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 فززبزُخإلاانكهًخ  
 

 أثُبؤَب انطالة ......     

يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وانتم تخطون أولى خطواتكم 
عمي أن نقدم هذا الدليل الذي  داخل الحرم الجامعي أن نكون حريصين

نرد عميها كم وما يدور بأفكاركم فنحن فيه  الكثير لإلجابة عن تساؤالت
من خالله ولقد حرصنا أن نعرفكم بأهم الكوادر الجامعية في بداية الدليل 

 / رئيس الجامعة والمتمثمة في السيد األستاذ الدكتور

 شئون التعميم والطالب السيد االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة ل

 / عميد الكمية االستاذ الدكتور

 الطالب و  التعميم ستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئوناال

وكذلك الجهاز االدارى واألجهزة المعاونة امين الكميه السيد األستاذ / 
واألنشطة الطالبية وطرق الحصول عمى الرعاية الصحية بالجامعة والى 

 غير ذلك من تساؤالت

 را......ـــوأخي
فهُزصفر هزا انذنُم وَشخى أٌ َكىٌ لذ وفمُب ثعىٌ هللا فٍ إعذاد 

 وإخشاج هزا انذنُم

 

 يع رسُبد إداسح انكهُخ
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 ةـــــــلمــــك 

 القمريالتواب  عبدالسٌد األستاذ الدكتور/ ماجد 

 معةرئٌس الجا

 واالعُبٌ انفى طت كهُخ وطبنجبد طالة وثُبرٍ اثُبئً

 أٌ ثعذ انًزًُضح وإداسارهب انًشيىلخ وانكهُخ انشبيخ انصشذ هزا فٍ ثكى ويشزجب أهال

 ثٍُ وخذيبرهب زمىلهب ورُبل دعى ثكم رُعى اعزمالنهب ثعذ انشُخ كفش خبيعخ داخم أصجسذ

 كًب انشُخ كفش خبيعخ إداسح أعذرهب انزٍ انًُظىيخ داخم عُبدرهب ورًبسط األخشي انكهُبد

 عهً وانًىاظجخ اندبيعٍ انسشو داخم اندبيعُخ انزمبنُذ عهً نًسبفظخثب أَبشذكى ًَُأ

 انكهُخ ثألغبو األخالء األعبرزح يٍ َخجخ خالل يٍ رمذو وانزٍ يُهب واالعزفبدح انًسبضشاد

 .انعًم يُبدٍَ فٍ انعهًُخ انًهبساد اكزغبة عهً انمذسح نهطبنت رعطً انزٍ انًخزهفخ

 واإلخبء انًسجخ سوذ رخهك انزٍ انًخزهفخ انطالثُخ َشطخاأل فٍ نهًشبسكخ أَضب ادعىكى كًب

 . اندبيعخ داخم انششعُخ انمُىاد خالل يٍ ورنك كهُزكى إنً واالَزًبء

 ،،، ثبنزىفُك انزًُُبد أطُت يع

 رئٌس الجامعة                                                             
 القمري عبد التواب ماجد أ.د /     
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 ةـــمــلـــك 

 حسٌنمحمد السٌد األستاذ الدكتور/ محمد 

 االعُبٌ طت كهُخ عًُذ

 .واالعُبٌ انفى طت كهُخ وطبنجبد طالة وثُبرٍ أثُبئٍ

 واالعُبٌ انفى طت كهُخ داخم خطىاركى أونً رخطىٌ واَزى اندذَذ اندبيعٍ انعبو اششالخ يع

 فٍ وانزطىس وانشفبء انطت عصت ًَثم انزٌ شَكانع اندبيعٍ انسشو هزا داخم ألذايكى ورضعىٌ

 . واالعُبٌ انفى طت يدبالد

 انعهًُخ انذساعخ ثأٌ نكى أوضر أٌ وأزت ، كهُزكى داخم وانزشزُت ثبنزهُئخ إنُكى أرمذو ٍَُفإ  

 انفى طت كهُه فٍ ويعبوَُهى األخالء انكهُخ أعبرزح يٍ انذساعٍ انعبو خالل نكى رذسط انزٍ

 انطت عبنى فٍ زىنكى َذوس نًب انالصيخ وانًعبسف انًهبساد يُكى كم طًرع عىف واالعُبٌ

 أسخى كًب ، انًًُض انخشَح يٍ ثبززُبخبره انعًم عىق َزطهجه ويب انعبنى يغزىي عهً وانصسخ

 واندىانخ وانعهًُخ وانفُُخ وانثمبفُخ انشَبضُخ انًخزهفخ انطالثُخ األَشطخ فً وانًشبسكخ االهزًبو

 نخهك ورنك ثبنكهُخ انشجبة سعبَخ إداسح رمذيهب انزٍ  وانشزالد وانًعغكشاد انعبيخ وانخذيخ

 .ثبنكهُخ االششافً انهُكم ثبلٍ يع وانزىافك انطالة ثٍُ واإلخبء انًسجخ سوذ

 

 وانُدبذ ثبنزىفُك انزًُُبد أطُت يع

 

 كلٌة العمٌد                  

 محمد حسٌنأ.د / محمد             
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 ةـــــــلمـــك

 طلعت محمد بلتاجى السٌد األستاذ الدكتور/ 

 وكٌل الكلٌة لشئون الطالب والتعلٌم

 كفرالشٌخ جامعة األسنان طب كلٌة طالب األعزاء وبناتى أبنائى
 لقدالجدٌد،  الدراسى العام بمناسبة التهانى وأجمل التحٌة خالص لكم وأقدم بكم أرحب أن لى ٌطٌب

 للتفاعل طٌبة كفرصة أغتنمها والتى والطالب التعلٌم ئونلش الكلٌة وكٌل منصب بتولى شرفت

 وهواٌاتكم مواهبكم تبرز والتى المختلفة الطالبٌة أنشطتكم دعم خالل من أكثرقربا   بشكل معكم

 مجال فى المنافسة على القدرة فى البناءة والمساهمة التعلٌمٌة لتعزٌزدورالعملٌة وكذلك المفضلة

 والتواصل أجلكم من جهدى قصارى أبذلان  أعدكم. والمستقبلالعصر تحدٌات ومواجهة العمل

 ألخذمع ا والعلمى الفكرى بالمستوى لإلرتقاء وذلك لتفوقكم المناسب المناخ وتهٌئة المستمرمعكم

 وفقا   المتمٌزة البرامج تقدٌم على قدما   المضى على الحرص كل حرٌصة الكلٌة أن باإلعتبار

 المحلٌة الجامعات بٌن العرٌقة وجامعتنا بالكلٌة للنهوض وذلك الجودة وضمان لمعاٌٌراإلعتماد

 . والعالمٌة

 وفى للكلٌة المتواصل دعمهم على الجامعٌة القٌادات إلى التقدٌر و الشكر بخالص أتقدم كما

 الصرح وتطوٌرهذا إنشاء على الجامعة رئٌس القمرى ماجد/ الدكتور األستاذ السٌد مقدمتهم

 على الكلٌة عمٌد محمدحسٌن/  الدكتور األستاذ السٌد إلى بالشكر أتقدم الفرٌد،وكذلكى العلم

 . العمل وتذلٌله العقبات من اجل سٌر والتبعات الصعاب وتحمله البناء مجهوده

 . والتفوق النجاح طرٌق فى خطاكم وسدد الوطن وحفظ هللا وفقكم         

                                                                                                 والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل        

 بلتاجى محمد طلعت /ا.د                                                               
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 ةــــــلمـــك 

 / محمد مصطفى شفٌق السٌد األستاذ 

 رئٌس رعاٌة الشباب

  .... عزٌزتً الطالبةعزٌزي الطالب ...

فى كلٌة طب الفم واالسنان بٌتكم تسعد اسرة رعاٌة الشباب ان ترحب بكم 

الثانى ومع بداٌة العام الدراسى ال ٌسعنا سوى ان ندعوكم لبذل الجهد والمثابرة 

واالجتهاد فى سبٌل تحقٌق اهدافكم  وعلٌكم اٌضا بالتحلى بحسن الخلق 

لعامة فانتم حملة راٌة العلم والمعرفة وفقكم هللا واالنضباط وااللتزام بالقواعد ا

 وسدد خطاكم 

كم قسم رعاٌة الشباب الى المشاركة فى االنشطة الطالبٌة وذلك البراز عووٌد

قدراتكم ومواهبكم فى مختلؾ المجاالت كما نتعهد بتلبٌة كل احتٌاجاتكم وحل 

فأهال بكم فى ،  دومشكالتكم وازالة اى عائق ٌحول دون الوصول للهدؾ المنش

تسٌروا على هدٌه وٌوضح لكم لهذا الدلٌل لٌكون مرشدا لكم  والٌكمكلٌتكم .... 

 ما ٌهم الطالب داخل الكلٌة . كلكلٌتكم الموقرة ومعالم 

 

 خالص امنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

 

  الشباب بالكلٌةمع تحٌات اسرة رعاٌة                                                             
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 كلمة اتحاد طالب الكلٌة

 

 

ٌرحب اتحاد الطالب بكم "زمالئنا من أبناء الفرقه األولى" متمنٌٌن لكم عاماً 

سعٌداً مع بداٌة حٌاتكم الجامعٌه حافالً باإلنجازات كأول خطوه فً طرٌق 

النجاح للمجال الذى اخترتموه أو اصطفاه لكم القدر ، وندعوا هللا أن ٌبعث 

فى قلوبكم ُحب العلم والقدرة على مواكبة تخصصكم بكل شغف وأال ٌنقطع 

طموحكم أبداً ، ونحن معكم دائماً فً أى خطوة لكم داخل الكلٌه والجامعه ككل 

 .ونتمنى أن نكون خٌَر عون لكم

 

 

 

 

 

 اتحاد طالب كلٌة طب االسنان                                                     
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من المجاالت الدراسٌة األعلى إختٌاراً لكثٌر من الطالب. حٌث طب االسنان  اصبح

أنه لٌس فقط مجاال لخدمة اآلخرٌن ولكنه ٌتطلب مستوٌات عالٌة من البراعة 

الٌدوٌة، فضال عن المهارات التحلٌلٌة واالتصاالت. وكثٌر من البلدان تعانً من 

طب االسنان م، وبالتالى ٌمكن أن ٌصبح نقص فً المتخصصٌن فً العناٌة بالف

 اختٌار وظٌفً ذو مستقبل بالنسبة لك

 الدور الرئٌسً ألطباء األسنان وؼٌرهم من األطباء المساهمة فً تحسٌن صحة الفم

ال ٌتطلب فقط المعرفة العمٌقة  طب االسنانان كجزء من الصحة العامة.  واالسنلن

لجسم البشرى بأسره. وباالضافة الى هذا، بتشرٌح الفم والوجه ولكن الفهم العمٌق ل

القٌام  واالسنان ٌمكن للدارسٌن الؽٌر الراؼبٌن بالعمل فى مجال طب العناٌة بالفم

بأنشطة فً مجال اإلدارة والتعلٌم والبحوث وؼٌرها من المسائل المتعلقة بالرعاٌة 

 .واالسنان الطبٌة للفم

جدا، بما فً ذلك دراسة أسس  جدول زمنً مكثؾ ه، سٌكون لدٌطب االسنان طالب 

. ومع هفى دراست هضع كل طاقتٌعلم وظائؾ األعضاء عن طرٌق الفم وٌجب أن 

جد الدعم فى الدراسة ٌذلك، سوؾ ٌكون لهذا االلتزام الدراسى مكافأة الحقة حٌث س

هذا الدعم  هالمنضمٌن لنفس المؤسسة التعلٌمٌة، وسٌرافق هعن طرٌق محٌط زمالئ

 هباإلضافة إلى الكثٌر من األنشطة التى صممت خصٌصا من أجل هفى خالل دراست

 من قبل لجان الطالب فً الجامعة 

 2114بعد االطالع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من ٌناٌر ذل ول

وتعدٌالته  ،  1972لسنه  49قانون تنظٌم الجامعات الصادر بالقانون رقم  وعلى

ون تنظٌم الجامعات الصادره بقرار رئٌس الجمهورٌه رقم وعلى الالئحه التنفٌذٌه لقان

وتعدٌالتها وعلى موافقه المجلس االعلى للجامعات ، وبناء على  1975لسنه  819

 ما عرضه وزٌر التعلبم العالى والبحث العلمى 

 2114لسنه  512قرر انشاء كلٌه طب االسنان جامعه كفر الشٌخ وفقا  لقرار رقم ت
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الدولة ،  فيعمول به مة لنظام القبول بالجامعات المصرية التخضع الكلي

 :   أو ذكورا استيفاء الشروط التالية إناثاوعموما يشترط فى قبول الطالب 

الجنسٌة ، وٌجوز قبول ؼٌر المصرٌٌن وفقا للتعلٌمات  مصريٌكون  أن -1

 .كالمنظمة لذل

 ٌكون حاصال على شهادة الثانوٌة العامة شعبة علوم . أن -2

 اللؽة االنجلٌزٌة . هً األولى األجنبٌةتكون اللؽة  أن -3

 ٌكون الئقا صحٌا . أن -4

 ٌكون متفرغ تفرؼا تاما للدراسة. أن -5

من  أكثرعلى الشهادة المطلوبة للقبول  حصولهٌكون قد مضى على  أال -6

 .المصريالمدة المسموح بها طبقا للنظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انششوط انعبيخ نهمجىل ثبنكهُخ
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 الرؤٌة 

طب مجال  فً واإلبداعومصنفه عالمٌا بالجودة  اوإقلٌمٌتكون متمٌزة محلٌا  أن

مجال  فً إبداعهاتوفٌر الرعاٌة الصحٌة وفى  فًالتمٌز  إلى باإلضافةاالسنان 

 . العلمًالبحث 

 الرسالة 
من خالل تقدٌم ، نشر المعرفة العلمٌة فًالتمٌز  إلىطب االسنان تسعى كلٌة 

تجاهات المعاصرة ضوء اال فًالبرامج التعلٌمٌة المطورة ذات الجودة 

 مرحلتًلمعاٌٌر الجودة العالمٌة خالل  وفقا الدوريللتقوٌم  وإخضاعها

البكالورٌوس والدراسات العلٌا ، كما تهدؾ الكلٌة لتطبٌق أسالٌب البحث 

تتٌح  أٌضاوعالمٌا  وإقلٌمٌاالعلمٌة محلٌا  األبحاثالتدرٌس ونشر  فً العلمً

رٌب من اجل تنمٌة المهارات العلمٌة الكلٌة الفرصة للتعلٌم المستمر والتد

والعملٌة مما ٌنعكس على أنشطة خدمة البٌئة وصحة المجتمع من خالل تدعٌم 

التعاون مع مختلؾ الهٌئات الصحٌة وكلٌات الجامعة المختلفة ومراكز البحث 

 . والدولًعلى المستوى المحلى واالقلٌمى  العلمً

 اإلستراتٌجٌة األهداف

،  العلمتًالمحتاور الثالثتة : التعلتٌم ، البحتث طتب االستنان لكلٌتة  راتٌجٌةاإلستت األهداؾتشمل 

 وخدمة المجتمع من خالل :

 إتباعمع  العملًوالموازنة بٌن الدراسة النظرٌة والتطبٌق  لالقسام  الكلٌه طبقاتمٌز مناهج  (1

 ج .لتحقٌق الكفاءة والجودة النوعٌة للخرٌ اإلبداعٌةمنهجٌات قائمة على تنمٌة القدرة 

التعلٌم والتعلم وتشجٌعهم  فًتنمٌة قدرات الطالب التعلٌمٌة بتفعٌل االستراتٌجٌات الحدٌثة  (2

 التخصصات المختلفة . فًعلى التعلٌم المستمر والتدرٌب لتخرٌج كوادر متمٌزة 

تطوٌر برامج الدراسات العلٌا لتواكب المعاٌٌر العالمٌة من خالل الدعم المستمر لتطوٌر  (3

تلبٌة احتٌاجات المجتمع المبنٌة على  فًبشكل متكامل توسع الكلٌة  العلمً منظومة البحث

 تقٌٌم وتحدٌد هذه االحتٌاجات .

المنظومة الصحٌة من خالل تقدٌم استشارات لهٌئات  إطراؾصٌاؼة شراكة فعالة مع  (4

 هٌئة التدرٌس بالكلٌة . أعضاءبواسطة العناصر المتمٌزة من  وإقلٌمٌةمجتمعٌة محلٌة 

المادٌة للكلٌة من خالل تفعٌل دور الوحدات الخاصة  واإلمكانٌاتة الموارد الذاتٌة تنمٌ (5

 مراكز تمٌز  إلىوتحوٌلها 

جمٌع عناصر مجال التعلٌم  فًوالتحسٌن المستمر لتحقٌق التمٌز  الذاتًتفعٌل التقوٌم  (6

 . العلمًوالبحث  الجامعً

 انكهُخ إعزشارُدُخ
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 والوجه والفكٌن  قسم جراحة الفم

 ةالدرج االســـم م

 استاذ أ.د / يسًذ يسًذ زغٍُ يسًذ 1

 مدرس د./ يغعذ عجذ اندىاد عجذ انًىنٍ 2

 مدرس مساعد يسًذ فبسوق عجبط يكً ط./ 3

 معٌد يسًذ يخزبس انغُذ زبفعط./  4

 معٌد خبنذ ازًذ اثشاهُى عىضط./  5

 باثولوجٌا الفمقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس د/ أمنٌة محمد وهبة ابراهٌم 1

 مدرس مساعد اَدٍ ازًذ َىعف ط./ 2

 معٌدة سمر محمد حافظ ط./ 3

 معٌدة برسٌم محمد متولى هالة./ط  

 خواص الموادقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس د./عبٌر عبد الوهاب محمد الهتٌري 1

 معٌدة ط./اسماء محمد على عبد الرحمن 2

 معٌدة ط./نٌروز بهاء الدٌن احمد 3

 لصناعٌة للفماالستعاضة اقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس شٌماء احمد محمد السٌدد./ 1

 مدرس نورهان احمد راغبط./ 2

 مدرس مساعد ط/ اٌمان صبرى عبده 3

 معٌد ط./باسم طارق عبد العزٌز  

 واشعة الفم تشخٌص قسم

 الدرجة االســـم م

 مدرس مساعد ط./نور شكرى الششتاوى حتاته 1

 قسم بٌولوجٌا الفم

 الدرجة االســـم م

 معٌد محمود جابر الرفاعىط./ 1

 

 

 انغبدح أعضبءهُئه انزذسَظ



 

12 
 

 وامراض اللثة طب الفمقسم 

 الدرجة االســـم م
 استاذ مساعد د/ اٌناس أحمد على الجندى 1

 مدرس ولٌد على حامد العمروسًد./ 2

 مدرس مساعد دالٌا محمد رشٌد محمدط./ 3

 معٌدة غادة اسماعٌل على النحاسط./ 4

 وصحة الفم االطفال طب اسنانقسم 

 الدرجة االســـم م

 استاذ مساعد أ.د .م/ طلعت محمد بسٌونى  بلتاجً 1

 مدرس مساعد مروة محمد صبرى فؤاد ط./ 2

 مدرس مساعد امٌرة عبد الحفٌظ احمد ط./ 3

 معٌد ابوالوفا سامى حمدا ط./ 4

 تقوٌم االسنانقسم 

 الدرجة االســـم م

 درس مساعدم ط./اسر محمد احمد جاد 1

 مدرس مساعد ط/ أ؛مد محمد سعد 2

 معٌدة ط./عزة جمال كامل وفا 3

 معٌد ط./محمد عبد الحمٌد على نصٌر 4

 معٌدة ط/ أمٌرة هشام ابراهٌم 5

 طب االسنان التحفظىقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس مساعد ط/ حنان أحمد نبٌل سلٌمان 1

 معٌدة ط./رشا محمد رضا ابراهٌم 2

 معٌد ./كرم محمد عبد الحمٌد محمدط  

 التٌجان والجسورقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس د/ أحمد اسماعٌل على 1

 مدرس مساعد ط./امٌرة حسٌن عبد اللطٌف 2

 مدرس مساعد ط/ نهال محمود محمد سمرة 3

 معٌد ط./محمد صالح محمد قاسم  

 عالج الجذورقسم 

 الدرجة االســـم م

 مدرس ن سلٌمان داوودد/ اشرف امٌ 1

 مدرس مساعد ط./هشام محمود حمدي عبادة 2

 معٌد ط./احمد صبحً عبد المجٌد محمود 3

 معٌده ط./دٌنا عبد هللا عبد الغنً سرحان 4
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 امــهــالم االســـــــم م
 أمٌن الكلٌة محمد عبد السالم السبعاوى 1
 مٌد الكلٌهمكتب السٌد ا.د/ ع نورا عبد هللا مدبولى احمد 2
 رعاٌة الشباب قسم رئٌس محمد مصطفى السٌد شفٌق 3
 رعاٌة شباب اسماء محمد ابراهٌم البوهى 4
 رئٌس قسم شئون الطالب حمودة محمد الدسوقى حامد  5
 شئون طالب محمد مسعد عبد الرؤوف  6
 شئون طالب امال محمد السٌد زعٌمه  7
 شئون طالب ولٌد محمود بسٌونى دحروج 8
 استحقاقات ابانوب اٌلٌا لبٌب باسوس 9

 مشترٌات محمد اشرف عبد الرحمن الشهاوى 11
 شئون اعضاء هٌئة التدرٌس اٌمان محمد منصور رمضان  11
 شئون العاملٌن منى الشحات محمد خٌر هللا 12
 المكتبةأمٌن  امانى محمد الكردى  13
 الخزٌنة احمد على ابراهٌم عامر 14
 معاون الكلٌة د العزٌز ابو المجد ابراهٌم عب 15
 مدٌر العٌاداتو نانسأ بٌبط د/ براء ماجد القمرى  16
 بالعٌادات نانسأ طبٌب د/ رنٌم ماجد النجار 17
 فنى اسنان احمد على محمد عباس  18
 فنى اسنان محمود احمد عبد الفتاح عبده 19

 فنى اسنان محمد سمٌر عبد الجواد  21

 انفنى اسن رانٌا سعٌد سلٌم العبد  21

 فنى اسنان حسٌن ابراهٌم عبد الرحمن البدرى  22

 فنى اسنان هدٌر احمد السٌد احمد  23

 فنى اسنان دٌنا ٌوسف عبد العزٌز  24

 فنى اسنان علٌاء رضا عبد النبى  25

 فنى اسنان نهال جمال محمد حسٌن  26

 المعاشات امل ٌوسف محمد  27
 ومخازنكاتب شطب  نظٌم حافظ محمد العسٌلى  28
 خدمات معاونة عٌد ابراهٌم الطنوبى  29
 سائق اشرف محمود احمد شاوٌش 31

 

 هبص االداسي ثبنكهُخاند
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 (1 ) 

علمٌا على مجموعة مقررات تقع  إشرافا، حٌث ٌشرؾ كل قسم ااثنى عشر قسمالكلٌة  تضم

ٌشرؾ علٌها  التًوالقوائم التالٌة تمثل كل قسم بالكلٌة والمقررات  العلمًنطاق تخصصه  فً

العلمٌة  األقساممواصفات كل مقرر ومحتوٌاته ، تتكون الكلٌة من  إعدادلى القسم ،حٌث ٌتو

 االتٌه :

 مسلسل

 البرنامج

عدد  األقسام األكادٌمٌة القسم

 المقررات

 بٌولوجٌا الفم 1

هستولوجٌا الفم  –التشرٌح الوصفً لألسنان 

البٌولوجٌا الجزئٌه للفم  –فسٌولوجٌا الفم  –

 واالسنان

4 

2 
اثولوجٌا الفم  قسم ب

 امراض الفم()
  

3 

خواص المواد 

طب  فًالمستخدمه 

 االسنان

  

 2 علوم لٌزر  -اشعه فم تشخٌصٌه  اشعه الفم  4

   طب االسنان التحفظى  5

   التٌجان والجسور 6

   عالج الجذور 7

8 
االستعاضه الصناعٌه 

 للفم والوجه والفكٌٌن 

ستعاضه  اال -االستعاضه المتحركه لالسنان  

 التعوٌضٌه للوجه والفم والفكٌٌن
2 

9 
جراحه الفم والوجه 

 والفكٌٌن 
غرس  –جراحه الوجه والفكٌٌن  –جراحه الفم 

 التخدٌر وعالج االلم -االسنان  
4 

   تقوٌم االسنان 11

 –طب االسنان الوقائى   -طب اسنان االطفال   طب اسنان االطفال  11

 صحه الفم
3 

 3 التشخٌص  -امراض اللثه  –الفم طب  طب الفم  12

 

 ألغبو انكهُخ 
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 (2  ) 

تمنح  جامعه  كفر الشٌخ  بناء على طلب مجلس كلٌه طب االسنان درجه 

 B.DSالبكالورٌوس فى طب وجراحه الفم واالسنان 

 (3 ) 

الدراسه لنٌل درجه البكالورٌوس فى طب جراحه الفم واالسنان خمس سنوات جامعٌه 

  -وهما :مقسمه الى قسمٌن 

 الثالثه (  -الثانٌه   -رحله ماقبل  االكلٌنٌكٌه وتشمل الفرقه ) االولى  _ م

 الخامسه ( -_ مرحله االكلٌنٌكٌه وتشمل الفرقه ) الرابعه  

(4 ) 

 -المواد التى تدرس لنٌل درجه البكالورٌوس فى طب وجراحه الفم واالسنان وهى  : 

 الثالثه ( -نٌه  الثا -المرحله ماقبل االكلٌنٌكٌه ) الفرقه االولى   -1

 الفرقه االولى
 

 الفرقه الثانٌه
 

 الفرقه الثالثه
 

 تكنولوجٌا طب االسنان التحفظى مٌكروبٌولوجى تشرٌح عام 

 تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه ادوٌه هستولوجٌا عامه

 تكنولوجٌا التٌجان والجسور باثولوجٌا عامه فسٌولوجٌا عامه 

 ولوجٌا الفمهست تشرٌح وصفى  كٌمٌاء حٌوٌه

 امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه خواص مواد لغه انجلٌزٌه ومصطلحات اسنان

 االسعافات االولٌه حقوق انسان
الجراحه العامه انف واذن 

 وحنجره ورمد

  مكافحه العدوى علم الجوده

 

 الفرقه الخامسه (  –لمرحله االكلٌنٌكٌه  )  الفرقه الرابعه ا -2

 لخامسهالفرقه ا الفرقه الرابعه
 

 طب الفم التشخٌص

 امراض اللثه باثولوجٌا الفم

 طب اسنان االطفال وصحه الفم اشعه الفم

 تقوٌم االسنان جراحه الفم والتخدٌر الموضعى

 جراحه الفم والوجه والفكٌٌن+ التخدٌر العام طب االسنان التحفظى

 طب االسنان التحفظى االستعاضه الصناعٌه

 االستعاضه الصناعٌه التٌجان والجسور

 التٌجان والجسور عالج الجذور

 عالج الجذور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -: ٌقرر نجاح الطالب باحد التقدٌرات االتٌه

 النسبه المئوٌه التقدٌر
 

 % فاكثر85 ممتاز

  %85% الى اقل من 75 جٌد جدا 

 %75% الى اقل من 65 جٌد

 %65% الى اقل من  61 مقبول 

 % 61اقل من  ضعٌف

ت المخصصه لهذا االمتحان %فى االمتحان التحرٌرى من الدرجا 51اقل من  ضعٌف جدا 
 ع للطالب باقى الدرجات فى هذه المادهوال ٌجم

 الفرقه االولى

-:جدول بعدد الساعات النظرٌه والعملٌه    

 المجموع
د الساعات االسبوعٌهعد  

 الماده
 نظرى عملى

 تشرٌح عام 2 2 4

 هستولوجى عام  1 2 3

 فسٌولوجى عام 3 2 5

 كٌمٌاء حٌوٌه 2 2 4

 لغه انجلٌزٌه ومصطلحات اسنان 2 - 2

 حقوق انسان 1 - 1

 علم الجوده  1 - 1

 المجموع 12 8 21

  جدول النهاٌات العظمى فى االمتحانات التحرٌرٌه والعملٌه والشفوٌه

الدرجه 
 النهائٌه

اعمال  تحرٌرى عملى شفوى
 السنه

 الماده

 تشرٌح عام 11 61 21 11 111
 هستولوجى عام 11 61 21 11 111
 فسٌولوجى عام 11 61 21 11 111
 كٌمٌاء حٌوٌه 11 61 21 11 111
 ولغه انجلٌزٌه ومصطلحات طب االسنان 21 81 - - 111

 سانحقوق االن - 21 - - 21
 علم الجوده - 21 - - 21
 المجموع     511
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 الفرقه الثانٌه

 جدول  بعدد الساعات النظرٌه والعملٌه

 المجموع
 عدد الساعات االسبوعٌه

 الماده
ىظرن عملى  

 مٌكروبٌولوجى 1 2 3

 ادوٌه 2 2 4

 باثولوجٌا عامه 2 2 4

 تشرٌح وصفى 2 3 5

 خواص مواد 2 2 4

 الولٌهاالسعافات ا 1 1 2

 مكافحه العدوى 1 1 2

 المجموع 11 13 24

 

  جدول النهاٌات العظمى فى االمتحانات التحرٌرٌه والعملٌه والشفوٌه

الدرجه 
 النهائٌه

اعمال  تحرٌرى عملى شفوى
 السنه

 الماده

 مٌكروبٌولوجى 11 61 21 11 111
 ادوٌه 11 61 21 11 111
 باثولوجى عامه 11 61 21 11 111
 تشرٌح وصفى 21 75 41 15 151
 خواص مواد 21 75 41 15 151
 االسعافات االولٌه - 41 - - 41
 مكافحه العدوى - 41 - - 41
 المجموع     611

 

فى حاله عدم انعقاد امتحان عملى لماده خواص المواد تضاف درجه العملى الى درجه 

  115التحرٌرى وٌصبح 

ه العدوى للمجموع الكلى او المجموع التراكمى ال تضاف ماده االسعافات االولٌه ومكافح

 النهائى
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 الفرقه الثالثه

ةوالعملٌ النظرٌه الساعات بعدد ولجد  

 المجموع
 عدد الساعات االسبوعٌه

 الماده
ظرىن عملى  

 تكنولوجٌا طب االسنان التحفظى 1 4 5

 تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه 1 4 5

 تكنولوجٌا التٌجان والجسور 1 4 5

 هستولوجٌا الفم 2 2 4

 امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه 2 2 4

الجراحه العامه انف واذن وحنجره  2 2 4

 ورمد

 المجموع 9 18 27

 

والشفوٌه والعملٌه التحرٌرٌه االمتحانات فى العظمى النهاٌات جدول  

 

الدرجه 
 النهائٌه

اعمال  تحرٌرى عملى شفوى
 السنه

 الماده

 ولوجٌا طب االسنان التحفظىتكن 21 75 41 15 151

 تكنولوجٌا االستعاضه الصناعٌه 21 75 41 15 151

 تكنولوجٌا التٌجان والجسور 21 75 41 15 151

 هستولوجٌا الفم 21 75 41 15 151

 امراض باطنه وجلدٌه وتناسلٌه 11 61 21 11 111

الجراحه العامه انف واذن وحنجره  11 61 21 11 111

 ورمد

 مجموعال     811

 

درجة وٌكون االمتحان تحرٌري فقط ٌخصص لمادة  21ٌخصص لماده الجلدٌه والتناسلٌه 

درجات وٌكون االمتحان تحرٌري فقط 11درجات ومادة الرمد  11االنف واالذن والحنجرة   
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 الفرقه الرابعة

 جدول بعدد الساعات النظرٌه والعملٌه

 المجموع
 عدد الساعات االسبوعٌه

 الماده
 نظرى عملى

 التشخٌص 1 2 3

 باثولوجٌا الفم 2 2 4

 اشعه الفم 1 2 3

 جراحه الفم والتخدٌر الموضعى 1 2 3

 طب االسنان التحفظى 1 3 4

 االستعاضه الصناعٌه 1 3 4

 التٌجان والجسور 1 3 4

 عالج الجذور 1 3 4

 المجموع 9 21 29

 

 جدول النهاٌات العظمى لدرجات فى االمتحانات التحرٌرٌه والعملٌه والشفوٌه

 

الدرجه 
 النهائٌه

 تحرٌرى عملى شفوى
اعمال 
 السنه

 الماده

 التشخٌص 21 51 21 11 111
 باثولوجٌا الفم 21 75 41 15 151
 اشعه الفم 21 75 41 15 151
 جراحه الفم والتخدٌر الموضوعى 15 51 21 15 111
 طب االسنان التحفظى 21 75 41 15 151
 االستعاضه الصناعٌه 21 75 41 15 151
 التٌجان والجسور 21 75 41 15 151
 عالج الجذور 21 75 41 15 151
 المجموع - - - - 1111
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 الفرقه الخامسة

والعملٌه النظرٌه الساعات بعدد جدول  

 المجموع
 عدد الساعات االسبوعٌه

 الماده
رىنظ عملى  

 طب الفم 2 2 4

 امراض اللثه 2 2 4

 نان االطفال وصحه الفمطب اس 2 2 4

 تقوٌم االسنان 2 2 4

 جراحه الفم والوجه والفكٌٌن + التخدٌر العام 2 3 5

 طب االسنان التحفظى 1 4 5

 االستعاضه الصناعٌه 1 4 5

 التٌجان والجسور 1 4 5

 عالج الجذور 1 3 4

 المجموع 14 26 41

 

والشفوٌه والعملٌه رٌهالتحرٌ االمتحانات فى لدرجات العظمى النهاٌات جدول  

 

الدرجه 
 النهائٌه

 تحرٌرى عملى شفوى
اعمال 
 السنه

 الماده

 الفم طب 21 51 21 11 111
 اللثه امراض 21 51 21 11 111
 طب اسنان االطفال وصحه الفم 21 75 41 15 151
 تقوٌم االسنان 21 75 41 15 151
 ر العامجراحه الفم والوجه والفكٌٌن + التخدٌ 31 111 55 15 211
 طب االسنان التحفظى 21 75 41 15 151
 االستعاضه الصناعٌه 21 75 41 15 151
 التٌجان والجسور 21 75 41 15 151
 عالج الجذور 21 75 41 15 151
 المجموع - - - - 1311
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مل بٌة ومساعدة قٌادات العالالط واألنشطةالبرامج  بإعدادرعاٌة الشباب بالكلٌة  إدارةتقوم 

الطالبٌة االجتماعٌة والرٌاضٌة والثقافٌة والجوالة  واألنشطةالبرامج  بإعدادبالكلٌة  الشبابً

الطالب  ةجانب الخدمات االجتماعٌة مثل مساعد إلىوالخدمة العامة  والجمعٌات العلمٌة 

 . االجتماعًالغٌر قادرٌن على مواصلة الدراسة مساعدة مادٌة وعٌنٌة عن طرٌق التكافل 

من خالل لجان اتحاد الطالب بتنفٌذها وفقا لبرنامج  الشبابًمساعدة قٌادات العمل  أٌضا

قواعد ونظم ولوائح الكلٌة لالستفادة منها لتحقٌق نمو الشخصٌة والشعور  طارى فى زمن

 بالوالء واالنتماء للكلٌة والجامعة .

 -: وسائل االتصال برعاٌه الشباب

 مكتب رعاٌة الشباب بالدور االرضى

 -: انشَبضٍانُشبط  وال:أ

الرٌاضة  أنٌقبل علٌها الطالب بصفة منتظمة حٌث  نشطةالتًاألأهممن  الرٌاضًالنشاط 

ٌجدها الطالب متمشٌة مع  التًتشبع رؼبات جمٌع الطالب لما تتمٌز به من تعدد المجاالت 

الرٌاضٌة سواء كانت داخلٌة تقام  األنشطةبتنفٌذ العدٌد من   الرٌاضًمٌوله حٌث ٌقوم النشاط 

خارجٌة تتنافس فٌها الجامعة مع  وأنشطةلطالب كلٌات الجامعة وعلى مالعب الجامعة 

 الجامعات المصرٌة المختلفة .

 سر .التنظٌم الرحالت الترفٌهٌة بٌن ا -1

 أنشطة ومسابقات الجامعات المصرٌة . فًاالشتراك  -2

 مشروعات خدمة البٌئة والمجتمع . -3

 .  المدنًالقادة والتعلٌم  إعداددورات  -7
 

 -: وانفٍُ انثمبفٍثبَُب انُشبط  -

صالحا ٌرتبط  إنساناتكوٌن الشخصٌة المتكاملة للطالب بحٌث ٌصبح  إلى:ٌهدؾ الثقافيالنشاط 

لدى  الوعٌالثقافًلتنمٌه  ضروريوالتضحٌة من أجله وهذا النشاط  إلٌهبوطنه وحب االنتماء 

خبرات ومهارات تساعدهم على التعرؾ على مجتمعهم  وإكسابهماركهم الطالب وتوسٌع مد

 تقدمه  فًوالمساهمة 

 

 انشجبة رمذو يٍ خالل سعبَخ انزٍانخذيبد 
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 نشاط الفنون التشكٌلٌة  فًرعاٌة الطالب الموهوبٌن إلى:ٌهدؾ هذا النشاط الفنيالنشاط 

سرحٌة ) التمثٌل ( أو نشاط الموسٌقى م( أو نشاط الفنون ال الفنًالتذوق  –النحت  –) الرسم 

(  الجماعًالؽناء  – الفردي( أو نشاط الكورال ) الؽناء  الجماعًالعزؾ  – الفردي ) العزؾ

 . 

واالبتكار لطالب الجامعة وهو تنشٌط لمهارة البحث  اإلبداعالعلمً:وهو نشاط العلميالنشاط 

مجال  فًتطبٌق التكنولوجٌا العلمٌة المتاحة  فًللطالب كما انه الجانب المهارى  العلمً

رعاٌة الطالب ذو القدرات االبتكارٌة العلمٌة ووضع  إلىدؾ هذا النشاط وٌه تطبٌقً

 مابتكاراته

 -االرسبداد انطالثُخ واِعش: -ثبنثب

ٌطلق فٌه طالب الجامعة  الطبٌعٌلذيوالمضمار  الشرعًاتحاد الطالب هو المسار 

والجوالة  ضًالرٌامن خالل لجان اتحاد الطالب المختلفة )  فٌاألنشطةمإبداعاتهموابتكاراته

 ( . واالجتماعٌوالفنًواآلسر  والثقافً

 تشكٌله :

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب مشرفاً عاماً على األنشطة الطالبٌة 

  عضو هٌئة تدرٌس  بالكلٌة( السبعةمستشار لكل لجنه من لجان االتحاد( 
 بٌنهم أمٌن   األمناء واألمناء المساعدٌن للجان االتحاد المختلفة على أن ٌنتخب من

 وأمٌن مساعد للمجلس 
 مدٌر عام رعاٌة الشباب أمٌناً للصندوق 

 االختصاص : 

  رسم سٌاسة اتحاد طالب الكلٌة 

 تنسٌق العمل بٌن اللجان 

 اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طالب الكلٌة 

  توزٌع االعتمادات المالٌة الخاصة باتحاد الطالب على اللجان 

 القة مع االتحادات الطالبٌة االخري بالكلٌاتالعمل على توثٌق الع 
  تبلٌػ قرارات المجلس إلى وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والمشرؾ العام على

األنشطة الطالبٌة بالكلٌة العتمادها وبذلك تصبح سارٌة المفعول والتنفٌذ بمعاونه 
 إدارة رعاٌة الشباب واألخصائٌٌن المختصٌن بها .
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 تحادات الطالبٌة إلً تحقٌق ما ٌأتً:تهدف اال

  ًتنمٌة القٌم الروحٌة واألخالقٌة والوعً الوطنً والقومً بٌن الطالب وتدرٌبهم عل
 القٌادة وإتاحة الفرص للتعبٌر عن أرائهم.

  بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن أعضاء هٌئة
 التدرٌس والعاملٌن.

 ب الطالب وقدراتهم ومهارتهم وتشجٌعها.اكتشاؾ مواه 
  أنشطتهانشر وتشجٌع تكوٌن األسر ودعم. 
  نشر وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة واالرتفاع

 بمستواها وتشجٌع المتفوقٌن فٌها من الطالب.
 ن بالخٌر.تنظٌم اإلفادة من طاقات الطالب فً خدمة المجتمع بما ٌعود علً الوط 
  ٌعمل مجلس اتحاد الطالب بالكلٌة علً تحقٌق أهداؾ االتحاد الطالبٌة من خالل

 اللجان السابقة.
 

 لجان االتحاد  )ٌتوفر بالكلٌة دلٌل لألنشطة الطالبٌة(:

 احتٌاجات ورؼبات  إتباع: هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على لجنة األسر
مختلفة ووجودهم داخل مجموعات )أسر الطالب من خالل ممارستهم لألنشطة ال

طالبٌة( فً إطار قواعد ولوائح الكلٌة والجامعة وٌكون لكل أسره هٌكل تنظٌمً 
مكون من رائد األسرة )عضو هٌئة تدرٌس( ومقررٌن لألنشطة المختلفة وتمارس 

فً العام الماضً نشاطها مع بداٌة العام الجامعً وٌعلن عن فتح باب  المسجلةاألسر 
 األسر الجدٌدة . تسجٌل

  هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على بث الروح والقٌم الرٌاضًلجنة النشاط :
الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع ممارستها والمشاركة فً المسابقات والمهرجانات 

 القومٌة.

  هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل تنمٌة النشاط الفنً للطالب الفنًلجنة النشاط :
 .الفنًفرصة إلبراز وصقل مواهبهم ورفع إنتاجهم وإتاحة ال

 

 :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على نشر الحركة لجنة الجوالة والخدمة العامة
الكشفٌة بٌن طالب الكلٌة بما ٌتضمنه من أنشطة متنوعة تتمٌز بطابع خاص وتتمثل 

 ة . فً حٌاه المعسكرات والخالء والرحالت الكشفٌة والمهرجانات الكشفٌ
 

 :هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على تنمٌة لجنة النشاط االجتماعً والرحالت
الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وبث روح التعاون 

 واإلخاء والقٌم الجامعٌة الراسخة .

 ٌؾ : هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتعمل على تعرلجنة النشاط الثقافً واإلعالم
الطالب بخصائص المجتمع واحتٌاجات تطوره ودعم القٌم والتمسك بالعادات والتقالٌد 

 وتنمٌة روح االنتماء والوالء للوطن األم مصرنا الحبٌبة.

  هً أحدى لجان اتحاد الطالب وتهدؾ إلى تنمٌة والتكنولوجٌا: العلمًلجنة النشاط
وتطبٌقاً عن طرٌق نوادي العلوم القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة ونشر المعرفة علمٌاً 

 والجمعٌات العلمٌة .
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 : عضو االتحاد فًالشروط الواجب توافرها   -

 الجنسٌة . مصريأن ٌكون  -

 أن ٌكون حسن السٌر والسلوك . -

 . األولىاللجنة المرشح لها ٌستثنى طالب الفرقة  فًنشاط ملحوظ  ذوأن ٌكون  -

للحرٌة أو تقرراسقاط عضوٌته أو وقؾ  أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة -
 عضوٌته بأحد االتحادات الطالبٌة ولجانها .

 موعد ؼاٌته شهر نوفمبر من كل عام . فًٌتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه  -

 ر الطالبٌة :ساأل -

سر باتحاد طالب الكلٌة الؽرض منه تنمٌة روح تنظٌم منبثق من لجنة األ هًسر الطالبٌة ألا

الطالبٌة  األنشطةوتوسٌع قاعدة ممارسة  أساتذتهمٌن الطالب وكذلك بٌنهم وبٌن التعاون ب

نمٌه تساعد الطالب على صقل مواهبهم وت التًاالجتماعٌة والثقافٌة والفنٌة والرٌاضٌة 

 التًتراه من اللجان  الذيكل أسرة العدد  وتنشئوقات فراؼهم أ قدراتهم ومهاراتهم واستثمار

االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الرٌاضٌة أو الرحالت على أن ٌكون لكل  للجنةامثل  األنشطةتنظم 

 لجنة مقرر من الطالب وبرنامج محدد .

 -التالٌة : األنشطةلطالبه  األسرىوٌقدم النشاط  -

 المسابقات الثقافٌة . -1

 برنامج أعرؾ بلدك . -2

 المهرجان السنوي لألسر . -3

 -د  :وانخذيخ انعبيخ وانًعغكشا اندىانخ --ساثعب 

مواطن  إلىم وتهدؾ 1918أت سنة دمرحلة من مراحل الكشافة ب هًالتعرٌؾ بالجوالة : 

 إسعادزمنهم طموحات المواطن القادر على  الحٌاةمتكامل الشخصٌة القادر على خوض ؼمار 

 -نفسه ونفع ؼٌره والنهوض بمجتمعه بالعوامل االتٌه : إسعادنفسه ونفع ؼٌره والنهوض على 

 ك بالقٌم الروحٌة الدٌنٌة .تقوٌة التمس (1

 القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسئولٌة . (2

 القدرة على اكتساب مهارات التنمٌة الذاتٌة الشاملة وتكوٌن االتجاهات الطٌبة . (3

 تعمٌق روح الوالء واالنتماء والعطاء للمجتمع . (4

 ترسٌخ أسس العمل بروح الجماعة .  (5
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 -الجوالة : أهداف -

 الراشدٌن وتعلم مهاراتهم . أنشطةتقدم نحو توفٌر الفرص لل (1

 الثقافٌة والفنٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة . األنشطةمجموعة متنوعة من  فًالمشاركة  (2

 إقامة المجال للقاء مع أشخاص جدد وتكوٌن عالقات جدٌدة . (3

الوصول  فًوللمساهمة  الجسمانًد والتحدٌالمشاركة فً أنشطة متنوعة متمٌزة بالجلد  (4
 درجة لتنمٌة شخصٌتهم .  أقصىإلىبهم 

 . اآلخرٌنتنمٌة القدرة على التعامل مع  (5

 .  الكشفً النادي فًالمساهمة  (6

 ٌعٌش وفق نظام ٌتمشى مع المعتقدات الدٌنٌة . كًتوفٌر الفرص للجوال  (7

 -متطلبات القبول بالجوالة : -

  -حفل المٌثاق التالٌة: فًالوعد  وأداءعشٌرة الجوالة رسمٌا بارتداء المندٌل  إلىٌنضم المرشح 

 العشٌرة .  فٌأنشطةالمشاركة  (1

 احد مخٌمات العشٌرة . فً( لمشاركة 2      

 .احد مشروعات خدمة المجتمع  فً(المشاركة 3      

 -( حفظ الوعد والقانون وهو :4      

 أن اصنع معروفا -نحو هللا تعالى ثم الوطن . أقومبواجبً -. عملًجهدي فى ابذل  أناعد  -
 كل ٌوم 

 -: االخزًبعٍانزكبفم  --خبيغب

 ( . أخرىمساعدات  أي –مصروفات الكلٌة  –) المدٌنة  الخاصةالمساعدات المادٌة 

 -الشروط :

 فرقته . فًأن ٌكون الطالب مستجد  (1

 . مصرٌالجنسٌةأن ٌكون الطالب  (2

 ٌستفٌد بنوع واحد من المساعدات . (3

 -المستندات المطلوبة :

الشئون االجتماعٌة المتواجدة بالمنطقة السكنٌة التابع لها  من وحدة اجتماعًبحث  (1
 الطالب .

 الحٌازة الزراعٌة لولى اآلمر . أوالمعاش  سركًمفردات مرتب أو  (2

 ٌتم تقدٌمها لمكتب رعاٌة الشباب .
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 البحث  آلية

ومفردات المرتب وصورة من البطاقة العائلٌة لولى  االجتماعًٌقوم الطالب بتقدٌم البحث  (1
 .  االجتماعً لألخصائًمراأل

سجل خاص بذلك وٌقوم بعمل  فًبتفرٌػ بٌانات الطالب  االجتماعًخصائى الٌقوم ا (2
 متوسط دخل الفرد وعدد أفراد اآلسرة .

االجتماعٌة لمعرفة الحاالت  األخصائٌةالطالب بواسطة اآلخصائى /  أبحاثٌتم مراجعة (3
لمٌزانٌة الموجودة بالتكافل وبناءا علٌه ٌتم ا الخاصة وعدد الطالب المتقدمٌن للدعم ومعرفة

ٌحصل على الدعم ٌتم تحدٌد قٌمه المبلػ لمساعدة الطالب من  الذيتحدٌد متوسط الطالب 
بالكلٌة سواء كان مصروفات دراسٌة / مدٌنة جامعٌة أو  االجتماعًخالل صندوق التكافل 

 . أخرىمساعدات 

 ن التعلٌم والطالب .تعرض الحاالت على أ.د وكٌل الكلٌة لشئو( 4

 تقدٌم كافة الخدمات الخاصة بالطالب منذ التحاقه بالكلٌة لحٌن تخرجه .     -

 -: باالتً المتخصصةالفرقة  موظفًٌقوم  -

عد اجتٌازهم اختبارات القبول التى استالم ملفات الطالب المستجدٌن والمقبولٌن بالكلٌة ب -
 .لكلٌة ا تحددها

 دفع لسداد الرسوم ، ثم ٌتم بعد ذلك استخراج البطاقة الجامعٌة . إذناستخراج  -

 ، وذلك بعد تقدٌم الطالب البطاقة 28تأجٌل التجنٌد للطالب المستحقٌن للتأجٌل حتى سن  -
 العسكرٌة .

 للطلبة المعتذرٌن عن دخول االمتحان . األعذارالقٌد أو  إٌقاؾعمل  -

استٌفاء استمارات اشتراك السكك الحدٌدٌة والمواصالت للطالب بعد سداد الرسوم  -
 الدراسٌة 

          ذلك . فًاستٌفاء استمارة المدٌنة الجامعٌة  للطالب الراؼبٌن  -

 عمل شهادات بٌانات القٌد .   -

جداول الدراسة وجداول االمتحانات ، وذلك بعد استقراء رأى الطالب فى تنظٌم  إعداد -
 جدول االمتحان

 ملء استمارة الترشٌح النتخابات اتحاد الطالب . -

 استخراجها بعد سداد الرسوم . فًللطالب الراؼبٌن  القومًاستٌفاء بطاقات الرقم  -

 وٌل .التح فًاستخراج ) بٌان حالة ( للطالب الراؼبٌن  -

 انطالةانزعهُى و رمذو يٍ خالل شئىٌ  انزٍانخذيبد 
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 ملء االستمارة الخاصة ببحث الحالة بالنسبة للطالب الؽٌر قادرٌن عن سداد الرسوم -

 فًالمقررة لهم طبقا لترتٌب الطالب  المكافأةٌتم حصر الطالب المتفوقٌن لصرؾ  -
 .( اجٌد جد –متٌاز ماالمتحان ) 

 استالم استمارات التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور . -

    جلوس للطالب . أرقامعمل  -

 .عمل كشوؾ امتحانات أعمال السنة  - -

  . الشفوي أعمالعمل كشوؾ امتحانات  -

 . العملًعمل كشوؾ امتحانات  -

                   عمل كشوؾ االمتحانات النهائٌة . -

 قاعات االمتحانات . إعداد  -

 عمل تقارٌر االمتحانات . -

 فًة وجود عجز حال فًالمالحظة   أعمال فًاالمتحانات والمشاركة  أعمالمتابعة  -
 المراقبٌن.

  عمل سجل للطالب . -

 عمل كارنٌه للطالب . - -

 . العلمٌة ألقساما لدراسٌكشوؾ بأسماء الطالب  بكل مقرر  إرسال -

 -انخشَدٍُ وانشهبداد: أعًبل

ماٌو  لدوريسوؾ ٌتدرب بها الطالب خالل السنة التدرٌبٌة  التًخطابات لألقسام   إرسال -
 ومدٌر عام المستشفٌات. فراداألوشئون  لألقسام وأكتوبر

حالتتة انقطتتاع أو تأجٌتتل  فتتًمتتذكرات للعتترض علتتى لجنتتة االمتٌتتاز ومجلتتس الكلٌتتة  إعتتداد -
 لطالب االمتٌاز .

ٌتتدرب بهتا  واألقستامالتًٌقدم من الخرٌجٌن من أقسام الكلٌة  الذيالطرؾ  إخالءمراجعة  -
 الخرٌجٌن .

 ام .استخراج شهادات االمتٌاز وبٌانات الحالة طوال الع -

 قرارات العقاب الخاصة بطالب االمتٌاز . إعداد -

. 
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 -آلٌة اكتشاف ودعم الطالب المتعثرٌن دراسٌاً :

  ًٌقوم المرشد األكادٌمً بمراجعة نتائج اختبارات نصؾ الفصل والتدرٌب العمل
%  61ونهاٌة الفصل الدراسً لتحدٌد الطالب المتعثرٌن )الحاصلٌن على اقل من 

 المقررات األخرى (.  فً%  51لتمرٌضٌة والطبٌة وأقل منالمقررات ا فً

  إجراء مقابلة شخصٌة لكل من هؤالء الطالب بواسطة المرشد األكادٌمً للتعرؾ
 على مشاكلهم والعمل على وضع حلول عملٌة 

 مع عضو هٌئه التدرٌس المسئول عن  إجراء مقابلة شخصٌة لكل من هؤالء الطالب
 اإلرشادالنفسٌبالكلٌةوحده 

 ًوالتواصل بٌن كال  حال الوقوؾ على سبب تعثر الطالب ٌتم متابعة حل المشكلة ف
لشئون التعلٌم والطالب والمرشد  الكلٌة، وكٌل  اإلرشادالنفسًمن مسئول وحده 
 حتى ٌرتفع معدل إنجاز الطالب .المعنى  العلمًاالكادٌمى والقسم 

  ًالخطوات  –به طبٌعة المشكلة ٌحتفظ المرشد األكادٌمً بملؾ لهؤالء الطالب مدونا
 مدى اإلنجاز الدراسً للطالب  –التً اتخذت لحل المشكلة 

 
 
 

 آلٌة رعاٌة الطالب الوافدٌن

 . ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بإعداد قائمة بالطالب الوافدٌن بكل فرقة دراسٌة 
  نظام الدراسة بداٌة التحاقهم بالكلٌة باألقسام العلمٌة و فًتعرٌفهم  العلمًٌقوم القسم

حالة وجود اى  إلٌهفًٌمكن اللجوء  الذيتقدمها الكلٌة والشخص  التًوالخدمات 
 مشكلة 

 - مراعاة األساتذة القائمون بالتدرٌس الصعوبات اللؽوٌة لهؤالء الطالب والتأكد من
 استٌعابهم. 

 لعامة ٌقوم قسم شئون التعلٌم والطالب بإعالم الطالب بالتعلٌمات الواردة من اإلدارة ا
 للوافدٌن أوال بأول. 

  حال مواجهة الطالب مشكلة إدارٌة  فًاالتصال باإلدارة العامة للوافدٌن بالجامعة
 والعمل على حلها .

  االلتحاق بالدراسة  فًالمختص للطالب المتأخرٌن  العلمًإعداد خطة بواسطة القسم
 الدراسة النظرٌة والعلمٌة . فًلمساٌرة زمالئهم 
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قبول الطالب السابق إقامتهم بشرط نجاحهم بتقدٌر جٌد على األقل إما الطالبات فٌمكن  -1

 لهم االلتحاق بتخلؾ مادة فً حالة وجود أماكن خالٌة .

 أن ٌكون الطالب منتظما بالجامعة فً أقسام اللٌسانس والبكالورٌوس . -2

ً ٌرى مجلس إدارة المراكز القرٌبة منها الت أوخكفر الشٌأن ٌكون من ؼٌر سكان مدٌنة  -3

كٌلو متر على األقل مع  51تكون على مسافة  أنالمدن سهولة المواصالت إلٌها 

 مالحظة الطرق الترابٌة والتً لٌس لدٌها مواصالت .

 من الجامعة الو الجامعات األخرى . تأدٌبٌةإال ٌكون قد صدر ضده عقوبات  -4

مان من اإلقامة من العام السابق أال ٌكون قد وقع علٌه إثناء اإلقامة بالمدن عقوبة الحر -5

 مباشرة .

 اى مستحقات أخرى. أوأال ٌكون مستحقا علٌه رسوم إقامة للمدن الجامعٌة  -6

 إن تثبت لٌاقته الصحٌة . -7

 أال ٌكون من الطلبة المتزوجٌن . -8

 بالنسبة للحاالت المرضٌة ٌكون القبول بتقرٌر من اللجنة الطبٌة . -9

 

 

 

اصــدر السٌد رئٌس الجمهورٌة قرار  6/5/1973ــب فً بناء على موافـقـة مجـلس الشع

بتدرٌس التربٌة العسكرٌة بمرحلة التعلٌم  1973لسنة  46جمهوري بإصدار القانون رقم 

الجامعً ) اللٌسانس والبكالورٌوس ( بؽرض تنمٌـة الوعً العسكري لـدى الطــالب 

وذلك وفقا لما حددته وزارة وتنشئة أجٌـال من الشبـاب تصـلـح لتأدٌة الخدمة العسكرٌة 

الدفاع بالتنسٌق مع الجامعات المصرٌة من خالل إنشاء إدارة التربٌة العسكرٌة بكل 

 جامعة

على بدء تدرٌس مادة  1995/ 3/7 ىمجلس الجامعة بجلسته المنعقدة ف هذا وقد وافق

فرقة التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور الذٌن ٌحملون الجنسٌة المصرٌة والمقٌدٌن بال

اإلعدادٌة واألولى بالكلٌات التً لٌس بها فرقة إعدادٌة وذلك اعتبارا من العام الجامعً 

وتدرسٌه على أن ٌراعى عدم منح  ةتدرٌبٌوذلك عن طرٌق دورات  1995/1996

الطالب درجة ) اللٌسانس والبكالورٌوس ( إال بعد اجتاز دورة التربٌة العسكرٌة بنجاح 

 التًالب ضرورة حضور دورة التربٌة العسكرٌة فً المواعٌد الط نهببوعلى ذلك فنحن 

 . تحددها الجامعة

 ششوط انمجىل ثبنًذٌ اندبيعُخ
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 -: الخدمة الصحية من حصل الطالب علىي

 الطلبة بجامعة كفر الشٌخ وتقع بجوار مبنى كلٌة العالج الطبٌعى مستشفى  -أ  

 وٌقع بالمبنى بجانب كلٌة الطب البشرى.  خبكفر الشٌ مستشفى الجامعة–ب 

 

 

  -: األخصبالقوانٌن واللوائح والتقالٌد الجامعٌة وعلى  إخالءبر مخالفة تأدٌبٌة كل ٌعت

 األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشات الجامعٌة . -

كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة أو  -

 خارجها .

 بس .حالة تل فًامتحان وٌضبط  فًكل طالب ٌرتكب ؼش  -

تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌه واالمتناع المدبر عن حضور الدروس  -

 علٌها . بالمواظبةتقضى اللوائح  األخرىالتًالجامعٌة  واألعمالوالمحاضرات 

 أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها . واألجهزةللمنشات  إتالؾكل  -

من  إلٌهمنسوب  فٌما هو أقوالهتحقٌق مع الطالب المشكو فى حقه وسماع  إجراءٌتم   -

 وٌتم مجازاه الطالب بعقوبه لعدم العوده لمثل ذلك. قبل الشئون القانونٌة بالكلٌة 

 

 -: هٍ انزأدَجُخانعمىثبد  -

 التنبٌه شفاهه أو كتابة . -

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبٌة  -

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهر . -

 الحرمان من االمتحان . -

 الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز فصال دراسٌا . -

وٌترتب علٌه  األخرىالجامعات  إلىمن الجامعة وٌبلػ قرار الفصل  النهائًالفصل  -

 إلىجامعة وتبلػ القرارات   فٌأياالمتحانات  إلىعدم صالحٌة الطالب للقٌد أو التقدم 

 ولى أمر الطالب . 
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وتنمٌة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة وذلك عن طرٌق تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوٌر 

اقتناء وتوفٌر الكتب والمراجع العربٌة واالجنبٌة ومتابعة احدث الطبعات من معرض 

القاهرة الدولى للكتاب ودور النشر وشراء الدورٌات االجنٌة عن طرٌق مراسلة الناشرٌن 

لمختلفة كما تقوم باقتناء المجالت بالخارج وكذلك شراء الدورٌات العربٌة من دور النشر ا

 العلمٌة من الجامعات المصرٌة وجامعات الدول العربٌة

  -تشكل لجنه مكتبه الكلٌه من :

 وكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا والبحوث           رئٌسا  \السٌد أ. د 

 ممثلى االقسام بالكلٌه       اعضاء \اعضاء هٌئه التدرٌس \الساده 

 لمكتبه                                            عضوا وامٌنا للجنهمدٌر ا \السٌد 

 

 ـ ششوط االعزعبسح انخبسخُخ:.

 كتاب 2للطالب الحق فى االستعارة فى حدود عدد  -1

 ان ٌكون الطالب مسدد للرسوم الدراسٌة -2

 ؼٌر ذلك من الطالب ال حق له فى االستعارة -3

 سح:.كُفُخ اعزخشاج كبسَُه االعزعبـ 

 ان ٌكون الطالب مسدد للرسوم الدراسٌه -1

 ختم بشعار الجمهورٌةا وتٌسلم الطالب استمارة ضمان تستوفى بٌاناته -2

 صورة الى امٌن المكتبة 2ٌقدم الطالب استمارة ومرفق بها عدد  -3

ٌقوم امٌن المكتبة بتسلٌم الطالب الكارنٌه وٌحدد له عدد اٌام االستعارة الخارجٌة اما  -4

 .اخلٌة فهى فى جمٌع اٌام االسبوع الد
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 جامعة كفر الشٌخ

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

الطالبو مٌلعتلاشئون   

 امرتورٌد نقدٌه

م 2111\   \التارٌخ     

      \اسم الطالب 

 البٌان
 المبلغ

 قرش جنٌه

 

 رسوم دراسه الفرقه )            (

 

امه (رسوم استخراج كارنٌه ) مركز الخدمه الع  

 

 

 

 دمغه ) اٌصال + تنمٌه موارد(

 

  

   فقط وقدره 

 

 المختص                            رئٌس القسم                     امٌن الكلٌه

 

مندوب الصرف                    \     \تم تورٌد المبلغ بالقسٌمه رقم           بتارٌخ     
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 نموذج طلب سفر الطالب

م 21   \   21لجمهورٌه خالل العام الدراسى خارج  ا  

 

  -جامعه :   

              -كلٌه :

الفرقه :                                                          -االسم :  

 تارٌخ المٌالد :                ٌوم            شهر         سنه 

     \         \رٌه        الرقم الثالثى لبطاقه الخدمه العسك

 الموقف التجنٌدى   :  

 

 

 

 اقرار

 

 

اقر انا مدٌر اداره شئون الطالب تحت مسئولٌتى الشخصٌه ان الببٌانات الموضحه عالٌه 

المحفوظه بالكلٌه  بصحٌحه ومن واقع المستندات المرفقه بملف الطال  

21  \6\ى   وٌنتهى ف 21  \9\علما بان العام الدراسى ٌبدا من       

 

 المختص                                                        مدٌر االداره
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كفر الشٌخ ةجامع  

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

 اداره رعاٌه الشباب

 

 

مدٌر وحده الشئون االجتماعٌه  \السٌد   

 تحٌه طٌبه ........ وبعد

طالب ..........................................برجاء عمل بحث اجتماعى لل  

 بالفرقه ....................... لحاجه الكلٌه الٌه 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 مدٌر اداره رعاٌه الشباب
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 جامعة كفر الشٌخ

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

 شئون الطالب

 

   \السٌد االستاذ الدكتور 

 

بعدتحٌه طٌبه ....... و  

 رجاء من سٌادتكم اعطائى شهاده قٌد بالفرقه ....................

 وذلك لتقدٌمها الى من ٌهمه االمر

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدمه من سٌادتكم  

                                                                                  االسم
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الشٌخ                                                    كفر  ةجامع

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

 شئون التعلٌم والطالب

 

( بٌان قٌد ) 

....................................................................................\الطالب   

21 \ 21.........فى العام الجامعى ...................................... \المقٌد بالفرقه   

بالقرار رقم ................بتارٌخ........ 28والمذكور حاصل على تاجٌل تجنٌد لسن   

                   \      \من منطقه تجنٌد ........................ورقمه الثالثى هو     

                                                \       \واجازه نهاٌه العام تبدا فى       

   \  \وقد تحرر هذا البٌان بناء على طلبه وتحت مسئولٌته لتقدٌمه الى..... تحرٌرا فى    

 

 

 

 شئون الطالب                               رئٌس القسم                              امٌن الكلٌه
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كفر الشٌخ ةجامع  

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

 شئون التعلٌم والطالب

 

 افاده

..................................../السٌد   

 تحٌه طٌبه ..... وبعد 

......................................../نتشرف بافاده سٌادتكم بان الطالب   

  21\ 21. فى العام الجامعى ............المقٌد بالفرقه ......................

................العام ...........والتقدٌر   

 

 

 وتفضلوا سٌادتكم بقبول فائق االحترام

 

 

ةامٌن الكلٌ                       رئٌس القسم                       شئون الطالب     
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كفر الشٌخ  ةجامع  

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

الطالب و مٌلعتلا شئون  

 

مدٌر مستشفى الطلبه  /السٌد الدكتور   

ٌه طٌبه ....... وبعد تح  

 

  -الكشف الطبى على الطالب : م من سٌادتكم بتوقٌعركتٌرجى ال

  -المقٌد بالفرقه:

    21  /  21فى العام الجامعى      

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحٌه

 

 

مرئٌس القس                                                                   شئون الطالب         
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كفر الشٌخ  ةجامع  

االسنانو مفلا طب ةكلٌ  

 شئون التعلٌم والطالب

 نتٌجه 

 (الكشف الطبى (

الطالبه : /الطالب   

 حده النظر :      العٌن الٌمنى :   العٌن الٌسرى

بمنظار:                                بدون منظار :  

الصدر:                                   القلب :  

  21  / /جه الكشف الطبى :      نتٌ 

 طبٌب المراقبه  :  

 مراقب الشئون الطبٌه

 

كفر الشٌخ  ةجامع  

االسنان و مفلا طب ةكلٌ  

 شئون التعلٌم والطالب

مدٌر مستشفى الصدر /السٌد االستاذ الدكتور   

 تحٌه طٌبه ..... وبعد

بالنتٌجه .................... وافادتنا الطالبه /برجاء عمل اشاعه صدر للطالب    

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئٌس اللجنه الطبٌه   21 / /تحرٌر فى    
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قةعوام الساباهم انشطه الكلٌة لال  

حفل استقبال الطالب الجدد وتكرٌم اوائل الدفعة السابقة 

 بحضور رئٌس الجامعة
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 رحلة لمدٌنه االسكندرٌة

 

 

 

 

 

 

 رحلة لوادى الرٌان
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 معرض الفنون التشكٌلٌة
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مها الكلٌة تدورات التى نظ  
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 النشاط الرٌاضى
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 المهرجان االول الكتشاف المواهب بالجامعة
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 الٌوم الترفٌهى لطلبة الكلٌة
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 الثانى بالكلٌة على مستوى الجامعة الملتقى الثقافى
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 لمجالت الصادرة من الكلٌةا
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 تنظٌم جائزة السٌد االستاذ الدكتور: ماجد القمرى للتمٌز العلمى واالدارى         
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هذا الدلٌل  فٌإعدادنأمل ان نكون قد وفقنا بفضل هللا وعونه 

 لٌكون مرشدا لكم فى خطواتكم داخل الكلٌة .

 

 

 يع رسُبد سعبَه شجبة كهُخ طت االعُبٌ    
 

 

 


