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إفتتاحية
أبناؤنا الطالب ......
يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديدد ااند ت طوندأو ىالدو تندأاطخت اتد
الحرم الجامعي ىو نخأو حريصدن ليدي ىو نمددم دلا الددلن الدل لندي الخ ندر
لإلجابة ل طساؤالطخت اما يدار بألخاركت لنح نمرى ا اندر لينادا مد ت لدي
المد حرصنا ىو نعرلخت بدأ ت الخدأا ر الجامعندة لدي بدايدة الددلن االم م يدة لدي
السددند اتس د اد الدددك أر لمنددد الخينددة االسددند اتس د اد الدددك أر اكن د الخينددة
لشئأو الن ب اكللك الجااز اال ارى ااتجازة المعااندة ااتنشدنة الن بندة
اطرق الحصأل ليو الرلاية الصحنة بالجامعة االو غنر دلك م طساؤالت
اىتنرا......
لين صفح لا الدلن انرجأ ىو نخأو قد المنا بعأو هللا لي إلدا اإتراج لا
الدلن

مع تحيــــات
إدارة الكليـــــــــة

3

الدليل اإلرشادي للطالب
كلية العالج الطبيعى

كلمـــة

السيد األستاذ الدكتور /عبدالرازق الدسوقى
رئيس الجامعة

أبنائى وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى.......
ى

امرحبا بخت لي لا الصرح الشامخ االخينة المرمأقة اإ اراطاا

الم منزة بعد او ىصبحت ات جامعة كفرالشنخ بعد اس م لاا طنعت بخ
لت اطنال حمأقاا اتدماطاا بن الخينات اتترى اطمارس سنا طاا ات
المنظأمة ال ي ىلدطاا إ ارة جامعة كفرالشنخ كما اننو ىناشدكت بالمحالظة
ليو ال مالند الجامعنة ات الحرم الجامعي االمأاظبة ليو المحاضرات
ااالس فا ة مناا اال ي طمدم م ت ل نوبة م اتساطلة اتج ء بأقسام
الخينة المو يفة ال ي طعنو لينالب المدرة ليو اك ساب الماارات العيمنة
لي منا ي العم
كما ا لأكت ىيضا ليمشاركة لي اتنشنة الن بنة المو يفة ال ي طويق راح
المحبة ااإلتاء ااالن ماء إلو كين خت ادلك م ت ل المنأات الشرلنة
ات الجامعة .

مع أطيب المتنيات ابلتوفيق ،،،،،
رئيس الجامعة
أ.د/عبدالرازق الدسوقى
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كلمـــة

السيد األستاذ الدكتور /محمد عبدالعال
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

أبنائي وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى.:
مع اشراقة العام الجامعي الجديد اان ت طونأو ىالو تنأاطخت ات كينة
الع ج النبنعو اطضعأو ىقدامخت ات لا الحرم الجامعي العريق الل
يم لصب النب اال نأر لو مجاالت الع ج النبعو االنب البدي .
لدددددددددأنني ىطمدددددددددددم إلددددددددددنخت بال انئدددددددددة اال رحنددددددددددب اتدددددددددد كيندددددددددد خت
اىحددب ىو ىاضددح لخددت بدداو الدراسددة العيمنددة ال ددي طدددرس لخددت ت د ل العددام
الدراسي م ىسداطلة الخيندة اتجد ء امعدااننات لدي مجدال العد ج النبنعدو
سأف طعنو ك منخت المادارات االمعدارف ال زمدة لمدا يددار حدألخت لدي
لددالت النددب االصددحة اتاصددة الع د ج النبنعددو ليددو مس د أى العددالت امددا
ي نيبي سأق العم باح ناجاطي م الوريج الممنز
كما ىرجأ اال مام االمشاركة لي اتنشنة الن بنة المو يفة الرياضنة
اال مالنة االفننة االعيمني االجأالي االودمي العامي االمعسخرات االرح ت
ال ي طمدماا إ ارة رلاية الشباب بالخينة ادلك لويق راح المحبة ااإلتاء
بن الن ب اال أالق مع باقو الانخ االشرالو بالخيني

مع أطيب المتنيات ابلتوفيق والنجاح،،،،،،،
نائب رئيس الجامعة
أ.د  /محمد عبدالعال
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كلمـــة

األستاذ الدكتور  /فايز فاروق الشامى
نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع تنمية البيئة والمشرف العام
على الكلية

أبنائى الطالب .......
إ نددددي لمدددد االددددو سددددرارى ىو ىرحددددب بخددددت ىلضدددداءا بخينددددة العدددد ج
النبنعددو ال ددو نع ددز باددا جمنعددان اىطمنددو ىو يخددأو ددلا العددام لددام تنددر
ابركدددة لينندددا اليدددو الخيندددة االجامعدددة امصدددرنا الحبنبدددة .لاننئدددا ليخيندددة
بإنضمامخت إلناا امرحبا بخت.
نس د مبيخت بخ د حددب اإلددزاز لنمدددم لخددت مددا حصددينا مدد ليددأم امعددارف
اطجدددددارب انخسدددددبخت مندددددا ج ال فخندددددر العيمدددددو ا الشوصدددددنة السدددددأية
اى لدددأكت إلدددو الجدددد لدددو طيدددب العيدددت االمحالظدددة ليدددو المدددنت ااتتددد ق
الجامعنة
اإندددددو ليدددددو يمدددددن مددددد ىو حرصدددددخت ليدددددو بدددددلل قصدددددارى جاددددددكت
إلس د مرار النجدداح يمابيددي حددر الخينددة ليددو طددألنر ىقصددو مددا ىطددنح لن دا
م إمخاننات امنا ج طعينمنة م نأر .
إو كينددد خت طسدددعد بخدددت اطجندددد نفسددداا لوددددم خت ارلددداي خت لدددأقبيأا لينادددا
ااس فنداا مناا ليما الخرا

مع متنياىت لمك مبس تقبل ابهر سعيد مع ارشاقة هذا العام ادلراىس اجلديد.
عميد الكلية
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كلمـــة

السيد األستاذ الدكتور  /عمرو ابوجازية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ابنائى الطالب......
ينبب لو او اطمدم النخت بوالص ال امنئة بمناسبة بدء العام الجامعو م مننا
م هللا لزة اج او يخدأو دلا العدام ام ددا ا مشدرقا اللدأم الدراسدة قا مدا
ليو مبدى الحق االمساااة ن ا لا ل يأطو إال بالم ابرة االجد االعم .
ايسعدنا ىو نخأو لخت اباءا مدربن امعيمدن ن انعددكت ىو نبدلل كد مدا لدو
اسعنا ل ألنر ك ما م شأني ىو يسدالدكت ليدو اج نداز المرحيدة الجامعندة
اان ت ىك ر النا اليما ن اىلمق شعأرا ااجدانا .
حنث او دف الجامعة االساسو أ طربنة إنساو قا ر ليو حد مشدخ ت
الحناة ن ال يدأطو دلدك اال بدالحر ليدو ال حصدن العيمدو لبنداء العمد ن
االمشاركة لو كالة االنشنة ال و طسات لو بنداء الجسدت االأجدداو اصدأال
الو انساو م أازو بدننا المينا انفسنا ااج مالنا .
لللك ى نب بأبنا و ىو يخأو دلات لو سبن الأصأل الو النجاح دأ العيدت
االعم مع ال أكند ليو ىو ىلضاء نئة ال دريس بالخينة ل طزتر جادا لو
سبن الأصأل إلو طحمنق الادف .

وال يسعىن ىف الهناية اال ادلعاء بأن يوفقنا هللا اىل ما نصبوا اليه،،،
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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كلمــة

السيد األستاذ  /طه جبر
أمين الكلية

أبنائى وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى.
ى د امرحبددا بخددت لددي ددلا الصددرح الشددامخ االخينددة المرمأقددة اإ اراطاددا
الم منزة بعد او ىصدبحت اتد جامعدة كفرالشدنخ بعدد اسد م لاا طدنعت بخد
لت اطنال حمأقاا اتدماطاا بن الخينات اتتدرى اطمدارس سدنا طاا اتد
المنظأمة ال ي ىلدطاا إ ارة جامعة كفرالشنخ كما انندو ىناشددكت بالمحالظدة
ليو ال مالند الجامعنة ات الحدرم الجدامعي االمأاظبدة ليدو المحاضدرات
ااالسد فا ة مناددا اال ددي طمدددم مد تد ل نوبددة مد اتسدداطلة اتجد ء بأقسددام
الخينة المو يفة ال ي طعنو لينالدب المددرة ليدو اك سداب المادارات العيمندة
لي منا ي العم
كما ا لأكت ىيضا ليمشاركة لي اتنشنة الن بنة المو يفة ال ي طويق راح
المحبددة ااإلتدداء ااإلن مدداء إلددو كيند خت ادلددك م د تد ل المنددأات الشددرلنة
ات الجامعة .
أمين الكلية
أ /.طه جبر
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كلمة رعاية الشباب

عزيزى الطالب .......عزيزتى الطالبة
مع إشراقة العام الجامعو يسعد ىسرة رلاية الشباب بالخينة ىو طرحب بخت
اطانخئت ببدء العام الدراسو الجديد اط منو لخت م هللا ىو يعننخت ليو
طريق ال فأق االنجاح .
اال يفأ طنا لو ل المناسبة اال ىو ندلأكت الو الم ابرة ابلل مزيد م
الجاد لو سبن طحمنق النجاح اال فأق ن ااو ط حيأا بالويق الخريت ل سعد
بخت ام خت اطخأنأا تنرة قا ة الجنال الما مة .
لان ت ىم المج مع احمية مشالر العيت االمعرلة ن لسنرا ليو بركة اليفي
النخ س حخت ما الصبر لو طحصن العيت .
ارلاية الشباب اما لو تدم خت ل يبنة ك اح ناجاطخت اابراز مأا بخت ن
اطمديت ك

ما يسا ت لو ال مدم الو االمام اح

االج مالنة االرياضنة اال مالنة  .لأ

المشخ ت االرلاية

بخت لو كين خت ...اقد اضعنا لخت

لا الدلن لنخأو مرشدا لخت طسنراا ليو ديي ايأضح لخت معالت كي نخت
المأقرة اليو ك ما يات النالب ات الخينة .

وهللا يوفقمك ...والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

مع حتيات ارسة رعاية الش باب
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 رؤية الكلية:
ىو طخأو م منز محينا اىقينمنا امصنفة لالمنا بالجأ ة ااإلبداع لو مجال
طعينت الع ج النبنعو ن باإلضالة إلو ال منز لو طألنر الرلاية الصحنة ن
الو إبدالاا لو مجال البحث العيمو .

 رسالة الكلية:
طسعو كينة الع ج النبنعو إلو ال منز لو نشر المعرلة العيمنة م ت ل طمديت
البرامج ال عينمنة المنأرة دات الجأ ة لو ضأء اتطجا ات المعاصرة
إتضالاا لي مأيت الدارى الما لمعاينر الجأ ة العالمنة ت ل مرحي و
البخالأريأس االدراسات العينا  .كما طادف الخينة ل نبنق ىسالنب البحث
العيمو لو طدريس انشر اتبحاث العيمنة محينا اىقينمنا الالمنا  .ىيضا ط نح
الخينة الفرصة لي عينت المس مر اال دريب م اج طنمنة الماارات العيمنة
االعمينة مما ينعخس ليو ىنشنة تدمة البنئة اصحة المج مع م ت ل طدلنت
ال عااو مع مو يف الانئات الصحنة اكينات الجامعة المو يفة امراكز البحث
العيمو ليو المس أى المحيو ااتقينمو االدالو .طت إنشاء كينة الع ج
النبنعو -جامعة كفرالشنخ بالمرار الجماأر رقت ( )595لسنة ( 2013م).
ىشرف ليو إنشاء الخينة اطجانز ا اطأثن اا السيد األستاذ الدكتور /ماجد عبد
التواب القمرى رئيس الجامعة ن بدىت الدراسة باا لي العام الجامعي
(2014 2013م).
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اطسعو كينة الع ج النبنعو إلو ال منز لو نشر المعرلة العيمنة م ت ل
طمديت البرامج ال عينمنة المنأرة دات الجأ ة لو ضأء اتطجا ات المعاصرة
إتضالاا لي مأيت الدارى الما لمعاينر الجأ ة العالمنة ت ل مرحي و
البخالأريأس االدراسات العينا  .كما طادف الخينة ل نبنق ىسالنب البحث
العيمو لو طدريس انشر اتبحاث العيمنة محينا اىقينمنا الالمنا  .ىيضا ط نح
الخينة الفرصة لي عينت المس مر اال دريب م اج طنمنة الماارات العيمنة
االعمينة مما ينعخس ليو ىنشنة تدمة البنئة اصحة المج مع م ت ل طدلنت
ال عااو مع مو يف الانئات الصحنة اكينات الجامعة المو يفة امراكز البحث
العيمو ليو المس أى المحيو ااتقينمو االدالو .

 أهداف الكلية :
طشم ات داف االس راطنجني لخينة الع ج النبنعو المحاار ال ثة  :ال عينت
نالبحث العيمو اتنة المج مع م ت ل -:
 رلع كفاءة العمينة ال عينمنة بالخينة .
 طنأير منظأمة الدراسات العينا ا لت البحث العيمو .
 طنمنة تدمة المج مع االعم ليو طحمنق الرضا المج معو .
 اإلرطماء بالمدرة المؤسسنة ليخينة
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األقسام األكاديمية بالكلية

ط خأو كينة الع ج النبنعي -جامعة كفرالشنخ م ثماننة ىقسام ليمنة حنث يشرف ك قست
ليو مجمألة م الممررات ليمنا اإ اريا طمع لو نناق طوصصة العيمو اي ألو المست
إلدا مأاصفات ك ممرر امح أياطي اكللك إلدا ميف لخ ممرر يضت طيك المأاصفات
باإلضالي إلو ال مارير الفصينة ليممرر.

مسلسل كود القسم

األقسام األكاديمية

عدد المقررات

1

1301

العيأم اتساسنة

39

2

1302

المنخاننخا الحنأية

4

3

1303

الع ج النبنعي ليباطنة

10

4

1304

الع ج النبنعي لصحة المرىة

6

5

1305

الع ج النبنعي ليجااز العضيو الانخيو

9

6

1306

الع ج النبنعي ليجيد ااالغشني

6

7

1307

الع ج النبنعي ل لصاب اجراح اا

9

8

1308

الع ج النبنعي ل طفال

5
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الئحــة نظـام الدراســة والتسجيــل

مادة : 6النظام الدراسى


System of Study

نظام الدراسة أ السالات المع مدة يمست لني العام اتكا يمو إلو لصين

راسنن

ىساسنن (الوريف االربنع) باإلضالة إلو الفص الدراسو الصنفو


لغة الدراسة ي اليغة اإلنجينزية .

ي خأو البرنامج م تمس مس أيات ليو مدى تمس سنأات باإلضالة إلو سنة اإلم ناز
(12شار طدريب إكينننخي) ا ي سنة طدريبنة إجبارية بالمس شفنات ال عينمنة طحت إشراف
نئة ال دريس بالخينة االمشرلن اللي يعننات مجيس الخينة لإلشراف ليو ال دريب.
مادة  :7الساعات المعتمدة وساعات
اإلتصال

Credit Hours and Contact
Hours

السالة المع مدة لبارة ل احدة قناس ىكا يمي ل حديد ازو الممرر بن الممررات اتترى
لو إطار الونة الدراسنةن يوصص لد م السالات المع مدة لخ ممرر اطأزع سالات
اإلطصال اتسبألنة ليممرر ليي المحاضرات النظرية اال دريب المعميو ا ال نبنمو
ااإلكينننخو ن اطحسب سالات اإلطصال اتسبألنة كال الي  :السالة المع مدة طخالئ اما
سالة محاضرة (نظرية) ىا  2سالة طدريب طنبنمو ىا معميو ىا 3سالات طدريب إكينننخو
مادة  :8البرامج الدراسية

Study Programs

طضت الونة الدراسنة ليخينة برنامج راسو ااحد اال ي طؤ
الع ج النبنعو.
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مادة  :9الخطة الدراسية للبرنامج
الدراسى

Program Study Plan

تنقسم الخطه الدراسية للبرنامج الدراسى إلى المتطلبات اآلتية:
 متطلبات الجامعة اإلجبارية  4 :سالات مع مدةالجامعة راس اا.
 متطلبات الجامعة اإلختيارية 8 :ساعات معتمدة ,يتحتم على جميع طالبالجامعة دراستها.
 متطلبات الكلية اإلجبارية  182 :ساعة معتمدة.متطلبات الكلية اإلختيارية 10 :سالات مع مدة.
Requirements of Study Program
مادة :10متطلبات البرنامج الدراسى
ي ح ت ليو جمنع ط ب

يخأو ليبرنامج الدراسو تنة راسنة طح أى ممررات الجامعة اإلجبارية ااإلت نارية
اممررات الخينة اإلجبارية ااإلت نارية .يخأو لخ ممرر راسو مأاصفات طحد المح أى
االمعيأمات االساسنة االماننة ليممررن طبمآ لمم ضنات النظام الداتيو ليجأ ة .اطعد الونة
الدراسنة االمنا ج بمعرلة مجالس اتقسام االخينةن اطع مد الونة الدراسنة االمنا ج اا اى
طعدي ليناا م مجالس اتقسام العيمنة ثت مجيس الخينة ثت مجيس الجامعة.
مادة :11ملف المقرر الدراسى

Course File

ينشأ لخ ممرر راسو ميف تا بي ()Course Fileن يح أى ليو ك ما ي عيق بالممرر
م طأصنف الممرر اال مارير ل الممرر ااإلم حانات ااإلس بنانات  .....إلخ.
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مادة :12الحد األدنى لعدد الساعات
المعتمدة المطلوبة للتخرج

Minimum Credit Hours Required
for Graduation

يش رط لحصأل النالب ليو رجة البخالأريأس بنظام السالات المع مدة راسة ممررات
طخالئ  204سالة مع مدة لي ل ال حةن باإلضالة إلو  12شار طدريب إكينننخو
(إم ناز).
مادة  :13أرقام المقررات

Course Numbering

طنرح الخينة لد ا م الممررات الدراسنة لو جمنع ال وصصات ن بحنث يشرف ك قست
ليمو ليو مجمألة م ل الممررات طبما ل وصصي .
يوصص لخ ممرر راسو بالخينة رقما كأ يا ال ي خرر يح أى ليو معيأمات ل طرطنب
الخينة الما لخينات الجامعة االمست العيمو اللى يشرف ليو الممرر امس أى الممرر ات
المست ن باإلضالة إلو طحديد نأع الممرر م حنث طرحي لن ب الدرجة الجامعنة االالو
(البخالأريأس) اا الدراسات العينا.
رقت الممرر لبارة ل ست تانات كما بالشخ ال إلو ن لخ تانة مناا مدلأل تا
D0

D1

D3

D2

D4

:

D5

لالوانة ال و لو اقصو الشمال ( )D5طحد نأع الممرر كال إلو 0 :لممررات مرحية الدرجدة
الجامعنددة االالددو ن ا  1لممددررات مرحيددة الدراسددات العينددان اليددو دلددك ط خددأو جمنددع ارقددام
ممررات الدرجة الجامعنة االالو م الومس تانات ال و طمع ليو النمن .
تانة لشرات االالف ( )D4طحد كأ الخينةن حسب طرطنب انشاء الخينات اليندي لخدأ كيندة
الع ج النبنعو أ رقت .13
تان ا االالف االمئات ( )D3&D2طحدد او الدرقت الخدأ ى ليمسدت العيمدو اتد الخيندة ن اقدد
طأتل ك مناما االرقام م  1إلو .8
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ىمددا تان ددا العشددرات اا حددا ( )D1&D0لإنامددا يوصصدداو ل حديددد مس د أى الممددرر ات د
ال وصصن بحنث طأتل اترقام م  00إلو  99ط درج طبما لمس أى الممرر.
مادة  :14اإلرشاد األكاديمى


Academic Advising

ط نح الخينة نظاما لإلرشا اتكا يمي ن مس عننة بنرق اإلطصال الحدي ة
اطخنألأجنا المعيأمات لي  :إجراء لمينات ال سجن ااالنسحاب ن االط ع ليي
ى اء النالب لنما ان اي م

راس ي م الممررات ن إل و رجات اتلمال

الفصينة ااإلم حانات النصف لصينة ااإلم حانات الناا نة .


يوصص لخ مجمألة م الن ب مرشدا ىكا يمنا م ىلضاء نئة ال دريسن
يمأم بمعاانة النالب ن لند االح ناج ن لي اضع تن ي الدراسنة ام ابعة ى ا ي
الدراسي اإسداء النصنحة إلنة امعاان ة لي ات نار الممررات لخ لص
اطحديد لد السالات المع مدة ال و يسج
ااالنسحاب م ممرر ىا م لص

راسي

لناا المينات الحلف ااإلضالة

راسي ادلك حسب الضأابط الأار ة لي ل

ال حة .


يع بر النالب مسئأال مسئألنة مباشرة ل ات نار الممررات الدراسنة مع ال أكد
م لدم اجأ ى

طعارض لي الجدال الدراسي ن اال أكد م إس نفاء شراط

ال سجن لو ممرر ( راسة الم نيب السابق إو اجد).
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مادة  :15منسق البرنامج


Program Coordinator

طشخ لجنة لينا م لمند الخينة ااكن الخينة لشئأو ال عينت االن ب ل سننر
برنامج السالات المع مدة اطخأو مام اا اضع السناسات العامة اإل ما ال مارير
ال نفنلية االمرارات اإل ارية لمنظأمة برنامج السالات المع مدة ن كما طمأم بدار
المجيس العيمي لالا البرنامج نالاا ىو طس عن

بم

طر

اجأ حاجة إلي

اإلس عانة بي م اتساطلة الم وصصن .


طشخن لجنة طنفنلية مخأنة م ىحد االساطلة كمنسق لام البرنامج امم ين ل
اتقسام طخأو مام اا الم ابعة النأمنة لسنر العم بمنظأمة برنامج السالات
المع مدة لمرحية البخالأريأس .

مادة  :16التسجيل




طنشر مأالند ال سجن لي ال مأيت اتكا يمين سأاء كاو دلك بالنسبة لين ب
الجد ىا الن ب المس مري  .يمأم النالب بمسالدة مرشدة اتكا يمي ب عبئة
نمأدج ال سجن ن ابات نار الممررات ن اإلدا جدالي الدراسين اطعبئة النمادج
الواصة بللكن اطسينماا إلي إ ارة المبأل اال سجن بعد إل ما ا م المرشد
اتكا يمي.
يع بر النالب مسج إدا ىناي م نيبات ال سجن اسد الرسأم الدراسنة .اليي
إ ارة المبأل اال سجن ىو طنشئ ميفا ىكا يمنا لخ طالب يح أ ليي كام اثا ق
اإلل حاقن اكللك ليي صأر م جدالي الدراسي انمادج الحلف ااإلضالة ...
الخن ايجب ىو يُحدث لا الميف لي نااية ك لص راسي.

يل الطالب المنذر أكاديميا

Registration of a Warne Student
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النالب الل حص ليي إنلار ىكا يمي يسج لي الحد ات نو ليعبء الدراسي لي
الفص الدراسي ال الي ن اال يجأز طجااز دلك إال بمأالمة مجيس الخينة بناءا ليي
طأصنة المرشد اتكا يمي.
مادة  :18المتطلب السابق لمقرر
-

Course Prerequisite

ال يجأز طسجن النالب لي ى ممرر راسي يش رط لي م نيب سابق ما لت يخ
قد إج از بنجاح دلك الم نيبن اال ي ت طجااز دلك إال بمأالمة مجيس الجامعة
لشئأو ال عينت االن ب بناء ليي طأصنة م مجيس الخينة.

مادة  :19العبء الدراسى

Study Load

العبء الدراسي هو مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في فصل دراسي
معين .وهذا العبء يختلف من طالب إلي آخر طبقا ً إلستعداده العلمي ومستواه الدراسي،
ولظروف الجدول الدراسي وتعارضاته ،وفي جميع األحوال يراعي التالي:
.1

الحد اتقصو لعد السالات المع مدة ال ي يسمح لينالب ب سجنياا لي لصيي
الربنع االوريف  21سالة

إال لي الحاالت ال ي ي أقف ليناا طورج النالب

لنجأز طجااز لا الحد لي الفص

الدراسي اتتنرن ادلك بمأالمة المرشد

اتكا يمي امنسق البرنامج الدراسي امأالمة مجيس الخينةن بشرط ىال ط جااز ل
الزيا ة  6سالات مع مدة.
.2

الحد ات نو لعد السالات المع مدة ال ي يسمح لينالب ب سجنياا لي لصيي
الوريف االربنع  12سالة لنما لدا حاالت ال ورج ادلك لي الفص الدراسي
اتتنر ادلك بمأالمة مجيس الخينة.
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.3

الي ت ل الفص الدراسي الصنفين يخأو الحد االقصو ال يزيد ل  8سالات
مع مدةن المجيس الخينة لي حاالت ال ورج رلع لد طيك السالات لو حدا ث ث
سالات مع مد لن نابق مع ضأابط ال سجن لو الفص الصنفو.

.4

تعرض الحاالت األخرى لتجاوز الحدود العليا والدنيا علي مجلس الكلية التخاذ
ما يراه بشأنها.

.5

يسمح لينالب لي ال سجن لي لبء راسي كام لي حالة حصألي ليو م أسط
نماط طمدير طراكمي ىليو م ىا يسااى 1 9

.6

لي حالة حصأل النالب ليو م أسط نماط طمدير طراكمي ىق ( )1 9م
إنلار اكا يمنا ن ا ي ت طوفنض العبء الدراسي الوا

يت

بي إلو الحد ات نو (12

سالة مع مدة) لو الفصأل الدراسني الر نسنة.
 .7يمكن زيادة الحد األسقصى للطالب الذين يحققون معدال تراكميا عاليا ال يقل عن
 3,5بعد موافقة المرشد األكاديمي فى حدود ثالث ساعات معتمده أو كما يرى
مجلس الكلية بحيث ال يزيد عدد الساعات المعتمدة عن  21ساعة معتمدة.
.8

يسمح لين ب المس جدي لا ة بال سجن لي لبء راسي كام ت ل لصيو
الوريف االربنع م العام اتكا يمي اتال.

مادة  :20التقويم األكاديمى

Academic Calender

تقسم السنة األكاديمية إلى ثالثة فصول دراسية على النحو التإلى:

الفصل الدراسي الرئيسى األول) فصل الخريف)  :يبدى لو شار سب مبر المدة  15ىسبأع
الفصل الدراسي الرئيسى الثاني ) فصل الربيع(  :يبدى لو شار لبرايرالمدة 15ىسبأع
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الفصل الدراسي الصيفي  :يبدى لو اتسبأع اتال م شار يألنأ لمدة  8ىسابنع مخ فة طعا ل
سالات إطصال الممرر لما يناظر ا لو الفص الر نسو


ال طشم ىسابنع الدراسة لو الفصأل الدراسنة ل رة اإلم حانات الناا نة.

مادة :21فترات التسجيل والحذف
واإلضافة

Registration, Adding and
Dropping Deadlines

مع اتتل لو اإلل بار الحد اتقصو اات نو ليعبء الدراسون يمأم النالب ب عبئة النمادج
الواصة بللك ابمشاارة امسالدة المرشد اتكا يمي امأالم ي.
الفصلين الدراسيين األول والثانى
-



يبدى ال سجن المع ا ليممررات قب مألد بدء الدراسة بأسبألن اين اي بنااية
اتسبأع اتال م الدراسةن اطبدى الدراسة مع بداية اتسبأع ال اني مباشرة.
يسمح لينالب طعدي طسجنيي بإضالة ىا حلف ممررات ت ل اتسبألن اتالن
م ك لص راسي .ات ل اتسبأع ال الث بالحلف لمط

الفصل الدراسي الصيفي

 .1يبدى ال سجن لو اتسبأع االتنر م شار يأننأ.
 .2يوصص اتسبأع اتال م الفص الدراسي الصنفي ليحلف ااإلضالةن اطبدى
الدراسة لي ت ل اتسبأع اتال.
 .3طحد ممررات الفص الصنفي حسب اإلمخاننات الم احة االمأالد ال ي يصدر ا
مجيس الخينة .
 .4طنرح جمنع الممررات لو الفص الصنفو لنما لدا الممررات ال و طش م ليو
طدريب إكينننخو .
 .5اإلل حاق بالفص الدراسو الصنفو إت نارى النس إجبارى.
 .6الحد ات نو لف ح اى ممرر راسو أ  25طالب  .لو حاالت ال ورج ىا ال عرض
ليفص ن يجأز ىو يخأو بحد ى نو  10ط ب
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مادة :22اإلنسحاب من المقرر

Withdrawal from a Course

 يجأز لينالب االنسحاب م ى ممررن بعد مأالمة المرشد اتكا يمي امحاضر
الممررن ادلك ح و نااية اتسبأع ال ام م الفصين الوريفي االش أ ن انااية
اتسبأع الرابع م الفص الصنفي بشرط ىال يخأو قد طجااز نسبة الغناب الممررة
قب اتنسحاب ن مع مرالاة الحد اال ني ليعبء الدراسين.
 طظار الممررات ال ي انسحب مناا النالب لي بناو الحالة ايظار ىماماا طمدير
"منسحب" ( )Wاال يدت لي حساب م أسط نماط ال مدير ال راكمي ايرصد لا
ال مدير لي سجيي الخا يمي اإدا طت االنسحاب بعد الف رة المحد ة يع بر النالب
راسبا لي الممرر ايرصد لي ال مدير ". ."F
 يمأم النالب بإلا ة راسة لا الممرر الدراسي ن إدا كاو إجباريا لي تن ي
الدراسنة ن لي لص

راسي الحق راسة اام حانا بعد سدا الرسأم الدراسنة.

 ال يجأز لينالب االنسحاب م

ىك ر م

ممررين

لي الفص

الدراسي ىا

االنسحاب م الممرر نفسي ىك ر م مرطن طأال ل رة الدراسة إال بعد مأالمة
اليجنة ال نفنلية ليبرامج .
 يجأز لمجيس الخينة المأالمة ليي انسحاب النالب م ممرر راسي لي حالة
اجأ للر قار
يحص

ممبأل منعي م حضأر االم حاو الناا ي ن الي ل الحالة

النالب ليي طمدير  Wلي الممرر ن ايرصد لا ال مدير لي سجيي

اتكا يمي الخ ال يدت لي حساب م أسط نماطي ال راكمي ن ايمأم النالب بإلا ة
راسة لا الممرر الدراسي ن إدا كاو إجباريا لي تن ي الدراسنة ن لي لص
راسي الحق راسة اام حانا.
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Withdrawal from a
Semester

مادة :23اإلنسحاب من الفصل الدراسى
تنظم أمور االنسحاب من الفصل الدراسي طبقا للقواعد التالية:
.1

.2
.3
.4

يجأز لينالب االنسحاب الخيي م الفص الدراسي ب أصنة مأثمة م المرشد
اتكا يمي امأالمة مجيس الخينةن ليي ىال ي جااز دلك نااية اتسبأع ال ام م
بداية الفصين الوريفي االش أ ن انااية اتسبأع الوامس م بداية الفص
الصنفي.
النالب المس مر الل لت يحضر لي سجن ت ل ل رطي ال سجن االحلف ااإلضالة
يع بر منسحبا م الفص الدراسي.
ينظر مجيس الخينة لي طيبات االنسحاب ال ي طمدم بعد نااية الف رة المسمأح باا
لي الف رة السابمةن اليمجيس اطواد المرار المناسب.
ال يجب ىو طزيد ل رة االنسحاب ل ىربعة لصأل راسنة م النة اا م فرقة طأال
ل رة إل حاق النالب بالجامعة.

مادة  :24تأجيل القبول

Postponement of Admission

تنظم أمور تأجيل قبول الطالب طبقا ً للقواعد التالية:

 .1يجأز طأجن قبأل النالب لفص راسي ااحد إدا طمدم بنيب لعمند الخينة ت ل
ىسبأع ال سجن ااالق ليني مجيس الخينة .
 .2النالب الل يمب الت يسج ت ل ىسبأع ال سجن يع بر منسحبا م الفص
الدراسين ا إدا لت يسج لي الفص الل ييني ييغي قبألي ايسج لي الفص الل
ييني كنالب باق لإللا ة.
مادة  :25اإلنقطاع عن الدراسة

Study Discontinuance
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النالب المس مر الل سج اانمنع ل الدراسة الت يمدم طيب انسحابن يعام معامية
الغا ب طبما ليما ة (  ) 47م ال حة اإلم حانات.
مادة  :26إنتقال المقررات

Transfer of Credit

يجوز انتقال بعض المقررات التي درسها الطالب وأنهاها بنجاح في جامعة أخرى أو معهد
علمي أخر،إلي سجل الطالب وذلك بعد اقتراح منسق البرنامج وموافقة مجلس الكلية
وبالشروط اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

ىو طخأو طيك الممررات ضم الونة الدراسنة ليبرنامج الدراسي.
ىال يم طمدير الممرر المنمأل ل "."2
ىال يزيد ما ي ت ان مالي م سالات مع مدة ل  %50م إجمالي سالات البرنامج
الدراسي.
ىال طخأو ل الممررات قد اس ودمت م قب لي الحصأل ليو رجة ليمنة لي
نفس ال وصص.
يدت طمدير ل الممررات لي حساب المعدل ال راكمي.

مادة  :27حضور الطالب

Student Attendance

يش رط لدتأل النالب ام حاو اى ممرر او يخأو مس ألنآ نسبة حضأر ال طم ل
 %75م م مجمأع سالات اإلطصال المحد ليممرر ايصدر مجيس الخينة بناءآ ليو
طيب مجالس اتقسام المو صة قرارآ بحرماو النالب م ال مدم ل م حاو لو الممررات
ال و لت يس أف لناا نسبة الحضأر .الو ل الحالة يع بر النالب راسبآ لو الممررات
ال و حرم م ال مدم ل م حاو لناا ايرصد لي ال مدير"."Fاال ادا قدم النالب للرآ يمبية
مجيس الخينة لنع بر غا بآ اادا حضر النالب احد االم وانات اثناء ل رة اس صدار قرار
حرماني م

تأل االم حاو يع بر االم حاو كأو لت يخ بمجر صدار المرار.
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 ينلر النالب إنلار اال لو حالة غنابي  % 10م سالات الممرر ينلر اإلنلار ال انو لو حالة غنابي  %15م اجمإلو سالات الممرر بونابرسمو مع مد امأثق بعيت الأصأل .
 ينلر اإلنلار ال الث ااالتنر لو حالة طعديي نسبة  %25م اجمإلو لد السالاتالدراسني ليممرر بوناب رسمو مع مد امأثق بعيت الأصأل .
 الن ب المنمنعن ل ال سجن ح و نااية اتسبأع ال الث م بداية الفصالدراسو يع براا منمنعن اال يمخ طسجنيات لو لا الفص الينات طمديت سبب
انمنالات ح و يمخ ايماف قند ت ل

لا الفص

لا بعد مأالمة الخينة ليو

سبب ال أتنر.
مادة  :28مدة الدراسة

Period of Study

 .1مدة الدراسة لشرة لصأل راسنة ر نسنة ن االنالب الل يج از ممررات لي
لصأل صنفنة يمخني انااء م نيبات الدراسة قب دلك بفص راسي ر نسي ااحد
ليي اتك ر .
 .2الحد ات ني ليدراسة طسعة لصأل راسنة ر نسنة.
راسنا ر نسنا يخأو النالب مسج لناا
 .3الحد اتقصي ليدراسة لشراو لص
او اح ساب الفصأل الصنفنة لدا الفصأل ال ي ي ت لناا إيماف قند النالب لعلر
يمبيي مجيس الخينة .
 .4ال يجأز طجااز المدة المصأى ليدراسة إال بمرار م مجيس الجامعة ن بناء ليي
طأصنة م مجيس الخينةن ابعلر مبرر اممبأل.
<<<

مادة :29طالب المقررات الخاصة

Special Credit Students

يجأز لبعض الدارسن ال سجن لي ممررات معننة بغنة الحصأل ليي تبرة لي مجال
الممررن النس بغرض الحصأل ليي رجة ليمنة ىا شاا ة راسنةن الي ل الحالة يسد
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النالب الرسأم الدراسنة الممررة ليممررن اال يوصص لي مرشد ىكا يمين ايمخ لي
الحصأل ليي إلا ة طفند راس ي ااج ناز الممرر .كما يجأز ليدارس حضأر ممرر كمس مع
بداو ام حاو ىا حساب نماط بشرط طسديد الرسأم الدراسنة الممررة ليممررن ااجأ مخاو
تالي ن ايرصد لي ال مدير"ِ ."AU
Discharging from the
Faculty

مادة  :30الفصل من الكلية

يُفصل الطالب في الحاالت التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

إدا طجااز لد مرات اإلنسحاب المسمأح بي طبما ليما ة ( )23م ل ال حة.
إدا لت يني راس ي لي المدة المصأى ال ي حد طاا الما ة ( )28م ل ال حة لدا
الفصأل ال ي ي ت لناا إيماف قند النالب لعلر يمبيي مجيس الخينة .
إدا حص ليي ىربع إنلارات ىكا يمنة ت ل ىربعة لصأل م النةن ىا حصألي
ليي ىربعة إنلارات ىكا يمنة م فرقة طبما ليما ة (  ) 48م ال حة اإلم حانات.
إدا صدر بحمي قرار لص بسبب سيأكي ىا ىت قي.
إدا حرم م تأل االم حاو الناا ي لجمنع الممررات تربعة لصأل راسنة.

مادة  :31طى القيد

Registration Ending

النالب الل ينأ قند بناء ليي طيبي ال يحق لي العأ ة ليدراسةن إال بعد طمديت طيب
إل حاق جديدن مأضحا بي مبررات العأ ةن ايعرض ليي مجيس الخينةن الي حالة
ال أصنة بالمأالمة يعرض ليي مجيس الجامعةن الي حالة المأالمة يعام النالب
معامية النالب المس مر بناء ليي اضعة السابق لي الخينة قب طي قند .
مادة  :32مواعيد التخرج

Graduation Times

يتم منح الطالب ما يفيد إتمامة لمتطلبات التخرج في نهاية أي من الفصول الدراسية
الثالثة كما يلي :
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ار يناير لين ب اللي ىطمأا م نيبات الحصأل ليي الدرجة لي نااية
اتال
الر نسي
الدراسي
الفص
( لص الوريف )
ار مايأ لين ب اللي ىطمأا م نيبات الحصأل ليي الدرجة لي نااية الفص
ال اني
الصنفي
الدراسي
( لص الربنع)
ار سب مبر لين ب اللي ىطمأا م نيبات الحصأل ليي الدرجة لي نااية
الفص الدراسي الصنفي.

مادة  :33المستوى األكاديمى

Academic Level

ي ت طحديد المس أى اتكا يمي لينالب (م اتال إلو الوامس) طبما لعد السالات المع مدة
ال ي اك سباا النالب ليو النحأ المأضح لي البرنامج الدراسي.
ينم النالب م المس أى الممند بي إلو المس أى اللى ييني كال إلو:





ينقل الطالب إلى المستوى الثانى إذا كان ناجحآ فيما ال يقل عن  28ساعة
معتمدة.
ينقل الطالب إلى المستوى الثالث إذا كان ناجحآ فيما ال يقل عن  67ساعة
معتمدة.
ينقل الطالب إلى المستوى الرابع إذا كان ناجحآ فيما ال يقل عن 97ساعة معتمدة.
ينقل الطالب إلى المستوى الخامس إذا كان ناجحآ فيما ال يقل عن  126ساعة
معتمدة

Blended distant
Learning

مادة  :34التعلم من بعد

يسمح النظام الدراسو ال عينت م بعد ب دريس بعض الممررات م بعد ل طريق
اإلن رنت اا ىى اسنية م اسا ال عينت م بعد بشرط مأالمة مجيس الخينة الو ىضنق
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الحدا  .الو جمنع االحأال يجرى االم حاو الناا و ات الحرم الجامعو .اط بع ال عينمات
المنظمة لللك م حنث ال فال مع المحاضر اطمديت ال مارير االدراسات ات لي.

مادة  :35المقرر الدراسى

The Course

الممرر الدراسي أ مناج طعينمي يعنو ت ل لص راسي ااحدقد ينمست الممرر الدراسو
الأاحد اإلو شعبة اا اك ر ي ألو طدريس الشعبة الأاحدة لضأ نئة طدريس اي ت اسنا
مسئألنة الممرر إلو احد ت م قب منسق البرنامج اين اي الممرر الدراسي لي نااية
الفص بام حاو ناا ي اليو المحاضر ىو يعيت الن ب لي ىال محاضرة بمح أى الممرر
امأاصفاطي امراجعين ابنريمة قناس ى اء الن بن امألد اإلم حانات الدارية اال صحنح
اىلمال اإلم حانات.
مادة  :36األعمال الفصلية

Semester Work

 يقوم نشاط ومستوى الطالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلية ودرجةاالمتحان النهائي لهذا المقرر ،ودرجة األعمال الفصلية للمقررات هي الدرجة التي
تقوم بها أعمال الطالب خالل الفصل الدراسي ،وال يقل عدد امتحانات أعمال الفصل
عن أثنين .وسقد يشمل التقويم امتحانات تحريرية أو تدريبات عملية ،أو بحوث ،أو
تقارير ،أو أي أنشطة تعليمية مختلفة للمقرر.
 كل طالب يتخلف عن أي امتحان معلن مسبقا ً من امتحانات أعمال الفصل بدون عذريقبله المحاضر تقدر درجته بصفر في هذا االمتحان ،وتدخل في حساب درجة أعمال
الفصل .أما إذا كان التخلف بعذر مقبول فيمكن للمحاضر أن يسمح للطالب بامتحان
تعويضي وذلك بالتنسيق مع منسق البرنامج.
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مادة  :37اإلمتحان النهائى

The Final Examination

 االم حاو الناا ي لممرر لبارة ل ام حاو شام لي الممررن يعمد لي نااية ك لصراسي مرة ااحدةن ايمخ ىو يخأو إت بارا نظريا ىا معمينا ىا طنبنمنا اا شفأيان ىا
ك دلك بناء ليو م نيبات امأاصفات الممرر .االدرجة ال ي يحص ليناا النالب
ي رجة االم حاو الناا ي.
 طخأو مدة اإلم حاو النظرى لخ الممررات سال ن . طشخ لجاو اإلم حانات (المعمينة  -ال نبنمنة – اإلكينننخنة -الشفانة ) م ث ثة ىلضاءم نئة ال دريس بالخينة بمعدل جيسة لخ تمسة ط بن الو حالة الضرارة يس عاو
بألضاء م الوارج الما لما يحد مجيس الخينة لي لا الشأو.
 الممرر المس مر " "COأ ممرر م مشراع ما ( ممرر الخ ابة العيمنة االمشراعالبح و اإلكينننخو) ىا لممرر م عـد الفصأل الدراسنةن يخأو النالب مسج بين لخ
الممرر ال يزال مس مرا اقت رصد ال مديرات ىا إصدار كشأف الدرجاتنايرصد لي
طمدير) In Progress (IPلي سج النالب الوا لخ ما ة طم ضي طبنعة راس اا
ىك ر م لص راسي إلس خمالاان ابمجر ان ااء الما ة يس بدل بالرمز ال مدير
ل
المناسب ليدرجة الممنأحة . .ايمصـد م طمدير " " IPاس ودامي لمط لي م
الحاالت ايجب لـدم الوـيط بنني ابن طمدير " غنر مخ م ".
 ال ي ت طضمن رمز الممرر المس مر ) (IPلي حساب المعدل ال راكمي.مادة  :38الدرجة النهائية

The Final Mark

الدرجة النهائية لمقرر ما هي مجموع درجة األعمال الفصلية ودرجة االمتحان النهائي
لهذا المقرر ،وفى جميع األحوال يعبر عن الدرجة النهائية برسقم صحيح ،مع تجنب كسر
الدرجة دائماً.
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مادة  :39النهاية العظمى للمقررات

Course Maximum Mark

-

تعتبر النهاية العظمي لدرجات كل مقرر بالكلية  100درجة ،فإذا تم التصحيح
طبقا ً لنهاية عظمي أخري فيجب أن تنسب إلي  100درجة.

-

توزع درجات كل مقرر كنسب مئوية بين األعمال الفصلية من أبحاث وتقارير
وامتحانات دورية  ....الخ  ،اإلمتحانات النهائية المعملية  /التطبيقية  /الشفهية ،
امتحان منتصف الفصل الدراسي  ،االمتحان التحريري النهائي .
يتم تنسيب درجات المقررات التى لها ساعات معتمدة (نظرية ومعملية  /تطبيقية
 /اكلينيكية) كاآلتى  %50 :لإلمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي،
 %20لألعمال الفصلية و امتحان منتصف الفصل الدراسي %30 ،اإلمتحانات
النهائية المعملية  /التطبيقية  /الشفهية .باستثناء المقررات التي ال يعقد لها امتحان
تحريري نهائي طبقا ً لنص الالئحة الدراسية.
يتم تنسيب درجات المقررات التى لها ساعات معتمدة نظرية فقط كاالتى %80 :
امتحان التحريرى و  %20اعمال فصلية وامتحان منتصف الفصل الدراسى
البد أن يحضر الطالب نسبة ال تقل عن  %75ليسمح له بدخول االمتحان
التحريري النهائي للمقرر.
يعد الطالب راسبا ً إذا كان مجموع درجاته في مقررات العالج الطبيعى
والمقررات الطبية أسقل من  ، %60أو اذا كان مجموع الدرجات التي حصل
عليها في االمتحان التحريري النهائي أسقل من  %30من اجمالي درجات هذا
االمتحان.
ً
يعد الطالب راسبا إذا كان مجموع درجاته في المقررات (المساندة) مثل العلوم
اإلنسانية والفيزيقية أسقل من %60
يقوم الطالب بإعادة دراسة المقررات التي رسب فيها في فصل دراسي الحق
دراسة وامتحانا ً بعد سداد رسوم الخدمة التعليمية المقررة .

-

-

-

مادة  :40التقويم والتقديرات

Evaluations And Grades
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تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب لمقررات العالج الطبيعى والمقررات الطبية
والتي تدخل في حساب المعدالت التراكمية كالتإلى:

تتبع الالئحة نظام الساعات المعتمدة الذى تعتمد على ان الوحدة الدراسية هى المقرر
الدراسى وليس السنة الدراسية ويكون التقييم على اساس التقدير فى كل مقرر دراسى
بنظام النقاط ويتم حساب تقدير الطالب بناء على اداؤه بالمعدل التراكمى الذى يحدد طبقا
للنظام التالي
تقدر نقاط كل ساعة معتمدة للمقررات

النسبة المئوية للدرجة

تقدير النقاط لكل ساعة معتمدة

الرمز

 %97ـ %100

4,00

A+

%97 - %93

4.00

A

 %89ـ أقل من %93
%
من 89
النسبة ـ أقل
%84
للدرجة
المئوية
 %80ـ أقل من %84
 %73ـ أقل من %76

3.70
تقدير3.30
النقاط لكل ساعة معتمدة
3.00
2.30

التقدير

 % 70ـ أقل من % 73
 %67اقل من %70
% 64ـ أقل من% 67
 % 60أقل من % 64
أقل من 60%
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AB+
الرمز
B
C+

2.00

C

1.70

C-

1.30
1.00
0.00

D+
D
F
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محروم
منسحب
غير مكتمل

DENIED
W
IC

0.00
withdrawn
INCOMPLETE

الرموز التى ليس لها نقاط وال تدخل فى حساب المعدل التراكمى
الرمز

التقويم

مالحظـــــــات

W

منسحب

ط غنر إلو  Fادا كاو االنسحاب بعد المألد المحد

TC

ممرر منمأل

EX

معفو

ممرر طمت راس ة تارج الجامعة
ممرر ى ُلفو النالب م راس ي

CO

مس مر

ممرر يس مر تك ر م لص

AU

مس مع

حضأرالممرر كمس مع لمط بغرض ليمو بحت

IP

جارى حساب
ال مدير

ممرر مس مر جارى حساب طمدير

IC

ممرر غنر مخ م

راسو

يجب إكمال م نيبات الممرر قب نااية اتسبأع
ال ام م الفص ال إلو

مادة  :41نقاط المقرر

Course Grade Points
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كيفية حساب النقاط النهائية لمقرر :

أ حاص ضرب قنمة الرمز اللى حص لينة النالب  Xلد السالات المع مدة ليممرر
حساب نقاط الفصل الدارسى :

المعدل الفصيو أ مايحص ليني النالب م نماط لو الفص الدراسو الأاحد اممرب الو
رقمن لشرين لو الممررات ال و اج از ا بنجاح
مادة  :42المعدل الفصلى

Semestr Grade Points

المعدل الفصلى او معدل نقاط التقدير :GPA
= مجمأع (لد السالات المع مدة لخ ممرر  Xالنماط الحاص ليناا النالب لو
الممررات ال و اج از ا بنجاح ت ل الفص

الدراسو) إجمالو السالات المعنمدة

لممررات الفص الدراسو .
مادة  :43المعدل التراكمى

Grade Point Average

= مجمأع (لد السالات المع مدة لخ ممرر  Xالنماط الحاص ليناا النالب لو الممررات
ال و اج از ا ت ل ك الفصأل الدراسنة) إجمالو السالات المع مد ليممررات ال و طمت
راس اا بالبرنامج .
يتم حساب النسبة المئوية التراكمية تبعا ً لما يأتي:
مجمأع (الدرجات الحاص ليناا ت ل الدراسة × ) 100

(مجمأع الدرجات العظمو ليممررات)
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مجمأع (الدرجات الحاص ليناا ت ل الدراسة × ) 100

(مجمأع الدرجات العظمو ليممررات)
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مادة  :44التقدير العام للتخرج

Graduation General Grade

أ ال مدير اللى يحص لينة الم ورج لو الجامعة حسب المعدل ال راكمو لي ورج
اطحسب ال مديرات بنفس النظام الم بع لو حساب طمديرات الممررات كال إلو

المعدل التراكمى

التقدير

م 36حو40

مم از

م  3 0ح و اق م 3 6

جند جدآ

م  2 3ح و اق م 3 0

جند

م  2 0ح و اق م 2 3

ممبأل

م  1 0ح و اق م 2 0

ممبأل بشرط

مادة  :45مرتبة الشرف
طمنح مرطبة الشرف لينالب الل

Academic Honor
ال يم م أسط نماطي ال راكمي ل  3 5ت ل جمنع

الفصأل الدراسنة الر نسنة بنظام السالات المع مدة ن ايش رط لمنح مرطبة الشرف ىال يخأو
قد حص ليي طمدير  Fلي ا ممرر ت ل راس ة الجامعنة .
مادة  :46تقدير غير مكتمل

Incomplete Grade
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يسج لينالب مؤق ا الرمز غنر مخ م ن ادلك إدا طعلر ليي النالب إكمال م نيبات الممرر
لظرف قا ر يمبيي مجيس الخينةن بشرط ىو ي مدم النالب بنيب يفند دلك قب مألد االم حاو
الناا ي .االنالب مسئأل ل إكمال م نيبات الممرر قب نااية الفص الدراسي ال الي
االم ابعة ااإلطصال بشئأو ال عينت لمعرلة مألد اإلم حاو  .اإدا لت ي مخ النالب م إكمال
م نيبات الممرر قب نااية الفص الدراسي ال الي يع بر النالب راسبا لي لا الممرر
اي غنر الرمز إلي "."F
Absence from Final
Examination

مادة  : 47التغيب عن االمتحان النهائى

النالب الل ي غنب ل االم حاو الناا ي طخأو رج ي صفرا لي دلك االم حاو .ايجأز لي
حاالت الضرارة المصأىن بمرار م مجيس الخينةن بناء ليو طأصنة منسق البرنامج الل
ين مي إلني النالبن ىو يسمح بإلناء النالب الم غنب ل االم حاو الناا ي ام حانا بدي ن
لي مدة ىقصا ا نااية الفص الدراسي ال الين اطعدل رج ي لي دلك الممرر الما لن نج ي لي
االم حاو البدي .
مادة  :48اإلنذارات األكاديمية

Academic Warning

يأجي لينالب إنلارآ ىكا يمنآ إدا حص ليو معدل طراكمو اق م ( )1 9لي نااية ى لص
راسي ر نسي ن يصبح النالب منلرا اكا يمنا ن إلي ىو يرلع م أسط نماطي ال راكمي إلي
 1 9ليي اتق اال يسج النالب لو الفص الدراسو ال إلو إال لو الحد اال نو لعد
السالات.
مادة  :49إعادة مقرر

Course Repeat

 إدا رسب النالب لي ى ممرر إجبار ليني إلا ة لا الممرر راسة اإم حانآ لندطرح دلك الممررن اطحسب السالات المع مدة ليممرر مرة ااحدة لي المعدل
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ال راكمي .ىما الممررات االت نارية ليي إلا طاا ىا اس بدالاان ادلك بعد طسديد
الرسأم الممررة لإللا ةن لا اطح سب طمديرات الممررات ال ي رسب لناا النالب
لي معدلي ال راكمين اطظار لي سجيي اتكا يمي يح سب ال مدير الخيو ليممرر بحد
ىقصو ""C
-

لا ايجأز إلا ة ممرر نجح لني النالب ب مدير ممبأل بغرض رلع معدلي
ال راكمين ادلك بعد طسديد رسأم اإللا ة الممررةن الو ل الحالة طحسب
السالات المع مدة ليممرر مرة ااحدةن اطس بدل ن نجة الممرر بالن نجة الجديدة ن
اال ط خرر اإللا ة ىك ر م مرطن ليممرر الأاحد.
Preventing from Attending
the Final Examination

مادة  :50الحرمان من االمتحان النهائى

يحرم النالب م تأل االم حاو الناا ي لجمنع الممررات ال ي قام ب سجنياا لي الفص
الدراسي إدا طجاازت نسبة غنابة  %25م لد سالات الممرر بغنر للر يمبيي مجيس
الخينة ن ايرصد لي "( " Fراسب ) اال يأجي لي إنلار ىكا يمي لي دلك الفص  .اإدا قب
مجيس الخينة للر النالب لنع بر منسحبا م الفص ايرصد لي الرمز()Wن ما لت يرى
مجيس الخينة إمخاننة اس مرار لي الدراسة .لا ايفص النالب ناا نا إدا حرم م تأل
االم حاو الناا ي لجمنع الممررات لفصينن راسنن .
مادة  :51التنظيمات الخاصة باإلمتحانات
النهائية

Organization of Final
Examinations

مع لدم اإلت ل بأحخام مأا ل ال حةن ي ألو مجيس الخينة اضع ال نظنمات الوا
باإلم حانات الناا نة بال نسنق مع السا ة المحاضري امنسق البرنامج امجالس اتقسام.
مادة  :52نموذج التخرج

Degree Plan Form
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يمدم النالب الم أقع طورجي"نمأدج ال ورج" قب بداية لص ال ورج ن ادلك بعد طعبئ ي
بجمنع الممررات ال ي اج از ا بنجاحن اكللك الممررات الباقنة إلكمال م نيبات البرنامج
الدراسي المسج لني النالب .ايجب ىو يعبأ لا النمأدج بإشراف مباشر م المرشد
اتكا يمي اب أقنعين ثت يسيت إل ارة المبأل اال سجن ن بعد إل ما م منسق البرنامج
الدراسي .ايجب ىو يح أى النمأدج ليو ما يفند طسديد كام الرسأم الدراسنة.
مادة  :53متطلبات التخرج

Degree Requirements

للحصول علي درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  ،البد للطالب أن يستوفي كل
المتطلبات التالية :
 -1النجاح لي ك ممررات الم نيبات المش ركة ليجامعة االخينة طبما لما ار لي ل
ال حة بم أسط نماط طراكمي ال يم ل 1 00
 -2إكمال جمنع م نيبات السالات المع مدة المنيأبة لو البرنامج الدراسو سأاء
كانت إجبارية ىا إت نارية طبمآ ليونة الدراسنة ليخينة.
 -3قضاء لد السالات المع مدة إلنااء السنة ال دريبنة اإلجبارية (اإلم ناز).
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ة  :54المرحلة اإلنتقالية

rnaseation stage

يسمح لين ب الممندي ليو ال حة المديمة بنظام الفصاي الدراسنن ال سجن باظة
ال حة بعد لم ممصة اإقرار النالب بللك

ة  :55تفسير مواد الالئحة

xplanation of These Articles

-

لمجيس الخينة حق طفسنر مأا ل ال حة اطعرض جمنع الحاالت ال ي لت ير باا
نص لي ل ال حة ليو مجيس الخينة لنم رح ما يرا اقد ي نيب االمر الرلع إلو
مجيس الجامعة الطواد المرارات المناسبة لي ك حالة ليو حد ادلك بما ال
ي عارض مع قانأو طنظنت الجامعات اقرارات المجيس اتليو ليجامعات.

-

طنبق اتحخام الأار ة بمانأو طنظنت الجامعات لنما لت ير بي نص لو ل اال حة
اطعدي طاا.
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الخطة الدراسية للمواد التي تشرف عليها األقسام
العملية بالكليه
 المواد التي يشرف عليها قسم العلوم األساسيه:
الكود
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130112
130113
130114
130115
130116
130117
130118
130119
130120
130121
130122

عدد الساعات

إسم المادة
ال شريح ا مو ()1
ليت اظا ف اتلضاء ()1
ليت اتنسجة ()1
ليت نفس معاقن
النبنعة الحنأية
ال شريح اال مو ()2
ليت اظا ف االلضاء ()2
كنمناء حنأية ()1
ليت االنسجة ()2
ليت االمراض ()1
طشريح الجااز العصبو
ليت اظا ف االلضاء ()3
كنمناء حنأية ()2
إت بارات امماينس ()1
ل ج ما و
ل ج كاربا و ()1
صحة لامة
طشريح آ مو ()3
لسنألأجنا ال مرينات
ليت اظا ف االلضاء ()4
إت بارات امماينس ()2
ل ج كاربا و()2
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نظري

معملى

إكلينيكى

2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

ساعات
معتمدة
3
3
3
2
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
1
3
1
3
3
3
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130123
130124
130125
130126
130127
130128
130129
130130
130131

طمرينات ل جنة ()1
ل ج يداى
ليت ا شعة اال صأير
ليت االمراض ()2
طمرينات ل جنة ()2
مبا ىء ال أ ن
ليت اال اية
احصاء طبو
طب المج مع
البحث العيمو االممارسة االكينننخنة المع مدة
ليو الدال

130133

الخ ابة العيمنة لمشراع البحث العيمو

2

70201

اليغة االنجينزية

2

-

00000

حمأق انساو امأاطنة

2

-

-

13000

آ اب اقأانن المانة

2

-

-

2

130E11

ماارات الخمبنأطر الم مدمة

2

2

-

3

130E12

بنألأجنا الجزيئات

1

-

-

1

130132

2
1
2
2
2
1
2
1
1

-

1
1
1
-

3
2
2
2
3
1
2
1
1

2

-

-

2

-

-

2

-

2
2

 المواد التي يشرف عليها قسم الميكانيكا:
عدد الساعات
الكود

إسم المادة

نظري

تطبيقى

ساعات
معتمدة

130201

راسة حركة

2

-

2

130202

منخاننخا حنأية ()1

2

2

3

130203

منخاننخا حنأية ()2

2

2

3

2

-

2

 130E21طحين الحركي لي الصنالي
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 المواد التي يشرف عليها قسم العالج الطبيعي ألمراض
الباطنه
عدد الساعات
الكود

إسم المادة

نظري

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

ىمراض قيب ااالنة
مأية اصدر
ل ج طبنعو ىمراض
قيب ااالنة مأية
اصدر
ليت المنالة

2

-

-

2

2

1

1

4

1

-

-

1

ال غلية الع جنة

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

2

130307

ىمراض مسنن

1

-

-

1

130308

طأ ن مسننن

1

1

1

3

130309

طمننت ال ج السمني

1

-

-

1

 130E31طا ن ىمراض الميب

1

2

-

2

130301
130302
130303

130304
130305
130306

ىمراض باطنة
االعناية المركزة
ل ج طبنعو ىمراض
باطنة ا العناية مركزة


 المواد التي يشرف عليها قسم صحة المرأة:
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عدد الساعات
إسم المادة

الكود

نظري

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

130401

إ ارة تدمات الع ج النبنعو

1

-

-

1

130402

ىمراض نساء اطألند

2

-

-

2

130403

ل ج طبنعو لصحة المرىة

4

1

1

6

130404

ماارات طأاص ليع ج النبنعو

2

-

-

2

130E41

إ ارة مراكز ال أ ن

2

-

-

2

130E42

ل ج طبنعو إلضنرابات الحأض

1

1

-

2

130E43

مبا ئ الجأ ة

2

-

-

2

 المواد التي يشرف عليها قسم العالج الطبيعي ألمراض
العظام:
عدد الساعات
إسم المادة

الكود

نظرى

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

130501

ليت اإلصابات

2

-

-

2

130502

ىمراض العظام اجراح اا

2

-

-

2

130503

ل ج طبنعو تمراض الجااز
العضيو الانخيو()1

2

1

1

4

130504

الجبا ر ااالطراف الصنالنة

1

-

-

1

130505

ل ج طبنعو ل صابات الرياضنة

2

1

-

3

130506

ل ج طبنعو تمراض الجااز
العضيو العظمو()2

2

1

1

4

130507

اإلس فسار اتكينننخي لي العظام

1

-

-

1
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 المواد التي يشرف عليها قسم العالج الطبيعي للجلد و
األغشية المخاطيه:
عدد الساعات
إسم المادة

الكود

نظري

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

1

-

-

1

1

-

-

1

2

1

1

4

1

-

1

2

 130E61طأ ن الب ر

1

1

-

2

 130E62ل ج الجراح الم مدم

1

1

-

2

130601
130602
130603
130604

ىمراض جيدية
نظريات الحراق اجراحات
ال جمن
ل ج طبنعو ليحراق
اجراحات ال جمن
ل ج طبنعو ليجيد ااالغشني

 المواد التي يشرف عليها قسم العالج الطبيعي ألمراض
األعصاب وجراحتها:
عدد الساعات
الكود

إسم المادة

130701

ىمراض لصبنة اجراح اا
ل ج طبنعو إلضنرابات الجااز العصبو
اجراح اا
ال مننت الخاربا ي

1

130704

اتمراض النفسنة

1

130702
130703
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نظري

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

2

-

-

2

3

1

1

5

1

-

2

-

-

1
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130705

طأ ن اتمراض العصبنة

2

1

1

4

130706

ال حخت الحركي

1

-

-

1

130707

ال شونص الممارو لي الع ج النبنعي

1

-

-

1

 المواد التي يشرف عليها قسم العالج الطبيعي ألمراض
األطفال:
عدد الساعات
إسم المادة

الكود

نظري

تطبيقى

إكلينيكى

ساعات
معتمدة

130801

ىمراض االطفال اجراح اا

2

-

-

2

130802

النمأ اال نأر

1

-

-

1

130803

ل ج طبنعو اطفال اجراح اا

4

1

1

6

130804

طأ ن اتطفال

2

1

-

3

المقررات اإلجبارية واإلختيارية لمتطلبات
الجامعة
رغبة م الجامعة لي بناء تيفنة ليمنة اثمالنة لامة لجمنع الن ب اللي يي حمأو باا لمد
اش رطت ليو جمنع ط باا راسة ىثنو لشر سالة مع مدة منات ىربع سالات مع مدة
إجبارية يي زم باا جمنع الن ب بدراس اا االنجاح لناا اكللك ات نار ثماني سالات
مع مدة ىترى م بن قا مة الممررات االت نارية ادلك الما لما ينرح مناا لي ك لص
راسي اقد رالي لي ات نار اطصمنت طيك الممررات ىو طخأو دات طبنعة قأمنة الو
نفس الأقت طنمو ماارات الن ب.

المقررات اإلجبارية


عدد (  )4ساعة معتمدة يتحتم على الطالب دراستهم
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المتطلب
السابق

كود
المتطلب

محاضرة

تمارين

معمل

مجموع

ساعات
معتمدة

كود
المقرر

اسم المقرر

-

-

2

2

70201

لغة انجليزية

2

-

2

2

00000

حقوق اإلنسان
والموطنة

2

-

-

4

4

4

-

المجموع الجزئي:

المقررات اإلختيارية


يختار الطالب عدد ( )8ساعات معتمدة بداية من المستوى االول
الكود

المتطل
ب
السابق

 100المشرالات الزرالنة
 00الصغنرة

-

-

ماارات ال أاص

-

-

-

-

كود
المقرر

205
00

اسم المقرر

 300نشأة العيأم النبنة
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محا
ضرة

تمار
ين

معمل

مجم
وع

ساعا
ت
معتم
دة

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2
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 00اطنأر ا
 400الحاسب ا لي
 00اطنبنماطي الاندسنة

-

-

 500راسة الجداى اطمأيت
 00المشرالات

-

-

 600ثمالة الفنأو البصرية
 00االسمعنة

-

-

701
42

اليغة العربنة

-

-

800
00

ال مالة الرياضنة

-

-

 900ىت قنات اماارات
 00البحث العيمي

-

-

آ اب اقأانن المانة

-

-

130
00

المجمأع الجز ي:

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

2

2

20

-

-

20

20

نظام السنة التدريبية ( اإلمتياز)
بعد استيفاء الطالب لعدد  204ساعة دراسية معتمدة فى المستويات الدراسية
الخمس  ,عليه قضاء فترة تدريبية (إمتياز) لمدة عام ميالدى
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يتم توزيع سنة اإلمتياز على التخصصات اآلتية:
 -1مدة ( )2شار لي اقسام العظام .
 -2مدة ( )2شار لي اقسام االلصاب .
 -3مدة ( )2شار لي اقسام االطفال .
 -4مدة ( )1شار لي اقسام النساء اال ألند .
 -5مدة ( )1شار لي اقسام العناية المركزة .
 -6مدة ( )1شار لي اقسام الباطنة االصدر االميب .
 -7مدة ( )1شار لي اقسام الجراحة االجيد االحراق .
 -8مدة ( )2شار ات نار .
-

طشخ لجنة لبرنامج اإلم ناز بر اسة اكن الخينة لشئأت ال عينت االن ب
الضأية رؤساء اتقسام العيمنة ال و لاا ل قة ب وصصات ال دريب بالخينة.

-

طو ص لجنة اإلم ناز بأضع تنة ال دريب لف رة اإلم ناز اكللك االشراف
ليو طنفنل ا اطمننماا.

-

ادا طجااز الم درب نسبة غناب  %25م ل رة ال دريب ات ك قست تى
سبب ليني او يعند ل رة ال دريب كامية لو لا المست.

-

يجأز ليم درب قضاء السنة ال دريبنة ىا جزء مناا لو المس شفنات الجامعنة
ال ابعة لخينات الع ج النبنعو الحخأمنة المناظرة مع مأالاة كينة الع ج
النبنعو – جامعة كفر الشنخ ب مرير ناا و يفند اج ناز الم درب ليمدة
ال دريبنة بنجاح.

يتم تقييم مستوى المتدرب فى كل قسم كاآلتى:
 =5إم ناز
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 = 4جند جدآ
 = 3جند
 = 2ممبأل
 =1راسب
-

إدا ىتفق النالب لي الحصأل ليو طمدير ممبأل لي ىحد ال وصصات لعيني
إلا ة الدارة ال دريبنة لالا ال وصص.

-

يمأم بال مننت المعننأو باإلشراف العميي م قب مجيس الخينة بناء ليو
طدريب ات الخينة ليو كنفنة إجراء ال مننت.
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أعضاء هيئة التدريس بالكلية
اإلسم

الوظيفة

التخصص

أ.د /فايز الشامى

عميد الكلية

العالج الطبيعى لصحة المرأة

أ.د /عمرو عبد الصمد ابو جازية

وكيل الكلية

العلوم االساسية للعالج الطبيعى

د /محمود محمد عويضة

استاذ مساعد

العلوم االساسية للعالج الطبيعى

د/.أنيس صالح سليمان

استاذ مساعد

الميكانيكا الحيوية

د /.إيمان عبد الفتاح محمد

استاذ مساعد

العالج الطبيعى لصحة المرأة

م /إبراهيم حمودة

مدرس

م.م /سيد حنورة

مدرس مساعد

العالج الطبيعى لألعصاب
العالج الطبيعى للباطنة

م /ياسمين صبرى رضوان

مدرس

العالج الطبيعى لألعصاب

د.م/محمود لبيب

مدرس

العالج الطبيعى للباطنة

د /السيد محمود عطوة

مدرس

العالج الطبيعى للباطنة

د /عمرو على الخضرى

مدرس

العالج الطبيعى للباطنة

د /احمد محمود قدرى

مدرس

العالج الطبيعى للجراحة
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األقسام اإلدارية المتعلقة

بتقديم خدمات للطالب
أولا :شئــون الطـالب
عزيزي الطالب :يسعد قسم شئون الطالب بالكلية أن يستقبل الطالب الجدد
لتقديم الخدمات الطالبية لهم وهي :

 .1إستخراج كارنيه الكلية وسداد الرسوم
يحصل الطالب علي إذن دفع الرسوم ليقوم بسدادها فيي خزينية الكليية
ثم يسلمها لمختص الفرسقة ليسجل بياناته أمام إسمه في السجل الخاص
به ويستخرج له الكارنيه.

 .2التحويل إلي الكلية وتعديل الترشيح
بالتنسيق اإللكتروني خالل  24ساعة من ظهور نتيجة الرغبات.

 .3نقل القيد
يتقدم الطالب بطلب بإسم السيد أ.د /عميد الكلية مرفقا ً بيه بيان سقيد من
الكلية المقيد بها الطالب عند التحويل من كلية مناظرة إلي فرسقة أعليي
من الفرسقة األولي يقوم الطالب بإرافاق طلبه للتحويل بصحيفة أحيوال
من الكلية المقيد بها الطالب.

 .4الكشف الطبي
يتقدم الطالب المريض إلي مسيئول الفرسقية ليحيرر ليه إسيتمارة تحوييل
إلي مستشفي طلبة الجامعة بكفرالشيخ (صيدلية  -عيادة -باطنة -رمد-
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جلدية -عظام -أنف وأذن وحنجيرة) لتحويليه للكشيف الطبيي وصيرف
العالج له وإذا لزم األمر إلي تحويل الطاليب إليي المستشيفي الجيامعي
بطنطا.

 .5اإلعتذار عن دخول اإلمتحان بسبب مرض
يتقدم الطالب إلي سقسم شئون الطالب لتحويله إلي اللجنة الطبية لتقرير
حالته الصحية.

 .6إستخراج إشتراك وسائل النقل
يحصييل الطالييب بإسييتمارة إشييتراك محطيية السييكك الحديدييية ومحطيية
أتوبيس وسط الدلتا ويقوم بملء بيانات اإلستمارة مرفقا ً بها صيورتان
للطالب وإيصال دفع الرسوم الدراسية ويقدمها للموظف المختص بعد
التأكد من البيانات يتوجه الطالب بها إلي محطة السكك الحديدية.
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 .7تأجيل تجنيد الطالب
للطالييب الحييق فييي تأجيييل تجنيييده حتييي سيين  28عاميا ً أو تخرجييه ميين
الكلية أو فصله وعلي الطالب أن يتقدم بقسم شئون الطالب بنموذج 2
جنييد ميين مكتييب البريييد وكييذلك البطاسقيية العسييكرية الخاصيية بالطالييب.
ويقييوم الموظييف المخييتص بمراجعيية البيانييات ويعتمييد النمييوذج وتتخييذ
اإلجراءات لتأجيل الطالب.

موقع قسم شئون الطالب بالكلية :الدار ال انو
طرق التصال:

 الموقع االلكترونى للكلية :
 صفحة الكلية على الفيس بوك :كلية العالج الطبيعى بجامعة
http://pt.kfs.edu.eg

كفرالشيخ
ثاني ا :رعــاية الشبــاب
أهـداف رعـاية الشبــاب:
-1
-2
-3
-4
-5

اإلهتمام باألنشطة الطالبية فى شتى المجاالت العلمية والثقافية والفنية
واإلجتماعية والرياضية.
تنمية القيم الروحية واألخالسقية بين طالب الكلية.
بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين
السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
إكتشاف مواهب الطالب وسقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
نشر وتشجيع تكوين األسر الطالبية ودعم نشاطها .
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 -6نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واإلجتماعية والفنية والثقافية والجوالة
ومعسكرات الخدمة العامة واإلرتقاء بمستواها وتشجيع المتميزين
فيها.
 -7اإلستفادة من طاسقات الطالب فى خدمة المجتمع بما يعود عليهم بالنفع
وعلى وطنهم الحبيب.

تقوم إدارة رعاية الشباب بالكلية بأداء الخدمات واالنشطة الطالبية والتى
يتلخص دورها فيما يلى :
 الرعاية الطالبية :اط ت ل طريق
أ -دراسييية ميييا يتعيييرض الطيييالب مييين مشيييكالت اجتماعيييية ونفسيييية
ودراسية ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها .
ب -محاوليية حييل مييا يعتييرض الطييالب ميين مشييكالت اسقتصييادية عيين
طريق صندوق التكافل االجتماعى .
حيث يهدف صندوق التكافل االجتماعى إلى :
 تحقييييق الضيييمان االجتمييياعى للطيييالب بصيييورة المختلفييية مييين تيييأمينورعاية اجتماعية .
 العميل عليى حيل المشيكالت التيى تواجيه الطيالب وتحيول بيينهم وبيييناالستمرار الهادىء فى دراستهم وتصرف اعانات الصيندوق للطيالب
على هيئة :
 المساهمة فى سداد الرسوم الدراسية . سداد رسوم االسقامة بالمدينة الجامعية .53
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 مساعدات مالية . المساهمة فى شراء الكتب الدراسية . شروط الحصول على المساعدات االجتماعية :






سيييحب إسيييتمارة مسييياعدة مييين سقسيييم رعايييية الشيييباب بالكليييية للوحيييدة
االجتماعية التابع لها الطالب .
احضار مفردات مرتب أو بيان معاش فى حالية وفياة الواليد أو شيهادة
ادراية بالدخل .
صورة من كارنية الكلية .
تقديم كل االوراق الخاصة بالمساعدات لمشرفة الفرسقة .
يتم دراسة تليك االوراق واالعيالن عين اإلسيماء بقسيم رعايية الشيباب
واستالم المساعدات المالية من خزينة الكلية .
ج -التغذية  :تقدم ادارة التغذية بمجمع الخدمات الطالبية بونات تغذية
لطالب الكلية المغتربين وغير المقمين بالمدنية الجامعية تكون
موجودة بقسم رعاية الشباب .

إتحاد الطالب:
اتحاد الطالب هو المسار الشرعى والمضمار الطبيعى الذى يطلق فييه طيالب
الجامعيية إبييداعاتهم وابتكيياراتهم فييى األنشييطة ميين خييالل لجييان إتحيياد الطييالب
المختلفة (الرياضى والجوالة والثقافى واألسر واالجتماعى والفنى).
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الشروط الواجب توافرها في عضو االتحاد:








أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون حسن السير والسلوك.
أن يكون مسددا لرسوم االتحاد.
أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لها يستثنى طالب الفرسقة
األولى.
أال يكون سقد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط
عضويته أو وسقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية ولجانها.
يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من
كل عام.

ال شروط الوا جب توافر ها للتر شح إلت حاد
الطالب:







ييتم سيحب اإلسيتمارة الخاصية باالنتخابيات مين إدارة رعايية الشييباب
بالكلية.
يتم كتابة اإلستمارة والتوسقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب
و أ .د عميد الكلية وتختم.
تسلم اإلستمارة إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية.
يصييدر سقييرار السيييد األسييتاذ الييدكتور رئيييس الجامعيية بتحديييد المواعيييد
والبرنامج الزمني لالنتخابات.
ال يحق ألي طالب اإلدالء بصيوته إال إذا كيان مقييدا بجيدول النياخبين
ويحمل إثبات شخصية وما يفيد سداد الرسوم.
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يقوم أ .د  /عميد الكلية بتشكيل لجان اإلشراف على سيير االنتخابيات
بقرار من سيادته.
يتيييولى جهييياز رعايييية الشيييباب اإلعيييداد والتجهييييز واإلشيييراف عليييى
االنتخابات.
إذا تعييذر تشييكيل إتحيياد الطييالب بالكلييية ألي سييبب ميين األسييباب يقييوم
أ .د /عميييد الكليييية بإصيييدار سقييرار بتعييييين إتحييياد طييالب الكليييية مييين
الطالب المتفوسقين والذين لهيم نشياط بيارز والمتضيمنين لحسين السيير
والسلوك.
يشكل مجلس إتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد األستاذ الدكتور
عميييد الكلييية أو ميين ينيبييه فييي ذلييك ميين بييين أعضيياء هيئيية التييدريس
وعضويته.
رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
أمنيياء وأمنيياء مسيياعدي لجييان مجلييس االتحيياد ميين الطييالب وينتخييب
الطييالب عأعضيياء المجلييسع ميين بييينهم أمينييا وأمينييا مسيياعدا للمجلييس
ويحضييير اجتماعيييات المجليييس رئييييس رعايييية الشيييباب ويكيييون أمينيييا
للصندوق.
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األنشطة المقدمة للطالب من خالل رعاية
الشباب
ً  :لجنةالنشاط الثقافى
أوال
يهدف النشاط الثقافى إلى اإلرتقاء بفكر وثقافة طالب الجامعة وتنمية المواهب
الشابه فى كافة المجاالت الثقافية المختلفة (األدبية والعلمية والدينية والقوميية)
وربط الشباب وتوعيته بقضايا الوطن وتنمية الشيباب ثقافييا ً أصيبح أميرا ً هاميا ً
فى ظل عصر ثورة المعلومات واالتصاالت.
وتختص لجنة النشاط الثقافى باألتى-:
.1
.2
.3
.4
.5

العمل على تنمية الطاسقات األدبية والثقافية للطالب.
تنظيم المسابقات األدبيية الحيرة فيى مجياالت الشيعر والزجيل والقصية
القصيرة والمقال.
تنظيييم مسييابقات دينييية فييى حفييظ القييرجن الكييريم وتجويييده واألحاديييث
النبوية والمعلومات الدينية.
إعداد مجالت الحائط وإصدارات دورية أدبية وثقافية.
إسقامة ندوات ثقافيية ودينيية وعلميية وييتم إستضيافة كبيار رجيال الفكير
والدين والثقافة والسياسة واألدب والصحة.
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ً  :لجنةالنشاط الفنى
ثانيا
تهدف لجنة النشاط الفنى إلى :
 .1تنمية وصقل المواهب الفنية وتدريبها على أيدى متخصصين .
 .2بث روح التعاون بين الطالب أثناء إسقامة النشاط .
 .3التعيييارف بيييين طيييالب الكليييية بعضيييهم وبعيييض وبيييينهم وبيييين طيييالب
الجامعيية وطييالب الجامعييات األخييرى أثنيياء اإلشييتراك فييى المسييابقات
الطالبية .
إختصاصات لجنة النشاط الفنى-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إسقامة معارض الفن التشكيلى فى الرسم والتصوير الفوتوغرافى .
إسقامة معارض أشغال فنية كأشغال الخشب والمعادن .
إسقامة معارض النحت والرسم على الزجاج والخزف .
إسقامة مسابقات الغناء الفردى والجماعى والعزف .
المشاركة فى مسابقة الفنون المسرحية .
المشاركة فى مسابقة الفن الشعبى .

ً  :لجنة
ثالثا

النشاط اإلجتماعى والرحالت
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وتهدف إلى:
 .1العمل على تنمية الروابط اإلجتماعيية بيين طيالب الكليية وبيين السيادة
أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
 .2بث روح التعاون بين طالب الكلية بعضهم بعض وتنمية روح الوالء
واإلنتماء لدى الطالب بوطنهم العزيز
 .3تمكين الطالب الغير سقادرين من مواصيلة الدراسية مين خيالل التكافيل
اإلجتماعى بالكلية .
 .4التعييرف علييى معييالم الييوطن األثرييية والسييياحية والمشيياريع العمالسقيية
الحديثة .
وتختص لجنة النشاط اإلجتماعى والرحالت-:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

بتنظييييم مسيييابقات فيييى األبحييياث اإلجتماعيييية عليييى مسيييتوى الكليييية أو
الجامعة والتى تتناول الظيواهر اإلجتماعيية التيى تسيتجد عليى السياحة
السياسية واإلعالمية.
تنظيم مسابقة بطولة الشطرنج على مستوى الكلية والجامعة .
تنظيم مسيابقة الطاليب والطالبية المثاليية عليى مسيتوى الكليية وبالتيالى
التصعيد على مستوى الجامعة.
إسقامة ندوات لمحاربة التدخين واإلدمان .
تنظيييم رحييالت ذات اليييوم الواحييد والييرحالت الطويليية إلييى المصييايف
والمشخاتى الجميلة بمصر لتعريف الطالب ببلدهم.
تقيييييديم المسييييياعدات اإلجتماعيييييية للطيييييالب المحتييييياجين واإلعانيييييات
اإلجتماعية من خالل صندوق التكافل اإلجتماعى بالكلية.
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رابعا :اللجنة

الرياضية

وتهدف إلى:
اسقامية النشياط الرياضيي بالكليية بالتنسييق ميع إدارة النشياط الرياضيي بياإلدارة
العامة لرعاية الشباب بتنفيذ دوري في األلعاب الجماعية للطالب في العياب (
كييرة القييد م – كييرة السييلة – كييرة اليييد – الكييرة الطييائرة ) ومسييابقات األلعيياب
الفردييية ( تيينس الطاوليية  -العيياب القييوى – رفييع األثقييال – كمييال األجسييام –
المصارعة – الجودو – المالكمة – الكاراتيه – السباحة – التنس االرضى –
االسكواش – اللياسقة البدنية – مصيارعة اليذراعين – كيرة السيرعة – السيالح
– الجمباز ) كما يقام دوري الجامعة للطالبات في األلعاب ( كرة اليد – كيرة
السلة – الطائرة – تنس الطاولة ) تقام مسابقات فرديية للطالبيات فيي ( العياب
القيييوى – تييينس أرضيييى – كيييرة السيييرعة – االسيييكواش – اللياسقييية البدنيييية –
مصييارعة الييذراعين – الجمبيياز – السييباحة – الكاراتيييه – التايكنييدو ) ويحييق
للطالب الجدد االشتراك في األنشطة الرياضية المختلفة بعد اجتياز اختبيارات
المشاركة
وتختص اللجنة الرياضية :
-1
-2
-3
-4

العمييل علييى تنمييية الييروح الرياضييية بييين طييالب الكلييية وبييين السييادة
أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
بث روح التعاون بين طالب الكلية بعضهم بعض وتنمية روح الوالء
واإلنتماء لدى الطالب بوطنهم العزيز .
تنظيم مسابقات الدورى الداخلى على مستوى الكلية والجامعة .
التعييارف بييين طيييالب الكلييية بعضيييهم وبعييض وبيييينهم وبييين طيييالب
الجامعيية وطييالب الجامعييات األخييرى أثنيياء اإلشييتراك فييى المسييابقات
الطالبية .
63

الدليل اإلرشادي للطالب
كلية العالج الطبيعى

خامسا  :لجنة
والمعسكرات

الجوالة والخدمة العامة

وتهدف إلى:
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 .1ممارسة أنشطة الجوالة والخدمة العامة هو المساهمة فى تنمية الشباب
فييى كافيية الجوانييب البدنييية والعقلييية والروحييية واالجتماعييية والفنييية
واإلستفادة من سقدراتهم فى خدمة مجتمعهم.
 .2ممارسيية أوجيية األنشييطة الكشييفية التييى تمييارس فييى الخييالء وذلييك ميين
خالل العمل بالوعد والقانون الكشيفى لخليق ميواطن صيالح يفييد نفسيه
وبلده .
وتختص لجنة الجوالة والخدمة العامة
والمعسكرات -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

تدريب الجوالين والجواالت على المهارات والفنون الكشفية .
إعداد وتدريب وتأهيل القادة الطبيعين وذلك باإلسيتعانة بميدربين مين
اإلتحاد األسقليمى للكشافة.
تسجيل الفرق الكشفية ومتابعتها بالجمعيات األسقليمية .
المشاركة فى اإلحتفال بالمناسبات القومية والدينية .
إسقامييية معسيييكرات العميييل ( تشيييجير – دهانيييات – تجمييييل – الفتيييات
إرشادية).
المشاركة فى مشروع محو األمية .
المشاركة فى حمالت التوعية للموضوعات التى تطيرح عليى السياحة
(عمالة األطفال – أنفلونزا الطيور والخنازير – اإلدميان والتيدخين –
الحقوق السياسية للمرأة – الزواج العرفى – ختان اإلناث)
التدريب على المشروعات الصغيرة وكيفية عمل دراسات الجدوى.
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سادسا :لجنة األسر الطالبية
األسيير الطالبييية هييي تنظيييم منبثييق ميين لجنيية األسيير باتحيياد طييالب
الكلييييية الغييييرض منييييه تنمييييية روح التعيييياون بييييين الطييييالب وكييييذلك
بيييينهم وبيييين أسييياتذ تهم ،وتوسييييع سقاعيييدة ممارسييية األنشيييطة الطالبيييية
االجتماعييييية والثقافييييية والفنييييية والرياضييييية التييييي تسيييياعد الطييييالب
عليييييى صيييييقل ميييييواهبهم وتنميييييية سقيييييدراتهم ومهييييياراتهم واسيييييتثمار
أوسقيييات فيييراغهم .وتنشييي كيييل أسيييرة العيييدد اليييذي تيييراه مييين اللجيييان
التيييييي تييييينظم األنشيييييطة مثيييييل اللجنييييية االجتماعيييييية أو الثقافيييييية أو
الرياضييييية أو الييييرحالت علييييى أن يكييييون لكييييل لجنيييية مقييييرر ميييين
الطالب وبرنامج محدد.
تكوين األسر الطالبية:
.1

.2

.3
.4

يفيييتح بييياب تسيييجيل األسييير لكيييل كليييية خيييالل الشيييهر األول مييين العيييام
الدراسيييي عليييى أن يكيييون جخييير موعيييد العتمييياد األسييير مييين الجامعييية
نهاييييية شييييهر ديسييييمبر ميييين كييييل عييييام وال يجييييوز ألي أسييييرة مزاوليييية
نشاطها إال بعد صدور سقرار باعتمادها.
يتقييييدم الطالييييب مقييييرر األسييييرة ومعييييه طالييييب ممثييييل عيييين كييييل فرسقيييية
دراسييييية بالكلييييية إلييييى أحييييد األسيييياتذة أعضيييياء هيئيييية التييييدريس بطلييييب
رغبيييتهم فيييي تكيييوين أسيييرة برييييادة سييييادته ومرفيييق بيييه أهيييداف األسيييرة
والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التمويل الخاصة باألسرة.
يتييييولى األسيييييتاذ الييييدكتور عضيييييو هيئييييية التييييدريس دراسييييية البرنيييييامج
واسقتييييراح مييييا يييييراه سيييييادته ميييين تعييييديالت بمييييا يتمشييييى مييييع الييييروح
الجامعية والتقاليد واألعراف السائدة في محيط الجامعة.
يعيييرض الطليييب بعيييد الدراسييية للسييييد أ .د /عمييييد الكليييية بشيييأن اتخييياذ
االجراءات الخاصة ويرفع للجامعة للموافقة على تكوين األسرة
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وتتخذ اإلجراءات التالية:
 تعليين إدارة رعاييية الشييباب بالكلييية عيين سقيييام األسييرة بوضييوح لجميييع












الطالب من خالل لوحات اإلعالنيات وفيي أمياكن التجمعيات الطالبيية
وذلك في مدة أسقصاها أسبوع من تاريخ موافقة أ .د /عميد الكلية.
يتقدم الطالب الذي يرغب في االنضيمام لألسيرة شخصييا بطليب عليى
النمييوذج المعييد برعاييية الشييباب يوضييح فيييه اإلسييم والفرسقيية والعنييوان
ومعتمييد ميين شييئون الطييالب بالكلييية وال يجييوز للطالييب االنضييمام فييي
أكثر من أسرة.
يشييترط فييي الطالييب المتقييدم لالنضييمام لألسييرة أن يكييون ميين الطييالب
المنتظمين الذين ينطبق عليهم شروط عضوية االتحاد.
ال يقييل عييدد طييالب األسييرة عيين خمسييين عضييوا وال يزيييد عيين 75
عضوا.
تعتمييد اإلسييماء ميين أ.د /عميييد الكلييية وترسييل جميييع أوراق األسييرة
العتمادهييا ميين الجامعيية وال تقييوم األسييرة بمزاوليية نشيياطها إال بعييد
اعتمادها من الجامعة.
األسرة التي تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللوائح المنظمة
للعمل الطالبي يكون من حق أ .د /عمييد الكليية وإدارة الجامعية وسقيف
نشاطها وإلغاء تشكيلها.
يشكل لكل أسرة مجلس إدارة
تعد كل أسرة من كل عام تقريير عين نشياطها ويعتميد مين أ .د  .رائيد
األسرة ويقدم إلى أ .د /عميد الكلية ويتولى سيادته إعداد تقريير شيامل
عن جميع األسر ويرفع للجامعة

67

الدليل اإلرشادي للطالب
كلية العالج الطبيعى

ويقدم النشاط األسرى لطالبه األنشطة
التالية:
 .1المسابقات الثقافية.
 .2برنامج أعرف بلدك.
 .3المهرجان السنوى لألسر
 .4تنظيم الرحالت الترفيهية بين األسر.
 .5مسابقات إجتماعية .
 .6االشتراك فى أنشطة ومسابقات الجامعات المصرية.
 .7مشروعات خدمة البيئة والمجتمع.
 .8دورات إعداد القادة والتعليم المدني
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سابعا  :نادى العلوم
ويهدف النادى إلى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نشيير الييوعى العلمييى والثقافيية العلمييية واكتشيياف المواهييب العلمييية
وتنميتها.
غرس روح التعاون فى نفوس الطالب والعمل بروح الفريق .
اإلكتشاف المبكر للطالب المبتكرين والمتميييزين علمييا ً وتيدعيمهم
علميا ً ومعنويا ً وتوفير المناخ المناسب لصقل مواهبهم .
مساعدة الطالب فى تحقيق أفكارهم وخططهم واكتشيافاتهم العلميية
والوصول بها إلى براءة اإلختراع .
إكساب الطالب المهارات التطبيقية واليدوية فيى المجياالت العلميية
المختلفة.
إكساب الطالب المهارات التطبيقية واليدوية فيى المجياالت العلميية
المختلفة.
تييدعيم العالسقييات اإلجتماعييية بييين الطييالب بعضييهم الييبعض وبييينهم
وبين أعضاء هيئة التدريس.
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مجاالت وأنشطة نادى العلوم-:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

شعبة الكمبيوتر .
شعبة األليكترونيات .
شعبة اإلبتكارات واالختراعات .
شعبة الهندسة الوراثية .
شعبة الخيال العلمى .
علوم الفضاء والطيران .
رحالت علمية .
علوم البيئة والجيولوجيا .
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شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية
 -1أن يكون الطالب مقيدا ً منتظما ً بإحدى كلييات الجامعية فيي أسقسيام الليسيانس
أو البكالوريوس وليس من طالب االنتساب .
 -2أال يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة
منهييا والتييي يييرى مجلييس إدارة المييدن الجامعييية سييهولة المواصييالت منهييا
واليها
 -3أال يكون سقد صدر ضد الطاليب أو الطالبية عقوبية تأديبيية مين جامعية كفير
الشيخ أو من الجامعات األخرى في العام الجامعي السابق .
 -4أال يكيون سقييد وسقييع علييى الطالييب أو الطالبية والتييي سييبق لييه اإلسقاميية بالمييدن
الجامعية عقوبة الحرميان مين اإلسقامية فيي العيام السيابق  .ويجيوز لمجليس
إدارة المدن سقبول الطالب بالمدينة في الحيالتين الميذكورتين إذا رأى وجهيا ً
لذلك.
 -5عدم التدخين نهائيا داخل أسوار المدينة وجميع مرافقهيا ومين يخيالف ذليك
يفصل فورا ويعرضه للمسائلة التأديبية .
 -6أال يكييون مسييتحق عليييه مبييالا للمييدن الجامعييية فييي العييام السييابق أو اى
مستحقات مالية أخرى .
 -7أن تثبت لياسقته صحيا
 -8أال يكون متزوجا أو موظفا بالحكومة أو القطياع العيام وإذا أخفيى الطاليب
أو الطالبيية هييذا الوضييع واتضييح بعييد ذلييك يفصييل فييورا ويعييرض للمسييائلة
القانونية والعقوبات التأديبية
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 -9يعتبيير الطالييب متنييازالً عيين حقييه فييي اإلسقاميية بالمدينيية إذ لييم يسييدد الرسييوم
المطلوبة خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إعالن نتيجة سقبوليه بالمدينية .
ويحق للس يد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس إدارة الميدن بنياء عليى اسقتيراح
مييدير عييام المييدن إحييالل الطالييب التييالي بييدالً منييه وذلييك مميين تتييوافر فيييه
شروط اإلسقامة بالمدينة.على أنه يجوز بناء عليى اسقتيراح ميدير عيام الميدن
وموافقة السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس إدارة الميدن الجامعيية إعيادة
سقبول الطالب بالمدينة إذا تقدم بعذر مقبول عن سبب تأخره في السداد بعيد
سداد نسبة  %10من سقيمة المظروف كمصاريف أداريية وتسيديد الرسيوم
كاملة من تاريخ سقبوله.
 -10تنتهي إسقامة الطالب بالمدينة بانتهاء إمتحانات الكلية المقيد بها ويجوز أن
يستمر في اإلسقامة خالل العطلة الصيفية إذا كانت ظروف دراسته تقتضيى
ذلييك ويشييترط أن يقييدم شييهادة ميين الكلييية تثبييت وجييود دراسيية صيييفية لييه
منتظمة وذليك بيدون تغذيية ويحاسيب عليى كيل ييوم بواسقيع عشيرون سقرشيا ً
يوميا ً بحد أسقصى خمسة جنيهات شهريا ً مع تحصيل مقابل تحسين الخدمية
كاملة .
 -11يكون القبول بالمدن الجامعية سقاصرا ً على عام جامعي واحد ويحدد عيدد
المقبولين في أول كل عام جامعي وذلك فيما عدا طالب الفرق النهائية من
الكليات التي تستمر الدراسية بهيا إليى ميا بعيد شيهر يونييو فتسيتمر إسقيامتهم
حتى نهاية اإلمتحان على أن يستمر العمل باألوراق المقدمة منهم في أول
العام الجامعي السابق
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المكتبـــة
تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوير وتنمية العملية التعليمية داخل الكلية وذلك
عن طريق اسقتناء وتوفير الكتب والمراجع العربية واالجنبية ومتابعة احدث
الطبعات من معرض القاهرة الدولى للكتاب ودور النشر وشراء الدوريات
االجنية عن طريق مراسلة الناشرين بالخارج وكذلك شراء الدوريات العربية
من دور النشر المختلفة كما تقوم باسقتناء المجالت العلمية من الجامعات
المصرية وجامعات الدول العربية
ـ شروط اإلستعارة الخارجية:
 -1للطالب الحق فى اإلستعارة فى حدود عدد  2كتاب.
 -2أن يكون الطالب مسددا ً للرسوم الدراسية.
 -3غير ذلك من الطالب ال حق له فى اإلستعارة.
ـ كيفية إستخراج كارنيه اإلستعارة.
 أن يكون الطالب مسدد للرسوم الدراسيه.
 يسلم الطالب إستمارة ضمان تستوفى بياناتهاوتختم بشعار الجمهورية
 يقدم الطالب إستمارة ومرفق بها عدد  2صورة الى أمين المكتبة
 يقوم أمين المكتبة بتسليم الطالب الكارنيه ويحدد له عدد ايام
اإلستعارة الخارجية اما الداخلية فهى فى جميع ايام االسبوع
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وحدة اإلنترنت والحاسب اآللى
يقدم وحدة االنترنت الخدمات التالية :
 طباعة االبحاث واالوراق العلمية من االنترنت .
 خدمة البريد االليكترونية .
 اسقامة الدورات في مجال الحاسب االلى .
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العيـــادات الخــارجيــة
الرؤيـــة:
التميييييز والريييييادة و اإلرتقيييياء بمهنيييية العييييالج الطبيعييييى ميييين خييييالل تقييييديم
خييييدمات عالجييييية فييييى مجييييال التخصييييص وتييييدريب طييييالب كلييييية العييييالج
الطبيعى بأستخدام احدث األجهزة والتقنيات الحديثة.
الرسـالــة:
كعيييييادة خارجييييية تعليمييييية لهييييا دور فعييييال وميييي ثر فييييى المجتمييييع تهييييدف
رسييييالتنا الييييى تقييييديم خدميييية عالجييييية لكافيييية أفييييراد المجتمييييع علييييى أعلييييى
مسييييتوى ميييين الرعا ييييية الصييييحية بغييييض النظيييير عيييين الديانيييية أو العييييرق أو
الجنسيييية او القيييدرة الماليييية  .هيييذا باإلضيييافة إليييى القييييام بيييدور إيجيييابى فيييى
توعيييية المرضيييى بإ تبييياع القواعيييد الصيييحية السيييليمة لمنيييع حيييدوث مشييياكل
مستقبلية مرتبطة بالجهاز العضلى الهيكلى أو الجهاز العصبى.
أهداف العيـــادات الخــارجيــة
تعمييل العيييادات الخارجييية لكلييية العييالج الطبيعييى – جامعيية كفيير الشيييخ علييى
تحقيق األهداف التالية -:
أ -تقديم الخدمات التعليمية فى مجال التخصص
 -1التدريب االكلينيكى لطلبة كلية العالج الطبيعى مرحلة البكالوريوس.
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 -2تدريب طلبة االمتياز فى مجال التخصص.
 -3تدريب طلبة الدراسات العليا فى مجال التخصص.
 -4إجييراء األبحيياث العلمييية التييى تسييتهدف تقييديم الخييدمات الصييحية فييى
مجال التخصص .
 -5إجراء األبحاث الخاصة بخدمة البيئة فى مجال التخصص.
ب -تقديم الخدمة الصحية فى مجال العالج الطبيعى
 -1تقديم خدمات العالج الطبيعى المتميزة والمتطورة ألفراد المجتمع
 -2زيادة الوعي الصحي فى مجال العالج الطبيعى.
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برنامج التربية العسكرية

بنيييياء علييييى موافـقييييـة مجييييـلس الشعـييييـب فييييي  1973/5/6اصـييييـدر السيييييد
رئييييييس الجمهوريييييية سقيييييرار جمهيييييوري بإصيييييدار القيييييانون رسقيييييم  46لسييييينة
 1973بتيييدريس التربيييية العسيييكرية بمرحلييية التعلييييم الجيييامعي ( الليسيييانس
والبكيييييالوريوس ) بغيييييرض تنمييييييـة اليييييوعي العسيييييكري ليييييـدى الطـيييييـالب
وتنشييئة أجيييـال ميين الشبيييـاب تصـلييـح لتأدييية الخدمييية العسييكرية وذلييك وفقيييا
لميييا حددتيييه وزارة اليييد فاع بالتنسييييق ميييع الجامعيييات المصيييرية مييين خيييالل
إنشاء إدارة التربية العسكرية بكل جامعة
هيييذا وسقيييد وافيييق مجليييس الجامعييية بجلسيييته المنعقيييدة فيييي 1995/ 7/3عليييى
بييييدء تييييدريس مييييادة التربييييية العسييييكرية للطييييالب الييييذكور الييييذين يحملييييون
الجنسيييية المصيييرية والمقييييدين بالفرسقييية اإلعداديييية واألوليييى بالكلييييات التيييي
ليييس بهييا فرسقيية إعدادييية وذلييك اعتبييارا ميين العييام الجيييامعي 1996/1995
وذليييك عييين طرييييق دورات تدربيييية وتدرسييييه عليييى أن يراعيييى عيييدم مييينح
الطاليييب درجييية ( الليسيييانس والبكيييالوريوس ) إال بعيييد اجتييياز دورة التربيييية
العسييييكرية بنجيييياح وعلييييى ذلييييك فيييينحن نهيييييب الطييييالب ضييييرورة حضييييور
دورة التربية العسكرية في المواعيد التى تحددها الجامعة
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الخـــــاتمـة
نأميييل ان نكيييون سقيييد وفقنييي ا بفضيييل ع وعونيييه فيييي اعيييداد هيييذا اليييدليل ليكيييون
مرشدا لكم في خطواتكم داخل الكلية .
كمييا نييدعوكم الييى ممارسيية نشيياطكم ميين خييالل سقسييم رعاييية الشييباب فيينحن
هنيييا لحيييل مشيييكالتك وممارسييية نشييياطك لتحقييييق اهيييدافك وترسقيييية طموحاتيييك
وتطييييوير ابتكاراتييييك لنصييييل بييييك الييييى التأهيييييل رفيييييع المسييييتوى واالعييييداد
األسمى كى تالحق تطورات العصر في ظل وطننا الحبيب .

مع أطيب المتنيات ابلعام اجلديد
أرسة رعاية الش باب
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