااذا الصار  أوبنااتً طااالب وطالباات جامعااة كفار الشااٌخ  بناائًأ     

الفتٌاة التاً  هاذ  الجامعاة0قالٌم الدلتا الهامة وهً محافظاة كفار الشاٌخأحد مل والنور ألالمتمٌز الذي ٌمثل شعاع األ

ولدت عمالقة بما تضمه من كوادر علمٌة وبحثٌة من مختلؾ المدارس العالمٌة وكذلك بما تضمه الجامعة مان قادرة 

 كادٌمً.عتماد المؤسسً واألالول علً االحص ىة هائلة سوؾ تساعد بمشٌئة هللا فٌمؤسس

ات باكسااب الطاالب والطالإم لعائد المستهدؾ من التعلٌم ٌساتلزتحقٌق ا نإعتماد فمتطلبات الجودة واألمراعاة ل      

هتماام بالمعرفااة خالقٌاة وكااذلك المهاارات العامااة علاً نفااس القادر ماان االالكثٌار مان المهااارات العلمٌاة الذهنٌااة  واأل

ماة اء األناقلٌمٌاا ودولٌاا ٌسااعد فاً بإعلاً المنافساة فاً ساوق العمال محلٌاا و جٌل متمٌز قاادر عدادك إلوالفهم وذل

 إٌجابٌا،بمااطاقاات الشاباب  اساتثمارشاباع الرؼباات ورحاب لتنمٌاة المهاارات إل الحٌااة الجامعٌاة مجاال نإونهضاتها 

ستخراج مكامن القوة اكتشاؾ المواهب وا ىشطة ٌساعد علنممارسة األ أن، ذلك  حراؾنلل واالزٌحفظ شبابنا من ال

 .بنائنا الطالب أ ىلد

            

 طٌب تمنٌاتً بالتوفٌق  والسدادأمع 
 

 

  كلٌة األلسن ىوالمشرؾ علرئٌس الجامعة                                   

   دسوقً أ.د/  عبدالرازق ٌوسؾ                                 
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 ةــــــكلم
   لدكتور / عبد الحمٌد علً ؼالبا االستاذ السٌد

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                            
 

 أطجؼرؼهى انهغبد  ٌأل ،ؽؼبسٚخ رشغ َٕسا ثًُطمخ انذنزب لبؽجخ ٔصجخثغبيؼخ كفشانشٛخ  األنغٍكهٛخ  ئَشبءٚؼذ       

رؼهى  فؼال ػٍ أٌ انٓبئم. ٙٔانزمُ ٙزطٕس انزكُٕنٕعَزٛغخ ان انظغش ٙػشٔسح نًٕاكجخ يب ٚؾذس فٗ ػبنًُب انًزُبْ

ؽالع ػهٗ صمبفبد انؼبنى انًخزهفخ ٔؽشٚمخ انزفكٛش ػهٗ اال يٓبساد كضٛشح رغؼهّ لبدسا   ٌبغَعُجٛخ ٚكغت اإلانهغبد األ

رؼهى انهغبد  أٌكًب  فّٛ ال ػغش انزؼبيم يغ االخش ٚغشا   ظٛشٛفْٔزا ٚؼٛف انكضٛش نخجشارُب ٔرغبسثُب انزارٛخ  ،نذٚٓب

ذ انغٛشح انزارٛخ نهخشٚظ رؾزٕٖ ػهٗ َبفشص انؾظٕل ػهٗ انؼًم، فكهًب كئرا رضٚذ أيبيّ ب كجٛشح  أفبل نهذاسط ٚفزؼ

ثذاػٛخ نهفشد ٔانزفكٛش انًُطمٗ ٚضٚذ رؼهى انهغبد انمذسح اإلٔ فؼم نهشخض انًزمذو نٕظٛفخ يب.أرنك  ٌبنغبد يزؼذدح ك

 .  ٔرمذٚشِ نزارّ ٔاالخشٍٚ  ٔاؽزشايّ نُفغّ صٚبدح صمبفخ انفشديٍ صى ٔ

نشد ػهٗ انزشّٕٚ ٔانظٕسح انًُطٛخ انغهجٛخ انًجبنغ فٙ اًْٛخ ثبنغ األ انهغبد انٕٛو دٔسا   ٕٚهؼت خشٚغ 

انًشبسكخ فٗ ػجشفٛٓب ػٍ انؼشة ٔانًغهًٍٛ، ٔٚمغ ػهٗ ػبرمٓى يغإٔنٛخ رؼضٚض انزٕاطم انضمبفٗ ٔانؾؼبسٖ 

يى. ٔٚجشص دٔس خشٚغٗ انهغبد ثشكم عهٗ ػُذيب ٗ رٓزى ثجُبء عغٕس انضمبفخ ثٍٛ انشؼٕة ٔاألانًُزذٚبد ٔانًؾبفم انز

يٍ  ْذف انشؼٕة لذًٚب   ٌبانؼبنى انًخزهفخ. ك ٌانٕؽُّ فٗ ثهذ نٗ انمذسح ػهٗ انزشعًخ فٛظجؼ عفٛشا  ئٚظم ثًغزٕاِ 

  فٙ  نّٛئ  ٔانٕطٕل اٜخش  طُؼّ يًب  دحعزفبٔاإل  ؽالعٔاال ثؼؼب   ثؼؼٓب  ٔؽؼبسح  آداة  ػهٗ  انزشعًخ ْٕ انزؼشف

  انؾؼبساد  أٌ انجبؽش  ٚكزشف  انمذًٚخ  انؾؼبساد  نزبسٚخ  عشٚؼخ ّ يشاعؼ  ٔفٙ.  ٔانفٌُٕ  ٔانؼهٕو  دةاأل  يغبالد

 ٔثُؼذ  االرظبل  ٔعبئم  طؼٕثخ  ْٙ  انغًٛغ عغهٓب  انزٙ  انٕؽٛذح  انشَّكٕ٘  ذَبٔك ْزًذ ثبنزشعًخا  ؽٍٛ  ٔرأنمذ  صدْشدا

 َمهٓب ػهٗ   انؼكٕف  َّصَى  ٔيٍ  ٔانًؼشفخ  ثبنؼهىزضٔد نه أخشٖ انٗ  عغشافٛخ  َمطخ  يٍ انغفش  ٚزطهجّ  انز٘  ٔانٕلذ  انًغبفبد

  لشٚخ  ػٍ  ٚزؾذصٌٕ ثذأٔا  ثؾٛش انجشش  ثٍٛ  ٔانزٕاطم  رظبلاإل  ٔعبئم  فٙ  صٕسح ػبنًُب شٓذ فمذ  انٕٛو ٔرشعًزٓب. أيب

.  أٌصٕ  ؽزٙ أٔ  دلبئك  خالل كٕكجُب أٌأثؼذ ثهذ نٗئ  نزظم  رظبالداأل  رمُٛخ أٔػجش صٛشاأل ػجش فٛٓب  انكهًخ  رُطهك  كَٕٛخ

نكى انزٕفٛك ٔانُغبػ ٔانزخهٗ ػٍ كم سعٕأٔظؼ انغًٛغ ثبنؼًم انغبد أَسؽت ثكى اثُبئُب انطالة فٗ كهٛزكى ٔأ ٔخزبيب  

 .كىيبناى ٔرغٓى فٗ رؾمٛك ٚغبثٛبد انزٗ رُٛش ؽشٚمكانغهجٛبد ٔانزؾهٗ ثبإل

 ؽٛت انزًُٛبد ثبنزٕفٛك ،،،،،أيغ 

  ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                                     
 

 عبد الحمٌد علً علً ؼالبد /  أ.                                     
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 ةـــــكلم

 
 رعاٌة الشباب بالكلٌةأسرة 

 

 الطالب وأختى الطالبة  أخى

شباب النحن نرحب بك ونتشرؾ بلقائك فى ممارسة نشاطك فى جمٌع المجاالت من خالل جهاز رعاٌة 

بتكاراتك انشاطاتك وتوجٌه أهدافك وترقٌـة طموحاتك وتطوٌر من أجلك ومن أجل هنا  إنناالكلٌـة ، ب

مالحقـة التطور العصرى ومحتوٌاته لً قادراٌ ع األسمى لتكون عدادلنصل بك إلى التأهٌل الرفٌع واإل

 العلمٌة والثقافٌة والتربوٌة والتنموٌة فى ظل مصرنا الحبٌبة .

دعوة مفتوحة ألبنائنا طلبة وطالبات الكلٌة لممارسة جمٌع  هذ ضٌة افمن خالل هذ  السطور الم

حراؾ نالتطرؾ واال جتماعٌة والثقافٌة بعٌداً عنشطة التربوٌة والرٌاضٌة والعلمٌة والفنٌة واالناأل

 بل إلى مزٌد من الرقى والتقدم واالزدهار . ،والشطط الفكرى

 يغ أؽٛت انزًُٛبد ثبنؼبو انغذٚذ

 يغ رؾٛبد أعــشح سػـبٚـخ  انشجـبة ثبنكهٛـخ 

 نٙ انغٛذعشاء ػجذانًٕئ  /د                                                                                           

 أ/ َٕسا عًٛش ػجذانغُٙ                                                                                      
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 ةـــــكلم
 

 أسرة شئون الطالب بالكلٌة

 

  ةأختى الطالب، أخى  الطالب 

ري فً عروق نابض بالعلم والمعرفة، عطاؤها المعرفً ٌس نامنارة علمٌة وشرٌ األلسنكلٌة 

ناطق بكل اللؽات، وأذن تسمع  ناها لسنإالحركة الثقافٌة كما ٌسري الدم فً الجسم ... 

وتترجم كل اللؽات، وعٌن راصدة تسجل كل جدٌد فً ثقافة العالم، وعقل ٌربط بٌن كل هذ  

 .الثقافات، ٌعربها، ٌقربها، وٌعبر بها الحدود فتصل إلى ثقافتنا التً تكون لها خٌر سفٌر

ن الطالب تعتبر العمود الفقري فً الجامعة ذلك لما لها من أهمٌة قصوى ذات أبعاد ئوش نإ

ماطاً شتى من مكونات أنمنوط بها رعاٌة شرٌحة مهمة وهى الطالب الذي ٌمثل  إذا هًمختلفة 

 متداخلة منها الفكري والثقافً واألكادٌمً.

 حقٌق طلباتكمٌنا تنافمهمتنا رعاٌتكم ، وؼاٌتنا إسعادكم ، وأقصً أم

 حفظكم هللا ورعاكم

 ِعؼٛذ ّدساعٛغُّ ثنكى رًُٛبرُب أؽٛت  يغ

  شئٌٕ انطالة ثبنكهٛخيغ رؾٛبد أعــشح 
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 َشأح انكهٛخ

 
نًزًٛضٍٚ نهؼًم فٙ يغبالد ؽزٛبعبد عٕق انؼًم يٍ انخشٚغٍٛ ارهجٛخ ال

ػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ رارذسٚظ انهغبد ٔانغٛبؽخ ٔانٓٛئبد انذثهٕيبعٛخ ٔاإلٔ انزشعًخ

كهٛخ  ئَشبء ئعشاءادرخز عٛبدرّ أمذ فٔانششكبد االعُجٛخ انزٙ رؼًم فٙ يظش 

 نخذيخ لطبع ٔعؾ ٔشًبل انذنزب فٙ ْزا انًغبل . األنغٍ

غهظ انٕصساء سلى ٛظ يػهّٛ طذس لشاسانغٛذ انًُٓذط/ سئ ٔثُبء  

ٌٕ رُظٛى أَؽكبو انالئؾخ انزُفٛزٚخ نمأثزؼذٚم ثؼغ و انخبص 2016نغُّ  2693

 .عبيؼخ كفشانشٛخ  األنغٍكهٛخ  اَشبءو ث1972نغُّ  49انغبيؼبد سلى 

انًٕافمخ  أٌثش 20/12/2016ثزبسٚخ  6164ٔطذس انمشاس انٕصاس٘ سلى 

 .خ عبيؼخ كفشانشٛ األنغٍػهٙ ثذء انذساعخ ثكهٛخ 

فززبػ انكهٛخ ٕٚو انغجذ انًٕافك بٔلبو انغٛذ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ث

 و.29/4/2017

 ػًهّ ثذاّٚ   أيشكض نهغبد ٔانزشعًخ ثبنكهٛخ نٛجذ ئَشبءرًذ انًٕافمخ ػهٙ ٔكزنك 

 .2018/2019يٍ انؼبو انذساعٙ 
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 سؤٚخ انكهٛخ :

علً والترجمة  دةألمجاالت اللغة وافً  جامعة كفرالشٌخ كلٌة متمٌزة – األنغٍكلٌة 

 .دولً القلٌمً واإلو محلًالمستوي ال

 سعبنخ انكهٛخ :

كوادر من الباحثٌن المتخصصٌن فً مجال  ئػذادلً إجامعة كفرالشٌخ  – األنغٍكلٌة  تسعى

سوق العمل  وتلبٌة احتٌاجاتقادرة على المنافسة ، وتكون  ةوالترجم أداثٓبجنبٌة واللغات األ

العالمً ومجال البحث العلمً وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة من خالل برامج عالٌة حلً والم

 .الجودة 

 أْذاف انكهٛخ :

 

 عبيؼخ كفشانشٛخ ( – األنغٍْذاف انؼبيخ نكهٛخ ) األ
 

 توفٌر المناخ العلمً والثقافً للطالب للتطوٌرالذاتً لدٌهم .        -1

من  عالٌ جنبٌة وتقدٌمها بقدرنولوجٌة فً مجال اللؽات األحدث الوسائل التعلٌمٌة والتكأستخدام ا -2

 الجودة وتطوٌرها بما ٌواكب العصر الحالً والمستقبلً    

كسابهم الخبرات العلمٌة الالزمة وكذلك مراعاة الفروق إجنبٌة عند الطالب وتنمٌة اللؽة األ  -3

 هم لخدمة المجتمع .   إعدادالفردٌة لدٌهم ، وتدرٌبهم و

دورات وورش عمل فً اللؽات االجنبٌة والترجمة والتعرؾ  إقامةخدمة المجتمع ب سهام فًاإل -4

 خر بثقافة مجتمعنا .  خر وتعرٌؾ األعلً ثقافة األ

 

 عبيؼخ كفشانشٛخ ( – األنغٍعزشارٛغٛخ نكهٛخ ْذاف اال) األ
 

 تحسٌن البٌئة التعلٌمٌة والتكنولوجٌة والبنٌة التحتٌة للكلٌة والمعامل.   -1

وتنمٌة الكوادر البشرٌة بالكلٌة ورفع مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌن  تطوٌر    -2

 والعاملٌن بالكلٌة .

 بداع والتفوق .تنمٌة الطمو  الفكري للطالب بما ٌوفر البٌئة الفكرٌة الخالقة الالزمة لإل    -3

ة والخدمٌة دارٌاإلااللتزام بمعاٌٌر الجودة وتوكٌدها المستمر ، والتطوٌر المستمر للمنظومة    -4

 للكلٌة .

 ات.متحانسالٌب التقوٌم واالأتطوٌر نظم و   -5
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 الداخلٌة األلسنالئحة كلٌة 
 األنغٍانًٕافمخ ػهٙ ثذء انذساعخ ثكهٛخ  أٌثش 20/12/2016ثزبسٚخ  6164طذس انمشاس انٕصاس٘ سلى 

 عبيؼخ ػٍٛ شًظ . – األنغٍعبيؼخ كفشانشٛخ ٔرطجٛك الئؾخ كهٛخ 

 (**) الئؾخ انكهٛخ 

  (1بدح سلى )ي

 االرٛخ : األلغبوعبيؼخ كفشانشٛخ يٍ  – األنغٍرزكٌٕ كهٛخ 

  قسم اللؽة الفرنسٌة                     اإلنجلٌزٌةقسم اللؽة * 

  اإلسبانٌة* قسم اللؽة                       األلمانٌةقسم اللؽة 

  ة * قسم اللؽة الصٌنٌ                      اإلٌطالٌةقسم اللؽة 

 قسم اللؽة الكورٌة       ٌة               أنقسم اللؽة الٌاب * 

 قسم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها  

 (2يبدح سلى )

 .أداثٓبنغبد انزخظض ٔ ئؽذ٘ظ فٙ َبعبيؼخ كفشانشٛخ دسعخ انهٛغ - األنغٍكهٛخ رًُؼ 

 

 (3يبدح سلى )

 عُٕاد عبيؼٛخ. 4ظ أَيذح انذساعخ نُٛم دسعخ انهٛغ

 

 (4ح سلى )يبد

 لغبو انكهٛخ يب ٚهٙ :أرزؼًٍ انذساعخ ثغًٛغ  -

 أٔال  :نغخ انزخظض ٔرشزًم ػهٙ :

 يطبنؼبد ٔيمبل   -دساعبد نغٕٚخ                                

 ٔؽؼبسح أدةربسٚخ   -اعزًبع ٔيؾبدصبد                            

 خ ثؾشلبػ  -َظٕص َٔمذ                                 

 نٛٓبئٛب : انزشعًخ يٍ انؼشثٛخ ٔأَص

 صبنضب  :انهغخ انؼشثٛخ 

ٛخ ٔٚغٕص َبعُجٛخ صأانًزخظظخ كهغخ  األلغبوٛخ  )رذسط انكهٛخ نغبد أَساثؼب  :انهغخ االعُجٛخ انض

 ٛخ ثؼذ يٕافمخ يغهظ انكهٛخ (َبنهكهٛخ اعزؾذاس نغبد اعُجٛخ ص

ٔكزنك يمشس  األلغبوٍٚ يًزذٍٚ نغًٛغ سش يمشٛخ ٔلبػخ انجؾَبٚكٌٕ يمشس انهغخ االعُجٛخ انض  -

 انذساعبد انهغٕٚخ نهغُّ االٔنٙ فمؾ 

 بد يمشساد نغخ انزخظض انزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ ثهغخ انزخظض .ئيزؾبَٚإد٘ انطبنت  -

 . (لبػخ انجؾش)، ٔ(االعزًبع ٔانًؾبدصخ )شفٕٚب فٙ يمشس٘ :  يزؾبٌٚكٌٕ اإل

 

 (5يبدح سلى )

 فٛٓب رؾشٚشٚب   يزؾبٌداء اإلأانًمشساد انزٙ ٚمٕو انطبنت ث% يٍ يغًٕع دسعبد 20ٚخظض 

 . خػًبل انغُأل
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 (6يبدح سلى )

% يٍ يغًٕع انغبػبد انًخظظخ نهًمشس ، 75ٚغزٕفٙ انطبنت َغجخ ؽؼٕس ال رمم ػٍ  أٌٚغت 

فٙ  يزؾبٌانطبنت يٍ انزمذو نإل ٌبانًخزظخ ثؾشي األلغبؤٚؼزًذ يغهظ انكهٛخ لشاس يغبنظ 

نٙ ٔصٛمخ ئعزبر انًبدح ٚغزُذ أنزٙ نى ٚغزٕف فٛٓب َغجخ انؾؼٕس ٔرنك ثُبء ػهٙ رمشٚش انًمشساد ا

 ّ ٚؼذ ساعجب  َبرى ؽشي ئرازاساد نهطبنت . َٔئثزٕعٛخ صالصخ  أٌرذل ػهٙ غٛبة انطبنت. ٔٚغجك انؾشي

ٛبة رمذو انطبنت ثؼزس يمجٕل ػٍ َغجخ انغ ئرافٛٓب . ٔ يزؾبٌفٙ انًمشساد انزٙ ؽشو يٍ انزمذو نال

 . يزؾبٌداء اإلأٚغًؼ نّ ث

 

 (7يبدح سلى )

فٛٓب  يزؾبٌػذا يبدح انًطبنؼبد ٔانًمبل ٚكٌٕ صيٍ اال ٌزبانزؾشٚش٘ فٙ كم يمشس عبػ يزؾبٌيذح اإل

انزؾشٚش٘ فٙ اؽٕال خبطخ ثُبء ػهٙ الزشاػ  يزؾبٌصالس عبػبد . ٔنًغهظ انكهٛخ رؼذٚم يذح اال

 يغهظ انمغى .

 

 (8يبدح سلى )

عبط ػشش دسعبد نكم عبػخ يٍ عبػبد أانًمشس ػهٙ  ئيزؾبٌٚخ انؼظًٙ نذسعبد رؾزغت انُٓب

عجٕػٛخ يب ػذا يبدح االعزًبع ٔانًؾبدصبد ركٌٕ َٓبٚزٓب انؼظًٙ ػششٍٚ دسعخ فٙ كم انًمشس األ

 انغُٕاد .

 

 (9يبدح سلى )

 –ٚبد انهغٕ – األداة٘ يٍ انزخظظبد االرٛخ : أثؾٕس فٙ  اػذادٚمٕو ؽالة انفشلخ انشاثؼخ ث

 انؼهًٛخ . األلغبوانزشعًخ ، ٔرُبلش ْزح انجؾٕس فٙ يٕاػٛذ رؾذدْب يغبنظ 

 

 (10يبدح سلى )

ساعجب   ٌبٔ كأَغؼ فٙ عًٛغ انًمشساد ،  ئرانٙ انفشلخ انزٙ رهٛٓب ئُٚمم انطبنت يٍ انفشلخ انًمٛذ ثٓب 

فًٛب  يزؾبٌانطبنت اإلفًٛب ال ٚضٚذ ػٍ يمشسٍٚ يٍ فشلزخ أٔ يٍ فشلخ أدَٙ . ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ٚإد٘ 

رغٛت انطبنت ػٍ  ئراسعت فّٛ ، ٔٚؼذ َغبؽخ فٙ ْزح انؾبنخ ثزمذٚش يمجٕل فٙ رهك انًمشساد ، اال 

نطالة انفشلخ انشاثؼخ  يزؾبٌاكزٕثش أثؼزس يمجٕل فزؾغت دسعزخ كًب ْٙ ٔٚؼمذ فٙ شٓش  يزؾبٌاال

فٙ انًٕاد انزٙ سعجٕا فٛٓب  يزؾبٌركشس سعٕثٓى ٚإدٌٔ اال اراانشاعجٍٛ فًٛب ال ٚضٚذ ػٍ يمشسٍٚ ، ف

 يغ ؽالة انفشلخ انزٍٚ ٚذسعٌٕ رهك انًٕاد ٔرنك فٙ ظم َظبو انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ انًؼًٕل ثّ ؽبنٛب 

 

 (11يبدح سلى )

 ٚمذس َغبػ انطبنت فٙ كم يمشس يٍ انًمشساد ٔكزا فٙ انزمذٚش انؼبو ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ :

 انذسعبد كضش يٍ يغًٕعأ% ف90يًزبص             

 % يٍ يغًٕع انذسعبد90لم يٍ أنٙ ئ% 80عٛذ عذا              يٍ 

 % يٍ يغًٕع انذسعبد80لم يٍ أنٙ ئ% 65عٛذ                 يٍ 

 % يٍ يغًٕع انذسعبد65لم يٍ أنٙ ئ% 50يمجٕل               يٍ 

 ايب سعٕة انطبنت فٛمذس ثبؽذ انزمذٚشٍٚ االرٍٛٛ

 % يٍ يغًٕع انذسعبد50لم يٍ أنٙ ئ %35ػؼٛف              يٍ 

 % يٍ يغًٕع انذسعبد35لم يٍ أػؼٛف عذا         
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 (12يبدح سلى )

٘ أنٙ ئ ّٚغٕص رؾٕٚم انطبنت انًُمٕل يٍ انفشلخ انًمٛذ ثٓب أ انجبلٙ ثٓب نالػبدح ثُبء ػهٙ سغجز

 أٌجٕنّ ثبنكهٛخ ػهٙ نّٛ ػُذ لئيغزٕفٛب نششٔؽ االنزؾبق ثبنمغى انًؾٕل  ٌبك ئرالغى اخش ثبنكهٛخ 

 االٔنٙ يب نى ٚزمذو ثؼزس يمجٕل . خٛخ نّ فٙ انغُأَرؼزجش ْزِ انفشطخ ْٙ انفشطخ انض

 

 (13يبدح سلى )

ٔانؾبعت االنٙ ًْٔب يٍ يزطهجبد انغبيؼخ ٔٚشزشؽ  أٌغَفٙ يبدرٙ ؽمٕق اإل يزؾبٌاٚإد٘ انطبنت 

 .ٔال رؼذ يبدح سعٕة  ظأَانُغبػ فًٛٓب نهؾظٕل ػهٙ دسعخ انهٛغ

 

 (14يبدح سلى )

رخطش  أٌسثغ عُٕاد ػهٙ عبػخ ػهٙ يذ٘ األ 60ٙ ثًب ال ٚمم ػٍ َاداء رذسٚت يٛذأػهٙ انطبنت 

 دفؼخ .كم ػهٙ  ّانكهٛخ ثشٓبدح يؼزًذح ٔيٕصمخ يٍ عٓخ انزذسٚت ٔٚزى رطجٛم
 

 (15يبدح سلى )

 

 ػهٙ نهغبيؼبد أليٍ انخبسط سعٕو خبطخ ٚؾذدْب انًغهظ ا يزؾبٌٚؾظم يٍ انطبنت انز٘ ٚزمذو نال
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 العلمٌة بالكلٌة  األقسام
 

    اإلنجلٌزٌةقسم اللؽة   (1

 قسم اللؽة الفرنسٌة   (2

       األلمانٌةقسم اللؽة   (3

 اإلسبانٌةقسم اللؽة   (4

     اإلٌطالٌةقسم اللؽة   (5

 قسم اللؽة الصٌنٌة   (6

 ٌةناقسم اللؽة الٌاب  (7

 قسم اللؽة الكورٌة  (8
 ن بهاقسم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌ (9
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 والهٌئة المعاونة بأقسام الكلٌة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس
 

 

 انهغخ انفشَغٛخ

 

 6ػذد االػؼبء : 

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى و

 ستاذأ مقارن أدب نبراهٌم حسنٌإٌحٌى طه  أ.د / 1

 ستاذ أ  النصى -علم اللؽة التطبٌقى  رشدى طه سٌد أحمدد/ طه  2

 مدرس أدب ٌد عبدالؽفارد/ مى عبدالؽفارفر 3

 معٌد ةالفرنسٌ ةاللؽ أنإسالم مصطفى عبدالحمٌد السم  4

 معٌد ةالفرنسٌ ةاللؽ احمد أنأسماء  محمد رمض 5

 معٌد ةالفرنسٌ ةاللؽ حمد دراجأحمد محمود أمحمد   6

 

 اإلعجبَٛخانهغخ 

 

 5ػذد االػؼبء :

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 ستاذ أ أدب البؼ ًعل ًد/ عبدالحمٌد عل 1

 مدرس أدب ناد/ سعدٌة موسى عبد العظٌم سلٌم 2

 مدرس مساعد أدب نامحمد ناجى معاذ حس  3

 مدرس مساعد أدب سلٌم ًفاطمة محمد الشامل  4

 مدرس مساعد دراسات لؽوٌة كرم محمد عبدالفتا  عجٌز  5

 

 األنًبَٛخانهغخ 

 

 5ػذد االػؼبء :

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 ستاذ مساعدأ لؽوٌات يد/ مسعد زٌن العابدٌن محمد البٌطاو 1

 مدرس علم لؽة تطبٌقى د/ رشا محمود أحمد دروٌش 2

 مدرس لؽوٌات د/ احمد السٌد حامد الجمل 3

 معٌد األلمانٌةاللؽة  مصطفى جمال حلمى نو   4

 نهى سٌد إبراهٌم عٌسى  5

 
 معٌد األلمانٌةاللؽة 



 سشبد٘ نهطبنت اإلانذنٛم                                                                               

 نغٍاألكهٛخ                                                                                       

14                                                                                      

 

Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 اإلَغهٛضٚخانهغخ 

 

 6ػؼبء :األ ػذد

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 ستاذ مساعدأ لؽوٌات مٌر حمزة ٌوسؾ سالمةأد/  1

 مدرس أدب د/ دعاء عبد الحافظ محمد حماد  2

 مدرس مساعد أدب محمد ٌسرى بلتاجى أحمد عقل  3

 معٌد اإلنجلٌزٌةاللؽة  مروة عبدالباعث عبدالمجٌد ٌدك  4

 معٌد اإلنجلٌزٌةاللؽة  هندى أٌمن محمد إبراهٌم سلٌم  5

 معٌد اإلنجلٌزٌةاللؽة  محمد سعد كامل محمد  6

 

 اإلٚطبنٛخانهغخ 

 

 4ػؼبء : ػذد األ

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 مدرس أدب محمد كمال عبدالقادرالخرجاوى ناد/ حن 1

 مدرس لؽوٌات السٌد أند/ مى عماد الدٌن شعب 2

 معٌد اإلٌطالٌةاللؽة  سىؼادة هشام إبراهٌم الدسوقى السٌ  3

 معٌد اإلٌطالٌةاللؽة  هٌام الرصاص عبدهللا عٌد  4

 

 انظُٛٛخانهغخ 

 

 5ػؼبء : ػذد األ

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 مدرس لؽوٌات د/ سهر قدرى المتولى عمر موافى 1

 مدرس لؽوٌات د/ وفاء بهاء الدٌن نعمة هللا  دروٌش 2

 مساعد مدرس أدب العزٌز نهال عبد العزٌز موفق عبد  3

 معٌد اللؽة الصٌنٌة ؼادة السٌد إسماعٌل بالل  4

 معٌد اللؽة الصٌنٌة محمد محمد إبراهٌم عطاهللا ةونٌس  5

 معٌد اللؽة الصٌنٌة محمد النجاربسنت جمال  6
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 2ػؼبء : ػذد األ انهغخ انكٕسٚخ

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 معٌد اللؽة الكورٌة وىاشرؾ احمد الصا نااٌم  1

 معٌد اللؽة الكورٌة شاهندة محسن محمد محمد  2

 

 ٛخَبانهغخ انٛبث

 

 2ػؼبء : ػذد األ

 انٕظٛفخ انزخظض  االعى  و

 معٌد ٌةنااللؽة الٌاب خلود محسن محمد عبد الكرٌم فضاله  1

 معٌد ٌةنااللؽة الٌاب كرٌم مجدى حسن عبد العلٌم  2

 2ػؼبء : ػذد األ نُبؽمٍٛ ثٓبنغٛش ا خانهغّ انؼشثٛ

 مدرس لؽوٌات براهٌمإبراهٌم احمد إمحمد  1

 مدرس لؽة ونحو محمود عبدالمنعم الدٌب 2
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 بالكلٌة اإلداريالجهاز 

 

 أمٌن الكلٌة -1
 

 ضروس اونصٌؾ ت ناٌمإ/ أ
 

 قسم شئون الطالب -2
 

 / خالد جمال عطا الخولً  أ
  محمد / مروة ممدو أ 

 حٌسنأ/ شٌماء محمد م
 

 قسم رعاٌة الشباب -3
 

 سراء عبدالمولً السٌدإ/  د
 / نورا سمٌر عبد الؽنً  أ

 
 

 ةالمالٌشئون القسم  -4
 

 / نورة السٌد راشد البربريأ
 

 قسم شئون اعضاء هٌئة التدرٌس -5
 

 ٌس صال  ابراهٌم الزعوٌلًنا/ نأ
 أ/ أمانً محمد عبدة

 

 ةاإلدارٌقسم الشئون  -6
 

 
 

 / محمد ربٌع محمد الخطٌب أ
 

 والمكتبة سم الجودةق -7
 
 

 كارولٌن نسٌم ثابت/  أ

 سكرتارٌة مكتب عمٌد الكلٌة -8
 

 ؼنامعفت السٌد أ / 
 

 

 ةخدمات معاون -9
 

 أ / زٌنب نصر ابراهٌم
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 (الطالبشئون التعلٌم و قسممهام ) 

 قبول أوراق الطالب الجدد إجراءات
الذٌن تم قبولهم دٌن ول الطالب المستجموعد الكشؾ الطبً ٌتم استقبا نبعد ظهور نتٌجة التنسٌق و إعال  -

 بالكلٌة، وذلك لتسلم ملفات الطالب مشتملة على ما ٌلً:
 وٌة العامة + صورة لها.أنشهادة الث -1
 شهادة المٌالد + صورة لها. -2
 .(6*4)صور شخصٌة  6عدد  -3
 (جند )للطالب الذكور 2نموذج  -4
تسلم د من مطابقتها مع كشوؾ التنسٌق ولتأكاراق الطالب وٌقوم مسئول شئون التعلٌم والطالب بمراجعة أو  -

 الملؾ.
األولى التً ٌرٌد اته و تسجٌل رؼباته فً اللؽة ناستٌفاء بٌٌتم تسلٌم الطالب نموذج الرؼبات للتنسٌق الداخلً ال  -

الطالب  ٌراعى تسجٌل عدة رؼبات للجوء إلٌها عند إجراء التنسٌق ، كذلك ٌتم تسجٌل رؼباتالتخصص فٌها، و
 ٌة.ناللؽات التً ٌرٌد دراستها كلؽة ث

 ه لمسئول شئون التعلٌم والطالب.ئٌقوم الطالب بتسلٌم نموذج الرؼبات بعد إستٌفا  -
 ٌتم تسلٌم الطالب نموذجاً لدفع الرسوم الدراسٌة بخزٌنة الكلٌة متضمنة رسوم الكشؾ الطبً.  -
 طبٌة إلجراء الكشؾ الطبً.إلى العٌادة ال هبعد سداد الطالب للرسوم ٌتوج  -
الطالب قسٌمة سداد الرسوم الدراسٌة ونتٌجة الكشؾ ذلك بتسلٌم مسئول شئون التعلٌم وٌقوم الطالب بعد   -

  الطبً.
 0األسكندرٌه( وإٌداع مصارٌؾ الطالب بها –األهلى  –ستخراج فٌزا من أي بنك )القاهر  ا-

 رةول ماستخراج بطاقة )كارنٌه( الكلٌة أل إجراءات

ٌصال الدال على سداد الرسوم المستحقة عن العام الدراسً إلى شباك الفرقة المقٌد بها بشئون ٌقدم الطالب اإل -
 طالع.الطالب + تقدٌم صورة شخصٌة للطالب + إثبات الشخصٌة لال

 ٌتم تسلٌم البطاقة للطالب فً الٌوم التالً مباشرة. -

 استخراج شهادة القٌد إجراءات

 ذلك لطلب شهادة قٌد.فرقة المقٌد بها بشئون التعلٌم والطالب، وإلى شباك ال ٌتقدم الطالب-
 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 علٌها -

 وختمها.
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 استخراج البطاقة الشخصٌة أو بدل فاقد إجراءات

بعد  ةوالطالب لتسلٌم النموذج الخاص بالبطاق المقٌد بها الطالب بشئون التعلٌملى شباك الفرقه إٌتقدم الطالب  -
 استٌفائه.

 اعتماد النموذج وختمه.ات ونابمراجعة البٌ اإلدارةتقوم  -
 عتمد فً الٌوم التالً لتقدٌمه.ٌتم تسلٌم الطالب النموذج الم -

 تأجٌل تجنٌد الطالب

قسم إلً ٌتقدم  أنمن الكلٌة أو فصله وعلً الطالب  هعاما أو تخرج 28جٌل تجنٌدة حتً سن أللطالب الحق فً ت
جند من مكتب البرٌد وكذلك البطاقة العسكرٌة الخاصة بالطالب .وٌقوم الموظؾ المختص  2شئون الطالب بنموذج 

 لتأجٌل الطالب . جراءاتات وٌعتمد النموذج وتتخذ اإلأنلبٌبمراجعة ا

 كما ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة باالتً :

كد أستمارة النجا  والتإستالم كشوؾ مكتب التنسٌق ومراجعتها مع مجموع الطالب الحاصل علٌها من واقع إ**  
 دنً للقبول بالكلٌة .علً الحد األ همن حصول

د بمقر توقٌع الكشؾ الطبً وجوستمارات الكشؾ الطبً للطالب وختمها والتنبٌه علً المندوب بالا إعداد -
 وتوزٌعها علً الطالب فً الموعد المحدد للكلٌة .

 عند بداٌة القٌد بالكلٌة . ةسن 22راجعة حاالت الطالب المتجاوزٌن سن م -
 .المستمرة  هسرعة سداد الرسوم الدراسٌة المقررة والمتابع -
 توزٌع الطالب المستجدٌن علً التخصصات والشعب فً ضوء قواعد التنسٌق الداخلً.  -
 و االتوبٌس من واقع ملؾ الطالب .أثبات القٌد واشتراك السكه الحدٌد إات الحالة ونامراعاة الدقة فً استخراج بٌ -
ٌ القوائم النهائٌة موضح إعداد -  والشعب المختلفة . األقسامبها حاالت قٌد الطالب موزعٌن علً  ا
فً الكشوؾ بعد  هة التفوق اعتبارا من ترشٌح الطالب وتسجٌلأحصر الطالب الذٌن لهم حق فً صرؾ مكاف -

 القٌد . إجراءاتاستٌفاء 
 السجالت الخاصة بالتجنٌد ومتابعة استٌفاء مواقؾ الطالب الذٌن لم ٌحددوا موقفهم من التجنٌد . إعداد -
تدابات من خالل مخاطبة السٌد الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ومراجعة نة واالالجداول الدراسٌ إعداد -

 ها للطالب.نالجداول والخطه طبقا للالئحة واعأل

 ٙ كبنزبنٙ :َببد انزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ نهفظم انذساعٙ االٔل ٔانضيزؾبَبد يٍ خالل ػًم عذأل اإليزؾبَانزغٓٛض نإل -

    ثٓب " اعى انطبنت ، انشلى انكٕد٘ ، انشلى انمٕيٙ ، انفشلخ انذساعٛخ ، انظٕسح  ب  انطالة يٕػؾسلبو عهٕط أؽجبػخ

 انشخظٛخ ( 

 نارقام اللجأالكشوؾ والقوائم النهائٌة للطالب موضحا بها  إعداد . 

 ٌأنعقاد اللجنا أن، ومك األقسام، وعدد الطالب ،  ناموضحا به ارقام اللج نالج ناعمل ب ) 

 ات بما ٌتالئم مع احتٌاجات الطالب وتوفٌر المناخ المناسب لذلك متحانتجهٌز اماكن اإل 

وضع  أنتشكٌل الكنتروالت ولج إعدادتنفٌذ تكلٌفات عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب فٌما ٌخص -
 ات الشفوٌة .متحانسئلة والتصحٌح وتشكٌل االاأل
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جابات كل إوراق أجابات وتجهٌزها من ختم تارٌخ وتخصٌص وراق اإلأمن تختٌم  دعدااالشتراك فً كنترول اإل -
 مادة بمفردها .

 التنسٌق الداخلً بالكلٌة إجراءات*** 

 المختلفة: األقسامتوزٌع الطالب على  إجراءاتفٌما ٌلى 

انمغى  و

 انؼهًٙ

 

 ششٔؽ االنزؾبق

1  
اللؽة 

 اإلنجلٌزٌة

كلغة أجنبٌة أولً  اإلنجلٌزٌةلدرجات فً مادة اللغة الطالب الحاصلون علً أعلً اٌقبل 
جنبٌة والتجرٌبٌة وفً حالة التساوي فً مدارس اللغات األ ووٌفضل الطالب خرٌج

 المقرر قبولها فً القسم عدادالدرجات ٌرجح األعلى فً المجموع الكلً وذلك حسب اإل

2  
اللؽة 

 الفرنسٌة

ً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً ٌقبل الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات ف
ٌة وفً ناثم الطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ث

 عدادوذلك حسب األ،  ات ٌرجح األعلى فً المجموع الكلًحالة التساوي فً الدرج
 المقرر قبولها فً القسم

3  
اللؽة 
 اإلٌطالٌة

ن علً أعلً ووالطالب الحاصل اإلٌطالٌةٌة ناجنبٌة الثاأل ن اللغةوالطالب الدارسٌقبل 
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً ثم الطالب الحاصلٌن علً أعلً 

ٌة وفً حالة التساوي ٌرجح األعلى أنالدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ث
 .سمالمقرر قبولها فً الق عدادفً المجموع وذلك حسب األ

4  
اللؽة 

 اإلسبانٌة

والطالب الحاصلٌن علً أعلً  اإلسبانٌةٌة أنالطالب الدارسٌن اللغة االجنبٌة الثٌقبل 
الدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة أولً ثم الطالب الحاصلٌن علً أعلً 

ى ٌة وفً حالة التساوي ٌرجح األعلأنالدرجات فً مادة اللغة الفرنسٌة كلغة أجنبٌة ث
 .المقرر قبولها فً القسم عدادفً المجموع وذلك حسب اإل

5  
اللؽة 
 األلمانٌة

ثم الطالب الحاصلون علً أعلً  األلمانٌة ٌةناالثالطالب الدارسون اللغة االجنبٌة ٌقبل 
كلغة أجنبٌة أولً وفً حالة تساوي الدرجات تكون  اإلنجلٌزٌةالدرجات فً اللغة 

التً ٌقر القسم  عدادمجموع الدرجات الكلً وفقا لإلالمفاضلة للمجموع األعلى من 
 .قبولها

6  
اللؽة 
 الصٌنٌة

(ثم اإلنجلٌزٌةالطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة االجنبٌة االولً)ٌقبل 
ٌة  وفً حالة أنكلغة أجنبٌة ث اإلنجلٌزٌةالطالب الحاصلون علً أعلً الدرجات فً اللغة 

ضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلً وفقا تساوي الدرجات تكون المفا
 التً ٌقرر القسم قبولها عدادلأل
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للعام الجامعً  والثالثة ٌةناولً والثالعلمٌة بالكلٌة الفرق الدراسٌة األ األقساموائل أ

 م1028/1029

 القسم الفرقة االسم

 أمجد صال  عبدالرحمن محمد

 االولى

 االٌطالى

 ىنااالسب بدالعزٌز الخولًسهاد اٌهاب محمد ع

 ىناااللم أروي اٌمن احمد محمد نصٌر

 الفرنسٌه وردة رجب محمد المال 

 اإلنجلٌزٌة إٌمان تهامً جالل اللمعً

 روان صال  عبدالفتا 
 سارة محمد رشاد ابراهٌم

 الصٌنٌة

 نشوي عبدالحلٌم كامل

 ٌةناالث

 االٌطالً

 ىنااالسب ندا حسونه الحسٌنً علً

 ىناااللم حنان موسً لطفً موسً

 هالفرنسٌ ندا أشرؾ محمد عبدالسالم

 اإلنجلٌزٌة هاجر عٌد عبدالحمٌد البرهامً

 الصٌنٌة سارة عادل احمد فرٌد

  مصطفً شعبان عبدالرحمن
 
 

 الثالثة

 االٌطالً

 نىااالسب محمد مسعد سعٌد طنطاوي

 نىاااللم عائشه نبوي حامد عبدالسالم

 هالفرنسٌ حمد محمد سالماالء ا

 اإلنجلٌزٌة حمد سامً احمد شاهٌنأ

 الصٌنٌة محمود محمد ابراهٌم الحداد
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 ديب الطالبأنظام ت
 

 العقوبات التأدٌبٌة هً : 
 

ٍٛ ٔانهٕائؼ انذاخهٛخ َاخالل ثبنمٕئ( : ٚؼزجش يخبنفخ رأدٚجخ كم 3يٍ راد انالئؾخ انجُذ ) (124يبدح )

 .ٔانزمبنٛذ انغبيؼٛخ 

انؼًٛذ أٔ ّ أٔ انششٔع فّٛ ٔٚؼجؾ فٙ ؽبنخ رهجظ ٚخشع يزؾبٌاكم ؽبنت ٚشركت غشب فٙ  (125يبدح )

فٙ ثبلٙ انًٕاد ٔٚؼزجش ساعجب فٙ عًٛغ يٕاد  يزؾبٌٔٚؾشو يٍ دخٕل اال يزؾبٌيٍ ُٕٚة ػُّ يٍ نغُخ اال

 نٙ يغهظ انزأدٚت .ئٔٚؾبل  يزؾبٌْزا اال

 انؼمٕثبد انزبدٚجٛخ ْٙ :( 126يبدح )

 التنبٌة شفاهة او كتابة . -1

 ذار .ناإل -2

 من بعض الخدمات الطالبٌة . أنالحرم -3

 من حضور دروس أحد المقررات لمدة تجاوز شهرا . أنالحرم -4

 الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز شهرا . -5

 فً مقرر أو أكثر . متحانمن اال أنالحرم -6

 رٌن أو لمدة فصل دراسً وقؾ قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شه -7

 الطالب فً مقرر أو أكثر . متحاناإلؽاء  -8

 الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز فصال دراسٌا . -9

 فً فصل دراسً واحد أو أكثر . متحانمن اال أنالحرم -10

 الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراة مدة فصل دراسً أو أكثر . أنحرم -11

 دراسً .الفصل من الكلٌة لمدة تزٌد علً فصل  -12

لً الجامعات االخري وٌترتب علٌه عدم صالحٌة إالفصل النهائً من الجامعة وٌبلػ قرار الفصل  -13

 ات فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌة .متحانالطالب للقٌد أو التقدم الً اال

 مر الطالب أالقرار الصادر بالعقوبة التادٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب ابالغ القرارات إلً  ولً  نوٌجوز االمر بإعأل

 الشفوي فً ملؾ الطالب . هوتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات عدا التنبٌ

ٌعٌد النظر فً القرار الصادر بالفصل النهائً بعد مضً ثالث سنوات علً االقل من  أنولمجلس الجامعة 

 تارٌخ صدور القرار .

 



 سشبد٘ نهطبنت اإلانذنٛم                                                                               

 نغٍاألكهٛخ                                                                                       

22                                                                                      

 

Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 ( انٓٛئبد انًخزظخ ثزٕلٛغ انؼمٕثبد ْٙ :127يبدح )

ولً المبٌنة فً المادة السابقة عما ربع األاتذة المساعدون : ولهم توقٌع العقوبات األسساتذة واألاأل -1

 شطة الجامعٌة المختلفة .نٌقع من الطالب اثناء الدروس والمحاضرات واأل

ولً المبٌنة فً المادة السابقة ، وفً حاله حدوث ً األأنعمٌد الكلٌة : وله توقٌع العقوبات الثم -2

ٌكون لعمٌد  متحانتظام الدراسة أو اإلأنلنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشً منه عدم اضطراب أو اخالل با

سبوعٌن من تارٌخ أمر خالل ٌعرض األ أنالكلٌة توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنه فً المادة السابقة علً 

ت العقوبه بالفصل النهائً من الجامعة ، وعً رئٌس ناك إذاتوقٌع العقوبه علً مجلس التأدٌب 

 بالنسبة إلً ؼٌر ذلك من العقوبات وذلك بالنظر فً تأٌٌد العقوبه أو إلؽائها أو تعدٌلها .الجامعة 

خٌرة ، وذلك بعد رئٌس الجامعة : وله توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنه فً المادة السابقة عدا العقوبه األ -3

كنه الجامعة حتً مجلس التادٌب من دخول أم ىٌمنع الطالب المحال إل أنأخذ رأي عمٌد الكلٌة ، وله 

 الٌوم المحدد لمحاكمته .

 مجلس التأدٌب : وله توقٌع جمٌع العقوبات  -4

الفصل علً الطالب الذي ٌمارس أعماال تخرٌبٌة تضر بالعملٌة  ةٌوقع عقوب أنلرئٌس الجامعة  -5

ات أو العمل داخل الجامعة ، او متحانالتعلٌمٌة أو تعرضها للخطر أو تستهدؾ منشات الجامعة أو اإل

العتداء علً االشخاص او الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحرٌض الطالب علً العنؾ واستخدام ا

كثر من سبوع علً األأالجامعة خالل  ٌهي أمر مما تقدم ، وذلك بعد تحقٌق تجرأفً  اإلسهامالقوة أو

مجلس  أمامتارٌخ الواقعة ، ٌخطر به الطالب بخطاب موصً علٌه ، وٌجوز الطعن علً هذا الجزاء 

ساتذة أحد أعضاء مجلس الدوله ، وأحد أ ئهٌكون من بٌن اعضا أنالتادٌب المختص بالجامعة ، علً 

ة العلٌا ) دائرة اإلدارٌالمحكمة  أمامون بكلٌات الحقوق وٌكون الطعن علً احكام مجلس التادٌب ناالق

 الموضوع (.
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   بالكلٌة ولًللفرقة األ المواد العلمٌة المقررة
 

 اإلَغهٛضٚخغخ لغى انه
 

 انفشلخ االٔنٙ

 ٙأَانفظم انذساعٙ انض انفظم انذساعٙ االٔل

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 40 دساعبد نغٕٚخ يًزذح دساعبد نغٕٚخ

 40 دسايب 20 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 40 شؼش َٔمذ 40 يمبل ٔيطبنؼبد

 40 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 40 َضش ٔلظخ

 40 يطبنؼبد(-يشاعغ-نغخ ػشثٛخ)يمبل 40 رشعًخ انٙ انؼشثٛخ

 60 ٛخَصبنغخ أعُجٛخ  40 َظٕص(-أدة-نغخ ػشثٛخ)لٕاػذ

   يًزذح ٛخَصبنغخ أعُجٛخ 

 260 انًغًٕع 180 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق اإل  ؽبعت انٙ

 

 لغى انهغخ انفشَغٛخ

 انفشلخ االٔنٙ

 ٙأَانفظم انذساعٙ انض انفظم انذساعٙ االٔل

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 40 دساعبد نغٕٚخ يًزذح دساعبد نغٕٚخ

ربسٚخ ؽؼبسح ٔنغخ فشَغٛخ 

 غشاع يزخظظخأل

 40 َظٕص َٔمذ )َضش( 40

غشاع يمبل ٔنغخ فشَغٛخ أل 40 َظٕص َمذ ٔشؼش

 يزخظظخ

40 

 40 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ)ػبيخ( 20 اعزًبع ٔيؾبدصخ

 40 خ )ػبيخ(نٙ انؼشثٛئرشعًخ  40 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ)ػبيخ(

 40 يطبنؼبد(-يشاعغ-نغخ ػشثٛخ)يمبل 40 رشعًخ انٙ انؼشثٛخ )ػبيخ(

 60 ٛخَصبنغخ أعُجٛخ  40 َظٕص(-أدة-نغخ ػشثٛخ)لٕاػذ

 300 انًغًٕع يًزذح ٛخَصبنغخ أعُجٛخ 

   220 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق اإل  ٗؽبعت ان
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 اإلعجبَٛخانهغخ لغى 

 

األنًبَٛخلغى انهغخ   

 

 ٔنٙانفشلخ األ

 ٙأَانفظم انذساعٙ انض لٔانفظم انذساعٙ األ

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 60 دساعبد نغٕٚخ يًزذح دساعبد نغٕٚخ

 40 يطبنؼبد ٔيمبل 20 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 60 َظٕص َضش 60 َظٕص ػبيخ

-أدة-نغخ ػشثٛخ)لٕاػذ

 َظٕص(

 20 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 40

 20 نٙ انؼشثٛخئرشعًخ  يًزذح ٛخَبنغخ أعُجٛخ ص

 40 يطبنؼبد(-يشاعغ-نغخ ػشثٛخ)يمبل  

 60 ٛخأَنغخ أعُجٛخ ص  

 300 انًغًٕع 120 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق اإل  ٗانؾبعت االن

 انفشلخ االٔنٙ

 ٙأَانفظم انذساعٙ انض انفظم انذساعٙ االٔل

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 60 غٕٚخدساعبد ن يًزذح دساعبد نغٕٚخ

 40 يطبنؼبد ٔيمبل 20 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 60 َظٕص )َضش ٔلظخ لظٛشِ( 60 َظٕص ػبيخ

 20 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 40 َظٕص(-أدة-نغخ ػشثٛخ)لٕاػذ

 20 نٙ انؼشثٛخئرشعًخ  يًزذح ٛخَبنغخ أعُجٛخ ص

 40 يطبنؼبد(-يشاعغ-نغخ ػشثٛخ)يمبل  

 60 ٛخأَنغخ أعُجٛخ ص  

 300 ٕعانًغً 120 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق اإل  ٗؽبعت ان



 سشبد٘ نهطبنت اإلانذنٛم                                                                               

 نغٍاألكهٛخ                                                                                       

25                                                                                      

 

Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

اإلٚطبنٛخلغى انهغخ   

 
 انفشلخ االٔنٙ

 ٙأَانفظم انذساعٙ انض انفظم انذساعٙ االٔل

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 60 دساعبد نغٕٚخ يًزذح دساعبد نغٕٚخ

 40 يطبنؼبد ٔيمبل 20 اعزًبع ٔيؾبدصبد

 60 َظٕص )َضش ( 60 َظٕص ػبيخ

 20 رشعًخ يٍ انؼشثٛخ 40 َظٕص(-أدة-ػشثٛخ)لٕاػذنغخ 

 20 نٙ انؼشثٛخئرشعًخ  يًزذح ٛخأَنغخ أعُجٛخ ص

 40 يطبنؼبد(-يشاعغ-نغخ ػشثٛخ)يمبل  

 60 ٛخأَنغخ أعُجٛخ ص  

 120 انًغًٕع 120 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق األ  ؽبعت انٙ

 

 انظُٛٛخغى انهغخ ل

 
 انفشلخ االٔنٙ

 ٙأَنفظم انذساعٙ انضا انفظم انذساعٙ االٔل

 انذسعخ اعى انًبدح انذسعخ اعى انًبدح

 60 نغٕٚبد ٔطٕرٛبد يًزذِ نغٕٚبد ٔطٕرٛبد

 40 ٔيمبل بديطبنؼ 20 اعزًبع ٔيؾبدصخ

 60 َظٕص َٔضش 60 َظٕص ػبيخ

 – أدة –نغخ ػشثٛخ ) لٕاػذ 

 َظٕص (

 40 اعزًبع ٔيؾبدصخ 40

 20 نؼشثٛخ ٔئنٛٓبيذخم نهزشعًخ يٍ ا يًزذِ ٛخأَعُجٛخ صأنغخ 

 230 يطبنؼبد(–يشاعغ –نغخ ػشثٛخ ) يمبل   

 40 ٛخأَعُجٛخ صأنغخ   

 300 انًغًٕع 120 انًغًٕع

  أٌغَؽمٕق اإل  ؽبعت انٙ
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 الخدمات التً ٌقدمها قسم رعاٌة الشباب  
 

  -رعاٌة الشباب : 
 التى ٌتلخص دورها فٌما ٌلى : شطة الطالبٌة نتقوم إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة بأداء الخدمات واأل         

 الرعاية الطالبية وتتم عن طريق :  -1
 دراسة ما ٌعترض الطـالب من مشكالت اجتماعٌة ونفسٌة ودراسٌة ومحاولة اٌجاد الحلول المناسبة لها. -أ 

  محاولة حل ما ٌعترض الطالب من مشكالت اقتصـادٌة عن طرٌق صندوق التكافل االجتماعً . -ب

 ** حيث يهدف صندوق التكافل االجتماعي إلـى : 
 االجتماعى للطالب بصورة المختلفة من تأمٌن أو رعـاٌة اجتماعٌة . ناتحقٌق الضم -
 فى تنفٌذ الخدمات الطالبٌة .اإلسهام  -
العمل على حل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌن االستمرار الهادىء فى دراستهم  بسبب  -

 هم المالٌة .عجز دخول

  ات الصندوق للطالب على هيئة :ناوتصرف إع

  . 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 

 دارٌة بالدخل إمعاش فى حالة وفاة الوالد أو شهادة  أنار مفردات مرتب أو بٌـاحض 

 . صورة من كارنٌه الطالب 

  . تقدٌم كل األوراق الخاصة بالمساعدات لمشرفة الفرقة 

 عن األسماء بقسم رعاٌة الشباب واستالم المسااعدات المالٌاة مان  نٌتم دراسة تلك األوراق واإلعإل
 خزٌنة الكلٌة .

 شطة الطالبٌة وتتم عن طرٌق : ناأل -2
 فنٌة( . –ثقافٌة  -اجتماعٌة -شطة المختلفة من : )رٌاضٌة نوضع خطة لأل -أ

 شطة المختلفة . نتقدٌم مشروعات فى مجاالت األ -ب
 شـطة التى ٌقررها اتحاد طالب الكلٌة . نالمعاونة االٌجابٌة فى تنفٌذ األ -ج

 
 -اتحاد الطالب :

بها لنٌل درجة البكالورٌوس بالكلٌة ن ٌطالب النظامٌٌن المقٌدٌالالطالب سنوٌاً من ٌشكل مجلس اتحاد 
 والمسددٌن لرسوم االتحاد . برٌادة عمٌد الكلٌة أو من ٌنٌبه فى ذلك من أعضاء هٌئة التدرٌس وعضوٌة : 

 مجلس االتحاد من أعضاء هٌئة التدرٌس  . أنمستشارٌن لج -

 االتحاد من الطالب . مجلس  أنأمناء وأمناء مساعدى لج -

 ٌنتخب الطالب أعضاء المجلس من بٌنهم رئٌس ونائب رئٌس االتحاد . -

أمٌناً لصندوق  رعاٌة الشباب بالكلٌة ،وٌكون رئٌسٌهوٌحضر اجتماعات المجلس رئٌس الجهاز الفنى ل -
 االتحاد .

 ** ويهدف اتحاد الطالب إلى تحقيق ما يلى : 

الوعى الوطنى والقومى بٌن الطالب وتعوٌدهم على القٌادة وإلتاحة تنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة و ( أ)
 الفرص لهم للتعبٌر المسئول عن آرائهم . 

بث الرو  الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب ، وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  ( ب)
 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 .

 بالخٌر .)و( تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما ٌعود على الوطن 

 تتوافر فيه الشروط اآلتية :  أنمجالس االتحادات  أن** يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لج

 ٌكون متمتعاً بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة . أن -

 ٌكون متصفاً بالخلق القوٌم والسمعة الحسنة . أن -

 .ٌكون طالباً نظامٌاً 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 . أن -

أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرر إسقاط أو وقؾ عضوٌته بأحد االتحادات  -
 ها .أنالطالبٌة أو لج

 التالية :  أنف االتحادات الطالبية من خالل اللجيعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق أهدا

 لجنة األسر والرحالت. -1

 لجنة النشاط الرٌاضى . -2

 لجنة النشاط الثقافى والسٌاسى . -3

 لجنة النشاط الفنى . -4

 لجنة الجوالة والخدمة العامة . -5

 لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب . -6

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى .  -7

 والرحالت وتختص بما يلى :األسر لجنة  -1

 تشجٌع األسر بالكلٌة ودعم نشاطها . -

 التنسٌق بٌن نشاط األسر المختلفة بالكلٌة  -

 ** ولتكوين األسر الطالبية  يتبع اآلتي : 

 الكلٌة . اٌكونوا من بٌن طالب أناألعضاء ٌشترط  -1
 طالب وطالبة .  50االٌقل عدد الطالب المشتركٌن عن  -2
 أو أستاذ مساعد من الكلٌة . ذاارائد األسرة ٌكون أست -3
 من المدرسٌن المساعدٌن أو المعٌدٌن بالكلٌة. اٌكون أناألخ األكبر واألخت ٌفضل  -4
أمناااء  –أمااٌن الصاندوق  –المقارر  –األخ األكباار  –لكال أساارة مجلاس إدارة ٌتشااكل مان )رائااد األسارة  -5

 شطة( .ناأل
بأسااماء الطاالب ورائااد  أنالجااامعى وكاذلك بٌا تتقادم األسار  بخطااة النشااط التااى ساتقوم بهاا خااالل العاام -6

 األسرة مع رسم شعار خاص بها .
 إقامة** ملحــوظة : أى نشاط تقوم به األسر  ٌكون من خالل مسئول األسر بالقسم برعاٌة الشباب وٌكون مسبقاً قبل 
الكلٌاة النشاط بعشرة أٌام حتى ٌتم الموافقة على ذلك بطلب باسم السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌاد 

 معتمداً من رائد األسرة . 

  -لجنة النشاط الرٌاضى وتختص  بما ٌأتى : -2

 بث الرو  الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع المواهب الرٌاضٌة والعمل على تنمٌتها . -

المبارٌات والمسابقات والحفالت  إقامةتنظٌم النشاط الرٌاضى بالكلٌة بما فى ذلك تكوٌن الفرق الرٌاضٌة و -

 ات الرٌاضٌة .نأوالمهرج
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شطة التى تهتم رعاٌة الشباب بالكلٌة بتنظٌمها  األلعاب الجماعٌاة متمثلاة فاى )كارة القادم نومن أهم األ   

 –الكاراتٌااه  –السااباحة  –كاارة الطااائرة( األلعاااب الفردٌااة متمثلااة فااى )ألعاااب القااوى  –كاارة الٌااد  –كاارة الساالة  –

 تنس الطاولة( . –المصارعة  –المالكمة  –الجودو  –الكونػ فو –التاٌكوندو 

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 : 

 تمارة الخاصة بالنشاط الرٌاضً . ٌتم سحب االس - أ

 تنظم الدورات التنشٌطٌة فى جمٌع الرٌاضات الختٌار أفضل العناصر لتكوٌن فرق الكلٌة . - ة

 لجنة النشاط الثقافى والسياسى وتختص بما يأتى :  -3

 تنظٌم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعرٌؾ الطالب بخصائص المجتمع واحتٌاجات تطور  . -

 ٌة والثقافٌة للطالب . دبتنمٌة الطاقات األالعمل على  -

 لجنة النشاط الفنى وتختص بما يأتى :  -4

تنمٌة النشاط الفنى للطالب والعمل بما ٌتفق مع أؼراضه السامٌة فى إتاحة الفرصة إلبراز مواهٌهم ورفع  -
 تاجهم الفنى أنمستوى 

عام الجامعى الى رعاٌة الشباب لتسجٌل أسمائهم **ملحــوظة : على الطالب ذوى المواهب الفنٌة التقدم مع بداٌة ال

 وفقا لمواهبهم .

  لجنة الجوالة والخدمة العامة وتختص بما يأتى -5

 تنظٌم أوجه حركة الكشؾ واإلرشاد على األسس السلٌمة وفقاً لمبادئها . -

عمل على بما ٌساهم فى تنمٌة المجتمع وال األقسامتنفٌذ برامج خدمة البٌئة التى ٌقرها مجلس الكلٌة و -
اشراك الطالب فى تنفٌذها والمساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومٌة التى تتطلبها احتٌاجات الوطن 

 . 

م على ٌد اللورد بادن وتعد الجوالة مرحلة متقدمة من مراحل 1896والجوالة حركة كشفٌة تأسست عام  -

رسة النشاط الكشفى ، وتنفٌذ ( سنـة لمما24 – 18الحركة  الكشفٌة وٌنضم إلٌها الشباب من سن )

 0 ةبرامج خدمة البٌئ

  -لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب ، وتختص بما يأتى : -6

العمل على تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطـالب وبٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن وإشاعة رو   -

 سائل المناسبة .خاء بٌنهم وبث الرو  الجامعٌة فٌهم وذلك بكل الواإلالتعاون و

 تنظٌم الرحالت والمعسكرات االجتماعٌة والثقافٌة والتروٌحٌة . -

وتقوم اللجنة بتدعٌم الرحالت وذلك حتى ٌتسنى للطالب االشتراك فى أكثر من رحلة خالل العام الجامعى 

ومسابقات  للتعرؾ على أهم المعالم السٌاحٌة ، وتعمل اللجنة على تشجٌع الطالب فى المسابقات االجتماعٌة

 الشطرنج والطالب والطالبة المثالٌة والحمالت التطوعٌة لتبرع بالدم لطالب الكلٌة . 

 -** ومن شروط مسابقة الطالب والطالبة المثالية  :
 سحب استمارة من إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة . -1

 من شئون الطالب . ااالستمارة واعتماده لءم -2

 الحصول على أعلى تقدٌر . -3

 لطالب ذو نشاط بارز .ٌكون ا أن -4

 ال ٌكون قد صدر ضد  أى عقوبات .أ -5

 اجتاز المسابقة بنجا  )االختبار(. -6

السابقة سنوٌاً برٌادة رائد من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌصدر بتعٌٌنه قرار من عمٌد  أن** تشكل كل لجنة من اللج

 راسٌة بطرٌق االقتراع السرى .الكلٌة وعضوٌة طالبٌن عن كل فرقة دراسٌة ٌنتخبها سنوٌاً طالب فرقتها الد
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 وٌنتخب الطالب أعضاء كل لجنة من بٌنهم أمٌناً وأمٌناً مساعداً لها . 

  ممثل الجهاز الفنى لرعاٌة الشباب بالكلٌة . ناوٌحضر اجتماعات اللج 
 والتكنولوجى ، وتختص بما يأتى :النشاط العلمى  -7

 بداعٌة لدى الطالب. على تنمٌة الطاقات العلمٌة واإل تنظٌم أوجه النشاط العلمٌة والتكنولوجٌة  والعمل -

 

  -: 2017/2018للعام الجامعً  علً المراكز االتٌه األلسنحصلت كلٌه 

 الدوري الرٌاضً الداخلً بجامعه كفرالشٌخ 

 المركز االول فً الكارتٌه )الكومتٌه(

 

 ٙ فٙ كشح انٛذ أَانًشكض انض
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 ئشِانًشكض انشاثغ فٙ كشح انطب

  

 ٔل ألانشٚبػٙ ا أٌانًٓشع

  -ػهٙ انًشاكض االرّٛ : األنغٍؽظهذ كهّٛ 

 ٔل فٙ كشح انغهّ ؽبنجبد ألانًشكض ا 

 ٙ فٙ كشح انطبئشِ ؽالةأَانًشكض انض

 

 

 ٙ فٙ كشح انمذو انخًبعٙ ؽبنجبد أَانًشكض انض
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نهؼبو   خنًغشؽٙ نكهٛبد انغبيؼا ٌبٙ فٙ انؼشع انًغشؽٙ فٙ انًٓشعأَػهٙ انًشكض انض  األنغٍؽظهذ كهّٛ 

 2017/2018انغبيؼٙ 

 األنغٍ خعبئضح افؼم ػشع عًبػٙ ػٍ كهٛ

 

 
 ثٕٛو انٛزٛى  األنغٍ خاؽزفبنٛخ كهٛ

 

 

  خكهٛبد انغبيؼ ٖػهٙ يغزٕ خو انًضبنٛػهٙ نمت األ خٚطبنٛإلثمغى انهغّ اكًبل  أٌؽظهذ انذكزٕسح/  ؽُ

 
 السٌنارٌو والحوار( –ول فً كل من )الرواٌه كز األفاز الطالب / محمد اٌمن البري علً المر 

 فً  ةسعد موسً علً المركز الثالث علً مستوي الجامعات الجامعات المصرٌ ة/ حبٌٌ ةفازت الطالب

 البحث االجتماعً 

  / ج االقتصاد مشروع دمول فً بالمركز األ ةجلٌزٌنحمد محمد فرج عبدهللا بقسم اللؽه األاحصل الطالب

 قتصادٌةاالقتصاد محور التنمٌة األ ؼٌر رسمى فى
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  2118/2119بعض الندوات التى نظمتها رعاٌه الشباب للعام الجامعى 

 ةندو  عن اإلسعافات األولٌ

 
 

 
 

 فاق جدٌدة لطالب اللؽات عبر الٌوتٌوب(أ–عن )تعلم اللؽات وترجمة األفالم على اإلنترنت  ةندو
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Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 غزمجمانؼًم انؾش ٔأفبق انًَذِٔ ػٍ 

 

 
 

 انًؼشع انفُٗ ثبنكهّٛ

 



 سشبد٘ نهطبنت اإلانذنٛم                                                                               

 نغٍاألكهٛخ                                                                                       

34                                                                                      

 

Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 

 خانشٚبػٛ خثؼغ األَشط
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Kafrelsheikh University

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

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

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

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

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

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (  ةالمكتبـ) -

وتنمٌة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة وذلك عن طرٌق اقتناء بدور فعال فى تطوٌر تقوم مكتبة الكلٌة 

– األلمانٌة– سبانٌةاإل-الفرنسٌة– اإلنجلٌزٌةقسام الكلٌة ) أجنبٌة الخاصة بوتوفٌر الكتب والمراجع األ

(ومتابعة احدث الطبعات من المراكز الثقافٌة ودور النشر وشراء الدورٌات االجنبٌة اإلٌطالٌة–الصٌنٌة 

 عن طرٌق مراسلة الناشرٌن بالخارج كما تقوم باقتناء المجالت العلمٌة 

  ( الخدمات الطبٌة)  -
 :ٌمكن حصول الطالب على الخدمات الطبٌة من               

 . مدٌنة كفرالشٌخ( –مجمع الخدمات الطالبٌة بكفرالشٌخ .)ش الجٌش 

 مستشفى مبارك الجامعى .)شارع د/ محمود نجاتى المتفرع من ش الجٌش بطنطا( 

  ** تتمثل تلك الخدمات فيما يلى :
جلدٌة  –ؾ واألذن والحنجرة ناأل –الرمد  –الكشؾ الطبى على الطالب فى الحاالت العادٌة مثل )الباطنه 

 كافة األمراض المعدٌة(. –عظام  –

إجراء العملٌات الجراحٌة للطالب ، وتحوٌل الطالب إلجراء العملٌات الجراحٌة إلى الجهات التى ٌتوفر 

 ها فى مستشفى مبارك الجامعى . ؤجراء العملٌات التى ال ٌمكن إجراإٌة نابها إمك

حالة عدم توافر  ٌصرؾ تكلفة نصؾ العالج من اً للطالب من المستشفى وفى ناالقٌام بصرؾ العالج مج

 الكلٌة .

 .  ًتحوٌل الطالب مرضى األمراض العقلٌة والنفسٌة للعالج الخارج

 المتبعة للعالج بالمستشفى الجامعى :  جرااات** اإل

ٌتقدم الطالب بكارنٌة الكلٌة للمختص بمسئول الفرقة بشئون الطالب للحصول على خطاب التحوٌل 

 . ًبقا لقواعد العالج لطالب الجامعات بالمستشفى الجامعللمستشفى ط

البد من موافقة رئٌس اللجنة الطبٌة بالجامعة على  ًفى حالة عدم توافر العالج بالمستشفى الجامع 

 اعتماد العالج من مجلس الجامعة .للقواعد واللوائح مع  عالج الطالب خارج المستشفى الجامعى طبقاً 

 

  -:(المدن الجامعٌة )  -
 

تعتبر المدن الجامعٌة وحدة من وحدات الجامعـة التابعـة لها . وتستقبل المدٌنة الجامعٌة 

 .ةوتقوم بتوفٌر بونات تؽذٌه خارجٌه لطالب الكلٌ بها  قامةبجامعة كفرالشٌخ الطالب المنتظمٌن لإل

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


