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  ماجد عبد التواب القمري / األستاذ الدكتور 

                              
یسعدني أن أرحب بكم في جامعة كفر الشیخ 

. سائال المولى عز وجل أن یكون ھذا العام الجامعي عام خیر لكم جمیعًا 
ى خطواتكم في مرحلة التعلیم الجامعي ، أرحب بكم أبنائي وانتم تخطون أول

وقد حققتم أمًال عزیزا باجتھادكم ، وأرجو أن یكون التحاقكم بالجامعة 
. استمرارًا لمسیرة الجّد واالجتھاد لتحققوا طموحاتكم وتكونوا طاقات خّلاقة 

فعلیكم االلتزام بالتقالید الجامعیة ، واالجتھاد . حتى تحققوا ما تطمحون إلیھ 
ب العلم واإلقبال على المشاركة في األنشطة الطالبیة التي تنمي في طل

وإننا في جامعتنا نضع . قدراتكم الذاتیة ، وتكسبكم قیم االنتماء والعطاء 
كافة إمكانیاتنا لتحقیق رسالة الجامعة في إعداد أجیال تتسم بالقدرة على 

وقد نالت . التجدید واإلنتاج والتعامل مع أسالیب التكنولوجیا المعاصرة 
جامعتكم نصیبًا وافرًا من التطویر والتحدیث یتمثل في البنیة التحتیة 
والمنشآت الحدیثة وتجھیزات المعامل والمكتبات وقاعات المحاضرات 
ووسائل التكنولوجیا المعاصرة ، إضافة إلى ما وّفرتھ الجامعة ألبنائھا 

اضیة والفنیة الطالب من خدمات ورعایة صحیة واجتماعیة واألنشطة الری
وقد ھیأت لكم الجامعة كل الوسائل واألسالیب التي تفتح أمامكم آفاقًا جدیدة . 

تحقق طموحاتكم ، وعلیكم أن تستثمروا ھذه اإلمكانیات المتاحة لنحقق 
 . لوطننا ما ننشده من رخاء وازدھار 

 
 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

 

  ي عبد الرازق الدسوق/ األستاذ الدكتور 

 
 
 
  "وقل أعملوا فسري ى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون " 

  صدق اهللا العظيم            

   طلبة وطالبات كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ ......أبنائي األعزاء
ی~~سعدني أن أرح~~ب بك~~م ف~~ي رح~~اب جامع~~ة كف~~ر ال~~شیخ وھ~~ى تخط~~و  

وات ثابت~ة لألم~ام وتق~ف ش~امخة وس~ط أقرانھ~ا م~سلحة بنخب~ة م~ن أبنائھ~ا                بخط
األس~~اتذة وأن~~ھ لفخ~~ر لن~~ا جمیع~~ًا وجودن~~ا داخ~~ل ھ~~ذه القلع~~ة والج~~اري اس~~تكمال  
ان~~شأتھا بع~~د وب~~الرغم م~~ن ذل~~ك ف~~نحن ن~~ضع كاف~~ة اإلمكانی~~ات لتحقی~~ق رس~~الة    

وذل~ك   إعداد إنسان مصري قادر على المواجھ~ة تح~دیات الع~صر             فيالجامعة  
 الثق~~افي ال~~وعيبتھیئ~~ة البح~~ث العلم~~ي وإدخ~~ال التكنولوجی~~ا الحدیث~~ة وتعمی~~ق    

 إن~سان   في المتطلبات األساسیة    ھيإلثراء عقلیة أبنائنا الطالب فھذه العناصر       
  .العصر الجدید 

  أبنائي األعزاء 
 تف~~تح أم~امكم أف~~اق جدی~دة تحق~~ق   الت~ي لق~د ھی~~أت الجامع~ة ك~~ل الوس~ائل واألس~~باب    

 ممارس~ة األن~شطة الطالبی~ة      ف~ي أھًال بكم طالب للعم~ل والمعرف~ة ومرحب~ًا بك~م            طموحاتكم ف 
الھادفة منتظرین منكم أداء دوركم الطالبي بكفاءة ولتدور المنظومة التعلیمیة وتدور عجلة          

   . بالجامعةالعلمياإلنتاج 
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  علي امحد أبو شوشة/ األستاذ الدكتور 


 

  :أبنائي األعزاء 
باألصالة عن نفسي ونیابة عن أعFضاء ھیئFة التFدریس یFسعدني             
أن أتوجFFھ إلFFیكم بFFأخلص التھFFاني بمناسFFبة بدایFFة العFFام الدراسFFي الجدیFFد    

بكFFم جمیعFFًا وأنFFتم تخطFFون أولFFي خطFFواتكم فFFي مرحلFFة التعلFFیم   وأرحFFب 
الجFFامعي بجامعFFة كفFFر الFFشیخ والتFFي تعتبFFر صFFرحًا مFFن صFFروح العلFFم     

وإدارة الكلیFFة تFFضع كFFل إمكانیاتھFFا المتاحFFة ... والمعرفFFة ومنFFارًا للفكFFر 
لخدمة أبنائھا الطالب من أجل إعالء منارة العلم لكي تنیر لكFم الطریFق        

  . تسیرون على ھدیة وتكون منھاجًا
وإني أنتھز ھذه الفرصة الطیبة ألدعوكم إلFي بFذل قFصارى جھFدكم فFي                
سFFبیل تحFFصیل العلFFم والتFFزود بFFھ حتFFى یكFFون النجFFاح حلFFیفكم فFFي شFFتي   

  .مجاالت الحیاة 
وأوصیكم بالمحافكة على الخصوصیة الكقافیة والتحلي بFالقیم والمبFادئ     

  . والسلوك القویم 
  یر والعطاء لبلدنا الحبیب مصروفقنا اهللا جمیعًا للخ

  عمید الكلیة                                             
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  حممود فوزي الفطاطري / األستاذ الدكتور 

 
  

.....  

، ی~سعدنا أن نك~ون لك~م آب~اء وم~ربین ومعلم~ین              ، في مستھل حیاتكم الجامعی~ة      
نعدكم أن نب~ذل ك~ل م~ا ف~ي وس~عنا لت~وفیر ك~ل م~ا م~ن ش~أنھ أن ی~ساعدكم عل~ى                 

  .وأعمق شعورا ووجدانا ، اجتیاز المرحلة الجامعیة وأنتم أكثر وعیا وعلما 

ول~ن  ، ن قادر على حل مشكالت الحیاة  ھدف الجامعة األساسي ھو تربیة إنسا     
والم~شاركة ف~ي    ، یتأتى ذلك إال بالحرص عل~ى التح~صیل العلم~ي لبن~اء العق~ل               

كاف~~ة الن~~شاطات الت~~ي ت~~سھم ف~~ي بن~~اء الج~~سم والوج~~دان وص~~وال إل~~ي إن~~سان       
  .متوازن عقلیا وجسمیا ونفسیًا 

، فل~~یس مح~~صورا ف~~ي إط~~ار الكت~~اب     ، أم~~ا التح~~صیل العلم~~ي ف~~ي الجامع~~ة     
وم~ن  ، الجامعة ال تعرف المنھج المقرر ؛ منھج الجامعة یتسع باتساع الحیاة            ف

ثم فإنا نتوقع أن یتسع عق~ل الطال~ب لی~ستوعب م~ا ف~ي مكتب~ة الكلی~ة م~ن عل~وم                  
، ل~~یس عل~~ى م~~ستوى ال~~شعبة الت~~ي ی~~درس بھ~~ا فح~~سب  ، وفن~~ون وآث~~ار وآداب 

  ولكن على مستوى كل الشعب ؛ أقصد على مستوى الحیاة كلھا 
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  خالد عبد الفتاح الطلي / األستاذ الدكتور 

 
 

 اآلدابالمشاركة المجتمعیة ھي أحد المحاور الھامة للقدرة المؤسسیة لكلیة 
 . للكلیةوالخارجيوالتي تستطیع من خاللھا خدمة المجتمع الداخلي 

للكلیة تشمل تقدیم مجموعة من األنشطة ألعضاء  الداخليخدمة المجتمع 
 مجموعة من فيھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب والعاملین وتتمثل 

البرامج المتنوعة مثل برامج التوعیة الصحیة والبیئیة والندوات وورش 
  .العمل المتخصصة والبرامج التدریبیة للطالب

ر متطلبات األمن والسالمة للكوادر وأیضا العمل على تأمین بیئة العمل بتوفی
البشریة وجمیع مرافق البنیة التحتیة بالكلیة وكذلك التواصل مع الخریجین 

  . التدریب المستمر وتوفیر فرص عمل لھمفيللمساعدة 
خدمة المجتمع الخارجي للكلیة من مؤسسات المجتمع المدني تتم من خالل 

رامج التدریب المیداني للطالب مشاركتھم بالفعالیات التي تنظمھا الكلیة وب
والبرامج المؤھلة لسوق العمل للخریجین وكذلك التعاون المشترك في 

  .المشاریع البحثیة التطبیقیة وورش العمل لحل مشكالت صناعیة وبیئیة فعلیة

ویمتد ھذا التعاون من خالل الخدمات واألعمال المقدمة لھم من المراكز 
كلیة، ولتعمیق مفھوم المشاركة المجتمعیة والوحدات ذات الطابع الخاص بال

انتھجت الكلیة نظام طموح لتوقیع برتوكوالت تعاون مع العدید من الجھات 
  .الخارجیة

وأخیرا أدعو جمیع األطراف المجتمعیة من مؤسسات المجتمع المدني 
وزمالئي من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والعاملین وأبنائي 

 الفعالة في جمیع األنشطة والبرامج المقدمة من شئون الطالب للمشاركة
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لتحقیق أقصى معدالت المشاركة المجتمعیة 

  .لنحقق ما نأمل إلیھ من رقى وتقدم
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   احلايس  إبراهيمحممد / األستاذ                

 

  .....أبنائي وبناتي الطالب الجدد بكلیة اآلداب    

انطالقًا من رس~التنا ال~سامیة م~ن أج~ل      و.الكنانة ض  أمل مصر الحبیبة أر   انتم  

 تنعم بنور علمائھا الكرام، كان التي بكلیتنا العریقة وجامعاتنا المتألقة      االرتقاء

لزامًا علینا جمیعا أن نبذل مزیدا من الجھد كًال فى موقع~ھ م~ن أج~ل الوص~ول              

 ومی~~ز ذ خ~~ریج متإع~~داد ف~~ي یتمث~~ل وال~~ذي لكلیتن~~ا االس~~ميإل~~ى تحقی~~ق الھ~~دف 

 كاف~ة  ف~ي كفاءة علمیة وعملی~ة عالی~ة ق~ادرة عل~ى تلبی~ة متطلب~ات س~وق العم~ل                 

 . كاف~~~~~~~~~~~~~~~~~~ة الع~~~~~~~~~~~~~~~~~~صورعلم~~~~~~~~~~~~~~~~~~ھاألم~~~~~~~~~~~~~~~~~~اكن وأن یواك~~~~~~~~~~~~~~~~~~ب 

  

  "وفقنا اهللا جمیعا لخدمة وطننا وأداء رسالتنا على أكمل وجھ إن شاء اهللا  " 
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   وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

مFFع إشFFراقھ العFFام الدراسFFي الجدیFFد وبكFFل الحFFب والتقFFدیر نلتقFFي  

معكم على صفحات ھذا الدلیل والذي نبFدأ فیFھ بتھنئFتكم بالعFام الدراسFي         

الجدید ونخص بالتھنئة الطالب الجدد وأننFا نقFدم ھFذا الFدلیل لكFي یكFون        

م مFن أجFل توضFیح معFالم الكلیFة وإلقFاء الFضوء علFى مFا یھF                  لھFم   مرشدًا  

ونFدعوكم لالشFتراك    ، الطالب وأیضًا إبراز األنشطة الطالبیFة المختلفFة         

بھذه األنشطة الطالبیFة وتFسجیل أسFمائكم بFإدارة رعایFة الFشباب بالكلیFة            

ومعرفFFة مواعیFFد المباریFFات والمFFسابقات المختلفFFة مFFن خFFالل المFFشرفین  

  . االجتماعیین والریاضیین بالقسم 

 ىز البطFFوالت والمراكFFز المتقدمFFة علFF مFFع تمنیاتنFFا لكFFم بFFالتوفیق وإحFFرا 
  .......مستوي الكلیة والجامعة 

  

  أسرة رعایة الشباب
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 :رؤية الكلية 

 جامعة كفر الشیخ كلیة متمیزة في مجاالت العلـوم اإلنسـانیة –كلیة اآلداب 
   . على المستوى المحلى واإلقلیمي 

  
 

 :رسالة الكلية 

 إلى نشر الثقافة والمعرفة في مجاالت جامعة كفر الشیخ–كلیة اآلداب  تسعى
اإلنسانیة واالجتماعیة واللغات في المجتمع من خالل إعداد خریج  العلوم
بالقدرة على المنافسة في سوق العمل و إجراء بحوث علمیة توظـف  متمیز

  . البیئة المحلیة و اإلقلیمیة في إطار من القیم االرتقائیة  بمـا یخـدم 

  

 

 :غايات الكلية 

عداد خریجین على قدر عال من التمیز في تخصصات العلوم إ -١
  .اإلنسانیة بشتى فروعھا 

إعداد باحثین لدیھم القدرة والكفاءة علي تطویر البحـث العلمـي  -٢
 . بالكلیـة بمـا یؤدي إلي االرتقاء بالفكر اإلبداعي في مجال العلوم اإلنسانیة

یر من خالل تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة الستمراریة التطو -٣
 . مشروعات تزید من المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة المحیطة

التطویر المستمر للمنظومة العلمیة واإلداریة في الكلیة بما یتفق مع  -٤
 . معاییر الجودة

تأھیل الكلیة لكي تتقـدم لالعتمـاد مـن الھیئـة القومیـة لضـمان جـودة  -٥
 . التعلـیم واالعتماد
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 ٩  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  

  الكلية ية بالعلم قساماأل
   ھي  قسم١٢تضم كلیة اآلداب 

  

 قسم اللغة العربیة  ١
  وادابھا

  علم االجتماع  ٩   قسم الفلسفة  ٥

قسم اللغة   ٢
قسم علم   ١٠  قسم اللغات الشرقیة  ٦   وادابھااالنجلیزیة

  النفس 

 قسم اللغة الفرنسیة  ٣
  قسم الجغرافیا ونظم   ٧  وآدابھا

  قسم التاریخ  ١١   الجغرافیة المعلومات

 قسم المكتبات  ٨  قسم اآلثار  ٤
  قسم اإلعالم  ١٢  والمعلومات

  :  ویتم تشعیب الطالب في أقسام 

اآلثFار المFصریة    :  إلى ثالث شعب ھFي       الفرقة الثانیة  من   اآلثار
كمFFا یFFتم تFFشعیب   . واآلثFFار الیونانیFFة الرومانیFFة   ، واآلثFFار اإلسFFالمیة  ، 

، الFصحافة   ، اعFة   اإلذ:  إلFى ثFالث شFعب ھFي           اإلعFالم  الطالب في قسم  
 نظFFFمقFFFسم الجغرافیFFFا وویFFFتم تFFFشعیب الطFFFالب فFFFي  . العالقFFFات العامFFFة 

شFFFعبة :  إلFFFى شFFFعبتین ھFFFي  الفرقFFFة الثالثFFFةمFFFن المعلومFFFات الجغرافیFFFة 
والخFFFرائط وشFFFعبة المFFساحة  ، الجغرافیFFا ونظFFم المعلومFFFات الجغرافیFFة    

   .  السیاسیةة شعبة الفلسفة العامة وشعبة الفلسفإلىوقسم الفلسفة 

تقوم إدارة الكلیة في بدایة كل عام دراسFي بعمFل تنFسیق داخلFي               
یحFدد مجلFس الكلیFة أعFداد     ، لتوزیع الطالب على أقسام الكلیFة المختلفFة      

الطFFFالب المقبFFFولین فFFFي األقFFFسام المختلفFFFة تبعFFFًا للعFFFدد مFFFن المعFFFاییر        
  .والضوابط 

K afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ
afrelsheikh University

ـــيخ Kجامـعة كـفر الشـ afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ
afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ K afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ
afrelsheikh University

ـــيخ Kجامـعة كـفر الشـ afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

Kجامـعة كـفر الشــــيخ afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ
afrelsheikh University

ـــيخ جامـعة كـفر الشـ
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 ١٠  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  حمددات القبول بأقسام الكلية
  على في مادة التخصص في الثانویة العامةیتم القبول باألقسام على الدرجة األ

 الدرجة األعلى في مادة التخصص القسم م
  )اللغة العربیة ( مادة التخصص  اللغة العربیة ١
  )اللغة اإلنجلیزیة ( مادة التخصص  اللغة اإلنجلیزیة ٢
  )اللغة الفرنسیة ( مادة التخصص  اللغة الفرنسیة ٣
   )التاریخ( مادة التخصص  التاریخ ٤

 مادة التخصص  الفلسفة والمنطق  الفلسفة ٥
  وفى حالة عدم دراسة التخصص یكون المجموع الكلي

  مادة التخصص  االجتماع  االجتماع ٦
  وفى حالة عدم دراسة التخصص یكون المجموع الكلي

  )علم نفس( مادة التخصص  علم النفس ٧
  )وفي حالة عدم دراسة التخصص یكون المجموع الكلي 

  )فرنسي + إنجلیزي + عربي (  اإلعالم   ٨
 )فرنسي + إنجلیزي (  اآلثار  ٩
  درجة المادة أو درجة اللغة االنجلیزیة    الجغرافیا  ١٠
  بدون شروط اللغات الشرقیة  ١١
  ١١٣٫٥  )مجموع درجات اللغات (  وثائق ومكتبات  ١٢

  مالحظــات 
ین مmmن كلیmmات األزھmmر نفmmس الmmشروط  طmmالب القmmسم العلمmmي و المعادلmmة والمفmmصول– ١

السابقة في أقسام اللغات واإلعالم واآلثار وباقي األقسام حسب رغبة الطالب فیما         
  .لم یدرسھ 

  . الطالب القدامى یتم تنسیق رغباتھم طبقا لسنة حصولھم على الثانویة العامة – ٢

عدیل الرغبات بعmد     على الطالب التزام الدقة في ترتیب الرغبات وذلك ألن القیام بت           – ٣
 خمmسون جنیھmا   ٥٠( ذلك یستلزم النظر فیھ أن یقوم الطالب بتسدید مبلmغ وقmدره           

  طبقا لقرار مجلس الجامعة ) مصریا 

  . المفصولین من األزھر حسب رغبة الطالب - ٤
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 ١١  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  للطالب مباشرة واملتعلقة بتقديم خدمات  األقسام اإلدارية بالكلية
...شئون الطالب : أوال  

  : طالب عزیزي ال

 بالكلیFFFة أن یFFFستقبل الطFFFالب الجFFFدد لتقFFFدیم  الطFFFالبیFFFسعد قFFFسم شFFFئون

الخFFFدمات الطالبیFFFة لھFFFم مFFFن اسFFFتخراج كارنیھFFFات وتحدیFFFد األقFFFسام        

واستخراج االشتراكات بدایة مFن العFام الدراسFي وحتFى نھایتFھ وھFؤالء              

  :الجنود سوف تجدھم معك مجندین لتذیل جمیع العقبات أمامك وھم 

  رئیس قسم شئون الطالب                 حمد زكریا الغریبم /السید  - ١

   مسئول الخریجینمحمد إبراھیم محرم                   / السید  -٢

   الخریجینةمسئول                       ناھد محمد إسماعیل/ ةالسید -٣

  مسئول الفرقة األولي       عبد الحمید مصطفي عبد الحمید/ السید -٤

  مسئولة الفرقة الثانیة                     عایدة حسین عامر/ ة السید -٥

  مسئولة الفرقة الثالثةأمینة رمضان محبوب             /  السیدة -٦

   مسئولة الفرقة الرابعة                            ھبھ حسن والي/ السیدة -٧

جنید مسئول الت             احمد عبد الرحمن السنجابي/ السید -٨
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 ١٢  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  اخلدمات التي يؤديها القسم

  استخراج كارنيه الكلية وسداد الرسوم  -

یحFصل الطالFب مFFن الموظFف المخFتص بالفرقFFة علFي إذن دفFع الرسFFوم       
ج ویFFسلمھا .  ع ٣٣لیقFFوم بFFسدادھا فFFي خزینFFة الكلیFFة بقFFسیمة الFFسداد      

لمخFFتص الفرقFFة لیFFسجل بیاناتھFFا أمFFام اسFFمھ فFFي الFFسجل الخFFاص بFFذلك     
  ستند رسمي إلثبات شخصیة الطالب  الذي ھو مھوالكارنیویستخرج لھ 

   التحويل إىل الكلية ونقل القيد -

عمید الكلیة مرفقا بFھ بیFان حالFة    . د .یتقدم الطالب بطلب مدموغ باسم أ  
وعند التحویل من كلیة مناظرة إلFي فرقFة     ، من الكلیة المقید بھا الطالب      

ق طلبFھ للتحویFل ببیFان حالFة         أعلي من الفرقة األولي یقوم الطالب بإرفFا       
تفصیلي موضح بFھ المFواد التFي درسFھا ودرجاتFھ عFددیا وتقدیراتFھ مFن              

  .الكلیة المقید بھا الطالب

   استخراج اشرتاكات وسائل النقل-

الطلبmmmة المنتظمmmmون والمنتmmmسبون المتفرغmmmون للدراسmmmة لھmmmم الحmmmق فmmmى  
تا وعلmmى  اسmmتخراج اشmmتراكات مخفmmضة بالmmسكك الحدیدیmmة وأتmmوبیس وسmmط الmmدل       

  :الطالب ما یلي 
 استمارة اشتراك یحصل علیھا من محطmة الmسكك الحدیدیmة ومحطmة أتmوبیس        -١

  .وسط الدلتا وتستوفي الدمغة بعد مأل بیانات االستمارة 
  . صورتان حدیثتان للطالب -٢
 إیmmmصال دفmmmع الرسmmmوم الدراسmmmیة لیطلmmmع علیmmmھ الموظmmmف المخmmmتص وتعتمmmmد     -٣

ة البیانmmات ویتوجmmھ بھmmا الطالmmب إلmmي محطmmة  االسmmتمارة بعmmد التأكmmد مmmن صmmح 
  .السكك الحدیدیة أو األتوبیس 
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 ١٣  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  :الكشف الطبي 
 یتقFFدم الطالFFب المFFFریض إلFFي مFFسئول الفرقFFFة الدراسFFیة المخFFFتص      -١

فیحرر لھ استمارة تحویFل إلFي مستFشفي مجمFع الخFدمات الطالبیFة             
  . لتوقیع الكشف الطبي وصرف العالج خبكفر الشی

   .حویل بمكتب التسجیل بمجمع الخدمات الطبیة التوجھ بخطاب الت-٢

  االعتذار عن دخول االمتحان بسبب املرض

یقFFوم الطالFFب بإحFFضار شFFھادة مرضFFیة معتمFFدة مFFن مستFFشفي حكFFومي أو  -١
  نقابة األطباء 

  جنیھ عن كل مادة یعتذر عنھا بحد أقصي١٠٠یقوم الطالب بسداد  -٢

 . جنیھ عن التیرم الواحد ٥٠٠ 

  الب بالكلیFة بتحویFل الطالFب إلFي اللجنFة الطبیFة           یقوم قسم شئون الط    -٣
  .لتقریر حالتھ 

  دـــاف القيــــإيق
  : بسبب السفر إلي الخارج لمرافقة الزوج أو الزوجة -١

  .عمید الكلیة / د .  یتقدم الطالب بطلب باسم أ –أ 
 صورة من عقد العمل موثق من الخارجیة وصورة جواز السفر موثقة من –ب 

  .الخارجیة 
  )إذا كان الطالب انتساب غیر متفرغ( موافقة جھة العمل على السفر -ـ ج
  )عند مرافقة الزوج أو الزوجة في السفر (  صورة قسیمة الزواج -د 

  ) :للطالبات فقط (  بسبب رعایة الطفل -٢
  بصورة قید میالد الطفل عمید الكلیة ویرفق بھ / د.تتقدم الطالبة بطلب للسید أ

یتقدم الطالب بإرفاق إثبات تجنیده صادر من ھیئة : بسبب التجنید -٣
  .التنظیم واإلدارة بالقوات المسلحة 

 أو لسبب خارج عن إرادة  إیقاف القید بسبب السجن أو االعتقال-٤
  .اإلنسان وتقدره اللجنة 
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 ١٤  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  تأجيل جتنيد الطالب

 للطالب المنتظم أو المنتسب المتفرغ للدراسة الحق في تأجیFل            -

 ،أو تخرجھ من الكلیFة أو فFصلھ           ثمانیة وعشرین عاماً   سن تجنیده حتى 

جنFد مFن    ) ٢( وعلى الطالب أن یتقدم إلي قسم شئون الطFالب بنمFوذج          

 ٧ جنFFد او ٦مكتFب البریFFد وكFFذلك البطاقFFة العFFسكریة الخاصFFة بالطالFFب  

  .جند بدل فاقد 

 فیقوم الموظف المخFتص بمراجعFة البیانFات واعتمFاد النمFوذج        -

تتخذ اإلجراءات لتأجیل تجنید الطالب من مكتب االتصال        بخاتم الكلیة و  

  ..العسكري

  

  

  

  

   لمرحلة اللیسانس للفرق األربع توزیع المواد الدراسیة
  على الفصلین الدراسیین

   قسم اللغة العربیة : الفرقة األولى  )١( 

  ملحوظة
عزیزي طالب االنتساب الموجھ فى حالة حصولك 

بعد لب منتظم  ینقل قیدك  إلى طا" جید "على تقدیر عام 
 . . جنیھ٥٠طابع فئة تحریر استمارة ویلصق بھا 
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 ١٥  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

   قسم اللغة العربیة: الفرقة األولى  )١( 
  الفصل الدراسي األول 

 عدد  اسم المادة  االمتحان والدرجة
  الساعات

زمن 
  أعمال سنة  شفوى  تحریرى  االمتحان

  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٢  )١(النحو والصرف 
المصادر األدبیة 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  واللغویة

علوم القرآن 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٣  ونصوصھ

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  المدخل إلى علم اللغة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  تاریخ األدب الجاھلى 

  -  -  ٢٠  ٢  ١+٢  لغة انجلیزیة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان 
          ٦+١٩  إجمالى الساعات

   الثاني الدراسيالفصل 
  االمتحان والدرجة

عدد   اسم المادة
  الساعات

زمن 
أعمال   شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٢  )٢(النحو والصرف 

عروض وموسیقى الشعر 
)٥  ١٥  ٢  ٢+٣  )١  -  

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  تاریخ النقد والبالغة
  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٢  نصوص األدب الجاھلى 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  حضارة إسالمیة 
تدریب لغوى وتحلیل 

  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  أخطاء 

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلى 
          ٦+٢١  إجمالى الساعات
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 ١٦  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

   قسم اللغة اإلنجلیزیة : الفرقة األولي  )٢( 
  الفصل الدراسي األول 

  تحان والدرجةاالم
عدد   اسم المادة

  الساعات
زمن 
أعمال   شفوي  تحریري  االمتحان

  سنة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  دراسات لغویة

تاریخ األدب االنجلیزى 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  حضارة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  المسرحیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  الروایة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  شعر

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان

          ٢٢  اجمالى الساعات
  

   اللغة اإلنجلیزیة قسم:الفرقة األولي 
  دراسي الثاني الفصل ال

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
  الساعات

زمن 
 أعمال  شفوي  تحریري  االمتحان

  سنة

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  ترجمة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  مقال

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  لغة أوربیة ثانیة
اللغة العربیة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  وآدابھا

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  تاریخ انجلترا
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  أعمال السنة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٢٦  إجمالي الساعات
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 ١٧  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

   قسم التاریخ : الفرقة األولي  )٣( 
  الفصل الدراسي األول 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد 
الساعا
  ت

زمن 
أعمال   شفوي  تحریري  االمتحان

  سنة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  عصور ما قبل التاریخ
  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  تاریخ الیونان وحضارتھم
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  متاریخ العرب قبل اإلسال
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  الفكر اإلنساني

  تاریخ الدولة الفرعونیة 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  وحضارتھا القدیمة والوسطى

نصوص تاریخیة بلغة أوربیة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  )قدیم(

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان

          ٢+٢٢  إجمالي الساعات
  

    التاریخقسم: الفرقة األولى 
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  عدد  لمادةاسم ا

  الساعات
زمن 
أعمال   شفوي  تحریري  االمتحان

  سنة
ونیة تاریخ الدولة الفرع

  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  الدولة الحدیثة( وحضارتھا 

تاریخ العصر النبوي 
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  والخلفاء الراشدین

تاریخ العالقات الدولیة 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  المعاصرة

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  تاریخ الرومان وحضارتھم
  ٥  -  ١٥  ٢  ٢  منھج البحث التاریخي

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  نحو وصرف ( لغة العربیة ال
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٢٠  إجمالي الساعات
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 ١٨  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  قسم  الفلسفة  الفرقة األولي )٤( 
  الفصل الدراسي األول 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد 
  الساعات

زمن 
  تحریرى  االمتحان

شفو
  ى

   سنةأعمال

مدخل إلي الفلسفة 
  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  العامة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  فكر شرقي قدیم
مدخل إلي الفلسفة 

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  اإلسالمیة

قاعة (نصوص فلسفیة 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  )بحث

مدخل إلى الفلسفة 
  ٥  -  ١٥  ٢  ٣  السیاسیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  لغة إنجلیزیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان
          ٢+٢٢  إجمالي الساعات

   قسم الفلسفة رقة األوليالف
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
 أعمال  شفوي  تحریرى  االمتحان

  سنة

حتى (فلسفة یونانیة 
  ٥  -  ١٥  ٢  ٣  )أفالطون

  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  فلسفة الدین
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  مصادر فلسفیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  اللغة العربیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  نفسمدخل إلى علم ال

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  مدخل إلى علم االجتماع
  ١٠  -  ١٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٢٠  إجمالي الساعات
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 ١٩  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  قسم االجتماع  الفرقة األولي )٥( 
  الفصل الدراسي األول

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
شفو  تحریرى  االمتحان

  ى
أعمال 
  سنة

مدخل إلى علم 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  االجتماع

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  مدخل إلى الفلسفة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  تطور الفكر االجتماعي
نصوص اجتماعیة 

  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  بلغة أوربیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  تدریب میداني
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  لغة عربیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان
          ٢+٢١  إجمالي الساعات

   قسم االجتماعالفرقة األولي 
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  عدد  اسم المادة

  الساعات
زمن 
شفو  تحریرى  االمتحان

  ي
أعمال 
  سنة

مدخل إلى علم 
  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  األنثروبولوجي

مجاالت الخدمة 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  االجتماعیة

  ٥  ٥  ١٠  ٢  ٢+٢  لغة إنجلیزیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  جغرافیة مصر

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  مدخل إلى علم النفس
  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  تدریب میداني
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٤+٢١  إجمالي الساعات
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 ٢٠  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  قسم األعالم  الفرقة األولي )٦( 
  الفصل الدراسي األول

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد  
  الساعات

زمن 
 أعمال  شفوي  تحریري  االمتحان

  سنة

مبادئ العلوم 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  السیاسیة

فن االتصال 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  بالجماھیر

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  نشأة وسائل األعالم
  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  لغة إنجلیزیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  علم النفس اإلعالمي
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان

          ٢+١٩  إجمالي الساعات

   قسم األعالمالفرقة األولي 
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
عدد    اسم المادة

  الساعات
زمن 
  أعمال سنة  وىشف  تحریرى  االمتحان

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  مبادئ االقتصاد
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  الفكر اإلنساني
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٢  الترجمة اإلعالمیة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٢  الخبر ومصادرة
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  اللغة العربیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  جغرافیا سیاسیة
تاریخ حدیث 
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  ومعاصر

  -  -  ٢٠    ٢  حاسب آلي
          ٤+٢٢  إجمالي الساعات
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 ٢١  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  علم النفسقسم   الفرقة األولي )٧(     
  الفصل الدراسي األول 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد 
  الساعات

زمن 
  تحریرى  االمتحان

شفو
  ى

   سنةأعمال

مدخل إلى علم النفس 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  العام

  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٢  علم نفس الطفل
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  مقدمة في البیولوجیا
مدخل إلي الفلسفة 

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  مةالعا

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  مدخل إلى علم االجتماع
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  لغة عربیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان
          ٢+١٩  إجمالي الساعات

   قسم علم النفسالفرقة األولي 
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد  
  الساعات

زمن 
تحریر  االمتحان

  ى
 أعمال  شفوى

  سنة

  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٢   نفس مراھقةعلم
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  أسس اإلحصاء

سیكولوجیة التعلم 
)٥  ١٥  ٢  ٤  )١  -  

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  االنثروبولوجیا
  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  لغة إنجلیزیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٦+١٧  إجمالي الساعات
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 ٢٢  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

    )قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا(   الفرقة األولي )٨ ( 
   الفصل الدراسي األول

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

عدد 
الساعا
  ت

زمن 
االمتحا
  تحریرى  ن

شفو
  ى

   سنةأعمال

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  دراسات لغویة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  محادثة

  -  -  ١٠  ٢  ٤  األدب الفرنسي المعاصر
  -  -  ١٠  ٢  ٤  شرح النصوص الفرنسیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  أعمال السنة
مطالعة في نصوص 
  ٥  -  ١٥  ٢  ٤  فرنسیة مختلفة

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق إنسان
          ٢٦  إجمالي الساعات

   )قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا( الفرقة األولي 
  افصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
  الساعات

زمن 
االمتحا
 أعمال  شفوي  تحریري  ن

  سنة

المدخل إلي الحضارة 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  الفرنسیة

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  يالمدخل إلي األدب الفرنس
  -  -  ١٠  ٢  ٤  األدب الفرنسي المعاصر
  -  -  ١٠  ٢  ٤  شرح النصوص الفرنسیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  اللغة األوربیة الحدیثة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  اللغة العربیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

          ٢٦  إجمالي الساعات
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 ٢٣  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

   قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة   الفرقة األولي )٩(     
  لدراسي األول الفصل ا

  االمتحان والدرجة
  عدد  اسم المادة

  الساعات
زمن 
أعمال   شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
أسس الجغرافیا الطبیعیة 

)٥  ١٥  ٢  ٣  )١  -  

أسس الجغرافیا البشریة 
)٢٠  ٢  ٣  )١  -  -  

  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٤  مدخل إلى علم الخرائط
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  جغرافیة أفریقیا
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  لغة إنجلیزیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان
          ٢+١٨  إجمالي الساعات

   قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیةالفرقة األولي 
  الفصل الدراسي الثاني 

  االمتحان والدرجة
  عدد  اسم المادة

  الساعات
زمن 
أعمال   شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
 ٢( أسس الجغرافیا الطبیعیة 

(  ٥  ١٥  ٢  ٣  -  

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  )٢( جغرافیا البشریة أسس ال
  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٤  جغرافیة عملیة الخرائط
  -  ٥  ١٥  ٢  ٣  جغرافیة العالم العربي

  -  -  ٢٠  ٢  ٢+٢  الحاسب اآللي في الجغرافیا
تاریخ مصر حتى الفتح 

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  اإلسالمي

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  الكشوف الجغرافیة

  -  -  -  -  ٢  حاسب آلي

          ٤+٢٣  إجمالي الساعات

البد أن یدرس الطالب حاسب آلي واستخدامھ في الجغرافیا كمادة أساسیة ولmیس كمmادة               
  تكمیلیة 
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 ٢٤  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  
  )قسم آثار (   الفرقة األولي )١٠(     

  الفصل الدراسي األول 
  االمتحان والدرجة

  اسم المادة
  عدد
الساعا
  ت

زمن 
االمتحا
  ن

تحریر
  ى

شفو
  ى

 أعمال
  سنة

جغرافیة مصر في العصور 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  ة القدیمةالتاریخی

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  مدخل إلي علم اآلثار
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  تاریخ مصر الفرعونیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  تاریخ الیونان
  -  -  ٢٠  ٢  ٣   )١( اللغة المصریة القدیمة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  أعمال السنة
  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حقوق اإلنسان
          ٢٥  إجمالي الساعات

   )قسم آثار ( الفرقة األولي 
  ل الدراسي الثاني الفص

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
 أعمال  شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  تاریخ الرومان
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  فكر دیني وأساطیر
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  تاریخ الدول العربیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  لغة عربیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٣  لغة إنجلیزیة
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  أعمال السنة

 ٢( اللغة المصریة القدیمة 
(  ٥  ١٥  ٢  ٣  -  

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي
          ٢٦  إجمالي الساعات
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 ٢٥  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  )قسم المكتبات والوثائق (   الفرقة األولي )١١( 
  الفصل الدراسي األول 

  

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
 أعمال  شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
مدخل الى المكتبات 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  وماتوالعل

  -  -  ٢٠  ٢  ٤   المعلومات أوعیةتاریخ 
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  مناھج وطرق البحث

  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  )نحو وصرف ( لغة عربیة 
 – إسالمي( تاریخ مصر 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  ) حدیث 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  إنسانحقوق 
          ٢٤  إجمالي الساعات

  )قسم المكتبات والوثائق ( الفرقة األولي 
  الثاني الفصل الدراسي

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
 أعمال  شفوى  تحریرى  االمتحان

  سنة
مدخل الى علم الوثائق 

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  واألرشیف

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  نظم المعلومات والمجتمع
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  النشر الحدیث ومؤسساتھ

 في المكتبات اإلحصاء
  -  ٥  ١٥  ٢  ٤  ومراكز المعلومات

انجلیزي ( یة حدیثة لغة أورب
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  ) فرنسي –

  -  -  ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي
          ٢٢  إجمالي الساعات
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 ٢٦  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  ) قسم اللغات الشرقیة ( الفرقة األولي  )١٢( 
  الفصل الدراسي األول 

  

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
 أعمال  شفوي  تحریرى  االمتحان

  سنة
  ٥  -  ١٥  ٢  ٢+٣  قواعد اللغة العبریة

  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٣  قواعد اللغة الفارسیة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  الحضارات السامیة

  -  -  ٢٠  ٢  ٤  لغة عربیة 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  تاریخ إیران القدیم 
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  حقوق إنسان
      ٢٠  ٢  ٢+ ٢   ) ١(اللغة االنجلیزیة 

            إجمالي الساعات

  )قسم المكتبات والوثائق ( الفرقة األولي 
  الثانيالدراسي الفصل 

  االمتحان والدرجة
  اسم المادة

  عدد
الساعا
  ت

زمن 
تحریر  االمتحان

  ى
 أعمال  شفوي

  سنة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٣  تدریبات في اللغة العبریة
  -  ٥  ١٥  ٢  ٢+٣  أسالیب اللغة الفارسیة

  ٥-  -  ١٥  ٢  ٤  المدخل الي علم اللغة العام
  -   -  ٢٠  ٢  ٢+٢   ) ٢ ( ةاللغة اإلنجلیزی

رب في العصر أدب الع
  -  -  ٢٠  ٢  ٤  الجاھلي

  -  -  ٢٠  ٢  ٣  مدخل الي الفلسفة 
      ٢٠  ٢  ٢  حاسب آلي

            إجمالي الساعات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٧  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  ابشبــاية الــــرع: ًـا انيثــ
  أعزائي الطالب 

یmmmسعد إدارة رعایmmmة الmmmشباب أن تmmmستقبل جمیmmmع طmmmالب الكلیmmmة وتقmmmدم لھmmmم  
  :الخدمات اآلتیة 

-  mmmmل االجتمmmmmندوق التكافmmmmساعدات صmmmmة   –اعي  مmmmmون التغذیmmmmرف بmmmmص – 
 اسر – فني – ثقافي –اجتماعي (( واالشتراك في جمیع األنشطة الطالبیة 

  )) . ریاضي – جوالھ –

  -:  صندوق التكافل االجتماعي- ١

الطالبmmة الmmي قmmسم رعایmmة الmmشباب لmmسحب اسmmتمارة بحmmث        / یتقmmدم الطالmmب  
لمmساعدة  اجتماعي ویستوفي جمیع الشروط المطلوبة فیھا للحصول علmي ا         

  )  انتساب –انتظام ( من الصندوق 

  :یھدف صندوق التكافل االجتماعي إلى  
 تحقیق الضمان االجتماعي للطالب بصورة المختلفة من تأمین ورعایة -أ

  .اجتماعیة 
  . المساھمة في تنفیذ الخدمات للطالب -ب

 العمل على حل المشاكل التي تواجھ الطالب وتحول بینھم وبین - جـ 
  وتصرف إعانات الصندوق للطالب رار الھادئ في دراستھم االستم

   المساھمة في سداد الرسوم الدراسیة-
   تخفیض سعر الكتاب الجامعي المساھمة فى -
   تصرف المساعدات المقررة للطالب المنتظم والمنتسب المتفرغ للدراسة-

تقmmدم إدارة التغذیmmة بمجمmmع الخmmدمات الطالبیmmة بونmmات    : التغذیmmة-٢
mmون    تغذیmmة تكmmة الجامعیmmین بالمدینmmر المقیمmmربین وغیmmة المغتmmالب الكلیmmة لط

لعmmدد  ) خمmسة عmشر جنیھmاً   ( موجmودة بقmسم رعایmة الmشباب وقیمmmة البmون      
   من كل أسبوع األحد إلى األربعاء  من یوم أربع وجبات
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 ٢٨  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  اتـــحـــــاد الطالب وأنشطته املتنوعة

 األنFFشطة وذلFFك عFFن  ھFFو التنظFFیم الFFذي یمFFارس الطFFالب مFFن خاللFFھ مختلFFف  
   طریق اللجان اآلتیة

  . األسر  نشاط جلنة-١

ھي عبارة عن مجموعة من الطالب یلتفون حول رائد یكون بمثابة رب 

  .ھذه األسرة وذلك لممارسة أنشطة ثقافیة واجتماعیة وفنیة وریاضة 

  :مراحل تكوین األسرة 

ب  یتقmmدم رائmmد األسmmرة بطلmmب إلmmي رائmmد لجنmmة األسmmر باتحmmاد طmmال -١
  .الكلیة موضحا بھ اسم األسرة 

  . بیان بتشكیل األسرة -٢
  . أھداف األسرة -٣
  . خطة نشاط األسرة على مدار العام الجامعي -٤
 أسماء الطالب المmشتركین فmى األسmرة بحیmث ال یقmل العmدد عmن           -٥

  .طالبة وطالبة ) ٥٠(
ویmسلم  )  رائmد لجنmة األسmر        –رائmد األسmرة     (  یعتمد الملmف مmن       -٦

  . رعایة الشباب بالكلیة إلي
   ال تمmmmmارس األسmmmmرة نmmmmشاطھا إال بعmmmmد اعتمادھmmmmا مmmmmن الmmmmسید     -٧

  عمیmmmmmد الكلیmmmmmة وبعmmmmmد ذلmmmmmك مmmmmmن الmmmmmسید    /األسmmmmmتاذ الmmmmmدكتور  
  .لشئون التعلیم والطالب نائب رئیس الجامعة / األستاذ الدكتور 

  

   جلنة النشاط الرياضي-٢

لنFشاط الریاضFي    یقوم النشاط الریاضFي بالكلیFة بالتنFسیق مFع إدارة ا           
والفردیFة  باإلدارة العامة لرعایة الشباب بتنفیذ دوري فFي األلعFاب الجماعیFة             

 الكFرة  – كFرة الیFد   – كFرة الFسلة   –كFرة القFدم     ( لعFاب    والطالبات في ا   للطلبة
  )  تنس الطاولة –الطائرة 
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 ٢٩  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  يفالثقاالنشاط جلنة  -٣

فكFFار الشFFك أن للثقافFFة دورا ھامFFا فFFي حیFFاة اإلنFFسان فھFFي تجFFدد األ    
  .وتطور طاقاتھ وتنوع ملكات الفكر لدیھ 

وتقوم اللجنة الثقافیة بالكلیة بتوجیھ الطالب في المجال الثقافي من خالل 
والمھرجانات واللقاءات الثقافیة واألدبیة والدینیة ، إقامة االحتفاالت الرسمیة 

، ة دینی، إقامة المسابقات الثقافیة في جمیع المجاالت سواء كانت ثقافیة ، 
  اجتماعیة

  : جلنة النشاط الفني -٤

  :وتختص لجنھ النشاط الفني بما یلي 
 تنمیھ النشاط الفني للطالب والعمل بما یتفق مع أعراضFھ الFسامیة             -

  في أتاحھ الفرصة إلبراز مواھبھم ورفع مستوي إنتاجھم الفني 
  تشجیع األنشطة الفنیة والھوایات للطالب ودعمھا -

واھFب الفنیFة التقFدم مFع بدایFة العFام الدراسFي        وعلى الطالب ذوى الم 
  .لتسجیل أسمائھم برعایة شباب الكلیة وفقا لمواھبھم 

أیFFضًا المFFشاركة فFFي المFFسابقات التFFي ینظمھFFا المجلFFس       ، علمیFFة ، 
  . األعلى للشئون اإلسالمیة واإلدارة العامة لرعایة الشباب بالجامعة 

  

  :والرحالتجلنة النشاط االجتماعي  -٥
تعمFFFل علFFFى تنمیFFFھ الFFFروابط االجتماعیFFFة بFFFین      -:ھا أھmmmداف

الطFFFالب بعFFFضھم وبعFFFض وبFFFین الطFFFالب وأعFFFضاء ھیئFFFھ التFFFدریس        
  .والعاملین بالكلیة 

  . اختیار الطالب والطالبة المثالیین -
 . تنظیم حمالت التبرع بالدم بالكلیة -
  . تنظیم الرحالت الترفیھیة والعلمیة والمعسكرات االجتماعیة -
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 ٣٠  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  اجلوالة واخلدمة العامة واملعسكراتجلنة  -٦
  . ممارسة النشاط الكشفي -
 تنفیذ بFرامج خدمFة البیئFة بالكلیFة أو المFشاركة مFع معFسكرات                -

  . الخدمة العامة التي تنظمھا اإلدارة العامة لرعایة الشباب بالجامعة 

  جملس احتاد الطالب لعضوية جلان الرتشح شروط***
  .یة  أن یكون متمتعا بجنسیة مصر-أ

  . أن یكون متصفا بالخلق القویم والسمعة الحسنھ –ب 

  . أن یكون طالبا نظامیا مستجدا في فرقتھ وغیر باق لإلعادة -جـ 

  . أن یكون مسددا رسوم االتحاد –د 

 أن یكون من ذوي النشاط الملحوظ في مجFال عمFل اللجنFة التFي            -ھـ
  .یرشح نفسھ فیھا 

قوبة مقیدة للحریة أو تقFرر   إال یكون قد سبق الحكم علیھ بع   –و  
  .إسقاط أو وقف عضویتھ بأحد لجان اتحاد الطالب 

  صندوق التكافل االجتماعي*** 
العمل على حل المشاكل التي تواجھ الطالب وتحول بینھم وبین 

االستمرار الھادئ في دراستھم من خالل صرف إعانات مالیة من 
 اجتماعي الصندوق للطالب الغیر قادرین عن طریق تقدیم بحث

  یبین الحالھ االجتماعیة واالقتصادیة للطالب مقدم البحث 
تحریر المكاتبات -:النشاط الصحي والعالجي للطالب*** 

للطالب الذین   )المجمع الطبي( من صرف العالج وااللتماسات الطبیة ل
وذلك طوال  .الخ ............. فترات طویلة علي مزمنة أمراضیعانون من 

  يالعام الجامع
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 ٣١  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  الشبابرعاية  بقسم العاملون

   امحـــد مخيس بديــر/ السيد 
   

  

  
 

 

 عبد اخلـــالق السيد ســالم / السيد 
            

 
  

  

  

  بـــــدر أمحـــــد نـــــوار/ السيد 
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 ٣٢  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  

        رئیس القسم راضیة مرسي طاحون/ السیدة 
 م وموقعھFا بالFدور الثFاني        ١٩٩٥تأسست مكتبة الكلیFة فFي عFام         

من الكلیة وھFي معFدة السFتقبال طFالب الكلیFة یومیFًا للدراسFة واإلطFالع            

 تبلFFFغعلFFFى المراجFFFع والكتFFFب العلمیFFFة والFFFدوریات والمقتنیFFFات والتFFFي    

ــاب١٠٢٨٠( أجمالیھFFا حFFوالي  وھFFي موزعFFة علFFى كتFFب عربیFFة  )   كت

وأیضًا عربیة ومحلیة وعالمیة وذلك لتخFدم طFالب         ، وأجنبیة ودوریات   

الكلیة والدارسین في كلیات الجامعة بكفر الشیخ في جمیع التخصFصات        

ومساعدة الطالب في إعداد البحث العلمFي     ، والمجاالت األدبیة المختلفة    

د المكتبFة سFنویًا بالكتFب والمراجFع العلمیFة التFي تFصدر حFدیثًا                كما تزو .

وذلFFك حتFFى یمكFFن مواكبFFة الحFFدیث مFFن المعلومFFات التFFي یFFستفید منھFFا       

ویمكFFن لFFرواد المكتبFFة مFFن الطFFالب االسFFتفادة مFFن       .الطالFFب والباحFFث  

االسFFتعارة الداخلیFFة والخارجیFFة وذلFFك حFFسب كمیFFة المراجFFع والكتFFب        

  .ضي حاجتھ من طالب الدراسات العلیا وذلك لمن تقت، الموجودة 

وتقFFدم المكتبFFة أیFFضًا خدمFFة الFFرد علFFى االستفFFسارات وإرشFFاد        

الطFالب للمعلومFFات الخاصFة عFFن بعFض لمراجFFع والFدوریات المطلوبFFة     

وذلFFك مFFن خFFالل أجھFFزة الكمبیFFوتر التFFي تFFم تزویFFد المكتبFFة بھFFا وذلFFك      

مات بFصورة  لتسھیل عملیة الحصر والفھرسة وإصدار البیانات والمعلو  

  . أسرع 
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 ٣٣  

 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

   بالتربیة العسكریة تعریف

  للطالب الذكوربالنسبة 
   ... ٦/٥/١٩٧٣ بناء على موافقFة مجلFس الFشعب بجلFستھ فFي             -

رئFیس الجمھوریFة قFرار جمھوریFا بإصFدار القFانون            / فقد أصFدر الFسید      
 بتFFFدریس التربیFFFة العFFFسكریة بمرحلFFFة التعلFFFیم  ١٩٧٣لFFFسنة ) ٤٦(رقFFFم 

بھدف تنمیة الFوعي العFسكري لFدى    ) البكالوریوساللیسانس و(الجامعي  
الطالب وتنشئة أجیال من الشباب یصلح لتأدیة الخدمة العسكریة وتأدیة 
مھFFFام وخFFFدمات وطنیFFFة وفقFFFا لمFFFا تحFFFدده وزارة الFFFدفاع بالتنFFFسیق مFFFع    
  الجامعات المصریة من خالل إنشاء إدارة للتربیة العسكریة بكل جامعة 

طنطFFا بجلFFستھ المنعقFFدة فFFFي     ھFFذا وقFFد وافFFق مجلFFس جامعFFة      -
 علي بدء تدریس مادة التربیة العFسكریة للطFالب الFذكور            ٣٠/٧/١٩٩٥

الذین یحملون الجنFسیة المFصریة والمقیFدین بالفرقFة اإلعدادیFة واألولFي              
ذلFك اعتبFارًا مFن العFام الجFامعي          بالكلیات التي لیس بھا فرقFة إعدادیFة و        

علFFى أن .. ریبیFFة  مFFن خFFالل إعFFداد دورات تدریFFسیة وتد١٩٩٥/١٩٩٦
یراعFFي عFFFدم مFFFنح الطالFFFب درجFFة اللیFFFسانس أو البكFFFالوریوس إال بعFFFد   

   .اجتیازه بنجاح دورة التربیة العسكریة المقررة

وتھیب كلیة اآلداب بأبنائھا الطالب ضرورة حضور دورة التربیة 
  العسكریة وذلك في المواعید التي تحددھا الجامعة لطالب الكلیة
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 جامعة كفرالشیخ 
 كلیة اآلداب 

K afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ Kجامـعة كـفر  afrelsheikh University

الشــــيخ كـفر  Kجامـعة  afrelsheikh University
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الشــــيخ جامـعة كـفر 
afrelsheikh University

الشــــيخ جامـعة كـفر 

  

  خـــــــــامتة
  

 
 

   رعـــــاية  إشراف وحتت

   علي امحد أبو شوشة / األستاذ الدكتور   
 

حممود فوزي الفطاطري الدكتوراألستاذ 
 

  
  تم إعداد ھذا الدلیل           

  بمعرفة 
  قسم رعایة الشباب بالكلیة             
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