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 أبناؤنا الطالب ......

يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديدد ااند ت طوندأو ىالدو تندأاطخت  اتد  

الحرم الجامعي ىو نخأو حريصدن  ليدي ىو نمددم  دلا الددلن  الدل  لندي  الخ ندر 

بألخاركت لنح  نمرى ا اندر  لينادا مد  ت لدي لإلجابة ل  طساؤالطخت اما يدار 

المد حرصنا ىو نعرلخت بدأ ت الخدأا ر الجامعندة لدي بدايدة الددلن  االم م يدة لدي 

الدددك أر ع اكندد  الخينددة  سدد ا الدددك أر ع لمنددد الخينددة  االسددند اأ سدد ا السددند اأ

 لشئأو الن ب اكللك الجااز اال ارى ااأجازة المعااندة ااأنشدنة الن بندة

 اطرق الحصأل ليو الرلاية الصحنة بالجامعة االو غنر  لك م  طساؤالت 

 اىتنرا......

لين صفح  لا الدلن  انرجأ ىو نخأو قد المنا بعأو هللا لي إلدا  اإتراج  لا 

 الدلن  

 اتــــمع تحي   

 ةـــــــــإدارة الكلي 

 إفتتاحية
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ةـــكلم  

 الدكتور/ ماجد القمري تستا السيد األ

 رئيس الجامعة

 ......بنائى وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى.أ

ى   امرحبا بخت لي  لا الصرح الشامخ االخينة المرمأقة اإ اراطاا 

الم منزة بعد او ىصبحت  ات  جامعة كفرالشنخ بعد اس م لاا طنعت بخ  

 لت اطنال حمأقاا اتدماطاا بن  الخينات اأترى اطمارس سنا طاا  ات  

ل ي ىلدطاا إ ارة جامعة كفرالشنخ كما اننو ىناشدكت بالمحالظة المنظأمة ا

ليو ال مالند الجامعنة  ات  الحرم الجامعي االمأاظبة ليو المحاضرات 

 أقسامااالس فا ة مناا اال ي طمدم م  ت ل نوبة م  اأساطلة اأج ء ب

نة الخينة المو يفة ال ي طعنو لينالب المدرة ليو اك ساب الماارات العيم

 لي منا ي  العم 

كما ا لأكت ىيضا ليمشاركة لي اأنشنة الن بنة المو يفة ال ي طويق راح 

المحبة ااإلتاء ااالن ماء إلو كين خت ا لك م  ت ل المنأات الشرلنة 

  ات  الجامعة .

 ،،،،، مع أ طيب المتنيات ابلتوفيق

 رئيس الجامعة                                               

 القمري عبد التواب /ماجدأ.د                                              
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 ةـــكلم

 الدكتور/ محمد السعيد أبو والي  تستا السيد األ

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 بنائي وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى:.أ

 مع اشراقة العام الجامعي الجديد اان ت طونأو ىالو تنأاطخت  ات  كينة 

الع ج النبنعو اطضعأو ىقدامخت  ات   لا الحرم الجامعي العريق الل  

 يم   لصب النب اال نأر لو مجاالت الع ج النبعو االنب البدي .

لدددددددددأنني ىطمدددددددددددم إلددددددددددنخت بال انئدددددددددة اال رحنددددددددددب  اتدددددددددد  كيندددددددددد خت                                  

اىحددب ىو ىاضددح لخددت بدداو الدراسددة العيمنددة ال ددي طدددرس لخددت تدد ل العددام 

الدراسي م  ىسداطلة الخيندة اأجد ء امعدااننات لدي مجدال العد ج النبنعدو 

يددار حدألخت لدي سأف طعنو ك  منخت المادارات االمعدارف ال زمدة لمدا 

لددالت النددب االصددحة اتاصددة العدد ج النبنعددو ليددو مسدد أى العددالت امددا 

 ي نيبي سأق العم  باح ناجاطي م  الوريج الممنز 

كما ىرجأ اال  مام االمشاركة لي اأنشنة الن بنة المو يفة الرياضنة 

 اال مالنة االفننة االعيمني االجأالي االودمي العامي االمعسخرات االرح ت 

ال ي طمدماا إ ارة رلاية الشباب بالخينة ا لك لويق راح المحبة ااإلتاء 

 بن  الن ب اال أالق مع باقو الانخ  االشرالو بالخيني 

 

 ،،،،،،،مع أ طيب المتنيات ابلتوفيق والنجاح

 

 نائب رئيس الجامعة                                                 

 

 واليأ.د / محمد السعيد أبو 
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  ةـــكلم

  أحمد الدكتور / أمل فوزى تستا األ

 عميد الكلية 

  

 ....... أبنائى الطالب
بخينددددة العدددد ج  ا  نددددي لمدددد   االددددو سددددرارى ىو ىرحددددب بخددددت ىلضدددداءإ

النبنعددو ال ددو نع ددز باددا جمنعددان اىطمنددو ىو يخددأو  ددلا العددام لددام تنددر 

ابركدددة لينندددا اليدددو الخيندددة االجامعدددة امصدددرنا الحبنبدددة. لاننئدددا ليخيندددة 

 .تإلناا امرحبا بخ تبإنضمامخ

مددا حصددينا  مدد  ليددأم امعددارف  لنمدددم لخددتنسدد مبيخت بخدد  حددب اإلددزاز 

اطجدددددارب انخسدددددبخت مندددددا ج ال فخندددددر العيمدددددو ا الشوصدددددنة السدددددأيةن 

اى لدددأكت إلدددو الجدددد لدددو طيدددب العيدددت االمحالظدددة ليدددو المدددنت ااأتددد ق 

 الجامعنة  

ل قصدددددارى جاددددددكت لاإندددددو ليدددددو يمدددددن  مددددد  ىو حرصدددددخت ليدددددو بددددد

لنددا   ىطددنح مددا ىقصددوإلسدد مرار النجدداح يمابيددي حددر  الخينددة ليددو طددألنر 

 م نأر .  طعينمنة  م  إمخاننات امنا ج

لددداي خت لدددأقبيأا لينادددا طسدددعد بخدددت اطجندددد نفسددداا لوددددم خت ار و كينددد ختإ

   ليما  الخرا  ااس فنداا مناا 

رشاقة هذا العام ادلراىس اجلديد.  مع متنياىت لمك مبس تقبل ابهر سعيد مع ا 

     

 عميد الكلية                                                                   

       

 أحمد أ.د/ أمل فوزى
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  ة ـــكلم 

  الدكتور / فايز فاروق الشامى تستا السيد األ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  ......ابنائى الطالب
 

 بمناسبة بدء العام الجامعو  م مننا  ينبب لو او اطمدم النخت بوالص ال امنئة 

 م  هللا لزة اج  او يخدأو  دلا العدام ام ددا ا مشدرقا اللدأم الدراسدة قا مدا  

 ليو مبدى الحق االمساااة ن ا لا ل  يأطو إال بالم ابرة االجد االعم  .

ايسعدنا ىو نخأو لخت اباءا مدربن  امعيمدن  ن انعددكت ىو نبدلل كد  مدا لدو 

م  شأني ىو يسدالدكت ليدو اج نداز المرحيدة الجامعندة  اسعنا ل ألنر ك  ما

 النا اليما ن اىلمق شعأرا ااجدانا .  ىك راان ت 

حنث او  دف الجامعة االساسو  أ طربنة إنساو قا ر ليو حد  مشدخ ت  

الحناة ن ال  يدأطو  لدك اال بدالحر  ليدو ال حصدن  العيمدو لبنداء العمد  ن 

ات لو بنداء الجسدت االأجدداو اصدأال االمشاركة لو كالة االنشنة ال و طس

 الو انساو م أازو بدننا المينا انفسنا ااج مالنا .

لللك ى نب بأبنا و ىو يخأو  دلات لو سبن  الأصأل الو النجاح  دأ العيدت 

االعم  مع ال أكند ليو ىو ىلضاء  نئة ال دريس بالخينة ل  طزتر جادا لو 

  سبن  الأصأل إلو طحمنق الادف .

ىل ما نصبوا اليها  وال يسعىن ىف الهناية   ،،،ال ادلعاء بأ ن يوفقنا هللا ا 

                                                                 

 لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                   

       

 فايز الشامى.د/ .مأ
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 ةــكلم

 / رشدي الشامي تستا السيد األ

 أمين الكلية

 

 بنائى وبناتي طالب وطالبات كلية العالج الطبيعى.أ
 

ى دد  امرحبددا بخددت لددي  ددلا الصددرح الشددامخ االخينددة المرمأقددة اإ اراطاددا 

الم منزة بعد او ىصدبحت  اتد  جامعدة كفرالشدنخ بعدد اسد م لاا طدنعت بخد  

اأتدرى اطمدارس سدنا طاا  اتد   لت اطنال حمأقاا اتدماطاا بن  الخينات 

المنظأمة ال ي ىلدطاا إ ارة جامعة كفرالشنخ كما انندو ىناشددكت بالمحالظدة 

ليو ال مالند الجامعنة  ات  الحدرم الجدامعي االمأاظبدة ليدو المحاضدرات 

 أقسددامااالسدد فا ة مناددا اال ددي طمدددم مدد  تدد ل نوبددة مدد  اأسدداطلة اأجدد ء ب

الخينة المو يفة ال ي طعنو لينالدب المددرة ليدو اك سداب المادارات العيمندة 

 لي منا ي  العم 

ل ي طويق راح كما ا لأكت ىيضا ليمشاركة لي اأنشنة الن بنة المو يفة ا

ن مدداء إلددو كيندد خت ا لددك مدد  تدد ل المنددأات الشددرلنة المحبددة ااإلتدداء ااإل

  ات  الجامعة .

 الكلية أمين                                                                       

 رشدى الشامىأ./                                                           
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 كلمة رعاية الشباب 
 

 عزيزى الطالب .......عزيزتى الطالبة  
 

بخت مع إشراقة العام الجامعو يسعد ىسرة رلاية الشباب بالخينة ىو طرحب 

اطانخئت ببدء العام الدراسو الجديد اط منو لخت م  هللا ىو يعننخت ليو 

 طريق ال فأق االنجاح .

طنا لو  ل  المناسبة اال ىو ندلأكت الو الم ابرة ابلل مزيد م  اال يفأ

الجاد لو سبن  طحمنق النجاح اال فأق ن ااو ط حيأا بالويق الخريت ل سعد 

 الجنال الما مة . بخت ام خت اطخأنأا تنرة قا ة 

لان ت ىم  المج مع احمية مشالر العيت االمعرلة ن لسنرا ليو بركة اليفي 

 النخ  س حخت  ما الصبر لو طحصن  العيت .

ارلاية  الشباب  اما لو تدم خت ل يبنة ك  اح ناجاطخت اابراز مأا بخت ن 

اطمديت ك  ما يسا ت لو ال مدم الو االمام اح  المشخ ت االرلاية 

االج مالنة االرياضنة اال مالنة . لأ   بخت لو كين خت ...اقد  اضعنا لخت 

 لا الدلن  لنخأو مرشدا لخت طسنراا ليو  ديي ايأضح لخت معالت كي نخت 

 يات النالب  ات  الخينة .  المأقرة اليو ك  ما

 م عليمك ورمحة هللا وبراكتهوهللا يوفقمك ...والسال

 

 الش بابمع حتيات ارسة رعاية 
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 رؤية الكلية: 

نمنا امصنفة لالمنا بالجأ ة ااإلبداع لو مجال ىقيىو طخأو م منز  محينا ا

طعينت الع ج النبنعو ن باإلضالة إلو ال منز لو طألنر الرلاية الصحنة ن 

 الو إبدالاا لو مجال البحث العيمو .

 

 رتسالة الكلية: 

طسعو كينة الع ج النبنعو إلو ال منز لو نشر المعرلة العيمنة م  ت ل طمديت 

الجأ ة لو ضأء اأطجا ات المعاصرة البرامج ال عينمنة المنأرة  ات 

إتضالاا لي مأيت الدارى الما لمعاينر الجأ ة العالمنة ت ل مرحي و 

سالنب البحث البخالأريأس االدراسات العينا  . كما طادف الخينة ل نبنق ى

نمنا الالمنا . ىيضا ط نح ىقيا العيمو لو طدريس انشر اأبحاث العيمنة محينا

الخينة الفرصة لي عينت المس مر اال دريب م  اج  طنمنة الماارات العيمنة 

االعمينة مما ينعخس ليو ىنشنة تدمة البنئة اصحة المج مع م  ت ل طدلنت 

الجامعة المو يفة امراكز البحث  اكيناتال عااو مع مو يف الانئات الصحنة 

الع ج كينة  طت إنشاءنمو االدالو .قيالعيمو ليو المس أى المحيو ااأ

 م(.  2013( لسنة )595جامعة كفرالشنخ بالمرار الجماأر  رقت ) -النبنعو

الدكتور/ ماجد عبد  تستا األ السيدشرف ليو إنشاء الخينة اطجانز ا اطأثن اا ى

بدىت الدراسة باا لي العام الجامعي  ن التواب القمرى رئيس الجامعة

 .م(2014ع2013)
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طسعو كينة الع ج النبنعو إلو ال منز لو نشر المعرلة العيمنة م  ت ل ا

اأطجا ات المعاصرة  طمديت البرامج ال عينمنة المنأرة  ات الجأ ة لو ضأء

الما لمعاينر الجأ ة العالمنة ت ل مرحي و إتضالاا لي مأيت الدارى 

البخالأريأس االدراسات العينا  . كما طادف الخينة ل نبنق ىسالنب البحث 

نمنا الالمنا . ىيضا ط نح ىقيالعيمو لو طدريس انشر اأبحاث العيمنة محينا ا

الخينة الفرصة لي عينت المس مر اال دريب م  اج  طنمنة الماارات العيمنة 

االعمينة مما ينعخس ليو ىنشنة تدمة البنئة اصحة المج مع م  ت ل طدلنت 

ال عااو مع مو يف الانئات الصحنة اكينات الجامعة المو يفة امراكز البحث 

 نمو االدالو .قيالعيمو ليو المس أى المحيو ااأ

 

 الكلية أهداف  :  
ال عينت  : ال  ثةطشم  اأ داف االس راطنجني لخينة الع ج النبنعو المحاار 

  -اتنة المج مع م  ت ل : نالبحث العيمو

 . رلع كفاءة العمينة ال عينمنة بالخينة 

 .   طنأير منظأمة الدراسات العينا ا لت البحث العيمو 

 . طنمنة تدمة المج مع االعم  ليو طحمنق الرضا المج معو 

  اإلرطماء بالمدرة المؤسسنة ليخينة 
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علميوووووة  قسوووووامثمانيوووووة أ مووووون كفرالشوووووي جامعوووووة  -الطبيعوووووي تتكوووووون كليوووووة العوووووالج

حيوووور يشوووورف كوووول قسووووم علووووى مجموعووووة موووون المقووووررات علميووووا وإداريووووا تقووووع فووووى 

نطوووووووواق تلممووووووووة العلمووووووووى ويتووووووووولى القسووووووووم إعووووووووداد موا ووووووووفات كوووووووول مقوووووووورر 

ومحتوياتووووول وكوووووملف إعوووووداد ملووووول لكووووول مقووووورر ي وووووم تلوووووف الموا وووووفات با  وووووافل 

 إلى التقارير الفملية للمقرر.

 

 المقرراتعدد  األكاديمية األقسام كود القسم مسلسل

 40 العلوم األتساتسية 1301 1

 4 الميكانيكا الحيوية 1302 2

 10 العالج الطبيعي للباطنة 1303 3

 5 العالج الطبيعي لمحة المرأة 1304 4

 9 العالج الطبيعي للجهاز الع لى الهيكلى 1305 5

 5 العالج الطبيعي للجلد واالغشيل 1306 6

 8 وجراحتهاالعالج الطبيعي لالعماب  1307 7

 4 العالج الطبيعي لالطفال 1308 8

بالكلية األقسام األكاديمية  
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  الساعات المعتمدة يقسم فيل العام األكاديمى إلى فملين نظام الدراتسة هو

 دراتسيين أتساتسيين )اللريل والربيع( با  افة إلى الفمل الدراتسى الميفى

  لغة الدراتسة هي اللغة ا نجليزية. 

با  وووووافة يتكوووووون البرنوووووامس مووووون  موووووس مسوووووتويات علوووووى مووووودى  موووووس تسووووونوات 

تسووووونة تدريبيوووووة إجباريوووووة  يشوووووهر تووووودريب إكلينيكوووووي( وهووووو12تسووووونة ا متيووووواز ) ىلوووووإ

تحووووووف إشووووووراف هيئووووووة التوووووودريس بالكليووووووة والمشوووووورفين  التعليميووووووةبالمستشووووووفيات 

 .المين يعينهم مجلس الكلية لإلشراف على التدريب

 

 ةــــدراسيـة الــالخط

تضمممممم الخطممممممة الدراسممممممية للكليممممممة برنممممممامج دراسممممممى واحممممممد  وتمممممممن  جامعممممممة كفممممممر 

الشممممميء بنممممماء علمممممى طلمممممب مجلمممممس كليمممممة العمممممالج الطبيعمممممى درجمممممة البكمممممالوريوس 

سمممممماعة دراسممممممية معتمممممممدة  180الممممممب طفممممممى العممممممالج الطبيعممممممى متممممممى اسممممممتوفى ال

 .واجتيازه سنة اإلمتياز االجبارية بنجاح

ممممممما تممممممم اقتراحمممممم  مممممممن ال يئممممممة صممممممممت الخطممممممة الدراسممممممية للكليممممممة بنمممممماء علممممممى 

القوميمممممممة لضممممممممان جمممممممودة التعلممممممميم و اإلعتمممممممماد واالطمممممممار العمممممممام لعممممممممل لممممممموائ  

 كليات العالج الطبيعى.

 

 

لــة والتسجيــام الدراتسـة نظــالئح  
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 الهيكل األكاديمى العام للخطة الدراسية 

Percent Subjects 

26.7 Biological and physical Sciences 

10 Behavioral Sciences 

61.1 Core Professional Sciences 

2.2 Information Technology (IT) 

100 Total 

 

 ختيارية المقررات اإلجبارية واإل

 لمتطلبات الجامعة
رغبة من الجامعة في بناء  لفية علمية وثقافية عامة لجميع الطوالب الومين يلتحقوون بهوا  

شووترطف علووى جميووع طالبهووا دراتسووة أثنووى عشوور تسوواعة معتموودة  موونهم أربووع تسوواعات إفقوود 

معتموودة إجباريووة يلتووزم بهووا جميووع الطووالب بدراتسووتها والنجووات فيهووا  وكووملف ا تيووار ثموواني 

تساعات معتمدة أ رى من بين قائمة المقررات اال تيارية  و لف وفقوا لموا يطورت منهوا فوي 

كوول فموول دراتسووي  وقوود روعووي فووي ا تيووار وتمووميم تلووف المقووررات أن تكووون  ات طبيعووة 

 هارات الطالبقومية  وفى نفس الوقف تنمى م
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 المقررات اإلجبـــاريـة

  ( ساعة معتمدة يتحتم على الطالب دراستهم4عدد ) 

كود  

 المقرر
 اسم المقرر

المتطلب 

 السابق

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارين محاضرة

ساعات 

 معتمدة

 2 2 - - 2   لغة انجليزية 70201

00000 
حقوق اإلنسان 

 والموطنة
  2 - - 2 2 

الجزئي:المجموع   4 - - 4 4 

 

 المقررات اإلختيارية

 ( ساعات معتمدة بداية من المستوى االول8يختار الطالب عدد ) 

 مجموع معمل تمارين محاضرة اسم المقرر كود  المقرر
 ساعات

 معتمدة

المشروعات الزراعية  10000

 الصغيرة
2 - - 2 2 

20500 
 2 2 - - 2 م ارات التواصل

الطبية نشأة العلوم  30000

 وتطورها
2 - - 2 2 
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 مجموع معمل تمارين محاضرة اسم المقرر كود  المقرر
 ساعات

 معتمدة

الحاسب اآللي  40000

 وتطبيقات  ال ندسية
2 - - 2 2 

50000 
دراسة الجدوى 

المشروعات وتقويم  
2 - - 2 2 

ثقافة الفنون البصرية  60000

 والسمعية
2 - - 2 2 

70142 
 2 2 - - 2 اللغة العربية

80000 
 2 2 - - 2 الثقافة الرياضية

 أخالقيات وم ارات 90000

 البحث العلمي
2 - - 2 2 

13000 
 2 2 - - 2 آداب وقوانين الم نة

 20 20 - - 20 المجموع الجزئي:
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 المستوى األول
Fall semester (I) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 معملى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ. س شفوى معملى نظري

 (1) التشري  اآلدمى 130101
- - 

2 1 3 50 15 15 20 

 (1علم وظائف األعضاء  ) 130102
- - 

2 1 3 50 15 15 20 

 ( 1علم األنسجة ) 130103
- - 

2 5,0 2,5 50 15 15 20 

 علم نفس معاقين 130104
- - 

2 - 2 80 - - 20 

 لغة إنجليزية  70201
- - 

2 - 2 80 - - 20 

 حقوق انسان ومواطنة 00000
- - 

2 - 2 80 - - 20 

 الطبيعة الحيوية  130105
- - 

3 5,0 5,3 50 15 15 20 

     18 3 15 المجموع
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 المستوى األول
Spring Semester ( I ) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات المتطلب السابق المتطلب السابق

 معملى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى معملى نظري

 (2التشري  اآلدمى ) 130106
- - 

2 1 3 50 15 15 20 

 (2علم وظائف األعضاء ) 130107
- - 

2 5,0 2,5 50 15 15 20 

 (1كيمياء حيوية  ) 130108
- - 

2 5,0 2,5 50 15 15 20 

 20 15 15 50 5,1 5,0 1 - - (2علم االنسجة ) 130109

 20 15 15 50 2,5 5,0 2 - - (1علم األمراض ) 130110

 دراسة حركة 130201
- - 

2 - 2 50 15 15 20 

     14 3 11 المجموع
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 الثانىالمســتوى 
Fall Semester ( II ) 

 إسم المقرر الكود

 المتطلب السابق
 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات

 تطبيقى معملى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى معملى نظري

130111 
 تشريح الجهاز

 العصبى
- - 

2 1 - 3 50 15 - 15 20 

130112 
علم وظائف 
 (3األعضاء ) 

- - 
2 5,0 - 2,5 50 15 - 15 20 

 20 15 - 15 50 2,5 - 5,0 2 130108 (1كيمياء حيوية  ) (2كيمياء حيوية ) 130113

130114 
إختبارات 
 (1ومقاييس )

 20 15 15 - 50 3 1 - 2 130101 (1التشريح اآلدمى )

 العالج المائي 130115

علم وظائف األعضاء 
(1) 

130102 

1 - 1 2 50 - 15 15 20 

 130105 الطبيعة الحيوية 

130202 
ميكانيكا حيوية 

(1) 
- - 

2 - 1 3 50 - 15 15 20 
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 إسم المقرر الكود

 المتطلب السابق
 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات

 تطبيقى معملى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى معملى نظري

130116 
العالج الكهربائي 

(1) 

علم وظائف األعضاء 

(2) 
130107 

2 - 1 3 50 - 15 15 20 

 130109 الطبيعة الحيوية 

 صحة عامة 130117
- - 

1 - - 1 80 - - - 20 

      20 4 2 14 المجموع
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 الثانىالمســتوى 
 Spring Semester  (II ) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى معملى محاضرة اإلسم اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى معملى نظري

 (3تشريح آدمى ) 130118
- - 

2 1 - 3 50 15 - 15 20 

 فسيولوجيا التمرينات 130119

علم وظائف األعضاء  
(1) 

130102 

1 - - 1 80 - - - 20 
علم وظائف األعضاء 

(2) 
130107 

130120 
علم وظائف األعضاء 

 (4) 
- - 

1 5,0 - 5,1 50 15 - 15 20 

130121 
إختبارات ومقاييس 

(2) 
 20 15 15 - 50 3 1 - 2 130114 (1إختبارات ومقاييس )

 (2العالج الكهربائي ) 130122
 130116 (1العالج الكهربائي )

2 - 1 3 50 - 15 15 20 

 20 15 15 - 50 3 1 - 2 130114 (1إختبارات ومقاييس ) (1تمرينات عالجية ) 130123
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى معملى محاضرة اإلسم اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى معملى نظري

 20 15 15 - 50 2 1 - 1 130101 (1اآلدمى ) التشريح العالج اليدوي 130124

 20 15 15 - 50 5,2 5,0 - 2 130202 (1ميكانيكا حيوية ) (2ميكانيكا حيوية ) 130203

      19 5,4 5,1 13 المجموع
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 الثالثالمســتوى 
Fall Semester (III) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

 20 - - - 80 2 - - 2 - - اال صأير ليت اآلشعة 130125

 20 - - - 80 2 - - 2 130110 (1ليت اأمراض ) (2ليت اأمراض ) 130126

130301 
ىمراض قيب اىالنة 

  مأية اصدر
 20 - - - 80 2 - - 2 130118 (3آ مو )طشريح 

130302 

ل ج طبنعو ىمراض 

قيب اىالنة  مأية 

 اصدر

 20 10 10 10 50 4 1 1 2 130118 (3آ مو )طشريح 

 ليت المنالة 130303
ليت اظا ف 

 (4األضاء)
130120 1 - - 1 80 - - - 20 

 20 15 15 - 50 3 - 1 2 130123 (1طمرينات ل جنة ) (2طمرينات ل جنة ) 130127
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

 20 - - - 80 1 - - 1 - - مبا ىء ال أ ن  130128

 20 - - - 80 1 - - 1 130113 (2كنمناء حنأية ) ال غلية الع جنة 130304

      16 1 2 13 المجمأع
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 الثالثالمســتوى 

Spring Semester (III) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري

 20 - - - 80 2 - - 2 - - علم االدوية 130129

130305 
أمرض باطنة وعناية 

 مركزة
وأوعية قلب  أمراض
 وصدردموية 

130301 1 - - 1 80 - - - 20 

130306 
عالج طبيعى أمراض 
 باطنة وعناية مركزة

تمرينات عالجية 
(1) 

130123 1 5,0 5,0 2 50 10 10 10 20 

130401 
إدارة خدمات العالج 

 الطبيعى
- - 1 - - 1 80 - - - 20 

 نساء وتوليد أمراض 130402

علم وظائف 

 (4األعضاء)
130120 

2 - - 2 80 - - - 20 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري

130403 
لصحة عالج طبيعى 

 المرأة
 20 10 10 10 50 6 1 1 4 130118 (3)تشريح 

 تقييم وعالج السمنة 130307
 130304 (2كيمياء حيوية )

1 - - 1 80 - - - 20 

      15 5,1 5,1 12 المجموع
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 الرابعالمســتوى 

Fall Semester (IV) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 تطبيقى عملى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

 علم االصابات 130501
 130125 علم اآلشعة

2 - - 2 80 - - - 20 
 130126 (2) مراضعلم األ

130502 
أمراض العظام 

 تهاجراحو

 130125 علم اآلشعة

2 - - 2 80 - - - 20 
 130126 (2) مراضعلم األ

130503 

عالج طبيعى 
ألمراض الجهاز 
العضلى الهيكلى 

(1) 

ات إختبار
 (2ومقاييس )

130121 

2 1 1 4 50 10 10 10 20 
 تمرينات عالجية

(2) 
130127 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 تطبيقى عملى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

130504 

الجبائر 
واالطراف 
 الصناعية

- 
- 1 - - 1 80 - - - 20 

130505 

 عالج طبيعى
لالصابات 
 الرياضية

ات إختبار
 (2ومقاييس )

130121 

2 1 - 3 50 
 
- 
 

15 15 20 
 تمرينات عالجية

(2) 
130127 

 إحصاء طبى 130130
- - 

1 - - 1 80 - - - 20 

 طب المجتمع 130131
- - 

1 - - 1 80 - - - 20 

   المجموع
11 2 1 14      
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 الرابعالمســتوى 

Spring Semester (IV) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أعمال سنة شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري

130506 
عالج طبيعى 

ألمراض الجهاز 
 (2العضلى الهيكلى)

عالج طبيعى 
ألمراض الجهاز 

العضلى 
(1الهيكلى)  

130503 2 1 1 4 50 10 10 10 20 

130507 
اإلستفسار اإلكلينيكى 

 فى العظام

عالج طبيعى 
ألمراض الجهاز 

العضلى 
(1الهيكلى)  

130503 1 - - 1 80 - - - 20 

 أمراض جلدية 130601

 130103 ( 1علم األنسجة )

1 - - 1 80 - - - 20 
علم االمراض 

(2) 
130126 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أعمال سنة شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري

130602 
نظريات الحروق 
 وجراحات التجميل

( 1علم األنسجة )  130103 

1 - - 1 80 - - - 20 
علم االمراض 

(2)  
130126 

130603 
ط للحروق ع.

 وجراحات التجميل

( 1علم األنسجة )  130103 

2 1 5,0 5,3 50 10 10 10 20 
مراض علم اال

(2)  
130126 

 ط للجلد واالغشيهع. 130604

علم األنسجة  
(1)  

130103 

1 - 5,0 5,1 60 15 - 15 20 
مراض علم اال

(2)  
130126 

130132 
بحث العلمى ال

والممارسة اإلكلينيكية 
 المعتمدة علي الدالئل

- - 2 - - 2 80 - - - 20 

      14 2 2 10   المجموع
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 الخامسالمســتوى 
Fall Semester (V) 

 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

130701 
 عصبية أمراض

 وجراحتها

الجهاز تشريح 
 العصبى

130111 

2 - - 2 80 - - - 20 
علم وظائف 
 (3األعضاء)

130112 

130702 

 عالج طبيعى 
إلضطرابات الجهاز 

 العصبى العضلى

الجهاز تشريح 
 العصبى

130111 

3 1 1 5 50 10 10 10 20 
ئف علم وظا
 (3األعضاء)

130112 

 التقييم الكهربائي 130703
علم وظائف 
 (3األعضاء)

130112 1 1 - 2 50 - 15 15 20 

 النفسية مراضاأل 130704
- 

- 1 - - 1 80 - - - 20 
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 إسم المقرر الكود
 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 إكلينيكى تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

130705 
تأهيل األمراض 

 العصبية

 تمرينات عالجية
(2) 

130127 
2 1 1 4 50 10 10 10 20 

 130128 مبادىء التأهيل

 التحكم الحركي 130706

الجهاز تشريح 
 العصبى

130111 

1 - - 1 80 - - - 20 
علم وظائف 
 (3األعضاء)

130112 

130133 

الكتابة العلمية 
ومشروع البحث 

 اإلكلينيكى

 130130 إحصاء طبى

1 - - 1  - - - 40 
البحث العلمى 

الممارسة و
اإلكلينيكية المعتمدة 

 علي الدالئل

130132 

      16 2 3 11 المجموع
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 الخامسالمســتوى 
Spring Semester (V) 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
إكلينيك

 ى

ساعات 

 معتمدة
 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري

أعمال 
 سنة

130801 
 االطفال أمراض

 وجراحتها
 20 - - - 80 2 - - 2 130112 (3علم وظائف األعضاء)

 20 - - - 80 1 - - 1 130112 (3علم وظائف األعضاء) النمو والتطور 130802

130803 

أمراض  ع.ط
 طفالاال

 وجراحتها

 20 10 10 10 50 6 1 1 4 130112 (3علم وظائف األعضاء)

 20 10 10 10 50 4 1 1 2 130112 (3علم وظائف األعضاء) تأهيل األطفال 130804

 مسنين أمراض 130308
 130502 تهاجراحأمراض العظام و

1 - - 1 80 - - - 20 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
إكلينيك
 ى

ساعات 
 معتمدة

 شفوى تطبيقى إكلينيكى نظري
أعمال 
 سنة

 تأهيل مسنيين 130309

 قلبعالج طبيعى أمراض 
 وصدر وأوعية دموية

130302 

1 5,0 5,0 2 50 10 10 10 20 
طبيعى ألمراض عالج 

الجهاز العضلى الهيكلى 
(1) 

130503 

الجبائر واالطراف 
 الصناعية

130504 

130707 

التشخيص 
المقارن فى 

 العالج الطبيعى

اإلستفسار اإلكلينيكى فى 
 العظام

130507 1 - - 1 80 - - - 20 

130133 

الكتابة العلمية 
ومشروع البحث 

 اإلكلينيكى

 130130 طبىإحصاء 

الممارسة البحث العلمى و - 60 - - - 1 - - 1
اإلكلينيكية المعتمدة علي 

 الدالئل

130132 

   المجموع
13 5,2 5,2 18      
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 Elective Courses              المقررات اإلختيـــــارية

  ساعات معتمدة بداية من المستوى الثالث 4يختار الطالب عدد 

 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى نظري

130E21 
تحليل الحركة 
 فى الصناعة

 20 - - 80 2 - 2 130203 (2ميكانيكا حيوية )

130E41 
إدارة مراكز 

 التأهيل
- 

 2 - 2 80 - - 20 

130E42 

عالج طبيعى 
إلضطرابات 

 الحوض

 130402 نساء وتوليد أمراض
1 1 2 50 15 15 20 

 130403 ع.ط لصحة المرأة

130E61 تأهيل البتر 

وجراحات  حروقع.ط ال
 التجميل

130603 

1 1 2 50 15 15 20 
وجراحات  حروقنظريات ال
 التجميل

130602 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى نظري

130E51 
عالج العمود 
 الفقرى المتقدم

عالج طبيعى ألمراض الجهاز 
 (2العضلى الهيكلى)

130506 1 1 2 50 15 15 20 

130E71 
اإلستفسار 
 اإلكلينيكي

- - 2 - 2 80 - - 20 

130E43 
مبادىء 
 الجودة

- - 2 - 2 80 - - 20 

130E11 

مهارات 
الكمبيوتر 
 المتقدمة

- 130108 2 2 3 50 15 15 20 

130E12 
بيولوجيا 
 الجزيئات

- - 1 - 1 80 - - 20 

130E62 
عالج الجروح 

 المتقدم

وجراحات  حروقنظريات ال
 التجميل

130602 

1 1 2 50 15 15 20 
وجراحات  حروقللع.ط 

 التجميل
130603 
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 إسم المقرر الكود

 الن اية العظمى للدرجات عدد الساعات المتطلب السابق

 تطبيقى محاضرة الكود اإلسم
ساعات 
 معتمدة

 أ.س شفوى تطبيقى نظري

130E52 20 15 15 50 2 1 1 130129 العالج اليدوي أوستيوباثى 

130E31 
تأهيل أمراض 

 القلب
 قلبعالج طبيعى أمراض 

وصدر وأوعية دموية  
130302 1 1 2 50 15 15 20 

130E72 (3علم وظائف األعضاء ) تأهيل اإلتزان  130112 1 1 2 50 15 15 20 

130E81 
عالج وظائفى 

 لالطفال
ع. ط أمراض األطفال 

 وجراحاتها
130803 1 1 2 50 15 15 20 
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 التلمص الوظيفة ا تسم

 العلوم االتساتسية للعالج الطبيعى عميد الكلية أ.د/ أمل فوزى أحمد

 العالج الطبيعى لمحة المرأة وكيل الكلية أ.م.د/ فايز الشامى

 العلوم االتساتسية للعالج الطبيعى مساعد أتستا  ابو جازية / عمروأ.م.د

 الميكانيكا الحيوية مساعد أتستا  د/أنيس  الح تسليمانأ.م.

 العالج الطبيعى لألطفال مساعد أتستا  علىأ.م.د/عبد العزيز 

 العلوم االتساتسية للعالج الطبيعى مدرس د./ محمود عوي ة

 العالج الطبيعى لمحة المرأة مدرس د./ إيمان عبد الفتات محمد

 العالج الطبيعى لألعماب مدرس مساعد م.م/ إبراهيم حمودة

 العالج الطبيعى للباطنة مدرس مساعد م.م/ تسيد حنورة

 العالج الطبيعى لألعماب مدرس مساعد م.م/ ياتسمين  برى ر وان

 العالج الطبيعى لألطفال مدرس مساعد / تسارة يوتسل عبد الجليلمم.

 العالج الطبيعى لألطفال معيدة نسمة السيد محمدم./ 

 للجلد واألغشيةالعالج الطبيعى  معيد براهيم زيدانم./إ

 أع اء هيئة التدريس بالكلية
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البـون الطــ:شئ ولا أ  

عزيزي الطالب: يسعد قسم شئون الطالب بالكلية أن يستقبل الطالب الجدد 

 الطالبية ل م وهي :لتقديم الخدمات 

 إستخراج كارني  الكلية وسداد الرسوم .1

يحصل الطالب علي إذن دفع الرسوم ليقوم بسدادها فيي خزينية الكليية 

ثم يسلمها لمختص الفرقة ليسجل بياناته أمام إسمه في السجل الخاص 

 به ويستخرج له الكارنيه.

 التحويل إلي الكلية وتعديل الترشي  .2

 ساعة من ظهور نتيجة الرغبات. 24خالل بالتنسيق اإللكتروني 

 نقل القيد .3

يتقدم الطالب بطلب بإسم السيد أ.د/ عميد الكلية مرفقاً بيه بيان قيد من 

الكلية المقيد بها الطالب عند التحويل من كلية مناظرة إلي فرقة أعليي 

من الفرقة األولي يقوم الطالب بإرافاق طلبه للتحويل بصحيفة أحيوال 

 مقيد بها الطالب.من الكلية ال

 الكشف الطبي  .4

تحوييل  إسيتمارةيتقدم الطالب المريض إلي مسيئول الفرقية ليحيرر ليه 

 -رمد -باطنة -عيادة -إلي مستشفي طلبة الجامعة بكفرالشيخ )صيدلية 

ا دارية المتعلقة األقسام  

بتقديم  دمات للطالب   
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أنف وأذن وحنجيرة( لتحويليه للكشيف الطبيي وصيرف  -عظام -جلدية

مستشيفي الجيامعي العالج له وإذا لزم األمر إلي تحويل الطاليب إليي ال

 بطنطا. 

 

 

 

 

 بسبب مرض اإلمتحاناإلعتذار عن دخول  .5

يتقدم الطالب إلي قسم شئون الطالب لتحويله إلي اللجنة الطبية لتقرير 

 .حالته الصحية

 إستخراج إشتراك وسائل النقل .6

إشييترام محطيية السييكم الحديدييية ومحطيية  إسييتمارةيحصييل الطالييب ب

مرفقاً بها صيورتان  ستمارةأتوبيس وسط الدلتا ويقوم بملء بيانات اإل
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للطالب وإيصال دفع الرسوم الدراسية ويقدمها للموظف المختص بعد 

 التأكد من البيانات يتوجه الطالب بها إلي محطة السكم الحديدية.

 تأجيل تجنيد الطالب .7

عاميياً أو تخرجييه ميين  28يييل تجنيييدي حتييي سيين للطالييب الحييق فييي تأج

 2الكلية أو فصله وعلي الطالب أن يتقدم بقسم شئون الطالب بنموذج 

 .جنييد ميين مكتييب البريييد وكييذلم البطاقيية العسييكرية الخاصيية بالطالييب

ويقييوم الموظييف المخييتص بمراجعيية البيانييات ويعتمييد النمييوذج وتتخييذ 

 اإلجراءات لتأجيل الطالب.

 الدار ال انو لطالب بالكلية:موقع قسم شئون ا

 التصال: طرق

 للكلية االلكترونى الموقع  :www.kfs.edu.eg/pt 

 بجامعة العالج الطبيعى كلية :بوك الفيس صفحة الكلية على 

 كفرالشيخ

 ثانياا: رعــاية الشبــاب

اب:ــاية الشبـداف رعـأه  

 والفنية والثقافية العلمية المجاالت شتى فى الطالبية باألنشطة اإلهتمام -1
 والرياضية. واإلجتماعية

 الكلية. طالب بين واألخالقية الروحية القيم تنمية -2
 وبين بينهم الروابط وتوثيق الطالب بين السليمة الجامعية الروح بث -3

 والعاملين. التدريس هيئة أعضاء السادة
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 وتشجيعها. وصقلها ومهاراتهم وقدراتهم الطالب مواهب إكتشاف -4
 . نشاطها ودعم الطالبية األسر تكوين وتشجيع نشر -5
 والجوالة والثقافية والفنية واإلجتماعية الرياضية األنشطة وتنظيم نشر -6

 المتميزين وتشجيع بمستواها واإلرتقاء العامة الخدمة ومعسكرات
 فيها.

 بالنفع عليهم يعود بما المجتمع خدمة فى الطالب طاقات من اإلستفادة -7
 الحبيب. وطنهم وعلى

دارة رعاية الشباب بالكلية بأداء اللدمات واالنشطة الطالبية والتى تقوم إ

 يتللص دورها فيما يلى : 

 اط ت ل  طريق  :الرعاية الطالبية  

 ونفسيييية اجتماعيييية مشيييكالت مييين الطيييالب يتعيييرض ميييا دراسييية - أ

 . لها المناسبة الحلول ايجاد ومحاولة ودراسية

 عيين اقتصييادية مشييكالت ميين الطييالب يعتييرض مييا حييل محاوليية - ب

 . االجتماعى التكافل صندوق طريق

  : إلى االجتماعى التكافل صندوق يهدف حيث

 تيييأمين مييين المختلفييية بصيييورة للطيييالب االجتمييياعى الضيييمان تحقييييق -

 . اجتماعية ورعاية

 وبييين بيينهم وتحيول الطيالب تواجيه التيى المشيكالت حيل عليى العميل -

 للطيالب صيندوقال اعانات وتصرف دراستهم فى الهادىء االستمرار

 : هيئة على
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 . الدراسية الرسوم سداد فى المساهمة -

 . الجامعية بالمدينة االقامة رسوم سداد -

 . مالية مساعدات -

 . الدراسية الكتب شراء فى المساهمة -

  : شروط الحمول على المساعدات االجتماعية 

 للوحيييدة بالكليييية الشيييباب رعايييية قسيييم مييين مسييياعدة إسيييتمارة سيييحب 

 . الطالب لها التابع االجتماعية

 شيهادة أو الواليد وفياة حالية فى معاش بيان أو مرتب مفردات احضار 

  . بالدخل ادراية

 الكلية كارنية من صورة . 

 الفرقة لمشرفة بالمساعدات الخاصة االوراق كل تقديم . 

 الشيباب رعايية بقسيم اءاإلسيم عين واالعيالن االوراق تليم دراسة يتم 

 . الكلية خزينة من المالية المساعدات واستالم

 تغذية بونات الطالبية الخدمات بمجمع التغذية ادارة تقدم :التغذية  -ج

 تكون الجامعية بالمدنية المقمين وغير المغتربين الكلية لطالب

 . الشباب رعاية بقسم موجودة

 إتحاد الطالب:

المسار الشرعى والمضمار الطبيعى الذى يطلق فييه طيالب  اتحاد الطالب هو

الجامعيية إبييداعاتهم وابتكيياراتهم فييى األنشييطة ميين خييالل لجييان إتحيياد الطييالب 

 واالجتماعى والفنى(. المختلفة )الرياضى والجوالة والثقافى واألسر
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 الشروط الواجب توافرها في عضو االتحاد: 

  .أن يكون مصري الجنسية 
   السير والسلوم. أن يكون حسن 
  .أن يكون مسددا لرسوم االتحاد 
  أن يكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لها يستثنى طالب الفرقة

 األولى. 
   أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط

 عضويته أو وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية ولجانها. 
  يتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانه في موعد غايته شهر نوفمبر من

 كل عام. 
 

حاد  شح إلت ها للتر جب توافر شروط الوا ال

 الطالب: 

  الخاصية باالنتخابيات مين إدارة رعايية الشييباب  سيتمارةييتم سيحب اإل

 بالكلية. 

 والتوقيع عليها من شئون الطالب ورعاية الشباب  ستمارةيتم كتابة اإل

 و أ. د عميد الكلية وتختم. 

 إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية.  ستمارةتسلم اإل 

 الييدكتور رئيييس الجامعيية بتحديييد المواعيييد  سييتاذيصييدر قييرار السيييد األ

 والبرنامج الزمني لالنتخابات. 

 دا بجيدول النياخبين ال يحق ألي طالب اإلدالء بصيوته إال إذا كيان مقيي

 وما يفيد سداد الرسوم.  ويحمل إثبات شخصية
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   يقوم أ. د / عميد الكلية بتشكيل لجان اإلشراف على سيير االنتخابيات

 بقرار من سيادته. 

  يتيييولى جهييياز رعايييية الشيييباب اإلعيييداد والتجهييييز واإلشيييراف عليييى

 االنتخابات. 

 ألسييباب يقييومإذا تعييذر تشييكيل إتحيياد الطييالب بالكلييية ألي سييبب ميين ا 

أ. د /عميييد الكليييية بإصيييدار قييرار بتعييييين إتحييياد طييالب الكليييية مييين  

ارز والمتضيمنين لحسين السيير بيالطالب المتفوقين والذين لهيم نشياط 

 والسلوم. 

 الدكتور  ستاذيشكل مجلس إتحاد الطالب بالكلية سنويا بريادة السيد األ

عميييد الكلييية أو ميين ينيبييه فييي ذلييم ميين بييين أعضيياء هيئيية التييدريس 

 وعضويته. 

  .رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس 

  أمنيياء وأمنيياء مسيياعدي لجييان مجلييس االتحيياد ميين الطييالب وينتخييب

الطييالب عأعضيياء المجلييسع ميين بييينهم أمينييا وأمينييا مسيياعدا للمجلييس 

رعايييية الشيييباب ويكيييون أمينيييا  س رئييييسويحضييير اجتماعيييات المجلييي

 للصندوق. 
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األنشطة المقدمة للطالب من خالل رعاية 

 الشباب

 :  ىالنشاط الثقافلجنةأوال ً

 المواهب وتنمية الجامعة طالب وثقافة بفكر اإلرتقاء إلى الثقافى النشاط يهدف

 والقوميية( والدينية والعلمية )األدبية المختلفة الثقافية المجاالت كافة فى الشابه

 هامياً  أميراً  أصيبح ثقافيياً  الشيباب وتنمية الوطن بقضايا وتوعيته الشباب وربط

 واالتصاالت. المعلومات ثورة عصر ظل فى

  -وتختص لجنة النشاط الثقافى باألتى:

 العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب. .1
ل والقصية تنظيم المسابقات األدبيية الحيرة فيى مجياالت الشيعر والزجي .2

 القصيرة والمقال.
تنظيييم مسييابقات دينييية فييى حفييظ القييرآن الكييريم وتجويييدي واألحاديييث  .3

 النبوية والمعلومات الدينية.
 إعداد مجالت الحائط وإصدارات دورية أدبية وثقافية. .4
إقامة ندوات ثقافيية ودينيية وعلميية وييتم إستضيافة كبيار رجيال الفكير  .5

 واألدب والصحة.والدين والثقافة والسياسة 
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 الفنى ثانيًا : لجنةالنشاط 

 تهدف لجنة النشاط الفنى إلى :

 تنمية وصقل المواهب الفنية وتدريبها على أيدى متخصصين . .1
 بث روح التعاون بين الطالب أثناء إقامة النشاط . .2
التعيييارف بيييين طيييالب الكليييية بعضيييهم وبعيييض وبيييينهم وبيييين طيييالب  .3

الجامعيية وطييالب الجامعييات األخييرى أثنيياء اإلشييترام فييى المسييابقات 
 .الطالبية 

 -لجنة النشاط الفنى: إختصاصات

 إقامة معارض الفن التشكيلى فى الرسم والتصوير الفوتوغرافى . .1
 إقامة معارض أشغال فنية كأشغال الخشب والمعادن . .2
 قامة معارض النحت والرسم على الزجاج والخزف .إ .3
 إقامة مسابقات الغناء الفردى والجماعى والعزف . .4
 المشاركة فى مسابقة الفنون المسرحية . .5

 . المشاركة فى مسابقة الفن الشعبى .6
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 النشاط اإلجتماعى والرحالت  : لجنة ثالثاً 

 وتهدف إلى:

بيين طيالب الكليية وبيين السيادة العمل على تنمية الروابط اإلجتماعيية  .1
 أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

بث روح التعاون بين طالب الكلية بعضهم بعض وتنمية روح الوالء  .2
 واإلنتماء لدى الطالب بوطنهم العزيز 

تمكين الطالب الغير قادرين من مواصيلة الدراسية مين خيالل التكافيل  .3
 اإلجتماعى بالكلية .

م الييوطن األثرييية والسييياحية والمشيياريع العمالقيية التعييرف علييى معييال .4
 الحديثة .

  -وتختص لجنة النشاط اإلجتماعى والرحالت:

بتنظييييم مسيييابقات فيييى األبحييياث اإلجتماعيييية عليييى مسيييتوى الكليييية أو  .1

الجامعة والتى تتناول الظيواهر اإلجتماعيية التيى تسيتجد عليى السياحة 

 السياسية واإلعالمية.

 الشطرنج على مستوى الكلية والجامعة .تنظيم مسابقة بطولة  .2

تنظيم مسيابقة الطاليب والطالبية المثاليية عليى مسيتوى الكليية وبالتيالى  .3

 التصعيد على مستوى الجامعة.

 إقامة ندوات لمحاربة التدخين واإلدمان . .4

تنظيييم رحييالت ذات اليييوم الواحييد والييرحالت الطويليية إلييى المصييايف  .5

 طالب ببلدهم.والمشخاتى الجميلة بمصر لتعريف ال

تقيييييديم المسييييياعدات اإلجتماعيييييية للطيييييالب المحتييييياجين واإلعانيييييات  .6

 إلجتماعية من خالل صندوق التكافل اإلجتماعى بالكلية.ا
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 الرياضية   جنةللاا :رابع

 وتهدف إلى: 

 بياإلدارة الرياضيي النشياط إدارة ميع بالتنسييق بالكليية الرياضيي النشياط اقامية
 ) العياب في للطالب الجماعية األلعاب في دوري بتنفيذ الشباب لرعاية العامة
 األلعيياب ومسييابقات ( الطييائرة الكييرة – اليييد كييرة – السييلة كييرة – م القييد كييرة

 – األجسييام كمييال – ثقييالاأل رفييع – القييوى العيياب - الطاوليية تيينس  ) الفردييية
 – االرضى التنس – السباحة – الكاراتيه – المالكمة – الجودو – المصارعة
 السيالح – السيرعة كيرة – اليذراعين مصيارعة – البدنية اللياقة – االسكواش

 كيرة – اليد كرة ) األلعاب في للطالبات الجامعة دوري  يقام كما ( الجمباز –
 العياب ) فيي للطالبيات فرديية مسابقات تقام ( الطاولة تنس – الطائرة – السلة
– البدنيييية اللياقييية – االسيييكواش – السيييرعة كيييرة – أرضيييى تييينس – القيييوى

 ويحييق ( التايكنييدو – الكاراتيييه – السييباحة – الجمبيياز – الييذراعين مصييارعة
 اختبيارات اجتياز بعد المختلفة الرياضية األنشطة في االشترام الجدد للطالب
  اركةالمش

  اللجنة الرياضية :وتختص 

بييين طييالب الكلييية وبييين السييادة  الييروح الرياضيييةالعمييل علييى تنمييية  -1

 أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

بث روح التعاون بين طالب الكلية بعضهم بعض وتنمية روح الوالء  -2

 .واإلنتماء لدى الطالب بوطنهم العزيز 

 مستوى الكلية والجامعة . تنظيم مسابقات الدورى الداخلى على -3

التعييارف بييين طيييالب الكلييية بعضيييهم وبعييض وبيييينهم وبييين طيييالب  -4

الجامعيية وطييالب الجامعييات األخييرى أثنيياء اإلشييترام فييى المسييابقات 

 الطالبية .
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الجوالة والخدمة العامة   خامسا : لجنة

 والمعسكرات

 وتهدف إلى: 

المساهمة فى تنمية الشباب ممارسة أنشطة الجوالة والخدمة العامة هو  .1

فييى كافيية الجوانييب البدنييية والعقلييية والروحييية واالجتماعييية والفنييية 

 واإلستفادة من قدراتهم فى خدمة مجتمعهم.

ممارسيية أوجيية األنشييطة الكشييفية التييى تمييارس فييى الخييالء وذلييم ميين  .2

خالل العمل بالوعد والقانون الكشيفى لخليق ميواطن صيالح يفييد نفسيه 

 وبلدي .

لجنة الجوالة والخدمة العامة  وتختص

  -والمعسكرات :

 تدريب الجوالين والجواالت على المهارات والفنون الكشفية . .1

إعداد وتدريب وتأهيل القادة الطبيعين وذلم باإلسيتعانة بميدربين مين   .2

 يمى للكشافة.قلاإلتحاد األ

 يمية .قلتسجيل الفرق الكشفية ومتابعتها بالجمعيات األ  .3

 اإلحتفال بالمناسبات القومية والدينية .المشاركة فى  .4

 الفتيييات –تجمييييل  –دهانيييات  –إقامييية معسيييكرات العميييل ) تشيييجير  .5

 إرشادية(.

 المشاركة فى مشروع محو األمية .  .6

المشاركة فى حمالت التوعية للموضوعات التى تطيرح عليى السياحة  .7

 –اإلدميان والتيدخين  –أنفلونزا الطيور والخنازير  –)عمالة األطفال 

 ختان اإلناث(  –الزواج العرفى  –الحقوق السياسية للمرأة 

 التدريب على المشروعات الصغيرة وكيفية عمل دراسات الجدوى. .8
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 : لجنة األسر الطالبيةدساسا

األسيير الطالبييية هييي تنظيييم منبثييق ميين لجنيية األسيير باتحيياد طييالب 

الكلييييية الغييييرض منييييه تنمييييية روح التعيييياون بييييين الطييييالب وكييييذلم 

بيييينهم وبيييين أسييياتذتهمق وتوسييييع قاعيييدة ممارسييية األنشيييطة الطالبيييية 

االجتماعييييية والثقافييييية والفنييييية والرياضييييية التييييي تسيييياعد الطييييالب 

هييييياراتهم واسيييييتثمار عليييييى صيييييقل ميييييواهبهم وتنميييييية قيييييدراتهم وم

أوقيييات فيييراغهم. وتنشييي  كيييل أسيييرة العيييدد اليييذي تيييراي مييين اللجيييان 

التيييييي تييييينظم األنشيييييطة مثيييييل اللجنييييية االجتماعيييييية أو الثقافيييييية أو 

الرياضييييية أو الييييرحالت علييييى أن يكييييون لكييييل لجنيييية مقييييرر ميييين 

 الطالب وبرنامج محدد. 

 سر الطالبية: تكوين األ

يفيييتح بييياب تسيييجيل األسييير لكيييل كليييية خيييالل الشيييهر األول مييين العيييام  .1
الدراسيييي عليييى أن يكيييون آخييير موعيييد العتمييياد األسييير مييين الجامعييية 
نهاييييية شييييهر ديسييييمبر ميييين كييييل عييييام وال يجييييوز ألي أسييييرة مزاوليييية 

 نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها. 
يتقييييدم الطالييييب مقييييرر األسييييرة ومعييييه طالييييب ممثييييل عيييين كييييل فرقيييية  .2

بالكلييييية إلييييى أحييييد األسيييياتذة أعضيييياء هيئيييية التييييدريس بطلييييب  دراسييييية
رغبيييتهم فيييي تكيييوين أسيييرة برييييادة سييييادته ومرفيييق بيييه أهيييداف األسيييرة 

 والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التمويل الخاصة باألسرة. 
الييييدكتور عضيييييو هيئييييية التييييدريس دراسييييية البرنيييييامج  سيييييتاذيتييييولى األ .3

واقتييييراح مييييا يييييراي سيييييادته ميييين تعييييديالت بمييييا يتمشييييى مييييع الييييروح 
 الجامعية والتقاليد واألعراف السائدة في محيط الجامعة. 

يعيييرض الطليييب بعيييد الدراسييية للسييييد أ. د/ عمييييد الكليييية بشيييأن اتخييياذ  .4
 األسرة االجراءات الخاصة ويرفع للجامعة للموافقة على تكوين 
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 : وتتخذ اإلجراءات التالية
  تعليين إدارة رعاييية الشييباب بالكلييية عيين قيييام األسييرة بوضييوح لجميييع

الطالب من خالل لوحات اإلعالنيات وفيي أمياكن التجمعيات الطالبيية 

 وذلم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ موافقة أ. د/ عميد الكلية. 

  شخصييا بطليب عليى يتقدم الطالب الذي يرغب في االنضيمام لسسيرة

والفرقيية والعنييوان  اإلسييمالنمييوذج المعييد برعاييية الشييباب يوضييح فيييه 

ومعتمييد ميين شييئون الطييالب بالكلييية وال يجييوز للطالييب االنضييمام فييي 

 من أسرة.  أكثر

  يشييترط فييي الطالييب المتقييدم لالنضييمام لسسييرة أن يكييون ميين الطييالب

 المنتظمين الذين ينطبق عليهم شروط عضوية االتحاد. 

  75ال يقييل عييدد طييالب األسييرة عيين خمسييين عضييوا وال يزيييد عيين 

 عضوا. 

  اء ميين أ.د/ عميييد الكلييية وترسييل جميييع أوراق األسييرة اإلسييمتعتمييد

العتمادهييا ميين الجامعيية وال تقييوم األسييرة بمزاوليية نشيياطها إال بعييد 

 اعتمادها من الجامعة. 

 ح المنظمة األسرة التي تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللوائ

للعمل الطالبي يكون من حق أ. د/ عمييد الكليية وإدارة الجامعية وقيف 

 نشاطها وإلغاء تشكيلها. 

  يشكل لكل أسرة مجلس إدارة 

  تعد كل أسرة من كل عام تقريير عين نشياطها ويعتميد مين أ. د . رائيد

عداد تقريير شيامل إعميد الكلية ويتولى سيادته  /األسرة ويقدم إلى أ. د

 األسر ويرفع للجامعة عن جميع 
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ويقدم النشاط األسرى لطالبه األنشطة 

 التالية:

 المسابقات الثقافية. .1

 برنامج أعرف بلدم. .2

 المهرجان السنوى لسسر .3

 تنظيم الرحالت الترفيهية بين األسر. .4

 مسابقات إجتماعية . .5

 االشترام فى أنشطة ومسابقات الجامعات المصرية. .6

 مشروعات خدمة البيئة والمجتمع. .7

 دورات إعداد القادة والتعليم المدني  .8

 
 

 



 

  الدليل اإلرشادي للطالب
العالج الطبيعى  كلية   

 

 
59 

 : نادى العلوم سابعا

 ويهدف النادى إلى:

نشيير الييوعى العلمييى والثقافيية العلمييية واكتشيياف المواهييب العلمييية  .1

 وتنميتها.

 غرس روح التعاون فى نفوس الطالب والعمل بروح الفريق . .2

وتيدعيمهم اإلكتشاف المبكر للطالب المبتكرين والمتميييزين علميياً  .3

 علمياً ومعنوياً وتوفير المناخ المناسب لصقل مواهبهم .
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مساعدة الطالب فى تحقيق أفكارهم وخططهم واكتشيافاتهم العلميية  .4

 والوصول بها إلى براءة اإلختراع .

إكساب الطالب المهارات التطبيقية واليدوية فيى المجياالت العلميية  .5

 المختلفة.

واليدوية فيى المجياالت العلميية إكساب الطالب المهارات التطبيقية  .6

 المختلفة.

تييدعيم العالقييات اإلجتماعييية بييين الطييالب بعضييهم الييبعض وبييينهم  .7

 وبين أعضاء هيئة التدريس.

 -مجاالت وأنشطة نادى العلوم:

                    شعبة الكمبيوتر .     (1

 شعبة األليكترونيات .     (2

 شعبة اإلبتكارات واالختراعات .     (3

 شعبة الهندسة الوراثية .     (4

 شعبة الخيال العلمى .     (5

 علوم الفضاء والطيران .     (6

 رحالت علمية .     (7

 علوم البيئة والجيولوجيا .     (8
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الليسيانس  أقسيامأن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كلييات الجامعية فيي  -1

 أو البكالوريوس وليس من طالب االنتساب .

أال يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة  -2

منهييا والتييي يييرى مجلييس إدارة المييدن الجامعييية سييهولة المواصييالت منهييا 

 واليها 

أال يكون قد صدر ضد الطاليب أو الطالبية عقوبية تأديبيية مين جامعية كفير  -3

 يخ أو من الجامعات األخرى في العام الجامعي السابق .الش

أال يكيون قييد وقييع علييى الطالييب أو الطالبية والتييي سييبق لييه اإلقاميية بالمييدن  -4

الجامعية عقوبة الحرميان مين اإلقامية فيي العيام السيابق . ويجيوز لمجليس 

إدارة المدن قبول الطالب بالمدينة في الحيالتين الميذكورتين إذا رأى وجهياً 

  لذلم.

عدم التدخين نهائيا داخل أسوار المدينة وجميع مرافقهيا ومين يخيالف ذليم  -5

 يفصل فورا ويعرضه للمسائلة التأديبية . 

أال يكييون مسييتحق عليييه مبييالا للمييدن الجامعييية فييي العييام السييابق أو اى  -6

 مستحقات مالية أخرى . 

 أن تثبت لياقته صحيا  -7

العيام وإذا أخفيى الطاليب  أال يكون متزوجا أو موظفا بالحكومة أو القطياع -8

أو الطالبيية هييذا الوضييع واتضييح بعييد ذلييم يفصييل فييورا ويعييرض للمسييائلة 

 القانونية والعقوبات التأديبية

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية
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يعتبيير الطالييب متنييازالً عيين حقييه فييي اإلقاميية بالمدينيية إذ لييم يسييدد الرسييوم  -9

المطلوبة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن نتيجة قبوليه بالمدينية . 

الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الميدن بنياء عليى اقتيراح  ستاذيد األويحق للس

مييدير عييام المييدن إحييالل الطالييب التييالي بييدالً منييه وذلييم مميين تتييوافر فيييه 

شروط اإلقامة بالمدينة.على أنه يجوز بناء عليى اقتيراح ميدير عيام الميدن 

 الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الميدن الجامعيية إعيادة ستاذوموافقة السيد األ

قبول الطالب بالمدينة إذا تقدم بعذر مقبول عن سبب تأخري في السداد بعيد 

% من قيمة المظروف كمصاريف أداريية وتسيديد الرسيوم 10سداد نسبة 

 .كاملة من تاريخ قبوله

ات الكلية المقيد بها ويجوز أن إمتحانتنتهي إقامة الطالب بالمدينة بانتهاء  -10

ية إذا كانت ظروف دراسته تقتضيى يستمر في اإلقامة خالل العطلة الصيف

ذلييم ويشييترط أن يقييدم شييهادة ميين الكلييية تثبييت وجييود دراسيية صيييفية لييه 

منتظمة وذليم بيدون تغذيية ويحاسيب عليى كيل ييوم بواقيع عشيرون قرشياً 

يومياً بحد أقصى خمسة جنيهات شهرياً مع تحصيل مقابل تحسين الخدمية 

 كاملة .

لى عام جامعي واحد ويحدد عيدد يكون القبول بالمدن الجامعية قاصراً ع -11

المقبولين في أول كل عام جامعي وذلم فيما عدا طالب الفرق النهائية من 

الكليات التي تستمر الدراسية بهيا إليى ميا بعيد شيهر يونييو فتسيتمر إقيامتهم 

     على أن يستمر العمل باألوراق المقدمة منهم في أول اإلمتحانحتى نهاية 

 العام الجامعي السابق 
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تقوم المكتبة بدور فعال فى تطوير وتنمية العملية التعليمية داخل الكلية وذلم 

عن طريق اقتناء وتوفير الكتب والمراجع العربية واالجنبية ومتابعة احدث 

الطبعات من معرض القاهرة الدولى للكتاب ودور النشر وشراء الدوريات 

الناشرين بالخارج وكذلم شراء الدوريات العربية االجنية عن طريق مراسلة 

من دور النشر المختلفة كما تقوم باقتناء المجالت العلمية من الجامعات 

 المصرية وجامعات الدول العربية

 

 الخارجية: اإلستعارةشروط ـ 
 .كتاب 2فى حدود عدد  للطالب الحق فى اإلستعارة -1

 .للرسوم الدراسية اً ن يكون الطالب مسددأ -2

 اإلستعارة.حق له فى  غير ذلم من الطالب ال -3

 .اإلستعارةستخراج كارنيه إـ كيفية 

 ن يكون الطالب مسدد للرسوم الدراسيهأ. 

  ضمان تستوفى بياناتهاوتختم بشعار الجمهورية إستمارةيسلم الطالب 

  مين المكتبةورة الى أص 2ومرفق بها عدد  إستمارةيقدم الطالب 

 مين المكتبة بتسليم الطالب الكارنيه ويحدد له عدد ايام يقوم أ

 الخارجية اما الداخلية فهى فى جميع ايام االسبوع  اإلستعارة

 
 

 المكتبـــة
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 ت الخدمات التالية :نيقدم وحدة االنتر

 . طباعة االبحاث واالوراق العلمية من االنترنت 

  االليكترونية .خدمة البريد 

 . اقامة الدورات في مجال الحاسب االلى 

 

 

 

 وحدة ا نترنف والحاتسب اآللى
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:ةـــالرؤي  

التميييييز والريييييادة و اإلرتقيييياء بمهنيييية العييييالج الطبيعييييى ميييين خييييالل تقييييديم  

خييييدمات عالجييييية فييييى مجييييال التخصييييص وتييييدريب طييييالب كلييييية العييييالج 

 الطبيعى بأستخدام احدث األجهزة والتقنيات الحديثة.

 
 :ةــالـالرس

كعيييييادة خارجييييية تعليمييييية لهييييا دور فعييييال وميييي ثر فييييى المجتمييييع  تهييييدف 

علييييى أفييييراد المجتمييييع علييييى أفيييية خدميييية عالجييييية لكارسييييالتنا الييييى  تقييييديم 

و أو العييييرق أييييية الصييييحية بغييييض النظيييير عيييين الديانيييية مسييييتوى ميييين الرعا

يجيييابى فيييى إليييى القييييام بيييدور إضيييافة إلاجنسيييية او القيييدرة الماليييية . هيييذا بال

تبييياع القواعيييد الصيييحية السيييليمة لمنيييع حيييدوث مشييياكل إتوعيييية المرضيييى ب

 و الجهاز العصبى.أمرتبطة بالجهاز العضلى الهيكلى  مستقبلية

 

هداف العيـــادات الخــارجيــةأ  

جامعيية كفيير الشيييخ علييى  –تعمييل العيييادات الخارجييية لكلييية العييالج الطبيعييى 

  -تحقيق األهداف التالية :

 تقديم الخدمات التعليمية فى مجال التخصص  -أ   

 التدريب االكلينيكى لطلبة كلية العالج الطبيعى مرحلة البكالوريوس.  -1

 العيـــادات اللــارجيــة
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 تدريب طلبة االمتياز فى مجال التخصص. -2

 تدريب طلبة الدراسات العليا فى مجال التخصص.  -3

إجييراء األبحيياث العلمييية التييى تسييتهدف تقييديم الخييدمات الصييحية فييى  -4

 مجال التخصص .

 ال التخصص.إجراء األبحاث الخاصة بخدمة البيئة فى مج -5

 تقديم الخدمة الصحية فى مجال العالج الطبيعى -ب

 فراد المجتمعتقديم خدمات العالج الطبيعى المتميزة والمتطورة أل -1

 زيادة الوعي الصحي فى مجال العالج الطبيعى. -2
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 برنامس التربية العسكرية

 

 

 
 

اصـييييـدر السيييييد  6/5/1973بنيييياء علييييى موافـقييييـة مجييييـلس الشعـييييـب فييييي 

لسييييينة  46رئييييييس الجمهوريييييية قيييييرار جمهيييييوري بإصيييييدار القيييييانون رقيييييم 

بتيييدريس التربيييية العسيييكرية بمرحلييية التعلييييم الجيييامعي ) الليسيييانس  1973

والبكيييييالوريوس ( بغيييييرض تنمييييييـة اليييييوعي العسيييييكري ليييييـدى الطـيييييـالب 

وتنشييئة أجيييـال ميين الشبيييـاب تصـلييـح لتأدييية الخدمييية العسييكرية وذلييم وفقيييا 

فاع بالتنسييييق ميييع الجامعيييات المصيييرية مييين خيييالل لميييا حددتيييه وزارة اليييد

 إنشاء إدارة التربية العسكرية بكل جامعة

عليييى  1995/ 3/7هيييذا وقيييد وافيييق مجليييس الجامعييية بجلسيييته المنعقيييدة فيييي

بييييدء تييييدريس مييييادة التربييييية العسييييكرية للطييييالب الييييذكور الييييذين يحملييييون 

ت التيييي الجنسيييية المصيييرية والمقييييدين بالفرقييية اإلعداديييية واألوليييى بالكلييييا

 1995/1996ليييس بهييا فرقيية إعدادييية وذلييم اعتبييارا ميين العييام الجيييامعي 

وذليييم عييين طرييييق دورات تدربيييية وتدرسييييه عليييى أن يراعيييى عيييدم مييينح 

الطاليييب درجييية ) الليسيييانس والبكيييالوريوس ( إال بعيييد اجتييياز دورة التربيييية 
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العسييييكرية بنجيييياح وعلييييى ذلييييم فيييينحن نهيييييب الطييييالب ضييييرورة حضييييور 

 سكرية في المواعيد التى تحددها الجامعةدورة التربية الع

  

 
 

 العمأبات ال أ يبنة  ي:

 بنة ك  إت ل يع بر موالفة طأ ( :3من  ات الالئحة البند ) (124مادة )

 بالمأانن  االيأا ح الداتينة اال مالند الجامعنة

 ىا الشراع لني ايضبط لي  إم حاولي  ك  طالب يرطخب غشا   :(125مادة )

 ايحرم م  اإلم حاو حالة طيبس يورجي العمند ىا م  ينأب لني م  لجنة
 اإلم حاولي جمنع مأا   لا  لي باقي  المأا  ايع بر راسبا   اإلم حاو تأل 

  . ايحال الو مجيس ال أ يب
 

 

  العقوبات التأديبية هي:(: 126)مادة 

 ال نبني شفا ة ىا ك ابة.  -1

 اإلنلار.  -2

 4الحرماو م  بعض الودمات الن بنة.  -3

 الحرماو م  حضأر  راس ىحد الممررات لمدة ال طجااز شارا .  -4

 الفص  م  الخينة لمدة ال طجااز شارا   -5

 نظام تأديب الطالب
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 . ىك رلي ممرر ىا  اإلم حاوالحرماو م   -6

اقف قند النالب لدرجة الماجس نر ىا الدك أرا  لمدة ال طجااز شاري  ىا  -7

 لمدة لص   راسي. 

 . ىك رالنالب لي ممرر ىا  إم حاوإلغاء  -8

 الفص  م  الخينة لمدة ال طجااز لص    راسنا .  -9

 . ىك رلي لص   راسي ااحد ىا  اإلم حاوالحرماو م   -10

يماجس نر ىا الدك أرا  مدة لص   راسي ىا حرماو النالب م  المند ل -11

 . ىك ر

 الفص  م  الخينة لمدة طزيد ليو لص   راسي.  -12

الفصد  الناددا ي مد  الجامعددة ايبيددل قدرار الفصدد  إلدو الجامعددات اأتددرى  -13

ات لدي جامعدات اإلم حاناي رطب ليني لدم ص حنة النالب ليمند ىا ال مدم إلو 

 جماأرية مصر العربنة. 

بددإل و المددرار الصددا ر بالعمأبددة ال أ يبنددة  اتدد  الخينددة ايجددب  اأمددر ايجددأز

 إب غ المرارات إلو الي ىمر النالب. 

اطحفددا المددرارات الصددا رة بالعمأبددات ال أ يبنددة لدددا ال نبنددي الشددفأ  لددي ميددف 

 النالب. 

المجيس الجامعة ىو يعند النظر لي المرار الصا ر بالفص  الناا ي بعدد مضدي 

 م  طاريخ صدار المرار:  ق ت ليو اأث ث سنأا
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  الهيئات الملتمة بتوقيع العقوبات هي: :(127مادة) 

الات طأقنع العمأبات اأربع اأالي المبننة : األتساتمة واألتساتمة المساعدون -1

لي الما ة السابمة لما يمع م  الن ب ىثناء الدراس االمحاضرات ااأنشنة 

 الجامعنة المو يفة. 

الي طأقنع العمأبات ال ماني اأالو المبننة لي الما ة السابمةن  الكلية:عميد  -2

الي حالة حداث اضنراب ىا إت ل بالنظام ي سبب لني ىا يوشو مني لدم 

يخأو لعمند الخينة طأقنع جمنع العمأبات المبننة لي  اإلم حاوان ظام الدراسة ىا 

  طاريخ طأقنع العمأبة الما ة السابمة ليو ىو يعرض اأمر ت ل ىسبألن  م

ليو مجيس ال أ يب إ ا كانت العمأبة بالفص  الناا ي م  الجامعةن الو ر نس 

الجامعة بالنسبة إلو غنر  لك م  العمأبات ا لك بالنظر لي طأيند العمأبة ىا 

 إلغا اا ىا طعديياا.

الي طأقنع جمنع العمأبات المبننة لي الما ة السابمة لد رئيس الجامعة:  -3

عمأبة اأتنرةن ا لك بعد ىتل رى  لمند الخينةن الي ىو يمنع النالب المحال ال

 إلو مجيس ال أ يب م   تأل ىمخنة الجامعة ح و النأم المحد  لمحاكم ي. 

 الي طأقنع جمنع العمأبات مجلس التأديب: -4

الل  يمارس ىلماال   لر نس الجامعة ىو يأقع لمأبة الفص  ليو النالب -5

طس ادف منشآت  طضر بالعمينة ال عينمنة ىا طعرضاا ليونر ىاطوريبنة 

ليو اأشوا  ىا  ات ىا العم   ات  الجامعةن ىا االل داءاإلم حانالجامعة ىا 
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ااس ودام المأة  المم يخات العامة ىا الواصة ىا طحريض الن ب ليو العنف

ت ل الجامعة  ىا المسا مة لي ى  ىمر مما طمدمن ا لك بعد طحمنق طجريي

مأصو لينين  م  طاريخ الأاقعةن يونر بي النالب بوناب ك رىسبأع ليو اأ

ليو  ايجأز النع  ليو  لا الجزاء ىمام مجيس ال أ يب المو ص بالجامعةن

 ىو يخأو م  بن  ىلضا ي ىحد ىلضاء مجيس الدالةن اىحد ىساطلة المانأو

 المحخمة اإل ارية بخينات الحمأق ايخأو النع  ليو ىحخام مجيس ال أ يب ىمام

 ) ا رة المأضأع(.العينا
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 ة ـاتمـــــالل

ا بفضيييل ع وعونيييه فيييي اعيييداد هيييذا اليييدليل ليكيييون نييينأميييل ان نكيييون قيييد وفق

 مرشدا لكم في خطواتكم داخل الكلية .

خييالل قسييم رعاييية الشييباب فيينحن ميين  منشيياطك ةمارسييكمييا نييدعوكم الييى م

وممارسييية نشييياطم لتحقييييق اهيييدافم وترقيييية طموحاتيييم  هنيييا لحيييل مشيييكالتم

وتطييييوير ابتكاراتييييم لنصييييل بييييم الييييى التأهيييييل رفيييييع المسييييتوى واالعييييداد 

 .  ى كى تالحق تطورات العصر في ظل وطننا الحبيبسماأل

 

 ابلعام اجلديد المتنيات طيبأ  مع 

 أ رسة رعاية الش باب 


