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 ...أبنائي وبناتى الطالب والطالبات        
العام الدارسي، والذي تنطلع فيه معا إلى يسعدني أن أرسل لكم أرق التحيات وأطيب األمنيات مع بداية 

تحول جامعة طنطا نحو جامعة  من الجيل الثالث في ضوء نظرية األمن القومي الشامل واستمرار عمليات 

التحديث والتطوير لكي نالئم المتغيرات وبما يحقق لها ريادة قاطعة وواعدة في حاضرها ومستقبلها مستندة الى 

                              .لخدمات التعليمية والبحثية المؤثرة في تحقيق اضافة حقيقية لالنسان المصرياشباع حاجات المجتمع من ا

تعد جامعة طنطا َصْرحاً علمياً شامخاً، وواحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية المعاصرة، وتحظى 

معة طنطا خْطوات واسعةً بمشاركة أعضاء هيئة الجامعة بمكانة رفيعة بين الجامعات اإلقليمية والعالمية، َخَطت جا

التدريس والعاملين والطالب نحو تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة، وسعياً نحو احتالل مكانة متميزة ومرموقة 

بين الجامعات العالمية، فالجامعة تسعى دائماً لتزويد طالبها بالتعليم والخبرة ونشر المعرفة وتعزيز ثقافة البحث 

 .ع االبتكار والتميز العلميوتشجي

كما تهدف الجامعة الى تحقيق التوأمة مع مثيالتها من الجامعات العالمية الرصينة والمؤسسات العلمية 

االكاديمية البحثية لتبادل الخبرات ومستحدثات العلوم في شتى االختصاصات، فضالً عن االلتزام التام بتعزيز 

ً عالقات الشراكة والتعاون مع جميع هي  .ئات المجتمع ومؤسساته محليا

ً باألساتذة األكفاء والبيئة التعليمية المتكاملة ، والبرامج  وتكتمل المنظومة التعليمية بالجامعة إبداعا

ً يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق لـتأهيل طالبها  ً مدروسا ً ، ومنهاجا والخطط الدراسية المعدة إعداداً دقيقا

 .ري والعالميلتلبية سوق العمل المص

وتواصل جامعة طنطا عملها الدؤوب في تحقيق رؤية الدولة نحو ريادة المستقبل ومواكبة الثورة 

ً لخطة استراتيجية تنهجها الجامعة تهدف باألساس الى  الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء االصطناعي، وفقا

وأفكار وقادرين على مواجهة التحديات وقيادة  تخريج مبدعين مبتكرين على دراية بالتقنيات الحديثة، لديهم رؤى

 .مستقبل مصر

 .فجامعة طنطا هي المكان الذي يجتمع فيه المبدعون للتعلم والعمل واالبتكار
 

وفي النهاية .. أتمنى من كل قلبي التوفيق لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائنا الطلبة 

 .األعزاء

 ليكم ورحمة هللا وبركاته.وفقكم هللا ..... والسالم ع

 

 أ.د/محمود احمد ذكي 
رئيس جامعة طنطا      



2   
  

 

 

 

 كلمة االستاذ الدكتور

 أ.د/ محمد حسين محمود

 نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب والتعليم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبنائي الطلبة والطالبات....
طيب األمنيات بعام دراسررري مع اشرررراقة عام دراسررري جديد يطيب لي أن أتقدم لكم بأصررردق التهاني وأ

موفق حافال بالعطاء ومكلال بالنجح يحمل في طياته األمل بمستقبل مشرق ،كما أود أن أرحب بأبنائي 

الطلبة والطالبات الجدد التي تتشرررررف الكلية باسررررتقبالهم الول مرة لصرررربحوا جزءا هاما من نسرررريج 

 الكلية .

ي أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة واني ألنتهز هذه الفرصة ألعبر عن ثقتي الكبيرة ف

المعاونة والعاملين والطالب في العمل سرررررويا تحت مبدأ المشررررراركة من أجل تحقيق التميز لقطاعات 

التعليم واألنشررطة الطالبية مرتكزين على أسررس علمية وتقنية عصرررية تتواكب من متطلبات العصررر 

ة وكفاءات ابداعية هائلة  سرررررروف ال نألو جهدا في الحديث بما تملكه الجامعة من امكانات عظيم

دعمها المتواصل بما يحقق رسالة الكلية في بناء شخصية الطالب علميا وفكريا وتكوين شخصيته 

سهيالت التي تقدمها ادارة الكلية لتحقيق أهداف  بصفة عامة، هذا الى جانب االمكانات الضخمة والت

 الجامعة ورؤيتها المستقبية.

منظومة جامعة طنطا فاننا سررنسررعى جاهدين لتنشرريط وتطوير وتحديث اليات العمل بقطاع وفي اطار 

شررئون التعليم والطالب انطالقا من رسررالتنا الوطنية نحو خدمة قضررايانا التعليمية والعلمية والبحثية 

وفي خدمة أعضررراء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب من المصرررريين والوافدين ايمانا بدورنا نحو 

 بناء أمتنا العربية واألشقاء من دول حوض النيل.أ

 

 .وهللا تعالى من وراء القصد

          

                                                                     
 أ.د/ محمد حسين محمود 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                                         
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 كلمة االستاذ الدكتور

 

 حاتم السيد أمين

 عميد الكلية 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحبائى طالب كلية طب األسنان ... 

 
أهالً بكم فى كليتكم وبيتكم الثانى كلية طب األسنان جامعة طنطا تسعى الكلية دائماً لإلهتمام 

مية متميزة إلعداد جيل متميز من أطباء بالكوادر الشبابية من أبنائها الطالب من خالل تقديم خدمة تعلي

األسنان قادرون على مواكبة سوق العمل . كما تسعى أيضاً لإلهتمام بمختلف النواحى العلمية والعملية 

واألنشطة الطالبية الثقافية واإلجتماعية ودعم النواحى اإلنسانية وكافة سبل الترابط بين أبناء الكلية 

. لكم منى خالص التحيات واألمنيات بدوام الرقى والتفوق والتميز فى  وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة

 … جميع مجاالت الحياه والسعى إلى التقدم لبلدنا الحبيبة مصر 

 

 وفقكم هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ حاتم السيد أمين          
 عميد الكلية 

 

 



4   
  

 

 

 

 كلمة األستاذ الدكتور 

 أبو طالبفاتن أحمد 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابنائي وبناتي طالب كلية طب أسنان جامعة طنطا

 
  ٢٠٢٢ -٢٠٢١اهال بكم في العام الجامعي الجديد 

 

 أتمني ان يكون عام خير علي  الجميع  وأن يوفقنا هللا لخدمه  بلدنا الحبيبة

 

سنوات الدراسه بعمليه تعليميه مليئة بتراكم المعرفة وهدفنا ان يحظي جميع الطالب خالل 

وتنمية المهارات وتطوير االتجاهات  بما ينعكس مستقبال علي جودة الخدمة المقدمة للمرضي . نأمل 

أن تشهد الفترة المقبلة من خالل عمل جاد  ودؤوب ومشاركة نشطة وفعالة من الجميع خطوة جديدة 

ع أبواب االداره  جاهزه الستقبالكم والرد علي استفساراتكم  بما يخص في شئون  التعليم والطالب وجمي

 العمليه التعليميه  والخدمات واألنشطة  الطالبية

 

 اتمني لكم التوفيق دائما

 

 

 

 فاتن ابو طالب  /ا د
 وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب   
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 كلمة األستاذ الدكتور 

 علي محمد الشيخ

 الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرحب بكم في كليتكم المتميزة كلية طب أسنان طنطا. الكلية هي أسرتكم الجديدة التي تحتضن 

أبناءها حتي يصبحوا أطباء أسنان ناجحين ومتميزين. دورنا ودور جميع العاملين بالكلية هو تسليحكم 

هلكم ألداء هذا الدور علي أكمل وجه. نعدكم بأن نبذل قصارى بالعلم الحديث والخبرات الالزمة التي تؤ

 جهدنا طيلة فترة دراستكم بالكلية من أجلكم ومن أجل راحتكم وتميزكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي محمد الشيخأ.د/ 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث        
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 كلمة األستاذ الدكتور

 محمد مأمون الشيخ 

 ية لشئون المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبنائى وبناتى طالب كلية  طب االسنان 

 
انتهز فرصـة بداية العـام الدراسى ألهنىء كل طالب وطـالبات الكلية القدامى و الجـدد بالعام 

ً يملؤه النشاط والحيوي ة وأن ينتهي الدراسـي الجديد واتمني بأن يكون عامكم الدراسي الجديد عاما

 بحصولكم على أعلى الدرجات.وأن تكون دراستكم بالكلية مثمرة وناجحة وذاخرة بالذكريات السعيدة.

األبناء األعزاء..أوصيكم بالجدية في الدرس والتحصيل واالستفادة قدرالمستطاع من وقتكم 

ثقافية والرياضية سواء خصصتموه للدراسة أو للنشاط الطالبي، فاألنشطة الطالبية بكل تنوعاتها ال

 واالجتماعية تصقل خبرات الطالب وتوسع مداركه 

واعلموا أن قطاع خدمة المجتمع جزء ال يتجزأ من ركائز رسالة الجامعة بشكل عام والكلية 

بشكل خاص وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وألن كلية طب االسنان تتمتع 

لجامعة المختلفة؛ لذا يقع على عاتقها الكثير من المهام واإلجراءات في االنشطه بدور ريادي بين كليات ا

 المجتمعية لتحقيق أهداف الجامعة

األبناء األعزاء.. أعدكم أن نقدم لكم كل ما نستطيع من عون لحل جميع المشكالت ومواجهة 

 د واالنضباط والنشاط.كل الصعاب التي قد تصادفكم داخل الكلية، وأنتظر منكم الكثير من االجتها

 

 محمد مأمون الشيخ أ.د/ 
 وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
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 نبذة عن ...

 نشأة كلية طب األسنان
 

 

الطب  وكانت ملحقة بكلية 73/1974لعام الجامعى أنشئت كلية طب األسنان بجامعة طنطا فى ا

الطب بموجب القرار الوزارى رقم  عن كلية تم فصلها 76/1977الجامعى كقسم تابع لها .. وفى العام 

لحين ة إلى العيادة الشاملة مؤقتلتصبح مستقلة بذاتها ثم انتقلت بصفة  26/12/1976فى  1442

 اإلنتهاء من تجهيز مقرها الدائم .

طب األسنان أولى ثالث كليات إحتللن  م كانت كلية1982ع الطبى فى إبريل فتتاح المجموعند ا

 يث توسطت كليتى الطب والصيدلةح يدالجدموقعهن 

وبها أحدى ة طوابق شررريدت على أحدث النظم العلمي ويتكون مبنى كلية  طب األسرررنان من سررربعة 

 ً ً  عشر قسما علميا  .مختلفا

الكلية منذ اللحظات األولى إلنشائها على اإلرتقاء بمستوى مهنة طب األسنان  حرصتولقد 

من أطباء األسنان فحسب بل قامت بفتح باب القيد  ة ممتازةذلك لم تكتفى الكلية بتخريج نخبوفى سبيل 

 . اسات العليا فى التخصصات المختلفةللدر

لسادة أعضاء ولكنها من خالل المتخصصين هو الهدف األوحد للكلية ولم يكن تخريج األطباء ا

باستقبال مع حيث تقوم المجتهيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم تسهم بدرجة مؤثرة وفعالة فى خدمة 

منها فى رفع  وميا لعالجهم مجانا بأقسام الكلية المختلفة مساهمةمن مرضى األسنان ي أعداد كبيرة

 عن أبناء الوطن . لمستوى الصحى ورفع المعاناةا

تقوم بعمل مسح ضى داخل االقسام فقط ولكن الكلية المرعلى خدمة  الكلية يقتصرنشاطولم 

و تنظيم قوافل طبية الى أنحاء الجمهورية بما فى ذلك المناطق  طبى على القرى المحيطة بالمحافظة

جها ويتم ذلك عن فى هذه المناطق وعالسنان المنتشرة للتعرف ميدانيا على أمراض الفم واأل النائية

كمنحة من هيئة  الكليةوسط والتى تمتلكها بوحدات األسنان فى الشرق األ مجهزةطريق أحدث سيارة 

 .ةمريكيالمعونة األ

ثم العالج فكين على أحدث المستويات العلمية وتم افتتاح القسم الداخلى لجراحة الفم والوجه وال

 .االقتصادى والعالج بالليزر و انشاء وحدة لخدمة ذوى االحتياجات الخاصة
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 رؤية الكلية ورسالتها واألهداف اإلستراتيجية
 

 
 الرؤيـة  

 ياً وإقليمياً ودولياً .أن تكون كلية متميزة في طب الفم واألسنان محل

 

 

 الرسالة 
جامعة طنطا بتخريج طبيب أسنان طبقاً للمعايير القومية األكاديمية  –تلتزم كلية طب األسنان 

المرجعية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي وإجراء بحوث علمية مبتكرة في إطار القيم 

 األخالقية وتقديم خدمات مجتمعية متميزة.

 

 

 داف اإلستراتيجية االه

 ضمان الجودة للحصول على االعتماد األكاديمي المستمر. .1

 .تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية .2

 تطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات اإلبداعية واالبتكارية. .3

 مشاركة مجتمعية فعالة وإعالء قيمة المسئولية االجتماعية. .4

 م بالكلية.زيادة وتحسين الرضا الوظيفي العا .5

 تنمية الموارد البشرية بالكلية. .6

 تفعيل نظم المتابعة وتحسين طرق التقويم. .7

  االرتقاء بالمميزات التنافسية للكلية. .8
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 الهيكل التنظيمى واإلدارى للكلية
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 عمداء الكلية منذ إنشائها هالساد
 

 

 

 

  

 الفترة الوظيفة االسم م

لكلية وقام مؤسس ا أ.د/ محمود الحضري 1

باإلشراف على كلية طب 

األسنان كقسم تابع لكلية 

 الطب البشرى

العام الجامعي 

1973/1974 

  18/9/1982من  عميداً للكلية أ.د/ محمد ناجى هلهول 2

 2/11/1984 إلى

  5/5/1984من   عميداً للكلية أ.د/ فؤاد إبراهيم كامل 3

 30/10/1985إلى 

العام الجامعى  فاً على الكليةمشر أ.د/ عبد الباسط النجار 4

1986/1987 

العام  مشرفاً على الكلية أ.د/ نبيل عمر غاربو 5

 1987/88الجامعى

 88/89العام الجامعى  مشرفاً على الكلية أ.د/ حامد الفطاطرى 6

  23/11/1989من عميداً للكلية أ.د/ يحيى محمود البغدادى 7

 11/12/1998إلى

  12/12/1998من  يداً للكليةعم أ.د/ محمد محمد نصار 8

 11/12/2004إلى 

 1/3/2005من  عميداً للكلية أ.د/ عبد الفتاح صدقة 9

 31/7/2006لىإ

  30/10/2006من  عميداً للكلية أ.د/ شكرية محمد غنيم 10

 2010/ 10/  9إلى 

  12/1/2011من  عميداً للكلية أ.د/ هدى محمد أمين رشاد 11

 31/7/2018الى

  7/8/2018من  قائما بعمل عميد الكلية طفي دراجعبير مص 12

 19/11/2020 لىإ

 20/11/2020من  عميدا للكلية حاتم السيد أمين محمد  13

 حتى األن
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 وكالء الكلية منذ إنشائها هالساد
 

 أوال : وكالء الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 الفترة االسم م

 30/10/1985تىح 11/8/1985من  أ.د/ محمد محمود أمين 1

 14/1/1987حتى  12/8/1985من  أ.د/ سامية أحمد درويش 2

 22/11/1989حتى  15/1/1987من  أ.د/ يحيى محمود البغدادى 3

 31/3/1991حتى  21/12/1989من  أ.د/ حنفى محمود سعيد 4

 1994/ 6/ 30حتى  1991 /7 /1من  أ.د/ عادل محمد راغب عبد العاطى 5

 2000/ 6/  30حتى  1994 /7 /1من  السيد عبد ربهأ.د / حسين يحيى  6

 18/9/2003حتى  18/9/2000من  أ.د/ محمد خميس التونى 7

 16/8/2008حتى  16/8/2005من  أ.د/ مجدى مصطفى محمد 8

 30/11/2011الى  12/2008/ 1 أ.د/ حسين إبراهيم سعودى 9

 19/8/2014حتى  1/12/2011من  أ.د / ثريا محمد جنيد 10

 31/7/2017حتى  20/8/2014من  أ.د / ناهد عبدالمجيد أبوهميلة 11

 22/3/2020 الى 3/10/2017من أ.د/ عبير مصطفي دراج 12

 حتى األن 23/3/2020 من أ.د/فاتن أحمد أبوطالب 13
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 ثانيا : وكالء الكلية للدرسات العليا والبحوث
 

 الفترة االسم م

           20/12/1989حتى  15/1/1987ن م أ.د/ سامية أحمد درويش 1

 20/12/1998حتى  21/12/1989من  أ.د/ أمينة هانم حسن عدس 2

 11/12/1998حتى  21/12/1995من  أ.د/ محمد مسعد نصار 3

 1/2/2005حتى  16/5/1999من  هعبد الفتاح عبد المنجى صدق أ.د/ 4

 29/10/2006حتى  3/8/2005من  أ.د/ شكرية محمد غنيم 5

 3/8/2009حتى  2/9/2008من  أ.د/ عبد الحميد الشريف 6

 2012/ 9/11حتى  2009 /11/  10من  أ. د/ هدى محمد الجندى 7

 31/7/2018الى 2012/ 11/ 13من  أ.د / وداد محمد عتمان  8

 26/11/2018الى  12/8/2018من أ.د/ منال أحمد االبياري  9

 حتى االن 10/1/2019من  أ.د/ علي محمد الشيخ 10
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 ثالثا : وكالء الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة 
 

 الفترة االسم م

 1995 /2/  24حتى  2/1992/  15من  أ.د/ أمال عبد الرحيم 1

 2001 /2/  24حتى  1995/  2/  25من  أ.د/ عادل راغب 2

 2002/ 10/  25حتى  2001 /3/  27من  أ.د/ فاطمة هنداوى 3

 23/3/2009حتى 2003 /3/  23من  أ.د/ فؤاد شهيب 4

 11/2012/  9حتى  2009/ 11 /10من  أ.د/ صفاء مختار جاب اهلل 5

 31/7/2017الى  2012/  11/  13من  أ.د/ فاضل السعيد  6

 حتى االن 24/9/2019من محمد أمون الشيخ أ.د/ 7
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 ناء الكلية منذ إنشائهاأم
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد/ حمدى عبد الظاهر الغريب 1

 السيد/ فاروق الششتاوى 2

 السيد/ صبرى أسعد 3

 السيد/ عبد القادر هدهد 4

 السيد/ محفوظ إبراهيم ناجى 5

 السيدة/ ليلى عثمان الطحان 6

 السيد/ محمد عبد الحليم عوض 7

 السيد/ أحمد الجوهرى البربرى 8

 محمد رضا الدواس السيد/ 9

 السيد/ عثمان عبد الفتاح عثمان 10

 السيد / السيد البدوى إبراهيم سنان 11

 السيد / حسن عرفه عمران 12

 السيد/ محمد محمد المراسي 13

 محمد السيد العشماويالسيد / 14
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 السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية
 

 الجذوررئيس قسم عالج قائم بعمل  نيفين علي عطية شاهين.د/ أ

 رئيس قسم العالج التحفظيقائم بعمل  ماجدة العراقى.د/ أ

 الفميولوجيا رئيس قسم ب حسناء فؤاد عبدالعزيز.د/ أ

                     اللثةرئيس قسم طب الفم وأمراض   محمود غرابه  سحر.د/ أ

 واألشعةوطرق التشخيص 

رئيس قسم اإلستعاضه قائما بعمل   صفاء السيد عسلأ.د/

 الصناعية

 رئيس قسم تقويم االسنانقائم بعمل  غباشيعلي علي صفاء أ.د/ 

 رئيس قسم جراحة الفمبعمل قائم  سعد عبدالحميد خالدأ.د/ 

 رئيس قسم طب اسنان االطفال قائم بعمل أحمد ابراهيم الدسوقي أ.د/

 رئيس قسم المواد الحيوية لالسنان أ.د/ منال اإلبياري

 قائم بعمل رئيس قسم التيجان والجسور محمود أحمد شكلأ.د/ 

 لفمرئيس قسم باثولوجيا اقائم بعمل  حمدي عبدالمتجلي متوليأ.م.د/ 
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 أعضاء هيئة  التدريس و الهيئة المعاونة هالساد

 قسام العلمية بالكليةباأل

 

 قسم العالج التحفظي

 

 االسم الوظيفية الدرجة

 تهاني محمود محمد حمدي استاذ  متفرغ

 حسين  يحيى السيد عبد ربه استاذ  متفرغ

 مرفت محمد سالمة استاذ  متفرغ

 حسن مصطفى محمد استاذ متفرغ

 ثريا  محمد زكى جنيد  متفرغاستاذ 

 على إبراهيم عبد اهلل السيد  متفرغاستاذ 

 وداد  محمد يسرى عبد اهلل عتمان  متفرغاستاذ 

 ماجدة العراقي سليمان شلبي  أستاذ 

 فاطمة  الحسيني حسن منصور استاذ مساعد

 محمد مجدى مصطفى كامل مدرس

 رهام محمد محمد عطية مدرس 

 أسماء أبو بكر عبد اللطيف س مدر

 أشرف محمد عز العرب مدرس 

 الزهراء محمد مصطفى المرحومي مدرس 

 إيمان عبد الغنى أبو الفتوح شبل مدرس    

 أحالم عبد الجليل احمد مدرس 
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 ليلى طاهر محمد قشقوش مدرس مساعد

 ياسمين محمد طه حمودة  مدرس مساعد

 عسارة احمد معوض جام مدرس مساعد

 احمد محمد  عيد الديب مدرس مساعد

 خلود السيد مرسى مدرس مساعد

 مياده عبد العاطى السيد مدرس مساعد

 هند على ابراهيم مدرس مساعد

 هبة الحسيني عبداهلل  أحمد محمود مدرس مساعد

 عبد الرحمن أحمد الشيخ مدرس مساعد

 محمد عبدالغني محمد عبدالغني مدرس مساعد

 أحمد إبراهيم القاضي ياسمين معيد

 ضحى صالح إبراهيم منصور معيد

 إيناس مصطفى قنديل معيد 

 مروة رضا المصلحي رجب معيد

 ياسمين حسن جمال الدين أحمد  معيد

 محمد حمدي محمدالتطاوي معيد

 أميرة نبيل مصطفى كمال هال معيد

 نورهان طلعت بلتاجي طبيب مقيم

 ع محمداسراء أحمد عبدالسمي طبيب مقيم

 أمل يحيي محمود سرور طبيب مقيم

 أبرار فتحي سيد أحمد أحمد مكي طبيب مقيم
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 خلود محمد ابراهيم ابراهيم  طبيب مقيم

 مروة عبدالواحد عبداهلل السيد  طبيب مقيم

 سيماء يسري السيد الرفاعي طبيب مقيم

 أحمد شوقي محمد الغرباوي طبيب مقيم

 ادي محمد شرفمها مسعد محمد اله طبيب مقيم

 محمد عبداهلل حسن حسني الصيرفي طبيب مقيم

 

 

 قسم عالج الجذور

 

 االسم الدرجة الوظيفية

 على محمود احمد فرج استاذ  متفرغ

 حاتم عبدالحميد محمد الحدينى متفرغ استاذ

 عبير مصطفى عبدالغنى دراج استاذ

 احمد حسين لبيب ابوشنب استاذ 

 حسن صالحاشرف عبدالم استاذ مساعد

 محمد ابراهيم محمد الشناوى استاذ 

 نفين على عطيه شاهين أستاذ مساعد

 والء محمد اسماعيل غنيم أستاذ مساعد

 داليا عبدالحميد محمد شريف مدرس 

 دينا على محمد على عطيه مدرس 

 تقى محمد مختار عبدالعزيز راضى مدرس مساعد

 حنان محمد مصطفى عرب مدرس مساعد
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 راندا احمد عبده السبكى ساعدمدرس م

 سحر عبد اهلل محمود فوده مدرس مساعد

 عبدالمنعم احمد عبدالمنعم القلشى مدرس مساعد 

 محمد صالح الدين انور ليثى مدرس مساعد

 محمد فوزى على منصور مدرس مساعد

 منى  محمد عبد السميع محمود موسى مدرس مساعد

 راندا أحمد عبده السبكي معيد

 ايه أحمد طه شهاب الدين د معي

 أحمد إبراهيم سالم محمد مطاريد معيد

 مريم  أحمد محمد الشريف معيد

 ندى أحمد أبوالعنين حشاد معيد

 هبه عاطف شفيق مصيلحى حسين معيد

 يارا فوزي قطب الجزار طبيب مقيم

 االء عصام أحمد ابوليمون  طبيب مقيم

 أحمد سليم ايه عالء الدين عبدالرؤوف طبيب مقيم

 ابراهيم علي ابراهيم السيد حسن طبيب مقيم

 أالء سامي عبدالصبور الفقي طبيب مقيم

 روضه عبداهلل السيد ناشي طبيب مقيم
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 الرتكيبات الثابتةقسم 
  

 االسم الدرجة الوظيفية

 جابر ابراهيم مسعود على استاذ  متفرغ

 محمد صديق محمد كامل صديق استاذ  متفرغ

 محمد عبدالمجيد محمد على عوض متفرغ استاذ

 محمد فرج احمد عياد متفرغ استاذ

 امانى محمد احمد كورسيل استاذ 

 محمود عبدالسالم شكل استاذ 

 وليد محمد عبدالمجيد الشهاوى أستاذ مساعد

 هانى ابوالفتوح عبدالمحسن متفرغ مدرس

 اشرف عبدالفتاح خليل عيد مدرس

 اشرف الدسوقىرضوى محمد  مدرس 

 شريف السيد خليفه سلطان مدرس 

 شريف مجدى عبداهلل الشرقاوى مدرس 

 عبير عاطف يونس محمود مدرس 

 دينا محمد السيد الشقفى مدرس مساعد

 غاده محمد فرج عياد مدرس مساعد

 فاطمه احمد حسانين مرسى مدرس مساعد

 انغام ابراهيم صادق الجندى مدرس مساعد

 رانيا خضر احمد اسماعيل مدرس مساعد
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 شيماء محمد محمد الطنطاوى مدرس مساعد

 مروه محمد محمد مجاهد مدرس مساعد

 رانا عبد الحميد عبد المجيد الجزار مدرس مساعد

 شيماء مصطفى إبراهيم عمر مدرس مساعد

 معاذ محمد أسامه أحمد محمد مدرس مساعد

 منى عبد الرحمن عبد الحافظ مرسى مدرس مساعد

 محمود رمضان محمود ركيح طبيب مقيم

 بتول محمد صالح منصور طبيب مقيم

 نهى محمد علي عطيه طبيب مقيم

 عبدالرحمن محد سعد خضر طبيب مقيم

 يارا محمد ابراهيم عبدالعزيز علي طبيب مقيم

 سماء رضا محمد عبداهلل طبيب مقيم

 هبه وجيه مصطفى عبدالسالم طبيب مقيم

 حسن علي حسن شرشر زهراء طبيب مقيم

 محمد رزق محمد سعده طبيب مقيم
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 قسم أمراض الفم

 

 االسم الدرجة الوظيفية

 يمان صبحى عبده الشامىإ استاذ  متفرغ

 سناء محمود أنيس صالح استاذ  متفرغ

 شكريه محمد اسماعيل غنيم استاذ  متفرغ

 محمد خميس حماد التوني استاذ  متفرغ

 عادل محمد راغب عبدالعاطى تفرغاستاذ  م

 ناهد عماد الدين عبده ابوعضمه استاذ  متفرغ

 هناء محمد حسن الجزايرلى استاذ  متفرغ

 وفاء عبدالرحمن مصطفى منصور استاذ  متفرغ

 مال محمد خليل الديبآ متفرغ استاذ

 السيد  محمد السيد دراز استاذ مساعد

 يم مجاهديمان محى الدين ابراهإ متفرغاستاذ 

 حمدى عبدالمتجلى متولى عبدالعال استاذ 

 حمد عبدالعزيز محمد عيسىأ مدرس

 محمد وهبه ابراهيم الليثى  ةمنيأ مدرس

 راضين حسن محمد العطار مدرس

 السيد محمد يوسف ةهب مدرس

 بسنت حمدى ابراهيم ابوزيد مدرس 

 حمد نعمان على على المزينأ مدرس مساعد
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 عبدالغنى يوسف الحمزاوى ةيآ مدرس مساعد

 نورا عبدالنبى العراقى شلبى مدرس مساعد

 يمنى صالح عبدالعزيز صالح مدرس مساعد

 حسام حسن السيد حبيش معيد

 وليد صابر عبدالجميد مرسي معيد

 مادونا عاطف مرقص شنوده معيد

 سمر مصطفى عبدالجيد عبدالحميد معيد

 

 

 جميلقسم جراحة الفم والوجه والفك والت

 

 االسم الدرجة الوظيفية

 سمير السيد عبدالعال استاذ  متفرغ

 محمد محمد سعد خضر استاذ  متفرغ

 الفتاح صدقه المنجى عبد الفتاح عبد عبد متفرغ استاذ

 محمد مناى محمد سيد شوشان متفرغ استاذ

 الحميد سعد العزب خالد عبد استاذ 

 الحكيم محمد الشال محمد عبد استاذ 

 محمود السيد محمد خليفه اذ است

 براهيم محمد محمد نويرإ أستاذ مساعد

 رفيق رمضان بدير ابراهيم أستاذ مساعد

 عماد السيد فهيم عيسى أستاذ مساعد

 حمد مصطفى محمد بكر الشريفأ مدرس
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 القادر برج يمان محمد السعيد عبدإ مدرس

 محمد كمال عيد السيد عالم مدرس

 سيد بريشهمرام نشأت ال مدرس 

 طه ابراهيم محمد عبداهلل ةمرو مدرس 

 منى سامى محمد شتا مدرس مساعد

 الغنى السعدنى وسام حامد عبد مدرس 

 حمد جمال طه ابوشهبهأ مدرس مساعد

 الفتاح اللطيف مصلح عبد حمد عبدأ مدرس مساعد

 العظيم الكومى حمد حمدى عبدأ مدرس مساعد

 عبد المنعم غريب سالم عبد الحليمإ مدرس مساعد

 سيد فتحى مغاورى محمد مدرس مساعد

 عالء عصفور نصر سعدات مدرس مساعد

 محمد على محمد حسين مدرس مساعد

 الدهبأبو محمود فيصل عبدالعليم  مدرس مساعد

 يمن محمد عبد الرحيم عراقيبأ معيد

 عبد الرحمن أنور دغيدى ةسار معيد

 بو سعدهمحمد عبد المنعم محمد عمر أ معيد

 نوران محمد أحمد عمرو معيد 

 أحمد ناصر احمد حلمي سليم طبيب مقيم

 خالد حموده أحمد حموده طبيب مقيم

 أسماء محمد صالح عاطف مجاهد طبيب مقيم
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 اهلل توفيق المعتز باهلل عبد طبيب مقيم

 المعبود الحميد عبد محمد صبحي عبد طبيب مقيم

 ل ابراهيم شلبيالعا سراء أحمد عبدإ طبيب مقيم

 

 

 بيولوجيا الفم قسم

 

 االسم الدرجة الوظيفية

 محمد على البرديسى ةدري استاذ  متفرغ

 نجالء بهجات ناجى محمد عيسوى استاذ  متفرغ

 الفت محمد احمد السيد جاب اهلل استاذ

 العزيز ابراهيم حسناء فؤاد عبد استاذ

 البرنس حسين نور الدين ةراجي استاذ

 محمد ابراهيم الطوخى ةهب استاذ

 الحميد مصطفى مل محمد عزت عبدأ استاذ 

 داليا حسنى السيد زهران استاذ 

 جيهان شحاته البسطويسى حسن استاذ مساعد

 رضا جابر صالح عبدالنبى أستاذ مساعد

 ساره ياسر حسن ابوعلى مدرس

 سوزان انور محمود العمى مدرس

 المطلب منى عاصم محروس عبد مدرس

 المقصود الدميرى حنان فؤاد ابراهيم عبد درس م

 العزيز هالل مى بدر الدين عبد مدرس 
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 وفاء يحيى ابراهيم الغنيمى مدرس 

 انور محمد الشريف ةيآ مدرس

 سماء شاكر محمد الششتاوىأ مدرس مساعد

 فاطمه نعيم عبدالعظيم الشرقاوى مدرس مساعد

 المنجي سراء صبحي عبدإ معيد

 حمدي محمود  ةنسم معيد

 العزيز محمد ندا هويدا عبد معيد

 مختار محمد الخولي ةسهيل معيد

 يمان السيد السيد القاضيإ معيد

 شوقي احمد الشناوي ةمنيأ معيد

 سراء محمد مصطفى السيدإ معيد

 شيماء غريب حجازي غريب معيد

 

 

 قسم طب الفم وامراض اللثة وطرق التشخيص واالشعة

 

 االسم يةالدرجة الوظيف

 بتسام عبدالخالق محمد الزفزافإ استاذ  متفرغ

 مال عبدالرحيم محمد الحصىآ استاذ  متفرغ

 محمد حلمى عفيفى ةميمأ استاذ  متفرغ

 احمد محمد السيد درويش ةسامي استاذ  متفرغ

 العزيز احمد محمد سعيد عبد استاذ  متفرغ

 بالمحسن احمد شيبو المحسن عبد عبد استاذ  متفرغ
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 المنعم محمد الجمال لبنى عبد استاذ  متفرغ

 محمد محمد مسعد نصار استاذ  متفرغ

 الرزاق عوض منى يحيى عبد استاذ  متفرغ

 حافظ محمد حافظ دياب استاذ

 حسين ابراهيم على سعودى استاذ

 سحر محمود فوزى محمود غرابه استاذ

 العزيز النعمانى عبد ةفاطم استاذ

 د محمد السودانىكريمان سي استاذ

 اهلل محمود ابراهيم محمد عبد استاذ

 شيرين عبدالمولى على استاذ 

 ياسر محمد المتولى المكاكى استاذ 

 مالك يوسف محمد شخبه أستاذ مساعد

 شادى سعدأبو تامر االمير  أستاذ مساعد

 سهير السيد محمد الخولى مدرس

 شروق محمد محمد جمال الدين مدرس

 عبدالسميع زكى عبدالقوى ةغاد مدرس

 ندى محمود محمود الغراب مدرس

 حمد محمد محمد بدرأ مدرس 

 باسم نبيل محمد الفحل السيد مدرس 

 دعاء احمد يوسف بيومى مدرس 

 رحاب فؤاد الحاج احمد غرابه مدرس 
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 رضا صابر معوض صبره مدرس 

 محمد عمر البرعى البعل مدرس 

 مى عاطف حسن السيد مدرس

 حسان احمد نعينع ةهب رس مساعدمد

 حمد  محمد محمد موسى الغايشأ مدرس مساعد

 بنان لطفى محمد ابو عجوه عامر مدرس مساعد

 صافيناز صالح محمد سعيد مدرس مساعد

 عمرو مصطفى طه جبر مدرس مساعد

 محمد حمدي هالل امام  مدرس مساعد

 منى االحمدى عبدالحميد المليجى مدرس مساعد

 محمد احمد صاغه ةسار مساعدمدرس 

 محمد الليثي عمرو أنور مدرس مساعد

 القادر الكاشف رانيا حسن عبد معيد

 نورا سعيد السيد رسالن معيد

 غدير خليل محمد محمد الباجورى معيد

 مها حسن ابراهيم زيدان معيد

 زيد المقتدر أبو الفتاح عبد محمد عبد طبيب مقيم

 تار اسماعيل فرجالس ريهام عبد طبيب مقيم

 بكر عبدالعاطي أحمد هشام أبو طبيب مقيم
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 طب اسنان االطفال قسم
 

 االسم الدرجة الوظيفية

 المنعم احمد الهنداوى عبد ةفاطم استاذ  متفرغ

 أمينة محمد النبوى الحصرى استاذ  متفرغ

 الهادى على غنيم نجوى عبد استاذ  متفرغ

 ههميل والمجيد على أب ناهد عبد أستاذ

 حاتم السيد امين محمد احمد استاذ

 براهيم محمد إبراهيم الدسوقى إحمد أ استاذ مساعد

 عرفه محمد عرفه خطاب استاذ مساعد

 محمد حسن حسانين البيومى مدرس

 حسام ماهر محمود السيد مدرس 

 عبدالعزيز احمد ةسار مدرس 

 شيماء شعبان محمد الدسوقى مدرس 

 فى محمود حدوهشيماء مصط مدرس 

 اليزيد على الغريبأبو لميس احمد  مدرس 

 نانسى محمد متولى قنديل رمضان مدرس 

 ناهد سعيد السيد شكر مدرس 

 الخالق غالى محمد صالح مصطفى عبد مدرس

 نورا اسماعيل السيد ابوزينه مدرس 

 اميرة مصطفى مصطفى مصطفى مدرس مساعد



30   
  

 

 

 يلحسنى احمد اسماع ةسار مدرس مساعد

 نورا مصطفى محمد ابو شادي مدرس مساعد

 مجدى سليمان محمد السعدنى ةأي مدرس مساعد

 الشيماء ابراهيم عبد العزيز محمد السندوى معيد

 يمان وحيد محمد ششتاوي محمد إ طبيب مقيم

 الواحد مليجي ريهام عبد طبيب مقيم

 هدير محمد عبد الوهاب أى الدين طبيب مقيم

 

 

 السنانقسم تقويم ا
 

 االسم الدرجة الوظيفية

 مدحت محمد السخاوى أستاذ متفرغ

 صفاء مختار محمد جاب اهلل أستاذ متفرغ

 محمود ابراهيم على الشناوى استاذ  متفرغ

 ايمان مصطفى عباس الشوربجى استاذ

 صفاء على على غباشى استاذ

 الفتاح مصطفى الميهى عبد ةغاد استاذ 

 الرازق يوسف الوارث عبد عطيه عبد استاذ مساعد

 السيد محمد جمعه ةنهل استاذ مساعد

 شيماء محمد مصطفى المرحومى مدرس

 محمد محمد الليثى قنبر مدرس

 نيفين محمد فخرى محسن ابوطه مدرس
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 السالم عيسى سامه السيد عبدأ مدرس 

 شريف فتحى رمضان مرسى مدرس 

 محمد حسام الدين سعد النجار مدرس 

 اهلل ابراهيم محمود السحرتى حمد عبدم مدرس 

 محمد على محمود فرج مدرس 

 رحاب شهاب الدين على رجب مدرس مساعد

 سالى محمود ابراهيم الشناوى مدرس مساعد

 صفا بسيونى محمود بسيونى  علوى مدرس مساعد

 محمد سامح سعيد الخولى مدرس مساعد

 حازم مجدى حسن سرسيق معيد

 مد ابراهيم الطوخىمريم هشام مح معيد

 نوران محمد عبد الوهاب لميس عبد الوهاب معيد

 الغفور البسيوني ابوزيد أمجد عبد طبيب مقيم

 فادي جرجس مكرم جرجس طبيب مقيم

 اشرف محمد الفقي ةسار طبيب مقيم

 محمد يسري محمد عبدالحافظ طبيب مقيم
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 قسم االستعاضة الصناعية لالسنان
 

 االسم يفيةالدرجة الوظ

 ابراهيم رمضان احمد التركى استاذ  متفرغ

 زينب احمد حسين الشوربجى استاذ  متفرغ

 عطيه على عطيه الجندى استاذ  متفرغ

 محمد  نبيل محمد عطيه الجندى استاذ  متفرغ

 ناهد احمد كامل الكاشف استاذ  متفرغ

 مها مصطفى حليم متفرغ أستاذ

 الم محمد شكلالس ايمان عبد متفرغ استاذ

 الفتاح البهوتى فاضل السعيد عبد متفرغ أستاذ

 هدى محمد امين رشاد استاذ متفرغ

 على محمد على الشيخ استاذ

 محمد مأمون محمد الشيخ استاذ

 صفاء السيد على عسل استاذ 

 فاتن احمد صديق ابوطالب استاذ 

 المنعم على حسين السجاعى عزه عبد استاذ

 مد محمد محيى الدين عطيه علم الديناح استاذ مساعد

 تامر محمد نصر مصطفى استاذ مساعد

 الفتاح يوسف محمد يوسف عبد استاذ مساعد

 احمد فتحى السيد الفقى مدرس



33   
  

 

 

 اهلل سيد احمد مبروك عماد عبد مدرس

 زينب محمود عبدالعال مدرس

 العزيز محمد سالم امل عبد مدرس

 اد عمرالقادر المرشدى ج ندى عبد مدرس

 الخالق دهب ابراهيم احمد عبد مدرس 

 امل محمد بسيونى ابراهيم مدرس 

 الحميد الكفراوى محمد محمد جمال عبد مدرس 

 الرازق محمد على عبد ةفاطم مدرس 

 محمد احمد عامر ةمرو مساعدمدرس 

 مها ماجد عبداهلل ابوشادى مساعدمدرس 

 رحاب محمد محمد عبداهلل مدرس مساعد

 دعاء محمد على الجندى س مساعدمدر

 دينا محى الدين السيد حامد مدرس مساعد

 رنا اسامة محمد كامل البحراوى مدرس مساعد

 رضا حلمى سمور ةسار مدرس مساعد

 سمر هشام ابو الفتوح مقلد مدرس مساعد

 الرحيم يس يس عبد ةنهل مدرس مساعد

 الوهاب السيد العزيز عبد عبد ةمرو مدرس مساعد

 مى  احمد يسرى محمد فاضل الشيخ مدرس مساعد

 نشوى على صالح على مدرس مساعد

 وفاء يوسف العشرى مدرس مساعد
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 الفتاح عزب عمرو عزب عبد مدرس مساعد

 العظيم الدين محمد عبد بهاء مدرس مساعد

 عطيه عوض ايمان محمد نصر مدرس مساعد

 إيناس إلهامي السيد نجم مدرس مساعد

 اسالم عبدالوهاب احمد داود دمدرس مساع

 نهى ممدوح حامد الكافوري معيد

 العزم نور الهدى إبراهيم زكي أبو معيد

 إيمان محمد أحمد طعيمة معيد

 آالء آسر أحمد سليمان معيد

 السالم احمد خلف خديجة محمد عبد طبيب مقيم

 أسماء مصطفى ابراهيم العشري طبيب مقيم

 فىمصطفى حامد مصط طبيب مقيم

 هالواحد عطي عبد طبيب مقيم

 أمنية غريب محمد حافظ طبيب مقيم

 نادين محمد ربيع العزب الديب طبيب مقيم

 اهلل حسن حشيش  أسماء عبد طبيب مقيم
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 قسم المواد الحيوية لألسنان

 الدرجة الوظيفية االسم

 أستاذ ايمن السيد حامد السيد اللقوه

 أستاذ رىمنال احمد السيد االبيا

 استاذ  على السعيد ابونيل ةانساني

 استاذ  نبوى عبدالمنعم محمد الربيجى

 استاذ مساعد ايمان محمد صبحى عواد البحراوى

 استاذ مساعد سامى منصور الصقتى

 مدرس المنعم العليمى العطار جيهان عبد

 مدرس العزيز ابراهيم راندا صبرى عبد

 مدرس رالعزيز ابوحم سحر اسماعيل عبد

 مدرس نانسى سليمان احمد سليمان

 مدرس جمال الدين امام الهلباوى ةنهل

 مدرس هند المحمدى اليمانى الكفراوى

 مدرس  الحليم الرؤف توفيق عبد ايمان عبد

 مدرس  شاهندا شبل سعيد شبل شلبى

 مدرس مساعد محمد حسن محمد حسن احمد

 دمدرس مساع ايناس عبد المنعم احمد الشناوى

 مدرس مساعد مى سامى محمد شتا

 معيد ايناس شاكر صادق السيد طاهر

 معيد محمد شفيق مراد

 معيد حمدي احمد عزب بلطي

 معيد اكرم محمد محمد جاد سيد 

 معيد دينا عزت أبوزيد محمد ملوه

 معيد مراد احمد احمد كاشف
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 اإلدارى بالكلية الجهاز
 

 أمين عام الكلية لعشماويالسيد امحمد  / ذالسيد األستا

 مدير عام رعاية الشباب السيد/ محمد عبدالمنعم النحاس

 مدير شئون التعليم والطالب محمد أبو حمرعبير  ة/السيد

 مراقب الوحدة الحسابية السيد/ مصطفى عبدالصادق

 مدير الشئون اإلدارية راندا محمد أبو حمر /ةلسيدا

 دة االستحقاقاترئيس وح السيدة/ ناهد سعيد مسعود

 رئيس قسم العالقات الثقافية عزة حسن عبد العال السيدة/

 مدير المكتبه السيد / أشرف حسن خضر

 رئيس الشئون المالية السيد/ محمد ابو مسلم شاهين

 إشراف على قسم الدراسات العليا محمد ربيع حمزة السيد /

 رئيس الشئون الهندسيه المهندسة/ عال احمد خطاب

 مدير اإلدارة القانونيه بالكليه                   هيد / محمد عميرالس

 رئيس وحدة القيد والحفظ ميرفت لطفية/ السيد

 مدير وحده تطوير النظم المسيح السيد / هاني عبد

 مدير إدارة اإلحصاء السيد/ مينا مجدي

 مدير إدارة التوجيه المالي واإلداري السيدة/ناهد بركات

 مدير إدارة خدمة المواطنين مد الزرقاالسيد/ مح

 مدير إدارة التخطيط والمتابعة السيد/ محمد الزرقا

 مدير المخازن السيد/ سمير الشامي

 مدير الخزينة هناء سمير /ةالسيد

 مشرفات تمريض أماني حمدي  السيدة/

 رئيس العالقات العامة الحسن علي فاخرالسيد/ 

 د الكليةمكتب عمي السيد/ رضا الفضالي

 رئيس الشئون العامة السيدة / نادية إبراهيم المرحومي
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 الجهاز االدارى لرعاية الطالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنعم النحاس محمد عبد االستاذ/
 مدير عام رعاية الشباب 

 هبه أحمد عبد الشافي /ةاالستاذ
أخصائي اجتماعي أول ومسئول اللجنة 

 والثقافيةاالجتماعية  

 شعراوىسحر رجب ال /االستاذة
أخصائي رياضي ثالث ومسئول اللجنة 

العلمية واللجنة الرياضية بنات ولجنة 

 االسر ولجنة الجوالة

 الحسن علي فاخر االستاذ/
أخصائي رياضي ثالث ومسئول اللجنة 

الفنية واللجنة الرياضية ولجنة الرحالت 

ومسئول التغذية للطلبة المصريين 

 والماليزيين
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 الجهاز االدارى لشئون التعليم  والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب  ومديرمسجل الكلية  حمر أبو السيدة/ عبير محمد محمود 

مسئول   -شئون طالب مسئول الفرقة الثانية  السيد/  محمد محمود فوده

 التجنيد

 شئون الطالب مسئول الفرقة االعدادى / اميرة حسن المحالوى ةالسيد

 شئون الطالب مسئول الفرقة الرابعة حمد سمير شرفم ةعز /ةالسيد

 الثالثة -شئون الطالب مسئول الفرقة األولى  السيد/ زينات عبدالعطى درويش

شئون الطالب مسئول االنتدابات و الخطة  السيد / صالح ابراهيم زايد

 الدراسية

 شئون الخريجين السيدة / رتيبة فؤاد اسماعيل

 شئون طالب البرنامج الدولى مرالسيدة/ نشوى محمد ابوح

 شئون خريجين البرنامج الدولى السيد/ عمرو محمد كمال غرابة
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 اإلرشاد األكاديمي

 

 :مفهوم االرشاد االكاديمى ▪

 : هو العمل الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الجامعية بهدف

 أنظمتها الدراسية لمساعدتهم على التكيف مع البيئة االكاديمية.تعريف الطالب بتلك المؤسسات و ❑

تقديم المشورة للطالب ومعاونتهم على السير في دراستهم على أفضل وجه ممكن ، والتغلب على ما  ❑

 يعترضهم من عقبات حتى يتمكنوا من تحقيق اهدافهم التعليمية والمهنية.

مع قدراتهم العلمية وميولهم النفسية ورغباتهم  مساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتناسب ❑

 الشخصية، فضال عن ما يتناسب مع سوق العمل.

 
 

 المرشد األكاديمي: ▪

 .هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على الطالب وتوجيهه ومتابعته أثناء دراسته بالكلية

 
 

 :رسالة اإلرشاد األكاديمي ▪

ما يضمن إعدادا طيبا للطالب على كل المستويات األخالقية توجيه ورعاية الطالب من جميع النواحي م

 والنفسية. والعلمية

 
 

 ضرورة اإلرشاد األكاديمي:  

وجود نظام نشط وفعال لدعم الطالب هومن أهم المتطلبات الالزمة العتماد الكلية وبرامجها التعليمية كما 

عليمية من خالل تلبية احتياجاته ورغباته ان االرشاد األكاديمي ينظر للطالب على أنه محور العملية الت

 .وتوقعاته

 
 

 :مجاالت اإلرشاد األكاديمي ▪

 اإلرشاد األخالقي: ❑

ويعمل على تنمية القيم والمبادئ لدى الطالب، وترجمتها إلى ممارسات سلوكية تظهر في جميع تصرفات 

 الطالب.

 

 :التعليمي اإلرشاد ❑

  -ويهدف إلى:

للطالب وتقديم التوجيهات له من أجل رفع مستوى الطالب ومعرفة أسباب متابعة المستوى التحصيلي  -

 .تأخره الدراسي

 تعريف الطالب بطرق االستذكار الجيد. -

 .رعاية الطالب المتفوقين -

 متابعة الطالب المتأخرين دراسياً ومتكرري الرسوب. -

 .حصر ومتابعة متكرري الغياب -

 .لطالب الدراسيةدراسة الصعوبات التي تعترض مسيرة ا -
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 :النفسي اإلرشاد ❑

عملية مساعدة الطالب على تحديد المشاكل التي تؤثر عليه )ال سيما االنفعالي منها( والتي تسبب له  -

 صراعاً داخلياً أو صراعاً خارجياً مما يوقعه في أزمات تؤثر على تو افقه النفسي والمجتمعى.

 

 .الخاصةدراسة وبحث حاالت الطالب ذوي الصعوبات  -
 

تبصير ذوي المشاكل من الطالب بخصائص تلك المشاكل وتشجيعهم على تفعيل قدراتهم وإمكانياتهم التخاذ  -

 . قرارات مناسبة تسهم في تغلبهم على تلك المشاكل
 

 :عدم إغفال العاديين من الطالب وذلك عن طريق  -

  مرحلة متقدمة من الصحة النفسية.حثهم على تفعيل ما لديهم من طاقات ومهارات للوصول بهم إلى  -

 كيفية مواجهة القلق و التوتر في فترة االمتحانات.  -

 

 :المهني اإلرشاد ❑

هو عملية مساعدة الطالب على اختيار الدراسة المتوافقة مع القدرات واالستعدادات والميول وذلك من 

 :خالل

تعليمي والمهني كي يعد الطالب نفسه تقديم المعلومات الالزمة عن المجاالت الدراسية بشقيها ال -

لمستقبله المهني، مع األخذ في االعتبار ضرورة موازنة الطالب بين طموحاته وقدراته حتى يستطيع 

 .التكيف مع مهنة المستقبل

 

 اإلرشاد الوقائي:❑

و هو توعية الطالب ووقايته من الوقوع في بعض المشكالت سوا ًء كانت دراسية أو صحية أو نفسية أ -

 .اجتماعية، والتي قد تترتب على بعض الممارسات السلبية، والعمل على إزالة أسبابها
 

 تبصير الطالب بنظام الكلية واللوائح الجامعية، واحاطتهم علماً بالمشاكل المختلفة مع بيان أسبابها. -

 

 اهداف اإلرشاد األكاديمي : ▪

والبرامج الدراسية من خالل تقديم اللوائح  ةالكلیتبصير الطالب وإمداده بالمعلومات الصحيحة عن   ❑

 .التنفيذية

 .في مسيرته األكاديمية الطالبواألنظمة األكاديمية التي تعتمدها الجامعة والتى يحتاج اليها 

 واالجتماعية. والنفسیةتوجيه الطالب وإرشاده من جميع النواحي األخالقية  ❑

الجامعي وأنشطته وفعالياته  الوسطندماج في تشجيع الطالب المستجدين والمنتظمين على اال  ❑

 .حتى يحظى بتجربة جامعية ناجحة تنعكس إيجابيا على تجاربه االجتماعية والمهنية

 .والميول المواهبالعمل على اكتشاف مواهب وقدرات الطالب وتوجيه تلك   ❑

للحصول على  تزويد الطالب بالخبرة والرأي العلمي حول تنظيم أوقاتهم ، وحسن استثمارها  ❑

أفضل األساليب في المذاكرة والتحصيل الجيد ومساعدته على االستفادة القصوى من الموارد 

 والمساعدات المتاحة له.
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على االرتقاء بمستـــوى تحصيله األكاديمــي ومتابعة  تحفیزهتعزيز التحصيل األكاديمي للطالب و   ❑

حصيلهم العلمي من خالل بحث المشكالت التي قد تقدمه وتذليل العقبات التي قد تعتريه في أثناء ت

على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل له سيراً حسنا في  والعمليواجهها الطالب أثناء الدراسة 

 .دراسته

 العمل على متابعة تقارير تقدم الطالب خالل دراستهم وتقييمهم.  ❑

تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم مساعدة الطالب على اختيار التخصص وربطه بالمهنة التي   ❑

وميولهم واحتياجات المجتمع وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدهم 

 . بالمعلومات وشروط القبول الخاصة بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم

 .لآلخرالعمل على توثيق الروابط بين البيت والكلية لكي يصبح كل منهما امتدادا   ❑

تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من الطالب واستشارة األخصائي   ❑

 النفسي عند الحاجة.

رعاية الطالب ذوي التحصيل الدراس ي المتدني والمتعثر، واالهتمام بهم، ومتابعتهم حتى يرتقوا   ❑

 .بمستواهم الدراسي

 رار في التفوق.اكتشاف المتفوقين وتشجيعهم على االستم  ❑

 .االهتمام بالطالب المتفوقين والموهوبين وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم  ❑

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مهام المرشد األكاديني ▪

 اعالم الطالب بالتعليمات الجامعية الخاصة بهم وباألنظمة األكاديمية في الجامعة. ❑

 لمستويات والتخصصات والمواد األساسية واالختيارية(.اعالم الطالب بمفردات الخطة الدراسية )ا ❑

اعالم الطالب بأسماء المواد وأرقامها ومتطلباتها والمواد المعادلة لها وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل  ❑

 .السبل لالستفادة منها

خالل  دعوة مجموعة الطالب إلى اجتماع مرة واحدة على األقل في بداية السنة الدراسية ومرة أخرى ❑

 .الفصل الدراسي الثاني

 .دعوة كل طالب الجتماع شخص ي مرة واحدة على األقل خالل الفصل الدراسي ❑
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 .حث الطالب على المشاركة في النشاطات الطالبية واالتصال مع اآلخرين ❑

❑  ً  .وفق الساعات المكتبية المعلنة حث الطالب لمراجعة مرشده األكاديمي دائما

 .شاركة في الندوات وورش العملحث الطالب على الم ❑

 .تعريف الطالب بالهيكل اإلداري واألكاديمي للكلية ولجان الكلية وأهداف برنامج البكالوريوس ❑

 .تعريف الطالب بنظم التقويم وأساليب االمتحانات وطرق احتساب الدرجات ❑

 .تعريف الطالب بمتطلبات التخرج ❑

 .والمستويات والتحويل والنجاح والرسوبتعريف الطالب المستجد بنظام المقررات  ❑

 .تقديم التوجيه والمشورة الشخصية واألكاديمية عند الطلب ❑

 مساعدة الطالب فى التكيف مع الحياة الجامعية خاصة للمستجدين. ❑

مساعدة الطالب فى تعبئة النماذج الدراسية بالطريقة الصحيحة وتقديمها في المواعيد المناسبة والتأكد  ❑

 .بئة كافة البيانات المطلوبةتع من

للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في المراجعة والمذاكرة  المتاحمساعدة الطالب فى إدارة الوقت  ❑

 في المكتبة.

 .مساعدة الطالب فى تنظيم وقته لإلعداد الجيد خاصة فى فترة االختبارات ❑

 .تهم ومشكالتهم الصحيةمساعدة الطالب ذوي الظروف الخاصة للتغلب على إعاقا ❑

الخاصة التي يتمتع بها الطالب أم ًال في صقلها  والمواهبمساعدة الطالب فى الكشف عن المهارات  ❑

 .وتنميتها بشكل أفضل

 مساعدة الطالب فى اتخاذ القرار السليم بالنسبة الختيار التخصص وفقا إلمكاناتهم واهتماماتهم العلمية ❑

 .واحتياجات سوق العمل

 ابعة الطالب من حيث تقدمه ومستوى أدائه في المواد الدراسية ومتطلباتها.مت ❑

 المنخفضة وتحفيزهم وتنبيههم لإلجراءات المعدالتمتابعة الطالب من حيث معدالته وإرشاد الطالب ذوي  ❑

 المتبعة حيال ذلك.

ديمية وكذلك للطالب تعثرهم ألسباب أكا المتوقعمتابعة الطالب أثناء دراستهم خصوصا المتعثرين أو  ❑

 يكثر تغيبهم عن المحاضرات او الذين يالحظ عليهم مظاهر الشرود الذهني. الذين

فتح ملف خاص للطالب يوثق فيه بيانات الطالب وجميع األوراق والوثائق المتعلقة بمستوى الطالب  ❑

ة وبخاصة البيانات األكاديمي وتقدمه في المواد وأدائه وكل ما يخص الطالب أثناء مسيرته األكاديمي

 :والمعلومات التالية

كشف بأسماء المواد ودرجة الطالب في كل مادة ومعدله الفصلي والتراكمي و تدوين مالحظاته حول  -

 .مستوى أداء الطالب وتقدمه

 تحديث نتائج الطالب في المواد المسجلة في الخطة الدراسية أول بأول. -

 درة بحق الطالب ان وجدت.صورة من اإلنذارات أو القرارات الصا -

 .محاضر اجتماعات المرشد مع الطالب و التقرير الختامي -
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 ماذا يجب على الطالب عمله لالستفادة من االرشاد األكاديمي؟ ▪

للطالب دور أساسي في عمليه اإلرشاد األكاديمي فعليهم تقع مسئوليه متابعة التقدم الدراسي وطلب  •

 األكاديمي الذي يقدم المساعدة.النصيحة والتوجيه من المرشد 

 

 

 :جتماعات بإتباع الخطوات التاليةالعلى الطالب باالستعداد ل ✓
 

 :قبل رؤية المرشد األكاديمي يجب علي الطالب ▪

 معرفه الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي. •

تجتهد في تحديد تحديد الموعد مع المرشد األكاديمي ويفضل أن تبدأ المقابالت قبل كل فصل دراس ي وان  •

 هذه المواعيد مبكرا.

 ان يكتب كل التساؤالت التي تشغله والخاصة بتوجهه الدراس ي ويحضرها في المقابلة األكاديمية. •

 أن يراجع دليل الطالب ويضع عالمة مميزه علي أي بند يراه غير واضح ليسال المرشد األكاديمي عنه. •

 .رتبطة بما يحتاجه قبل اجتماعه مع المرشد االكاديميأن يعد ويحضر معلومات صحيحة وبيانات م •

 

 :أثناء مقابلة المرشد األكاديمي يجب علي الطالب ▪

 أن يحضر قائمة أسئلته. •

 أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية والمهنية ويشارك بشفافية وصراحة مرشده األكاديمي فيها. •

 دراسيا مع جدول دراسي تنفيذي.أن يعمل مع مرشده األكاديمي لوضع برنامجا  •

فالمرشد االكاديمي يستطيع المساعدة عندما يكون لدي الطالب  ،أن يطرح جميع األسئلة التي تخطر بباله •

 رؤية واضحة عما يريد.

 :مقابالت المتابعة ▪

 التأكد من تنفيذ ما يوصى به مرشده األكاديمي مرة كل أسبوعين أو ثالثة حسب االتفاق. •

 أو يرسل الكترونيا لمرشده األكاديمي أي أسئلة أو استفسارات إضافية.أن يتصل  •

 أن ينشا الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد االكاديمي يضع به نسخ من كل المستندات. •

أن يتحمل مسؤولية تقدمه الدراس ي حيث أن النصح واإلرشاد أداة هامه للنجاح ولكن وقبل كل شيء  •

 نجاحه. فالطالب هو المسئول األول عن

 متى يتحتم مراجعة المرشد األكاديمي؟ ▪

 انخفاض كبير مفاجئ في األداء األكاديمي العالي المستوى دونما أسباب مبرره. -

 طلب غير مبرر للتأجيل أو االنسحاب من الكلية. -

 .شكاوي من قبل المدرسين أو الزمالء حول سلوكيات سلبية مستمرة يظهرها الطالب -

 خوف من االختبارات، أو الواجبات أو الحياة االجتماعية.مستوى عال من الت -

 .مظاهر بارزة لحاالت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أو اليأس -

 شكاوي مستمرة من مشاكل جسمانية أو فقدان الشهية أو اضطراب النوم أو اإلعياء الدائم أو االنعزال عن

 .الخ…اآلخرين 

 نفسية.الرغبة في استشارة  -
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 :الية تقييم المرشد األكاديمي ▪

 هل أتاح لي معلومات دقيقة خاصة بلوائح الجامعة والكلية ونظامها. ❑

 هل أتاح لي معلومات خاصة بمقرراتي الدراسية ومتطلباتها. ❑

 هل أتاح لي معرفة الخدمات التي تقدمها الكلية والجامعة. ❑

 الكافي للمناقشة.هل عندما احتاجه فإنه يتيح الوقت المناسب و ❑

 هل تعامل معي باحترام متبادل. ❑

 هل شجعني على الحضور إلى مكتبه إذا واجهتني أية مشكلة. ❑

 هل ساعدني على حل مشكالتي الشخصية. ❑

 هل شجعني على التفوق الدراسي. ❑

 هل أظهر اهتمام ًا باألنشطة التي أمارسها في الكلية. ❑

 مسيرة حياتي. هل يمدني بخبراته التي تعينني في ❑

 هل ناقشني في الخطوات الالزمة إلدارة وقتي ودراستي. ❑

 هل تحدث معي في ميولي واهتماماتي واتجاهاتي المختلفة. ❑

 هل ناقشني في تقديراتي لتبيان أوجه القوة والضعف في أدائي. ❑

 هل تحلى بالميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد. ❑
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 جامعة طنطا  –حة الداخلية لكلية طب األسنان الالئ

 طبقا الخر تعديل 

 16/5/2011( بتاريخ  998صادرة بالقرار الوزاري رقم )  

 )مرحلة البكالوريوس(
 

 

 األقسام العلمية التي تتكون منها الكلية والتخصصات التابعة لها
 

 جامعة طنطا من األقسام التالية: -تتكون كلية طب الفم واألسنان 

 

 قسم االستعاضة الصناعية لألسنان. .1

 قسم أمراض الفم. .2

 .ويشمل ).التشريح الوصفي لألسنان و تشريح وهستولوجيا الفم واألسنان( -قسم بيولوجيا الفم .3

 قسم تقويم األسنان. .4

    .قسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل ويشمل )التخدير الموضعي والتخدير العام( .5

 .صحة الفم وطب األسنان الوقائيقسم طب أسنان األطفال و .6

 قسم المواد الحيوية لطب األسنان. .7

 قسم طب الفم. ويشمل )طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص واألشعة(.  .8

     .قسم العالج التحفظي لألسنان .9

 قسم التركيبات الثابتة. .10

 قسم عالج الجذور. .11
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 توزيع المقررات الدراسية ➢
 

المقررات الدراسية على سنوات الدراسة ومجموع عدد الساعات  تبين الجداول اآلتية توزيع •

 المخصصة للدروس النظرية والعملية أسبوعياً.

 

 

o السنة اإلعدادية : 

 المقرر

عدد الساعات 

 األسبوعيـة
مجموع 

 الساعـات
 عملــي نظــري

 4 2 2 الكيمياء

 4 2 2 الفيزياء وتشمل مبادئ اإلحصاء

 4 2 2 الحيوان والوراثة

 8 4 4 التشريح العام والهستولوجيا العامة

 4 3 1 التشريح الوصفي لألسنان

 1 - 1 أساسيات المواد الحيوية لطب األسنان

 2 - 2 اللغة اإلنجليزية والمصطلحات الطبية

 2 - 2 الحاسب اآللـي

 2 - 2 حقوق اإلنسان

 29 13 18 المجمـــوع
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o السنة األولــى : 

 المقرر

د الساعات عد

 األسبوعيـة
مجموع 

 الساعـات
 عملــي نظــري

 4 2 2 بيولوجيــا الفــم

 4 2 2 الباثولوجيــا العامـة

 3 1 2 الكيمياء الحيوية

 6 2 4 الفسيولوجيا العامة

 4 2 2 التشريح الخــاص

 3 2 1 المواد الحيوية لطب األسنان

 4 2 2 الميكروبولوجيا العامة

 28 13 15 المجمـــوع

 

o السنة الثانية : 

 المقرر

عدد الساعات 

 األسبوعيـة
مجموع 

 الساعـات
 عملــي نظــري

 6 3 3 أمــراض الفــم

 6 4 2 تكنولجيا العالج التحفظي

 6 4 2 تكنولوجيا التركيبات الثابتة

 8 6 2 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية

 3 2 1 تكنولوجيا تقويم األسنان

 3 2 1 أسنان األطفال تكنولوجيا طب

 3 1 2 علم األدويـــة

 35 22 13 المجمـــوع
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o السنة الثالثة : 

 المقرر

عدد الساعات 
مجموع  األسبوعيـة

 عملــي نظــري الساعـات

 4 2 2 األمراض الباطنة العامة واألمراض الجلدية والتناسلية

 4 2 2 الجراحة العامة واألنف واألذن والحنجرة والرمد

 4 2 2 جراحة الفم والتخدير

 4 3 1 العالج التحفظي

 4 3 1 التركيبات الثابتة

 3 2 1 تكنولوجيا عالج الجذور

 4 2 2 طرق التشخيص واألشعة

 5 3 2 االستعاضة الصناعية

 5 3 2 طب أسنان األطفال وصحة الفم وطب األسنان الوقائي

 3 2 1 تقويـم األســنان

 40 24 16 المجمـــوع

 

o السنة الرابعة : 

 المقرر

عدد الساعات 
مجموع  األسبوعيـة

 عملــي نظــري الساعـات

 6 4 2 العالج التحفظي

 6 4 2 التركيبات الثابتة

 3 2 1 عالج الجذور

 6 3 3 جراحة الفم والفك والوجه والتجميل

 8 4 4 طب الفم وأمراض اللثة

 8 6 2 استعاضة صناعية

 37 23 14 المجمـــوع
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 النهاية العظمى للدرجات ➢
 

 

تبين الجرداول اآلتيرة النهرايرة العظمى للردرجرات المخصررررررصرررررررة المتحران كرل مقرر وتكون  •

 االمتحانات تحريرية وعملية وشفوية وإكلينيكية طبقاً لما هو مبين في هذه الجداول

ويشررترط لنجاح الطالب في المقرر أن يحصررل على النسرربة المقررة لتقدير مقبول على األقل  •

 ( من هذه الالئحة 10ن مجموع درجات االمتحان المخصص والمقرر وفقاً لحكم المادة )م

حان التحريري عن  • لب في االمت طا ها ال لدرجة التي يحصرررررررل علي قل ا % من 30على أال ت

 الدرجة المخصصة لهذا االمتحان.

 

o السنة اإلعدادية : 

 شفوي عملي تحريري المقرر
أعمال 

 سنة
 الدرجة

 60 12 - 12 36 الكيمياء

 60 12 - 12 36 الفيزياء وتشمل مبادئ اإلحصاء

 60 12 - 12 36 الحيوان والوراثة

التشررررررريح العام والهسررررررتولوجيا 

 العامة

48 24 24 24 120 

 100 20 - 20 60 التشريح الوصفي لألسنان

أسررررراسررررريات المواد الحيوية لطب 

 األسنان

36 - 12 12 60 

اللغة اإلنجليزية والمصررررررطلحات 

 بيةالط

50 - - - 50 

 50 - - - 50 الحاسب اآللـي

 50 - - - 50 حقوق اإلنسان

 460 92 36 80 302 المجمـــوع
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o السنة األولى : 

 تحريري المقرر
 عملي

 إلكينيكي
 شفوي

أعمال 

 سنة
 الدرجة

 150 30 20 40 60 بيولوجيــا الفــم

 100 20 10 10 60 الباثولوجيــا العامـة

 50 10 10 - 30 ية  الكيمياء الحيو

 150 30 20 10 90 الفسيولوجيا العامة

 100 20 10 10 60 التشريح الخــاص

 100 20 20 - 60 المواد الحيوية لطب األسنان

 50 10 10 - 30 الميكروبولوجيا العامة

 700 140 100 70 390 المجمـــوع

 

 

o السنة الثانية : 

 تحريري المقرر
 عملي

 إلكينيكي
 شفوي

 أعمال

 سنة
 الدرجة

 200 40 30 50 80 أمــراض الفــم

 150 30 25 35 60 تكنولجيا العالج التحفظي

 100 20 15 25 40 تكنولوجيا التركيبات الثابتة

 200 40 20 60 80 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية

 50 10 10 10 20 تكنولوجيا تقويم األسنان

 50 10 10 10 20 تكنولوجيا طب أسنان األطفال

 50 10 10 - 30 علم األدويـــة

 800 160 120 190 330 المجمـــوع
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o السنة الثالثة : 

 تحريري المقرر
 عملي

 إلكينيكي
 شفوي

أعمال 
 سنة

 الدرجة

األمراض البرراطنررة العررامررة واألمراض 

 الجلدية والتناسلية

40 25 15 20 100 

الرررجرررراحرررة الرررعرررامرررة واألنرررف واألذن 

 والحنجرة والرمد

40 25 15 20 100 

 150 30 20 40 60 جراحة الفم والتخدير

 100 20 15 25 40 العالج التحفظي

 100 20 15 25 40 التركيبات الثابتة

 100 20 15 25 40 تكنولوجيا عالج الجذور

 150 30 20 40 60 طرق التشخيص واألشعة

 150 30 20 40 60 االستعاضة الصناعية

ب طب أسرررنان األطفال وصرررحة الفم وط

 األسنان الوقائي

80 50 30 40 200 

 150 30 20 40 60 تقويم األســنان

 1300 260 185 335 520 المجمــــوع

 

 

o السنة الرابعة : 

 تحريري المقرر
 عملي

 إلكينيكي
 شفوي

أعمال 
 سنة

 الدرجة

 200 40 30 50 80 العالج التحفظي

 150 30 20 40 60 التركيبات الثابتة

 150 30 20 40 60 عالج الجذور

 300 60 40 80 120 جراحة الفم والفك والوجه والتجميل

 300 60 40 80 120 طب الفم وأمراض اللثة

 300 60 40 80 120 استعاضة صناعية

 1400 280 190 370 560 المجمـــوع
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 نظام االمتحانات بالكلية ➢

 
 .بالكلية العلمية االقسام طريق عن تعقد السنة اعمال .1

 .العملية الحصص اثناء الدراسى العام نهاية فى العلمية باالقسام تعقد العملى تحاناتام .2

 لهم يعقد المقاصة اجراءات انهاء نتيجة مواد عليهم تفرض والذين المحولين للطالب بالنسبة .3

 .بالكلية الفرق امتحانات بداية قبل منفرده امتحانات

 الدراسى العام نهاية فى معلن بجدول الكلية طالب لجميع تعقد والشفوى التحريرى امتحانات .4

 ( عام كل من مايو دور) 

 او مادة فى المتخلفين للطالب امتحانات تادية يتم العام لنفس مايو دور نتيجه اعالن بعد  .5

 .ستمبر دور فى مادتين

 الرسوب وادم فى  العام لهذا لإلعادة باقى يكون اساسيتين مادتين من اكثر فى الراسب الطالب .6

 . فقط

  

 ( الرأفة)  الرفع قواعد ▪

 

 : التالى النحو على االفضل الى الطالب ونتيجة حالة لتغيير اال( الرأفة) الرفع قواعد التطبق

 .  االعلى للفرقة للنقل  النجاح الي  الرسوب من  الطالب حالة تغيير .1

 . تخلف بمواد ثاني دور الي رسوب من الطالب  حالة تغيير .2

 .اقل مواد فى الثانى امتحان دخول الى مواد فى الثانى الدور امتحان دخول  من حالة تغيير .3

 للفرقة النقل الى بالفرقة الرسوب مرات عدد الستنفاد نهائيا فصال مفصول من حالة تغيير .4

 . نىالثا الدور امتحان دخول او الخالص النجاح او التخلف لمواد االقصى بالحد االعلى          

  من االمتحان اداء حق لهم الذين للطالب وذلك اقل بمواد رسوب الى رسوب من حالة تغيير .5

 .  غيرهم دون بفرقهم الخارج          
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 : االسنان طب بكلية الرفع قواعد ▪

 بها المقيد للفرقة التابعة المقررات لدرجات العظمى النهاية من% 10 اقصى بحد الرفع يكون

 . السابقة الفرقة من المفروضة المقررات من%  15 اقصى وبحد ، طالبال

 

  الفرق من المفروضة والمواد التخلف لمواد الرسوب مواد لرفع المطلقة االولوية تكون •

 .الطالب بها المقيد للفرقة السابقة          

  الدراسيين الفصلين مدار على او العام طوال تدرس التى المتصلة لموادا........  ذلك يلى •

 (الثانى-  االول)          

  الدرجات كفاية عدم حالة فى اقل رفع درجات عدد الى تحتاج التى المقررات.......  ذلك يلى •

 .الرسوب مواد جميع فى الطالب النجاح للرفع المخصصة          

  الفرقة لمواد الكلى المجموع ضمن اتهاـــدرج التحستب التى التكميلية قرراتالم...  ذلك يلى •

  التدخل التى تلك او البكالوريوس او اليسانس لدرجة التراكمى والمجموع البــالط بها المقيد          

  جاتدر خصم مراعاة مع االعلى للفرقة نقلة وبين الطالب بين تحول التى الرسوب مواد ضمن          

  لرفع المخصصة اتــوالدرج المئوية للنسب االقصى الحد من المقررات تلك لرفع ادةـــاالستف         

 . الرسوب مواد         

 

 : يلى ما يراعى عام كمبدأ •

  

 الطالب لدرجات الكلى المجموع ضمن الرسوب مواد لرفع الممنوحه الدرجات حساب يتم ال .1

 . البكالوريوس او الليسانس لدرجه التراكمى الكلى وعوالمجم بها المقيد بالفرقه

 

 لدرجه التراكمى الكلى المجموع فى للنجاح االدنى الحد على الطالب حصول عدم حاله فى .2

 النتائج بنسخ يدون ان على...  للنجاح االدنى الحد الى المجموع هذا يرفع البكالوريوس او الليسانس

( االصليه او المؤقته) التخرج بشهادات العباره تلك تدون وال(  داخلى اعتبارى مجموع) عباره فقط

 . االخير الترتيب فى الطالب هؤالء وضع مراعاه مع

 

 الليسانس لدرجه العام التقدير لرفع الطالب عليه الحاصل التراكمى الكلى المجموع رفع يتم .3

 الدراسه سنوات لجميع راكمىالت الكلى المجموع من% 1 بنسبه وذلك عليه الحاصل البكالوريوس او

 الكلى للتقدير الرفع حاالت وفى وجد ان كامله درجه الى النسبه لتلك العشرى الكسر جبر مع بالكليه

 .رفعا االقل اساس على الخريجين ترتيب يكون التراكمى المجموع فى

 

 مجردا سهالدرا سنوات فى الطالب عليه حصل الذى الكلى للمجموع وفقا الخريجين ترتيب يتم .4

 بالفرق المقيدين على الفقره هذه سريان يبدا ان على العام التقدير لرفع المقرره الرفع درجات من

 2013/2014 الجامعى اعام من اعتبارا ومعاهدها الجامعه بكليات واالعداديه االولى
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 التظلمات ▪

 درجاته رصد من للتأكد طالبوال التعليم لشئون الكلية وكيل/ د.أ للسيد بالتماس يتقدم أن للطالب يجوز

 كل عن مادي مقابل نظير وذلك النتيجة إعالن تاريخ من أسبوع خالل االمتحان مواد من عدد أي في

 .مستحقة درجات للطالب أن ثبت إذا وتسترد مادة

 

 اإلعدادى للفرقة هامة ملحوظة ➢
 

 تطبيق ارجاء سيتم يليةالتكم المواد فى تحديدا االعدادى فرقة على الرأفة قواعد لتطبيق بالنسبة

 الحق ولهم اساسيتين مادتين او مادة فى المتخلفين للطالب مايو دور فى المواد على الرأفة قواعد

 على تطبق سبتمبر دور فى االساسية التخلف مواد على الرأفة تطبيق وبعد سبتمبر دور دخول فى

 ( لغة – الى حاسب -  اإلنسان حقوق مقدمه)  التكميلية المواد

 

 االولويات الواجب مرعاتها عند رفع مواد الرسوب  ➢
 

تكون االولوية المطلقة لرفع مواد الرسرررررروب لمواد التخلف والمواد المفروضررررررة من الفرق  •

 السابقة للفرقة المقيد بها الطالب.

يلى ذلك ........ المواد المتصررررلة التى تدرس طوال العام او على مدار الفصررررلين الدراسرررريين  •

 ى (الثان–) االول 

يلى ذلك ....... المقررات التى تحتاج الى عدد درجات رفع اقل فى حالة عدم كفاية الدرجات  •

 المخصصة للرفع النجاح الطالب فى جميع مواد الرسوب.

يلى ذلك ... المقررات التكميلية التى التحسرررتب درجاتها ضرررمن المجموع الكلى لمواد الفرقة  •

لدرجة اليسررررانس او البكالوريوس اوتلك التى التدخل المقيد بها الطالب والمجموع التراكمى 

ضرررررمن مواد الرسررررروب التى تحول بين الطالب وبين نقلة للفرقة االعلى مع مراعاة خصرررررم 

درجات االستفادة لرفع تلك المقررات من الحد االقصى للنسب المئوية والدرجات المخصصة 

 لرفع مواد الرسوب .

 

 كمبدأ عام يراعى ما يلى :
  

حسرررراب الدرجات الممنوحه لرفع مواد الرسرررروب ضررررمن المجموع الكلى لدرجات ال يتم  .1

 الطالب بالفرقه المقيد بها والمجموع الكلى التراكمى لدرجه الليسانس او البكالوريوس .

حد االدنى للنجاح فى المجموع الكلى التراكمى  .2 لب على ال طا له عدم حصررررررول ال فى حا

ا المجموع الى الحد االدنى للنجاح ... على لدرجه الليسررررررانس او البكالوريوس يرفع هذ

ان يدون بنسررررررخ النتائج فقط عباره )مجموع اعتبارى داخلى ( وال تدون تلك العباره 

بشررررهادات التخرج )المؤقته او االصررررليه( مع مراعاه وضررررع هؤالء الطالب فى الترتيب 

 االخير .
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ــ ➢ ــدرج لعــام ل ير ا ــد تق ل مى وا ك ترا ل لى ا ك ل موع ا ج م ل فع ا  ةر

 او البكالوريوس  الليسانس

يتم رفع المجموع الكلى التراكمى الحاصررل عليه الطالب لرفع التقدير العام لدرجه الليسررانس  •

به  % من المجموع الكلى التراكمى لجميع 1او البكالوريوس الحاصرررررررل عليه وذلك بنسرررررر

سررنوات الدراسرره بالكليه مع جبر الكسررر العشرررى لتلك النسرربه الى درجه كامله ان وجد وفى 

الت الرفع للتقدير الكلى فى المجموع التراكمى يكون ترتيب الخريجين على اسررررراس االقل حا

 رفعا

يتم ترتيب الخريجين وفقا للمجموع الكلى الذى حصرررررل عليه الطالب فى سرررررنوات الدراسررررره  •

مجردا من درجات الرفع المقرره لرفع التقدير العام على ان يبدا سررررررريان هذه الفقره على 

بالفرق بارا من اعام الجامعى  المقيدين  يات الجامعه ومعاهدها اعت االولى واالعداديه بكل

2013/2014 

 التظلمات ➢

 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للتأكد من رصد / يجوز للطالب أن يتقدم بالتماس للسيد أ.د

بل درجاته في أي عدد من مواد االمتحان خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتيجة وذلك نظير مقا

 مادي عن كل مادة وتسترد إذا ثبت أن للطالب درجات مستحقة.

 

 ملحوظة هامة للفرقة اإلعدادى
 

بالنسبة لتطبيق قواعد الرأفة على فرقة االعدادى تحديدا فى المواد التكميلية سيتم ارجاء تطبيق 

ن ولهم الحق قواعد الرأفة على المواد فى دور مايو للطالب المتخلفين فى مادة او مادتين اساسيتي

فى دخول دور سبتمبر وبعد تطبيق الرأفة على مواد التخلف االساسية فى دور سبتمبر تطبق على 

 لغة ( –حاسب الى  -المواد التكميلية ) مقدمه حقوق اإلنسان  
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                    رعاية الطالب
     

 

 إدارة رعاية الشباب •
 

لبه من خالل انشطتها المختلفه والتى تتم على أسس علميه وعلى تقوم االدارة على خدمة الط     

أيدى قادره على إعداد هذه الرساله اعدادا سليما ولكى تحقق للطالب رعايه حقيقيه تتعاون فيها كل 

الجهود التربويه واالجتماعيه للوصول به إلى أرقى المستويات وذلك من خالل التعاون المشترك بين 

 ى رعايه الشباب وأبناء وأعضاء إتحاد الطالب جميعا لتنفيذ الخطه الموضوعه .رواد اللجان مسئول

 

 

 الخدمات التى تقدمها رعاية الشباب •

 

 المساعدات الطالبية : ▪
 

 

1  

وهو تحقيق الضمان اإلجتماعى للطالب ومعاونيهم على حل المشكالت اللتى تواجههم وتحول بينهم  

 رار فى الدراسه .وبين اإلستم

 

بناء علي البحث المقدم من الطالب يقوم القسم بصرف مبلغ من صندوق التكافل االجتماعي الخاص  

 بالكلية الي الطالب.

 

 شروط الحصول عل المساعدة: ✓

 

 أن يكون منتظما في الدراسة -1

 أن يكون مصري الجنسية -2

الراسب المساعدة بسبب  أن يكون مسجد في فرقته اال اذا وافقت اللجنة على منح الطالب -3

 الحالة االجتماعية.

المشرف  يان تكون الحالة االجتماعية بعد البحث تستحق المساعدة حيث يتقدم الطالب ال -4

 المختص بادارة الشباب للحصول علي استمارة بحث اجتماعي وخطاب وحدة اجتماعية

االجتماعي له  موجه الي الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب لكي تقوم بعمل البحث

ويقوم المشرف بتوجيه الستبيان باقي األوراق طبقا لالئحة كذلك يمكن صرف مساعده 

 حريق(.   - حادثه - عاجله في حالة حدوث اي ظروف طارئة للطالب ) مرض
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2  

وتكون بالمطعم الخارجي للجامعة . تهتم ادارة رعاية الشباب بتقديم وجبات غذائية للطالب  

 ين خالل العام الجامعي .المتغرب

 

 شروط حصول الطالب علي كارنيه التغذية: ✓

 

 أن يكون منتظم بالدراسة  -1

 أن يكون مصري الجنسية  -2

 أن يكون مستجد في فرقته وسدد الرسوم الدراسية .  -3

 أن يكون مغتربا وغير مقيم بمركز طنطا. -4

 أن يكون غير مقيم بالمدن الجامعية. -5

ا يتقدم للمشرف المسئول عن التغذية لسحب استمارة اذا انطبقت الشروط السابق ذكره -6

التغذية ويستوفي جميع بياناتها من شئون الطالب بالكلية وتعتمد من أمين الكلية وتسلم 

 الي المشرف المخت ومرفق بها صورتين شخصية.

 

3  

كلهم األسرية الخاصة تقوم بمساعدة الطالب المتعثرين ومساعدتهم نفسيا وماديا ومعنويا وحل مشا 

 ومشاكلهم الدراسية.

 

 

4  

بناء علي البحث المقدم من الطالب يقوم القسم بتحديد العدد والتنسيق مع االقساتم العلمية بالكلية  

 إلعطاء الطالب المستحقة.

 

5  

التدريس تحت إشراف  يتم شراء االدوات للطالب من صندوق التبرعات التي يقوم بها أعضاء هيئة 

 االستاذ الدكتور عميد الكلية. 

 

6  

يتم تسديد المصروفات للطلبة الغير قادرين من صندوق التبرعات التي يقوم بها أعضاء هيئة  

 التدريس تحت إشراف االستاذ الدكتور عميد الكلية.
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كتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعى  •

2021/2022 

 

 

للطلبة والطالبات القدامي و  9/9/2021حتي الخميس  14/8/2021مرحلة أولي من السبت 

 .المستجدين

 

 

 المدينة الجامعية طلبه سبرباى -ة :ــــالطلب مكتب

 المدينة الجامعية طالبات سبرباى -مكتب الطالبات :

 

 .جنية للطلبة و الطالبات )قدامى و مستجدين( في مكتب التنسيق 200ف سعر بيع المظرو

 .تسلم المظاريف بعد المواعيد السابقة بمقر إدارة شئون الطالب باإلدارة العامة للمدن الجامعية

 

 

التقديم عن طريق بوابة الحكومة االلكترونية موقع نظام الزهراء من خالل ذلك الموقع  •

 : لي صفحة المدن الجامعية بجامعة طنطاالموجود ع

• (https://alzahraa.mans.edu.eg/studentAPPlications) 
 

يسحب ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق ولن يقبل اي ملف مستوفي بياناتة إال بعد إستيفاء 

 ً  .طلب اإللتحاق علي اإلنترنت وإحضار ما يثبت ذلك مطبوعا

ظما باحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ان يكون الطالب مقيدا منت (1

 .وأال يكون الطالب من سكان مدينة طنطا او المراكز القريبة منها

أال يكون الطالب قد تم إخالئة بالمدينة الجامعية في العام السابق إخالء إداري خاص  (2

 .بالطالب القدامى

 .مان من اإلقامة بالمدن في العام السابقاال يكون قد صدر ضده أى عقوبات تأدبية أو حر (3

 .أن يكون الطالب حاصل علي تقدير عام جيد علي األقل وأولوية القبول للتقدير األعلي (4

 .بالنسبة للحاالت االجتماعية يقتصر علي فاقد عائل األسرة بصورة شهادة الوفاة (5

 .مركز المكفوفين( –كفيف  –تقتصر الحاالت المرضية علي )شلل االطفال  (6

 .حاالت مركز المكفوفين تعتمد من مركز المكفوفين بكلية األداب بسبرباي (7

يتم الكشف الطبي علي الطالب )قدامى ومستجدين( بمعرفة اللجنة الطبية باإلدارة الطبية  (8

 .بسبرباي

 تقدم الطلبات شخصيا بمقر المكتب ولن يلتف للطلبات التي ترد بعد الميعاد (9

 النائية مثل اسوان األقصر سوهاج فاألقرب فاألقرب يتم التسكين هذا العام للمناطق (10
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 لجان إتحاد الطالب •
 

، ةتختص بعمل مسابقة الطالب والطالبه المثاليه على مستوى الكلياللجنه االجتماعيه والرحالت :   -1

 افيهوالثق العلمية الرحالت تنظيم،  بالدم التبرع حمالت عملعلى مستوى الكليه ،  الشطرنج مسابقهإجراء 

 . للطالب والترفيهيه

 

هى إحدى لجان اإلتحاد وتعمل على نشر الوعى الرياضى بين طالب الكليه  اللجنه الرياضيه: -2

وتوجيه الطاقات الطالبيه وتنميه المواهب والمهارات المختلفه لدى الطالب من خالل اإلشتراك في 

 –تنس طاوله  –كرة اليد  –رة طائره ك –كرة سله  –)كرة قدم األنشطه الرياضيه المتنوعه وتشمل : 

 –إسكواش  –تنس أرض  -سباحه  -ألعاب قوى -تايكوندو   -كارتيه    –جودو  -مالكمه  –مصارعه 

 . رفع أثقال (

   

... الزجل.. .المقال.. الشعرتهدف الي تنمية مواهب الطالب اللغويه واألدبيه فى  اللجنه الثقافية : - 3

، إقامة المهرجانات وعقد الندوات الدينيه والعلميه والثقافيه  الشريفه النبويه يثاألحاد.. الكريم القران

 وإعداد وطبع المطبوعات .

 

هي إحدى أنشطة رعاية الشباب وتهدف إلى إبراز وتنمية المواهب والقدرات الفنية  اللجنه الفنيه : -4

 التى من خاللها يمارس الطالب هواياتهم الخاصة .

 

إقامة المعسكرات الكشفيه المختلفه للطالب بهدف نشر الوعى له والخدمه العامه : لجنة الجوا -5

 الكشفى .

 

هي مجموعه من الطالب يلتفوا حول رائدهم لممارسة األنشطه المختلفه طبقا للوائح  لجنة األسر: - 6

 . والقوانين التي تقرها اللجنه ولجنه األسر تشمل جميع األشطه

 

ختص بعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات تاللجنة العلمية:  -7

 العلمية واالبتكارية  ، تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطالب .
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 الرعاية الصحية للطالب

 

 سررواء الطالب علي للكشررف الطبيه االداره الي موجه بخطاب المريض الطالب بتحويل الكليه تقوم

 عليه كشف اجراء او الجامعه نفقه علي عالج نكا إذا

 العاده الطبيه االداره الي طلب بكتابه يقوم الخاصررررررة نفقته علي ادويه بشررررررراء الطالب قام وإذا

 علي بالموافقه يقوم الذي النائب سررررررياده الي الطبيه االداره من الطلب رفع وبعد في المبلغ صرررررررف

 الصرف بأجراءات بعدها تقوم لتيا الكليه الي الطلب تحويل يتم المبلغ صرف

 الخاصة نفقته علي اشعه عمل عند وبالمثل
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 إتحاد الطالب
 

 

تشكل اإلتحادات الطالبيه من طالب الكليات الجامعيه المقيدون  •

 بها لنيل درجه البكالوريوس والمسددون لرسوم اإلتحاد.

ا برئاسه األستاذ الدكتور عميد يشكل مجلس إتحاد الكليه سنوي •

 الكليه أو من ينيبه فى ذلك من الساده أعضاء هيئه التدريس .

 رواد لجان مجلس اإلتحاد من أعضاء هيئة التدريس. •

  رئيس الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالكليه . •

 أمناء لجان مجلس اإلتحاد من الطالب . •

 ال تحاد.ينتخب المجلس من بين أعضائه من الطالب امينا ل •

يكون رئيس الجهررراز الفنى لرعرررايرررة الطالب برررالكليررره أمينرررا  •

 لصندوق المجلس. 

 

 .. أهداف اإلتحادات الطالبية •
 

تنميه القيم الروحيه واألخالقيه بين الطالب وتنميه روح القياده وإتاحه  الفرص لكل طالب  -1

 للتعبير عن رأيه.

 اكتشاف مواهب الطالب ومهاراتهم والعمل على تشجيعها وتنميتها . -2

بث الروح الطيبه بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئه التدريس والعاملين  -3

 بالكليه .

 نشر االنشطه الرياضيه والثقافيه والفنيه والكشفيه وتشجيع المتفوقين فيها . -4

 العلميه الطالبيه ودعم نشاطها . تكوين األسر والجمعيات -5

 اإلستفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع لما يعود على الوطن بالخير.  -6

 العمل على توثيق العالقات مع اإلتحادات الطالبية األخرى بكليات الجامعه. -7

 

ن اللجران * يعمرل مجلس إتحراد الطالب فى الكليره على تحقيق أهرداف اإلاتحرادات الطالبيره وذلرك م

 االتية التى يشرف عليها قسم رعلية الشباب بالكلية ..

 لجنة األسر                 -

 لجنة الجواله والخدمه العامه              -

 لجنة النشاط اإلجتماعي   -

 لجنة النشاط الرياضي                     -

 لجنةالنشاط الثقافي       -

                لجنة النشاط الفني           -

  اللجنة العلمية -
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في ضرروء البرنامج المعتمد  الكليةإتحاد طالب  سررياسررةبرسررم  الكليةيختص مجلس إتحاد طالب و

 من اللجان .

 تحاد الطالبلجان ا •

 
 لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب.. ▪

 

 . الكليةعلى مستوى  والطالبة المثاليةالطالب  مسابقةإجراء  •

 . الكليةلشطرنج على مستوى ا مسابقةإجراء  •

 عمل حمالت التبرع بالدم.  •

ية  • يةتنظيم الرحالت العلم قاف ية والث حاث  والترفيه قة االب للطالب . االشررررررتراك فى مسررررررراب

 دارة الجامعةإاالجتماعية والمقاالت التى تنظمها 

 

 ..اللجنه الرياضية ▪
 

لكليه وتوجيه الطاقات هى إحدى لجان اإلتحاد وتعمل على نشررررررر الوعى الرياضررررررى بين طالب ا

الطالبيه وتنميه المواهب والمهارات المختلفه لدى الطالب من خالل اإلشتراك في األنشطه الرياضيه 

 -كرة طائره  - سررلةكرة  -)كرة قدم المتنوعه وتشررمل : 

  -جودو  - مالكمة - مصرررارعة - طاولةتنس  --كرة اليد 

أرض  تنس - سررباحة -ألعاب قوى -تايكوندو   -كارتيه  

 رفع أثقال ( -إسكواش  -

   

تقام دوره تنشرررررريطيه فى بداية العام الدراسرررررري  •

وذلك بعد اإلعالن عنها إلختيار أحسن العناصر 

من الطلبه والطالبات اللذين يتقدمون إلى قسرررررم 

رعاية الشررباب ومن يقع اإلختيار عليه لتمثيل الكليه يقوم بإحضررار صررورتين ويسررتخرج له 

 .الجامعةمن كارنيه 

 

يضرررررا لقاءات ايام رياضررررريه خالل العام الدراسررررري مع الكليات األخرى والجامعات فى أتقام   •

مختلف نواحى النشرررررراط ..وكذا اإلشررررررتراك فى دورى كليات طب األسررررررنان على مسررررررتوى 

 الجمهوريه.

 

والطالبات أعضرررررراء الفرق  للطلبة الرياضرررررريةتقوم إدارة رعاية الشررررررباب بتوفير المالبس  •

 . الرياضية

 

بمنح الطالب الفررائزين بررالمراكز  لجررامعررةوم إادارة اتق •

وشهادات ميداليات الجامعة األولى على مستوى  الثالثة

 .تقدير
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يتم إادراج أسماء الطالب الفائزين بالدليل الرياضي على مستوى الجامعه ويكون من حقهم   •

والعريش وشررررم الشررريخ  بالغردقةاإلشرررتراك فى المعسررركرات والرحالت للمتميزين رياضررريا 

 نظير إشتراك رمزى . 

 

 .. الثقافية ةاللجن  ▪
 

 إقامة المهرجانات وعقد الندوات الدينيه والعلميه والثقافيه وإعداد وطبع المطبوعات . •

تنمية مواهب الطالب اللغويه واألدبيه فى الشعر.. المقال.. .الزجل... القران  •

النبوية الكريم ..األحاديث 

 .الشريفة

ب إقامة معارض للكت •

 . والدينية والثقافية العلمية

عمل مجالت ثقافيه دوريه  •

 بالكليه .

إتاحة الفرص لكل من يجد  •

فى نفسه الموهبه فى جميع المجاالت السابق ذكرها أن يشترك فى نفس المجال الذى ينمى 

 مواهبه.

 . والدينية الثقافيةودينيه لتنمية المواهب  ثقافيةعمل مسابقات  •

 اإلجازة الصيفيةت األولية للطالب خالل عمل دورات في اإلسعافا •

 

 

 اللجنة الفنية : ▪
 

هي إحدى أنشطة رعاية الشباب التى تهدف 

إلى إبراز وتنمية المواهب والقدرات الفنية 

التى من خاللها يمارس الطالب هواياتهم 

 -الخاصة وهي :

 

  : المسرحية الفنون •

لتمثيل  الطالبيةوتضم خير وأكفأ العناصر 

 . المسرحيةمهرجان الفنون فى  الكلية

 
 

 : الشعبية الفنون  •

الموسيقى وتهدف إلى إختيار العناصر  -الغناء-الكورال 

التي لها ميول في مجال الغناء والرقص  الفنيةوالمواهب 

 الشعبي والموسيقى . 
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  الفنون التشكيلية :  •

  .الرسم والنحت والتصويروتضم أكفئ العناصر التي لديها إبداع فني وذات مهارات خاصه في مجال 

 

 

 .. لجنة الجوالة والخدمة العامة ▪
 

 هى إحدى لجان اإلتحاد وتعمل على ..

 

إقامة المعسكرات الكشفيه المختلفه  •

 للطالب بهدف نشر الوعى الكشفى .

إقامة معسكرات الخدمه العامه التي تهدف  •

 إلى خدمة المجتمع والبيئه .

على معسكرات الخالء التي يعتمد الجوال  •

نفسه وينمى روح اإلنتماء للوطن 

 الثقافيةويمارس من خاللها األنشطه 

 .   والفنية والرياضية واإلجتماعية

 .. الجوال صادق .. مخلص .. نافع .. مطيع .. مؤدب .. رقيق .. ودود .. مقتصد .. نظيف ..   شجاع

 

 

 ةلالجـواشـعار 

 

م سم الله الرحمن الرحي   ب 

هم رن  وإ ب  مت   
ة  إ ت  ت 

هم ف 
ن  اهم هدى " " إ  دن   وز 

م ي   صدق الله العظ 
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 ..  لجنة األسر والرحالت ▪

 

إن األسررس التي تشرركل األسررره كنشرراط من 

مجموعة األنشررررررطه الشرررررربابيه لها إطار إجتماعي 

محدد يربطها بالمجتمع ويحددلها شرررركل التعامل مع 

المحيطين حتى يتجمع الشرررررباب داخل األسررررررة من 

والعمل االجتماعي المنظم خالل الهوايات المشتركة 

والنشررراط الرياضررري والثقافي الذى يشرررترك الجميع 

 في ممارسته .

 

 

  : ةاألسر الجامعي
هي مجموعه من الطالب يلتفوا حول رائدهم لممارسرررررررة األنشررررررطه المختلفه طبقا للوائح 

 ..-والقوانين وهيكل األسرة يشمل لجان األنشطة االتية:

 

 للجنة الثقافيةا لرحالتاإلجتماعية وا اللجنة

 الرياضية اللجنة الفنية اللجنة

 العلمية اللجنة
 

يفتح باب تسجيل األسر لكل كليه خالل الشهر االول من العام الدراسي على أن يكون أاخر موعد  -1

إلعتماد األسر من الجامعه نهايه شهر ديسمبر من كل عام وال يجوز الي أسرة مزاولة نشاطها إال 

 اعتمادها .بعد صدور قرار ب
 

يتقدم الطالب مقرر األسره ومعه طالب ممثل عن كل فرقه دراسيه للكليه إلى أحد األساتذه أعضاء  -2

هيئة التدريس بطلب رغبتهم فى تكوين أسره بريادة سيادتة ومرفق به أهداف األسره والبرنامج 

 المحدد للنشاط ومصادر التمويل الخاصه باألسره .
 

اذ الدكتور/ عضو هيئة التدريس دراسة البرنامج وإقتراح ما يراه سيادته من يتولى السيد األست -3 

 تعديالت بما يتمشى مع الروح الجامعيه والتقاليد واألعراف السائده فى محيط الجامعه .
 

يقدم الطالب بعد الدراسه إلى السيد األستاذ الدكتور عميد الكليه إلصدار قرار سيادته فى هذا الشأن  -4

 ة الموافقه على األسرة تتخذ اإلجراءات التاليه .وفي حال
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تعلن إدارة رعاية الشباب بالكلية عن قيام األسره بوضوح لجميع الطالب من خالل لوحات 

اإلعالنات وفي أماكن التجمعات الطالبيه وذللك فى مده أقصاها إسبوع من تاريخ موافقة السيد األستاذ 

 الدكتور عميد الكليه .

 

 

اإلنضررمام ألسررره شررخصرريا بطلب على النموذج المعد برعاية الشررباب  الراغب فيلب يتقدم الطا •

والعنوان ومعتمد من شررررئون الطالب واليجوز للطالب  الدراسررررية والفرقةيوضررررح فيه اإلسررررم 

 .أسرةاإلنضمام ألكثر من 

 

م يشترط في الطالب المتقدم إلنضمام األسرة أن يكون من الطالب المنتظمين الذي ينطبق عليه •

 شروط عضوية اإلتحاد .

 

 عضو. 100عضو وال يزيد عن 50ال يقل عدد الطالب عن  •

 

تعتمد األسماء من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكليه وترسل جميع أوراق األسرة إلعتمادها  •

 . الجامعةمن الجامعه وال تقوم األسره بمزاولة نشاطها إال بعد إعتمادها من 

 

للعمل الطالبى يكون  المنظمةمج المحدد لنشررراطها أو مخالفة اللوائح التي تخل بالبرنا األسررررة •

 وإدارة الجامعه وقف نشاطها وإلغاء تشكيلها . الكلية من حق السيد األستاذ الدكتور /عميد

 

 

 :برئاسة إدارة يشكل لكل أسره مجلس  ▪

 رائد األسره   السيد األستاذ الدكتور /           

 

 وعضوية كل من ..

 مقرر األسرة                             / الطالب

 أمين الصندوق                            / الطالب

 مقرري وممثلي الفرق واللجان                 / الطلبة

 

 

تعد كل أسره في شهر إبريل من كل عام تقرير عن نشاطها ويعتمد من السيد األستاذ الدكتور  ▪

 داد تقرير شامل عن جميع األسر ويرفع للجامعة.عميد الكليه ويتولى سيادته إع
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 مصادر التمويل الخاصة باألسر  :: ▪

 إشتراكات أعضاء األسر وتحدد بمعرفة أعضاء مجلس اإلداره . -1

 الدعم الذي يقدم من لجنة األسر بالكليه .-2

 التبرعات والهبات التي تقدم لألسره بشرط موافقة لجنة األسر وعميد الكلية . -3

 عتبر رائد األسره مسئوال مسئوليه كامله عن التصرفات المالية الخاصة باألسرة.   وي ➢

 

 

 أحكام عامة ▪

 رائد األسرة يكون أستاذا بالكلية . -1

 يمكن للرائد أن يختار نائبا له من الساده المدرسين أو المدرسين المساعدين . -2

 اعدين من الطالب .مقرر األسره وأمين الصندوق ومقرري لجان النشاط والمس -3

 ال يجوز للطالب اإلشتراك في أكثر من أسره وال يجوز ضم أعضاء جدد لألسره بعد إشهارها.  -4

 ال يجوز إقامة األسر على أساس فئوي أو عقائدي أو سياسي . -5

عند إقامة الحفالت الفنيه البد أن يكون المشتركين فى إقامة الحفل من طالب الكليه وال يستعان  -6

 رق أو أفراد من خارج الجامعه .بف

عند عقد الندوات الثقافيه أو الدينيه وإستضافة شخصيات من خارج الجامعه البد من أخذ موافقة  -7

الجامعه قبل موعد الندوه بوقت كاف ) عشرة أيام ( على االقل وذلك بتقديم طلب يرفق به صوره 

 موافقه األستاذ الدكتور عميد الكليه.

 

سره ممارسة نشاطها إال من خالل إتحاد طالب الكليه بأخذ موافقة لجنة األسر ال يجوز لأل -8

 واألستاذ الدكتور / عميد الكليه .

 تعتبر الجمعيات العلميه واألدبيه أسر طالبيه وتخضع لنفس الشروط السابقه. -9

وجود مشرفه  البد من مصاحبة السيد األستاذ الدكتور رائد األسره أو نائبه للرحالت والبد من -10

 من أعضاء هيئة التدريس أو رعاية الشباب فى حالة وجود طالبات .

 ينتهى نشاط األسر الطالبيه بانتهاء العام الدراسي . -11

 الجامعيةحة مخالفه وخروج عن اللوائح الالئيعتبر أي تصرف مخالف لما ورد من أحكام هذة  -12

 .الطالبيةإلتحادات  التنفيذية الالئحةفي  ويوقع على المتسبب العقوبات التأديبيه الوارده
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  اللجنة العلمية: ▪
 

تختص بعقررد النرردوات والمحرراضرررررررات والمؤتمرات العلميررة بهرردف تنميررة القرردرات العلميررة  ❖

 واالبتكارية 

 تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطالب  ❖

ما ❖ لدعم ال ية والعمل على توفير ا دي والفني تشررررررجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العمل

 لها .

 العمل على توفيرفرص التبادل والتدريب العلمي والطالبي خارج وداخل الوطن ❖

 العمل على نشر االبحاث واالبتكارات في المجاالت العلمية  ❖

 .التنسيق بين طالب الكليات االنسانية والتطبيقية في مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلمي ❖

 

 

 
 

 تنبيـه هـــام ▪

مجالت (   -ندوات  -رحالت  -الشباب غير مسئوله عن إقامة أي  نشاط  ) رياضي إدارة رعاية

 برعاية الشباب وهى . . . . الرسميةيتم بين طالب الكليه بدون اإلجراءات 

 

 . الرسميةموافقة رعاية الشباب على إقامة النشاط بناء على اللوائح  -1

 

لشئون التعليم  الكليةالسيد األستاذ الدكتور  / وكيل موافقة السيد األستاذ الدكتور /عميد الكليه و -2

  ية.القانون المسئوليةوالطالبات يتحمل الطلبة والطالب على إقامة النشاط ومن يخالف ذلك من 
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 م   2017/  2016بالصور بعض انجازات العام الجامعى     ▪
 لقسم رعاية الطالب       

 

 نشاط  لجنة االسر  ✓
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط اللجنة الفنية ✓
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 نشاط اللجنة الرياضية: ✓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط لجنة الجوالة ✓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط اللجنه العلمية ✓
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 حفل الخريجين  ✓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط اللجنة التقافية ✓
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 نشاط اللجنة االجتماعية ✓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارفور طنطاحملة توعية ب ✓
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 ضمان الجودةوحدة 

 

 ضمان الجودة: •
هى الوسرررررريله للتأكد من أن المعايير األكاديمية ، المسررررررتمده من رسرررررراله الكليه،تم تعريفها 

وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظره لها سررررررواء قوميا أو عالميا وأن مسررررررتوى  جوده فرص 

ستوفى توقعات مختلف أنواع المستفدين من التعلم واألبحاث والمشاركه المجت معيه تعتبر مالئمه وت

 هذه الجهات.

 اإلعتماد : •
هو اإلعتراف الرذى تمنحررة الهيئررة القوميررة لضررررررمرران الجوده واإلعتمرراد للكليرره،إذا مراكرانرت 

تستطيع إثبات أن برنامجها يتوافق مع المعايير المعلنه والمعتمده وأن برنامجها يتوافق مع المعايير 

معلنه والمعتمده وأن لديها أنظمة قائمه لضمان الجوده والتحسين المستمر النشطتها االكاديميه ، ال

 وذلك وفقا للضوابط المعلنه التى تنشرها الهيئه.

 

 المبادئ التى ترتكز عليها عملية ضمان الجوده واإلعتماد: •
 

 التركيز علي الطالب. -1

 المجتمعيه من حيث:مخاطبة اإلحتياجات األساسيه للطالب والمشاركه  •

 توافر فرص العمل المالئمه. •

 مالئمة الفرص للمؤهالت العلميه. •

االختصرراصررات الجديده المطلوبه في سرروق العمل والتى ال تشررمل البرامج الحاليه أو وجود  •

 خرجين في إختصاصات ،زيادة عن متطلبات سوق العمل.

 .توحيد الرؤي واألهداف واإلستراتيجيات فى المجتمع التعليمى •

 القياده •
 

 مشاركة األفراد. -2

تعزيز المشرررررراركه الفعاله ومراعاة المسرررررراواه لجميع من لهم إرتباط بالتعليم دون تفرقه وإتاحه -3

 الفرصه ألن يستخدموا كامل قدرتهم لصالح التعليم والمجتمع بأسره.

كون األحكام إتخاذ القرارات ) تبني إتخاذ القرارات التى تعتمد علي الحقائق وتشجيع وفرض أن ت -4

 مبنيه على الحقائق ومنطقيه(

 التحسين المستمر )اإللتزام بالتجاوب مع تغير اإلحتياجات( -5

 التركيز على العمليات )اإلهتمام بالعمليات والطرق إلى جانب المنتج أو المخرجات( -6

ء برامجها النتائج التعليميه المسررتهدفه )هى الفهم والمهارات التى تسررتهدفها المؤسررسررة من ورا -7

)التى تيسررررر الوصررررول إلي النتائج المسررررتهدفه المذكوره للبرنامج( المرتبطه برسررررالتها وتعكس 

 إستخدام معايير خارجيه قوميه أو عالميه بمستوى مناسب

 االستقالليه)إحترام مسئوليه المؤسسه عن أنشطتها األكاديميه( -8



74   
  

 

 

من مراجعين وطالب والمجتمع العام ، من  المنافع المتبادله )اتباع مدخل لمختلف المشاركين ، -9

 شأنه تعظيم الفائده من تطوير ونقل المعرفه والمهارات(

 

 

 

 

 

 دةوحدة ضمان الجو ▪
 

 

 

 

 

 

 

 مديــر الوحــدة :  ▪

 شيرين عبدالمولىأ.د /     
 

 الجهاز االدارى : ▪

 نيروز على زكى (1

هانى عادل عبد  (2

 المسيح

دينا ابراهيم  (3

 الصواف

 

بيانات عن وحدة  ▪

 الجوده :

 2005تاريخ قرار مجلس الكليه بانشاء الوحدة ابريل 

 

 رؤية الوحدة : ▪

أن تكون وحدة ضررررررمان الجودة ذات طابع متميز فى إدارة الجودة الداخلية بما يؤهل الكلية 

 لإلعتماد األكاديمى فى ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد . 

 رسالة الوحدة: ▪

مان  بالكلية الدعم الفنى للنهوض بجودة التعليم من خالل اإلرتقاء تقدم وحدة ضرررررر الجودة 

بكفاءة أعضرررراء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والحفاظ على مسررررتوى متميز من 

جودة المرافق والخدمات فى ضوء المعايير المرجعية القياسية ، والوصول بالبحث العلمى واألنشطة 
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ية فى ظل القيم األخالقية  األكاديمية وخدمة ماد األكاديمى للكل لدرجة المؤهلة لالعت المجتمع إلى ا

 الراقية. 

 

 

 أهداف الوحدة: ▪

جامعة طنطا إلى تقويم األداء األكاديمى  –تهدف وحدة ضرررررمان الجودة بكلية طب األسرررررنان 

لبيئررة وذلررك واإلدارى والمجتمعى لتطوير العمليررة التعليميررة والبحثيررة وخرردمررة المجتمع وتنميررة ا

  -للحصول على اإلعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد من خالل :

 

 نشر ثقافة الجودة الشاملة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب بالكلية .  -1

 

مجتمع مع الوحدات تبادل الخبرات واألفكار الخاصة بتطوير التعليم والبحوث وأنشطة خدمة ال -2

 المماثلة فى كليات الجامعات المصرية والعربية  واالستفادة منها فى تحقيق التطوير المنشود . 

 

التحقق من إسررررتيفاء الكلية متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضررررمان  جودة التعليم واإلعتماد  -3

 اعلية التعليمية.إلنشاء وتفعيل نظام ضمان الجودة فى محورى القدرة المؤسسية والف

 

كسررب ثقة المجتمع فى الخريجين  وذلك عن طريق التحسررين المسررتمر فى أداء خريجى الكلية  -4

 وفقا للمعايير القومية .

 

 وضع خطة تنفيذية لتحسين مخرجات التعليم و التعلم بالكلية ومتابعة تطبيقها .  -5

 

معاونى أعضررراء هيئة  –دريس عمل قواعد بيانات خاصرررة تتضرررمن السرررادة )أعضررراء هيئة الت -6

خريجى الكلية ( لتكون أسرررراس لدعم  –البرامج والمقررات  –طالب الكلية  –العاملين  –التدريس 

 اتخاذ القرار بالكلية . 

 

 تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل فى مجال الجودة الشاملة .  -7

 

 –معايير األكاديمية المرجعية للبرنامج التعليمى وضررررررع نظام لقياس وتقييم األداء بالكلية ) ال -8

فعالية إدارة  –األبحاث واألنشرررررطة العلمية األخرى  –المشررررراركة المجتمعية  –جودة فرص التعلم 

 الجودة والتحسين ( . 

 

اعداد ومراجعة التقارير الدورية والسرررنوية للتقييم الذاتى التى تعتبر كمرجع لالعمال التنفيذية  -9

 إلدارة الكلية .  المختلفة

 



76   
  

 

 

تقديم المتابعة المسررررررتمرة  لتقويم األداء ونظام ضررررررمان الجودة فى الكلية عن طريق تقديم  -10

المقترحات والتوصرررريات المختلفة إلعداد الكلية لالعتماد من الهيئة القومية لضررررمان جودة التعليم 

 واإلعتماد .

 

 

 أنشطه الوحدة : ▪

 إنشاء وحده ضمان الجوده بالكليه . .1

 مل هيكل تنظيمى للوحده وتوصيف وظيفى لألعضاء.ع .2

 إعداد رسالة ورؤية األهداف اإلستراتيجيه للكليه . .3

 إعداد رسالة ورؤية وأهداف الوحده منبثقه من رساله الكليه . .4

 عمال (. –عاملين  –هيئات معاونه –إعداد توصيف لكل هياكل الكليه )أعضاء هيئة تدريس  .5

 لكليه .توصيف البرامج التى تقدمها ا .6

 توصيف المقرارات . .7

 إعداد تقرير المقرارات الدراسيه . .8

 إعداد تقارير البرامج الدراسيه . .9

 . تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس وأقسام الكليه المختلفه.10

 . عقد العديد من ورش العمل لنشر ثقافة الجوده ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالكليه . 11 

 وير البحث العلمى بالكليه وربطه بالمجتمع .. وضع خطه لتط12

 . وضع الخطط االستراتيجيه لتطوير العمليه التعليميه بالكليه .13

. إعداد التقرير السنوى األول للكليه طبقا لنظم ضمان الجوده للمؤسسات التعليميه بناء على متطلبات 14

 اللجنه القوميه لضمان الجوده واإلعتماد .

 الذاتيه ) التقرير السنوى ( فى موعده . . تقديم السيره15

 

 ملخص ألنشطة الوحدة : ▪

إعداد وتهيئة خريجين متميزين فى العلوم األسررررراسرررررية على مسرررررتوى عال من الكفاءة العلميه 

والعمليه متحلين بأخالقيات المهنة لإلسهام فى تلبيه اإلحتياجات المهاريه والتقنيه للهيئات والمؤسسات 

قادره على المنافسرررررره وممارسررررررة المهام بجوده عاليه على المسررررررتوى اإلقليمى الصررررررناعة والعلمية و

والعالمى ؛ ومن ثم المساهمه فى حل مشاكل المجتمع العلميه والبيئيه باإلضافه إلى إثراء البحث العلمى 

   بخبرات فى مجاالت البحوث العلميه المتخصصه والدقيقه .
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  تكنولوجيا المعلوماتوحدة 
 

 

 

كلية طب االسررنان تعتبر 

من اوائرررل الكليرررات التى أخرررذت 

بالتقنيات الحديثة والتى تحاول 

من خالل وحررردة تطوير النظم 

تطوير اداء  (MIS)المعروفرررة 

العاملين بالكلية وتطوير االقسام 

التى تخرردمهررا وذلررك عن طريق 

شررربكات وقواعد بيانات مربوطة 

مع وحدة تطوير النظم بالجامعة 

الرابع وتقع الوحررردة برررالررردور 

أجهزة حاسرررب الى وطابعة ليزر وجهاز اسررركانر، وتشرررمل  6بجوار قسرررم الجودة وتحتوى على عدد 

 -خدمات الوحدة االقسام التالية:

 

 شئون الطالب -

 الدراسات العليا -

 شئون اعضاء هيئة التدريس -

 شئون العاملين و مرتبات الكلية  -

  

 الهيكل االدارى للوحدة
 

 مدير الوحدة            جيهان العليمى  /   الدكتور -

 مسئول شئون الطالب بالوحدة                  حنانالسيدة /   -

 مسئول الدراسات العليا بالوحدة              أمنية  السيدة / -

 مدخل بيانات                                          السيدة /  -
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 مهام الوداة ➢

  أوال : شئون الطالب:

ر الطالب وتعديلها على الجهاز وذلك الستخراج الكارنيهات االلكترونية من وحدة ادخال صو •

  .تطوير النظم بالجامعة

مراجعة جميع شررررهادات ميالد الطالب ومطابقتها بالنظام االلكتروني وذلك لطباعة شررررهادات  •

 مؤمنة صحيحة.

شئون ا • سليمها لقسم  سي لجميع الفرق وت لطالب ومراجعتها اعدادا جميع القوائم للعام الدرا

  .مع مسئولي كل فرقة

 اعداد كشوف رصد الدرجات الخاص باالمتحانات. •

اعداد أرقام جلوس الطالب وطباعتها وتسرررليمها على  مسرررئولى الفرق المختصرررة بها لتوزيعها  -1

 .على الطالب

  .إدخال نتائج جميع الفرق في نهاية العام الدراسي على نظام الكنترول االلكتروني -2

 وف الخريجين لقسم شئون العاملين وزارة الصحة .اعداد كش -3

 اعداد بيانات الخريجين وذلك الاسخرج وطباعة الشهادات. -4

        ثانيا : شئون أعضاء هيئة التدريس:

 تحديث البيانات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بشكل دائم ومستمر -1

 يةتعديل التخصصات الدقيقة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكل -2

 إدخال الدورات التدريبية الواردة من مركز التطوير )تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ( -3

إدخال الدورات التدريبية الداخلية الخاصررررة بالكلية لجميع أعضرررراء هيئة التدريس والمؤتمرات  -4

 واللقاءات العلمية .

 النظام االلكتروني. تحديث بيانات موظفي الكلية وهيئة التمريض لكي يتم استخراج بياناتهم من -5

 ثالثا : الدراسات العليا:

 دكتوراه(. -ماجستير  -إدخال البيانات الخاصة بطالب الدراسات العليا )دبلوم  -1

إدخال البيانات الخاصرررة بالمصرررروفات وأرقام وتواريخ القسررريمة الخاصرررة بالدفع واألعذار  -2

 والمخالفات والعقوبات المطبقة على الطالب . 

 لخاصة بالمقررات الدراسية للطالب . إدخال البيانات ا -3

تسرررجيل بيانات الرسرررائل العلمية  وهى بيانات المشررررفين والمحكمين الداخلين والخارجيين  -4

 واسم الرسالة باللغة العربية واالنجليزية . 

التسجيل من لجنة الدراسات العليا بالكلية  –إدخال البيانات الخاصة  بالموافقات على القيد  -5

 و الجامعة .

 تسجيل بيانات نتائج امتحانات الدراسات العليا  ومنح الدرجات العلمية للطالب .  -6

   :رابعا : نظام المرتبات

ادخال مفردات مرتب السررررادة أعضرررراء هيئة التدريس ومعاونيهم والسررررادة موظفي الكلية والعاملين 

 حتى يتم استخراج المرتبات لنظام الكترونى معروف .

 :املين: نظام اشئون الع خامسا

 مراجعة وتعديل بيانات الموظفين بالكلية وتزويد الوحدة ببيانات العمالة الموسمية الذين تم تثبيتهم .
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 مكتبة الكلية

 

المكتبة هى مركز علمى دائم لكل الدارسين والباحثين 

ومن اهم الوسائل التى استعانت بها االمم الراقيه فى نشر 

مد على تكنولوجيا العلوم والمعرفه .وأصرربحت المكتبه تعت

المعلومات بجميع انواعها . لذا فمكتبة الكليه هى مكتبة 

جامعيه متخصررصرره فى مجال طب األسررنان وهى موضررع 

اهتمام السررررررادة المسررررررئولين بالجامعه والكليه لكى تكون 

 دائما متقدمه ومتطورة فى جميع المجاالت . 

 
 

 

 

 مكتبة اللكيه تنقسم الى عدة مكتبات متخصصه .
 

 :  مكتبة الطالب :اوال 

الطالب هو المنتج والهدف االول بالجامعه والكليه ولذلك فان مكتبه الطالب تنال كل اهتمام لتقديم 

 خدمه على أعلى مستوى من الجوده منها ..

 . العلمية# توفير احدث الكتب 

 # توفير خدمة التصوير. 

 . للطلبة الخارجية االعارة# توفير خدمة 
 
 
 
 

 الخارجية للطالب: شروط االعارة 

o  وملىء بياناتها  المكتبةمن استمارة سحب 

o  العمل جهةوتعتمد من  الحكومةضامن ويكون من موظفى  االستمارةيوقع على 

o  رقم  بةكد من دفع المصرررراريف بكتاللتأعلى االسررررتمارة  بالكليةاعتماد قسررررم شررررئون الطالب

 للطالب .الفرقة الخاصة واثبات  القسيمة

o  مع تقديم صورتين  المطلوبةبعد إلستيفاء البيانات  االستمارةتقديم 
 
 

 :  المكتبة السمعبصرية : نياثا

 تعتبر المكتبة السمعبصريه بمثابة مركز علمى بالكليه وتحتوى على أحدث األجهزه العلميه وبها ..

 

 قاعة لعرض االفالم العلميه . •

 عقد الدورات التدريبيه والموتمرات.  •

 ر .مناقشه رسائل الماجستي •

 عمل السيمنار الخاص باالقسام . •

 محاضرات لطلبه الدراسات العليا.  •
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 :  المكتبة الرقمية او مكتبة المستقبل : ثالثا

اجهزة حاسررب الى مخصررصرره  5توجد المكتبة الرقمية بغرفة داخل مكتبة الطالب وتحتوى على عدد 

                                                                   لعملها فقط .                                                  

 تم تخزين كل الكتب العلمية والمجالت العلمية والرسائل الجامعية على الحاسب االلى  •

 يتم التفعيل حاليا بالمكتبة الرقمية . •

 

 

 :  معمل الحاسب اآللى:  رابعا

للطلبة وذلك في حالة تعذر  onlineمتحانات حاسرررررررب الى وذلك إلجراء اال 80ويحتوى على عدد 

 إجراء االمتحانات بالكلية للظروف الطارئة.

 

 

 الجهاز االدارى بالمكتبة ➢

 السيد / أشرف حسن خضر

 وثائق ومكتبات بدرجة مدير عام كبير أخصائيين -مدير مكتبة الكلية     

 

             دعاء محمد كمال /ة السيد

 ومكتبات بدرجة مدير عاموثائق  كبير أخصائيين    

               نعمات سامى سليمان/  السيدة

 شئون إدارية بالمكتبة    

 

 المكتبة السمعية والبصرية ▪

                       الصعيديعبد اللطيف خالد  / السيد

 وثائق ومكتبات بدرجة مدير عام كبير أخصائيين    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



81   
  

 

 

 التربية العسكرية

 ربية العسكريةنبذة عن الت ❖

تعتبر التربيه العسرررركريه ماده اسرررراسرررريه من مواد الدراسرررره فى مرحلة التعليم الجامعى طبقا 

م وتهدف دراسرررة مادة التربية العسررركرية إلى غرس روح الوالء لدى  1973لسرررنه  46للقانون رقم 

تحمل شرررباب مصرررر وتنمية الوعي العسررركري لدى الطلبة مما يسررراعد على تنشرررأة اجيال قادره على 

المسرررررئوليه بداية من تأدية الخدمه العسررررركريه وانطالقا إلى تحمل المهام الوطنيه المختلفه في كافة 

 المجاالت .
 

وتعلن إدارة التربية العسررركرية بجامعة طنطا عن مواعيد عقد دورات التربيه العسررركريه قبل 

لتربيه العسرررررركريه بداية هذه الدورات بوقت كافي عن طريق اعالنات توضررررررع فى لوحة اعالنات ا

بالجامعه وأيضرررررا فى لوحة االعالنات المتعددة والمنتشررررررة داخل الحرم الجامعى وايضرررررا توزع هذة 

 االعالنات على إدارة شئون الطالب بكل كليه .
 

لذا يجب عليك عزيزى الطالب بمجرد دخولك إلى الحرم الجامعى وانتظامك فى الفرقه األولى 

إنعقاد هذه الدورات وتخطط لنفسررررررك من اآلن الميعاد الذي يناسرررررربك أن تبادر بالتعرف على مواعيد 

 وتتقدم قبله بشهر على االقل الى إدارة التربيه العسكريه بالجامعه ومعك اآلتى .....

 

 عــــدد •

 ألوان  4x6مقاس  صورة شخصية حديثة 2

 صورة كارنية الكلية 1

    صورة البطاقة الشخصية 1

 بتسجيلك في الدوره المناسبه طبقا للكثافه المحدده لها من الطالب .لكى يتم ملئ النموذج الخاص 

 مفردات زي التربيه العسكريه ::: •

 قميص كحلى / لبنى سادة .                                                  -1

 بنطلون كحلى / أسود سادة .  -2

 حذاء جلد أسود / كحلى .  -3
 

 بيه العسكريهحاالت اإلعفاء من مادة التر  ❖

يعفى من التربيه العسكريه كل من هو غير الئق طبيا بعد الكشف الطبى علية عن طريق القومسيون  

 الطبى بالجامعة محول بخطاب من إدارة التربيه العسكريه .

 ويعتبر الطالب غير الئق طبيا فى الحاالت اآلتية فقط :: •

 األمراض العضوية بالقلب . -ا

 لظاهرة .األمراض العقلية ا -ب

 شلل األطفال أو بتر أحد األطراف . -ج

 فقد اإلبصار . -د

من أنهى خدمته بالقوات المسلحه أو الشرطة المدنية أو مازال يخدم بهما  أو أمضى ستة أشهر  -2

 فأكثر بخطاب يفيد ذلك .

 الطالب ذو الجنسية المزدوجة  . -3

 الطلبة المتخذ ضدهم إجراء من جهات أمنية . -4
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 ت دورات التربية العسكريةتوقيتا ❖

 اثناء الفصل الدراسى االول -

 دورات استثنائيه للطلبه المتخلفين عن التجنيد طبقا للخطط •

 دورات عادية اثناء اجازه نصف السنه •

 اثناء الفصل الدراسى الثانى -

 دورات استثنائيه للطلبة المتخلفين عن التجنيد •

 دورات اثناء اجازة اخر العام •

 

 عزيزى الطالب ➢

سارع بحجز مكان لك فى أحد دورات التربيه العسكرية ألن ذلك لفضل بكثير من تأجيلها إلى 

السررنوات التاليه حيث ان تأجيلها قد يؤدى بك إلى تأجيل تجنيدك لمدة سررنة أوأكثر ) شرررط أسرراسررى 

 لقبول أوراقك فى منطقة التجنيد شررررهادة المؤهل الدراسرررري والتي لن تحصررررل عليها إال بعد إجتيازك

دورة التربية العسرررركرية بنجاح ( وأيضررررا قد يضرررريع عليك ذلك التأجيل فرصررررة لإلعفاء النهائى من 

 الخدمة العسكرية فى حالة تقديم أوراقك إلى منطقة التجنيد مع أقرانك فى نفس الوقت .

 

وتهيب إدارة التربية العسرررركرية بجامعة طنطا جميع الطلبة الذكور المنتظيمين والمنتسرررربين 

الحرص على مصلحتهم بالمبادرة والنوجة إلى مقر اإلدارة بمبنى كلية الحقوق إلستفسار  من منطق

عن أية أسررئلة من شررأنها توضرريح مفهوم التربية العسرركرية للطالب وتزويدة بالمعلومات الكافية عن 

 مواعيد الدورات المختلفة التى تناسررب مواليد النصررف األول من السررنة وأيضررا مواعيد الدورات التى

 تناسب مواليد النصف الثانى من السنة .

 

 

  وهللا نسأل أن يوفقتا إلى خدمة أبنائنا الطالب    .....

 مع تمنياتى بدوام التوفيق والنجاح

 

 

 العميد / 

 جامعة طنطا -مدير إدارة التربية العسكرية 
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 ةمركز اللياقة البدني

 

 

 عزيزى الطالب: ➢

 

ولون الرياضرررره وتدريبات االياقه البدنيه أثناء الدراسررررة يكونوا لقد ثبت أن األشررررخاص الذين يزا

 أكثر يقظة وإنتباها ومؤهلون ألن يكون تحصيلهم العلمى أفضل من غير الممارسين .

وقد إهتمت جامعة طنطا بهذا المجال فأنشررررررأت مركز اللياقه البدنيه بالمجمع الطبى واآلن نرحب بكم 

 لمجمع الطبى ولكى تشترك بمركز اللياقة يتبع اآلتى:جميعا فى مركز اللياقه البدنيه با
 
 تسحب إستمارة اللياقة البدنية من المركز .  -1

( صورة 2يقوم الطالب بإستكمالها من الكلية وختمها بختام شعار الجمهورية مع إرفاق عدد )  -2

 شمسية . 

 يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب المشتركين بمشتشفى مبارك الجامعى .  -3

وم المركز باإلشتراك مع إدارة النشاط الرياضى بعمل البطاقات والكارنيهات الخاصة باللياقة يق  -4

 البدنية .

 وبالممارسة عليك اإلشتراك فى منتخب الجامعه للياقه البدنيه وإختيار أفضل العناصر .  -5

 

ثا يام الطلبرة وهي ) السرررررربرت / اإلثنين / اإلربعراء( والطرالبرات ) األحد /الثال ء / ومخصررررررص أ

 الخميس ( وقد إهتمت جامعة طنطا بك عزيزي الطالب في أثناء االجازة الصيفية .

 

 فيمكنك اإلشتراك بالمركز الصيفى للرياضة للجميع .    -
 

واأللعاب  -يد –سررلة  -طائرة -وفية تمارس جميع هوايتك الرياضررية مثل األلعاب الجماعية ) قدم    -

 ورحالت ( –ومسابقات  –إسكواش  –تنس طاولة  –ألعاب قوى  –الفردية 

 

التمرينات على يد متخصررررررصررررررين وعلى األجهزة فى مركز اللياقة البدنية وجود سرررررراونا للطلبة 

 والطالبات .
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 للتواصل بالكلية

 

www.tanta.edu.eg 

ww.facebook.com/tanta.universityw 

 

  0403335631 كلية طب األسنان               ليفونت -

              0403344173    كلية طب األسنان             فاكـس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إعداد

 أ.د/ فاتن أبو طالب
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

http://www.tanta.edu.eg/
http://www.facebook.com/tanta.university

