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            ةـــــكلم                               

 

           عبدالرازق يوسف دسوقىالسيد األستاذ الدكتور/ 

 كلية األلسن ىوالمشرف علرئيس الجامعة 

العلمااي هاال بكاام فاي رحاااب جامعاة كفاار الشايخ هااذا الصار  أوبنااتي طااالب وطالباات جامعااة كفار الشاايخ  بناائيأ     

الفتياة التاي  هاذ  الجامعاة0قاليم الدلتا الهامة وهي محافظاة كفار الشايخأحد مل والنور ألالمتميز الذي يمثل شعاع األ

ولدت عمالقة بما تضمه من كوادر علمية وبحثية من مختلف المدارس العالمية وكذلك بما تضمه الجامعة مان قادرة 

 كاديمي.عتماد المؤسسي واألالول علي االحص ىة هائلة سوف تساعد بمشيئة هللا فيمؤسس

ات باكسااب الطاالب والطالإم لعائد المستهدف من التعليم يساتلزتحقيق ا نإعتماد فمتطلبات الجودة واألمراعاة ل      

هتماام بالمعرفااة خالقياة وكااذلك المهاارات العامااة علاي نفااس القادر ماان االالكثيار مان المهااارات العلمياة الذهنيااة  واأل

ماة اء األناقليمياا ودولياا يسااعد فاي بإعلاي المنافساة فاي ساوق العمال محلياا و جيل متميز قاادر عدادك إلوالفهم وذل

 إيجابيا،بمااطاقاات الشاباب  اساتثمارشاباع الربباات ورحاب لتنمياة المهاارات إل الحيااة الجامعياة مجاال نإونهضاتها 

ستخراج مكامن القوة اكتشاف المواهب وا ىشطة يساعد علنممارسة األ أن، ذلك  حرافنلل واالزيحفظ شبابنا من ال

 .بنائنا الطالب أ ىلد

            

 طيب تمنياتي بالتوفيق  والسدادأمع 
 

 

  كلية األلسن ىوالمشرف علرئيس الجامعة                                   

   دسوقي أ.د/  عبدالرازق يوسف                                 
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 ةــــــكلم
   لدكتور / عبد الحميد علي بالبالسيد ا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            
 

 أصبحتعلم اللغات  نأل ،حضارية تشع نورا بمنطقة الدلتا قاطبة وثبةبجامعة كفرالشيخ  األلسنكلية  إنشاءيعد       

تعلم  فضال عن أن الهائل. يوالتقن يتطور التكنولوجنتيجة ال الصغر يضرورة لمواكبة ما يحدث فى عالمنا المتناه

طالع على ثقافات العالم المختلفة وطريقة التفكير على اال مهارات كثيرة تجعله قادرا   ناسنجنبية يكسب اإلاللغات األ

تعلم اللغات  أنكما  فيه ال عسر التعامل مع االخر يسرا   صيريفوهذا يضيف الكثير لخبراتنا وتجاربنا الذاتية  ،لديها

ت السيرة الذاتية للخريج تحتوى على نافرص الحصول على العمل، فكلما كإذا تزيد أمامه ا كبيرة  أفاق للدارس يفتح

بداعية للفرد والتفكير المنطقى يزيد تعلم اللغات القدرة اإلو فضل للشخص المتقدم لوظيفة ما.أذلك  نالغات متعددة ك

 .  وتقديره لذاته واالخرين  لنفسه زيادة ثقافة الفرد واحترامهمن ثم و

لرد على التشويه والصورة النمطية السلبية المبالغ في اهمية بالغ األ اللغات اليوم دورا   ويلعب خريج 

المشاركة فى عبرفيها عن العرب والمسلمين، ويقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز التواصل الثقافى والحضارى 

مم. ويبرز دور خريجى اللغات بشكل جلى عندما لشعوب واألالمنتديات والمحافل التى تهتم ببناء جسور الثقافة بين ا

من  هدف الشعوب قديما   ناالعالم المختلفة. ك نالوطنه فى بلد لى القدرة على الترجمة فيصبح سفيرا  إيصل بمستواه 

  في  ليهإ  والوصول اآلخر  صنعه مما  ستفادةواإل  طالعواال بعضا   بعضها  وحضارة  آداب  على  الترجمة هو التعرف

  الحضارات  أن الباحث  يكتشف  القديمة  الحضارات  لتاريخ  سريعة  همراجع  وفي.  والفنون  والعلوم  دباأل  مجاالت

 وبُعد  االتصال  وسائل  صعوبة  هي  الجميع سجلها  التي  الوحيدة  الشَّكوي  تناوك هتمت بالترجمةا  حين  وتألقت  زدهرتا

 نقلها على   العكوف  َّثَم  ومن  والمعرفة  بالعلمتزود لل أخرى الى  جغرافية  نقطة  من السفر  يتطلبه  ذيال  والوقت  المسافات

  قرية  عن  يتحدثون بدأوا  بحيث البشر  بين  والتواصل  تصالاإل  وسائل  في  ثورة عالمنا شهد فقد  اليوم وترجمتها. أما

.  أنثو  حتي أو  دقائق  خالل كوكبنا أنأبعد بلد لىإ  لتصل  تصاالتاأل  تقنية أوعبر رثياأل عبر فيها  الكلمة  تنطلق  كونية

لكم التوفيق والنجاح والتخلى عن كل رجوأوصح الجميع بالعمل الجاد أنرحب بكم ابنائنا الطالب فى كليتكم وأ وختاما  

 .كممالايجابيات التى تنير طريقكم وتسهم فى تحقيق السلبيات والتحلى باإل

 طيب التمنيات بالتوفيق ،،،،،أمع 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                     
 

 عبد الحميد علي علي بالبد /  أ.                                     
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 ةـــــكلم

 
 رعاية الشباب بالكليةأسرة 

 

 بة الطالب وأختى الطال أخى

شباب النحن نرحب بك ونتشرف بلقائك فى ممارسة نشاطك فى جميع المجاالت من خالل جهاز رعاية 

بتكاراتك انشاطاتك وتوجيه أهدافك وترقيـة طموحاتك وتطوير من أجلك ومن أجل هنا  إنناالكليـة ، ب

حتوياته مالحقـة التطور العصرى ومقادراٌ علي  األسمى لتكون عدادلنصل بك إلى التأهيل الرفيع واإل

 العلمية والثقافية والتربوية والتنموية فى ظل مصرنا الحبيبة .

دعوة مفتوحة ألبنائنا طلبة وطالبات الكلية لممارسة جميع  هذ ضية افمن خالل هذ  السطور الم

حراف نجتماعية والثقافية بعيداً عن التطرف واالشطة التربوية والرياضية والعلمية والفنية واالناأل

 بل إلى مزيد من الرقى والتقدم واالزدهار . ،الفكرىوالشطط 

 مع أطيب التمنيات بالعام الجديد

 مع تحيات أســرة رعـايـة  الشبـاب بالكليـة 

 سراء عبدالمولي السيدإ  /د                                                                                           

 أ/ نورا سمير عبدالغني                                                                                      

 

 



 رشادي للطالب اإلالدليل                                                                               

 لسناألكلية                                                                                       

6                                                                                      

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 

 ةـــــكلم
 

 أسرة شئون الطالب بالكلية

 

  ةأختى الطالب، أخى  الطالب 

نابض بالعلم والمعرفة، عطاؤها المعرفي يسري في عروق  نامنارة علمية وشري األلسنكلية 

ناطق بكل اللغات، وأذن تسمع  ناها لسنإة كما يسري الدم في الجسم ... الحركة الثقافي

وتترجم كل اللغات، وعين راصدة تسجل كل جديد في ثقافة العالم، وعقل يربط بين كل هذ  

 .الثقافات، يعربها، يقربها، ويعبر بها الحدود فتصل إلى ثقافتنا التي تكون لها خير سفير

د الفقري في الجامعة ذلك لما لها من أهمية قصوى ذات أبعاد ن الطالب تعتبر العموئوش نإ

ماطاً شتى من مكونات أنمنوط بها رعاية شريحة مهمة وهى الطالب الذي يمثل  إذا هيمختلفة 

 متداخلة منها الفكري والثقافي واألكاديمي.

 ينا تحقيق طلباتكمنافمهمتنا رعايتكم ، وبايتنا إسعادكم ، وأقصي أم

 ورعاكم حفظكم هللا

 هسعيد هدراسيسنه بلكم تمنياتنا أطيب  مع

  شئون الطالب بالكليةمع تحيات أســرة 
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 نشأة الكلية

 
ت حتياجات سوق العمل من الخريجين المتميزين للعمل في مجاالتلبية ال

عة والتليفزيون ذاتدريس اللغات والسياحة والهيئات الدبلوماسية واإلو الترجمة

كلية  إنشاء إجراءاتتخذ سيادته أقد فوالشركات االجنبية التي تعمل في مصر 

 لخدمة قطاع وسط وشمال الدلتا في هذا المجال . األلسن

جلس الوزراء رقم عليه صدر قرارالسيد المهندس/ رئيس م وبناء  

ون تنظيم أنحكام الالئحة التنفيذية لقأبتعديل بعض م الخاص 6102لسنه  6239

 .جامعة كفرالشيخ  األلسنكلية  إنشاءم ب0396لسنه  93الجامعات رقم 

 أنبش 61/06/6102بتاريخ  2029وصدر القرار الوزاري رقم 

 .جامعة كفرالشيخ  األلسنالموافقة علي بدء الدراسة بكلية 

فتتاح الكلية يوم السبت الموافق اتعليم العالي والبحث العلمي بوقام السيد وزير ال

 م.63/9/6109

 عمله بدايه   أمركز للغات والترجمة بالكلية ليبد إنشاءتمت الموافقة علي وكذلك 

 .6102/6103من العام الدراسي 
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 رؤية الكلية :

علي والترجمة  بدألمجاالت اللغة واجامعة كفرالشيخ كلية متميزة في  – األلسنكلية 

 .دولي القليمي واإلو محليالمستوي ال

 رسالة الكلية :

كوادر من الباحثين المتخصصين في مجال  إعدادلي إجامعة كفرالشيخ  – األلسنكلية  تسعى

سوق العمل  وتلبية احتياجاتقادرة على المنافسة ، وتكون  ةوالترجم أدابهاجنبية واللغات األ

حث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل برامج عالية العالمي ومجال البالمحلي و

 .الجودة 

 أهداف الكلية :

 

 جامعة كفرالشيخ ( – األلسنهداف العامة لكلية ) األ
 

 توفير المناخ العلمي والثقافي للطالب للتطويرالذاتي لديهم .        -2

من  عالٌ جنبية وتقديمها بقدراأل حدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال اللغاتأستخدام ا -1

 الجودة وتطويرها بما يواكب العصر الحالي والمستقبلي    

كسابهم الخبرات العلمية الالزمة وكذلك مراعاة الفروق إجنبية عند الطالب وتنمية اللغة األ  -3

 هم لخدمة المجتمع .   إعدادالفردية لديهم ، وتدريبهم و

ورات وورش عمل في اللغات االجنبية والترجمة والتعرف د إقامةسهام في خدمة المجتمع باإل -4

 خر بثقافة مجتمعنا .  خر وتعريف األعلي ثقافة األ

 

 جامعة كفرالشيخ ( – األلسنستراتيجية لكلية هداف اال) األ
 

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية للكلية والمعامل.   -2

ة بالكلية ورفع مهارات اعضاء هيئة التدريس والمعاونين تطوير وتنمية الكوادر البشري    -1

 والعاملين بالكلية .

 بداع والتفوق .تنمية الطمو  الفكري للطالب بما يوفر البيئة الفكرية الخالقة الالزمة لإل    -3

ة والخدمية اإلداريااللتزام بمعايير الجودة وتوكيدها المستمر ، والتطوير المستمر للمنظومة    -4

 .للكلية 

 ات.متحانساليب التقويم واالأتطوير نظم و   -5
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 الداخلية األلسنالئحة كلية 
 األلسنالموافقة علي بدء الدراسة بكلية  أنبش 61/06/6102بتاريخ  2029صدر القرار الوزاري رقم 

 جامعة عين شمس . – األلسنجامعة كفرالشيخ وتطبيق الئحة كلية 

 *) الئحة الكلية (*

  (0ادة رقم )م

 االتية : األقسامجامعة كفرالشيخ من  – األلسنكلية  تتكون

  قسم اللغة الفرنسية                     اإلنجليزيةقسم اللغة * 

  اإلسبانية* قسم اللغة                       األلمانيةقسم اللغة 

  قسم اللغة الصينية                       اإليطاليةقسم اللغة * 

 قسم اللغة الكورية                      يةأنقسم اللغة الياب * 

 قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها  

 (6مادة رقم )

 .أدابهالغات التخصص و إحديس في ناجامعة كفرالشيخ درجة الليس - األلسنكلية تمنح 

 

 (9مادة رقم )

 سنوات جامعية. 9س أنمدة الدراسة لنيل درجة الليس

 

 (9مادة رقم )

 قسام الكلية ما يلي :أة بجميع تتضمن الدراس -

 أوال  :لغة التخصص وتشتمل علي :

 مطالعات ومقال   -دراسات لغوية                                

 وحضارة أدبتاريخ   -استماع ومحادثات                            

 قاعة بحث  -نصوص ونقد                                 

 ليهاإمن العربية ويا : الترجمة أنث

 ثالثا  :اللغة العربية 

ية ويجوز ناجنبية ثأالمتخصصة كلغة  األقسامية  )تدرس الكلية لغات أنرابعا  :اللغة االجنبية الث

 ية بعد موافقة مجلس الكلية (ناللكلية استحداث لغات اجنبية ث

وكذلك مقرر  األقسامين ممتدين لجميع رية وقاعة البحث مقرنايكون مقرر اللغة االجنبية الث  -

 الدراسات اللغوية للسنه االولي فقط 

 ات مقررات لغة التخصص التحريرية والشفوية بلغة التخصص .إمتحانيؤدي الطالب  -

 . (قاعة البحث)، و(االستماع والمحادثة )شفويا في مقرري :  متحانيكون اإل

 

 (5مادة رقم )

 فيها تحريريا   متحانداء اإلأب% من مجموع درجات المقررات التي يقوم الطالب 61يخصص 

 . ةعمال السنأل
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 (2مادة رقم )

% من مجموع الساعات المخصصة للمقرر ، 95يستوفي الطالب نسبة حضور ال تقل عن  أنيجب 

في  متحانالطالب من التقدم لإل ناالمختصة بحرم األقسامويعتمد مجلس الكلية قرار مجالس 

لي وثيقة إستاذ المادة يستند أور وذلك بناء علي تقرير المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحض

 ه يعد راسبا  ناتم حرم إذاذارات للطالب . ونإبتوجية ثالثة  أنتدل علي غياب الطالب. ويسبق الحرم

تقدم الطالب بعذر مقبول عن نسبة الغياب  إذافيها . و متحانفي المقررات التي حرم من التقدم لال

 . متحانداء اإلأيسمح له ب

 

 (9مادة رقم )

فيها  متحانعدا مادة المطالعات والمقال يكون زمن اال نتاالتحريري في كل مقرر ساع متحانمدة اإل

التحريري في احوال خاصة بناء علي اقتراح  متحانثالث ساعات . ولمجلس الكلية تعديل مدة اال

 مجلس القسم .

 

 (2مادة رقم )

ساس عشر درجات لكل ساعة من ساعات أرر علي المق إمتحانتحتسب النهاية العظمي لدرجات 

سبوعية ما عدا مادة االستماع والمحادثات تكون نهايتها العظمي عشرين درجة في كل المقرر األ

 السنوات .

 

 (3مادة رقم )

 –اللغويات  – األدابي من التخصصات االتية : أبحوث في  إعداديقوم طالب الفرقة الرابعة ب

 العلمية . األقساملبحوث في مواعيد تحددها مجالس الترجمة ، وتناقش هذة ا

 

 (01مادة رقم )

راسبا   ناو كأنجح في جميع المقررات ،  إذالي الفرقة التي تليها إينقل الطالب من الفرقة المقيد بها 

فيما  متحانفيما ال يزيد عن مقررين من فرقتة أو من فرقة أدني . وفي هذه الحالة يؤدي الطالب اإل

تغيب الطالب عن  إذا، ويعد نجاحة في هذة الحالة بتقدير مقبول في تلك المقررات ، اال  رسب فيه

لطالب الفرقة الرابعة  متحاناكتوبر أبعذر مقبول فتحسب درجتة كما هي ويعقد في شهر  متحاناال

فيها في المواد التي رسبوا  متحانتكرر رسوبهم يؤدون اال إذاالراسبين فيما ال يزيد عن مقررين ، ف

 مع طالب الفرقة الذين يدرسون تلك المواد وذلك في ظل نظام الفصلين الدراسيين المعمول به حاليا 

 

 (00مادة رقم )

 يقدر نجاح الطالب في كل مقرر من المقررات وكذا في التقدير العام علي النحو التالي :

 كثر من مجموع الدرجاتأ% ف31ممتاز             

 % من مجموع الدرجات31قل من ألي إ% 21من   جيد جدا            

 % من مجموع الدرجات21قل من ألي إ% 25جيد                 من 

 % من مجموع الدرجات25قل من ألي إ% 51مقبول               من 

 اما رسوب الطالب فيقدر باحد التقديرين االتيين

 رجات% من مجموع الد51قل من ألي إ% 95ضعيف              من 

 % من مجموع الدرجات95قل من أضعيف جدا         
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 (06مادة رقم )

ي ألي إ هيجوز تحويل الطالب المنقول من الفرقة المقيد بها او الباقي بها لالعادة بناء علي رغبت

 أنليه عند قبوله بالكلية علي إمستوفيا لشروط االلتحاق بالقسم المحول  ناك إذاقسم اخر بالكلية 

 االولي ما لم يتقدم بعذر مقبول . ةية له في السنأنه الفرصة هي الفرصة الثتعتبر هذ

 

 (09مادة رقم )

والحاسب االلي وهما من متطلبات الجامعة ويشترط  أنسنفي مادتي حقوق اإل متحانايؤدي الطالب 

 .وال تعد مادة رسوب  سأنالنجاح فيهما للحصول علي درجة الليس

 

 (09مادة رقم )

تخطر  أنربع سنوات علي ساعة علي مدي األ 21ي بما ال يقل عن ناداء تدريب ميدأعلي الطالب 

 دفعة .كل علي  هالكلية بشهادة معتمدة وموثقة من جهة التدريب ويتم تطبيق
 

 (05مادة رقم )

 

 علي للجامعات من الخارج رسوم خاصة يحددها المجلس األ متحانيحصل من الطالب الذي يتقدم لال
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 العلمية بالكلية  األقسام
 

    اإلنجليزيةقسم اللغة   (2

 قسم اللغة الفرنسية   (1

       األلمانيةقسم اللغة   (3

 اإلسبانيةقسم اللغة   (4

     اإليطاليةقسم اللغة   (5

 قسم اللغة الصينية   (6

 يةناقسم اللغة الياب  (7

 قسم اللغة الكورية  (8
 قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها (9
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 والهيئة المعاونة بأقسام الكلية ة التدريسالسادة أعضاء هيئ
 

 

 اللغة الفرنسية

 

 2عدد االعضاء : 

 الوظيفة التخصص  االسم م

 ستاذأ مقارن أدب نبراهيم حسنيإيحيى طه  أ.د / 0

 ستاذ أ  النصى -علم اللغة التطبيقى  رشدى طه سيد أحمدد/ طه  6

 مدرس أدب د/ مى عبدالغفارفريد عبدالغفار 9

 معيد ةالفرنسي ةاللغ أنإسالم مصطفى عبدالحميد السم  9

 معيد ةالفرنسي ةاللغ احمد أنأسماء  محمد رمض 5

 معيد ةالفرنسي ةاللغ حمد دراجأحمد محمود أمحمد   2

 

 اإلسبانيةاللغة 

 

 5عدد االعضاء :

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 ستاذ أ أدب بالب يعل يد/ عبدالحميد عل 0

 مدرس أدب ناد/ سعدية موسى عبد العظيم سليم 6

 مدرس مساعد أدب نامحمد ناجى معاذ حس  9

 مدرس مساعد أدب سليم يفاطمة محمد الشامل  9

 مدرس مساعد دراسات لغوية كرم محمد عبدالفتا  عجيز  5

 

 األلمانيةاللغة 

 

 5عدد االعضاء :

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 ستاذ مساعدأ لغويات يين محمد البيطاود/ مسعد زين العابد 0

 مدرس علم لغة تطبيقى د/ رشا محمود أحمد درويش 6

 مدرس لغويات د/ احمد السيد حامد الجمل 9

 معيد األلمانيةاللغة  مصطفى جمال حلمى نو   9

 نهى سيد إبراهيم عيسى  5

 
 معيد األلمانيةاللغة 
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 اإلنجليزيةاللغة 

 

 2عضاء :عدد األ

 الوظيفة التخصص  سم اال م

 ستاذ مساعدأ لغويات مير حمزة يوسف سالمةأد/  0

 مدرس أدب د/ دعاء عبد الحافظ محمد حماد  6

 مدرس مساعد أدب محمد يسرى بلتاجى أحمد عقل  9

 معيد اإلنجليزيةاللغة  مروة عبدالباعث عبدالمجيد يدك  9

 معيد اإلنجليزيةاللغة  ندى أيمن محمد إبراهيم سليمه  5

 معيد اإلنجليزيةاللغة  محمد سعد كامل محمد  2

 

 اإليطاليةاللغة 

 

 9عضاء : عدد األ

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 مدرس أدب محمد كمال عبدالقادرالخرجاوى ناد/ حن 0

 مدرس لغويات السيد أند/ مى عماد الدين شعب 6

 معيد اإليطاليةاللغة  بادة هشام إبراهيم الدسوقى السيسى  9

 معيد اإليطاليةاللغة  هيام الرصاص عبدهللا عيد  9

 

 الصينيةاللغة 

 

 5عضاء : عدد األ

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 مدرس لغويات د/ سهر قدرى المتولى عمر موافى 0

 مدرس لغويات د/ وفاء بهاء الدين نعمة هللا  درويش 6

 ساعدم مدرس أدب نهال عبد العزيز موفق عبد العزيز  9

 معيد اللغة الصينية بادة السيد إسماعيل بالل  9

 معيد اللغة الصينية محمد محمد إبراهيم عطاهللا ةونيس  5

 معيد اللغة الصينية محمد النجاربسنت جمال  2
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 6عضاء : عدد األ اللغة الكورية

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 عيدم اللغة الكورية اشرف احمد الصاوى ناايم  1

 معيد اللغة الكورية شاهندة محسن محمد محمد  2

 

 يةنااللغة الياب

 

 6عضاء : عدد األ

 الوظيفة التخصص  االسم  م

 معيد يةنااللغة الياب خلود محسن محمد عبد الكريم فضاله  1

 معيد يةنااللغة الياب كريم مجدى حسن عبد العليم  2

 6عضاء : عدد األ لغير الناطقين بها ةاللغه العربي

 مدرس لغويات براهيمإبراهيم احمد إمحمد  2

 مدرس لغة ونحو محمود عبدالمنعم الديب 1
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 بالكلية اإلداريالجهاز 

 

 أمين الكلية -2
 

 ضروس اونصيف ت نايمإ/ أ
 

 قسم شئون الطالب -1
 

 ، أ/ شيماء محمد محيسن السعيد / مروة ممدو أ، / خالد جمال عطا الخولي   أ
 

 شبابقسم رعاية ال -3
 

 سراء عبدالمولي السيدإ/  د
 / نورا سمير عبد الغني  أ

 
 

 ةالماليشئون القسم  -4
 

 / نورة السيد راشد البربريأ
 

 قسم شئون اعضاء هيئة التدريس -5
 

 يس صال  ابراهيم الزعويلينا/ نأ
 أ/ أماني محمد عبدة

 

 ةاإلداريقسم الشئون  -6
 

 
 

 / محمد ربيع محمد الخطيب أ
 

 والمكتبة قسم الجودة -7
 
 

 كارولين نسيم ثابت/  أ

 سكرتارية مكتب عميد الكلية -8
 

 بنامعفت السيد أ / 
 

 

 ةخدمات معاون -9
 

 أ / زينب نصر ابراهيم
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 (الطالبشئون التعليم و قسممهام ) 

 قبول أوراق الطالب الجدد إجراءات
الذين تم قبولهم دين وموعد الكشف الطبي يتم استقبال الطالب المستج نبعد ظهور نتيجة التنسيق و إعال  -

 بالكلية، وذلك لتسلم ملفات الطالب مشتملة على ما يلي:
 وية العامة + صورة لها.أنشهادة الث -2
 شهادة الميالد + صورة لها. -1
 .(6*4)صور شخصية  6عدد  -3
 (جند )للطالب الذكور 1نموذج  -4
تسلم د من مطابقتها مع كشوف التنسيق وتأكلاالطالب بمراجعة أوراق الطالب ويقوم مسئول شئون التعليم و  -

 الملف.
األولى التي يريد اته و تسجيل ربباته في اللغة ناستيفاء بييتم تسليم الطالب نموذج الرببات للتنسيق الداخلي ال  -

يراعى تسجيل عدة رببات للجوء إليها عند إجراء التنسيق ، كذلك يتم تسجيل رببات الطالب التخصص فيها، و
 ية.نات التي يريد دراستها كلغة ثللغا

 الطالب.ه لمسئول شئون التعليم وئيقوم الطالب بتسليم نموذج الرببات بعد إستيفا  -
 يتم تسليم الطالب نموذجاً لدفع الرسوم الدراسية بخزينة الكلية متضمنة رسوم الكشف الطبي.  -
 الكشف الطبي. إلى العيادة الطبية إلجراء هبعد سداد الطالب للرسوم يتوج  -
الطالب قسيمة سداد الرسوم الدراسية ونتيجة الكشف ذلك بتسليم مسئول شئون التعليم ويقوم الطالب بعد   -

  الطبي.
 0األسكندريه( وإيداع مصاريف الطالب بها –األهلى  –ستخراج فيزا من أي بنك )القاهر  ا-

 ول مرةاستخراج بطاقة )كارنيه( الكلية أل إجراءات

يصال الدال على سداد الرسوم المستحقة عن العام الدراسي إلى شباك الفرقة المقيد بها بشئون الطالب اإليقدم  -
 طالع.الطالب + تقديم صورة شخصية للطالب + إثبات الشخصية لال

 يتم تسليم البطاقة للطالب في اليوم التالي مباشرة. -

 استخراج شهادة القيد إجراءات

 ذلك لطلب شهادة قيد.الطالب، وفرقة المقيد بها بشئون التعليم واليتقدم الطالب إلى شباك -
 تسليم الطالب إذن دفع بقيمة الرسوم المطلوبة. -
 يتوجه الطالب للخزينة لسداد الرسوم. -
يقوم الطالب بتسليم إذن الدفع والتمغة إلى المسئول بشباك الفرقة لتسلم الشهادة بنفسه بعد التوقيع عليها  -

 وختمها.
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 استخراج البطاقة الشخصية أو بدل فاقد إجراءات

بعد  ةوالطالب لتسليم النموذج الخاص بالبطاق المقيد بها الطالب بشئون التعليملى شباك الفرقه إيتقدم الطالب  -
 استيفائه.

 اعتماد النموذج وختمه.ات ونابمراجعة البي اإلدارةتقوم  -
 ي اليوم التالي لتقديمه.يتم تسليم الطالب النموذج المعتمد ف -

 تأجيل تجنيد الطالب

قسم إلي يتقدم  أنمن الكلية أو فصله وعلي الطالب  هعاما أو تخرج 18جيل تجنيدة حتي سن أللطالب الحق في ت
جند من مكتب البريد وكذلك البطاقة العسكرية الخاصة بالطالب .ويقوم الموظف المختص  1شئون الطالب بنموذج 

 لتأجيل الطالب . جراءاتيعتمد النموذج وتتخذ اإلات وأنبمراجعة البي

 كما يقوم قسم شئون التعليم والطالب بالكلية باالتي :

كد أستمارة النجا  والتإستالم كشوف مكتب التنسيق ومراجعتها مع مجموع الطالب الحاصل عليها من واقع إ**  
 دني للقبول بالكلية .علي الحد األ همن حصول

د بمقر توقيع الكشف الطبي وجولكشف الطبي للطالب وختمها والتنبيه علي المندوب بالاستمارات ا إعداد -
 وتوزيعها علي الطالب في الموعد المحدد للكلية .

 عند بداية القيد بالكلية . ةسن 11راجعة حاالت الطالب المتجاوزين سن م -
 المستمرة . هسرعة سداد الرسوم الدراسية المقررة والمتابع -
 ع الطالب المستجدين علي التخصصات والشعب في ضوء قواعد التنسيق الداخلي. توزي -
 و االتوبيس من واقع ملف الطالب .أثبات القيد واشتراك السكه الحديد إات الحالة ونامراعاة الدقة في استخراج بي -
ٌ القوائم النهائية موضح إعداد -  مختلفة .والشعب ال األقسامبها حاالت قيد الطالب موزعين علي  ا
في الكشوف بعد  هة التفوق اعتبارا من ترشيح الطالب وتسجيلأحصر الطالب الذين لهم حق في صرف مكاف -

 القيد . إجراءاتاستيفاء 
 السجالت الخاصة بالتجنيد ومتابعة استيفاء مواقف الطالب الذين لم يحددوا موقفهم من التجنيد . إعداد -
بات من خالل مخاطبة السيد الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ومراجعة تدانالجداول الدراسية واال إعداد -

 ها للطالب.نالجداول والخطه طبقا للالئحة واعأل

 ي كالتالي :ناات التحريرية والشفوية للفصل الدراسي االول والثمتحانات من خالل عمل جداول اإلمتحانالتجهيز لإل -

    بها " اسم الطالب ، الرقم الكودي ، الرقم القومي ، الفرقة الدراسية ، الصورة  ا  حرقام جلوس الطالب موضأطباعة

 الشخصية ( 

 نارقام اللجأالكشوف والقوائم النهائية للطالب موضحا بها  إعداد . 

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

 ات بما يتالئم مع احتياجات الطالب وتوفير المناخ المناسب لذلك متحانتجهيز اماكن اإل 

وضع  أنتشكيل الكنتروالت ولج إعدادتنفيذ تكليفات عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب فيما يخص -
 ات الشفوية .متحانسئلة والتصحيح وتشكيل االاأل
جابات كل إوراق أجابات وتجهيزها من ختم تاريخ وتخصيص وراق اإلأمن تختيم  عداداالشتراك في كنترول اإل -

 مادة بمفردها .
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 التنسيق الداخلي بالكلية إجراءات*** 

 المختلفة: األقسامتوزيع الطالب على  إجراءاتفيما يلى 

القسم  م

 العلمي

 

 شروط االلتحاق

1  
اللغة 

 اإلنجليزية

كلغة أجنبية أولي  جليزيةاإلنالطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في مادة اللغة يقبل 
جنبية والتجريبية وفي حالة التساوي في مدارس اللغات األ وويفضل الطالب خريج

 المقرر قبولها في القسم عدادالدرجات يرجح األعلى في المجموع الكلي وذلك حسب اإل

2  
اللغة 

 الفرنسية

ة أجنبية أولي يقبل الطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في مادة اللغة الفرنسية كلغ
ية وفي ناثم الطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ث

 عدادوذلك حسب األ،  ات يرجح األعلى في المجموع الكليحالة التساوي في الدرج
 المقرر قبولها في القسم

3  
اللغة 
 اإليطالية

ن علي أعلي والب الحاصلوالط اإليطاليةية ناجنبية الثن اللغة األوالطالب الدارسيقبل 
الدرجات في مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولي ثم الطالب الحاصلين علي أعلي 

ية وفي حالة التساوي يرجح األعلى أنالدرجات في مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ث

 .المقرر قبولها في القسم عدادفي المجموع وذلك حسب األ

4  
اللغة 

 اإلسبانية

والطالب الحاصلين علي أعلي  اإلسبانيةية أنلدارسين اللغة االجنبية الثالطالب ا يقبل
الدرجات في مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولي ثم الطالب الحاصلين علي أعلي 

ية وفي حالة التساوي يرجح األعلى أنالدرجات في مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ث

 .قبولها في القسمالمقرر  عدادفي المجموع وذلك حسب اإل

5  
اللغة 
 األلمانية

ثم الطالب الحاصلون علي أعلي  األلمانية يةناالثالطالب الدارسون اللغة االجنبية يقبل 
كلغة أجنبية أولي وفي حالة تساوي الدرجات تكون  اإلنجليزيةالدرجات في اللغة 

القسم التي يقر  عدادالمفاضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا لإل

 .قبولها

6  
اللغة 
 الصينية

(ثم اإلنجليزيةالطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة االجنبية االولي)يقبل 
ية  وفي حالة أنكلغة أجنبية ث اإلنجليزيةالطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة 

تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا 
 التي يقرر القسم قبولها عدادلأل
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للعام الجامعي  والثالثة يةناولي والثالعلمية بالكلية الفرق الدراسية األ األقساموائل أ

 م1028/1029

 القسم الفرقة االسم

 أمجد صال  عبدالرحمن محمد

 االولى

 االيطالى

 ىنااالسب سهاد ايهاب محمد عبدالعزيز الخولي

 ىناااللم نصيرأروي ايمن احمد محمد 

 الفرنسيه وردة رجب محمد المال 

 اإلنجليزية إيمان تهامي جالل اللمعي

 روان صال  عبدالفتا 
 سارة محمد رشاد ابراهيم

 الصينية

 نشوي عبدالحليم كامل

 يةناالث

 االيطالي

 ىنااالسب ندا حسونه الحسيني علي

 ىناااللم حنان موسي لطفي موسي

 هالفرنسي دالسالمندا أشرف محمد عب

 اإلنجليزية هاجر عيد عبدالحميد البرهامي

 الصينية سارة عادل احمد فريد

  مصطفي شعبان عبدالرحمن
 
 

 الثالثة

 االيطالي

 نىااالسب محمد مسعد سعيد طنطاوي

 نىاااللم عائشه نبوي حامد عبدالسالم

 هالفرنسي االء احمد محمد سالم

 اإلنجليزية حمد سامي احمد شاهينأ

 الصينية محمود محمد ابراهيم الحداد
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 ديب الطالبأنظام ت
 

 العقوبات التأديبية هي : 
 

ين واللوائح الداخلية ناخالل بالقوإ( : يعتبر مخالفة تأديبة كل 9من ذات الالئحة البند ) (069مادة )

 والتقاليد الجامعية .

العميد أو ه روع فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجأو الش متحاناكل طالب يرتكب غشا في  (065مادة )

في باقي المواد ويعتبر راسبا في جميع مواد  متحانويحرم من دخول اال متحانمن ينوب عنه من لجنة اال

 لي مجلس التأديب .إويحال  متحانهذا اال

 العقوبات التاديبية هي :( 062مادة )

 التنبية شفاهة او كتابة . -2

 ذار .ناإل -1

 عض الخدمات الطالبية .من ب أنالحرم -3

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

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا . -5

 في مقرر أو أكثر . متحانمن اال أنالحرم -6

 وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي  -7

 قرر أو أكثر .الطالب في م متحاناإلغاء  -8

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا . -9

 في فصل دراسي واحد أو أكثر . متحانمن اال أنالحرم -20

 الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر . أنحرم -22

 الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي . -21

لي الجامعات االخري ويترتب عليه عدم صالحية إصل الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الف -23

 ات في جامعات جمهورية مصر العربية .متحانالطالب للقيد أو التقدم الي اال

 مر الطالب أالقرار الصادر بالعقوبة التاديبية داخل الكلية ويجب ابالغ القرارات إلي  ولي  نويجوز االمر بإعأل

 الشفوي في ملف الطالب . ها التنبيوتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات عد

يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات علي االقل من  أنولمجلس الجامعة 

 تاريخ صدور القرار .
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 ( الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :069مادة )

ولي المبينة في المادة السابقة عما ربع األساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات األساتذة واألاأل -2

 شطة الجامعية المختلفة .نيقع من الطالب اثناء الدروس والمحاضرات واأل

ولي المبينة في المادة السابقة ، وفي حاله حدوث ي األأنعميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثم -1

يكون لعميد  متحانأو اإلتظام الدراسة أناضطراب أو اخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم 

سبوعين من تاريخ أمر خالل يعرض األ أنالكلية توقيع جميع العقوبات المبينه في المادة السابقة علي 

ت العقوبه بالفصل النهائي من الجامعة ، وعي رئيس ناك إذاتوقيع العقوبه علي مجلس التأديب 

 تأييد العقوبه أو إلغائها أو تعديلها .الجامعة بالنسبة إلي بير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في 

خيرة ، وذلك بعد رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبينه في المادة السابقة عدا العقوبه األ -3

مجلس التاديب من دخول أمكنه الجامعة حتي  ىيمنع الطالب المحال إل أنأخذ رأي عميد الكلية ، وله 

 اليوم المحدد لمحاكمته .

 تأديب : وله توقيع جميع العقوبات مجلس ال -4

الفصل علي الطالب الذي يمارس أعماال تخريبية تضر بالعملية  ةيوقع عقوب أنلرئيس الجامعة  -5

ات أو العمل داخل الجامعة ، او متحانالتعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشات الجامعة أو اإل

صة أو تحريض الطالب علي العنف واستخدام االعتداء علي االشخاص او الممتلكات العامة أو الخا

كثر من سبوع علي األأالجامعة خالل  يهي أمر مما تقدم ، وذلك بعد تحقيق تجرأفي  اإلسهامالقوة أو

مجلس  أمامتاريخ الواقعة ، يخطر به الطالب بخطاب موصي عليه ، ويجوز الطعن علي هذا الجزاء 

ساتذة أحد أعضاء مجلس الدوله ، وأحد أ ئهن بين اعضايكون م أنالتاديب المختص بالجامعة ، علي 

ة العليا ) دائرة اإلداريالمحكمة  أمامون بكليات الحقوق ويكون الطعن علي احكام مجلس التاديب ناالق

 الموضوع (.
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   بالكلية وليللفرقة األ المواد العلمية المقررة
 

 اإلنجليزيةقسم اللغة 
 

 الفرقة االولي

 يأنالفصل الدراسي الث الولالفصل الدراسي ا

 الدرجة اسم المادة الدرجة اسم المادة

 91 دراسات لغوية ممتدة دراسات لغوية

 91 دراما 61 استماع ومحادثات

 91 شعر ونقد 91 مقال ومطالعات

 91 ترجمة من العربية 91 نثر وقصة

 91 مطالعات(-مراجع-لغة عربية)مقال 91 ترجمة الي العربية

 21 يةنثالغة أجنبية  91 نصوص(-أدب-)قواعدلغة عربية

   ممتدة يةنثالغة أجنبية 

 621 المجموع 021 المجموع

  أنسنحقوق اإل  حاسب الي

 

 قسم اللغة الفرنسية

 الفرقة االولي

 يأنالفصل الدراسي الث الفصل الدراسي االول

 الدرجة اسم المادة الدرجة اسم المادة

 91 لغوية دراسات ممتدة دراسات لغوية

تاريخ حضارة ولغة فرنسية 

 غراض متخصصةأل

 91 نصوص ونقد )نثر( 91

غراض مقال ولغة فرنسية أل 91 نصوص نقد وشعر

 متخصصة

91 

 91 ترجمة من العربية)عامة( 61 استماع ومحادثة

 91 لي العربية )عامة(إترجمة  91 ترجمة من العربية)عامة(

 91 مطالعات(-مراجع-عربية)مقاللغة  91 ترجمة الي العربية )عامة(

 21 يةنثالغة أجنبية  91 نصوص(-أدب-لغة عربية)قواعد

 911 المجموع ممتدة يةنثالغة أجنبية 

   661 المجموع

  أنسنحقوق اإل  ىحاسب ال
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 اإلسبانيةاللغة قسم 

 

األلمانيةقسم اللغة   

 

 وليالفرقة األ

 يأنالفصل الدراسي الث ولالفصل الدراسي األ

 الدرجة المادة اسم الدرجة اسم المادة

 21 دراسات لغوية ممتدة دراسات لغوية

 91 مطالعات ومقال 61 استماع ومحادثات

 21 نصوص نثر 21 نصوص عامة

-أدب-لغة عربية)قواعد

 نصوص(

 61 ترجمة من العربية 91

 61 لي العربيةإترجمة  ممتدة يةنالغة أجنبية ث

 91 مطالعات(-مراجع-لغة عربية)مقال  

 21 يةأنية ثلغة أجنب  

 911 المجموع 061 المجموع

  أنسنحقوق اإل  ىالحاسب االل

 الفرقة االولي

 يأنالفصل الدراسي الث الفصل الدراسي االول

 الدرجة اسم المادة الدرجة اسم المادة

 21 دراسات لغوية ممتدة دراسات لغوية

 91 مطالعات ومقال 61 استماع ومحادثات

 21 نصوص )نثر وقصة قصيره( 21 نصوص عامة

 61 ترجمة من العربية 91 نصوص(-أدب-لغة عربية)قواعد

 61 لي العربيةإترجمة  ممتدة يةنالغة أجنبية ث

 91 مطالعات(-مراجع-لغة عربية)مقال  

 21 يةأنلغة أجنبية ث  

 911 المجموع 061 المجموع

  أنسنحقوق اإل  ىحاسب ال
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اإليطاليةقسم اللغة   

 
 الفرقة االولي

 يأنالفصل الدراسي الث الفصل الدراسي االول

 الدرجة اسم المادة الدرجة اسم المادة

 21 دراسات لغوية ممتدة دراسات لغوية

 91 مطالعات ومقال 61 استماع ومحادثات

 21 نصوص )نثر ( 21 نصوص عامة

 61 ترجمة من العربية 91 نصوص(-أدب-لغة عربية)قواعد

 61 لي العربيةإترجمة  ممتدة يةأنلغة أجنبية ث

 91 مطالعات(-مراجع-لغة عربية)مقال  

 21 يةأنلغة أجنبية ث  

 061 المجموع 061 المجموع

  أنسنحقوق األ  حاسب الي

 

 الصينيةسم اللغة ق

 
 الفرقة االولي

 يأنالفصل الدراسي الث الفصل الدراسي االول

 الدرجة مادةاسم ال الدرجة اسم المادة

 21 لغويات وصوتيات ممتده لغويات وصوتيات

 91 ومقال اتمطالع 61 استماع ومحادثة

 21 نصوص ونثر 21 نصوص عامة

 – أدب –لغة عربية ) قواعد 

 نصوص (

 91 استماع ومحادثة 91

 61 مدخل للترجمة من العربية وإليها ممتده يةأنجنبية ثألغة 

 691 مطالعات(–مراجع –لغة عربية ) مقال   

 91 يةأنجنبية ثألغة   

 911 المجموع 061 المجموع

  أنسنحقوق اإل  حاسب الي
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 الخدمات التي يقدمها قسم رعاية الشباب  
 

  -رعاية الشباب : 
 التى يتلخص دورها فيما يلى : شطة الطالبية نتقوم إدارة رعاية الشباب بالكلية بأداء الخدمات واأل         

 الرعاية الطالبية وتتم عن طريق :  -1
 دراسة ما يعترض الطـالب من مشكالت اجتماعية ونفسية ودراسية ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها. -أ 

 محاولة حل ما يعترض الطالب من مشكالت اقتصـادية عن طريق صندوق التكافل االجتماعي .  -ب

  ** حيث يهدف صندوق التكافل االجتماعي إلـى :
 االجتماعى للطالب بصورة المختلفة من تأمين أو رعـاية اجتماعية . ناتحقيق الضم -
 فى تنفيذ الخدمات الطالبية .اإلسهام  -
العمل على حل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار الهادىء فى دراستهم  بسبب  -

 عجز دخولهم المالية .

  ى هيئة :ات الصندوق للطالب علناوتصرف إع

  . مساعدات نقدية 

  . مصاريف دراسية 

 -وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على أحقيتهم فى الحصول على تلك المساعدات ، وهى :

 . سحب استمارة مساعدة من قسم رعاية الشباب بالكلية للوحدة االجتماعية التابع لها الطالب 

 دارية بالدخل إلوالد أو شهادة معاش فى حالة وفاة ا أناحضار مفردات مرتب أو بيـ 

 . صورة من كارنيه الطالب 

  . تقديم كل األوراق الخاصة بالمساعدات لمشرفة الفرقة 

 عن األسماء بقسم رعاية الشباب واستالم المسااعدات المالياة مان  نإليتم دراسة تلك األوراق واإلع
 خزينة الكلية .

 شطة الطالبية وتتم عن طريق : ناأل -2

 فنية( . –ثقافية  -اجتماعية -شطة المختلفة من : )رياضية نلأل وضع خطة -أ
 شطة المختلفة . نتقديم مشروعات فى مجاالت األ -ب
 شـطة التى يقررها اتحاد طالب الكلية . نالمعاونة االيجابية فى تنفيذ األ -ج

 
 -اتحاد الطالب :

بها لنيل درجة البكالوريوس بالكلية ن ييديالنظاميين المقطالب اليشكل مجلس اتحاد الطالب سنوياً من 
 والمسددين لرسوم االتحاد . بريادة عميد الكلية أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية : 

 مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس  . أنمستشارين لج -

 مجلس االتحاد من الطالب .  أنأمناء وأمناء مساعدى لج -

 من بينهم رئيس ونائب رئيس االتحاد .ينتخب الطالب أعضاء المجلس  -

أميناً لصندوق  سيهرعاية الشباب بالكلية ،ويكون رئيويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى ل -
 االتحاد .

 ** ويهدف اتحاد الطالب إلى تحقيق ما يلى : 

ادة وإلتاحة تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعى الوطنى والقومى بين الطالب وتعويدهم على القي ( أ)
 الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم . 

بث الرو  الجامعية السليمة بين الطالب ، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس  ( ب)
 والعاملين .
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 )ج( اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها . 

 الطالبية ، ودعم نشاطها .)د( نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية 

)هـ(نشر وتنظيم النشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتفاع بمستواها وتشجيع 
 المتفوقين فيها .

 )و( تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير .

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

 يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية . أن -

 يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة . أن -

 يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقته بير باق لإلعادة فيها ألى سبب . أن -

 يكون مسدداً رسوم االتحاد . أن -

 لنشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها .يكون من ذوى ا أن -

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد االتحادات  -
 ها .أنالطالبية أو لج

 التالية :  أنيعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من خالل اللج

 جنة األسر والرحالت.ل -2

 لجنة النشاط الرياضى . -1

 لجنة النشاط الثقافى والسياسى . -3

 لجنة النشاط الفنى . -4

 لجنة الجوالة والخدمة العامة . -5

 لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب . -6

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى .  -7

 األسر والرحالت وتختص بما يلى :لجنة  -1

 دعم نشاطها .تشجيع األسر بالكلية و -

 التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية  -

 ** ولتكوين األسر الطالبية  يتبع اآلتي : 

 الكلية . ايكونوا من بين طالب أناألعضاء يشترط  -2
 طالب وطالبة .  50االيقل عدد الطالب المشتركين عن  -1
 أو أستاذ مساعد من الكلية . ذاارائد األسرة يكون أست -3
 من المدرسين المساعدين أو المعيدين بالكلية. ايكون أنخت يفضل األخ األكبر واأل -4
أمناااء  –أمااين الصاندوق  –المقارر  –األخ األكباار  –لكال أساارة مجلاس إدارة يتشااكل مان )رائااد األسارة  -5

 شطة( .ناأل
بأسااماء الطاالب ورائااد  أنتتقادم األسار  بخطااة النشااط التااى ساتقوم بهاا خااالل العاام الجااامعى وكاذلك بيا -6

 مع رسم شعار خاص بها . األسرة
 إقامة** ملحــوظة : أى نشاط تقوم به األسر  يكون من خالل مسئول األسر بالقسم برعاية الشباب ويكون مسبقاً قبل 

النشاط بعشرة أيام حتى يتم الموافقة على ذلك بطلب باسم السيد األستاذ الدكتور/ عمياد الكلياة 
 معتمداً من رائد األسرة . 

  -ط الرياضى وتختص  بما يأتى :لجنة النشا -1

 بث الرو  الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها . -

المباريات والمسابقات والحفالت  إقامةتنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية و -

 ات الرياضية .أنوالمهرج
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اية الشباب بالكلية بتنظيمها  األلعاب الجماعياة متمثلاة فاى )كارة القادم شطة التى تهتم رعنومن أهم األ   

 –الكاراتيااه  –السااباحة  –كاارة الطااائرة( األلعاااب الفرديااة متمثلااة فااى )ألعاااب القااوى  –كاارة اليااد  –كاارة الساالة  –

 تنس الطاولة( . –المصارعة  –المالكمة  –الجودو  –الكونغ فو –التايكوندو 

باب بعمال دورات تنشايطية فاى بداياة كال عاام الختياـار أفضال العناصار لتكاوين فارق وتقوم رعاياة الشا   

 الكلية فى األلعاب المختلفة ، وذلك االشتراك فى دورى الجامعة وكذلك دورى الجامعات المصرية . 

 ** كيفية االشتراك فى فـرق الكلية : 

 يتم سحب االستمارة الخاصة بالنشاط الرياضي .  - أ

 لتنشيطية فى جميع الرياضات الختيار أفضل العناصر لتكوين فرق الكلية .تنظم الدورات ا - ب

 لجنة النشاط الثقافى والسياسى وتختص بما يأتى :  -3

 تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطور  . -

 ية والثقافية للطالب . دبالعمل على تنمية الطاقات األ -

 النشاط الفنى وتختص بما يأتى :  لجنة -4

تنمية النشاط الفنى للطالب والعمل بما يتفق مع أبراضه السامية فى إتاحة الفرصة إلبراز مواهيهم ورفع  -
 تاجهم الفنى أنمستوى 

**ملحــوظة : على الطالب ذوى المواهب الفنية التقدم مع بداية العام الجامعى الى رعاية الشباب لتسجيل أسمائهم 

 قا لمواهبهم .وف

  لجنة الجوالة والخدمة العامة وتختص بما يأتى -5

 تنظيم أوجه حركة الكشف واإلرشاد على األسس السليمة وفقاً لمبادئها . -

بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على  األقسامتنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية و -
شروعات الخدمة العامة القومية التى تتطلبها احتياجات الوطن اشراك الطالب فى تنفيذها والمساهمة فى م

 . 

م على يد اللورد بادن وتعد الجوالة مرحلة متقدمة من مراحل 2896والجوالة حركة كشفية تأسست عام  -

( سنـة لممارسة النشاط الكشفى ، وتنفيذ 14 – 28الحركة  الكشفية وينضم إليها الشباب من سن )

 0 ةبرامج خدمة البيئ

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

العمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطـالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة رو   -

 خاء بينهم وبث الرو  الجامعية فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة .اإلالتعاون و

 ية والثقافية والترويحية .تنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماع -

وتقوم اللجنة بتدعيم الرحالت وذلك حتى يتسنى للطالب االشتراك فى أكثر من رحلة خالل العام الجامعى 

للتعرف على أهم المعالم السياحية ، وتعمل اللجنة على تشجيع الطالب فى المسابقات االجتماعية ومسابقات 

 الت التطوعية لتبرع بالدم لطالب الكلية . الشطرنج والطالب والطالبة المثالية والحم

 -** ومن شروط مسابقة الطالب والطالبة المثالية  :
 سحب استمارة من إدارة رعاية الشباب بالكلية . -2

 من شئون الطالب . ااالستمارة واعتماده لءم -1

 الحصول على أعلى تقدير . -3

 يكون الطالب ذو نشاط بارز . أن -4

 . ال يكون قد صدر ضد  أى عقوباتأ -5

 اجتاز المسابقة بنجا  )االختبار(. -6

السابقة سنوياً بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من عميد  أن** تشكل كل لجنة من اللج

 الكلية وعضوية طالبين عن كل فرقة دراسية ينتخبها سنوياً طالب فرقتها الدراسية بطريق االقتراع السرى .
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 كل لجنة من بينهم أميناً وأميناً مساعداً لها .وينتخب الطالب أعضاء  

  ممثل الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية . ناويحضر اجتماعات اللج 
 والتكنولوجى ، وتختص بما يأتى :النشاط العلمى  -7

 . بداعية لدى الطالبتنظيم أوجه النشاط العلمية والتكنولوجية  والعمل على تنمية الطاقات العلمية واإل -

 

  -: 1027/1028للعام الجامعي  علي المراكز االتيه األلسنحصلت كليه 

 الدوري الرياضي الداخلي بجامعه كفرالشيخ 

 المركز االول في الكارتيه )الكومتيه(

 

 ي في كرة اليد أنالمركز الث
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 المركز الرابع في كرة الطائره

  
 ول ألالرياضي ا أنالمهرج

  -علي المراكز االتيه : األلسنحصلت كليه 

 ول في كرة السله طالبات ألالمركز ا 

 ي في كرة الطائره طالبأنالمركز الث

 

 

 ي في كرة القدم الخماسي طالبات أنالمركز الث
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للعام   ةالمسرحي لكليات الجامع ناي في العرض المسرحي في المهرجأنعلي المركز الث  األلسنحصلت كليه 

 6109/6102الجامعي 

 األلسن ةائزة افضل عرض جماعي عن كليج

 

 
 بيوم اليتيم  األلسن ةاحتفالية كلي

 

 

  ةكليات الجامع ىعلي مستو ةم المثاليعلي لقب األ ةيطاليإلبقسم اللغه اكمال  أنحصلت الدكتورة/  حن

 
 السيناريو والحوار( –ول في كل من )الروايه فاز الطالب / محمد ايمن البري علي المركز األ 

 في  ةسعد موسي علي المركز الثالث علي مستوي الجامعات الجامعات المصري ة/ حبيي ةفازت الطالب

 البحث االجتماعي 

  / ج االقتصاد دممشروع ول في بالمركز األ ةجليزينحمد محمد فرج عبدهللا بقسم اللغه األاحصل الطالب

 قتصاديةبير رسمى فى االقتصاد محور التنمية األ
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 1028/1029لندوات التى نظمتها رعايه الشباب للعام الجامعى بعض ا 

 ةندو  عن اإلسعافات األولي

 
 

 
 

 فاق جديدة لطالب اللغات عبر اليوتيوب(أ–عن )تعلم اللغات وترجمة األفالم على اإلنترنت  ةندو
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 العمل الحر وأفاق المستقبلندوه عن 

 

 
 

 المعرض الفنى بالكليه
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 ةالرياضي ةاألنشط بعض
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 (  ةالمكتبـ) -

وتنمية العملية التعليمية داخل الكلية وذلك عن طريق اقتناء بدور فعال فى تطوير تقوم مكتبة الكلية 

– األلمانية– اإلسبانية-الفرنسية– اإلنجليزيةقسام الكلية ) أجنبية الخاصة بوتوفير الكتب والمراجع األ

ابعة احدث الطبعات من المراكز الثقافية ودور النشر وشراء الدوريات االجنبية (ومتاإليطالية–الصينية 

 عن طريق مراسلة الناشرين بالخارج كما تقوم باقتناء المجالت العلمية 

  ( الخدمات الطبية)  -
 يمكن حصول الطالب على الخدمات الطبية من :              

 . مدينة كفرالشيخ( –جيش مجمع الخدمات الطالبية بكفرالشيخ .)ش ال

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

  ** تتمثل تلك الخدمات فيما يلى :
جلدية  –ف واألذن والحنجرة ناأل –الرمد  –الكشف الطبى على الطالب فى الحاالت العادية مثل )الباطنه 

 كافة األمراض المعدية(. –عظام  –

راء العمليات الجراحية للطالب ، وتحويل الطالب إلجراء العمليات الجراحية إلى الجهات التى يتوفر إج

 ها فى مستشفى مبارك الجامعى . ؤجراء العمليات التى ال يمكن إجراإية نابها إمك

ن اً للطالب من المستشفى وفى حالة عدم توافر  يصرف تكلفة نصف العالج مناالقيام بصرف العالج مج

 الكلية .

 .  يتحويل الطالب مرضى األمراض العقلية والنفسية للعالج الخارج

 المتبعة للعالج بالمستشفى الجامعى :  جرااات** اإل

يتقدم الطالب بكارنية الكلية للمختص بمسئول الفرقة بشئون الطالب للحصول على خطاب التحويل 

 . يشفى الجامعللمستشفى طبقا لقواعد العالج لطالب الجامعات بالمست

البد من موافقة رئيس اللجنة الطبية بالجامعة على  يفى حالة عدم توافر العالج بالمستشفى الجامع 

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

 

  -:(المدن الجامعية )  -
 

ت الجامعـة التابعـة لها . وتستقبل المدينة الجامعية تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدا

 .ةوتقوم بتوفير بونات تغذيه خارجيه لطالب الكلي بها  قامةبجامعة كفرالشيخ الطالب المنتظمين لإل

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


