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 ِ  ملسو هيلع هللا ىلصقَال َرُسول َّللاه

                     مْن َسلََك َطريقًا يَْبتَِغي فِيِه عْلًما)

  (سههل َّللاه لَه َطريقًا إِلَى الجنةِ 

 رواه مسلم                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 
 

 )1(1المجادلة اية رقم                                                                                                    

 
 
 



 
 

 بعد إنفصالها عن جامعة طنطا 1/8/2006 : أنشئت جامعة كفر الشيخ فى
 م2006لسنة  129بالقرار الجمهورى رقم  

 -هى:ومعاهد عة من عدة كليات تتكون الجام

 كلية التربية 2 كلية الزراعة 1

 كلية التربية النوعية 4 كلية الطب البيطرى 3

 كلية الهندسة 6 كلية التربية الرياضية 5

 كلية التجارة 8 كلية االداب 7

 كلية الصيدلة 10 كلية العلوم 9

 كلية العالج الطبيعى 12 كلية الطب البشرى 11

 كلية الحاسبات والمعلومات 14 التمريضكلية  13

 كلية طب االسنان 16 االلسن ةكلي 15

 المعهد الفنى للتمريض 18 كليه الحقوق 17

 معهد النانو وعلوم التكنولوجبا 20 كلية علوم الثروة السمكية والمصائد 19

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة كفر الشيخ فى سطور
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلمة

 دسوقىالعبد الرازق يوسف / لدكتورالسيد األستاذ ا

 رئيس الجامعه

 

فدى كليدة  مكدب مرحبدا   موفقدا   دراسديا   ا  عامدم كدل ا  نيدممت 2019/2020ببداية العام الجامعى الجديدد  مكأهنئيطيب لى أن 

  .الطب بجامعة كفرالشيخ هذا الصرح التعليمى الهام

 أبنائى االعزاء:

خكم فتط رححةتا المعةتيم الجتارعط بجارعتا لشتح اللتي  والمتط أرحب بكم جميعاً وأنتمم خططت أ أولتط اطت ا

 .خعمبح صححاً رن صحوح العةم والمعحفا ورناراً لةشكح

وإدارة الجارعا خضع لل إركانياخها المماحا لطدرا أبنائها الطالب رن أجتل إالتالم رنتارة العةتم لكتط خنيتح 

 .نميا البيئاه لطدرا المجممع وخملكم الطحيق وخك أ رنهاجاً خسيحوأ الةط هدي

حمتط يكت أ  هدال لم إلط بذل قصارى جهدلم فط سبيل العةم والمزود بتوإنط أنمهز هذة الشحصا الطيبا أل

 .النجاح حةيشكم فط شمط رجاالت الحياة

دال خط الط أبنائط وبناخط باالهممام بالمعحفا والشهم والةط نشس القدر رن االهممام بممارستا  هولذلك أوج

والشنيتتا والمكن ل جيتا حمتط يمحقتق المتت اسأ النشستط والبتدنط التداالم لةمشتت   ياضتيا حاالنلتطا الققافيتا وال

 .العةمط

خمنيتتاخط لكتتم بقضتتام وقتتم ستتعيد رممتتع فتتط رحتتاب جارعتتا لشتتح اللتتي  وأأ خشطتتحوا دائمتتا ب نممتتائكم لهتتذة 

 .المؤسسا الحائدة

 وفقنا هللا جميعا لةطيح والعطام لبةدنا الحبيب                     

 

                                                                                   

 

 الجامعةرئيس                                                                                                 

                                                                                     

 عبد الرازق يوسف دسوقىأ.د /                                                                                       

 

 

 



 كلمـة                                          
 محمد مصطفى عبد العال السيد األستاذ الدكتور/  

 عميد الكلية   
  -تى طالب وطالبات الكلية :انبئى واناب

 بالجد واالنجاز والنجاح  اهنئكم ببداية العام الجامعى الجديد متمنيا  ان يكون عاما  دراسيا  ملييئا   

وأغتنم الفرصة لتهنئة ابنائى الطالب والطالبات الذين اجتازوا العام الدراسى الماضى بنجاح وتفوق وأن أتقدم 

التدريس وجميع العاملين بالكلية على مابذلوة من جهود ملموسة فى تحقيق أهداف بالشكر الجزيل ألعضاء هيئة 

 هتمام بالمحاضرات والدراسة العلمية بالكلية .اإلوانصحكم بتنظيم الوقت و الكلية 

وتحدر  الكليدة علدى تحقيدق أهددافها ورسدالتها نحدو تقدديم تعلديم طبدى يضدمن للمجتمدع  ريجدا متميدزا عدن طريددق 

عمليدة التعليميدة لدذلس نسدعى جاهددين الدى تدوفير كدل سدبل العلدم الحدديل وأدعدوكم الدى المشداركه الفعالده رتقاء بالإلا

   .يجابية فى كافة أنشطة الكلية لما تمتلكه من أهمية فى بناء شخصية وأ القيات طبيب المستقبل إلوا

 أبنائى وبناتى 

عتماد على الذات فى الدراسة والبحل إلة والقد ا ترتم طريقا يحتاج الى جهد متواصل وتدريب بصورة مكثف

 –) ثقافى  ةنشطأوالجامعة من  ةرعاية شباب الكليتنظمها والمعرفة وأدعوكم الى ممارسة كافة األنشطة التى 

قل شخصياتكم وتنمى موهبتكم والتعود على القيادة ص...( التى ت ةعام ةو دم ةجوال –رياضى  –فنى  –اجتماعى 

 .على نظافة الكلية  ةبنية وتجهيزات والمحافظأكم الى المحافظه على كليتكم من وتحقيق الذات وأدعو

  كم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.وادعوا هللا أن يعيننا وإيا

                                   

 ،،،تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق صمع  ال                                        

 

 محمد مصطفى عبد العالد/  .أ            
 عميد الكلية                                                                                   
 



 

 

 كلمـة
سامة عبد الفتاح العجمى أالسيد األستاذ الدكتور/    

 لشئون التعليم والطالب  الكلية وكيل   
 ت :أبنائى و بناتى الطالب و الطالبا

حديثدة النشد ة  –كفرالشديخ جامعدة بشدرى الطدب المن دواعى سرورى وفخرى الترحيدب بكدم فدى بيدتكم الجديدد كليدة 

 سدوف متكم ان شاء هللامسخرة لخدمكانيات المادية بالكلية اإلن تكون كل الكوادر البشرية وأعدكم أو -عظيمة الش ن

 صغية لكم.ا م  بوابنا مفتحة وكل آذاننأفى قلوبنا وستجدون كل  اتكونو

ن تبندوا فيهدا صدداقات جميلدة و بدراتكم العلميدة والعمليدة وان تهتمدوا أوقداتكم وأسدعد أرجدو ان تقضدوا فدى كليتندا أ 

 .بتحصيل العلم من اول لحظه للمحافظة على تفوقكم  اصة ان المجموع النهائى تراكمى 

قادمة فى كليتنا الحبيبة سوف تمتحن فى مدرج وفى قد يكون من المؤكد ابنى الطالب وابنتى الطالبة انس فى الفترة ال

وعلدى ميكروسدكوب  مشرحة وفى معمل وفى متحف وفى عنبر المستشفى وسدوف تمدتحن علدى الدورق والكمبيدوتر

 ."ةجثة وعلى رسم قلب وعلى وعلى مريض وعلى أشع

 ىا يجعدل الشدفاء دائمدا  علدانس ستنسى ذلس كلة عنددما يقدول لدس المدريض شدكرا  يدادكتور ربند – صادقا   –لكن اعدك  

  الص التمنيات بالتوفيق ...ما أحيا الناس جميعا "أكافحيا نفسا  أمن وتذكر دائما  ان "  يديس "

 والسالم عليكم ورحمة هللا                                                      

 سامة عبد الفتاح العجمىأ د/ ا.           
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                         

 



 
 

 د/ رضا صالح 0ا     
نائب  رئيس الجامعة لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 

 
 
 
 

نائب  رئيس الجامعة اشئون 
 خدمة المجتمع تنمية البيئه

01222244345 

 

 

 

 

 

 

 دسوقىالعبد الرازق يوسف د / أ.

 رئيس الجامعة     

 

 

                                      

  
                                                            أ.د حسن حسن يونس    
                                                         لشئون  ئب رئيس الجامعهنا
                                                                 والبحوث لدراسات العلياا  
   

                                                                                                           
                                                      

                                       
 
 
 
 

 / مصطفى السيد رزق أ
 مين الجامعةأعمال أقائم ب

 
 

   دارة الجامعةإ
 



 
 

 
 

    

 

 

 محمد مصطفى عبد العالأ.د / 

 عميد الكلية

 

 

 

 
 طارق عبد الباقىأ.د /                                                     العجمى لفتاحعبد ا د/ اسامةأ. 

                                      خدمةوكيل الكلية لشئون                                                       وكيل الكلية لشئون          

 وتنميه البيئه المجتمع                                                             التعليم والطالب       
 

 

   

 

 

 خالد راشد القصبى/  أ                                                 

 الكلية أمين                                                       

 إدارة الكلية
 



 جامعة كفر الشيخشري كلية الطب البرؤية ورسالة          
 

 رؤية الكلية:

أن تكون كلية الطب جامعة كفرالشيخ مركزًا للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمـي وخدمـة المجتمـعش وشـر ً ا 

 فعاًًل في اًلرتقاء بالخدمات الصحية محلًيا وإقليمًيا.

Vision: 

Faculty  Medicine, Kafrelsheikh University to be a center for excellence in 

medical education, research, community service, and effective partner in improving 

the health services locally and regionally. 

 رسالة الكلية:

تلتــزم كليــة الطــب جامعــة كفــر الشــيخ بطعــداد كــوادر طبيــة متميــزة ملمــة باألســس العلميــة والمعر يــة والمهــارات 

تقنيـة وفًقــا للمعـايير القوميــة األكاديميــة المرجعيـة لقطــاط العلــوم الطبيـةش وقــادرة علــى تشـخي  وعــال  األمــرا  ال

المختلفة وإجراء األبحاث العلمية التطبيقيةش وتقديم المشـورة العلميـة والطبيـة التـي تسـهم فـي تنميـة البيئـة وخدمـة 

 المجتمع المحلي.

Mission: 

Faculty of Medicine, Kafrelsheikh University is committed to preparing medical 

cadres distinct familiar scientific and cognitive foundations and technical skills 

according to national standards of academic reference for the sector of medical 

science, and is able to diagnose and treat various diseases and conduct applied 

scientific research, and provide scientific and medical advice that contribute to the 

development environment and community service. 

 



 

 للكلية اًلستراتيجية األهداف                                         
 
 

 .واًلعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة من لالعتماد الكلية تهيئة .1

 للكلية المميزة والسمة (NARS) األكاديمية القومية المعايير مع والمقررات التأكد من توافق المناهج  .2
 .المستفيدين احتياجات وتلبية

 للكلية. المميزة السمة يخدم زممي برنامج نشاءبط التعليمية العملية دعم .3

 . الكلية ورسالة رؤ ة لخدمة للكلية بحثية وضع خطة .4

 للمعامل وقاعات الدروس التحتية والبنية للكلية والتكنولوجية التعليمية البيئة تحسين .5

 . بالكلية البشر ة الكوادر وتنمية تطو ر .6

 للدخول في إطار الخطة البحثية للكلية. العلمى البحث توجيه .7

 . الوافدين و اًلخرى  الكليات و الكلية لخر جى العليا بالدراسات يع اًللتحاقتشج .8

 . المجتمع بقضايا الثقافى و البيئى الوعى نشر .9

  . للكلية الذاتى التمو ل و الدعم مصادر السعي لتوفير .10

 . المهنة أخالقيات و اداب مبادىء نشر .11

 . والمساواة العدالة تحقيق بما يضمن وتوز عه لالعم إجراءات و القواعد و اللوائح لمراجعة لجنة إنشاء .12

 دعم التكامل بين الكلية واألطراف المجتمعية المستفيدة لتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع. .13

 

 

 



 نبذه عن الكلية

 

                                                         
 
 م(.  2013( لسنة )595رقم )جامعة كفرالشيخ بالقرار الجمهوري  -تم إنشاء كلية الطب البشري •

 أشرف على إنشاء الكلية وتجهيزها وت ثيثها األستاذ الدكتور/ ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة •

 والمشرف العام على كلية الطب، وتولى إعداد دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية. األسبق

 وكان المقر المؤقت للكلية بمبنى كلية العلوم.م(، 2013/2014بدأت الدراسة بها في العام الجامعي ) •

م بحضور ا.د/ وائل الدجوى، وزير التعليم  10/5/2014تم افتتاح مبنى كلية الطب البشري يوم السبت •

 العالي و البحل العلمي ، يرافقه المستشار/محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ و ا.د/ ماجد القمرى رئيس الجامعة

 ء الجامعات المصرية.والسادة رؤسا األسبق

سرير وجارى تشطيب وتجهيز وت ثيل المستشفى، بحيل  400تم إنشاء مبنى المستشفى الجامعى بسعة  •

تكون النواة الرئيسية للتوسع الرأسى مستقبال  في مجال إنشاء المراكز الطبية المتخصصة المختلفة على مراحل 

 والمستشفى الجامعى باتت موجودة على أرض الواقع. السيما أن القاعدة األساسية والمتمثلة بكلية الطب

  

 األقسام االكادميية بالكلية
 

ةالمكان بالكلي   القسم 
األرضي الدور  

ي    ح قسم الصحة العامة وطب قسم   –رعاية الشباب  –( 1مدرج رقم )  -مجاس الكلية - واألجنة اآلدم   التشر
  المجتمع 

األول الدور  
ن الكلية  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  –ية ادارة الكلية ) عميد الكل –عليم والطالب شئون الت –امي 
ىع  –قسم الفسيولوجى  –( 2الدرسات العليا ( مدرج ) -المكتبة   قسم الطب الشر  

الثاني الدور  
–قسم الطفيليات  -الحسابات –وكيل الكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث   

(3رج )مد الحيوية الكيمياء قسم  

الثالث الدور  
  ( 4مدرج ) -قسم الميكرو بيولوجى  –ا الباثولوجي قسم  -وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع 

الرابع الدور  
قسم الهستولوجى  -الفارماكولوجيا قسم -وحدة ضمان الجودة  –قاعة المؤتمرات)السيمنار(   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

 

 



 المستشفى الجامعى                                               

عمليددات بنظدام الكبسدوالت مجهددزة  غرفدة 13سدرير و 400تدم انشداء مبندى المستشددفى الجدامعى بسدعة عدددد 

بددنظم العددزل الكامددل  عناية مركددز سددرير 43إلددى عدددد باإلضددافة  ،ليددات زراعددة األعضدداء وجراحددة القلددبلعم

ى جنداح لمعمدل التحليدل إلدجهزة األشعة المتقدمة باألضدافة ألى لتفادى نقل العدوى، وجناح األشعة يحتوى ع

لى قسم العيون وجراحة القلب إضافة إلطفال حديثى الوالدة باحضانة لأل 15جهزة غسيل الكلى وأونقل الدم و

 .والصدر 

سدام مختلفدة أقليدة وغرف عمليات والدة لسدد العجدز ومندا ير الجهداز والمسدالس البو 3كما تضم المستشفى  

عيددادة  ارجيددة والمستشددفى بنظددام الجندداحين  14وتحتددوى المستشددفى علددى  سددم الطددوار ،ضددافة الددى قإلبا

 .طوابق باألضافة الى الدور األرضى  6بارتفاع 

 
 

 

 



 الطب البشرىبيان إحصائي بتعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام كلية 
 م2019/2020للعام اجلامعى 

 

 

 القســم 
 ة التدريسأعداد هيئ

 المجموع  الكلى  معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ استاذ متفرغ

 6 0 3 1 0 2 0 الجراحة العامة 1

 8 0 6 1 0 1 0 طب االطفال 2

 6 0 3 1 1 1 0 جراحة القلب والصدر 3

4 
الكبد والجهاز الهضمى واالمراض 

 المعدية
0 1 1 4 0 0 6 

 5 0 4 0 0 1 0 ةالباثولوجيا االكلينيكي 5

 3 1 1 0 0 1 0 الباثولوجيا 6

 7 0 5 1 0 0 1 وعية الدمويةألمراض القلب واأ 7

 5 1 2 1 0 1 0 جراحة المسالك البولية والتناسلية 8

 8 1 5 0 1 1 0 ذن والحنجرةألنف وااأل 9

 6 0 5 0 0 1 0 ورام والطب النووىألعالج ا 10

 6 1 2 2 0 1 0 الهستولوجيا 11

 5 0 2 1 2 0 0 جراحة العظام والكسور 12

 6 3 0 2 1 0 0 الفسيولوجيا الطبية 13

 5 0 4 1 1 0 0 الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 14

 6 0 5 1 0 0 0 الباطنة العامة 15

 4 1 2 1 0 0 0 الكيمياء الحيوية الطبية 16

 12 0 10 2 0 0 0 التخدير والعناية المركزة الجراحية 17

 7 0 6 1 0 0 0 طب الحاالت الحرجة 18

 7 0 4 3 0 0 0 طب وجراحة العيون 19

 7 2 1 4 0 0 0 التشريح االدمى وعلم االجنة 20

 4 0 3 1 0 0 0 االمراض الصدرية 21

 3 1 0 2 0 0 0 الطفيليات الطبية 22

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 القســم م
 أعداد هيئة التدريس

 المجموع  الكلى  معيد مساعدمدرس  مدرس أستاذ مساعد أستاذ استاذ متفرغ

 3 0 2 1 0 0 0 جراحة التجميل  23

 5 0 4 1 0 0 0 شعة التشخيصية ألا 24

 1 0 0 1 0 0 0  الطبيعى الطب 25

 5 0 4 1 0 0 0 جراحة المخ واالعصاب  26

 1 0 1 0 0 0 0 الطب الشرعى والسموم االكلينيكية  27

 6 0 5 0 0 0 1 مراض النساء والتوليد أ 28

 3 0 3 0 0 0 0 مراض الجلدية والتناسلية ألا 29

 5 0 5 0 0 0 0 مراض النفسية والعصبية ألا 30

 2 0 2 0 0 0 0 وعية الدموية ألجراحة ا 31

 3 0 3 0 0 0 0 الكلى  32

 3 2 1 0 0 0 0 الصحة العامة وطب المجتمع 33

 5 5 0 0 0 0 0 الفارماكولوجيا الطبية  34

 172 18 101 33 7 12 1 االجمالى 



 اوائل الفرق الدراسية                                             
  م2018/2019للعام الجامعى   األولىالدراسية  وائل الفرقةأ                          

 الترتيب التقدير العام النسبىة المجموع االسم م
 األول ممتاز %98.00 882 مانى عبد القادر عبد المقصودأ 1
 الثانى ممتاز %97.89 881 براهيم شوغىإعبدهللا  2
 الثالث ممتاز %97.89 881 براهيم نافعإمحمود  3
 الرابع ممتاز %97.89 881 حمد السقاأمحمود  4
 الخامس ممتاز %97.78 880 حمد عبدالعظيمأجنه  5
 السادس ممتاز %97.33 876 حمد اسماعيلأز اد  6
 السابع ممتاز %97.11 874 حمد محمد الخشابأ 7
 الثامن ممتاز %97.11 874 باهر احمد اسماعيل 8
 التاسع ممتاز %97.11 874 وفاء اسعد محمد محمد 9
 العاشر ممتاز %97.00 873 ساره احمد عبدالتواب 10

 م 2018/2019للعام الجامعى  الثانيةوائل الفرقة الدراسية أ                          
 الترتيب التقدير العام النسبىة المجموع االسم م
 األول ممتاز %99.29 844 ية حسن عبد المنعم حمد آ 1
 الثانى ممتاز %99.29 844 ليلى عطية محمد عبد السالم  2
 الثالث  ممتاز %99.18 843 محمود حمادة على الخطيب  3
 بع الرا ممتاز %99.06 842 بهاء الدين محمد سب ى  4
 الخامس ممتاز %99.06 842 نيره كامل ابراهيم سالم  5
 السادس  ممتاز %98.94 841 حمد اشرف احمد الصعيدى أ 6
 السابع  ممتاز %98.94 841 سارة عبده ابراهيم ليمونه  7
 الثامن  ممتاز %98.94 841 ندى وائل ابراهيم طه  8
 عالتاس ممتاز %98.82 840 عمر محمد على السواق  9
 العاشر ممتاز %98.71 839 منية محمد عبدة السعداوى أ 10

                    



 م 2018/2019للعام الجامعى  الثالثةوائل الفرقة الدراسية أ                        
 الترتيب التقدير العام النسبىة المجموع االسم م
 األول ممتاز %98.42 935 محمود حسنى عبدالقادر منصور 1
 الثانى ممتاز %98.00 931 محمود اسماعيل على السيد يوسف 2
 الثالث  ممتاز %97.90 930 اميره كمال ر ا  عبداللطيف 3
 الرابع  ممتاز %97.79 929 اميمه حمدى فوزى عمر جعفر 4
 الخامس ممتاز %97.37 925 احمد هشام ابراهيم عصر 5
 السادس  زممتا %97.37 925 رنا اشرف ابوالعز اًلتربى 6
 السابع  ممتاز %97.37 925 فايزه عصران مصطفى الفقى 7
 الثامن  ممتاز %97.26 924 معتز ابو الم ارم عبدالعال 8
 التاسع ممتاز %97.05 922 حمد شاهر حامد صفوت ذكىأ 9
 العاشر ممتاز %96.95 921 سماء بدير ابراهيم خضرأ 10

 م2018/2019للعام الجامعى  الرابعةقة الدراسية وائل الفر أ                          
 الترتيب التقدير العام النسبىة المجموع االسم م
 األول ممتاز %97.47 926 سامية حنفى محمد الحنفى 1
 الثانى ممتاز %95.79 910 محسن عبد العز ز محسن مرشدى 2
 الثالث ممتاز %95.68 909 نورهان مصطفى السيد شلبى 3
 الرابع ممتاز %95.37 906 طفى عبد الرحيم اللقانىمانى مصأ 4
 الخامس ممتاز %95.05 903 حمد محمد عبد السالم ابراهيمأ 5
 السادس ممتاز %95.05 903 نجالء توفيق فتحى عبد الكر م 6
 السابع ممتاز %94.74 900 محمود عباس محمود عبد السالم 7
 لثامنا ممتاز %94.63 899 حمد سمير ممدوح محمودأ 8
 التاسع ممتاز %94.472 898 مى مجدى سيد احمد الفتاح 9
 العاشر ممتاز %94.35 897 هدير على العشرى محمد 10

 
 
 



 (2+5برنامج التعليم الطىب ) 
 

 أ.د/ إيمان محمد سعيد :برنامجال رمدي
 الباثولوجياورئيس قسم أستاذ 

 ( 2+5أبنائي وبناتي طلبة المستوى األول ببرنامج التعليم الطبي:) 

 م في كلية طب كفر الشيخ.أهال  ومرحب ا بك 

 ( والذي 2+5يسعدني ويشرفني أن أطوف معكم في جولة سريعة حول نظام الدراسة ببرنامج التعليم الطبي )

ستقومون بدراسته  الل مرحلة البكالوريوس بكلية طب كفر الشيخ على مدار  مسة أعوام يعقبها سنتان 

فيدوا بما تتضمنه تلس الجولة من معلومات وأن تكون تلس تدريب إكلينيكي )امتياز(، وأدعو هللا تعالى أن تست

، مع  الص دعواتي بالنجاح بالكلية نظام الدراسةأحكام والكلمات  ارطة طريق تساعدكم في التعرف على 

 والتفوق للجميع.

 السمات والمالمح المميزة للبرنامج

 ع معايير التعليم الطبي الدولية تسعى كلية طب كفر الشيخ لتطبيق برنامج دراسي متميز يعتمد ويتسق م

 :هم السمات المميزة للبرنامجأوالقومية ومن 

 األساسية واإلكلينيكية تحقيق التكامل بين العلوم الطبية.  

 التعليم الذاتي والبحل العلمي وإعداد طالب قادر على متابعة الحديل في المجال الطبي. 

 المراجع الدولية والعلمية،الدوريات واالبحاث الطبية  استخدام المصادر التعليمية المختلفة للمعرفة مثل

 .وشبكة المعلومات

 استخدام امكانيات الجامعة لالرتقاء بالتعليم اإللكتروني. 

  يتميز البرنامج بوجود مقررات لمهارات االتصال وآداب المهنة ويتم تدريسها  باالضافة الى مهارات العمل

رات االكلينيكية فى السنوات الثالت اال يرة من المنهج لتا ذ جانب الجماعى والقيادة واإلدارة  الل المقر

 .تطبيقى ومهارى لدى الطالب

 التدريس التفاعلي والتدريب في بيئة مشابهة لبيئة العمل. 

 استخدام معمل المهارات لتنمية المهارات االكلينيكية االساسية قبل ممارساتها على المرضى. 



 تضمين المنهج مقررات ا تيارية . 

 تطوير طرق واساليب التقييم واعتماد طرق موضوعية للتقييم. 

  يتكون البرنامج من عشر فصول دراسية(Semesters)  مقسمة علي   مسة مستويات دراسية 

(Levels)بواقع فصلين لكل مستوي دراسي من المستويات واحد إلي  مسة. 

 • ساعة معتمدة 208عدد الساعات المعتمدة. 

 •في المائة من  6.8ساعة معتمدة بنسبة  14أسبوع، وتمثل المقررات اال تيارية  173سة عدد اسابيع الدرا

، ويختار الطالب سبعة مقررات ا تيارية علي مدار المستويات الخمسة من قائمة  إجمالي الساعات المعتمدة

رسوب فقط فال يعتمدها سنويا  مجلس الكلية قبل بدء الدراسة ، والمقررات اال تيارية هي مقررات نجاح و

تضاف الدرجات الحاصل عليها الطالب في المقررات اال تيارية المدرجة إلى درجات الفصل الدراسي أو 

المجموع التراكمي وال يؤثر الرسوب في هذ  المقررات على انتقال الطالب من مستوي دراسي الي 

 المستوي األعلى.

 مع المرضى واالشتراك في االبحاث العلمية والتعلم  يوفر البرنامج الدراسي المطور للطالب التعامل المبكر

 الذاتي لتحقيق مستوي مهني عالي المهني لخريج جامعة كفر الشيخ.

  هذا وقد تمت صياغة مخرجات التعليم المستهدفة من البرنامج بناء على رؤية ورسالة كلية الطب جامعة

عية القومية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان كفر الشيخ مع األ ذ في االعتبار المعايير األكاديمية المرج

 الجودة واالعتماد للتعليم ولجنة القطاع الطبي التابعة للمجلس العلى للجامعات.

 

 

 

 

 

 



 شعار البرنامج                                          

 

 

 
 

 .ع التعليم الطبيجميع فروالتكامل بين تحقيق إلى طبيعة البرنامج التي تتميز ب الشعار ويرمز

 

 األحكام العامة لالئحة البرنامج 

 تمنــــــح جامعة كفر الشيخ بنـــــــــاء  علـــــــى طلــــــــب مجلس كليـــــــة الطــــــب:

 درجة البكالوريوس في الطـــب والــجراحـــة )نظام الساعات المعتمدة(. -1

 نظام الدراسة

 حة هو نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي الواحد باللغة اإلنجليزية. نظام الدراسة المتبع في هذ  الالئ

 مدة الدراسة

  البرنامـــــــــج األساسي )نظــــــــــــام  –مدة الدراسة لنيل درجة  البكالوريوس في الطب والجراحة

ستويات دراسية ويشمل الساعــــــــات المعتمـــــــــدة( هي عشر فصول دراسية مقسمة علي  مس م

 يُمنح الطالب درجة البكالوريوس إال إذا استكمل متطلبات التخرج.  المستوى الواحد فصلين دراسيين وال

  شهادة التخرج من البرنامج تؤهل لممارسة مهنة الطب بعد موافقة الجهات المختصة في الدول التي يزمع

 األساسي )االمتياز(.الخريج ممارسة المهنة فيها واجتياز  سنتي التدريب 

  2019 – 2018تطبق هذ  الالئحة علي الطالب الجدد الملتحقين بالبرنامج اعتبارا من العام الدراسي . 

  يستمر تطبيق أحكام الالئحة السابقة على الطالب الذين التحقوا بالدراسة عليها حتى إنهاء دراستهم

 بالبرنامج.

 

 

 

 



 مراحل البرنامج

 
ويدرس فيها الطالب مباديء  ومدتها فصل دراسي واحد:  (Foundation)المرحلة الت سيسية  -1

وأساسيات العلوم الطبية األساسية )التشريح اآلدمي واألجنة، الفسيولوجيا، علم النسجة والخاليا 

)الهستولوجيا(، الكيمياء الحيوية، علم األمراض )الباثولوجيا(، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، 

 بية وعلم األدوية )الفارماكولوجيا(.الطفيليات الط

 فصول دراسية: 3ومدتها  (Integrated modules)مرحلة الحزم الدراسية المتكاملة   -2

، حيل  تتم في كل حزمة دراسية (modules) ويدرس فيها الطالب المقررات بطريقة الحزم الدراسية

لمواد الطبية األساسية )التشريح اآلدمي جهازمن أجهزة الجسم المختلفة من  الل اكل دراسة كل ما يتعلق ب

واألجنة، الفسيولوجيا، علم النسجة والخاليا )الهستولوجيا(، الكيمياء الحيوية، علم األمراض 

)الباثولوجيا(، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الطفيليات الطبية وعلم األدوية )الفارماكولوجيا(، 

العلوم اإلكلينيكية المتعلقة بموضوع الموديول من  الل حاالت  باإلضافة إلى تعرف الطالب على مباديء

 .(Clinical skills)وكذلس تعلم بعض المهارات اإلكلينيكية (Clinical cases)إكلينيكية تتم دراستها 

ويدرس فيها الطالب العلوم اإلكلينيكية المختلفة باإلضافة  : (Clinical phase)المرحلة اإلكلينيكية  -3

 معلومات من العلوم الطبية األساسية التي تخدم ما يدرسه من مواد إكلينيكية.إلى بعض ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ريطة الدراسة بالبرنامج 
 الفصل األول –المستوى األول 

 الحزم الدراسيا

(Modules) 
 الدرجات

النهايا 

  العظمي
Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSPE) 

30% 

 المححيحي

40% 

 - 1 Preparatory week     

ل 
ألو

 ا
ى
م 
س
لم
ا

– 
ل
ألو

 ا
ل
ص
لش
ا

 

4 4 

Principles of  

Anatomy, embryology, 

General histology and 

cell biology 

120 120 160 400 

4 4 
Principles  physiology 

and  pharmacology 

4 4 

Principles of 

biochemistry and Basis 

of Genetics 

4 4 

Principles of  

pathology,  

microbiology 

,immunology and  

parasitology 

1 
دراسا 

 ط ليا
Medical Terminology - - 100 

رمطةب 

 جارعا

1 
دراسا 

 ط ليا
سادحق   االنساأ وركافحا الش  - - 100 

رمطةب 

 جارعا

 400     17 18 المجم ع

 

 

 

 

 

 

 



 صل الثانيالف –المستوى األول 

 الحزم الدراسيا

(Modules) 
 الدرجات

النهايا 

 العظمي

ل 
ألو

 ا
ى
م 
س
لم
ا

– 
ي
ان
لق
 ا
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSPE) 

30% 

 المححيحي

40% 

5 4 
Cardio-vascular 

system 

150 150 200 500 

5 4 Respiratory system 

5 4 
Immune, blood 

&lymphatic systems 

5 4 
Renal and urinary 

system 

1 
دراسا 

 ط ليا
 100   اداب وااالقيات رهنا الطب 

رمطةب 

 جارعا

2  Elective (I)   100 
رمطةب 

 لةيا

 500     16 23 المجم ع

 

  



 الفصل الثالل –المستوى الثاني 

 الحزم الدراسيا

(Modules) 
 الدرجات

النهايا 

 العظمي

ي 
ان
لق
ى ا

م 
س
لم
ا

– 
ث
قال
 ال
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSPE) 

30% 

 المححيحي

40% 

5 4 
Nutrition and 

Metabolism 

150 150 200 500 
5 4 Endocrine System 

5 4 Reproductive system 

5 4 
Gastro-intestinal 

System 

2 Longitudinal  Elective (II) - - 100 
رمطةب 

 لةيا

 500     16 22 المجم ع

 

 ط ال الشصل الدراسي.أسب اليًا * المقحارات االامياريا خدرس ساالمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشصل الحابع –المسم ى القاني 

 الحزم الدراسيا

(Modules) 
 الدرجات

النهايا 

 العظمي

ي 
ان
لق
ى ا

م 
س
لم
ا

– 
بع
حا
 ال
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSPE) 

30% 

 المححيحي

40% 

4 4 

Early Clinical 

Experience, 

Communication Skills 

and ethics 

150 150 200 500 
7 6 

Central Nervous 

System and Special 

Senses 

5 4 
Musclo-skeletal 

system  

4 2 

Research, evidence-

based and 

biostatistics. 

2 Longitudinal  Elective (III) - - 100 
رمطةب 

 لةيا

 16 22 المجم ع
  

 

  
500 

 

 ط ال الشصل الدراسي.أسب اليًا * المقحارات االامياريا خدرس ساالمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس –المستوى الثالل 

 الحزم الدراسيا

(Modules) 
 الدرجات

النهايا 

 عظميال

ث 
قال
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 
س
ار
ط
 ال
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

4 4 
Basic Medical Skills 

and professionalism 

30 

 

30 

 

40 

 

100 

 

5 4 Forensic & Toxicology 
30 

 

30 

 

40 

 

125 

 

2 
4 

Radiology and 

Laboratory Medicine 
15 

 

30 

 

30 

15 

 

30 

 

30 

20 

 

40 

 

40 

50 

 

100 

 

100 

4 Dermatology 

4 

4 

Psychiatry  

 
2 Elective (IV) - - 100 

رمطةب 

 لةيا

 16 21 المجم ع
  

 

  
475 

 

 ط ال الشصل الدراسي.أسب اليًا * المقحارات االامياريا خدرس ساالمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لسادسالفصل ا –المستوى الثالل 

 الدرجات المقحرات الدراسيا

النهايا 

 العظمي

ث 
قال
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 
ل 
ص
لش
ا

س
اد
س
ال

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

6 6 
Community Medicine 

and public health 
45 45 60 150 

6 6 Surgery (I) 45 45 60 150 

6 6 Medicine (I) 45 45 60 150 

 
2 Longitudinal  Elective (V) - - 100 

رمطةب 

 لةيا

 18 20 المجم ع
  

 

  
450 

 

 * المقحارات االامياريا خدرس ساالمين أسب اليًا ط ال الشصل الدراسي.

Medicine I Include: Blood Diseases, Endocrinology , Nephrology  (Internal Medicine 

Dept.) 

Surgery I Include: Introduction To General Surgery , Breast , Thyroid , Urology  ( 

GENERAL SURGERY & UROLOGY DEPT.) 

 

 

 



 الفصل السابع –المستوى الرابع 

 الدرجات المقحرات الدراسيا

النهايا 

 العظمي

ع 
اب
ح
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 

بع
سا
 ال
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

3 3 Surgery (II) 20 25 30 75 

3 3 Medicine (II) 20 25 30 75 

 
7 6 Peds* (I) 50 55 70 175 

 
7 6 OGYN** (I) 50 55 70 175 

 18 20 المجم ع
  

 

  
500 

* Pediatrics 

** Obstetrics and Gynecology 

  ال الشصل الدراسي.المقحارات االامياريا خدرس ساالمين اسب اليا ط

يمم المدريس بطحيقا خحخيب وخناسق وخكارل ودرج  بين الم ض الات الملمحلا فط رقحرات الباطنا والجحاحا والنسام 

 واالطشال.

Medicine II Include: GIT & Hepatology, Systemic Infections (Gastroenterology, 

Hepatology & Infectious Diseases Department ) 

Surgery II Include : GIT & Liver Surgery ( General Surgery Dept.) 

 
 

 

 

 



 الفصل الثامن –المستوى الرابع 

 الدرجات المقحرات الدراسيا

النهايا 

 العظمي

ع 
اب
ح
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 

ن
ار
الق
ل 
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

3 3 Surgery (III) 20 25 30 75 

3 3 Medicine (III) 20 25 30 75 

 7 6 Peds (II) 50 55 70 175 

 7 6 OGYN (II) 50 55 70 175 

 18 20 المجم ع
  

 

  
500 

* Pediatrics 

** Obstetrics and Gynecology 

ت الباطنا والجحاحا والنسا يمم المدريس بطحيقا خحخيب وخناسق وخكارل ودرج  بين الم ض الات الملمحلا فط رقحرا

  واالطشال 

 

Medicine III Include: Rheumatology & Neurology  (Rheumatology Dept., 

Neuropsychiatry Dept. ) 

Surgery II Include : Orthopedics & Neurosurgery  ( Orthopedic Dept., Neurosurgery 

Dept. ) 



 الفصل التاسع –المستوى الخامس 

 الدرجات حرات الدراسياالمق

النهايا 

 العظمي

س 
ار
ط
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 
سع

ما
 ال
ل
ص
لش
ا

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

4 4 Ear, Nose and Throat 30 30 40 100 

2 2 

Evidence base 

medicine & research 

methods 

20 - 30 50 

6 6 Ophthalmology 45 45 60 150 

6 6 

 Family medicine and 

integrated 

management of 

common illness 

45 45 60  150 

 
2 longitudinal Elective (VI) 

 
  

 

 18 20  المجم ع
  

 

  
450 

 

  

 



 الفصل العاشر –المستوى الخامس 

 الدرجات المقحرات الدراسيا

النهايا 

 العظمي

س 
ار
ط
 ال
ى
م 
س
لم
ا

– 
ص
لش
ا

ح
ش
عا
 ال
ل

 

 

Credit 

Hours 
Weeks Name 

أالمال 

 السنا

30% 

 العمةي

(OSCE) 

30% 

 المححيحي

40% 

10 10 

Surgery (IV) 

Anesthesia    

emergency medicine 

 

75 75 100 250 

10 10 

Medicine (IV)    ,  

critical care and 

patient safety  

75 75 100 250 

 
2 Longitudinal  Elective (VII) - - 

 

رمطةب 

 لةيا

 20 22 المجم ع
  

 

  
500 

 

 .يتم التدريس بطريقة ترتيب وتناسق وتكامل ودمج  بين الموضوعات المشتركة فى مقررات الباطنة والجراحة 
 

Medicine IV Include: Chest, Cardiovascular Diseases, Immunology, Intensive Care, 

Medical Emergency   (Chest Dept. , Cardiology Dept. , Internal Medicine Dept . ) 

Surgery IV Include : Cardiovascular Surgery , Anaethesia , Surgical Emergency , 

Pediatric , Vascular , Plastic  ( Cardiovascular Surgery Dept. , General Surgery Dept. , 

Anaethesia Dept. , Vascular Dept. Plastic Surgery Dept.  ) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 ملخص الجداول الدراسية
 

  الطارس الحابع القالث القاني األول المسم ي

 المجم ع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشصل

أسابيع 

 دراسيا
17 16 16 16 16 18 18 18 18 20 173 

ساالات 

 رعممدة
18 23 22 22 21 20 20 20 20 22 204 

 4775 500 450 500 500 450 475 500 500 500 400 درجات
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 م الدراسة واالمتحاناتنظا

  طرق التدريس والتعلم :  نظام

كليدة الطدب جامعدة كفدر الشديخ للتعلديم والدتعلم هدي تحقيدق  أنمداط مختلفدة مدن الدتعلم بمدا يتناسدب مدع  ةاستراتيجي

 المخرجات المستهدفة و تنميه المهارات والقدرات المطلوب توافرها في  ريج كلية الطب من  الل:

  النظرية المحاضرات والدروس .1

 الدروس العملية واإلكلينيكية .2

  التدريب الميداني .3

 خبني أساليب وأن اع رطمةشا رن المعةم داال الكةيا وهي: .4

  التعلم التعاونيCollaborative learning 

  التعلم التفاعلي Interactive learning 

  التعلم الذاتي Self-directed learning (SDL) 

 نظام الدراسة :

ية الطب جامعة كفر الشيخ انتظامية وعلى الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية واإلكلينيكية الدراسة بكل .1

وقاعات البحل. ولمجلس الكلية الحق أن يقرر حرمان الطالب من التقدم إلى بعض أو كل االمتحانات المقررة لفصل 

قررة وفي حال قرر مجلس الكلية من الدروس الم % 25دراسي ما في حالة تغيبه عن الدراسة بنسبة تتجاوز 

 حرمان الطالب من كل امتحانات الفصل يعتبر الطالب راسبا  في الفصل الدراسي الذي ُحرم من التقدم لالمتحان فيه. 

 الطالب الباقون لإلعادة مطالبون باالنتظام في الحضور مثلهم مثل الطالب المستجدين. .2

 ة  على النحو التالي : تبدأ الدراسة وتنتهى بفصول البرنامج المختلف .3

 بدايا الدراسا الشصل

 نهايا الدراسا

 واالرمحاأ

 )دور أول(

 واالرمحاأ

 )دور ثاني(

 ي لي  ينايح سبممبح الشصـــــــل األول و القالث والطارس والسابع والماسع 

 أغسطس ي نيه فبحايح الشصـــــــل القاني و الحابـــــــــع والسادس والقارــــــــــن 

 ينايح ي لي  فبحايح الشصل العاشــــــح
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. لمجلس الكلية اقتراح تعديل مواعيد بداية أو نهاية أي من الفصول الدراسية كما يكون من صالحيات المجلس 4

 اقتراح تعديل مدد الدراسة ألي  روف يراها المجلس مستدعية لذلس.

 نظام اال تبارات

 التقييم انواع

 بنائى وال  أ  :  (Formative)-  

 ( مرة واحدة علي األقل لكل موديول او وحدة دراسيةFormative assessmentيتم عمل ا تبارات بنائية )

. 

   تراكمى ا :ثاني (summative)- :وهو يشمل 

 امتحانات أعمال السنة: .1

  من درجات الفصل الدراسي كدرجات يحصل عليها الطالب في أعمال السنة وتتكون من  %30تخصص نسبة

راسية وبحثية وامتحانات موضوعية وذلس أثناء أعمال التدريس بالفصول الدراسية طبقا لما يقرر  أنشطة د

 مجلس الكلية.

  يحتفظ الطالب بدرجات األنشطة والمشاريع البحثية و التدريب الميداني إذا وجد الحاصل عليها أثناء الفصول

 الدراسية في حالة رسوبه في الدور األول إلى الدور الثاني.

 (:%40اال تبارات النظرية ) .2

  لتقييم المعارف ومهارات التفكير التي اكتسبها الطالب من  الل الدروس النظرية ويتم اال تبار النظري علي

 جزئين كاآلتي:

 structured essay). الجزء األول )من درجة امتحان التحريري(: في  صورة  أسئلة مقال منظمة  1

questions)   

في صورة أسئلة موضوعيه وهى اال تيار من متعدد واسئلة  )من درجة امتحان التحريري(:. الجزء الثاني 2

 المزاوجة الممتدة والتي تصمم لتقيس المهارات العليا من التفكير وليس المعرفة والتذكر فقط.

 ( وهى تكون كالتالي :  %30اال تبارات العملية ) .3

 المحطات  المتعددة الموضوعية تتم في معامل األقسام األكاديمية وعن طريق نظام(OSPE)   والتى يتم فيها

  تقييم المهارات العملية التي إكتسبها الطالب من  الل المقرر العملي بناء علي قائمة تدقيق. 
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 ( اال تبارات اإلكلينيكية: يتبع نظام المحطات المتعددة الموضوعية(OSCE  وذلس في األقسام اإلكلينيكية حيل

لمهارات) اإلكلينيكية التي اكتسبها الطالب من  الل المقرر بناء علي قائمة تدقيق تحت مالحظه يتم فيها تقييم ا

 مباشرة من الممتحن.

o   في الفصول الدراسية من األول إلى الثالل يتم عقد امتحانات أعمال السنة واالمتحانات العملية بعد نهاية كل

ي الذي يشمل كل ما تمت دراسته  الل الفصل ، ويتم عقد االمتحان التحرير(module)حزمة دراسية 

 في نهاية الفصل الدراسي.(modules)الدراسي في جميع الحزم الدراسية 

o  تعقد امتحانات في نهاية كل فصل دراسي )دور أول( وعند نهاية السنة الدراسية )دور ثاني( للطالب

 الراسبين والمتخلفين عن مقررات او محتويات الفصل الدراسي. 

o بة للفصول الدراسية )األول و الثالل والخامس والسابع والتاسع( تعقد امتحانات الدور األول  الل بالنس

 شهر يناير والدور الثاني للطالب الراسبين والمتخلفين  الل شهر يوليو من كل عام.

o ل شهر يونيو وبالنسبة للفصول الدراسية )الثاني و الرابع والسادس والثامن( تعقد امتحانات الدور األول  ال

 والدور الثاني للطالب الراسبين والمتخلفين  الل شهر أغسطس. 

o  وبالنسبة للفصل الدراسي العاشر تعقد امتحانات الدور األول  الل شهر سبتمبر والدور الثاني للطالب

 الراسبين والمتخلفين  الل شهر يناير.

o ( وذلس مع االمتحان الموسع لحقوق يعقد امتحان لمادة حقوق اإلنسان  الل الفصل الدراسي األول )يناير

اإلنسان على مستوى طالب جامعه كفر الشيخ  وهو متطلب جامعة للتخرج وال تضاف درجاته إلى درجات 

 الفصل الدراسي أو المجموع التراكمي وال يؤثر الرسوب فيه على انتقال الطالب من فصل دراسي إلى أ ر.
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  رالنجاح والرسوب واالنتقال من مستوي آل

o    بالنسبة للفصول من األول الي الرابع من البرنامج يعتبر الطالب ناجحا  في المستوي الدراسي وينتقل

 من مجمل درجات فصلي المستوي كل علي حدة. % 60للمستوي األعلى إذا حصل علي 

o ن بالنسبة للفصول من الخامس الي العاشر يلزم للنجاح في المستوي الدراسي النجاح في كل مقرر م

 من درجات المقرر كحد أدني. % 60المقررات علي حد  بالحصول علي 

o  في حال بقاء الطالب لإلعادة في أحد الفصول من األول الي الرابع يتقدم المتحان الفصل أو الفصول الراسب

 فيها ويعتبر الفصل الدراسي بمثابة مقرر واحد يتم النجاح والرسوب فيه كوحدٍة واحدة.

o لب لإلعادة في أحد الفصول من الخامس الي العاشر يتقدم المتحان المقرر أو المقررات في حال بقاء الطا

 التي رسب فيها فقط دون المقررات التي سبق واجتازها.

o  ال ينتقل الطالب من مستوى الى المستوى األعلى اذا كان راسبا في مقررات مجموع ساعاتها المعتمدة

 يتجاوز الثماني ساعات. 

o من المجموع الكلي له على أال تقل نسبة النجاح باالمتحان التحريري  %60لمقرر ال تقل عن درجة النجاح ل

 .%40النهائي عن 

o  60يعتبر الطالب راسب إذا حصل على اقل من% ( ويرصد له تقديرF.) 

o  من الدرجة الكلية في امتحان الدور الثاني، وعند إعادة دراسة  %84.9الطالب الراسب يحسب له حد أقصى

 .%84.9مقرر يكون الحد األقصى لمجموع درجاته لهذا المقرر/الوحدة التعليمية ال

o  عند رسوب طالب في أحد الفصول الدراسية من )األول إلى الرابع( أو المقررات )الفصول الدراسية من

ما الخامس إلى العاشر( يحصل الطالب على درجته الفعلية في الدور الذي اجتاز فيه فصل أو مقرر الرسوب ب

 من الدرجة النهائية. 84.95ال يتجاوز 

o .يعتمد مجلس الكلية قواعد درجات الرأفة في بداية كل عام دراسي وتكون درجات الرفع درجات حقيقية 
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 متطلبات التخرج

نظــــــــــــام الساعــــــــات  –يستلزم الحصول علي درجـــــــــة البكالـــــــوريوس في الطب والجراحة  -

 المعتمـــــــــدة: ما يلي:

 ساعة معتمدة. 208اجتياز عدد  -

اجتياز مقرر حقوق األنسان واداب وا القيات المهنة كمتطلب جامعة وأي متطلبات جامعية أ ري يتم  -

 فرضها بعد اقرار هذ  الالئحة.

لمستويات اجتياز متطلبات الكلية للتخرج طبقا  لما ورد في جداول المحتوي الدراسي للفصول وا -

 الدراسية.

 تكون أدوار التخرج من البرنامج في شهري اكتوبر )دور أول( فبراير )دور ثاني(. -

 التقديرات

 يكون حساب تقديرات الفصول الدراسية والمستويات الدراسية طبقا  للجدول التالي:

 تقسم الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر على الوجه التالي: .1

 

 ابالمعدل على الوجه التالي:. يتم حس2
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على أساس مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر مضروب ا في عدد  (GPA)يتم حساب المعدل الفصلي  .أ

ا على الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي.  ساعاته المعتمدة مقسوم 

صل ضرب النقاط التي حصل عليها على أساس مجموع حا (CGPA)يتم حساب المعدل التراكمي للطالب  .ب

ا على الساعات المعتمدة الكلية.  الطالب في كل مقرر مضروب ا في عدد ساعاته المعتمدة مقسوم 

 . يتم ترتيب طالب المستوى الدراسي/الفرقة الدراسية تبع ا للمجموع التراكمي.3

المجموع الكلى التراكمي . يحسب التقدير العام للطالب في درجة البكالوريوس )التخرج( على أساس 4

للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل السنوات الدراسية عدا درجات حقوق اإلنسان والمقررات المصنفة 

 كمتطلب كلية للتخرج كما يتم ترتيب الطالب وفقـــــا لهـــــــذا المجموع.

لى األقل على أال يقل تقدير  العام . يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدير  التراكمي النهائي جيد جدا ع5

في أي سنهة دراسية عن جيد جدا. وأال يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له من امتحانات الفصول 

 الدراسية. باستثناء مادة حقوق اإلنسان والمقررات المصنفة كمتطلب كلية والمقررات اال تيارية. 

ر مقبولة من قبل مجلس الكلية يحق له االحتفا  بتقدير  عند . الطالب الذي يتغيب عن أداء االمتحانات ب عذا6

 أداء امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بدرجات أعمال السنة.

.أما الطالب الراسب أو المتخلف عن أداء امتحانات الدور األول لفصل دراسي ما بدون عذر فيسمح له ب داء 7

ت امتحانات أعمال السنة باستثناء األنشطة والمشاريع امتحانات الدور الثاني لهذا الفصل وال يحتفظ بدرجا

 .%84.9البحثية و التدريب الميداني متي وجد، ويكون تقدير  محسوب ا بحد أقصى 

سنوات،  4مرات وبحد أقصى  4. يسمح للطالب الراسب بد ول امتحان المقرر/الوحدة التعليمية بحد أقصى 8

من الالئحة  154سنوات المنصو  عليها في المادة  5إلى وال تزيد عن عامين في كل مرحلة باإلضافة 

 التنظيمية لقانون الجامعة.

 . ال ينقل الطالب من مرحلة أل رى إال بنجاحه في جميع المقررات/الوحدات التعليمية الخاصة بالمرحلة.9

 نظام القبول والتحويل

 قبول الطالب المصريين

جامعة كفر الشيخ عن طريق  –مرشحين للقبول بكلية الطب يقبل البرنامج األساسي الطالب المستجدين ال -

مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أو المحولين اليها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات 

 والمعاهد.

يحدد مجلس الكلية في نهاية كل عام دراسي عدد الطالب المقبولين للتحويل الي المستويين الثاني والثالل  -

 الدراسي التالي من الكليات التي تطبق الئحة مماثلة. في العام 

 يحظر تحويل الطالب الي المستويات األعلى من المستوي الثالل. -
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 قبول الطالب الوافدين

يتم قبول الطالب الوافدين وفقا  للقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالي والشروط الموضوعة لديها وذلس من 

 ون التعليم والطالب بالجامعة. الل اإلدارة العامة لشئ

 إيقاف القيد

o  يتقدم الطالب الراغبون  في إيقاف قيدهم لمدة عام دراسي ألسباب مرضية أو اجتماعية أو أولياء أمورهم

 بطلب مشفوعا  بالمستندات  الي  مدير البرنامج.

o  ديسمبر من كل عام 31يكون التقدم بطلب إيقاف القيد في موعد غايته. 

o ف القيد سداد الرسوم الدراسية عن الفصول الدراسية التي لم يدرسها الطالب.يستلزم إيقا  

 قواعد الفصل من الكلية

يختص مجلس الكلية بالنظر في فصل الطالب الذين استنفذوا مرات الرسوب وذلس بعد قضاء فترات دراسية 

 :وفر  د ول االمتحانات على النحو التالي

للدراسة سنتين دراسيتين )سنة كمستجد وسنة أ رى كباق  طالب المستوي األول :الحد األقصى .1

  .لإلعـادة(

طالب المستويين الثاني والثالل: الحد األقصى للدراسة ثالث سنوات في المستوي الواحد )سنة دراسية  .2

  .كمستجد وسنتـــان أ ريان كبــــاق لإلعادة(

ات في المستوي الواحد )سنة دراسية طالب المستوي الرابع وما يليه: الحد األقصى للدراسة  مس سنو .3

 كمستجد وأربع سنوات دراسية أ ريات كباق لإلعادة(.

 الرسوم الدراسية

 ال يصبح الطالب مقيدا بالكلية اال بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة. - .4

لحين  في حالة عدم سداد الطالب للمصروفات يتم حجب نتائج الطالب وال يسمح بانتقاله للمستوى األعلى .5

سداد الرسوم المستحقة ويحرم من د ول أي امتحان في الفصل الدراسي الجديد إذا لم يقم بسداد 

 الرسوم المستحقة ويعتبر راسبا في هذا الفصل الدراسي .

في حالة وجود أية رسوم دراسية غير مسددة عند د ول الطالب االمتحان النهائي المؤهل لدرجة  .6

الطالب وال يتم إصدار شهادة البكالوريوس إال بعد تسديد كامل الرسوم البكالوريوس يتم حجب نتائج  

 المستحقة.

 يسدد الطالب الباقي لإلعادة الرسوم الدراسية المقررة على المستوي الدراسي بالكامل. .7
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 الحد األقصى لسنوات الدراسة، الت ديب والفصل من الكلية

 
ما يختص بالت ديي أو الفصل من الكلية. وال يجوز ألي طالب يطبق قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية في

أن يحتج بعدم علمه بهذ  الالئحة أو بعدم اطالعه على النشرات الصادرة من الجامعة أو الكلية أو على ما 

ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذ  التعليمات، ويلتزم بقواعد اآلداب العامة في المظهر والملبس 

ه على مواقع التواصل االجتماعي. ويبت مجلس الكلية في الحاالت التي لم يرد فيها نص بهذ  الالئحة وكتابات

 وفي اإلشكاالت التي تنش  عن تطبيقها.

 لية التظلمات والشكاوىآ
يتم فتح باب التقدم بتظلمات الطالب من نتائج االمتحانات من  الل مكتب شئون الطالب في مدة زمنية معينة 

 ن اليوم التالي إلعالن النتيجة ولمدة أسبوعين( بعد إعالن النتيجة. )تبدأ م

ا  ويتم عرض التظلمات على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، والذي يصدر قرار 

بالموافقة على مراجعة رصد درجات الطالب المتظلمين وإعادة تجميعها، ثم يقوم رئيس الكنترول المختص 

ا ب مخاطبة رئيس القسم بش ن تلس التظلمات، ونتتم إعاددة رصد الدرجة في حالة وجود  ط ، ويقدم تقرير 

لية، كما يتم تلقي شكاوى بنتيجة المراجعة لشئون الطالب إلعالنه للطالب المتظلمين بعد اعتماد  من عميد الك

ا بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.  الطالب واقتراحاتهم فيما يخص نتائج االمتحانات أيض 
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 األقسام اإلدارية المتعلقة بتقديم خدمات الطالب

 والطالب التعليم شئون قسم

 والطالب التعليم شئون  لقسم اإلدارى  الهيكل

ةالوظيف اًلسم م  

1 
بشئون التعليم والطال قسم رئيس جوده عبدالفتاح سعد محمد د/   

 مسئولة الفرقة الخامسة والسادسة قديم عيسى إبراهيم منى ا/ 2
 مسئولة المستوى اًلول والفرقة الرابعة ايمان قطب محمد ا/ 3
 مسئولة المستوى الثانى  والفرقة الثالثة شيماء احمد عبد العز ز ا/ 4
جنيدمسئولة الفرقة السادسة جديد والت الهدى جمعة نور  أ/ 5  

 

 اهداف شئون التعليم والطالب

قطاط شئون التعليم والطالب هو المعني بطعداد الطالب علميـًا وققا يـًا وبـدنيًا مـن خـالل التأكيـد علـي جـودة ف

ــيم سكســاب الطــالب المعــارف والمفــاهيم العلميــة وكــذله المهــارات الذهنيــة والعمليــة ومهــارات التواصــل  التعل

والعمـل الفر قـي وبنـاء الشخصـية السـو ة وكـذله تنميـة ققافـة الحـوار وقبـول األخـر وتنميـة اسبـداط للمواهـب 

 الكليـةوتعـد بوابـة .الخاصة وأيضًا رعاية الطالب سواء المتفوقين أو المتعثر ن دراسيًا وكذله ذوي اًلحتياجات

تقديم كافة الخـدمات الخاصـة بشـئون لوبين مختلف إداراتها  ليةالكاًللكترونية هي نافذة التواصل بين طالب 

وبرامجهـا الدراسـية وكـذله إعـالن الجـداول  بالكليةالتعليم والطالب بصورة الكترونية وذله من خالل التعر ف 

الدراســية وجــداول اًلمتحانــات ونتــائج اًلمتحانــات وأيضــًا التنســيق اًللكترونــي لاللتحــاق بالكليــات والتنســيق 
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ــل اًلجتمــاعي واسعــالن عــن األنشــطة اًل  ــة الخــدمات الخاصــة بالتكاف ــديم كاف ــة وتق ــي للمــدن الجامعي لكترون

 من خالل : الطالبية والرعاية الصحية ومناقشة مقترحات اللوائح والقوانين التي تخ  الطالب

 تيجية قيـاس مـدى شـفا ية ورضـاء الطـالب عـن سياسـات القبـول وتكيفهـا مـع الرسـالة واًلهـداف اًلسـترا

 وكذله سياسات التحو ل والسياسات الخاصة بالطالب الوافدين هى غايتنا

 : اًلشراف على وسائل الدعم الطالبى وتحديد خصائ  واحتياجات الطالب عن طر ق اعداد 

 خطة دعم الطالب واًلرشاد اًلكاديمى 

 إجراءات الدعم المالى والرعاية الصحية 

  المبدعينبرامج رعاية الطالب المتفوقين علميا و 

  ًخدمات دعم الطالب ذوى اًلحتياجات الخاصة والمتعثر ن دراسيا 

 المنح الدراسية 

 دليل الطالب 

 متابعة خطط اًلنشطة الطالبية 

 إنشاء بر د الكترونى ورقم حساب خاص ب ل طالب وذله للتعامل به الكترونيا مع الكليه 

يستقبل الطالب الجدد لتقديم الخدمات الطالبية لهم الطالب بالكلية أن التعليم و عزيزي الطالب: يسعد قسم شئون 
 : وهي

 الطدرات المي خقدرها ادارة شئ أ الطالب لطالب الكةيا

 

 جنةة2نمةوج  –شةااةة المةيالة  –استالم أوراق الطالب الالزمة للملف )استمارة الثانوية العامةة  -1
مة  وجةوة زيةزا  بطاقةة الترشةي  - صورة البطاقة الشخصةية –صور شخصية  جنة 6+ نموج  

 (.للةز  األكترونى

 .المستجةين للطالب الطبي الكشف استمارات تحرير -2
 .الكلية وإلى من الطالب تحويل إجراءات -3

 تحويل الطالب لمركز الخةمات الطبية -4

 متابعة األعجار المرضية أثناء االمتحانات بعة اعتماةها من اللجنة الطبية. -5
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 لكارنيه(. )ا استخرا  بطاقة تحقيق الشخصية للكلية -6

 عتماة استمارات السفر للقطارات وشركات النقل.إ -7
 عتماة استمارات األشتراك زى األنشطة الطالبية إ -8

 ستالم ملفات الطالب الوازةين وتحرير شااةات القية لام واجراءات األقامةإ -9

 متابعة حسن سير وانتظام العملية التعليمية -10

 عةاة الخطة الةراسيةإ -11

 لعملية وتوزي  الطالب على مجموعاتعةاة  قوائم السكاشن اإ -12

 استخرا  الشااةة الةائمة وشااةات التخر  والسجالت الةراسية للخريجين. -13
 إعةاة استمارات بيانات الطالب ألةاء امتحانات الفرقة الناائية. -14
 0وبيانات الحالة الةراسيةاستخرا  بيانات قية للجاات المطلوبة -15

 وبنات(. عتماة استمارات المةن الجامعية )بنينإ -16

 .وعلى موق  الكلية واالقسام وإعالناا بلوحة اإلعالنات بالكليةعةاة قوائم بأسماء الطالب الجةة إ -17

 حصر الطالب المتفوقين وعمل استمارات مكازأة التفوق لام بعة اعتماةها. -18

وعلةى موقةة   وإعالناةا بلوحةة اإلعالنةةات بالكليةة جةةةاول االمتحانةاتالجةةاول الةراسةية و عةةاةإ -19
 .يةالكل

إستخرا  كارنيه الكلية وسةاة الرسوم.يحصل الطالب علي إجن ةز  الرسوم ليقوم بسةاةها زةي  -20
خزينة الكلية ثم يسلماا لمختص الفرقة ليسجل بياناته أمام إسمه زي السجل الخاص بةه ويسةتخر  

 له الكارنيه.

يان قية مةن الكليةة المقيةة يتقةم الطالب بطلب بإسم السية أ.ة/ عمية الكلية مرزقاً بيه ب  نقل القيدد. -21

باا الطالب عنة التحويل من كلية مناظرة إلي زرقة أعلي من الفرقة األولي يقةوم الطالةب بإرازةاق 
 طلبه للتحويل بصحيفة أحوال من الكلية المقية باا الطالب.

يتقةةةم الطالةب المةةري  إلةي مسةةئول الفرقةة ليحةةرر لةه إسةةتمارة تحويةل إلةةي  -:الكشةف الطبةي  -22
أنةةف وأجن  -عظةةام -جلةيةةة -رمةةة -باطنةةة -عيةةاةة -لبةةة الجامعةةة بكفرالشةةيل )صةةيةلية مستشةةفي ط

وحنجةةرة( لتحويلةةه للكشةةف الطبةةي وصةةرف العةةال  لةةه وإجا لةةزم األمةةر إلةةي تحويةةل الطالةةب إلةةي 
 المستشفي الجامعي بطنطا

          
ه مةن الكليةة عامةاً أو تخرجة 28تأجيل تجنية الطالب.للطالب الحق زي تأجيل تجنيةه حتةي سةن  -23

جنةة مةن مكتةب البريةة وكةجلك  2أو زصةله وعلةي الطالةب أن يتقةةم بقسةم شةئون الطةالب بنمةوج  
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البطاقة العسكرية الخاصة بالطالب / ويقوم الموظف المختص بمراجعة البيانات ويعتمةة النمةوج  
 وتتخج اإلجراءات لتأجيل الطالب.

 ( 129)  غرزه الثاني الةور: بالكلية الطالب شئون قسم موق 

 :االتصال طرق
 http://med.kfs.edu.eg:  للكلية االلكترونى الموق 

 صفحة الكلية على الفيس بوك: كلية الطب البشرى بجامعة كفرالشيل
 -:وخكاليشها : الحس م الدراسيا لطالب الكةيا

 رسملشط الطةبا بطزينا  يمم دفع المصحوفات 

 المبلغ المطلوب بالجنيه الخدمةنوع 

 700 رصاريف الكةيا -1

 

640 

 

شارةه لارنيه الكةيا )بطاقا خحقيق  طاالول الشحقاا

 اللطصيا(

 األالةط الشح 

 (ITالبارة الن طابع جارعا ) 30 شهادة اثبات القيد لةطالب لمقديمها الي جها -2

 م خح يلرسالبارة الن  50 إجحامات خح يل الطالب رن وإلط الكةيا -3

 -لاالخي:( خقسم 290) شهادات المطحج )اربع شهادات رؤقمه( -4

120 

120 
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 -خدفع ب يصال الند إاالم الطحف وخقسيمهم لاالخي:

 رسم اربع شهادات 

  ط ابعIT الربع شهادات 

 رسم اللهادة الدائما 

 ( رسم جامعة30( طوابع جامعة + )30) 60 شهادات مؤقتة أوسجل دراسى اضافي -5

 : أوراق الطالب الالزمة للتقدم للكلية ـ
 استمارة الثانوية العامة –1

 كمبيوتر شهادة الميالد –2

 جند 6+ نموزج جند ) للذكور (2نموذج –3

 صور شخصية 6 –4

 بطاقة ترشيح للكلية –5

 فيزا للدفع األكتروانى -جنيه(700اذن دفع المصاريف الدراسية وقيمتها ) –6

 ةصورة البطاقة الشخصي –7

 

 

 

 

 

   

http://med.kfs.edu.eg/
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 م2017/2018م حتى عام  2005/2006بيان إحصائي لعدد الطالب المقيدين بالكلية من عام 
 

 الفرقـــة           

 

 العام الجامعى

 اإلجمالي السادسة  لخامسةا الرابعة لثالثـــةا الثانيـــة األولـــى

2013/2014 240      240 

2014/2015 340 235     575 

2015/2016 401 345 232    978 

2016/2017 395 407 319 226   1347 

2017/2018 372 414 377 308 227  1698 

2018/2019 514 430 378 378 306 225 2231 

كما هو وارد في قانون تنظيم الجامعات  اسخالل بنظام اًلمتحانعقوبة   
 نظام تأديب الطالب:ـ       

 :كل من  اخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى االخص يعتبر مخالفة تاديبية كل: 124دة ما

 . االعمال المخلة بنظام الكلية او المنشات الجامعية    -1

 تعطيل الدراسة او التحريض عليه او االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واالعمال     -2
 . واظبة عليهاح بالمئالجامعية االخرى التى تقتضى اللوا      

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

 . متحان او الهدوء الالزم له وكل غش فى امتحان او شروع فيهإلكل اخالل بنظام ا    -4

 .واالجهزة او المواد او الكتب الجامعية او تبديدها للمنشأتكل اتالف     -5

 كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او االشتراك يها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية   -6
   المختصة و توزيع لنشرات او اصدار جرائد حائط باية صورة بالكليات او جمع توقيعات بدون ترخيص     
 . سابق من السلطات الجامعية المختصة    

تحان او شروعا فيه و يضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد او كل طالب يرتكب غشا فى االم : 125مادة 
االمتحان ويحرم من دخول االمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع  من لجنةمن ينوب عنه 

تاديب او فى االحوال االخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس ال ماأ مواد االمتحان ويحال الى مجلس تاديب
 ه بطالن الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.ة ويترتب عليمجلس الكلي
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 رعاية الشباب  بقسمالعاملين  

 -:العقوبات التادبية هى :  126مادة   

 . ذاردددددددداالن    -2                                 .التنبيه شفاهة او كتابة     -1

 الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا    - 4                  .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية     -3.

 .الحرمان من االمتحان فى مقرر او اكثر    -6              .الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا    -5

 .دراسي الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصال   -8             .الغاء امتحان الطالب فى مقرر او اكثر    -7

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى   -10 .الحرمان من االمتحان فى فصل دراسى او اكثر    -9

الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ القرار الى الجامعات االخرى ويترتب عليه عدم صالحية الطالب     -11
  المصرية جامعات الللقيد او التقدم لالمتحانات فى 

 

 

 

 

 

 م
 ـســــــــــــــ ال 

 

 به القائ  العمل
 

1 
أ/محمد ـسيد احمد رمضان 

 الشناوى

 رئيس قس  رعاية الشباب 
 صندوق التكافل الجتماعي واتحاد الطالب . 

ن  أمي 

2 
 أ/ محمد خميس ـسعيد 

 

والاشــــــــــا   والاشــــــــــا  ال ــــــــــ ن مســــــــــ اال الاشــــــــــا  الجتمــــــــــاعي والــــــــــ حال  
ي 
ن
وال ابعــــــــــــة وال امســــــــــــة األجتمــــــــــــاع ال  قــــــــــــة الثالثــــــــــــة  والتكافــــــــــــل الثقــــــــــــا 

 . والسادـسة

3 
 ا/ بدر الصباح الزاىه احمد 

 

ي 
 الطالبيـــــــــــــــة تونشــــــــــــــا  األ  والتحــــــــــــــادامســــــــــــــ اال الاشــــــــــــــا  ال  ـــــــــــــــا ن
ي   . والتكافل ال  قة األوىل والثانية والاشا  العلمي والتكنالاج 

 أهداف رعاية الشباب:

لفنية واإلجتماعية والرياضية.باألنشطة الطالبية فى شتى المجاالت العلمية والثقافية وا اإلهتمام 

.تنمية القيم الروحية واألخالقية بين طالب الكلية 

 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين السادة أعضاء هيئة التدريس
 والعاملين.

.إكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها 

 الطالبية ودعم نشاطها .نشر وتشجيع تكوين األسر 

 نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واإلجتماعية والفنية والثقافية والجوالة ومعسكرات الخدمة العامة
 واإلرتقاء بمستواها وتشجيع المتميزين فيها.

ستفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما يعود عليهم بالنفع وعلى وطنهم الحبيب.اال 
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 واألنشطة الطالبية التى تقدمها اعيةاالجتم الخدمات

 لطالب الكلية إدارة رعاية الشباب

تعمــل إدارة رعايــة الشــباب علــى تقــديم الخــدمات اًلجتماعيــة للطــالب ومســاعدتهم علــى ممارســة األنشــطة 
ومن هذه الخـدمات اًلجتماعيـة التـي تقـدم للطـالب القيـام بعمـل البحـوث  المختلفة من خالل اتحاد الطالب.

اعيـــة للطـــالب الديـــر قـــادر ن وصـــرف المســـاعدات الماديـــة والعينيـــة عـــن طر ـــق صـــندوق التكافـــل اًلجتم
و هــدف صــندوق التكافــل اًلجتمــاعي إلــى تحقيــق الضــمان اًلجتمــاعي للطــالب بصــورة  اًلجتمــاعي بالكليــة.

بــين المختلفــة والمســاهمة فــي تنفيــذ الخــدمات الطالبيــة وحــل المشــاكل التــي تواجــه الطــالب وتحــول بيــنهم و 
 الدراسة بسبب عجز دخولهم المالية.

 :كل من  ويشكل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي من
 

 .( رئيسًا للمجلس ) ل الكلية لشئون التعليم والطالبيد/ وك أ. -
 اقنين من أعضاء هيئة التدر س يختارهما مجلس الكلية سنو ًا. -
 رعاية الشباب بالكلية. مدير إدارة -
 .) طالبا (  حاد بعد اًلنتخابأمين اًلت -

و قـــدم الصـــندوق المســـاعدات للطـــالب فـــى صـــورة ماديـــة أو عينيـــة و ـــتم الصـــرف عـــن طر ـــق لجنـــة      
المساعدات بالصندوق والتي تقوم بدراسـة الطلبـات واألبحـاث الخاصـة بالمسـاعدات والتوجيـه بمـا يلـزم لكـل 

 :اآلتي  للطالبويشترط لصرف أي نوع من أنوع المساعدات  حالة على حدة
 أن ي ون الطالب نظاميًا بالكلية. -
 أن ي ون مصري الجنسية. -
 أًل ي ون قد صدرت ضده قرارات جامعية تأديبية تتعار  مع تمتعه برعاية الصندوق. -
 مستجدًا في فرقته مالم يرى مجلس إدارة الصندوق أن ظروفه تبرر صرف المساعدات اًلجتماعية. -

 الب المدتربين :ونات التدذية للطبـ 

 0أن تكون الوجبة لطالب الس ن الخارجى من المحافظة والدير مقيمين فى المدن الجامعية -

 0السبوط المقبلراء البونات فى اًلسبوط السابق لتكون الوجبة وجبة مطهية ساخنة و تم ش -

 0أربعة أيام ةسعر الوجبة عشرون جنيها ولمد -

  ًلسماء للطالب المستفيدين بطدارةتسجل ا شوالجمعة والعطالت الرسمية الخميسأيام  فيتقدم الوجبات  ًل -      

 0رعاية الشباب       
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 -:الجامعي دعم الكتاب 
 0بالكلية توز ع كتب دراسية مجانية للطالب الدير قادر ن مساهمة من أعضاء هيئة التدر س لجميع اًلقسام  -

 -: وهي المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة  
 من إدارة رعاية الشباب بالكلية للحصول على نوط المساعدة من صندوق  اجتماعيبحث  استمارة -1

 .مصادر أخرى ى التكافل او أ      

 دة اًلجتماعية التابع لها الطالب.عمل بحث من الوح -2

 ئزة أو غير من الجمعية التعاونية الزراعية التابع لها الطالب تفيد أذا كانت أسرة الطالب حا ادهأف -3
 .حائزة على أر  زراعية مختومة بختم الجمعية             
 .أو المعاش( –إفادة من الجهة الح ومية التى يعمل بها اًلب بمفردات )المرتب  -4
 .بإذا كان اًلب صاحب حرفة أومهنةحرة علية إحضار صورة البطاقة الشخصية لأل -5
 .لتعليم علية إحضار ما يفيد ذلهإذا كان الطالب لدية أخوة فى مراحل ا - 6
 -أو الطالبة على المساعدة:كيفية حصول الطالب          

 يقدم الطالب أو الطالبة طلب صرف اًلعانة مع بيان أسبابها ونوعها إلى مسئول الفرقة بطدارة رعاية  -  
 .شباب الكلية   
 سجل البيانات المعدة لهذا الدر . فييتم قيد الطالب  -

 على اًلقل من تار خ تقديم  الطلبات على أمين الصندوق )مدير إدارة رعاية الشباب( خالل أسبوطتعر   -
 الرآى. ألبداءالطلب    

 .يقوم أمين الصندوق بعر  الطلبات على مجلس اًلدارة ًلتخاذ القرارات فى شأنها -
 أو أحد أعضاء لمجلس اًلدارة أن يفو  بعض سلطاتة لرئيس مجلس اًلدارة أوأمين الصندوق  -
 .يراها ضرور ة لسرعة البت والصرف التيالحدود  فيالمجلس    
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  إتحاد الطالبلجان  ةأنشط                                         

 إتحاد الطالب:

يطلق فيه طالب الجامعة إبداعاتهم وابتكاراتهم فى اتحاد الطالب هو المسار الشرعى والمضمار الطبيعى الذى 

 األنشطة من خالل لجان إتحاد الطالب المختلفة )الرياضى والجوالة والثقافى واألسر واالجتماعى والفنى(.

 : الشروط الواجب توافرها في عضو اًلتحاد

 .أن يكون مصري الجنسية 

  .أن يكون حسن السير والسلوك 

التحاد. أن يكون مسددا لرسوم ا 

 .أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لها يستثنى طالب الفرقة األولى 

  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط عضويته أو وقف عضويته بأحد
 االتحادات الطالبية ولجانها. 

كل عام.  يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من 
 الشروط الواجب توافرها للترشح إلتحاد الطالب: 

  .يتم سحب االستمارة الخاصة باالنتخابات من إدارة رعاية الشباب بالكلية 

 .يتم كتابة االستمارة والتوقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب و أ. د عميد الكلية وتختم 

لكلية. تسلم االستمارة إلى إدارة رعاية الشباب با 

 .يصدر قرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتحديد المواعيد والبرنامج الزمني لالنتخابات 

 ال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجدول الناخبين ويحمل إثبات شخصية وما يفيد سداد
 الرسوم. 

  االنتخابات بقرار من سيادته. يقوم أ. د / عميد الكلية بتشكيل لجان اإلشراف على سير 

 .يتولى جهاز رعاية الشباب اإلعداد والتجهيز واإلشراف على االنتخابات 

 إذا تعذر تشكيل إتحاد الطالب بالكلية ألي سبب من األسباب يقوم أ. د /عميد الكلية بإصدار قرار بتعيين
 تضمنين لحسن السير والسلوك. إتحاد طالب الكلية من الطالب المتفوقين والذين لهم نشاط بارز والم

 يشكل مجلس إتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية أو من ينيبه في ذلك
 من بين أعضاء هيئة التدريس وعضويته. 

 .رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس 

 وينتخب الطالب "أعضاء المجلس" من بينهم أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس االتحاد من الطالب
 رعاية الشباب ويكون أمينا للصندوق.  أمينا وأمينا مساعدا للمجلس ويحضر اجتماعات المجلس رئيس

  يش ل من طالب الكلية النظاميين المقيدين بها والمسددين رسوم اًلتحاد و  ون للطالب الوافدين
مارسة أوجه النشاط دون أن ي ون لهم حق اًلنتخاب أو والمنتسبين الذين يسددون رسوم اًلتحاد حق م

 الترشيح و عمل اتحاد الطالب على تنظيم ممارسة العمل الطالبي.
 ـ  : وتهدف االتحادات الطالبية على تحقيق ما يلى

تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني بين الطالب وتدر بهم على أساليب القيادة وإتاحة الفرصـة -أ
 لتعبير عن آرائهم.ل
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 تنمية الروح الجامعية بين الطالب وتعميق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدر س والعاملين. -ب
 اكتشاف مواهب وقدرات الطالب وتنميتها. -جـ
 نشر وتشجيع تكو ن األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها. -د
 ماعية والكشفية والفنية والثقا ية واًلرتفاط بمستواها وتشجيع نشر وتنظيم األنشطة الر اضية واًلجت -هـ
 المتميز ن فيها.   
 اسفادة من طاقات الطالب لخدمة المجتمع وتنمية روح المشاركة. -و

 هى: رئيسية  ويعمل مجلس اتحاد الطالب على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من  الل سبع لجان 

 لجنة النشاط الر اضي. - 2                             لجنة األسر الطالبية.  -1
 لجنة النشاط اًلجتماعي والرحالت. - 4                               لجنة النشاط الفني. -3
 لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة. -6                              لجنة النشاط الثقافي. -5
 جنة العلوم والتكنولوجيا.ل -7
 

  يشكل مجلس االتحاد سنويا  بريادة عميد الكلية أو من ينوبه في ذلس من أعضاء هيئة التدريس وعضوية
 كل من:

 رواد لجان مجلس اًلتحاد من أعضاء هيئة التدر س.
 األمناء واألمناء المساعدين للجان اًلتحاد من الطالب.

   للمجلس و حضر اجتماعات المجلس ينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا
 رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية و  ون أمينًا لصندوق المجلس.

  يشترط فيمن يتقدم للترشيح في عضوية لجان مجلس االتحاد بالكلية أن تتوفر فيه الشروط اآلتية : 

 أن ي ون متمتعًا بجنسية جمهور ة مصر العربية. -1
 و م والسمعة الحسنة.أن ي ون متصفًا بالخلق الق -2
 أن ي ون طالبًا نظاميًا مستجدًا فى فرقته غير باق لإلعادة فيها ألي سبب. -3
 أن ي ون مسددًا لرسوم اًلتحاد. -4
 أن ي ون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها -5
ف عضـو ته بأحـد اًلتحـادات أًل ي ون قد سبق الح م عليه بعقوبة مقيدة للحر ة أو تقر ر إسقاط أو وق -6

 الطالبية أو لجانها.
  رعاية الشباب بالكلية  بطدارةو  ون التقدم للترشيح كتابيًا على النموذ  الذي تعده الجامعة لذله و  ون

 و يما يلي لجان اًلتحاد واألنشطة التى تقوم بها كل لجنة.
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 ـأوال: لجنا األسح الطالبيا:

الطالب يتوافر األلفة والترابط و تم ممارسـة العديـد مـن األنشـطة اًلجتماعيـة حيث تمثل كل أسرة مجموعة من 
 على ذله فطن لجنة األسر بالكلية تخت  باآلتى:فنية والثقا ية والر اضية وبناًء وال
 تشجيع تكو ن األسر الطالبية بالكلية ودعم نشاطها._ 1
 جامعة المختلفة.تنظيم برامج لقاءات األسر بالكلية وخارجها من كليات ال_ 2

 ومن أهم أنشطة لجنة األسر بالكلية:

 .دعم وتنمية روح األخوة والترابط بين الطالب 
 .اسعالن عن تجديد وتسجيل األسر بقسم رعاية الشباب بالكلية 
 .إقامة األنشطة والمسابقات الر اضية والثقا ية واًلجتماعية والفنية بين أسر الكلية 
 والر اضي ألسر كليات الجامعة والتي تنظمه اسدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. اًلشتراك فى الدوري الثقافى 
 .إقامة مسابقة للطالب والطالبة المثالين بين طالب األسر بالكلية 
 .إقامة الرحالت الثقا ية والترفيهية إلى المناطق السياحية المختلفة 
 رحاحل خك أ األسحة:ـ        

لكل كلية خالل الشهر األول من العام الجامعي على أن ي ون آخر موعد ًلعتماد األسرة يفتح باب تسجيل األسر  -1
من الجامعة شهر ديسمبر مـن كـل عـام وًل يجـوز ألى أسـرة مزاولـة نشـاطها إًل بعـد صـدور قـرار باعتمادهـا مـن 

 والطالب.األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة أو األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 
األسـاتذة أعضـاء هيئـة التـدر س يتقدم الطالب مقرر األسرة ومعه طالب ممثل عن كل فرقة دراسية بالكلية إلى أحد  -2

 .بطلب رغبتهم فى تكو ن أسرة بر ادة سيادته ومرفق به أهداف األسرة والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التمو ل الخاصة باألسرة
 ستاذ الدكتور/ رائد لجنة األسر بالكلية للموافقة على األسرة.يتم عر  هذا الطلب على األ -3
 يقدم الطلب بعد الدراسة إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية لموافقة سيادته على هذا الطلب.     

 فى حالة موافقة سيادته على تكو ن األسرة تبين اآلتى:  -1
 يع الطالب من خـالل لوحـة اسعالنـات وفـى أمـاكن يعلن قسم رعاية الشباب بالكلية عن قيام األسرة لجم

 التجمعات الطالبية وذله فى مدة أقصاها أسبوط من تار خ موافقة أ.د/ عميد الكلية.
  يتقدم الطالب الذي يرغب فى اًلنضمام لألسرة شخصيًا )بطلب اشتراك( لقسم رعاية الشباب يوضح  يـه

 الطالب بالكلية وًل يجوز للطالب اًلنضمام ألكثر من أسرة. اًلسم والفرقة الدراسية والعنوان و عتمد من شئون 
  يتشــرط فــى الطالــب المتقــدم لالنضــمام لألســرة أن ي ــون مــن الطــالب المنتظمــين الــذين ينطبــق علــيهم

  . شروط عضو ة اًلتحاد والمسدد لرسوم اًلتحاد
  عضو وًليز د عن مائة عضو 50ًليقل عدد الطالب فى اًلسرة عن. 
 ء من أ.د/ عميد الكلية وترسل جميع األوراق الخاصـة باألسـرة ًلعتمادهـا مـن الجامعـة وًل تعتمد األسما

 تقوم األسرة بمزاولة نشاطها إًل بعد اًلعتماد من الجامعة.
  األسرة التى تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللـوائح المنظمـة للعمـل الطالبـى ي ـون مـن حـق
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 لجامعة وقف نشاطها أو إلداء تش يلها.أ.د/ عميد الكلية أو إدارة ا
  وفى نهاية العام الدراسي تعد كل أسرة تقر رًا عن نشاطها و عتمد من أ.د/ رائد األسرة ورائد لجنة األسـر

 الطالبية واألستاذ الدكتور/ عميد الكلية.
 ثانيا: لجنا النلاط الققافط:

ثقافى الذي يؤدى إلى تعر ف الطالب بالمجتمع وتهدف إلى ز ادة الوعي بين الطالب وتنظيم أوجه النشاط ال
واحتياجات تطوره والعمل على تنمية الطاقات األدبية والثقا ية للطالب ومن أبرز األنشطة الثقا ية التـي تقـوم بهـا 

 -لجنة النشاط الثقافى:
الفر ـق الثقـافى إقامة دوري ققافي بين طالب الفرق الدراسية بالكلية واختيار العناصر المتميـزة التـى تمثـل -1

 للكلية.
 اًلشتراك فى المسابقات الثقا ية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى.-2
طبع دليل الطالب الجدد وتوز عـه علـى طـالب الفرقـة األولـى للتعـرف علـى الكليـة واألقسـام التـي يتعـاملون -3

 معها والمقررات الدراسية لهم وكل ما يهم معرفته بالنسبة للكلية.
طبع نماذ  اًلمتحانات لطالب الكليـة فـى الفصـل الدراسـي األول والفصـل الدراسـي الثـاني وتوز عهـا مجانـًا -4

 بقسم رعاية الشباب.
 طبع نشرات ققا ية عن أهم أنشطة اًلتحاد المختلفة وما يهم الطالب داخل الكلية وتوز عها على الطالب.-5
 سابقة حفظ القرآن الكر م واألحاديث النبو ة الشر فة.إقامة المسابقات الثقا ية والدينية ومنها م-6
 الشعر(. -مسابقة القصة القصيرة  –إقامة الندوات الدينية والثقا ية )مسابقة مجلة الحائط -7

 ثالقا: لجنا النلاط الشنط:

والدنـاء وتهدف إلى تنمية المواهب والقدرات الفنية للطالب وممارسـة األنشـطة والهوايـات الفنيـة مثـل التمثيـل 
والموسيقى وكذله الفنون التش يلية كالرسم والنحـت والتصـو ر ومـن األنشـطة الفنيـة التـي تقـوم بهـا لجنـة 

 النشاط الفني:
 للفنون المسرحية.ي الصيفي لشباب جامعة كفر الشيخ المشاركة في الملتقى الطالب-1
 كليات الجامعة.المشاركة في مهرجان الفنون المسرحية لجامعة كفر الشيخ على مستوى -2
المشــاركة فــي األنشــطة الفنيــة فــي الــدورات الزراعيــة التــي تــنظم كــل عــام علــى مســتوى كليــات الزراعــة -3

 بالجامعات المصر ة.
 المشاركة في المسابقات الفنية والمواهب  على مستوى كليات الجامعة.-4
 عمل مسابقات فنية بين الفرق الدراسية بالكلية.-5

 اضط:رابعاً: النلاط الحي

وهى تهدف إلى نشر الوعي الر اضي بين الطالب وإشـباط هوايـات الطـالب الر اضـية وتنميـة قـدراتهم وذلـه 
من خالل اشتراكهم في المبار ات والمسابقات والمهرجانات الر اضية المتنوعة ومـن أهـم األنشـطة التـي تقـوم بهـا 

 -اللجنة الر اضية:
 ية للكلية والتي تشترك فى الدورات والمهرجانات الر اضية.إقامة دورات تنشيطية ًلختيار الفرق الر اض 
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 .اًلشتراك في الدوري الر اضي لجامعة كفر الشيخ في األلعاب الجماعية والفردية 
  إقامة أنشطة ولقاءات ر اضية ودية بين الفرق الدراسية بالكليـة والكليـات األخـرى بحيـث يـتم استضـافة

و الجامعات األخرى سقامة يـوم ر اضـي فـي جـو مـن العالقـات بعض الكليات سواء من كليات الجامعة أ
 والصداقة والتنافس الشر ف.

  اًلشــتراك فــي الــدوري الر اضــي للــدورات الزراعيــة التــي تــنظم علــى مســتوى كليــات الزراعــة بجامعــات
 المصر ة .

 والححالت: االجمماالياارساً: لجنا النلاط 

بين الطالب وبين أعضاء هيئـة التـدر س والعـاملين وإشـاعة تخت  بالعمل على تنمية الروابط اًلجتماعية 
روح التعاون واسخاء بينهم وكذله تنظيم الرحالت والمعس رات اًلجتماعية والثقا ية الترو حية التي تسـاعد 

 الطالب على التعرف عل معالم الوطن ومن أهم األنشطة في هذه اللجنة:
 عيد الفائز ن بالمركز األول والثاني واًلشتراك في إقامة مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية وتص

 المسابقة على مستوى الجامعة.
  ــاليين علــى مســتوى الكليــة وتصــعيد الفــائز والفــائزة لالشــتراك فــي إقامــة مســابقة الطالــب والطالبــة المث

 مسابقة الجامعة.
  اًلشتراك في المسابقات اًلجتماعية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى. 
  اًلشــتراك فــي الــدورات التدر بيــة للجامعــة )دورات إعــداد القــادة ومشــروط شــباب المســتقبل واسســعافات األوليــة

 باًلشتراك مع وزارة الشباب(.
  اًلشتراك في الـدورة الزراعيـة فـي النشـاط اًلجتمـاعى علـى مسـتوى كليـات الزراعـة بجامعـات جمهور ـة

 مصر العربية.
 .تنظيم حمالت التبرط بالدم 
 سادسا: لجنا الج الا والطدرا العارا:  

إن الشـعار األســمى للجوالـة هــو الخدمـة العامــة وهــدفها تنظـيم أوجــه نشـاط الكشــف واسرشـاد لنشــر الــوعي 
الكشفي بين الطالب والمساهمة في مشروعات خدمة البيئـة والمجتمـع مـن خـالل المعسـ رات التـي تنظمهـا 

ــى ــب عل ــد الطال ــى تعو  ــة والتــي تهــدف إل ــة روح  اللجن ــاة الخــالء وتنمي ــع بحي ــنفس والتمت ــى ال اًلعتمــاد عل
 اًلنتماء ومن األنشطة التي تقوم بها لجنة الجوالة والخدمة العامة:

 .إقامة معس ر إعداد ًلختيار عشيرة الجوالة بالكلية 
 .إقامة معس ر خدمة عامة 
 .إقامة معس ر خدمة بيئة 
 .اًلشتراك في معس رات اختيار عشيرة الجامعة 
 شتراك في المهرجان الكشفي للجوالـة فـي الـدورات الزراعيـة التـي تـنظم علـى مسـتوى كليـات الزراعـة اًل
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 بالجامعات المصر ة.
 .اًلشتراك في المهرجان الكشفي لجوالي كليات الجامعة 
 .اًلشتراك في المعس رات القومية للخدمة العامة وخدمة البيئة على مستوى الجامعة أو المحافظة 

 :النلاط العةمط والمكن ل جياسابعا: لجنا 

 النقاط التالية: متميز من األنشطة والتي تتضح فىوتقوم هذه اللجنة بعدد 

 .تبادل األفكار والمشروعات العلمية بين الطالب 

 .تشجيع الطالب المتميز ن في تنفيذ أفكارهم العملية 

 .إذكاء روح المنافسة الجادة والشر فة لدى الطالب 

 لعلم ودوره في تطو ر األمم.نشر الوعي بأهمية ا 

 ."إقامة مسابقات في مجاًلت "المي اني اش الكترونيات .. الخ 

  إقامـة مسـابقات الثقافـة العلميــة "خيـال علمـي"ش مجـالت حــائط علميـة ش أبحـاثش دوري معلومـات علمــي
 وندوات علمية.

  

 
  

                                                                                                                               ل رلارلمها في األنلطا الطالبيا    المحلز المي حصةم الةيها الكةيا رن اال                             

 م2018/2019االل العام الجارعط                                                                         

 1-  مركز اول في الدوري  الر اضي كرة القدم الخماسي  على مستوى الجامعة 

 

 

 

 

 

 2-  مركز اول في بطولة الشطرنج فردى على مستوى الجامعة الطالب / ابانوب مجدى رمزى 

 

 



 

 

56 

            مركز اول لفر ق دوري المعلومات على مستوى الجامعة وتمثيل الجامعة في مسابقة العباقرة  -3

على مستوى الجامعة على قناة القاهرة والناس  وحصـول الطالـب / محمـد رفعـت علـى افضـل متسـابق     
 فى 

  0للعام الثانى على التوالى برنامج العباقرة على مستوى الجامعات المصر ة    
 

 

 

 

 

 4- ل ابراهيم مركز قاني في القوافل الطبية في اسبوط شباب الجامعات المصر ة للطالب / اسماعي 

 

 

 

 

 
 5-        مركز قالث لفر ق مسرح الكلية  المشارك في المهرجان المسرحي على مستوى الجامعة     
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 مركز قالث لفر ق السلة في المهرجان الر ا  على مستوى الجامعة  -7

 
 

 7-  السرعة ( ة في لعبة ) كرةحصول الطالب  عمر حجا  على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصر 

 
 8-  المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعة الطالب / محمد احمد رفعت 

 9-   المركز الثالث في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة  الطالبة / عال محمد صديق 
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 2017/2018عيبعض الصور الخاصة باًلنشطة الطالبية للعام الجام
 الدراسيةحفل استقبال الطالب الجدد وتكر م اوائل الفرق                                 

 
 انتخابات اتحاد الطالب                                                  
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 2018/2019حفل ختام األنشطة الطالبية وتنصيب األتحاد للعام الجامعى                 

 
 ا

 مسابقة العباقرة على مستوى كليات الجامعة وفازت بة كلية الطب البشرى المعر  الفنى
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 هانط رحمد صديق بحجد/  

 رنسق االنلطا الطالبيا بالكةيا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 م2018/2019خحاد الطالب لعامأأالضام رجةس                              
 

 

 / احمد رحمد ابحاهيم الحبلطرئيس االخحاد

 طاهح سيد احمد اسمااليل رنيسط/ نائب رئيس االخحاد

 / احمد ربحوك السيد ابحاهيمأرين الةجنا الحياضا

  فادى  حارد حارد الجميا / أرين رساالد الةجنا الحياضيا

 / ايماأ جمال اسمااليل العيس ىأرين لجنا االسح

 / رحمد البدالشماح لطشط البد الشماحرساالد أرين لجنا االسح

 / فاطما رضا الةط الن يلطأرين الةجنا الققافيا

 / رحمد االد حةمط شاهينأرين رساالد الةجنا الققافيا

 مستشارى اللجان ومنسق عام النشطة 
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 / رحيم رحمد ابحاهيم السيد أرين الةجنا االجممااليا والححالت

 / الال البد العزيز حسين صديقأرين رساالد الةجنا االجممااليا والححالت

 / رحمد ابحاهيم الةط الدفحاوىجنا الشنياأرين الة

 رنا اشحف / أرين رساالد الةجنا الشنيا

 / رحمد السيد حسن ال حشأرين لجنا الج الا

 رنا البد الناصح / أرين رساالد لجنا الج الا

 أرين  ن رهاأ الاطف الباس الع/ أرين الةجنا العةميا

 رحم د الطيا احمد هلام / رساالد الةجنا العةمياارين 

 مل/ حاسم الزت البد الحاس  الجلب الطا
 نائب رئيس اخحاد الجارعا

 

 الكلية ةمكتب                             
 

 العلمية والمجالت والمراجع  الكتب من قيمة وتضم الم تبات مجموعةش الدور األولفى  الكلية م تبة توجد
  المتنوعة حيث تحتوى على عدد  السنو ة والتقار ر القواميس واسحصائيات من ومجموعة والثقا ية

وتقدم  مرحلتي الماجستير والدكتوراه بطالب الخاصة العلمية الرسائل باًلضافة الى من المراجع فى ش
  :الكلية

 

 . والهيئة التدر س هيئة أعضاء للسادة الخارجية اًلستعارة خدمة .1
 تتميزو مساء  الثالثة ساعةال وحتى صباحا والنصف الثامنة الساعة من يوميا أبوابها الم تبة تفتح .2

 الخدمة المرجعية لتقديم واضاءة تهو ة من المناسبة بالشروط ومجهزة مناسبة قاعة بأنها الم تبة
 .على الم تبة المترددة الفئات لجميع الداخلي اسطالط خدمة الم تبة تتيح حيث المتخصصة
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 كتبةم

 الكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمينة مكتبة الطلبة 

اء عيسىاسم/  السيدة  

 

 

 

 

 وشحوط القب ل بها المدأ الجارعيا

 

 كيفية التقدم لإلقامة بالمدن الجامعية:

 يتم سحب ملف المدينة الجامعية بعد سداد الرسوم الدراسية.-1
 إقرار ولى األمر. –الضامن  –البحث اًلجتماط -ب( الكشف الطبياستيفاء المظروف من قبل الكلية )شئون الطال-2
 بالتقدم بالمظروف للمدينة.يقوم الطالب -3
 يتم تنسيق القبول بالمدن.-4
 في حالة قبول الطالب يتم اسعالن عن الطالب المقبولين في لوحة اسعالنات.-5
 يتم سداد المستحقات المالية في القبول بالمدن.-6
 يتم تس ين الطالب.-7
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 قواعد القبول:

 واعد التالية:يتم اختيار الطالب لإلقامة بالمدن وفقًا للق -    
 يتم تحديد عدد األماكن الشاغرة بالمدن قبل بداية كل عام وعلى أن يتم تخصيصهم على النحو التالي: -
   (من عدد األماكن الشاغرة بالمدن تخص  للطالب القدامى بالكلية سبق لهم اسقامة بالمدن بشرط 60%) -     
 نجاحهم بتقدير عام جيد على األقل.        
 (من األماكن الشاغرة تخص  لقبول الطالب المستجدين المقبولين عن طر ق م تب التنسيق.30%) -
 ( من األماكن الشاغرة للحاًلت المرضية مثل:% 5) -

 من المستشفى.الم فوفين و  ون ذله بتقر ر طبي   –أمرا  القلب  –شلل األطفال 
 وتعدد المواصالت. -محل اسقامةو  -(حاًلت اجتماعية: طبقًا للتقديرات والدرجات العلمية5%) -

 شحوط قب ل الطالب بالمدأ الجارعيا:

 طالب اًلنتساب.حدى الكليات الجامعية وليس من أن ي ون الطالب مقيدًا منتظمًا بط-1
 أو المراكز المقربة منها حيث سهولة الموصالت منها وإليها. خأًل ي ون الطالب مقيدًا من س ان مدينة كفر الشي-2
 أو الجامعات األخرى فى العام السابق. خن قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية من جامعة كفر الشيأًل ي و-3
 أن تثبت لياقته صحيًا.-4
يعتبر الطالب متنازًًل عن حقه في اسقامة بالمدينـة إذا لـم يسـدد الرسـوم المطلوبـة خـالل خمسـة عشـر يومـًا -5

 من تار خ إعالن نتيجة قبوله بالمدينة.
لقبول بالمدينة الجامعية قاصرًا على عام جامعي واحد و حدد عدد المقبولين في أول كل عام جامعي ي ون ا-6

وذله  يما عدا طالب الفرقة النهائية من كلية الطب البيطري  يستمر إقامتهم حتى نهايـة اًلمتحـان علـى أن 
 يستمر العمل باألوراق المقدمة منهم في أول العام الجامعي السابق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

64 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وحدات رطمةشا لطدرا الطالب                        

 

 

 وحدة ضماأ الج دة

 

 دور الطالب في تطبيق نظم الجودة

 المنهج :

 .اس ل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم المستهدفة منه 

 اس ل عن توصيف البرنامج الذي تدرس مقرراته. 

 التعليم والتعلم:

 د أسددتاذك فددي عمليتددي التعلدديم والددتعلم، بدد ن تددؤدي مددا يسددند إليددس مددن تكليفددات وشددارك بفاعليددة فددي سدداع

 المناقشات التي تطرح دا ل قاعات المحاضرات، واطرح أسئلة هادفة وبناء .

 التعلم الدذاتي....إلخ(، والتدي تهددف  -تفاعل مع أساتذتس، لتطبيق أساليب التعلم الحديثة ) التعلم اإللكتروني

 إلي تسليحس بمهارات أساسية يطلبها سوق العمل.

  شددارك فددي بددرامج التدددريب التددي تعقدددها الكليددة والجامعددة، بهدددف تنميددة مهاراتددس، واكسدداب مزيددد مددن

 المعلومات والمعارف.

 .شارك بفاعلية في التدريب الميداني، الذي يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العمل 
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 التقييم:

 ي : التعليم والتعلم، والذي تتفاعل  الله مدع أسداتذتس، وأن تكدون موضدوعي ا إلدي احر  علي تقييم عمليت

أقصي الدرجات، حتي يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم، وعادة ما يجري هذا التقييم من  الل أساليب 

ية مثدل: رسمية مثل: االستبانة التي يتم استيفائها في نهاية تدريس المقرر، أو استخدام أساليب غير رسم

 أن يس لس أحد أساتذتس عن رأيس في مقرر دراسي ما أو عن  دمة تعليمية أ ري تتلقاها بالكلية.

 .تحل بالسلوك اإليجابي وتخل عن السلبية 

 :العمل الجماعي

  ساعد وساند زمالئس فى الفهم والتعلم، وكذلس في توضيح أهمية دورهم فدي تحقيدق جدودة التعلديم لتضدمن

 ولوطنس.مستقبال  أفضل لس 

 احر  علي المشاركة في أداء أنشطة التعلم مع زمالئس، لتنمية مهارات العمل الجماعي. 

 الدعم الطالبي:

  اقددرأ دليددل الطالددب الخددا  بالكليددة ، واحددر  علددي معرفددة نظددام الدراسددة بهددا، وكددذلس نظددم االمتحانددات

 والقواعد المنظمة لها.

 تاحة بالكلية.احر  علي االستفادة من  دمات رعاية الشباب الم 

  احر  علي مناقشة أستاذك في نتائج االمتحانات، لكي تقف علي أسباب أ طائس، لتعمدل علدي تجنبهدا فدي

 االمتحانات القادمة.

  احر  علي التواصل الدائم مع المرشد االكاديمي الخا  بس، واسد له عدن كدل مدا تريدد، واطلدب نصديحته

 باستمرار.

 رسم سياسات الكلية:

 س في اتخاذ القرارات بكليتس، وفدي وضدع  طدط التطدوير والخطدة االسدتيراتيجية للكليدة، احر  علي تمثيل

 وذلس من  الل إشراك ممثلين عنس وعن زمالئس في اللجان المختلفة بالكلية.

 تعرف علي رسالة الكلية و طتها المستقبلية، وشارك برأيس في عمليات التحسين والتطوير. 

 اتخاذ قرارات سديدة:

 ات بناء ، وناقشها مع أعضاء الكلية، بهدف مزيد من تحقيق نظم الجودة.اتخذ قرار 

  عبر عن مدي رضاك عن الممارسات التي تقوم بها الكلية، سواء منها ما يخص أعضاء هيئة التدريس أو

 الجهاز اإلداري، أو التجهيزات والمعامل التي توفرها الكلية.

 ق العمل، وحدد في ضوء ذلس متطلباتس التي تناقشها في قارن بين ما تكتسبه من مهارات مع متطلبات سو

 مؤسستس، وقدم بها مقترحات بناء .

 اعتماد الكلية:

  سوف يتدوالي علدي كليتدس زيدارات للمراجعدة، يقدوم بهدا مراجعدون  بدراء فدي مجدال جدودة التعلديم تدابعين

مات الصحيحة دون المبالغة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، واحر  علي إمدادهم بالمعلو

 عندما يطلب رأيس في هذا الش ن.

 الموارد والتجهيزات بالكلية:

  أدوات معامل .......إلخ(. –اجهزة حاسب آلي  –احر  علي االستفادة من موارد كليتس ) مكتبة 
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 .احسن استخدام هذ  الموارد، فهي من أجلس 

 المشاركة المجتمعية:

 المجتمعية والبيئية، فهي جزء ال يتجزأ من متطلبات اكتسابس لمهارات  شارك مؤسستس في برامج التوعية

 العمل.

  قدددم الخدمددة ألعضدداء المجتمددع المحلددي، وشددارك فددي تفعيددل المشدداركة المجتمعيددة التددي تقددوم بهددا الكليددة

 والجامعة.

 العقليدة  شارك بفاعلية في الندوات العلمية، وإجدراء البحدوث التدي يدتم تددريبس مدن  اللهدا علدي المهدارات

 والعملية التي يتطلبها سوق العمل.

 المحاسبية المستمرة:

 .حاسب نفسس أوال  ب ول، واحكم علي مدي مراعاتس لمواصفات الطالب الجيد 

 .تابع ما يحدث في كليتس في ضوء معايير الجودة لإلسهام في التطوير 

 .اطلب استشارة المرشد األكاديمي في كليتس إن تطلب األمر 

 

 

 هيئة التدريس في تطبيق نظم الجودةدور عضو 

وضع مخرجات للتعلم ، وتوصيف للمقررات ، التي تقوم بتدريسها، وكذلس المساهمة في توصيف  -

 البرنامج الدراسي الجامعي.

نشر الوعي بتوصيف المقرر على الطالب في بداية الفصل الدراسي والعمل على توعيتهم بالمخرجات  -

 .المراد تحقيقها من هذا المقرر

 تطوير محتويات المقررات الدراسية، بما يتواءم مع المستجدات الحديثة في المجال العلمي للمقرر. -

 استخدام طرق التدريس الفعال مع الطالب ، وإشراكهم بصفة دائمة في الحوار. -

استخدام األساليب التعليمية الحديثة مثل : التعلم اإللكتروني ، وتشجيع وتدريب ومتابعة الطالب  -

 خدامها بطريقة ابداعية.الست

 مناقشة الطالب في كيفية توزيع درجات التقييم في بداية الفصل الدراسي. -

 تنويع أساليب تقويم الطالب وتوزيعها على مدار الفصل الدراسي. -

 إعالم الطالب بنتائج تقييم أعمالهم، مع إمدادهم بتغذية راجعة. -

 إعداد ملف المقرر بصورة متكاملة. -

 وتنفيذ الخطة االستيراتيجية للكلية. المشاركة في وضع -

 مناقشة رؤية ورسالة الكلية والمشاركة في صياغتها وتحقيقها. -

الحر  على التطوير الذاتي لمعلوماتس ومهاراتس المختلفة، واشتراكس في المؤتمرات والندوات ذات  -

 العالقة.

 جتمع.االهتمام بإجراء البحوث التي تتناول المشاكل المحلية والملحة في الم -

 التعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية في ضوء دورك لتحقيق منظومة الجودة. -

 الحر  على حضور المحاضرات والتواجد أثناء الساعات المكتبية. -

 التفاعل بإيجابية مع المراجعين الخارجيين، وحل الزمالء على ذلس. -
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 القيام بدورك كمرشد أكاديمي للطالب على أكمل وجه. -

 ح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة، وكذلس مع المعنيين بالعملية التعليمية.العمل على فت -

 عقد ندوات مع  براء مؤسسات المجتمع المدني وجهات التو يف ، لتبادل الخبرات. -

المشاركة في اللقاءات التو يفية، التي تفتح أبواب عمل للطالب في مرحلة التخرج من  الل الربط مع  -

 عمل.سوق ال

 للتواصل بالوحدة

 إدارة الوحدة

 د/هانى محمد حسين     مدير الوحدة   -1

 مسئول الوحدة      أ/امانى عرفة احمد -2

                 

  :لجنا اللكاوي والمقمححات                          

 
 حات يمكن لطالب الكلية وضع الشكاوي واالقتراحات الخاصة بهم دا ل صندوق الشكاوي واالقترا

والمعلق بكل طابق بالكلية بجانب المصعد ، حيل يتم قبول جميع الشكاوي والمقترحات وذلس  بنموذج 

  ا  يتم استالمه من وحدة ضمان الجودة .

  ويتم دراسة الشكاوي واالقتراحات من قبل لجنة مختصة طبقا آللية معتمدة من مجلس الكلية وتقدم

 المقترح بما تم اتخاذ  من اجراءات من  الل ادارة الكلية .   الحلول ويتم اعالم المتقدم بالشكوى او

 أو الى ا .د/ مدير وحدة ضمان الجودة                             / تقديم الشكوى مباشرة الى د  كما يمكن

بالكلية أو السيد اد/ مسئول الصندوق كما يمكن ارسالها الى البريد اإللكترونين لوحدة ضمان الجودة 

 لية وعنوانه : بالك

 :وتضمن الكلية ما يلي 
 .الشكوى سرية  -1

 .  المقترح او الشاكيعدم تضرر  -2

 .الشكوى او المقترح سرعة البت في  -3

 عنوان من يمكن اللجوء اليهم في حالة وجود شكاوي أو اقتراحات :

مكتب  – شرىالطب البكلية  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب : جامعة كفر الشيخ  د/أ .

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .

مكتب وحدة ضمان  - الطب البشرىكلية  –د/ مدير وحدة ضمان الجودة : جامعة كفر الشيخ أ .

 الجودة 
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 الوحدةمع للتواصل 

 إدارة الوحدة

 مسئول الوحدة      أ/امانى عرفة احمد -1
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 :ة االسرات والك ارثوحد                          

 

يع العاملين والطالب بالكلية تهدف الوحدة الي تحقيق اقصي درجات االمنن والسالمة لجم

ريها وذلس من  الل االعداد المسبق للخطط ووالساريونهات لمواجهة االزمات المختلفة وزائ

لمدني اع اوكذلس تنظيم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الدف

ونشر ثقافة االمن والسالمة من  الل توزيع اللوحات االرشادية واال الء في حاالت الطوار  ،

 تراطاتفي جميع انحاء الكلية وكذلس توعية وتثقيف وتوعية العاملين والطالب الهمية إتباع اش

تيبات االمن في جميع جوانب حياتهم سواء دا ل الكلية او  ارجهموهذا عن طريق إصدار الك

والنشرات والمطويات التي ترشدهم الي رد الفعل المناسب والفعال الذي يجب اتخاذة في وقت 

 االزمات والكوارث 

 الوحدةمع للتواصل 

 إدارة الوحدة

 د/حاتم الجوهرى     مدير الوحدة   -3

 مسئول الوحدة      أ/امانى عرفة احمد -4

 

 :نياااللكمحو الطدرات وحدة                          

 
على مستوى الجامعات وبين مختلف  ICTP تعتبر هذ  الوحدات حلقة الوصل بين المشاريع الست المقدمة من    

 –نظم المعلومات اإلدارية  –تهدف هذ  الوحدات باإلضافة لزيادة فاعلية مشاريع الجامعات )الشبكة  الكليات

الى تقديم  دمات متميزة في تكنولوجيا  بة الرقمية(البوا –التعليم اإللكتروني  –المكتبة الرقمية  –التدريب 

  وتقوم الوحدة بعمل االتي :  المعلومات للكليات

تشغيل وتفعيل  -صيانة الحاسبات والطابعات. -تحديل برمجيات األجهزة. -تشغيل وصيانة شبكة المعلومات. -

إنشاء  -لموقع الكلية علي االنترنت. التحديل الدوري - دمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

مساحة لكل عضو هيئة تدريس علي الموقع بما يمكن من رفع المواد العلمية الخاصة به واالمتحانات السابقة 

بين طالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإدارة  Collaborationاستخدام أداة للتواصل  -ونماذج اإلجابة.

السلكية باالنترنت باألماكن المفتوحة بالكلية تكون متاحة للطالب وأعضاء هيئة  توفير شبكات اتصال -الكلية.
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تدريب العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة مركز  -التدريس.

كة معلومات حل كافة األعطال الموجودة في األجهزة والشبكات والتنسيق مع شب -بالجامعة. ICTPتدريب 

 الجامعة ومركز نظم المعلومات اإلدارية ومركز التعلم االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب

 القاموس تكلمال.قراءة صوتية 

 للتواصل بالوحدة

 إدارة الوحدة

 سهام صبحى صابرمسئول الوحدة      أ/  -1
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ــم إشـــحافخم إالداد هذا الدليل   خحـ

 رحمد رصطشط البد العالد/ أ.

 عميد الكلية  

 العجمطالبد الشماح اسارا أ.د/ 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  البد الباقط طار  رحمدد /.أ

 وكيل الكلية لشئون البيئة و دمة المجتمع

 أ.د/ إيماأ رحمد سعيد

 مدير برنامج التعليم الطبى

 االد راشد القصبط/  األسماذ

 أمين الكلية

  سق األنلطا الطالبيارن

 د/ هانى محمد صديق برج

 اللناوىرحمد سيد احمد السيد/ 

 السيد / رحمد اميس سعيد ابحاهيم

 السيده/ بدر الصباح الزاهط احمد

 بالكةيا رالايا اللباب أسحة

 مع  الص التحيات واألمنيات الطيبة 
 

 بمستقبل باهر إن شاء هللا

 

 الطب البلحى بكةياوالحقي   بالم فيق أسحة رالايا اللبابرع خحيات 

 

 


