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          مجدى عبد الرؤوف سبع كلمة السٌد األستاذ الدكتور/ 

        

 رئيس جامعة طنطا           

 أبهائي الطالب اجلدد ...
 

، ويسعدنى أن أعبرر لمرم يطيب لى بداية أن أهنئكم بصفه خاصة بالعام الجامعى الجديد 
عن سعادتى بوجودكم ضرمن أسررة جامعرة طنطرا ، تلرن المنرارة التعليميرة الارامخة والترى 
أصررب ت ب ررح وا رردع مررن أعررر  الجامعررات المصررروة والعرنيررة ، وعلرريكم أن تجعلرروا مررن 
وجررودكم هي ررا هرصرره  متسرراب العلررم والمعرهررة ، والمارراركة ا يجابيررة هررى كاهرره ا ناررطة 

التى تعتبر بمثابه مناخًا خصبًا لتبادل اآلراء وا همار بعيدًا عن الترهيب والتنا ر  الطالبية
 وا قصاء وهرض الرأي الوا د ..

وعلرريكم أن تعلمرروا أننررا  روصررون هررى جامعررة طنطررا علررى ترروهير كاهرره ا مكانيررات لينررال 
ية ا برداع الطالب دراسة متميزة وهح معايير الجودة وا عتماد ، كذلن  روصون على رعا

 وتنمية المواهب لخلح جيل مبدع ومبتمر.
وعلرريكم أن تتخررذوا مررن الخلررح الاررويم سررال ًا هررى تطلعكررم ل يرراع أهضررل ، ه رصرروا علررى 
إعالء قيم ا جت اد والتفو  وا نتماء ل ذع الجامعة وللوطن المبير الذى ي تضننا جميعرًا 

با مرل وا صررار والرةبرة هرى  ، تلن الاريم الترى ن ررص علي را هرى تلرن المر لرة المفعمرة
صررياةه مسررتابل أهضررل لمصرررنا الحاليررة صررا بة المجررد الماررر  الضررارب هررى أعمررا  

 التاروخ .
وأعلموا أن النجاح الذى ينتظركم هى  يراتمم العلميرة لريس بالصرعب أو المسرت يل ولمنره 

                                                                                                                    ي تاج إلى ج د ومثابرع                                                   
 وسدد خطاكم .. مع خالص متهياتى لكم بدوام الهجاح وفقكم اهلل 
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            الرفاعى السٌد مبارن     كلمة األستاذ الدكتور/ 

 لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجامعة 

 أبهائي وبهاتي طالب كلية طب األسهان ...

 

 

أتارردم لمررم ب صررد  الت ررانى وأطيررب مررب بدايررة إاررراقه العررام الجررامع  الجديررد ، يطيررب لرر  أن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ا منيررررررررررررررات بعررررررررررررررام دراسررررررررررررررى موهررررررررررررررح  رررررررررررررراهال بالعطرررررررررررررراء ومكلرررررررررررررراًل بالنجرررررررررررررراح                                                           

ستابل مار  كما أود أن أر ب ب بنائى الطلبة والطالبرات الجردد الترى ي مل هى طياته ا مل بم

 تتارف الملية بإستابال م  ول مرة ليصب وا جزءًا هامًا من نسيج الملية .

ه هال ومر بًا بكم هى عام دراسى جديد تت نون هيه لمر لة جديدع من الت صيل العلمى المتميز 

عرهره والمثرابرع وا جت راد ، وذلرن  ننرا علرى يارين بر ن وةرس الايم النبيلة من خالل العلرم والم

العصر هو عصر المعرهره والت صريل العلمرى الخرال  ونردون هرذع ا سرس لرن نسرتطيب موامبرة 

ال يرراع الجديرردع بكررل ت ررديات ا التانيررة والمعرهيررة ، وتضررم المليررة مجموعررة متميررزة مررن أعضرراء 

مرن الخبررع والمفراءع ممرا يرنعكس علرى بنراء هيئة التدروس وال يئة المعاونة علرى درجرة عاليرة 

اخصية الطالب علميًا وهمروًا وتموون اخصيته الم نية ، وهذا إلى جانب ا مكانيات الضرخمة 

عداد خرروج  والتس يالت التى تادم ا إدارة الملية لت ايح أهداف الجامعة ورؤوت ا المستابلية وا 

 مؤهل لسو  العمل .

جامعة طنطا التى تؤمن ب نه ال بااء بدون رقى بدون عمرل  –أر ب بكم هى كلية طب ا سنان 

وعليه هإننى أادد على ضرورة مواصلة الج د لت ايح أسمى الحايات العظيمة وهى طلب العلرم 

مساب المعرهه  تى تستطيعون مواج ه ت ديات المستابل .   وا 

 نا العزوزة .وأخيرًا وليس أخرًا أتمنى لمم التوهيح والسداد لرهب ا ن الجامعة ومصر 

 وكـل عـام وأنتـم خبري
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  عبٌر مصطفى دراج كلمة األستاذ الدكتور/ 
                         الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ووكٌل  عمٌد الكلٌةالمائم بعمل 

 ... األسهانأحبائى طالب كلية طب             

أهاًل بكم هرى كليرتمم ونيرتمم الثرانى كليرة طرب ا سرنان 

_ جامعة طنطا ، تسعى الملية دائمًا لإلهتمام بالموادر الابابية مرن أبنائ را الطرالب 

مررن خررالل تاررديم خدمررة تعليميررة متميررزة  عررداد جيررل متميررز مررن أطبرراء ا سررنان 

 قادرون على موامبة سو  العمل .

لإلهتمررام بمختلررن النرروا ى العلميررة والعمليررة وا ناررطة الطالبيررة كمررا تسررعى أيضررًا 

الثااهية وا جتماعية ودعم النوا ى ا نسرانية وكاهرة سربل التررابن برين أبنراء المليرة 

 وأعضاء هيئة التدروس وا دارة .

لمم منى خالص الت يات وا منيات بدوام الرقى والتفو  والتميرز هرى جميرب مجراالت 

 …إلى التادم لبلدنا ال بيبة مصر  ال ياع والسعى

 

 وفقكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 الطب بكلية ملحقة وكانت 37/4731 الجامعى لعاما فى طنطا بجامعة األسنان طب كلية  أنشئت

  بموجمب الطمب كليمة عمن فصملها تمم 37/4733 الجمامعى العمام وفمى..  لهما تماب  كقسمم

 إلى ةمؤقت بصفة انتقلت ثم بذاتها مستقلة لتصبح 17/41/4737  فى  4111 رقم القرارالوزارى

 . الدائم تجهيزمقرها من اإلنتهاء لحين الشاملة العيادة

 كليات ثالث أولى األسنان طب كلية مكانت4791 إبريل فى الطبى  المجم فتتاحا وعند

 والصيدلة الطب كليتى توسطت حيث يدالجد موقعهن إحتللن

 وبهاأحدى ةالعلمي النظم دثحأ على شيدت طوابق سبعة من األسنان طب كلية مبنى ويتكون

 .مختلفا   عشرقسماعلميا  

 األسنان طب مهنة بمستوى اإلرتقاء على إلنشائها األولى اللحظات منذ الكلية حرصت ولقد

 بفتح قامت بل فحسب األسنان أطباء من ممتازة نخبة بتخريج الكلية تكتفى لم ذلك سبيل وفى

 .المختلفة التخصصات فى العليا اساتللدر القيدب با
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 لسممادةا خممالل مممن ولكنهمما للكليممة األوحممد الهممد  هممو لمتخصصممينا األطبمماء تخممريج يكممن ولممم

 تقوم حيث م المجت خدمة فى وفعالة مؤثرة بدرجة تسهم ومعاونيهم بالكلية التدريس هيئة أعضاء

 مسماهمة المختلفمة الكليمة بأقسمام مجانما لعالجهمم وميماي األسنان مرضى من كبيرة أعداد باستقبال

 . الوطن أبناء عن المعاناة ورف  الصحى لمستوىا رف  فى منها

 مسمح بعممل تقوم الكلية ولكن فقط االقسام داخل ضىالمر خدمة على الكلية نشاط يقتصر ولم

 ذلمك فمى بمما الجمهوريمة أنحماء المى طبيمة قوافمل وتنظميم بالمحافظمة المحيطمة القمرى علمى طبى

 جهماوعال المنماطق همذ  فمى المنتشمرة سمنانواأل الفمم أمراض ميدانياعلى للتعر  النائية المناطق

 تمتلكهما والتمى وسمطاأل الشمر  فمى األسمنان بوحمدات مجهمزة سميارة أحدث طريق عن ذلك ويتم

 .ةمريكياأل المعونة هيئة من كمنحة الكلية

 ثممم العلميممة المسممتويات أحممدث علممى فكممينوال والوجمم  الفممم لجراحممة الممداخلى القسممم افتتمماح وتممم

 .الخاصة االحتياجات ذوى لخدمة وحدة وانشاء بالليزر والعالج االقتصادى العالج

 5( ويتكمون ممن  1لكليمة طمب األسمنان الملحمق بمالمبنى   (  2تم اإلنتهاء من إنشماء مبنمى   

قاعممة تدريسممية ( وتممم تجهيممز  علممى أحممدث الممنظم ليخممدم  1عيممادات    2معامممل    2طوابممق   

 العملية التعليمية والعالجية المقدمة من الكلية .
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 سؤ٠خ اٌى١ٍخ ٚسعبٌزٙب ٚاأل٘ذاف اإلعزشار١د١خ
 

  -اٌشؤ٠ـخ  :

 رىْٛ و١ٍخ ِؼزّدح أوبد١ّ٠بً ِٚز١ّصح فٟ ؽت اٌفُ ٚاألظٕبْ ِؾ١ٍبً ٚإل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً .أْ 

  -: اٌشعبٌخ

عبِؼنخ ؽٕانب ثزينس٠ظ ؽج١نت أظنٕبْ ؽجمنبً ٌٍّؼنب١٠س اٌم١ِٛنخ األوبد١ّ٠نخ  –رٍزصَ و١ٍخ ؽت األظنٕبْ 

اٌّسعؼ١خ ٠ٍجٟ اؽز١بعبد ظٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٟ ٚاإلل١ٍّنٟ ٚإعنساب ثؾنٛس ػ١ٍّنخ ِجزىنسح فنٟ إؽنبز 

 اٌم١ُ األخالل١خ ٚرمد٠ُ خدِبد ِغزّؼ١خ ِز١ّصح.

 اال٘ذاف اإلعزشار١د١خ 

 .المستمر األكاديمي االعتماد عمى لمحصولالتعميم  جودة ضمان .1

 .الدراسية والمقررات التعميمية البرامج تطوير .2

 .واالبتكارية اإلبداعية القدرات وتعزيز العممي البحث تطوير .3

 .االجتماعية المسئولية قيمة إعالء و فعالة مجتمعية مشاركة .4

 .بالكمية العام الوظيفي الرضا وتحسين زيادة .5

 .بالكمية البشرية الموارد تنمية .6

 .التقويم طرق  وتحسين المتابعة نظم تفعيل .7

.لمكمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التنافساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمميزات االرتقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء .8
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 اٌفزشح اٌٛظ١فخ االعُ ِغٍغً

 ثبإلؽشاف ٚلبَ ٌى١ٍخ بِإعغ اٌسنشٞ ِسّٛد 1

 ومغُ ألعٕبْ هجب و١ٍخ عٍٝ

 اٌجؾشٜ اٌطتٌى١ٍخ  ربثع

 1793/1794 اٌدبِعٟ اٌعبَ

 ززٝ 11/7/1712ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ ٍ٘ٙٛي ٔبخٝ دمحم/د.أ 2

2/11/1714 

 ئٌٝ 5/5/1714  ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ وبًِ ئثشا١ُ٘ فإاد/ د.أ 3

33/13/1715 

 1716/1719 اٌدبِعٝ اٌعبَ اٌى١ٍخ عٍٝ ِؾشفب   إٌدبس عجذاٌجبعو/ د.أ 4

 1719/11اٌدبِعٝ اٌعبَ اٌى١ٍخ عٍٝ ِؾشفب   عّشغبسثٛ ٔج١ً/ د.أ 5

 11/17 اٌدبِعٝ اٌعبَ اٌى١ٍخ عٍٝ ِؾشفب   اٌفطبهشٜ زبِذ/د.أ 6

  23/11/1717ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ اٌجغذادٜ ِسّٛد ٠س١ٝ/د.أ 9

 11/12/1771ئٌٝ

 ئٌٝ 12/12/1771 ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ دمحمدمحمٔقبس/ د.أ 1

11/12/2334 

 1/3/2335 ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ فذلخ عجذاٌفزبذ/د.أ 7

 31/9/2336اٌٝ

 ئٌٝ 33/13/2336 ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ دمحمغ١ُٕ ؽىش٠خ/ د.أ 13

 7  /13 /2313. 

 12/1/2311 ِٓ ٌٍى١ٍخ ا  ع١ّذ سؽبد أ١ِٓ دمحم ٘ذٜ/ د.أ 11

  31/9/2311ززٝ

 ززٝ األْ  9/1/2311ِٓ  لبئُ ثعًّ ع١ّذ اٌى١ٍخ أ.د/ عج١ش ِقطفٝ دساج  12

 مير إىػاَٜا الطادٗ عنداٛ الللٔ٘
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 والطالب التعليم لائون  الملية وكالء:  أوال

 اٌفزشح االعُ ِغٍغً

 33/13/1715ززٝ 11/1/1715 ِٓ أ١ِٓ ِسّٛد دمحم/ د.أ 1

 14/1/1719 ززٝ 12/1/1715 ِٓ دس٠ٚؼ أزّذ عب١ِخ/ د.أ 2

 22/11/1717 ززٝ 15/1/1719 ِٓ اٌجغذادٜ ِسّٛد ٠س١ٝ/ د.أ 3

 31/3/1771 ززٝ 21/12/1717 ِٓ عع١ذ ِسّٛد زٕفٝ/ د.أ 4

 1774/ 6/ 33 ززٝ 1771/ 9/ 1 ِٓ عجذاٌعبهٝ ساغت دمحم عبدي/ د.أ 5

 2333/ 6/  33 ززٝ 1774/ 9/ 1 ِٓ عجذسثٗ اٌغ١ذ ٠س١ٝ زغ١ٓ/  د.أ 6

 11/7/2333 ززٝ 11/7/2333 ِٓ اٌزٛٔٝ خ١ّظ دمحم/ د.أ 9

 16/1/2331 ززٝ 16/1/2335 ِٓ دمحم ِقطفٝ ِدذٜ/ د.أ 1

 

 33/11/2311 اٌٝ 12/2331/ 1 ععٛدٜ ئثشا١ُ٘ زغ١ٓ/ د.أ 7

 17/1/2314 ززٝ 1/12/2311 ِٓ خ١ٕذ دمحم ثش٠ب/  د.أ 13

 31/9/2319ززٝ 23/1/2314 ِٓ أث١ٍّ٘ٛخ عجذاٌّد١ذ ٔب٘ذ/  د.أ 11

 ززٝ األْ  3/13/2319ِٓ  أ.د / عج١ش ِقطفٝ دساج  12


 
 
 
 
 
 
 
 

 مير إىػاَٜا الطادٗ ّكالٛ الللٔ٘
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 والب وث العليا للدرسات الملية وكالء:  ثانيا
 اٌفزشح االعُ ِغٍغً

           23/12/1717 ززٝ 15/1/1719 ِٓ دس٠ٚؼ أزّذ عب١ِخ/ د.أ 1

 23/12/1771 ززٝ 21/12/1717 ِٓ عذط زغٓ أ١ِٕخ٘بُٔ/ د.أ 2

 11/12/1771 ززٝ 21/12/1775 ِٓ ٔقبس ِغعذ دمحم/ د.أ 3

 1/2/2335 ززٝ 16/5/1777 ِٓ فذلخ عجذإٌّدٝ عجذاٌفزبذ/د.أ 4

 

 27/13/2336 ززٝ 3/1/2335 ِٓ غ١ُٕ دمحم ؽىش٠خ/ د.أ 5

 3/1/2337 ززٝ 2/7/2331 ِٓ اٌؾش٠ف عجذاٌس١ّذ/ د.أ 6

 2312/ 7/11 ززٝ 2337/ 11/  13 ِٓ اٌدٕذٜ دمحم ٘ذٜ/ د. أ 9

  31/9/2311ززٝ  2312/ 11/ 13 ِٓ دمحمعزّبْ ٚداد/  د.أ 1

 2018/11/26ززٝ  12/1/2311ِٓ  أ.د / ِٕبي أزّذ األث١بسٜ  7

 ززٝ األْ  13/1/2317ِٓ  اٌؾ١خ دمحم عٍٝ أ.د /  13
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 البيئةتنمية و  المجتمب خدمة لائون  الملية وكالء:  ثالثا

 اٌفزشح االعُ ِغٍغً

 1775/ 2/  24 ززٝ 2/1772/  15 ِٓ عجذاٌشز١ُ أِبي/ د.أ 1

 2331/ 2/  24 ززٝ 1775/  2/  25 ِٓ ساغت عبدي/ د.أ 2

 2332/ 13/  25 ززٝ 2331/ 3/  29 ِٓ ٕ٘ذاٜٚ فبهّخ/ د.أ 3

 23/3/2337ززٝ 2333/ 3/  23 ِٓ ؽ١ٙت فإاد/ د.أ 4

 11/2312/  7 ززٝ 2337/ 11/ 13 ِٓ هللا خبة ِخزبس ففبء/ د.أ 5

  31/9/2319 ززٝ 2312/  11/  13 ِٓ اٌغع١ذ فبمً/ د.أ 6

 ززٝ األْ  24/7/2319ِٓ  أ.د / دمحم ِأِْٛ اٌؾ١خ  9
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 عجذاٌظب٘شاٌغش٠ت زّذٜ/ اٌغ١ذ 1

 اٌؾؾزبٜٚ فبسٚق/ اٌغ١ذ 2

 أععذ فجشٜ/ اٌغ١ذ 3

 ٘ذ٘ذ عجذاٌمبدس/ اٌغ١ذ 4

 ٔبخٝ ئثشا١ُ٘ ِسفٛظ/ اٌغ١ذ 5

 اٌطسبْ عثّبْ ١ٌٍٝ/ اٌغ١ذح 6

 عٛك عجذاٌس١ٍُ دمحم/ اٌغ١ذ 9

 اٌجشثشٜ اٌدٛ٘شٜ أزّذ/ اٌغ١ذ 1

 اٌذٚاط سمب دمحم/ اٌغ١ذ 7

 عثّبْ عجذاٌفزبذ عثّبْ/ اٌغ١ذ 13

 عٕبْ ئثشا١ُ٘ اٌجذٜٚ اٌغ١ذ/  اٌغ١ذ 11

 عّشاْ عشفٗ زغٓ/  اٌغ١ذ 12

 اٌّشاعٟ دمحم دمحم/ اٌغ١ذ 13

 اٌغ١ذ / دمحم اٌغ١ذ اٌعؾّبٜٚ  14

 مير إىػاَٜا أمياٛ الللٔ٘
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 اٌدزٚس عالج لغُ سئ١ظ أزّذ زغ١ٓ ٌج١ت/ د.أ

 اٌزسفظٟ اٌعالج لغُ سئ١ظ ٚداد دمحم عزّبْ/ د.أ

 اٌفُث١ٌٛٛخ١ب لغُ سئ١ظ زغٕبء فإاد عجذ اٌعض٠ض/ د.أ

 اٌزؾخ١ـ ٚهشق اٌٍثخ ٚأِشاك اٌفُ هت لغُ سئ١ظ ععٛدٜئثشا١ُ٘  زغ١ٓ/ د.أ

 ٚاألؽعخ

 اٌقٕبع١خ اإلعزعبمٗ لغُ سئ١ظ اٌؾ١خ دمحم عٍٝ/د.أ

 االعٕبْ رم٠ُٛ لغُ سئ١ظ اٌؾٛسثدٟ ِقطفٝ ئ٠ّبْ/ د.أ

 اٌؾبيعجذ اٌسى١ُ دمحم / د.أ

 

 اٌفُ خشازخ لغُ سئ١ظ

 االهفبي اعٕبْ هت لغُ سئ١ظ ا١ِٓاٌغ١ذ  زبرُ/ د.أ

 ٌالعٕبْ اٌس٠ٛ١خ اٌّٛاد لغُ سئ١ظ أعبِخ ِسّٛد عجذ اٌىش٠ُ / د.أ

 اٌزشو١جبد اٌثبثزٗ لغُ سئ١ظ ِسّٛد عجذ اٌغالَ ؽىً/ د.أ

 أِشاك اٌفُ لغُ سئ١ظ اٌؾبِٝفجسٝ  ئ٠ّبْ/ د.َ.أ

 

 لٔ٘بالل اٛ الطادٗ ز٠ضاٛ اقأسطاو الللنٔ٘أمس
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 اٌزسفظٟلغُ اٌعالج 
 

 االضه الدزد٘ الْظٔفٔ٘

 اٌعشالٟ ع١ٍّبْ ؽٍجٟ  ِبخذح أعزبر 

 رٙبٟٔ ِسّٛد دمحم زّذٞ اعزبر  ِزفشغ

 زغ١ٓ  ٠س١ٝ اٌغ١ذ عجذ سثٗ اعزبر  ِزفشغ

 ِشفذ دمحم عالِخ اعزبر  ِزفشغ

 ِقطفٝ دمحم زغٓ ِزفشغ اعزبر

 ثش٠ب  دمحم صوٝ خ١ٕذ ِزفشغاعزبر 

 ئثشا١ُ٘ عجذ هللا اٌغ١ذعٍٝ  ِزفشغاعزبر  

 ٚداد  دمحم ٠غشٜ عجذ هللا عزّبْ ِزفشغاعزبر  

 اٌسغ١ٕٟ زغٓ ِٕقٛس فبهّخ اعزبر ِغبعذ

 دمحم مجدى مصطفى كامل ِذسط

 أؽشف دمحم عض اٌعشة ِذسط

 أعّبء أثٛ ثىش عجذ اٌٍط١ف ِذسط ِغبعذ

 اٌض٘شاء دمحم ِقطفٝ اٌّشزِٟٛ ِذسط ِغبعذ

 اٌغٕٝ أثٛ اٌفزٛذ ؽجًئ٠ّبْ عجذ  ِذسط ِغبعذ

 أزالَ عجذ اٌد١ًٍ ازّذ ِذسط ِغبعذ

 ١ٌٍٝ هب٘ش دمحم لؾمٛػ ِذسط ِغبعذ

 ٠بع١ّٓ دمحم هٗ زّٛدح  ِذسط ِغبعذ

 عبسح ازّذ ِعٛك خبِع ِذسط ِغبعذ

 ازّذ دمحم  ع١ذ اٌذ٠ت ِذسط ِغبعذ 

 خٍٛد اٌغ١ذ ِشعٝ ِذسط ِغبعذ

 

ّ اهلٔٝ٘ امللاّى٘   التدزٓظالطادٗ أعضاٛ ٍٔٝ٘
 باالسطاو الللنٔ٘ بالللٔ٘ 
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 ١ِبدٖ عجذ اٌعبهٝ اٌغ١ذ ِذسط ِغبعذ

 ٕ٘ذ عٍٝ اثشا١ُ٘ ِذسط ِغبعذ

 ٘جخ اٌسغ١ٕٟ عجذهللا  أزّذ ِسّٛد ِع١ذ 

 ١ٌّبء عبدي عجذاٌعض٠ض ا١ٌّذأٟ هج١ت أعٕبْ ثبٌث

 ٠بع١ّٓ أزّذ ئثشا١ُ٘ اٌمبمٟ هج١ت ِم١ُ 

 مسٝ فالذ ئثشا١ُ٘ ِٕقٛس هج١ت ِم١ُ 

 ئ٠ٕبط ِقطفٝ لٕذ٠ً هج١ت ِم١ُ 

 ِشٚح سمب اٌّقٍسٝ سخت  هج١ت ِم١ُ 

 ٠بع١ّٓ زغٓ خّبي اٌذ٠ٓ أزّذ روٝ  هج١ت ِم١ُ 

 أ١ِشح ٔج١ً ِقطفٝ  هج١ت ِم١ُ 

 االء ععذ أثٛ هبٌت  هج١ت ِم١ُ 

 دمحم زّذٜ اٌزطبٜٚ  هج١ت ِم١ُ 

 دمحم عجذ اٌغٕٝ دمحم عجذ اٌغٕٝ  هج١ت ِم١ُ 

 أثشاس فزسٝ ع١ذ أزّذ  هج١ت ِم١ُ 

 أًِ ٠س١ٝ ِسّٛد عشٚس  هج١ت ِم١ُ 

 ئعشاء أزّذ عجذ اٌغ١ّع  هج١ت ِم١ُ 

 ٔٛس٘بْ هٍعذ اٌجٍزبخٝ  هج١ت ِم١ُ 

 

 

 لغُ عالج اٌدزٚس
 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 حاتم عبدالحمٌد دمحم الحدٌنى استاذ

 عبٌر مصطفى عبدالغنى دراج استاذ

 دمحم ابراهٌم دمحم الشناوى استاذ 

 على محمود احمد فرج استاذ  متفرغ

 لبٌب ابوشنباحمد حسٌن  استاذ مساعد

 نفٌن على عطٌه شاهٌن مدرس

 والء دمحم اسماعٌل غنٌم مدرس

 دالٌا عبدالحمٌد دمحم شرٌف مدرس 

 دٌنا على دمحم على عطٌه مدرس مساعد

 تمى دمحم مختار عبدالعزٌز راضى مدرس مساعد 

 حنان دمحم مصطفى عرب مدرس مساعد 

 عبدالمنعم احمد عبدالمنعم الملشى مدرس مساعد

 دمحم فوزى على منصور مدرس مساعد

 سحر عبد هللا محمود فوده معٌد

 دمحم صالح الدٌن انور لٌثى معٌد

 راندا احمد عبده السبكى معٌد



 16  

 منى  دمحم عبد السمٌع محمود موسى معٌد

 اٌه احمد طه شهاب الدٌن طبٌب ممٌم

 مرٌم  أحمد دمحم الشرٌف طبٌب ممٌم

 دمحم مطارٌد أحمد إبراهٌم سالم طبٌب ممٌم

 ندى أحمد أبوالعنٌن حشاد طبٌب ممٌم

 هبه عاطف شفٌك مصٌلحى حسٌن طبٌب ممٌم

 ٌارا فوزى  طبٌب ممٌم 
  

  

  

  

  

 

 اٌزشو١جبد اٌثبثزخ لغُ 

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 دمحم عبدالمجٌد دمحم على عوض استاذ

 دمحم فرج احمد عٌاد استاذ

 شكلمحمود عبدالسالم  استاذ

 جابر ابراهٌم مسعود على استاذ  متفرغ

 دمحم صدٌك دمحم كامل صدٌك استاذ  متفرغ

 امانى دمحم احمد كورسٌل استاذ مساعد

 ولٌد دمحم عبدالمجٌد الشهاوى أستاذ مساعد

 هانى ابوالفتوح عبدالمحسن مدرس

 اشرف عبدالفتاح خلٌل عٌد مدرس

 فاطمه احمد حسانٌن مرسى مدرس

 دٌنا دمحم السٌد الشمفى مساعدمدرس 

 رضوى دمحم اشرف الدسولى مدرس مساعد

 شرٌف السٌد خلٌفه سلطان مدرس مساعد

 شرٌف مجدى عبدهللا الشرلاوى مدرس مساعد

 عبٌر عاطف ٌونس محمود مدرس مساعد

 غاده دمحم فرج عٌاد مدرس مساعد

 انغام ابراهٌم صادق الجندى مدرس مساعد 

 الحمٌد عبد المجٌد الجزاررانا عبد  معٌد

 رانٌا خضر احمد اسماعٌل معٌد

 شٌماء دمحم دمحم الطنطاوى معٌد

 منى عبد الرحمن عبد الحافظ مرسى معٌد

 مروه دمحم دمحم مجاهد طبٌب ممٌم 

 شٌماء مصطفى إبراهٌم عمر طبٌب ممٌم

 معاذ دمحم أسامه أحمد دمحم طبٌب ممٌم

 محمود رمضان دمحم  طبٌب ممٌم 

 بتول دمحم صالح طبٌب ممٌم 
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 لغُ أِشاك اٌفُ

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 امال دمحم خلٌل الدٌب استاذ

 عادل دمحم راغب عبدالعاطى استاذ  متفرغ

 ناهد عماد الدٌن عبده ابوعضمه استاذ  متفرغ

 هناء دمحم حسن الجزاٌرلى استاذ  متفرغ

 منصور وفاء عبدالرحمن مصطفى استاذ  متفرغ

 اٌمان محى الدٌن ابراهٌم مجاهد متفرغ استاذ 

 اٌمان صبحى عبده الشامى استاذ  متفرغ

 سناء محمود أنٌس صالح استاذ  متفرغ

 شكرٌه دمحم اسماعٌل غنٌم استاذ  متفرغ

 السٌد  دمحم السٌد دراز استاذ مساعد

 حمدى عبدالمتجلى متولى عبدالعال استاذ مساعد

 عبدالعزٌز دمحم عٌسىاحمد  مدرس

 راضٌن حسن دمحم العطار مدرس

 هبه السٌد دمحم ٌوسف مدرس

 بسنت حمدى ابراهٌم ابوزٌد مدرس مساعد

 احمد نعمان على على المزٌن مدرس مساعد 

 اٌه عبدالغنى ٌوسف الحمزاوى مدرس مساعد

 ٌمنى صالح عبد العزٌز صالح  مدرس مساعد

 شلبىنورا عبدالنبى العرالى  معٌد

 مادونا عاطف مرلص معٌد

 

 لغُ خشازخ اٌفُ ٚاٌٛخٗ ٚاٌفه ٚاٌزد١ًّ

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 خالد عبدالحمٌد سعد العزب استاذ 

 دمحم عبدالحكٌم دمحم الشال استاذ

 محمود السٌد دمحم خلٌفه استاذ 

 عبدالفتاح عبدالمنجى عبدالفتاح صدله متفرغ  استاذ

 مناى دمحم سٌد شوشاندمحم  متفرغ  استاذ

 سمٌر السٌد عبدالعال استاذ  متفرغ

 دمحم دمحم سعد خضر استاذ  متفرغ

 ابراهٌم دمحم دمحم نوٌر أستاذ مساعد 

 احمد سند نجٌب نصر أستاذ مساعد 

 رفٌك رمضان بدٌر ابراهٌم أستاذ مساعد

 عماد السٌد فهٌم عٌسى أستاذ مساعد 

 عالمدمحم كمال عٌد السٌد  مدرس

 احمد مصطفى دمحم بكر الشرٌف مدرس
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 اٌمان دمحم السعٌد عبدالمادر برج مدرس

 احمد توفٌك دمحم على المحرولى مدرس مساعد

 احمد جمال طه ابوشهبه مدرس مساعد

 احمد عبداللطٌف مصلح عبدالفتاح مدرس مساعد

 دمحم  حمدى دمحم الشوربجى مدرس مساعد

 برٌشه مرام نشأت السٌد مدرس مساعد

 مروه طه ابراهٌم دمحم عبدهللا مدرس مساعد

 منى سامى دمحم شتا مدرس مساعد

 وسام حامد عبدالغنى السعدنى مدرس مساعد

 احمد حمدى عبدالعظٌم الكومى مدرس مساعد 

 عالء عصفور نصر سعدات مدرس مساعد 

 دمحم على دمحم حسٌن مدرس مساعد 

 غرٌب اسالم عبد الحلٌم عبد المنعم معٌد

 محمود فٌصل عبدالعلٌم ابوالدهب معٌد

 اٌمن دمحم عبد الرحٌم عرالٌب معٌد

 ساره عبد الرحمن أنور دغٌدى طبٌب ممٌم

 دمحم عبد المنعم دمحم عمر أبو سعده طبٌب ممٌم

 نوران دمحم أحمد عمرو طبٌب ممٌم

 أحمد ناصر أحمد حلمى  طبٌب ممٌم

 خالد حموده  طبٌب ممٌم

 

 ث١ٌٛٛخ١ب اٌفُ لغُ

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 الفت دمحم احمد السٌد جاب هللا استاذ

 حسناء فؤاد عبدالعزٌز ابراهٌم استاذ

 راجٌه البرنس حسٌن نور الدٌن استاذ

 هبه دمحم ابراهٌم الطوخى استاذ

 نجالء بهجات ناجى دمحم عٌسوى استاذ  متفرغ

 مصطفىامل دمحم عزت عبدالحمٌد  استاذ مساعد

 دالٌا حسنى السٌد زهران استاذ مساعد

 جٌهان شحاته البسطوٌسى حسن مدرس

 دعاء امٌن علٌوه طعٌمه مدرس

 رضا جابر صالح عبدالنبى مدرس

 ساره ٌاسر حسن ابوعلى مدرس

 سوزان انور محمود العمى مدرس

 منى عاصم محروس عبدالمطلب مدرس

 الدمٌرىحنان فؤاد ابراهٌم عبدالممصود  مدرس 

 فاطمه نعٌم عبدالعظٌم الشرلاوى مدرس مساعد

 مى بدر الدٌن عبدالعزٌز هالل مدرس مساعد

 وفاء ٌحٌى ابراهٌم الغنٌمى مدرس مساعد

 اسماء شاكر دمحم الششتاوى معٌد

 اٌه انور دمحم الشرٌف معٌد

 أمنٌة الشناوى  معٌد
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 لغُ هت اٌفُ ٚاِشاك اٌٍثخ ٚهشق اٌزؾخ١ـ ٚاالؽعخ

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 حافظ دمحم حافظ دٌاب استاذ

 حسٌن ابراهٌم على سعودى استاذ

 سحر محمود فوزى محمود غرابه استاذ

 كرٌمان سٌد دمحم السودانى استاذ

 دمحم عبدهللا محمود ابراهٌم استاذ

 عبدالعزٌز احمد دمحم سعٌد استاذ  متفرغ

 شٌبوب عبدالمحسن عبدالمحسن احمد استاذ  متفرغ

 لبنى عبدالمنعم دمحم الجمال استاذ  متفرغ

 دمحم دمحم مسعد نصار استاذ  متفرغ

 منى ٌحٌى عبدالرزاق عوض استاذ  متفرغ

 هدى دمحم عبده الجندى متفرغ استاذ

 ابتسام عبدالخالك دمحم الزفزاف استاذ  متفرغ

 امال عبدالرحٌم دمحم الحصى استاذ  متفرغ

 دمحم حلمى عفٌفى امٌمه استاذ  متفرغ

 سامٌه احمد دمحم السٌد دروٌش استاذ  متفرغ

 سهٌر شولى دمحم خضٌرى استاذ مساعد

 شٌرٌن عبدالمولى على استاذ مساعد

 ٌاسر دمحم المتولى المكاكى استاذ مساعد

 مالن ٌوسف دمحم شخبه أستاذ مساعد

 تامر االمٌر ابوشادى سعد مدرس

 سهٌر السٌد دمحم الخولى مدرس

 شروق دمحم دمحم جمال الدٌن مدرس

 غاده عبدالسمٌع زكى عبدالموى مدرس

 ندى محمود محمود الغراب مدرس

 دمحم عمر البرعى البعل مدرس

 دعاء احمد ٌوسف بٌومى مدرس

 احمد دمحم دمحم بدر مدرس مساعد

 باسم نبٌل دمحم الفحل السٌد مدرس مساعد

 غرابهرحاب فؤاد الحاج احمد  مدرس مساعد

 رضا صابر معوض صبره مدرس مساعد

 هبه حسان احمد نعٌنع مدرس مساعد

 احمد  دمحم دمحم موسى الغاٌش مدرس مساعد 

 صافٌناز صالح دمحم سعٌد مدرس مساعد 

 عمرو مصطفى طه جبر مدرس مساعد 

 منى االحمدى عبدالحمٌد الملٌجى مدرس مساعد 

 مى عاطف حسن السٌد مدرس مساعد 

 ساره دمحم احمد صاغه معٌد

 سماح لطفى عبد المولى  معٌد 

 عمرو أنور دمحم اللٌثى  معٌد 

 بنان لطفى دمحم ابو عجوه عامر معٌد

 رانٌا حسن عبدالمادر الكاشف معٌد

 غدٌر خلٌل دمحم دمحم الباجورى طبٌب ممٌم

 دمحم حمدى  هالل إمام فتح الباب طبٌب ممٌم
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 زٌدان مها حسن ابراهٌم طبٌب ممٌم

 ورا سعٌد السٌد رسالنن طبٌب ممٌم 

 دمحم عبد الفتاح عبد الممتدر  طبٌب ممٌم
 

 هت اعٕبْ االهفبي لغُ
 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 ةهمٌلأبوناهد عبدالمجٌد على  أستاذ

 حاتم السٌد امٌن دمحم احمد استاذ

 فاطمه عبدالمنعم احمد الهنداوى استاذ  متفرغ

 دمحم النبوى الحصرى أمٌنة استاذ  متفرغ

 محمود دمحم تاج الدٌن عزة أستاذ متفرغ

 نجوى عبدالهادى على غنٌم استاذ  متفرغ

 احمد ابراهٌم الدسولى ابراهٌم دمحم  مدرس

 عرفه دمحم عرفه خطاب مدرس

 دمحم حسن حسانٌن البٌومى مدرس

 شٌماء شعبان دمحم الدسولى مدرس

 حسام ماهر محمود السٌد مدرس

 اٌهاب سلٌمان دمحم سلٌمان مدرس مساعد

 دمحم صالح مصطفى عبدالخالك غالى مدرس مساعد

 ساره حسنى احمد اسماعٌل مدرس مساعد

 ساره عبدالعزٌز احمد مدرس مساعد

 احمد عزت عبدالعظٌم داود مدرس مساعد

 شٌماء مصطفى محمود حدوه مدرس مساعد

 الغرٌبلمٌس احمد ابوالٌزٌد على  مدرس مساعد

 نانسى دمحم متولى لندٌل رمضان مدرس مساعد

 ناهد سعٌد السٌد شكر مدرس مساعد

 نورا اسماعٌل السٌد ابوزٌنه مدرس مساعد

 امٌرة مصطفى مصطفى مصطفى معٌد

 أٌه مجدى سلٌمان دمحم السعدنى معٌد 

 الشٌماء ابراهٌم عبد العزٌز دمحم السندوى معٌد 

 دمحم ابو شنادىنورا مصطفى  طبٌب ممٌم

 هدٌر دمحم عبد الوهاب أى الدٌن طبٌب ممٌم

 رٌهام عبد الواحد ملٌجى  طبٌب ممٌم 

 

 

 لغُ رم٠ُٛ االعٕبْ
 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 اٌمان مصطفى عباس الشوربجى استاذ

 صفاء على على غباشى استاذ

 مدحت دمحم السخاوى أستاذ متفرغ

 جاب هللاصفاء مختار دمحم  أستاذ متفرغ

 محمود ابراهٌم على الشناوى استاذ  متفرغ

 غاده عبدالفتاح مصطفى المٌهى استاذ مساعد

 شٌماء دمحم مصطفى المرحومى مدرس
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 عطٌه عبدالوارث عبدالرازق ٌوسف مدرس

 دمحم دمحم اللٌثى لنبر مدرس

 نهله السٌد دمحم جمعه مدرس

 نٌفٌن دمحم فخرى محسن ابوطه مدرس

 اسامه السٌد عبدالسالم عٌسى مساعدمدرس 

 رحاب شهاب الدٌن على رجب مدرس مساعد

 شرٌف فتحى رمضان مرسى مدرس مساعد

 دمحم حسام الدٌن سعد النجار مدرس مساعد

 دمحم عبدهللا ابراهٌم محمود السحرتى مدرس مساعد

 دمحم على محمود فرج مدرس مساعد

 عوض احمد دمحم عبدالمجٌد دمحم مدرس مساعد 

 سالى محمود ابراهٌم الشناوى مدرس مساعد 

 صفا بسٌونى محمود بسٌونى  علوى مدرس مساعد 

 دمحم سامح سعٌد الخولى مدرس مساعد 

 حازم مجدى حسن سرسٌك معٌد

 مرٌم هشام دمحم ابراهٌم الطوخى طبٌب ممٌم

 نوران دمحم عبد الوهاب لمٌس عبد الوهاب طبٌب ممٌم 

 أمجد عبد الرؤوف البسٌونى  طبٌب ممٌم

 

 ٌالعٕبْ لغُ االعزعبمخ اٌقٕبع١خ

 

 االسم الدرجة الوظٌفٌة

 على دمحم على الشٌخ استاذ

 دمحم مأمون دمحم الشٌخ استاذ

 صفاء السٌد على عسل استاذ

 فاتن احمد صدٌك ابوطالب استاذ

 دمحم  نبٌل دمحم عطٌه الجندى استاذ  متفرغ

 احمد كامل الكاشفناهد  استاذ  متفرغ

 مها مصطفى حلٌم متفرغ  أستاذ

 اٌمان عبدالسالم دمحم شكل متفرغ  استاذ

 فاضل السعٌد عبدالفتاح البهوتى متفرغ  أستاذ

 هدى دمحم امٌن رشاد متفرغ استاذ

 ابراهٌم رمضان احمد التركى استاذ  متفرغ

 زٌنب احمد حسٌن الشوربجى استاذ  متفرغ

 عطٌه على عطٌه الجندى استاذ  متفرغ

 عزه عبدالمنعم على حسٌن السجاعى استاذ مساعد

 احمد دمحم محٌى الدٌن عطٌه علم الدٌن أستاذ مساعد 

 سعٌد دمحم ابراهٌم عبدهللا أستاذ مساعد

 احمد فتحى السٌد الفمى مدرس

 امل عبدالعزٌز دمحم سالم مدرس

 تامر دمحم نصر مصطفى مدرس

 عبدالعالزٌنب محمود  مدرس

 عماد عبدهللا سٌد احمد مبرون مدرس

 دمحم ٌوسف عبدالفتاح ٌوسف مدرس
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 ندى عبدالمادر المرشدى جاد عمر مدرس

 ابراهٌم احمد عبدالخالك دهب مدرس مساعد

 امل دمحم بسٌونى ابراهٌم مدرس مساعد

 رحاب دمحم دمحم عبدهللا مدرس مساعد

 فاطمه عبدالرازق دمحم على مدرس مساعد

 مروه دمحم احمد عامر مدرس مساعد

 مها ماجد عبدهللا ابوشادى مدرس مساعد

 نهله ٌس عبدالرحٌم ٌس مدرس مساعد

 دعاء دمحم على الجندى درس مساعد م

 نشوى على صالح على درس مساعد م

 وفاء ٌوسف العشرى درس مساعد م

 دٌنا محى الدٌن السٌد حامد معٌد

 البحراوىرنا اسامة دمحم كامل  معٌد

 ساره رضا حلمى سمور معٌد

 سمر هشام ابو الفتوح مملد معٌد

 دمحم دمحم جمال عبدالحمٌد الكفراوى معٌد

 مروه عبدالعزٌز عبدالوهاب السٌد معٌد

 مى  احمد ٌسرى دمحم فاضل الشٌخ معٌد

 اٌمان دمحم نصرعطٌه عوض معٌد 

 عمرو عزب عبدالفتاح عزب معٌد 

 دمحم عبدالعظٌمبهاءالدٌن  معٌد

 نهى ممدوح حامد الكافوري طبٌب ممٌم

 نور الهدى إبراهٌم زكً أبوالعزم طبٌب ممٌم

 إٌمان دمحم أحمد طعٌمة طبٌب ممٌم

 آالء آسر أحمد سلٌمان طبٌب ممٌم

 إٌناس إلهامً السٌد نجم طبٌب ممٌم

 رحمه عبد العزٌز دمحم ندا طبٌب ممٌم

 إسالم عبد الوهاب  طبٌب ممٌم

 أحمد عطٌه دمحم عطٌه  طبٌب ممٌم

 مروة السٌد عبد الوهاب  طبٌب ممٌم

 خدٌجة خلف طبٌب ممٌم

 

 

 لغُ اٌّٛاد اٌس٠ٛ١خ ٌألعٕبْ

 

 الدرجة الوظٌفٌة االسم

 ستاذأ اٌمن السٌد حامد السٌد اللموه

 ستاذأ منال احمد السٌد االبٌارى

 استاذ  اسامه محمود عبدالكرٌم

 استاذ  السعٌد ابونٌلانسانٌه على 

 استاذ  نبوى عبدالمنعم دمحم الربٌجى

 مدرس اٌمان دمحم صبحى عواد البحراوى

 مدرس جٌهان عبدالمنعم العلٌمى العطار
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 مدرس راندا صبرى عبدالعزٌز ابراهٌم

 مدرس سامى منصور الصمتى

 مدرس سحر اسماعٌل عبدالعزٌز ابوحمر

 مدرس نانسى سلٌمان احمد سلٌمان

 مدرس نهله جمال الدٌن امام الهلباوى

 مدرس شاهندا شبل سعٌد شبل شلبى

 مدرس هند الدمحمى الٌمانى الكفراوى

 مدرس مساعد اٌمان عبدالرؤف توفٌك عبدالحلٌم

 مدرس مساعد دمحم حسن دمحم حسن احمد

 مدرس مساعد اٌناس عبد المنعم احمد الشناوى

 معٌد اٌناس شاكر صادق السٌد طاهر

 معٌد مى سامى دمحم شتا
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 أمين عام الكمية محد السيد العشماوى السيد األستاذ/ 
 مدير عام رعاية الشباب السيد / دمحم عبدالمنعم النحاس

 مدير شئون التعميم والطالب عبير دمحم محمود أبو حمر السيدة /
 مراقب الوحدة الحسابية ة / منال دمحم أحمد عبدهللا السيد

 مدير الشئون اإلدارية ة / رندا دمحم محمود أبو حمر لسيدا
 رئيس وحدة االستحقاقات السيدة/ زينب البكري 

 رئيس قسم العالقات الثقافية السيدة /عزة حسن عبد العال
 مدير المكتبو أشرف حسن خضر السيد /

 رئيس الشئون المالية عبدالجيد عبدالعالالسيد/ عزت 
 إشراف عمى قسم الدراسات العميا السيد /دمحم ربيع حمزة

 رئيس الشئون اليندسيو الميندسة/ عال احمد خطاب
 مدير اإلدارة القانونيو بالكميو / دمحم عبد القوى عماره  يدالس

 رئيس وحدة القيد والحفظ لطفيدمحم السيد /ميرفت 
 مدير وحده تطوير النظم خبٌد ػجد اٌٍا١ف اٌظؼ١دٜاٌع١د / 

 مديرة إدارة اإلحصاء الشيتي  دمحم عمى السيدة/ فاطمة
 مدير إدارة التوجيو المالي واإلداري  مييبحسن إبراىيم السيدة/ آمال 
 مدير إدارة خدمة المواطنين أبو الروسعبد السمم السيد/ عمي 
 مدير إدارة التخطيط والمتابعة الزرقاالسيد مصطفى السيد/ دمحم 

 مدير المخازن  الشريف حسن السيد/ حسن

 مدير الخزينة السيد/عبدالمجيد عبدالغني موسى
 أبو العنين السيدة/أماني حمدي

 قطبدمحم عمى السيدة/آمال 
 مشرفات تمريض

 رئيس العالقات العامة حمادة دمحم السيد/ عاشور
 عبد هللا السيدة / والء جابر

 نصر  السيدة / ياسمين صبحي
 مكتب عميد الكمية

 رئيس الشئون العامة السيدة / نادية إبراىيم المرحومي
 
 

 اإلدازٚ بالللٔ٘ ادتَاش
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 وعلى علميه أسس على تتم والتى المختلفه اناطت ا خالل من الطلبه خدمة على الطالب رعاية تعمل
 لج ود كال هي ا تتعاون   ايايه رعايه للطالب ت اح ولمى سليما اعدادا الرساله هذع إعداد على قادرع أيدى

 اللجان رواد بين الماترن التعاون  خالل من وذلن المستويات أرقى إلى به للوصول واالجتماعيه الترنويه
 . الموضوعة الخطة لتنفيذ جميعا الطالب إت اد وأعضاء وأبناء الاباب رعايه مسئولى

 
 لتى تكدمَا زعآة الػباب  :ارتدمات ا

  رالل علرى ومعاوني م للطالب ا جتماعى الضمان ت ايحل انائ: ا جتماعى التماهل الصندو  :اوالً 
 . الدراسه هى ا ستمرار ونين بين م وت ول تواج  م اللتى ماكالت

 

 ِذ٠ش عبَ سعب٠خ اٌؾجبة  االعزبر /دمحم عجذإٌّعُ إٌسبط

أخقبئٟ اخزّبعٟ أٚي ِٚغئٛي اٌٍدٕخ االخزّبع١خ   االعزبرٖ / ٘جٗ أزّذ عجذ اٌؾبفٟ

 ِٚب ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ أعّبي اخشٜ . خٚاٌثمبف١

أخقبئٟ س٠بمٟ ثبٌث ِٚغئٛي اٌٍدٕخ اٌع١ٍّخ ٚاٌٍدٕخ  / عسش سخت اٌؾعشاٜٚحاالعزبر

ِٚب ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ أعّبي  ثٕبرٌٛدٕخاالعشاٌش٠بم١خ

 اخشٜ .

ث١ٕٓ أخقبئٟ س٠بمٟ ثبٌث ِٚغئٛي اٌٍدٕخ اٌف١ٕخ  فبخش عٍٟ اٌسغٓ/االعزبر

ِٚب ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ  ٌٚدٕخاٌشزالدث١ٕٓ  اٌش٠بم١خٚاٌٍدٕخ 

 أعّبي اخشٜ .

أخقبئٝ س٠بمٝ ثبٌث ِٚغئٛي اٌٍدٕخ اٌش٠بم١خ ث١ٕٓ  غشاثٗ دمحم األعزبر / عّشٚ

ِٚب  ٚاٌٍدٕخ اٌف١ٕخ ث١ٕٓ ٌٚدٕخ اٌدٛاٌٗ ٚاٌخذِخ اٌعبِخ 

 ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ أعّبي اخشٜ .

أخقبئٝ س٠بمٝ ثبٌث ِٚغئٛي عٓ اٌٍدٕخ اٌش٠بم١خ ث١ٕٓ  / ١ِٙت دمحم ٔجٜٛ  األعزبر

ِٚغئٛي ٌدٕخ اٌدٛاٌخ ٚاٌّغبعذٖ فٝ ثٛٔبد اٌزغز٠خ 

  ٌٍّقش١٠ٓ ٚاٌّب١ٌض١٠ٓ ِٚب ٠غٕذ ئ١ٌٗ ِٓ أعّبي اخشٜ .

 ادتَاش اإلدازٚ لسعآ٘ الطالب
 

 الػباب زعآ٘ 
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 -: ةسّط اذتضْل على املطاعدغ
 
 الدراسة هى منتظماً  يكون  أن 
 الجنسية مصرى  يكون  أن 
 ال الرررة بسررربب المسررراعدة الراسرررب الطالرررب مرررن  علرررى اللجنرررة واهارررت اذا إال هرقتررره هرررى مسرررتجدً  يكرررون  أن 

 االجتماعية
 المخررتص المارررف الررى الطالررب يتارردم  يررث، المسرراعدة تسررت ح الب ررث بعررد االجتماعيررة ال الررة كررون  انررت 

الو رردة  الررى موجررهاجتماعيررة  و رردة وخطرراب إجتمرراعى ب ررث اسررتمارة علررى لل صررول الاررباب رعايررة بررإدارة
 براقى  سرتبيان بتوجيره الماررف وياروم لره ا جتماعى الب ث بعمل تاوم لمى الطالب ل ا التابباالجتماعية 

 -مررض) للطالرب طارئه ظروف أى  دوث  اله هى عاجله مساعدع صرف يمكن كذلن لالئ ه طباا ا ورا 
 (. روح-  ادثة

 ةذائيرره وجبررات بتاررديم الاررباب رعايرره إدارة ت ررتم.  للجامعرره الخررارجى بررالمطعم وتمررون :   ةالتحذيرر:ثانيررا
 .الماليزون وكذاالطالب الجامعى العام خالل المحترنين للطالب
 -: التحذيه كارنيه على الطالب  صول اروط

 .ابالدراسه منتظم يكون  أن* 
 . الجنسيه مصرى  يكون  أن* 
 . الدراسيه الرسوم وسدد هرقته هى مستجدا يكون  أن* 
 .طنطا بمركز مايم وةير محترنا يكون  أن* 
 .الجامعيه بالمدن مايم ةير يكون  أن* 
جميرب   ويستوهى التحذيه استمارع لس ب التحذيه عن المسئول للمارف يتادم ذكرها السابح الاروط انطبات اذا
 صرورتين ب را ومرهرح المخرتص الماررف الرى وتسرلم المليه أمين من وتعتمد بالمليه الطالب ائون  من يانات اب

 . اخصيه

بمساعدع الطالب المتعثررون ومسراعدت م نفسريًا وماديرًا ومعنويرًا و رل : تاوم  : لجنة المتعثرونثالثًا 
 ماامل م ا سروة الخاصة وماامل م الدراسية .

 
 الطالبإحتاد 

 
 

 والمسدد البكالورووس درجه لنيل ب ا المايدون  الجامعيه المليات طالب من الطالبيه ا ت ادات تاكل 
 .ا ت اد لرسوم

 من ذلن هى ينيبه من أو المليه عميد الدكتور ا ستاذ برئاسه سنويا المليه إت اد مجلس ياكل 
 . التدروس هيئه أعضاء السادع

 التدروس هيئة أعضاء من ا ت اد مجلس لجان رواد. 
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 بالمليه الطالب لرعاية الفنى الج از رئيس . 
 الطالب من ا ت اد مجلس لجان أمناء . 
 ىلرعايررة الفررن الج رراز رئرريس يكررون  .الالت رراد امررين الطررالب مررن أعضررائه بررين مررن المجلررس ينتخررب 

 . المجلس الصندو   أمين بالمليه الطالب
 

 .. ةأٍداف اإلحتادات الطالبٔ
 -: ماي تى ت ايح إلى الطالب إت ادات ت دف

 .ٌٍزعج١شعٕشأ٠ٗ هبٌت ٌىً اٌفشؿ ٚئربزٗ اٌم١بدٖ سٚذ ٚر١ّٕٗ ٌطالة ث١ٕب ٚاألخالل١ٗ اٌشٚز١ٗ اٌم١ُ ر١ّٕٗ -1

 . ٚر١ّٕزٙب رؾد١عٙب عٍٝ ٚاٌعًّ ِٚٙبسارُٙ اٌطالة ِٛا٘ت اوزؾبف -2

 . ثبٌى١ٍٗ ٚاٌعب١ٍِٓ اٌزذس٠ظ ٗئأعنبء١٘ ٚث١ٓ ث١ُٕٙ اٌشٚاثو رٛث١ك ٚ اٌطالة ث١ٓ ٠جٗ ٚزبٌو ثثبٌش -3

 . ف١ٙب اٌّزفٛل١ٓ ٚرؾد١ع ٚاٌىؾف١ٗ ٚاٌف١ٕٗ ٚاٌثمبف١ٗ اٌش٠بم١ٗ االٔؾطٗ ٔؾش -4

 . ٔؾبهٙب ٚدعُ اٌطالث١ٗ اٌع١ٍّٗ ٚاٌدّع١بد األعش رى٠ٛٓ -5

 . ثبٌخ١ش اٌٛهٓ عٍٝ ٠عٛد ٌّب اٌّدزّع خذِخ فٝ اٌطالة هبلبد ِٓ اإلعزفبدح -6

 .اٌدبِعٗ ثى١ٍبد األخشٜ اٌطالث١خ إلرسبداد ِعب اٌعاللبد رٛث١ك عٍٝ اٌعًّ -9

 الترى االتيرة اللجران مرن وذلرن الطالبيره ا ات ادات أهداف ت ايحعلى  المليه هى الطالب إت اد مجلس يعمل* 
 . مليةبال الاباب رعلية قسم علي ا يارف

 لجنةا سر -
 ا جتماع  النااط لجنة -العامه والخدمه الجواله لجنة -
 الثااه  النااط لجنة -الرواض  النااط لجنة -
 . العلمية اللجنة – الفن  النااط لجنة -
 . اللجان من المعتمد البرنامج ضوء ه  الملية طالب إت اد سياسة برسم الملية طالب إت اد مجلس وختصو 
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 حتاد الطالبادتاٌ 
 ّالسحالت : دتية اليػاط االدتناعى -1

 

  

 

 
 الملية مستوى  على والطالبة المثالية الطالب مساباة جراءإ . 
 الملية مستوى   على الاطرنج مساباة إجراء . 
 للطالب والترهي ية والثااهية العلمية الر الت تنظيم  . 

 داسحاٌدبِعخئتنظم ا التى والمااالت االجتماعية االب اث مساباة هى االاتران 

 مالت تبرع بالدم بالتنسيح مب بنن الدم ا قليمى  عمل . 
 ..ةاللذيُ السٓاعٔ -2
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 تنميه و الطالبيه الطاقات وتوجيه المليه طالب بين الرواضى الوعى نار على تعمل و ا ت اد لجان إ دى هى
 ورشح):  وتارمل المتنوعره الرواضيه ا ناطه ه  ا اتران خالل من الطالب لدى المختلفه الم ارات و المواهب

 أٌعربة -  رب٠ىٛٔرذٚ -  وبسر١رٗ-خرٛدٚ - ِالوّخ-ِقبسعخ - هبٌٚخ رٕظ — ا١ٌذ وشح - هبئشٖ وشح -عٍخ وشح - لذَ

 ( أثمبي سفع– ئعىٛاػ – أسك رٕظ – عجبزخ - لٜٛ
 مررن العناصرر أ سرن  ختيرار عن را ا عرالن بعرد وذلرن الدراسر  العرام بدايرة هرى تناريطيه دورع موتارا 

 ياروم المليره تمثيل علي ل ا ختيار ياب ومن الاباب رعاية قسم إلى يتادمون  اللذين والطالبات الطلبه
 اٌدبِعخ ِٓ كارنيه ويستخرجله صورتين بإ ضار

 مختلررن هررى والجامعررات ا خرررى  المليررات مررب الدراسرر  العررام خررالل رواضرريه ايررام لارراءات يضرراأ وتاررام 
 .الجم وروه مستوى  على ا سنان طب ىكليات دور هى ا اتران وكذا .. نوا ىالنااط

 الرواضية الفر   أعضاء والطالبات للطلبة الرواضية المالبس بتوهير الاباب رعاية إدارة وتاوم . 
 ميردالياتالجامعرة  مسرتوى  على ا ولى الثالثة بالمرامز الفائزون الطالب بمن  لجامعةا إادارة وتاوم ٚ 

 رمذ٠ش ؽٙبداد

 ا اتران  ا م من ويكون  الجامعه مستوى  على الرواض  بالدليل الفائزون الطالب أسماء إادراج ووتم 
 .  رمزى  إاتران نظير والعروش لايخا وارم بالحردقة رواضيا للمتميزون والر الت المعسكرات هى

 الجكافٔة ّاإلعالمٔة .. اللذيُ – 3
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 اٌّطجٛعبد ٚهجع ٚئعذاد اٌثمبف١ٗ ٚ  ٚاٌع١ٍّٗ اٌذ١ٕ٠ٗ ٚعمذإٌذٚاد اٌّٙشخبٔبد ئلبِخ . 

 األزبد٠ث.. اٌىش٠ُ اٌمشآْ... اٌضخً.. .اٌّمبي.. اٌؾعش فٝ األدث١ٗ ٘ٛ اٌٍغٛٞ اٌطبٌت ِٛا٘ت ر١ّٕخ 

 .إٌج٠ٛخ اٌؾش٠فخ

 ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌثمبف١خ اٌع١ٍّخ ٌٍىزت ِعبسك ئلبِخ . 

 ًّثبٌى١ٍٗ دٚس٠ٗ ثمبف١ٗ ِدالد ع . 

 ٔفظ فٝ ٠ؾزشن أْ روش٘ب اٌغبثك اٌّدبالد خ١ّع فٝ ٌّٛ٘جٗ ٔفغٙب فٝ ٠دذ ِٓ ٌىً اٌفشؿ ربزخ 

 .ِٛا٘جٗ ٠ّٕٝ اٌزٜ اٌّدبي

 ًّٚاٌذ١ٕ٠خ اٌثمبف١خ اٌّٛا٘ت ٌز١ّٕخ ٚد١ٕ٠ٗ ثمبف١خ ِغبثمبد ع . 

 ًّاإلخبصح اٌق١ف١خ خالي ٌٍطالة األ١ٌٚخ اإلععبفبد فٟ دٚساد ع 

 : اللذية الفئة : 4
 يمارس خالل ا من التى الفنية والادرات المواهب وتنمية إبراز إلى ت دف التى الاباب يةرعا أناطة إ دى ه 

 -: وه  الخاصة هوايات م الطالب
  الفنون  م رجان هى الملية لتمثيل الطالبية أالعناصر وأمن خير وتضم : المسر ية الفنون 

 . المسر ية
  ل ا الت  الفنية والمواهب العناصر إختيار إلى وت دف الموسياى -الحناء-المورال:  الاعبية الفنون 

 .  والموسياى الاعب  والرقص الحناء مجال ه  ميول
  سمالر  مجال ه  خاصه م ارات وذات هن  إبداع لدي ا الت  العناصر أمفئ وتضم:  التاكيلية الفنون 

 والتصوور والن ت

 
 

 .. ةالعامة ّارتدم ةدتية ادتْال-5
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 .. على وتعمل ا ت اد لجان إ دى هى
 المافى الوعى نار ب دف للطالب المختلفه المافيه المعسكرات إقامة . 
 البيئه و المجتمب خدمة إلى ت دف الت  العامه الخدمه معسكرات إقامة . 
 خالل ا من ويمارس للوطن ا نتماء روح وونمى نفسه علىال الجو  يعتمد الت  الخالء معسكرات 

 .   والفنية والرواضية وا جتماعية الثااهية ا ناطه
 .. اجاع..    نظين..  ماتصد..  ودود..  رقيح..  مؤدب..  مطيب..  ناهب..  مخلص..  صاد  الجوال

 اجلـواـةشـعار 
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 " مهدى وزدناه بربهم أمنوا فتية إنهم" 
 العظيم هللا صدق
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 ..  الطالبٔة دتية األضس -6
 يرنط ررا م رردد إجتمرراع  إطررار ل ررا الارربابيه ا ناررطه مجموعررة مررن كنارراط ا سرررع تارركل الترر  ا سررس إن

 ال وايررات خررالل مررن ا سرررة داخررل الاررباب يتجمررب  تررى الم يطررين مررب التعامررل ارركل ل ررا وي رردد بررالمجتمب
 . ممارسته ه  الجميب ياترن الذى والثااه  الرواض  والنااط المنظم االجتماع  والعمل الماتركة
 للرروائ  طباررا المختلفرره ا ناررطه لممارسررة رائرردهم  ررول يلتفرروا الطررالب مررن مجموعرره هرر :   الجامعيرره ا سررر

 ..-:االتية ناطةا   لجان املي ةا سر  وهيكل والاوانين
 

 اٌٍدٕخ اٌثمبف١خ ٌشزالداٌٍدٕخاإلخزّبع١خ ٚا

 اٌش٠بم١خاٌٍدٕخ اٌٍدٕخاٌف١ٕخ

 اٌع١ٍّخاٌٍدٕخ
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  عتماد موعد اخر يكون  أن على الدراس  العام من االول الا ر خالل كليه لمل ا سر تسجيل باب يفت  -1
 قرار صدور بعد إال نااط ا مزاولة أسرة الي واليجوز عام كل من ديسمبر ا ر ن ايه الجامعه من ا سر

 . باعتمادها

 هيئة أعضاء ا ساتذع أ د إلى للمليه دراسيه هرقه كل عن ممثل طالب ومعه ا سرع مارر الطالب يتادم -2
 للنااط الم دد والبرنامج ا سرع أهداف به ومرهح سيادتة بروادة أسرع تموون هى رةبت م بطلب التدروس
 . با سرع الخاصه التموول ومصادر

قتراح البرنامج دراسة التدروس هيئة عضو/ الدكتور ا ستاذ السيد يتولى -3   تعديالت من سيادته مايراع وا 
 . الجامعه م ين هى السائدع ا عراف و التااليد و الجامعيه الروح مب يتماى بما

 وه  الا ن هذا هى سيادته قرار  صدار المليه عميد الدكتور ا ستاذ السيد إلى الدراسه بعد الطالب يادم -4
 . التاليه ا جراءات تتخذ ا سرة على المواهاه  الة

 وه  ا عالنات لو ات خالل من الطالب لجميب بوضوح ا سرع قيام عن بالملية الاباب رعاية إدارة تعلن
 . عميدالمليه الدكتور ا ستاذ السيد مواهاة تاروخ من إسبوع أقصاها مدع هى لنوذ الطالبيه التجمعات أمامن
 هيره يوضر  الاباب برعاية المعد النموذج على بطلب اخصيا  سرع ا نضمام الراةب ه  الطالب يتادم 

 مرن  مثرر ا نضرمام للطالرب اليجروز و الطرالب ارئون  مرن معتمد و العنوان و الدراسية الفرقة و ا سم
 أسرة
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 ؽشٚه ع١ٍُٙ هجك اٌز١٠ٓ إٌّزظ١ّٓ اٌطالة ِٓ ٠ىْٛ أْ األعشح إلٔنّبَ اٌّزمذَ اٌطبٌت فٟ ٠ؾزشه 

 . اإلرسبد عن٠ٛخ

 ًعن133ٛ ٚال٠ض٠ذعٓ عن53ٛ عٓ اٌطالة عذد ال٠م . 

 اٌدبِعٗ ِٓ إلعزّبد٘ب األعشح ٚساق خ١ّعأ ٚرشعً اٌى١ٍٗ ع١ّذ/  اٌذوزٛس األعزبر اٌغ١ذ ِٓ األعّبء رعزّذ 

 . اٌدبِعخ ِٓ ئعزّبد٘ب ثعذ ئال ٔؾبهٙب ثّضاٌٚخ األعشٖ ٚالرمَٛ

 ح من يكون  الطالبى للعمل المنظمة اللوائ  مخالفة أو لنااط ا الم دد بالبرنامج تخل الت  ا سرة  
دارة الملية عميد/ السيدا ستاذالدكتور لحاء نااطه وقن الجامعه وا   . تاكيل ا اوا 

 :برئاسةإدارة  مجلس أسرع لمل ياكل

 رائدا سرع/             السيدا ستاذالدكتور

 .. من كل وعضوية

 ا سرة مارر..                          الطالب

 الصندو   أمين..                        الطالب

 واللجان الفر   ممثل  و مارري ..          الطلبة

 ٚ اٌى١ٍٗ ع١ّذ اٌذوزٛس األعزبر اٌغ١ذ ِٓ ٠ٚعزّذ ٔؾبهٙب عٓ رمش٠ش عبَ وً ِٓ ئثش٠ً ؽٙش فٟ أعشٖ وً رعذ# 

 .ٌٍدبِعخ ٠شفع ٚ األعش خ١ّع عٓ ؽبًِ رمش٠ش ئعذاد ع١بدرٗ ٠زٌٛٝ

 : ثبألعش اٌخبفخ ِقبدساٌز٠ًّٛ

 . اإلداسٖ ِدٍظ أعنبء ثّعشفخ ٚرسذد األعش أعنبء ئؽزشاوبد -1

 . ثبٌى١ٍٗ األعش ٌدٕخ ِٓ ٠مذَ اٌزٞ اٌذعُ-2

 . اٌى١ٍخ  ٚع١ّذ األعش ٌدٕخ ِٛافمخ ثؾشه ٌألعشٖ رمذَ اٌزٟ ٚاٌٙجبد اٌزجشعبد-3

 .   اٌخبفخ ثبألعشح اٌّب١ٌخ اٌزقشفبد عٓ وبٍِٗ ِغئ١ٌٛٗ ِغئٛال األعشٖ سائذ ٠ٚعزجش

 خأزىبَ عبِ

 . ثبٌى١ٍخ أعزبرا ٠ىْٛ حاألعش سائذ -1

 . اٌّغبعذ٠ٓ اٌّذسع١ٓ أٚ اٌّذسع١ٓ اٌغبدٖ ِٓ ٌٗ ٔبئجب ٠خزبس أْ ٌٍشائذ ٠ّىٓ -2

 . اٌطالة ِٓ اٌّغبعذ٠ٓ ٚ إٌؾبه ٍدب٠ْ ِٚمشس اٌقٕذٚق أ١ِٓ ٘ٛ األعش ِمشس -3

 . ئؽٙبس٘ب ثعذ ٌألعشٖ خذد أعنبء مُ ٚال٠دٛص أعشٖ ِٓ أوثش فٟ اإلؽزشان ٌٍطبٌت ال٠دٛص -4

 . أٚع١بعٟ أٚعمبئذٞ فئٛٞ أعبط عٍٝ األعش ئلبِخ ال٠دٛص -5
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 أٚ ثفشق ٠غزعبْ ٚال اٌى١ٍٗ هالة ِٓ اٌسفً ئلبِخ فٝ اٌّؾزشو١ٓ ٠ىْٛ أْ الثذ اٌف١ٕٗ اٌسفالد ئلبِخ عٕذ -6

 . اٌدبِعٗ خبسج ِٓ أفشاد

 اٌدبِعٗ ِٛافمخ أخز ِٓ الثذ اٌدبِعٗ خبسج ِٓ ؽخق١بد ٚئعزنبفخ اٌذ١ٕ٠ٗ أٚ اٌثمبف١ٗ إٌذٚاد عمذ عٕذ -9

 األعزبر ِٛافمٗ فٛسٖ ثٗ ٠شفك هٍت ثزمذ٠ُ ٚرٌه االلً عٍٝ(  أ٠بَ عؾشح)  وبف ثٛلذ إٌذٖٚ ِٛعذ لجً

 .اٌى١ٍٗ اٌذوزٛسع١ّذ

/  ٚاألعزبراٌذوزٛس ألعش ٌدٕخا ِٛافمخ ثأخز اٌى١ٍٗ هالة ئرسبد خالي ِٓ ئال ٔؾبهٙب ِّبسعخ ٌألعشٖ ال٠دٛص -1

 . اٌى١ٍٗ ع١ّذ

 .اٌغبثمٗ اٌؾشٚه ٌٕفظ رخنع ٚ هالث١ٗ أعش األدث١ٗ ٚ اٌع١ٍّٗ اٌدّع١بد رعزجش -7

 أعنبء ِٓ ِؾشفٗ ٚخٛد ِٓ ٚالثذ ٌشزالد أٚٔبئجًٙ األعشٖ سائذ اٌذوزٛس األعزبر اٌغ١ذ ِقبزجخ ِٓ الثذ -13

 . هبٌجبد ٚخٛد زبٌخ فٝ اٌؾجبة سعب٠خ أٚ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 . اٌذساعٟ اٌعبَ ثبٔزٙبء اٌطالث١ٗ األعش ٔؾبه ٠ٕزٙٝ -11

 ٠ٚٛلع اٌدبِع١خ اٌٍٛائر عٓ خشٚج ٘ٛ ِخبٌف سخاٌالئ ٘زح أزىبَ ِٓ ٚسد ٌّب ِخبٌف رقشف أٞ ٠عزجش -12

 .اٌطالث١خ إلرسبداد اٌزٕف١ز٠خ اٌالئسخ فٟ اٌٛاسدٖ اٌزأد٠ج١ٗ اٌعمٛثبد اٌّزغجت عٍٝ

 

 ّالتكيْلْدٔة :   اللذية العلنٔة - 7
 

 واالبتماروة العلمية الادرات تنمية ب دف العلمية والمؤتمرات والم اضرات الندوات بعاد تختص 
 الطالب لدى العلم  الب ث دعم و تاجيب 
 ل ا والفن  المادي الدعم توهير على والعمل العملية والجمعيات العلوم نوادي ودعم تاجيب . 
 الوطن وداخل خارج والطالب  العلم  والتدروب التبادل هرص توهير على العمل 
 العلمية المجاالت ه  االبتمارات و االب اث نار على العمل 
 العلم  والب ث المختلفة العلوم مجاالت ه  والتطبياية االنسانية المليات طالب بين التنسيح 
 

 ددًا  تيبٔـُ ٍـــاو

 هالة ث١ٓ ٠زُ(   ِدالد -ٔذٚاد - سزالد -س٠بمٟ)   ٔؾبه أٞ ئلبِخ عٓ ِغئٌٛٗ غ١ش اٌؾجبة سعب٠خ ئداسح

 . . . . ٚ٘ٝ اٌؾجبة ثشعب٠خ اٌشع١ّخ اإلخشاءاد ثذْٚ اٌى١ٍٗ

 . اٌشع١ّخ اٌٍٛائر ثٕبءعٍٝ إٌؾبه ئلبِخ عٍٝ اٌؾجبة سعب٠خ ِٛافمخ -1

 ٚاٌطالة اٌزع١ٍُ ٌؾئْٛ اٌى١ٍخ ٚو١ً/   اٌذوزٛس األعزبر ٚاٌغ١ذ ع١ّذاٌى١ٍٗ/ اٌذوزٛس األعزبر اٌغ١ذ ِٛافمخ -3

 ١خ.اٌمبٔٛٔ اٌّغئ١ٌٛخ ٠زسًّ ٚاٌطبٌجبداٌطٍجخ  ِٓ رٌه ٠خبٌف ِٚٓ إٌؾبه ئلبِخ عٍٝ
 ال أخرى تاوم ب ا رعاية الاباب .** أعم

 اٌزٕظ١ُ ٚاإلعذاد ٚاٌزد١ٙض ٌسفً خش٠دٝ اٌى١ٍخ وً عبَ ٌٍطٍجخ اٌّقش١٠ٓ . .1
 . اٌّب١ٌض١٠ٓ اٌزٕظ١ُ ٚاإلعذاد ٚاٌزد١ٙض ٌسفً خش٠دٝ اٌى١ٍخ وً عبَ ٌٍطٍجخ   .2
 اإلعذاد ٚاٌزد١ٙض إلٔزخبثبد ئرسبد اٌطالة اٌى١ٍخ وً عبَ . .3
اإلؽزشان فرٝ اٌّٙشخبٔربد ٚإٌرذٚاد ٚاألٔؾرطخ اٌّخزٍفرخ اٌزرٝ رٕظّٙرب اإلداسح  .4

 اٌعبِخ ٌشعب٠خ اٌؾجبة ثبٌدبِعخ 
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 نااط اللجنة الرواضية:
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 نااط اللجنه العلمية
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  فل الخروجين

 
 

 
 



 41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41  

 
 
 
 

 

رسذ سعب٠خ  اٌغ١ذح األعزبر  2336-11-11أعغذ اٌدّع١خ ثّٛافمخ ِدٍظ اٌى١ٍخ ثدٍغزٗ إٌّعمذح ثزبس٠خ 

 -1-31اٌذوزٛس/ ؽىش٠خ دمحم غ١ُٕ  ع١ّذ اٌى١ٍخ فٝ ٘زا اٌٛلذ,  ٚٚافك ِدٍظ اٌدبِعخ ثدٍغزٗ إٌّعمذح ثزبس٠خ 

 عٍٝ ربع١ظ اٌدّع١خ ٚ الزشاذ اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ ٌمٛاعذ ٚ رٕظ١ُ اٌعًّ ثٙب   2313
 

 -اٌدّع١خ عنٛ فٝ :

  (DSSA- EGYPT )د اٌع١ٍّخ االرسبد اٌّقشٜ ٌٍدّع١ب 

                 (IADS)االرسبد اٌذٌٚٝ ٌٍدّع١بد اٌع١ٍّخ اٌطالث١خ -

 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٘ذاف اٌدّع١خ :

 اال٘زّبَ ثبٌس١بح االخزّبع١خ ٌطالة اٌى١ٍخ ٚ رفع١ً ِؾبسوزُٙ فٝ االٔؾطخ اٌّخزٍفخ - 1

رع١ّك اٌّؾبسوخ اٌطالث١خ فٝ إٌؾبه االخزّبعٝ ِٓ خالي اٌزٛع١خ ٚ رٛف١ش اٌخذِبد اٌقس١خ فٝ ِدبي هت -2

 اٌفُ ٚ االعٕبْ الفشاد اٌّدزّع 

 اٌّؾبسوخ فٝ سفع اٌّغزٜٛ اٌعٍّٝ ٌٍطالة ثّب رمذِٗ اٌدّع١خ ِٓ أؾطخ ع١ٍّخ ٚ ثمبف١خ  -3

ً اٌّزعٍمخ ثبٌعٍَٛ اٌطج١خ ٚ اٌّدزّع١خ) اٌزٝ ٌٙب عاللخ عًّ ِٕزذٜ ٌطالة اٌى١ٍخ ِٓ اخً ِٕبلؾخ اٌّؾبو-4

 ثبٌعٍَٛ اٌطج١خ( فٝ اهبس عٍّٝ رسذ اؽشاف اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّخزق١ٓ 

 دعُ رجبدي اٌخجشاد ٚ اٌّعٍِٛبد ث١ٓ هالة اٌى١ٍخ ٚ ٔظ١شارٙب داخً ٚ خبسج خّٙٛس٠خ ِقش اٌعشث١خ-5

 

 عن٠ٛخ اٌدّع١خ :

ّٕزظ١ّٓ ثبٌى١ٍخ اٚ اهجبء االِز١بص ثطٍت عن٠ٛخ فٝ اٚي اٌعبَ اٌذساعٝ ٚ ردشٜ ٠زمذَ اٜ هبٌت ِٓ اٌطالة اٌ

 أزخبثبد الخز١بس اعنبء اٌّدٍظ اٌزٕف١زٜ ِٓ اٌطالة  فٝ إٌقف االٚي ِٓ ؽٙش اوزٛثش وً عبَ 

:ّع١خ اٌع١ٍّخ عٍٝ عذد ِٓ اٌٍدبْدرسزٛٞ اٌ  

 1-اٌٍدٕخاٌع١ٍّخ
اٌّإرّشاد اٌزٟ رٙذف ٌٍزعشف عٍٝ وً ِب ٘ٛ زذ٠ث فٟ ِدبي هت رٙزُ اٌٍدٕخ اٌع١ٍّخ ثزٕظ١ُ اٌعذ٠ذ ِٓ 

 .االعٕبْ

 . االززفبي ثب١ٌَٛ اٌعبٌّٟ ٌٍقسخ ٚ ا١ٌَٛ اٌعبٌّٟ ٌىً لغُ ِٓ الغبَ اٌى١ٍخ

رٕظ١ُ ص٠بساد ٌٍّذاسط اٌّخزٍفخ ٚ اٌمشٜ إٌبئ١خ ٌٍّغبعذح فٟ عالج ثعل اٌسبالد ٚ ص٠بدح اٌزٛع١خ ثبٌسفبظ 

  .عٍٝ االعٕبْ

 2-اٌٍدٕخ االخزّبع١خ

 (TSADS)باٌدّع١خ اٌع١ٍّخ  ٌطالة هت االعٕبْ ثطٕط
(Tanta Scientific Association of Dental Students) 
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رٙزُ اٌٍدٕخ االخزّبع١خ ثبٌٕؾبه اٌزشف١ٟٙ ألعنبء اٌدّع١خ ثبالمبفخ اٌٟ اٌّغبّ٘خ فٟ رٕظ١ُ اٌسفالد ٚ 

.اٌّإرّشاد ٚ غ١ش٘ب .  

 3-ٌدٕخ اٌطجبعخ ٚ اٌزسش٠ش 

رعًّ ٌدٕخ اٌطجبعخ ٚ اٌزسش٠ش عٍٝ اٌزٛافً ِع اعنبء اٌدّع١خ ٚ غ١شُ٘ ٚرٌه ٌزض٠ٚذُ٘ ثبٌّعٍِٛبد عٓ 

 وبفخ أؾطخ اٌدّع١خ . 

رمذ٠ُ اٌفذ٠ٛ٘بد ثىبفخ االٔؾطخ عٍٝ ِٛالع اٌزٛافً االخزّبعٟ -  

 

 ٌدٕخ اٌزجبدي اٌطالثٟ:  -4

اٌغفش اٌٝ اٌخبسج ٚ رٕظ١ُ االٚساق االصِخ ألرّبَ  مَٛ ٌدٕخ اٌزجبدي اٌطالثٟ ثزٍمٟ سغجبد اعنبء اٌدّع١خ فٟر

 اخشاءاد اٌغفش.

 .وّب رمَٛ ثأعزمجبي اٌطالة اٌمبد١ِٓ ِٓ اٌخبسج

 

 ٌدٕخ اٌزذس٠ت:  ٚرخزـ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ وّٙبساد اٌعشٚك اٌزمذ١ّ٠خ ِٚٙبساد اٌزٛافً... – 5

اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ ٌٍدّع١خ-6  

 

عىشر١ش اٌدّع١خ - 7     

 

اٌدّع١خ اٌع١ٍّخسئ١ظ  - 8  

 

 اٌّدٍظ اٌزٕف١زٜ اٌسبٌٝ ٌٍدّع١خ :

 -اٌّغئٛي عٓ اداسح ؽئْٛ اٌدّع١خ ٚفمب ٌالئسخ اٌخبفخ ثٙب ٚ ٠زىْٛ ِٓ :

أ.د / عج١ش ِقطفٝ   -:ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌطالة ع١ّذ اٌى١ٍخ اٌمبئُ ثعًّ  -

 دساج 

 عٍٟ اٌؾ١خ  \.دأ -:سائذ اٌدّع١خ -

 

 اٌطالة ٚ اهجبء االِز١بص:اعنبء اٌدّع١خ ِٓ 

 أزّذ عبهف  \ه-١ظ اٌدّع١خ :سئ -

 ٔبئت سئ١ظ اٌدّع١خ : ه/ دمحم اٌذ٠ت  -

 أزّذ ٠بعش  \اٌغىشر١ش اٌعبَ :ه -

 دمحم فبهّٗ اٌض٘شاء  \ا١ِٓ اٌقٕذٚق:ه -

 زغبَ اٌذ٠ٓ هبسق \ِغئٛي االرقبي:ه -

 أزّذ ع٠ٍُٛ\ا١ِٓ ٌدٕخ اٌزجبدي اٌطالثٝ :ه -

 فبهّٗ ؽىشٜ \ا١ِٓ ٌدٕخ اٌعاللبد اٌعبِخ :ه -

 ٠بسا فجشٜ \ا١ِٓ ٌدٕخ اٌذعب٠خ ٚ االعالْ :ه -

 ِٝ فالذ ا١ِٓ اٌٍدٕٗ اٌع١ٍّخ : ه /  -

 ئعشاء أؽشف اٌزذس٠ت : ه / ا١ِٓ ٌدٕخ -

 عجذ اٌشزّٓ اٌخٌٛٝ ا١ِٓ اٌٍدٕخ اٌٛلبئ١خ ٚاٌخذِخ اٌعبِخ : ه /  -

 (TSADSاٌزٛافً عٓ هش٠ك ففسخ اٌدّع١خ  اٌع١ٍّخ )

 

 

 Facebookعٍٝ ففسخ اٌزٛافً االخزّبعٝ       

www.tsads.org 
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 (EADS)ثطٕطب األعٕبْ هت ٌطالة اٌّقش٠خ اٌدّع١خ
Egyptian Association of Dental Students 

 ِقشاٌسى١ِٛخ خبِعبد ِخزٍف ِٓ أعٕبْ هت و١ٍخ 29 ٠نُ وٛٔدشط أٚي ٚ 

 .اٌخبفخ

 الرٙذف رّبِب رطٛع١خ خ١ّعٙب ٚاخزّبع١خ ٚرٛع٠ٛخ ع١ٍّخ اٌدّع١خ أٔؾطخ 

 . ٌٍشثر

 اٌذوزٛس األعزبر ئؽشاف رسذ اٌمب٘شح ثدبِعخ 2315 ٠ٕب٠ش فٟ اٌدّع١خ رأعغذ  /

 .اٌمب٘شح خبِعخ األعٕبْ هت ثى١ٍخ ٚاٌدغٛس اٌز١دبْ أعزبر اٌدٕذٞ خ١الْ

 أعزبر عسشغشاثخ/ اٌذوزٛس األعزبر ئؽشاف رسذ 2315 د٠غّجش فٟ ٌٍّٕظّخ هٕطب خبِعخ أنّذ 

 . هٕطب خبِعخ ألعٕبْ هجب ثى١ٍخ ٚاٌزؾخ١ـ ٚاألؽعخ اٌٍثخ ٚأِشاك ٌفُ هجب

 
 

 

 

 :اٌدّع١خ أ٘ذاف
 ٌَطالة اٌى١ٍخ ٚرفع١ً ِؾبسوزُٙ فٝ األٔؾطخ اٌّخزٍفخ . االخزّبع١خ ثبٌس١بح اال٘زّب  

  اٌخذِبد اٌقس١خ فٝ ِدبي رع١ّك اٌّؾبسوخ اٌطالث١خ فٝ إٌؾبه اإلخزّبعٝ ِٓ خالي اٌزٛع١خ ٚرٛف١ش

 هت اٌفُ ٚاألعٕبْ ألفشاد اٌّدزّع .

  ٝثّب رمذِٙب اٌدّع١خ ِٓ أٔؾطخ ع١ٍّخ . ٌٍطالة اٌعٍّٟ اٌّغزٜٛ سفعاٌّؾبسوخ ف 

 . دعُ رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّعٍِٛبد ث١ٓ هالة اٌى١ٍخ ٚٔظ١شارٙب داخً ٚخبسج خّٙٛس٠خ ِقش اٌعشث١خ 
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 اٌدّع١خ عن٠ٛخ : 

 ٌٍُدّع١خ ٌٍّعٍِٛبد ِىزت خالي ِٓ اٌدّع١خ فٟ االؽزشان ٠ز(Information Desk) ُ٘زا ٠ٚز 

 .ثبٌعبَ ِشر١ٓ

 ُاٌّزمذَ ِع ؽخق١خ ِمبثٍخ خالي ِٓ ث . 

 ثبٌدّع١خ عنٛا   ١ٌقجر ٌشعَٛدفع ا ٠زُ اٌّزمذَ لُجً ٚئرا . 

 :اٌدّع١خ ٌدبْ
 ْٛٚٔبئت سئ١ظ ِٓ رزىْٛ ٌدٕخ ٚوً ٌدبْ عذح ِٓ اٌدّع١خ رزى . 

 اٌع١ٍّخ اٌٍدٕخ (Scientific Officer & Vice): 

   . اٌع١ٍّخ ٚاٌّدٍخ اٌع١ٍّخ ٚاٌّغبثمبد اٌّإرّشاد ثزٕظ١ُ اٌع١ٍّخ اٌٍدٕخ رٙزُ -

 االخزّبع١خ اٌٍدٕخ (Social Officer & Vice): 

 .اٌزشف١ٙ١ٛاٌسفالد ثبٌٕؾبه االخزّبع١خ اٌٍدٕخ رٙزُ -

 اٌزٛع١خ ٌدٕخ(Prophylaxis Officer & Vice) : 

 . ٚاٌمشٜ ٌٍّذاسط ٚاألعٕبْ اٌفُ ٌقسخ رٛع١خ زّالد ثعًّ رٙزُ -

 

 اٌزذس٠ت ٌدٕخ (Training Officer & Vice): 

 . اٌزٛع١خ ٚو١ف١خ ٚاألعٕبْ اٌفُ فسخ عٍٝ اٌطالة ثزذس٠ت رمَٛ -

 اٌطالثٟ اٌزجبدي ٌدٕخ (Exchange Officer & Vice): 

 .ِقشأٚخبسخٙب رذاخً وبْ ىغٛاء أخش خبِعبد ِع هالثٟ رجبدي ثعًّ رمَٛ -

 اٌزسش٠ش ٌدٕخ (Editorial Officer & Vice): 

 خالي ِٓ هالة ِعبي ٚاٌزٛافً اٌدّع١خ ث١بٔبد ٚوزبثخ اد اٌزق١ُّ ثعًّ رمَٛ -

 .اٌقفسبد رٍه عٍٝ اٌدّع١خ ٚٔؾشأٔؾطخ االخزّبعٟ اٌزٛافً ففسبد

   .. رزىْٛ وً ٌدٕخ ِٓ سئ١ظ اٌٍدٕخ ٚٔبئت سئ١ظ اٌٍدٕخ ٚأعنبء اٌٍدٕخ

ٚثبإلمبفخ ٌٍدبْ ٠سزٜٛ ا١ٌٙىً اٌٛظ١فٟ فٝ اٌدّع١خ عٍٝ أسثعخ ِٕبفت 

 سئ١غ١خ ُٚ٘ : 

 

  (President) اٌدّع١خ سئ١ظ -

  . (Vice President)اٌشئ١ظ ٔبئت -

  .(General Secretary) ٌٍدّع١خ اٌغىشر١شاٌعبَ -

   .(Treasury Officer & Vice) اٌقٕذٚق أ١ِٓ -
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 اٌدّع١خ أٔؾطخ ثعل
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 مشرف الجمعٌة        رئٌس الجمعٌة 
 أ.د / سحر غرابة        فاروق هانى 
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 خشثبأل اٌعالج ٚ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّدزّع خذِخ ِشوض

 
  ٍٟػالط األؽفبي اٌاج١ؼ١ٓ ٚذٚٞ االؽز١بعبد اٌيبطخ فٟ ٚؽدح اٌزيد٠س اٌى 

  ٠مَٛ ثؼًّ ِعؼ ؽجٝ ػٍٝ اٌمسٜ اٌّؾ١اٗ ثبٌّؾبفظٗ ٚ رٕظ١ُ لٛافً ؽج١ٗ اٌٝ أٔؾبب

 اٌغّٙٛز٠ٗ ثّب فٝ ذٌه إٌّبؽك إٌبئ١ٗ

 

  ػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ثبٌى١ٍخ ثٛاظاخ اٌعبدح أٌٍّسػٝ ِز١ّصح ٠مدَ خدِبد ػالع١خ 

 

  ْرٕظ١ُ ٚزغ ػًّ ٚوٛزظبد رؼ١ّ١ٍخ ِز١ّصح فٟ اٌّٛػٛػبد اٌٙبِخ فٟ ؽت األظٕب

 اٌّاٍٛثخ فٟ ظٛق اٌؼًّ

 

 أّاًل : مسكص ارتدمة العامة بالكلٔة ّٓتنجل فى : 
 ٚؽدح اٌؼالط ثبألعس  .1

 غسض األظٕبْ ٚؽدح  .2

 ػالط األؽفبي ذٜٚ اإلؽز١بعبد اٌيبطخ ٚؽدح  .3

 ٚؽدح ا١ٌّىسٚظىٛة  .4

 اٌاجبػخ ٚاٌزظ٠ٛس اٌؼٍّٝ ٚاإلؽظبب ٚؽدح  .5

 

 : ّحدة املطح الطبى :   ثاىًٔا 
سيارة المس  الطبى وهى عبارع عن عيادع أسنان متنالة تاارن هى الاواهل الطبية والوقائية وتامل 

 بمرامز وقرى الم اهظة .
 ّاألشمات ّالكْازخ : : ّحدة الطالمة ّالضحة املَئة ثالجًا 

٠ؾسص لابع شئْٛ خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ أِٓ ٚظالِخ 

، ؽ١ش رُ رفؼ١ً ِٕظِٛخ ٌٍعالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ اٌّزٛاعد٠ٓ ثبٌى١ٍخ ِٚجب١ٔٙب ِٚسافمٙب 

ِٓ خالي إٔشبب ٚرفؼ١ً دٚز ٚؽدٖ األشِبد ٚاٌىٛازس ، ٌٚغٕخ اٌعالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ 

 ثبٌى١ٍخ .

 حة العدّى : زابعًا : ّحدة مكاف
ٚاٌاالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ثئظزيداَ ظ١بظخ ِىبفؾخ  اٌٛؽدح ػٍٝ إٌزصاَ األؽجببٚرؼًّ 

اٌؼدٜٚ ػٕد اٌزؼبًِ ِغ اٌّس٠غ ٌّٕغ اٌؼدٜٚ إٌّمٌٛخ ِٓ ٚإٌٝ اٌّس٠غ أصٕبب اٌم١بَ 

ثبإلعساباد اٌيبطخ ثبٌفُ ٚاألظٕبْ ، ٚ٘ٝ اٌٍغٕخ اٌّعئٌٛخ ػٓ ٚػغ ِٚزبثؼخ ظ١بظبد 

ٝ اٌؼدٜٚ داخً ػ١بداد ِٚؼبًِ اٌى١ٍخ ٚورٌه اإلشساف ػٍٝ اٌزؼم١ُ اٌّسوصٜ اٌزؾىُ ف

 ثبٌى١ٍخ .

 : ّحدة ارتسجيني :  خامطًا 
  اٌزٛاطً ِغ اٌيس٠غ١ٓ ؽد٠ضٝ اٌزيسط ٚإػالُِٙ ثٛزغ اٌؼًّ ٚاٌّؾبػساد

ٚاٌّؤرّساد اٌّمبِخ ثبٌى١ٍخ ، ِٚغ اٌغّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ ذاد اٌؼاللخ داخً اٌى١ٍخ ٚو١ٍبد 

 ظٕبْ ثبٌغبِؼبد األخسٜ .ؽت األ
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  إؽالع اٌيس٠غ١ٓ ثىً ِب ٠عزغد ثبٌى١ٍخ فٝ إٌٛاؽٝ األوبد١ّ٠خ أٚ اٌجؾض١خ أٚ ؽظٛي

أٚ ٚظبئً اٌى١ٍخ ػٍٝ عٛائص أٚ رم١١ُ ٌٍى١ٍخ ِٓ خالي ٔشس٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ أٚ اٌغبِؼخ 

 أخسٜ ٠ٛافك ػ١ٍٙب ِغٍط اإلدازح .

  اٌزٝ رؼ١ٓ ؽد٠ضٝ اٌزيسط ػٍٝ اإلعساباد اٌزٝ ٠ظدق ػ١ٍٙب ِغٍط اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ ٔشس

 إظزىّبي دزاظبرٗ اٌؼ١ٍب ِؾ١ٍبً ٚد١ٌٚبً فٝ ِغبي ؽت األظٕبْ .

  ظٙبَ فٝ ؽً ِغ ِد٠س٠بد اٌشئْٛ اٌظؾ١خ اٌّيزٍفخ داخً اٌغّٙٛز٠خ ، ٌإلاٌزٕع١ك

 ِشىالد اٌيس٠غ١ٓ .

  ًّأٔشاخ خدِخ اٌّغزّغ ٚشئْٛ اٌج١ئخ .ػٍٝ ِشبزوخ اٌيس٠غ١ٓ فٝ اٌؼ 

  لبػدٖ ث١بٔبد ثأظّبب اٌيس١٠غ١ٓ ٚاٌزمد٠س اٌؼبَ ٌُٙ ٚاٌّز١ّص٠ٓ ُِٕٙ فٝ األٔشاخ إػداد

 اٌّيزٍفخ .

  ًٌّمبب ظٕٜٛ ٌٍيس٠غ١ٓ ) ٍِزمٝ رٛظ١ف ( ٠ؾؼسٖ ِّضٍْٛ ػٓ اٌّعزف١د٠ٓ ٚأطؾبة ػ

٠غ١ٓ فٝ إٌّظّبد األػّبي ثٙدف رٛف١س فسص ػًّ ٌُٙ ٚإظزمظبب ِعزٜٛ وفببٖ اٌيس

 اٌزٝ ٠ؼٍّْٛ ثٙب .

 ضادضًا : ّحدة التينٔة البػسٓة : 
ٚرزٌٛٝ اٌٛؽدح رٕظ١ُ دٚزاد ردز٠ج١خ فٝ اٌز١ّٕخ اٌجشس٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚأػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ ثبٌى١ٍخ .

 ضابعًا : دتية اإلمتٔاش : 
ػدد ، ٚاٌجسٔبِظ اٌدٌٚٝ ( ٚورٌه رؾد٠د ٚرزٌٛٝ رٕظ١ُ شئْٛ اإلِز١بش اٌداخٍٝ ) اٌجسٔبِظ اٌؼبدٜ 

 أؽجبب اإلِز١بش اٌيبزعٝ ِٚساعؼخ اٌّزاٍجبد اٌالشِخ ٌٍزدز٠ت ظ٠ٕٛبً .

 ثاميًا : دتية مدٓسى العٔادات : 
٠ِٛبً إٌٝ اٌع١د أ.د /  15خالي ل١بَ اٌٍغٕخ ثبإلشساف ػٍٝ ػ١بداد اٌى١ٍخ ٠ٚسرفغ رمس٠س وً ِٓ 

 ١ّٕخ اٌج١ئخ ثبٌزٕع١ك ِغ اٌشئْٛ إٌٙدظ١خ ثبٌى١ٍخ .ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خدِخ اٌّغزّغ ٚر
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لابع خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثبٌى١ٍخ ِٓ خالي ٌغٕخ شئْٛ خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّخ اٌج١ئخ ٠ؼًّ 

 ثسئبظخ اٌع١د أ.د / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ِٓ خالي : 

  إػداد ٚرٕف١ر اٌيدؽخ اإلظزسار١غ١خ ٌيدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٌٍى١ٍخ ِٓ خالي ٌغٕخ

 غ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ إٌّجضمخ ِٓ ِغٍط اٌى١ٍخ .شئْٛ خدِخ اٌّغزّ

 . اٌؼًّ ػٍٝ ش٠بدٖ إزػبب األؽساف اٌّغزّؼ١خ فٝ أٔشاخ اٌى١ٍخ 

 . ر١ّٕخ ِٛازد اٌى١ٍخ ِٓ خالي اٌٛؽداد ذاد اٌابثغ اٌيبص 

 . اٌؼًّ ػٍٝ ِشبزوخ األؽساف اٌّغزّؼ١خ فٝ أٔشاخ اٌى١ٍخ 

  ُخدِبد ػالع١خ ِز١ّصح ٚثساِظ ٚدٚزاد رفؼ١ً دٚز ِسوص اٌيدِخ اٌؼبِخ ثبٌى١ٍٍخ ٌزمد٠

 ردز٠ج١خ ِزاٛزح .

  ٜاٌيسٚط ثبٌيدِخ اٌاج١خ خبزط ٔابق اٌى١ٍخ ػٓ ؽس٠ك رٕظ١ُ لٛافً ؽج١خ أل٘بٌٝ لس

 اٌّؾبفظخ .

 . اٌؼًّ ػٍٝ ٔشس اٌٛػٝ اٌج١ئٝ ٚاٌظؾٝ فٝ ِغبي ؽت األظٕبْ داخً ٚخبزط اٌى١ٍخ 

 ٌزٛاطً ِغ اٌيس٠غ١ٓ .رفؼ١ً دٚز ٚؽدٖ خدِخ اٌيس٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ ِٓ خالي ا 

  رفؼ١ً دٚز ٚؽدح إدازح األشِبد ٚاٌىٛازس ، ٌٚغٕخ اٌعالِخ ٚاٌظؾخ ا١ٌّٕٙخ ثبٌى١ٍخ

 ٌززّىٓ ِٓ اٌزظدٜ ٌّب ٠ّىٓ أْ رٛاعٙٗ اٌى١ٍخ ِٓ أشِبد .

 . رفؼ١ً دٚز ٚؽدح ِىبفؾخ اٌؼدٜٚ ٌٍؾد ِٓ إٔزشبز اٌؼدٜٚ ث١ٓ اٌّزسدد٠ٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ 

 ٌى١ٍخ .رفؼ١ً دٚز ٚؽدٖ اإلِز١بش ثب 

  ًرفؼ١ً دٚز ٌغٕخ اإلشساف ػٍٝ ِزبثؼخ اٌؼ١بداد ٌؼّبْ ؽعٓ ظ١س اٌؼًّ داخ

 اٌؼ١بداد .

  إػداد ٚرٕظ١ُ إٌدٚاد ٚاٌّؤرّساد ٚاٌّعبثمبد اٌزٝ رعزٙدف خدِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ

 اٌج١ئخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أىػط٘ سطاع خدم٘ 
 اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 
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 ِذ٠ش اٌّشوض :ا.د/ دمحم ِأِْٛ اٌؾ١خ

 
 :عناٌ ادتْدة

 يتواهرح بمرا وت ايا را تعروف ا تم ، المليه رساله من المستمدع ، ا ماديمية المعايير أن من للت مد الوسيله هى
 المجتمعيره والماراركه وا ب اث التعلم هرص جودع مستوى  وأن عالميا أو قوميا سواء ل ا المناظرع المعايير مب

 .الج ات هذع من المستفدين أنواع مختلن ىتوقعات وتستوف مالئمه تعتبر
 اإلعتناد :
 أن إثبات تستطيب كانت ما إذا ، للمليه وا عتماد الجودع لضمان الاومية ال يئة ن ةم تم الذى هوا عتراف
 لدي ا وأن والمعتمدع المعلنه المعايير مب يتواهح برنامج ا وأن والمعتمدع المعلنه المعايير مب يتواهح برنامج ا
 التى المعلنه للضوابن وهاا وذلن ، االماديميه الناطت ا المستمر والت سين الجودع لضمان قائمه أنظمة
 .ال يئه تنارها

 املبادئ التى تستكص علَٔا عنلٔة عناٌ ادتْدِ ّاإلعتناد:
 .الطالب عل  التركيز

 يث من المجتمعيه والمااركه للطالب ا ساسيه ا  تياجات مخاطبة : 
 المالئمه العمل هرص تواهر. 
 العلميه للمؤهالت الفرص مالئمة. 
 هرر  خرررجين وجررود أو ال اليرره البرررامج التاررمل والتررى العمررل سررو   هرر  المطلوبرره الجديرردع االختصاصررات 

 .العمل سو   متطلبات عن زوادة ، إختصاصات
 .تو يد الرؤي وا هداف وا ستراتيجيات هى المجتمب التعليمى 

 الايادع 
 مااركة ا هراد. -1

تا رره الفرصرره  ن تعزوررز المارراركه الفعالرره -3 ومراعرراة المسرراواع لجميررب مررن ل ررم إرتبرراط بررالتعليم دون تفرقرره وا 
 يستخدموا كامل قدرت م لصال  التعليم والمجتمب ب سرع.

إتخراذ الاررارات ) تبنر  إتخراذ الاررارات الترى تعتمرد علر  ال ارائح وتارجيب وهررض أن تمرون ا  كرام مبنيره  -4
 على ال اائح ومنطايه(

 مستمر )ا لتزام بالتجاوب مب تحير ا  تياجات(الت سين ال -5
 التركيز على العمليات )ا هتمام بالعمليات والطر  إلى جانب المنتج أو المخرجات( -6
النتائج التعليميه المست دهه )هى الف م والم ارات التى تست ده ا المؤسسة من وراء برامج ا )الترى تيسرر  -7

مررذكورع للبرنررامج( المرتبطرره برسررالت ا وتعكررس إسررتخدام معررايير خارجيرره الوصررول إلرر  النتررائج المسررت دهه ال
 قوميه أو عالميه بمستوى مناسب

 االستاالليه)إ ترام مسئوليه المؤسسه عن أناطت ا ا ماديميه( -8

 ناٌ ادتْدٗض
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المناهب المتبادله )اتباع مدخل لمختلن المااركين ، من مراجعين وطالب والمجتمب العام ، من ا نه  -9
 الفائدع من تطوور ونال المعرهه والم ارات(تعظيم 
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 أ.د / امياٌ مضطفى الػْزجبى -: ةدــس الْحــمدٓ

 أ.د / صتْى عبد اهلادى غئه-ىائب مدٓس الْحدة:
 

 : ادتَاش االدازى

 ىريّش على شكى (1

 ٍاىى عادل عبد املطٔح (2
 غتلُ ٍبة حامد  (3

 
 ادتْدِ : بٔاىات عً ّحدة

 2005تاروخ قرار مجلس المليه بانااء الو دة ابرول 
 

 زؤٓة الْحدة :
أٌ تكٌْ ّحدة عناٌ ادتْدة ذات طابع متنٔص فى إدازة ادتْدة الداخلٔة مبا ٓؤٍل الكلٔة لإلعتناد األكادميى فى عْء 

 معآري اهلٔئة الكْمٔة لغناٌ ادتْدة ّاإلعتناد .

 زضالة الْحدة:
تكدو ّحدة عناٌ ادتْدة بالكلٔة الدعه الفيـى لليَـْجب جبـْدة التعلـٔه مـً خـالل اإلزتكـاء بكفـاءة أعغـاء ٍٔئـة           
التدزٓظ ّاهلٔئة املعاّىة ّادتَاش اإلدازى ّاذتفاظ على مطتْى متنٔص مً دْدة املسافل ّارتدمات فى عْء املعآري 

 دّٗسدٗ ضناٌ ادتْ
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ألكادمئة ّخدمة اجملتنـع إ  الدزدـة املؤٍلـة لالعتنـاد     املسدعٔة الكٔاضٔة , ّالْصْل بالبحح العلنى ّاألىػطة ا
 األكادميى للكلٔة فى ظل الكٔه األخالقٔة الساقٔة. 

 أٍداف الْحدة:

دامعة طيطا إ  تكْٓه األداء األكادميى ّاإلدازى ّاجملتنعى لتطْٓس  –تَدف ّحدة عناٌ ادتْدة بكلٔة طب األضياٌ 
تنع ّتينٔة البٔئة ّذل  للحضْل على اإلعتناد مـً قبـل اهلٔئـة الكْمٔـة     العنلٔة التعلٔنٔة ّالبحجٔة ّخدمة اجمل

 -لغناٌ دْدة التعلٔه ّاإلعتناد مً خالل :
 
 ىػس ثكافة ادتْدة الػاملة بني أعغاء ٍٔئة التدزٓظ ّمعاّىَٔه ّالعاملني ّالطالب بالكلٔة . -1
 
تبادل ارتربات ّاألفكاز ارتاصة بتطْٓس التعلٔه ّالبحْخ ّأىػطة خدمة اجملتنع مع الْحدات املناثلـة فـى   -2

 كلٔات ادتامعات املضسٓة ّالعسبٔة  ّاالضتفادة ميَا فى حتكٔل التطْٓس امليػْد . 
 

3-      ّ اإلعتنـاد إلىػـاء   التحكل مً إضتٔفاء الكلٔة متطلبات ّمعآري اهلٔئـة الكْمٔـة لغـناٌ  دـْدة التعلـٔه 
 ّتفعٔل ىعاو عناٌ ادتْدة فى ستْزى الكدزة املؤضطٔة ّالفاعلٔة التعلٔنٔة.

 

كطب ثكة اجملتنع فى ارتسجيني  ّذل  عً طسٓل التحطني املطتنس فى أداء خسجيى الكلٔـة ّفكـا للنعـآري    -4
 الكْمٔة .

 

 ة تطبٔكَا . ّعع خطة تيفٔرٓة لتحطني شتسدات التعلٔه ّ التعله بالكلٔة ّمتابع-5
 

 –معـاّىى أعغـاء ٍٔئـة التـدزٓظ      –عنل قْاعد بٔاىات خاصة تتغنً الطادة )أعغاء ٍٔئـة التـدزٓظ   -6
 خسجيى الكلٔة ( لتكٌْ أضاع لدعه اختاذ الكساز بالكلٔة .  –الربامر ّاملكسزات  –طالب الكلٔة  –العاملني 

 

 تيعٔه الدّزات التدزٓبٔة ّاملؤمتسات ّّزش العنل فى زتال ادتْدة الػاملة . -7
 

دـْدة فـسظ    –ّعع ىعاو لكٔاع ّتكٔٔه األداء بالكلٔة ) املعآري األكادمئة املسدعٔـة للربىـامر التعلٔنـى    -8
 ة ّالتحطني ( . فعالٔة إدازة ادتْد –األحباخ ّاألىػطة العلنٔة األخسى  –املػازكة اجملتنعٔة  –التعله 

 

اعداد ّمسادعة التكازٓس الدّزٓة ّالطيْٓة للتكٔٔه الراتى التى تعترب كنسدع لالعنال التيفٔرٓة املختلفـة  -9
 إلدازة الكلٔة . 

 

تكدٓه املتابعة املطتنسة  لتكْٓه األداء ّىعاو عناٌ ادتْدة فى الكلٔة عً طسٓل تكدٓه املكرتحات ّالتْصٔات -10
 الكلٔة لالعتناد مً اهلٔئة الكْمٔة لغناٌ دْدة التعلٔه ّاإلعتناد .املختلفة إلعداد 

 
 : أىػطُ الْحدة

 إنااء و دع ضمان الجودع بالمليه . .1
 عمل هيكل تنظيمى للو دع وتوصين وظيفى لألعضاء. .2

 إعداد رسالة ورؤية ا هداف ا ستراتيجيه للمليه . .3
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 المليه .إعداد رسالة ورؤية وأهداف الو دع منبثاه من رساله  .4

 عمال (. –عاملين  –هيئات معاونه –إعداد توصين لمل هيامل المليه )أعضاء هيئة تدروس  .5

 توصين البرامج التى تادم ا المليه . .6

 توصين المارارات . .9

 إعداد تارور المارارات الدراسيه . .1

 إعداد تاارور البرامج الدراسيه . .7

 المليه المختلفه.. تاييم ا داء  عضاء هيئة التدروس وأقسام 20
 . عاد العديد من ورش العمل لنار ثااهة الجودع  عضاء هيئة التدروس وا داروين بالمليه . 22 

 . وضب خطه لتطوور الب ث العلمى بالمليه ورنطه بالمجتمب .22
 . وضب الخطن االستراتيجيه لتطوور العمليه التعليميه بالمليه .23
للمليه طباا لنظم ضمان الجودع للمؤسسات التعليميه بناء على متطلبات اللجنه . إعداد التارور السنوى ا ول 24

 الاوميه لضمان الجودع وا عتماد .
 . تاديم السيرع الذاتيه ) التارور السنوى ( هى موعدع .25
 

 : ةملخط ألىػطة الْحد
علميه والعمليه مت لين إعداد وت يئة خروجين متميزون هى العلوم ا ساسية على مستوى عال من المفاءة ال

 ةوالعلميرر ةب خالقيررات الم نررة لإلسرر ام هررى تلبيرره ا  تياجررات الم ارورره والتانيرره لل يئررات والمؤسسررات الصررناع
وقادرع على المناهسه وممارسة الم ام بجودع عاليه على المستوى ا قليمى والعالمى ؛ ومرن ثرم المسراهمه هرى 

ضراهه إلرى إثرراء الب رث العلمرى بخبررات هرى مجراالت الب روث العلميره  ل ماامل المجتمب العلميره والبيئيره با 
 .المتخصصه والدقياه 
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 ِغدً اٌى١ٍخ عج١ش دمحم ِسّٛد أثٛ زّش اٌغ١ذح/ 

 فشلخ ِغئٛي ؽئْٛ هالة اٌغ١ذٖ/ ِٕبي دمحم عجذ اٌع١ٍُ

 فشلخ ِغئٛي اٌطالةؽئْٛ  فاٌغ١ذٖ/ عضٖ دمحم ع١ّش ؽش

 فشلخ ِغئٛي ؽئْٛ اٌطالة اٌغ١ذ / دمحم فٛدح

 فشلخؽئْٛ اٌطالة ِغئٛي  اٌغ١ذح/ أ١ِشح زغٓ اٌّسالٚٞ

 ؽئْٛ هالة ِغئٛي فشلخ اٌغ١ذح / ص٠ٕبد عجذ اٌعبهٝ ع١غٝ 

 ؽئْٛ هالة ِغئٛي فشلخ اٌغ١ذح / سا١ٔب دمحم عجذ اٌعض٠ض 

 خش٠د١ٓؽئْٛ  اٌغ١ذ / فالذ عجذ هللا دمحم 

 ؽئْٛ خش٠د١ٓ اٌغ١ذح / سر١جخ فإاد ئعّبع١ً 

 عبٍِخ اٌمغُ اٌغ١ذح/ عثّبٔخ اٌعٕبٟٔ

 ّالطالب ادتَاش االدازٚ لػٌْٝ التللٔه 
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 خبِعخ هٕطب  –اٌالئسخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍخ هت األعٕبْ 

 هجمب الخش رعذ٠ً 

 16/5/2311( ثزبس٠خ  771فبدسح ثبٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ )     

 )ِشزٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط(
 

 رزىْٛ ِٕٙب اٌى١ٍخ ٚاٌزخققبد اٌزبثعخ ٌٙباأللغبَ اٌع١ٍّخ اٌزٟ 
 عبِؼخ ؽٕاب ِٓ األلعبَ اٌزب١ٌخ: –رزىْٛ و١ٍخ ؽت اٌفُ ٚاألظٕبْ 

 لعُ االظزؼبػخ اٌظٕبػ١خ ٌألظٕبْ. .1

 لعُ أِساع اٌفُ. .2

 ٠ٚشًّ ).اٌزشس٠ؼ اٌٛطفٟ ٌألظٕبْ ٚ رشس٠ؼ ٚ٘عزٌٛٛع١ب اٌفُ ٚاألظٕبْ( -لعُ ث١ٌٛٛع١ب اٌفُ .3

 لعُ رم٠ُٛ األظٕبْ. .4

 لعُ عساؽخ اٌفُ ٚاٌٛعٗ ٚاٌفه ٚاٌزغ١ًّ ٠ٚشًّ )اٌزيد٠س اٌّٛػؼٟ ٚاٌزيد٠س اٌؼبَ(    .5

 لعُ ؽت أظٕبْ األؽفبي ٠ٚشًّ )طؾخ اٌفُ ٚؽت األظٕبْ اٌٛلبئٟ( .6

 لعُ اٌّٛاد اٌؾ٠ٛ١خ ٌات األظٕبْ. .7

 لعُ ؽت اٌفُ. ٠ٚشًّ )ؽت اٌفُ ٚأِساع اٌٍضخ ٚؽسق اٌزشي١ض ٚاألشؼخ(.  .8

 ظٕبْ    لعُ اٌؼالط اٌزؾفظٟ ٌأل .9

 لعُ اٌزسو١جبد اٌضبثزخ. .11

 لعُ ػالط اٌغرٚز. .11

  رجرر١ٓ اٌدررذاٚي ا٢ر١ررخ رٛص٠ررع اٌّمررشساد اٌذساعرر١خ عٍررٝ عررٕٛاد اٌذساعررخ ِٚدّررٛ  عررذد

 اٌغبعبد اٌّخققخ ٌٍذسٚط إٌظش٠خ ٚاٌع١ٍّخ أعجٛع١ب .
 

 اٌغٕخ اإلعذاد٠خ

 اٌّمشس
 عذد اٌغبعبد األعجٛع١ـخ

 ِدّٛ  اٌغبعـبد
 عٍّــٟ ٔظــشٞ

 4 2 2 اٌى١ّ١بب
 4 2 2 اٌف١ص٠بب ٚرشًّ ِجبدا اإلؽظبب

 4 2 2 اٌؾ١ٛاْ ٚاٌٛزاصخ
 8 4 4 اٌزشس٠ؼ اٌؼبَ ٚاٌٙعزٌٛٛع١ب اٌؼبِخ

 4 3 1 اٌزشس٠ؼ اٌٛطفٟ ٌألظٕبْ
 1 - 1 أظبظ١بد اٌّٛاد اٌؾ٠ٛ١خ ٌات األظٕبْ
 2 - 2 اٌٍغخ اإلٔغ١ٍص٠خ ٚاٌّظاٍؾبد اٌاج١خ

 2 - 2 اٌؾبظت ا٢ٌـٟ
 2 - 2 اإلٔعبْ ؽمٛق

 31 13 11 اٌّدّـــٛ 
 

 اٌغٕخ األٌٚــٝ

 اٌّمشس
 عذد اٌغبعبد األعجٛع١ـخ

 ِدّٛ  اٌغبعـبد
 عٍّــٟ ٔظــشٞ

 4 2 2 ث١ٌٛٛع١ــب اٌفــُ
 4 2 2 اٌجبصٌٛٛع١ــب اٌؼبِـخ

 3 1 2 اٌى١ّ١بب اٌؾ٠ٛ١خ
 6 2 4 اٌفع١ٌٛٛع١ب اٌؼبِخ
 4 2 2 اٌزشس٠ؼ اٌيــبص

 3 2 1 اٌؾ٠ٛ١خ ٌات األظٕبْاٌّٛاد 
 4 2 2 ا١ٌّىسٚثٌٛٛع١ب اٌؼبِخ

 21 13 15 اٌّدّـــٛ 
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 اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 اٌّمشس
 عذد اٌغبعبد األعجٛع١ـخ

 ِدّٛ  اٌغبعـبد
 عٍّــٟ ٔظــشٞ

 6 3 3 أِــساع اٌفــُ
 6 4 2 رىٌٕٛغ١ب اٌؼالط اٌزؾفظٟ

 6 4 2 رىٌٕٛٛع١ب اٌزسو١جبد اٌضبثزخ
 8 6 2 االظزؼبػخ اٌظٕبػ١خرىٌٕٛٛع١ب 

 3 2 1 رىٌٕٛٛع١ب رم٠ُٛ األظٕبْ
 3 2 1 رىٌٕٛٛع١ب ؽت أظٕبْ األؽفبي

 3 1 2 ػٍُ األد٠ٚـــخ

 35 22 13 اٌّدّـــٛ 

 

 اٌغٕخ اٌثبٌثخ

 اٌّمشس
 عذد اٌغبعبد األعجٛع١ـخ

 ِدّٛ  اٌغبعـبد
 عٍّــٟ ٔظــشٞ

 4 2 2 ٚاٌزٕبظ١ٍخاألِساع اٌجبؽٕخ اٌؼبِخ ٚاألِساع اٌغٍد٠خ 
 4 2 2 اٌغساؽخ اٌؼبِخ ٚاألٔف ٚاألذْ ٚاٌؾٕغسح ٚاٌسِد

 4 2 2 عساؽخ اٌفُ ٚاٌزيد٠س
 4 3 1 اٌؼالط اٌزؾفظٟ
 4 3 1 اٌزسو١جبد اٌضبثزخ

 3 2 1 رىٌٕٛٛع١ب ػالط اٌغرٚز
 4 2 2 ؽسق اٌزشي١ض ٚاألشؼخ

 5 3 2 االظزؼبػخ اٌظٕبػ١خ
 5 3 2 األظٕبْ اٌٛلبئٟ ؽت أظٕبْ األؽفبي ٚطؾخ اٌفُ ٚؽت

 3 2 1 رم٠ٛـُ األظــٕبْ

 43 24 16 اٌّدّـــٛ 

 اٌغٕخ اٌشاثعخ

 اٌّمشس
 عذد اٌغبعبد األعجٛع١ـخ

 ِدّٛ  اٌغبعـبد
 عٍّــٟ ٔظــشٞ

 6 4 2 اٌؼالط اٌزؾفظٟ
 6 4 2 اٌزسو١جبد اٌضبثزخ

 3 2 1 ػالط اٌغرٚز
 6 3 3 عساؽخ اٌفُ ٚاٌفه ٚاٌٛعٗ ٚاٌزغ١ًّ

 8 4 4 اٌفُ ٚأِساع اٌٍضخؽت 
 8 6 2 اظزؼبػخ طٕبػ١خ

 39 23 14 اٌّدّـــٛ 

 

  رجنن١ٓ اٌغننداٚي ا٢ر١ننخ إٌٙب٠ننخ اٌؼظّننٝ ٌٍنندزعبد اٌّيظظننخ الِزؾننبْ وننً ِمننسز ٚرىننْٛ االِزؾبٔننبد

 رؾس٠س٠خ ٚػ١ٍّخ ٚشف٠ٛخ ٚإو١ٕ١ٍى١خ ؽجمبً ٌّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ ٘رٖ اٌغداٚي

  ٠ٚشزسؽ ٌٕغبػ اٌابٌت فٟ اٌّمسز أْ ٠ؾظً ػٍٝ إٌعجخ اٌّمسزح ٌزمد٠س ِمجٛي ػٍٝ األلنً ِنٓ ِغّنٛع

 ( ِٓ ٘رٖ اٌالئؾخ 11دزعبد االِزؾبْ اٌّيظض ٚاٌّمسز ٚفمبً ٌؾىُ اٌّبدح )

  ِٓننٓ اٌدزعننخ 31ػٍننٝ أال رمننً اٌدزعننخ اٌزننٟ ٠ؾظننً ػ١ٍٙننب اٌابٌننت فننٟ االِزؾننبْ اٌزؾس٠ننسٞ ػنن %

 ؾبْ.اٌّيظظخ ٌٙرا االِز
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 اٌغٕخ اإلعذاد٠خ

 

 اٌذسخخ أعّبي عٕخ ؽفٛٞ عٍّٟ رسش٠شٞ اٌّمشس

 61 12 - 12 36 اٌى١ّ١بب
 61 12 - 12 36 اٌف١ص٠بب ٚرشًّ ِجبدا اإلؽظبب

 61 12 - 12 36 اٌؾ١ٛاْ ٚاٌٛزاصخ
 121 24 24 24 48 اٌزشس٠ؼ اٌؼبَ ٚاٌٙعزٌٛٛع١ب اٌؼبِخ

 111 21 - 21 61 اٌزشس٠ؼ اٌٛطفٟ ٌألظٕبْ
 61 12 12 - 36 أظبظ١بد اٌّٛاد اٌؾ٠ٛ١خ ٌات األظٕبْ
 51 - - - 51 اٌٍغخ اإلٔغ١ٍص٠خ ٚاٌّظاٍؾبد اٌاج١خ

 51 - - - 51 اٌؾبظت ا٢ٌـٟ
 51 - - - 51 ؽمٛق اإلٔعبْ

 461 92 36 81 312 اٌّدّـــٛ 

 

 اٌغٕخ األٌٚٝ

 

 رسش٠شٞ اٌّمشس
 عٍّٟ
 ئو١ٕ١ٍىٟ

 اٌذسخخ أعّبي عٕخ ؽفٛٞ

 151 31 21 41 61 ث١ٌٛٛع١ــب اٌفــُ
 111 21 11 11 61 اٌجبصٌٛٛع١ــب اٌؼبِـخ

 51 11 11 - 31 اٌى١ّ١بب اٌؾ٠ٛ١خ  
 151 31 21 11 91 اٌفع١ٌٛٛع١ب اٌؼبِخ
 111 21 11 11 61 اٌزشس٠ؼ اٌيــبص

 111 21 21 - 61 اٌّٛاد اٌؾ٠ٛ١خ ٌات األظٕبْ
 51 11 11 - 31 ا١ٌّىسٚثٌٛٛع١ب اٌؼبِخ

 711 141 111 71 391 اٌّدّـــٛ 

 

 اٌغٕخ اٌثب١ٔخ

 

 رسش٠شٞ اٌّمشس
 عٍّٟ
 ئو١ٕ١ٍىٟ

 اٌذسخخ أعّبي عٕخ ؽفٛٞ

 211 41 31 51 81 أِــساع اٌفــُ
 151 31 25 35 61 رىٌٕٛغ١ب اٌؼالط اٌزؾفظٟ

 111 21 15 25 41 اٌزسو١جبد اٌضبثزخرىٌٕٛٛع١ب 
 211 41 21 61 81 رىٌٕٛٛع١ب االظزؼبػخ اٌظٕبػ١خ

 51 11 11 11 21 رىٌٕٛٛع١ب رم٠ُٛ األظٕبْ
 51 11 11 11 21 رىٌٕٛٛع١ب ؽت أظٕبْ األؽفبي

 51 11 11 - 31 ػٍُ األد٠ٚـــخ

 811 161 121 191 331 اٌّدّـــٛ 
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 اٌغٕخ اٌثبٌثخ

 

 رسش٠شٞ اٌّمشس
 عٍّٟ
 ئو١ٕ١ٍىٟ

 اٌذسخخ أعّبي عٕخ ؽفٛٞ

 111 21 15 25 41 ٚاألِساع اٌغٍد٠خ ٚاٌزٕبظ١ٍخاألِساع اٌجبؽٕخ اٌؼبِخ 
 111 21 15 25 41 اٌغساؽخ اٌؼبِخ ٚاألٔف ٚاألذْ ٚاٌؾٕغسح ٚاٌسِد

 151 31 21 41 61 عساؽخ اٌفُ ٚاٌزيد٠س
 111 21 15 25 41 اٌؼالط اٌزؾفظٟ
 111 21 15 25 41 اٌزسو١جبد اٌضبثزخ

 111 21 15 25 41 رىٌٕٛٛع١ب ػالط اٌغرٚز
 151 31 21 41 61 اٌزشي١ض ٚاألشؼخؽسق 

 151 31 21 41 61 االظزؼبػخ اٌظٕبػ١خ
 211 41 31 51 81 ؽت أظٕبْ األؽفبي ٚطؾخ اٌفُ ٚؽت األظٕبْ اٌٛلبئٟ

 151 31 21 41 61 رم٠ُٛ األظــٕبْ

 1311 261 185 335 521 اٌّدّــــٛ 

 

 اٌغٕخ اٌشاثعخ

 

 رسش٠شٞ اٌّمشس
 عٍّٟ
 ئو١ٕ١ٍىٟ

 اٌذسخخ عٕخأعّبي  ؽفٛٞ

 211 41 31 51 81 اٌؼالط اٌزؾفظٟ
 151 31 21 41 61 اٌزسو١جبد اٌضبثزخ

 151 31 21 41 61 ػالط اٌغرٚز
 311 61 41 81 121 عساؽخ اٌفُ ٚاٌفه ٚاٌٛعٗ ٚاٌزغ١ًّ

 311 61 41 81 121 ؽت اٌفُ ٚأِساع اٌٍضخ
 311 61 41 81 121 اظزؼبػخ طٕبػ١خ

 1411 281 191 371 561 اٌّدّـــٛ 

 

 ىعاو االمتشاىات بالللٔ٘
 تلقد عً طسٓق االسطاو الللنٔ٘ بالللٔ٘. ٘اعنال الطي .1

 امتشاىات اللنلٙ تلقد باالسطاو الللنٔ٘ فٙ ىَآ٘ اللاو الدزاضٙ اثياٛ اذتصص اللنلٔ٘. .2

باليطب٘ للطالب احملْلني ّالرًٓ تفسض علَٔه مْاد ىتٔذ٘ اىَاٛ ادساٛات املقاص٘ ٓلقد  .3
 امتشاىات ميفسدِ سبل بدآ٘ امتشاىات الفسق بالللٔ٘.هله 

امتشاىات التشسٓسٚ ّالػفْٚ تلقد دتنٔع طالب الللٔ٘ ظدّل مللً فٙ ىَآ٘ اللاو  .4
 الدزاضٙ ) دّز مآْ مً كل عاو (

بلد اعالٌ ىتٔذُ دّز مآْ ليفظ اللاو ٓته تادٓ٘ امتشاىات للطالب املتدلفني فٙ مادٗ   .5
 اّ مادتني فٙ دّز ضتنرب.

الطالب الساضب فٙ اكجس مً مادتني اضاضٔتني ٓلٌْ باسٙ لإلعادٗ هلرا اللاو  فٙ مْاد  .6
 السضْب فقط .
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 فخ (ألٛاعذ اٌشفع ) اٌش
 

 ( اال ٌزغ١١ش زبٌخ ٚٔز١دخ اٌطبٌت اٌٝ االفنً عٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٝ : اٚال : الرطجك لٛاعذ اٌشفع ) اٌشافخ
رغ١١س ؽبٌخ ِٓ إٌمً ٌٍفسلخ االػٍٝ ثّٛاد ريٍف اٌٝ إٌمً ٌٍفسلخ االػٍٝ ثّٛاد ريٍف النً اٚ  .1

 إٌغبػ .

رغ١١س ؽبٌخ ِٓ زظٛة اٌٝ إٌمً ٌٍفسلنخ االػٍنٝ ثّنٛاد ريٍنف اٚ إٌغنبػ اٌينبٌض اٚ دخنٛي  .2

 ٝ .اِزؾبْ اٌدٚز اٌضبٔ

 رغ١١س ؽبٌخ ِٓ  دخٛي اِزؾبْ اٌدٚز اٌضبٔٝ فٝ ِٛاد اٌٝ دخٛي اِزؾبْ اٌضبٔٝ فٝ ِٛاد الً. .3

رغ١١س ؽبٌخ ِٓ ِفظٛي فظال ٔٙبئ١ب الظزٕفبد ػدد ِساد اٌسظٛة ثبٌفسلنخ اٌنٝ إٌمنً ٌٍفسلنخ  .4

 االػٍٝ ثبٌؾد االلظٝ ٌّٛاد اٌزيٍف اٚ إٌغبػ اٌيبٌض اٚ دخٛي اِزؾبْ اٌدٚز اٌضبٔٝ .

ؽبٌخ ِٓ زظٛة اٌٝ زظٛة ثّٛاد الً ٚذٌه ٌٍاالة اٌر٠ٓ ٌُٙ ؽك اداب االِزؾبْ ِٓ رغ١١س  .5

 اٌيبزط ثفسلُٙ دْٚ غ١سُ٘ . 

 

٠غجس اٌىعس اٌؼشسٜ ٌٍدزعخ فٝ اٌّبدح اٌٝ دزعخ وبٍِنخ ٌظنبٌؼ اٌابٌنت ِنغ ِساػنبح ػندَ عجنس ثب١ٔب :

ٍّنبدح اٚ ٌٍانالة اٌّؾن١ٌٛٓ اٌىعس اٌؼشسٜ ٌٍدزعخ فٝ فسٚع اٌّٛاد اٌزٝ رزىنْٛ ِٕٙنب اٌدزعنخ اٌى١ٍنخ ٌ

 ثبٌٕعجخ ٌٍّمسزاد إٌبعؾ١ٓ ف١ٙب ثبٌى١ٍبد اٌّؾ١ٌٛٓ ِٕٙب .

 

) اٌندٚز ال٠غٛش ٌٍابٌت االظزفبدح ِٓ لٛاػد اٌسفغ اٌّمسزح ِسر١ٓ فٝ اِزؾبْ ٚاؽند ِند دٚز٠نٓ ثبٌثب :

ٌننٗ  ١ّىٓلظننٝ اٌّمننسز ٌنندزعبد اٌسفننغ ، فنناال اذا وننبْ ٌننُ ٠عننزف١د ِننٓ اٌؾنند االاألٚي ٚاٌنندٚز اٌضننبٔٝ ( 

االظزفبدح فٝ اِزؾبْ اٌدٚز اٌضبٔٝ ِّب رجمٝ ٌٗ ِٕد دزعبد ٌُ ٠عزفد ثٙنب فنٝ اِزؾنبْ اٌندٚز اٌضنبٔٝ ِّنب 

 رجمٝ ٌٗ ِٓ دزعبد ٌُ ٠عزف١د ثٙب فٝ اِزؾبْ اٌدٚز االٚي .

زا٠ؼننب : ٠ؼننسع زئنن١ط وننً وٕزننسٚي ػٍننٝ ٌغٕننخ اٌّّزؾٕنن١ٓ ؽننبالد اٌاننالة ٌٍفظننً إٌٙننبئٝ ٚوننرٌه 

ؽنك اداب االِزؾنبْ ِنٓ اٌينبزط فنٝ ؽبٌنخ زظنٛثُٙ ٚاٌنر٠ٓ ٌنُ ٠عنزف١دٚا ِنٓ لٛاػند اٌاالة اٌر٠ٓ ٌُٙ  

اٌسفغ اٌّمسزح ، ػٍٝ اْ رؼسع رٍه اٌؾبالد ثبالزلنبَ اٌعنس٠خ ٚرمزنسػ ٌغٕنخ اٌّّزؾٕن١ٓ ػٍنٝ ِغٍنط 

 اٌى١ٍخ ِبرساح ِٓ راج١ك ر١ع١ساد خبطخ ثُٙ فٝ ؽدٚد ِب٠ٍٝ :

 ح ٚالداة ٚاٌزننٝ رؾزعننت إٌٙب٠ننخ اٌؼظّننٝ ثبٌٕعننجخ ٌٍى١ٍننبد اٌؼ١ٍّننخ ٚ ؽننالة و١ٍزننٝ اٌزغننبز

 دزعخ فٝ وً ِبدح . 111ٌدزعبد االِزؾبْ ٌُٙ ِٓ 

 
 لٛاعذ اٌشفع ثى١ٍخ هت االعٕبْ :

% ِننٓ اٌّغّننٛع اٌىٍننٝ ٌنندزعبد اٌفسلننخ اٌّم١نند ثٙننب  ٠2.5ىننْٛ اٌسفننغ ثؾنند الظننٝ  .1

 اٌابٌت .

 ٠اجننك اٌؾنند االلظننٝ ٌنندزعبد اٌسفننغ ػٍننٝ اٜ ػنندد ِننٓ ِننٛاد اٌسظننٛة ثبٌفسلننخ اٚ .2

 اٌّٛاد اٌّفسٚػخ .

%ِنٓ إٌٙب٠نخ اٌؼظّنٝ ٌندزعبد  11ِغ ِساػبح اٌجٕد ) أ ( ٠ىْٛ اٌسفنغ ثؾند الظنٝ  .3

% ِننٓ اٌّمننسزاد  15اٌّمننسزاد اٌزبثؼننخ ٌٍفسلننخ اٌّم١نند ثٙننب اٌابٌننت ، ٚثؾنند الظننٝ 

 اٌّفسٚػخ ِٓ اٌفسلخ اٌعبثمخ .

 

 اال٠ٌٛٚبد اٌٛاخت ِشعبرٙب عٕذ سفع ِٛاد اٌشعٛة
 خ ٌسفننغ ِننٛاد اٌسظننٛة ٌّننٛاد اٌزيٍننف ٚاٌّننٛاد اٌّفسٚػننخ ِننٓ اٌفننسق رىننْٛ اال٠ٌٛٚننخ اٌّاٍمنن

 اٌعبثمخ ٌٍفسلخ اٌّم١د ثٙب اٌابٌت.

  ٓ٠ٍٝ ذٌه ........ اٌّنٛاد اٌّزظنٍخ اٌزنٝ رندزض ؽنٛاي اٌؼنبَ اٚ ػٍنٝ ِنداز اٌفظن١ٍٓ اٌدزاظن١١

 اٌضبٔٝ (–) االٚي 

 ٌخ ػدَ وفب٠خ اٌدزعبد ٠ٍٝ ذٌه ....... اٌّمسزاد اٌزٝ رؾزبط اٌٝ ػدد دزعبد زفغ الً فٝ ؽب

 اٌّيظظخ ٌٍسفغ الٔغبػ اٌابٌت فٝ ع١ّغ ِٛاد اٌسظٛة.
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  ٠ٍٝ ذٌه ... اٌّمسزاد اٌزى١ٍ١ّخ اٌزٝ الرؾعزت دزعبرٙب ػنّٓ اٌّغّنٛع اٌىٍنٝ ٌّنٛاد اٌفسلنخ

اٌّم١د ثٙب اٌابٌت ٚاٌّغّٛػنبٌزساوّٝ ٌدزعنخ ا١ٌعنبٔط اٚ اٌجىنبٌٛز٠ٛض اٚرٍنه اٌزنٝ الرندخً 

رؾننٛي ث١ٕبٌابٌننت ٚثنن١ٓ ٔمٍننخ ٌٍفسلننخ االػٍننٝ ِننغ ِساػننبح خظننُ ػننّٓ ِننٛاد اٌسظننٛة اٌزننٝ 

دزعنننبد االظنننزفبدح ٌسفنننغ رٍنننه اٌّمنننسزاد ِنننٓ اٌؾننند االلظنننٝ ٌٍٕعنننت اٌّئ٠ٛنننخ ٚاٌننندزعبد 

 اٌّيظظخ ٌسفغ ِٛاد اٌسظٛة .

 

 عبَ ٠شاعٝ ِب ٠ٍٝ : أوّجذ
 

ال ٠زُ ؽعبة اٌدزعبد إٌّّٛؽنٗ ٌسفنغ ِنٛاد اٌسظنٛة ػنّٓ اٌّغّنٛع اٌىٍنٝ ٌندزعبد  .1

 ثبٌفسلٗ اٌّم١د ثٙب ٚاٌّغّٛع اٌىٍٝ اٌزساوّٝ ٌدزعٗ ا١ٌٍعبٔط اٚ اٌجىبٌٛز٠ٛض . اٌابٌت

فٝ ؽبٌٗ ػندَ ؽظنٛي اٌابٌنت ػٍنٝ اٌؾند االدٔنٝ ٌٍٕغنبػ فنٝ اٌّغّنٛع اٌىٍنٝ اٌزساوّنٝ  .2

ٌدزعٗ ا١ٌٍعبٔط اٚ اٌجىبٌٛز٠ٛض ٠سفغ ٘را اٌّغّٛع اٌٝ اٌؾد االدٔٝ ٌٍٕغبػ ... ػٍنٝ اْ 

ٖ )ِغّننٛع اػزجنننبزٜ داخٍننٝ ( ٚال رننندْٚ رٍننه اٌؼجنننبزٖ ٠نندْٚ ثٕعننن إٌزنننبئظ فمننؾ ػجنننبز

ثشٙبداد اٌزيسط )اٌّؤلزٗ اٚ االطن١ٍٗ( ِنغ ِساػنبٖ ٚػنغ ٘نؤالب اٌانالة فنٝ اٌزسر١نت 

 االخ١س .

 

 سفع اٌّدّٛ  اٌىٍٝ اٌزشاوّٝ ٚاٌزمذ٠ش اٌعبَ ٌذسخٗ ا١ٌٍغبٔظ اٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

  ٌسفغ اٌزمند٠س اٌؼنبَ ٌدزعنٗ ا١ٌٍعنبٔط ٠زُ زفغ اٌّغّٛع اٌىٍٝ اٌزساوّٝ اٌؾبطً ػ١ٍٗ اٌابٌت

% ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٝ اٌزساوّٝ ٌغ١ّغ ظٕٛاد 1اٚ اٌجىبٌٛز٠ٛض اٌؾبطً ػ١ٍٗ ٚذٌه ثٕعجٗ 

اٌدزاظٗ ثبٌى١ٍٗ ِغ عجس اٌىعس اٌؼشنسٜ ٌزٍنه إٌعنجٗ اٌنٝ دزعنٗ وبٍِنٗ اْ ٚعند ٚفنٝ ؽنبالد 

 اظبض االلً زفؼب اٌسفغ ٌٍزمد٠س اٌىٍٝ فٝ اٌّغّٛع اٌزساوّٝ ٠ىْٛ رسر١ت اٌيس٠غ١ٓ ػٍٝ

  ٗ٠نزُ رسر١ننت اٌينس٠غ١ٓ ٚفمننب ٌٍّغّننٛع اٌىٍنٝ اٌننرٜ ؽظنً ػ١ٍننٗ اٌابٌننت فنٝ ظننٕٛاد اٌدزاظنن

ِغسدا ِٓ دزعبد اٌسفنغ اٌّمنسزٖ ٌسفنغ اٌزمند٠س اٌؼنبَ ػٍنٝ اْ ٠جندا ظنس٠بْ ٘نرٖ اٌفمنسٖ ػٍنٝ 

اٌّم١نند٠ٓ ثننبٌفسق االٌٚننٝ ٚاالػداد٠ننٗ ثى١ٍننبد اٌغبِؼننٗ ِٚؼب٘نند٘ب اػزجننبزا ِننٓ اػننبَ اٌغننبِؼٝ 

2113/2114 

 التعلنات
 

ّكٔل الللٔ٘ لػٌْٝ التللٔه ّالطالب للتأكد مً زصد / أ.دجيْش للطالب أٌ ٓتقدو بالتناع للطٔد 
دزداتُ يف أٖ عدد مً مْاد االمتشاٌ خالل أضبْع مً تازٓذ إعالٌ اليتٔذ٘ ّذلم ىعري مقابل مادٖ عً 

 .كل مادٗ ّتطرتد إذا ثبت أٌ للطالب دزدات مطتشق٘
 

 ٍام٘ للفسس٘ اإلعدادٚملشْظ٘ 
 

باليطب٘ لتطبٔق سْاعد السأف٘ علٙ فسس٘ االعدادٚ حتدٓدا فٙ املْاد التلنٔلٔ٘ ضٔته ازداٛ تطبٔق سْاعد 
السأف٘ علٙ املْاد فٙ دّز مآْ للطالب املتدلفني فٙ مادٗ اّ مادتني اضاضٔتني ّهله اذتق فٙ دخْل دّز 

الضاضٔ٘ فٙ دّز ضبتنرب تطبق علٙ املْاد التلنٔلٔ٘ ضبتنرب ّبلد تطبٔق السأف٘ علٙ مْاد التدلف ا
 لػ٘ ( –ساضب اىل  -) مقدمُ سقْق اإلىطاٌ  
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طب  ّٔ٘اقأضياٌ بلل طب ّدساس٘ الفه ْٓعللذاملات علٙ الربىامر الدّىل لبلالْز ٙمً اجمللظ اقأعل ٘متت املْافق
ضنً ٓتالرٚ ّ 6116-11-17( 5155)ّصدز القساز الْشازٚ زسه   6116-9-1ٓذدامل٘ طيطا بتاز -اقأضياٌ

 .إعتناد املْافق٘
 

 أٚال : ئعزشار١د١خ اٌجشٔبِح :
 
 الربىامر ٠ٓ٘ز

لللْو طباقأضياٌ  تللٔنٔ٘ ٘أفضل خدم ٓهمسكص متقدو فٙ تقد أمً خالل ٍرا الربىامر إىل تبْ ٔ٘تتطلع اللل
طب اقأضياٌ ٘ مَي ٘ملنازض ٘الالشم ّ املَازات ٘امللسف ُٓضياٌ لدأ ٔبطب ٓرّ ذلم مً خالل ختس . ًٔاّإسلٔنًٔا ّدّلًٔاستل

فٙ ضْق  ٘للنيافطأٍٔلُ لت ٔ٘الدّلٓريللنلا  علٙ مطتْٚ الفسد ّاجملتنع ّفقًا ّٔ٘ اقأخالس ٔ٘علٙ اقأضظ الللن إزتلاشًا
 اللنل .

 
 الربىامر ٘زضال

ّ عح  ٔ٘الللنٔبمتطْز مبيٙ علٙ أسدخ اقأضال ٔهفٙ طب اقأضياٌ مً خالل تلل ٔصٗكْادز متن ٔلإعداد ّ تأٍ
فٙ عالز  ّٔ٘ اإلزتقاٛبارتدمات الصش ًٔاّ دّل ًٔافٙ ضْق اللنل ستل٘ علٙ امليافط ٗدللَا سادز ٔصعلنٙ متن

 أمساض الفه ّ اقأضياٌ علٙ املطتْٚ الفسدٚ ّ اجملتنلٙ .
 

 أٍداف الربىامر
 ّ٘ اإلسرتاف فٙ املَئصالتٙ تطاعدٍه علٙ التن ٓجّ٘ اذتدٗ ّ املللْمات ّ املَازات املتطْز٘ الطالب بامللسفٓد تصّ -1

 ٙ ّالدّىل.ٔنعلٙ املطتْٚ اإلسل
 فٙ زتال طب الفه ّاقأضياٌ.ٔ٘ ّ اقأديب ٓ٘ مً التلامل مع ادتاملات املصس متلً ٔ٘ اد سيْات دزاضإجي-6
 ٔا.الللّ املطتنس فٙ فرتِ ما بلد التدسدالدزاضات ٔد الفلال ادتٓب ب للتلله ّ التدزالطال ّٔٝ٘ تَٓب تدز -3
 .لٔ٘مً ادتاملات الدّ ٔاالطالب للشصْل علٙ الدزاضات اللل ٔلتأٍ -4
 

 ٔ٘الللن ٘الدزد
الفه اقأضياٌ  ٘ع فٙ طب ّدساسْزْٓالبلال ٘دزد ٔ٘علٙ طلب زتلظ اللل ًاطيطا بياٛ٘ طب االضياٌ دامل ٔ٘متيح كل

(B.D.S) للذاملات علٙ  ٙمً اجمللظ اقأعل ٘متتاملْافق ٔحس ٕه اللاللٔالتل ٗملتند مً ّشاز ٗبيعاو الطاعات امللتند
ّصدز   6116-9-1ٓذدامل٘ طيطا بتاز -طب اقأضياٌ  ٔ٘ ع طب ّدساس٘ الفه ّاقأضياىبللْٓالربىامر الدّىل لبلالْز

 ّالرٚ تضنً إعتناد املْافق٘. 6116-11-17ذ ٓبتاز ( 5155 )القساز الْشازٚ زسه 
 

الربىامر الدّلٕ لبلالسْٓع طب ّدساس٘ 
 الفه ّاقأضياٌ 
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 ٘الدزاض٘ لػ
 طبقًا ٔ٘ اللسب٘ باللػ ٘ ارتاصٔل٘ذات الطب ٔازٓ٘بلض املقسزات اإلخت ٓظْش تدزجيّ٘الدزاض ٍ٘ٙ لػٔصٓ٘ اإلصتل ٘اللػ

 ٔا.اللل ٌُ٘ ّ ما تقسِ اللذيٌٓرٔالتيف٘ ملقرتسات اللذي
 

 ات الربىامرٔصمم
ثبٌدبِعبد إٌّبظشح د١ٌٚب  ٚ اٌزٝ رعًّ ثٕظبَ اٌغبعبد اٌّعزّذح أٚ ٔظبَ إٌمبه اٌّعزّذح ِع ئِىب١ٔخ اٌذساعخ 

اززغبة اٌّمشساد اٌزٝ دسعٙب اٌطبٌت ثٙزا إٌظبَ ٔظشا   ٌزدبٔظ هش٠مخ اٌذساعخ ٚ ٘زا ٠الئُ اٌطالة اٌغ١ش 

خ هٕطب ئٌٝ خبِعبد أخشٜ أٚ ِقش١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٝ اٌزس٠ًٛ ٌٍذساعخ ثدبِعخ هٕطب أٚ اٌزس٠ًٛ ِٓ خبِع

 دساعخ عذد ِسذد ِٓ اٌغبعبد اٌّعزّذح  ٚاعزىّبي دساعزُٙ ثبٌخبسج.

 
 
 

 :ٔنٕعً الربىامر التلل ٗ: ىبر ًٔاثاى
 

 تاش جيٌ جيب أّالتٙ ٗ بالطاعات امللتند ٘ىعاو الدزاض ٔقتند علٙ تطبٓلالرٚ  ٕبيٙ الربىامر امليَر الدزاضٓت
الفه ّاقأضياٌ  ٘ع فٙ طب ّ دساسْٓالبلالْز٘ الربىامر دزد ٓ٘. ّ متيح فٙ ىَا ٘ضاع 611الطالب ميَا 

(B.D.S) 

 
 ْٓع :ما سبل البلالْز ٘طب اقأضياٌ ملسسل ٘لدزاض ٓ٘اإلضرتغاد ش٘لالٜ ٘ القْاعد اللام- 

 
A. الفه ّ اقأضياٌ: ٘ ع فٙ طب ّ دساسْٓالبلالْز ٘لتندٗ للشصْل علٙ دزدعدد الطاعات امل- 

 ّ ماٗ أملتند ٘ضاع 194للتدسز  ٔ٘متطلبات بسىامر الللملقسزات  ٓ٘عدد الطاعات اإلدباز .1
 مً اليقاط امللتندٗ. ٓطآَّا

مياليقاط  ٓطآَّاأّ ما  ٗضاعات ملتند 9للتدسز  ٘متطلبات ادتاململقسزات  ٓ٘عدد الطاعات اإلدباز.6
 امللتندٗ .

 .ٗمً اليقاط امللتند ما ٓطآَّااّ ٗ ضاعات ملتند 7االختٔازٓ٘عدد ضاعات مقسزات املتطلبات  .3
 ٗ.مً اليقاط امللتند ٓطآَّاأّ ما  ٗملتند ٘ضاع 611للنقسزات للتدسز  ٔ٘عدد الطاعات اإلمجال .4

 
B. ع :ْٓالبلالْز ٘للشصْل علٙ دزد ٘الدزاض ٗمد- 

 اقأسصّٙاذتد )فٙ خالل مخظ ضيْات ٔ٘ أضاض ٔ٘فصْل دزاض ٗتػنل عػس -:٘ الدزاض ٗفرت .1
 .صل الطالب بلدٍآفّ ًٔا اضاضًٔا دزاض عػس فصاًل ٘( ضتمثاىٙ ضيْات ٘ للدزاض

أظجٛػبً شبِالً اإلِزؾبٔبد  ٠16زىْٛ اٌؼبَ اٌدزاظٟ ِٓ فظ١ٍٓ دزاظ١١ٓ وً ِّٕٙب  -ٕ :اللاو الدزاض .6

أظبث١غ شبِالً اإلِزؾبٔبد ٚ ذٌه الػزجبزاد اٌزٛافك ِغ ِزاٍجبد  8 حٝ ِىضف ٌّدٚ فظٍدزاظٟ ط١ف

اإلػزّبداٌدٌٚٝ . ٠ٕزمً اٌابٌت ِٓ فظً دزاظٟ إٌٝ فظً دزاظٟ ربٌٟ أٚ اٌزيسط ثؼد إٌغبػ فٝ 

ال ٟ رساوّ ً ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ِغّٛعٌىً فظً ثبٌىب١ّ٠ِخ اٌّزاٍجبد األوبداظز١فبب

 . (GPAC=2)ؼ٠ٍٓم

 -٘:الدزاضٔد مْاع .3
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I. كامل  ٕأضبْع دزاض 16غَس ضبتنرب ّملدٗ يف دأ الطبت الجالح ٓب: (ّلاقأٓف)فصل ارتس
 متشاىات.الغامال

II. كامل  ٕأضبْع دزاض 16ّ ملدٗ  فربآسغَس  الطبت الجاىٙ يف أدٓب:ٕ(الجاىٔع)فصل السب
 متشاىات.الغامال

III. اإلمتشاىات.٘ غامل ضٔ٘دزا ٔعأضاب 8ّملدٗ  ْٓلْٔغَس  دأ الطبت الجالح يفٓب: ٕفٔالفصل الص 
 

C. املساسل الدزاض: ٘ٔ 
 ىل ثالخ مساسل لللإالفه ّاقأضياٌ  ٘ظ فٙ طب ّ دساسٓالبلالْز ٘دزد ٔللي ٘ تيقطه الدزاض

 ٔ٘مً الللْو الطب ٘تطب الطالب امللسفٓلّ باإلىتقال خالل ٍرِ املساسل  ٘ميَا أٍدافَا ارتاص
 ٘فٙ طب ّ دساس ٓدللل ما ٍْ دد ّ٘ املَازات املْاكب ٗ القدزٔ٘ اىل تين ٘باإلضاف ّٔ٘اقأضاض

 -: ٔ٘الفه ّ اقأضياٌ ّتػنل املساسل التال
 ٔ٘اقأضاض ٘املسسل .1
 اإلكلٔئلٔ٘ما سبل  ٘املسسل .6
 ٘اإلكلٔئلٔ٘املسسل .3
 

 ٔ٘اقأضاض٘ املسسل:- 

 عالس٘ بصش٘ الفه ّهلا ٔئلٔ٘ ّ إكل ٔ٘أضاضٔ٘ ّ علْو طب ٔ٘ا الطالب مقسزات علْو أضاضَٔزع فٓد
 ّ اجملاالت اللام٘ مجل ىٔ٘تػطٙ زتاالت الللْو اإلىطا ٔازٓ٘ختاىل داىب مقسزات عام٘ ّ إاقأضياى

الرٚ ّٔ٘ اللػ٘ اللسب ٔ٘الطبٜٔات مقسز اإلسصاّ تس ْٔدٗ اللنبٔالقٔ٘ السخص٘ الدّل ّ ت املَي٘ٔامقسز أخالس
الفه  ٘أىطذملدتلف بٔ٘سّضلْٔلّ املحئ٘ ت التػسٔباالرتكلسف علٙ ٓت. كنا ٔ٘باللسب نياملتشدث ريدو لػٓق

ٙ شتتلف طسق ظَْز للدأ الطالب فٙ التلسفٓبّ فَه مبادٟ الصش٘ ّ املسض. ثه ص منٍْا ّٜاقأضياٌ ّ خصا
ٙ ّ خاص٘ التٙ تتللق ٜاللالز الدّاّ طسس ٓ٘دتَاش املياعٙ ّ اقأمساض امللدّ أ٘ ب ارتلقْٔاقأمساض ّ الل
 ّ اقأضياٌ.بأمساض الفه 

 
  اإلكلٔئلٔ٘املسسل٘ سبل :- 

تطاعدِ علٙ الدخْل ملسسل٘الدزاض٘  ٔ٘تليْلْد ٔ٘ ملنل ٔ٘زع الطالب علْو ختصصٓدفٙ ٍرِ املسسل٘ 
أ الطالب دبٓ... اخل , فٙ ٍرِ املسسل٘.ّ الطسطاٌ  ٓ٘قأمساض الفه ّ اقأضياٌ ّ اقأمساض امللد  اإلكلئلٔ٘

لألضياٌ املتشسك٘ ميَا ّاملجبت٘ , ٔ٘ لإلضتلاض٘ الصياع ٔ٘ليْلْدفٙ ملامل املَازات الت ٓبالتدز
مساض اللج٘ ّ أطباقأضياٌ ّ يف ٘ ضتدداو املْاد املطتلنلّاعالز ادترّز ٔا تليْلْد ٕ ;اللالز التشفعٔاتليْلْد

 ٙفٙ ملامل املَازات ّ علٓبازع الطالب التدزميضياٌ. اقأ ْٓهالفه ّ تق ٘ضياٌ اقأطفال ّ صشأعالد
 ٓقا بلد عً طسٔنف ٔاداتفٙ اللتددمَآطل ّ الطسق التٙ ضْف ٜىفظ الْضا  سضٙ مطتددمًامماثالمت

 مياظسٗ املسضٙ .
 
 ٔئلٔ٘ :املسسل٘ اإلكل- 

 فٙ ٓبمً خالل التدز ٔئلٔ٘املقسزات فٙ ٍرِ املسسل٘ تسكص علٙ اكتطاب املَازات اإلكل
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لالز ا مبادَٜٔلله الطالب فٓتقأمساض الفه ّ اقأضياٌ  ّٔ٘ عالد ٔصٔ٘ دات املدتلف٘ ّ ٍٙ مسسل٘ تػدٔاالل
دم٘ للالز أمساض ٘ لللقازاتاملطتدٓجلقٙ فٙ ٍرِ املسسل٘ التطْزات اذتدٓتمسضٙ طْازٟ الفه ّ اقأضياٌ كنا 

 الفه ّ اقأضياٌ.
 الػامل٘ لطب الفه ّاقأضياٌ ّٔادٗ مً خالل الل ٓبازع الطالب التدزميًآضفٙ ٍرِ املسسل٘ أ

 ْٗو بَا حتت إغساف الطادٓقّٔ٘ ضه لُ ارتط٘ اللالدٓسْسدٗ متلامل٘ ٓض كا مع املسَٔامل فلتٓالتٙ 
باإلضاف٘ اىل لللباز ّ اقأطفال علٙ الطْاٛدات طب اقأضياٌ ارتاص٘ ٔاه ٍرا فٚلٓتّٓظ التدز ٔٝ٘عضاٛ ٍأ

مجل شزع اقأضياٌ ّ  اقأضياٌّ املتدصص فٙ بلض زتاالت طب ٔصذات الطابع املتنٔازٓ٘ بلض املقسزات اإلخت
 ز فٙ زتال طب الفه ّ اقأضياٌ.لٔصضتددامات الا

 
 -:ثالجا: غسّط القبْل لإللتشاق بالربىامر

 طبٔ٘ للل ٜٔطٕالسٔق ملتب التيطمً سبل  شنيالطالب املسغ نيه سبْل الطالب بالربىامر مً بٓت. 1
 .جملنْع الدزدات ٙضْٛ اذتد اقأدى يفطيطا  ٘دامل -اقأضياٌ 

 ٔ٘مً داملات سلْم لنيطيطا أّ احملْ ٘طب اقأضياٌ ظامل ٔ٘بللٔدًٓ بقبْل الطالب املقنح .ٓط6
 ٍآقسالربىامر ّ  ٙغساف عللإلٔا اللل ٘بَا اللذي ٕللقْاعد التٙ تْص أخسٚ إىل الربىامر ّفقًا

 .٘زتلظ ادتامل
 جملنْع دزداتُ داخلٙ ّفقًا ٔق ه عنل تيطٓتذتد املقرتح سبْلُ عدد الطالب عً ا ٗدٓاش ٘سال يف .3
 .٘اللامٓ٘ الجاىْٗ غَاد يف
 - ًٓالْافدٗ إداز ٔحّتسغٓ٘ لات املصسبادتام ًٓلقْاعد سبْل الْافد ّفقًا-ًٓ:سبْل الْافد. 4

 .اٛ متطلبات القبْلٔفّإضت
 

 -:ٔلزابلا: إدساٛات التطذ
 ٕ.اقأضبْع الطابق لبدٛ الفصل الدزاض يف ٔ٘الربىامر بالللٗ فٙ إداز ٔلالتطذ ٔ٘تته عنل .1
مصس  ٓ٘ امتُ فٚذنَْزإسعيْاٌ ٔل تطذٗ مع مساعا ٔلالتطذ ٘بطاس ٞمل ٔلالتطذ يف نيب الساغبالعلٙ الط .6

 .دًٓ(الْافللطالب)ه فٙ البلد اقأو ٜاىل عيْاىُ الدا ٘باإلضاف ٔ٘الدزاض ٘خالل الطئ٘ اللسب
 عتناداللربىامر ّ  ٔرٓ٘التيف ٘سرتاح اللذيل امً خالًٓا ضيْ  ٘الربىامر ّ حتدد اقأعداد املقبْلأ ٓبد .3

 الربىامر. ٙلالغساف عل أاللل ٘اللذي
 ٘اسرتاح اللذي ٙعل بياًٛا ضٔ٘مقسز مً املقسزات الدزا قأٖل ٔقأعداد الطالب لفتح التطذ ٙدد اذتد اقأدىحي .4

 .ٕكل فصل دزاض الربىامر يف ٙلإلغساف عل لٔاالل ٘ر ّ اعتناد اللذيللربىام ٔرٓ٘التيف
 
 

 

 
 

 
 اٌدٙبص االداسٜ ثمغُ اٌذساعبد اٌع١ٍب

 

 د/ دمحم زث١غ ؽّصح                              ِد٠سح إدازح اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب

 الدزاضات الللٔا
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 ػ١ٍب دزاظبد أخظبئ١خ    ػجداٌؼبي اٌع١د ٘جخ/  اٌع١دح

 ػ١ٍب دزظبد اخظبئٟ   اٌجٍزبعٟ ػجداٌؾ١ّد ف١ظً/  اٌع١د

 ػ١ٍب دزاظبد أخظبئ١خ   ش٠ٕت ػٍٝ ٔٛفً  / اٌع١دح 

  ػ١ٍب دزاظبد أخظبئ١خ   اٌع١دح / د٠ٕب إثسا١ُ٘ اٌظٛاف 

 
 الدراسرات مرا رل هر  بالمليرة الدارسرين للطالب خدماته بتاديم بالملية العليا الدراسات قسم ياوم
 ( دبلومات - دكتوراة-ماجستير) المختلفة العليا
 
 العليا الدراسات لمر لة الملية تمن  ا الت  المختلفة العلمية للدرجات والتسجيل الايد -   
 

 -: االتية ا ملينيكية الفروع أ د هى ا سنان و الفم جرا ة و طب هى الماجستير درجة
 االستعاضةالصناعية 
 ا سنان تاويم 
 والتجميل والفن والوجه الفم جرا ة 
 األهفبي أعٕبْ هت 

 وا اعة والتاخيص االاعة وطر   اللثة وأمراض الفم طب 
 لألسنان الت فظى العالج 
 الجسور و التيجان 
 الجذور عالج 
 لألسنان العامة والص ة الوقائى ا سنان طب 
 (الفم وأمراض الفم بيولوجيا) ا سنان طب هى ا ساسية العلوم هى ماجستير درجة 
 ذكرها السابح االملينكية الفروع أ د هى ا سنان و الفم جرا ة و طب هى دكتور درجة 
 الفررم وأمررراض الفررم بيولوجيررا)  ا سررنان طررب هررى االساسررية العلرروم هررى الفلسررفة دكترروراع درجررة 

 ( ا سنان طب هى ال يوية المواد وخواص
 -:هى العليا الدراسات دبلوم

 الصناعية االستعاضة 
 ًخشازخ اٌفُ ٚاٌٛخٗ ٚاٌفه ٚاٌزد١ّ 

 األهفبي أعٕبْ هت 

 وا اعة والتاخيص االاعة وطر   اللثة وأمراض الفم طب 
 لألسنان الت فظى العالج 
 والجسور التيجان 
 الجذور عالج 
 لألسنان العامة والص ة الوقائى ا سنان طب 

 
 الصشٔ٘ للطالب السعآ٘
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 الطالرب بت رول  المليه وتاوم البكالورووس درجه لنيل للدراسه المايدين الطالب ابنائ ا برعايه الجامعه تاوم
  الرة وهرى.  بعالجره المستارفى وتاروم الطالرب يتسرلمه خطراب بموجب الجامعى الطلبه مستافى الى المروض

 طروح عن العالج هذا تمالين نصن له لصرف الاراء بمستندات للمليه يتادم الخارج من االدويه الطالب اراء
 . الم ددة اللوائ  و الاوانين  سب.  المليه است ااقات

 
 
 

 
 

 
 

 
 نارر هرى الراقيره االمرم ب ا استعانت التى الوسائل اهم ومن البا ثين و الدارسين لمل دائم علمى مركز هى المكتبة

 . والمعرهه العلوم
 متخصصه جامعيه مكتبة هى المليه همكتبة لذا.  انواع ا بجميب المعلومات تمنولوجيا على تعتمد المكتبه وأصب ت

 هرى ومتطرورة متادمره دائمرا تمرون  لمرى والمليره بالجامعره المسرئولين السرادة اهتمرام موضرب وهى ا سنان طب مجال هى
 .  المجاالت جميب

 
 . متخصصه مكتبات عدة الى تناسم المليه مكتبة

 
 مكتبة الطالب :  :اّال 
 أعلرى علرى خدمره لتارديم هتمرامكرل إ تنرال الطالرب مكتبره هران ولرذلن والمليره بالجامعره االول وال دف المنتج هو الطالب
 .. من ا الجودع من مستوى 

 . العلمية المتب ا دث توهير# 
 . التصوور خدمة توهير# 

 الللٔ٘ملتب٘ 
 



 71  

 . للطلبة الخارجية االعارة خدمة توهير# 
 
 للطالب: غسّط االعازة ارتازدٔة 
 بيانات ا وملىء المكتبة مناستمارة  س ب# 
 العمل ج ة من تعتمد و ال كومة موظفى من يكون  و ضامن االستمارة على يوقب# 
الفرقة الخاصة  واثبات الاسيمة رقم بةبكتا المصارون دهب من مدللت  االستمارة على بالملية الطالب ائون  قسم اعتماد# 

 . للطالب
 صورتين تاديم مب المطلوبة البيانات ستيفاءإ بعد االستمارة تاديم# 
 

 مكتبة الدزاضات العلٔا  :  :ثاىٔا
الدراسات العليا اعضاء هيئة التدروس بالمليه وطلبة الدراسات العليا وكل اعضاء هيئة التدروس الواهدين من  تخدم مكتبة

 خارج المليه وت توى على ..
 #  ا دث المجالت العلميه هى مجال طب ا سنان   
 # الرسائل الجامعيه هى جميب تخصصات طب ا سنان   
ديثره هرى مجرال طرب ا سرنان للسرادع اعضراء هيئره التردروس بالمليره وايضرا مرن # عدد كبير مرن االب راث العلميره ال   

 خارج المليه .
 .# وووجد خدمة التصوور  
 

 :  ثالجا:  املكتبة الطنعبضسٓة
 تعتبر المكتبة السمعبصروه بمثابة مركز علمى بالمليه وت توى على أ دث ا ج زع العلميه ون ا ..

 # قاعة لعرض االهالم العلميه .
 # عاد الدورات التدروبيه والموتمرات. 

 # مناقاه رسائل الماجستير .
 # عمل السيمنار الخاص باالقسام .
 . # م اضرات لطلبه الدراسات العليا

 
 : السقنٔة اّ مكتبة املطتكبلاملكتبة  زابعا: 

      ه لعمل ا هان .                                                                                                               اج زة  اسب آلى مخصص 5توجد المكتبة الرقمية بحرهة داخل مكتبة الطالب وت توى على عدد 
  تم تخزون كل المتب العلمية والمجالت العلمية والرسائل الجامعية على ال اسب االلى 

  يتم التفعيل  اليا بالمكتبة الرقمية. 
 

 االدازى باملكتبةادتَاش 
 أارف  سن خضر/ السيد 

 مدير عام مدير مكتبة الملية اخصائى وثائح ومكتبات بدرجة
 

 مكتبة الدزاضات العلٔا
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 مكتبات بدرجة مدير عام( و )اخصائى وثائحدعاء دمحم كمال / ة السيد
 

 مكتبة الطالب
 السيدع / امنية دمحم بكر             اخصائى اول وثائح ومكتبات

 
 املكتبة الطنعٔة ّالبضسٓة

 مكتبات وثائح أولالسيد/ اسامة عيد ندا                      اخصائى 

   
 
 

 
م  2973لسرنه  46تعتبر الترنيه العسكروه مادع اساسيه من مواد الدراسه هى مر لة التعليم الجامعى طباا للاانون رقرم 

الترنية العسكروة إلى ةرس روح الوالء لردى ارباب مصرر وتنميرة الروع  العسركري لردى الطلبرة ممرا وت دف دراسة مادة 
يسرراعد علررى تنارر ة اجيررال قررادرع علررى ت مررل المسررئوليه بدايررة مررن ت ديررة الخدمرره العسرركروه وانطالقررا إلررى ت مررل الم ررام 

 الوطنيه المختلفه ه  كاهة المجاالت .
 

امعة طنطا عن مواعيد عاد دورات الترنيه العسكروه قبل بداية هذع الردورات بوقرت كراه  وتعلن إدارة الترنية العسكروة بج
عن طروح اعالنات توضب هى لو ة اعالنات الترنيه العسكروه بالجامعه وأيضرا هرى لو رة االعالنرات المتعرددة والمنتاررة 

 ليه .داخل ال رم الجامعى وايضا توزع هذة االعالنات على إدارة ائون الطالب بكل ك
 

لذا يجرب عليرن عزورزى الطالرب بمجررد دخولرن إلرى ال ررم الجرامعى وانتظامرن هرى الفرقره ا ولرى أن تبرادر برالتعرف علرى 
مواعيد إنعااد هذع الدورات وتخطن لنفسن من اآلن الميعاد الذي يناسبن وتتادم قبله با ر على االقل الرى إدارة الترنيره 

 العسكروه بالجامعه ومعن اآلتى .....
 عرررردد

 ألوان  4x6مااس  ة ديث ةاخصي ةصور  2 -
 ةالملي ةصورة كارني 2 -
 ةالاخصي ةصورة البطاق 2 -

 لمى يتم ملئ النموذج الخاص بتسجيلن ه  الدورع المناسبه طباا للمثاهه الم ددع ل ا من الطالب .
 مفردات زي الترنيه العسكروه :::

 قميص ك لى / لبنى سادة .                                                  -2
 بنطلون ك لى / أسود سادة .  -2

  ذاء جلد أسود / ك لى .  -3
 
  االت ا عفاء من مادة الترنيه العسكروه 
مسيون الطبى بالجامعة يعفى من الترنيه العسكروه كل من هو ةير الئح طبيا بعد المان الطبى علية عن طروح الاو  

 م ول بخطاب من إدارة الترنيه العسكروه .

 ىبرٗ عً الرتبٔ٘ اللطلسٓ٘
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 ويعتبر الطالب ةير الئح طبيا هى ال االت اآلتية هان ::
 ا مراض العضوية بالالب . -ا
 ا مراض العالية الظاهرة . -ب
 الل ا طفال أو بتر أ د ا طراف . -ج
 هاد ا بصار . -د
أو الارطة المدنية أو مازال يخدم ب ما  أو أمضى ستة أا ر ه مثر بخطاب يفيد من أن ى خدمته بالاوات المسل ه  -2

 ذلن .
 الطالب ذو الجنسية المزدوجة  . -3
 الطلبة المتخذ ضدهم إجراء من ج ات أمنية . -4
 

 توقيتات دورات الترنية العسكروة
 اثناء الفصل الدراسى االول -

 التجنيد طباا للخطندورات استثنائيه للطلبه المتخلفين عن  -2

 دورات عادية اثناء اجازع نصن السنه -3

 اثناء الفصل الدراسى الثانى -
 دورات استثنائيه للطلبة المتخلفين عن التجنيد 

 دورات اثناء اجازة اخر العام 
 

 عصٓصى الطالب
ت التاليره  يرث ان سارع ب جز مكان لن هى أ د دورات الترنيه العسكروة  ن ذلن لفضرل بكثيرر مرن ت جيل را إلرى السرنوا

ت جيل ا قد يؤدى بن إلى ت جيل تجنيدن لمدة سنة أوأمثر ) ارط أساسى لابول أوراقن هى منطاة التجنيد ا ادة المؤهرل 
الدراسر  والترر  لرن ت صررل علي را إال بعررد إجتيرازن دورة الترنيررة العسركروة بنجرراح ( وأيضرا قررد يضريب عليررن ذلرن الت جيررل 

 دمة العسكروة هى  الة تاديم أوراقن إلى منطاة التجنيد مب أقرانن هى نفس الوقت .هرصة لإلعفاء الن ائى من الخ
 

وت يررب إدارة الترنيررة العسرركروة بجامعررة طنطررا جميررب الطلبررة الررذكور المنتظيمررين والمنتسرربين مررن منطررح ال رررص علررى 
ئلة مرن ار ن ا توضري  مف روم مصل ت م بالمبادرة والنوجة إلرى مارر ا دارة بمبنرى كليرة ال ارو   ستفسرار عرن أيرة أسر

الترنية العسكروة للطالب وتزوودة بالمعلومات الماهية عن مواعيد الدورات المختلفة التى تناسب مواليد النصن ا ول من 
 السنة وأيضا مواعيد الدورات التى تناسب مواليد النصن الثانى من السنة .

 
 ...مب تمنياتى بدوام التوهيح والنجاح..    وهللا نس ل أن يوهاتا إلى خدمة أبنائنا الطالب

 
 أ مد دمحم عبدال ليم /  العميد

 اجامعة طنط -مدير إدارة التربية العسكرية 
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والتارديم 2026/2027نتارف با  اطه أنه تارر هرت  مكترب تنسريح الابرول بالمردن الجامعيرة للعرام الجرامعى 
 وذلن على الن و التالى :م  8/2026/ 3عن طروح بوابة ال كومة االلمترونية اعتبارا 

 مٔعاد فتح املكتب  -أّال :
 . المستجدين و للطلبة والطالبات الادامى 2026/  9/  5 تى  2026/  8/ 3من   -

 مكتب الطلبة : المدينة الجامعية طالبات المنتزع باارع  سن  سيب.
 مكتب الطالبات : المدينة الجامعية طالبات ) المت ن ( باارع المت ن

 الػسّط العامة :: -ثاىٔا :
 . واال يكون من سكان مدينة طنطا او المرامز الاروبة من ا  أن يكون الطالب مايم ومنتظم بالمليه -1
 ان يكون الطالب  اصال على تادير عام جيد على االقل وااللويه للتادير االعلى. -2

 .ستيفاء كاهة المستندات الموجودع بملن الابول بالمدن الجامعية  ا -3

 .يستثنى طالب الم اهظات النائية من ارط التادير ) جيد ( -4

يررتم توقيررب الماررن الطبررى علررى الطررالب ) قرردامى ومسررتجدين ( بمعرهررة اللجنررة الطيبررة المختصررة برراالدارة  -5
 .الطبية بالجامعة ) بسبرناى ( 

 . ة على ) الل االطفال _ المفين هان (تاتصر ال االت المرضي -6

 تادم الطلبات اخصيا بمار مكتب التنسيح ولن يلتفت للطلبات التى ترد بعد الميعاد . -9
 
 
 
 
 

 عصٓصى الطالب:
 

 لاد ثبت أن ا اخاص الذين يزاولون الرواضه وتدروبات االياقه البدنيه أثناء الدراسة يكونروا أمثرر ياظرة
نتباها ومؤهلون  ن يكون ت صيل م العلمى أهضل من ةير الممارسين .  وا 

وقد إهتمت جامعرة طنطرا ب رذا المجرال ه نار ت مركرز اللياقره البدنيره برالمجمب الطبرى واآلن نر رب بكرم 
 جميعا هى مركز اللياقه البدنيه بالمجمب الطبى ولمى تاترن بمركز اللياقة يتبب اآلتى:

 
 قة البدنية من المركز .تس ب إستمارة الليا -1

 الـنـدٌ ادتـاملـٔ٘

 ٘البدىٔمسكص اللٔاس٘ 
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 ( صورة امسية . 2ياوم الطالب بإستممال ا من الملية وختم ا بختام اعار الجم وروة مب إرها  عدد ) -2

 يتم توقيب المان الطبى على الطالب الماتركين بماتافى مبارن الجامعى . -3

 الخاصة باللياقة البدنية .ياوم المركز با اتران مب إدارة النااط الرواضى بعمل البطاقات والمارني ات  -4

ختيار أهضل العناصر . -5  وبالممارسة علين ا اتران هى منتخب الجامعه للياقه البدنيه وا 

ومخصرص أيررام الطلبررة وهرر  ) السرربت / ا ثنرين / ا رنعرراء( والطالبررات ) ا  ررد /الثالثرراء / الخمرريس ( 
 . الصيفيةوقد إهتمت جامعة طنطا بن عزوزي الطالب ه  أثناء االجازة 

 
 هيمكنن ا اتران بالمركز الصيفى للرواضة للجميب .    -
 -يرررد –سرررلة  -طرررائرة -وهيرررة تمرررارس جميرررب هوايترررن الرواضرررية مثرررل ا لعررراب الجماعيرررة ) قررردم    -

 ور الت ( –ومساباات  –إسكواش  –تنس طاولة  –ألعاب قوى  –وا لعاب الفردية 
 

 هى مركز اللياقة البدنية وجود ساونا للطلبة والطالبات . التمرونات على يد متخصصين وعلى ا ج زة
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رؼزجس و١ٍخ ؽت االظٕبْ ِٓ اٚائً اٌى١ٍبد اٌزٝ أخرد ثبٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ ٚاٌزٝ رؾبٚي ِٓ خالي 

را٠ٛس اداب اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚرا٠ٛس االلعبَ اٌزٝ ريدِٙب  MISٚؽدح را٠ٛس إٌظُ اٌّؼسٚفخ 

ؼخ ٚرمغ اٌٛؽدح ٚذٌه ػٓ ؽس٠ك شجىبد ٚلٛاػد ث١بٔبد ِسثٛؽخ ِغ ٚؽدح را٠ٛس إٌظُ ثبٌغبِ

أعٙصح ؽبظت اٌٝ ٚػدد ٚؽبثؼخ ١ٌصز  6ثبٌدٚز اٌساثغ ثغٛاز لعُ اٌغٛدح ٚرؾزٜٛ ػٍٝ ػدد 

 -ٚعٙبش اظىبٔس٘را ٚريدَ اٌٛؽدح االلعبَ اٌزب١ٌخ:

 شئْٛ اٌاالة

 اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب

 شئْٛ اػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط

 ٚاخ١سا شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ٚ ِسرجبد اٌى١ٍخ  

 

 

 

 ىٌٕٛٛخ١ب اٌّعٍِٛبدٚزذح ر
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ثّمس ٚؽدح را٠ٛس إٌظُ ثبٌدٚز    ITشبب ٚؽدح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد رُ أ 2115ِغ ثدا٠خ ػبَ 

أ.د / ثش٠ب اٌساثغ  ٚرىْٛ رؾذ إدزاح أؽد اػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ثبٌى١ٍخ  ؽ١ش  رٌٛٝ ادازح اٌٛؽدح 

٠ٚزٌٛٝ ادازح اٌٛؽدح  31/3/2115اٌٝ  1/1/2115االظزبذ ثمعُ اٌؼالط اٌزؾفظٝ ِٓ  دمحم خ١ٕذ

ؽزٝ االْ  1/4/2115االظزبذ اٌّعبػد ثمعُ ؽت اٌفُ ِٓ  عجذ اٌٌّٛٝ عٍٝ أ.َ.د / ؽ١ش٠ٓؽب١ٌب 

أعٙصح ؽبظت اٌٝ ِٓ اٌغبِؼخ ؽ١ش اشداد ٔشبؽ اٌٛؽدح ١ٌشًّ ػدح ِشسٚػبد  3ٚرُ اظزالَ 

: ٝ٘- 

ِشسٚع اٌجٛاثخ االٌىزس١ٔٚخ  اٌيبص ثظفؾخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ عبِؼخ ؽٕاب ٚذٌه ِٓ خالي ٔشس 

 خجس شٙس٠ب. 51خ ثٛالغ االخجبز اٌزٝ ريض اٌى١ٍ

 - Switchesرُ ػًّ ِياؾ  إٔشبئٝ ٌٍى١ٍخ شبِال ع١ّغ اٌّجبٟٔ ٚاألدٚاز ِٛػؾب ثٙب اِبوٓ 

Access points- Routers   .ٚاِبوٓ إٌمؾ ػٍٝ إٌعيخ اإلٌىزس١ٔٚخ 

ِزبثؼخ وبفخ االػابي اٌّٛعٛدح فٝ االعٙصح ٚاٌشجىبد ٚؽٍٙب ٚرٛص١مٙب ٚاػداد رمس٠س شٙسٜ 

 .ثبالػابي

 ِزبثؼخ أداب اٌشجىخ ٚل١بض ِعزٜٛ زػب اٌّعزف١د٠ٓ ػٓ أداب اٌشجىخ .

 ِشسٚع اٌّىزجخ اٌسل١ّخ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ.

ِشسٚع اٌزؼ١ٍُ االٌىزسٚٔٝ ٚ٘ٛ رؾ٠ًٛ اٌّمسزاد اٌدزاظ١خ اٌٛزل١خ اٌٝ ِمسزاد اٌىزس١ٔٚخ ِزبؽخ 

 ػٍٝ شجىخ االٔزسٔذ ٌىٝ ٠عزف١د ثٙب اٌابٌت ٚاٌجبؽش.

ِشسٚع ردز٠ت اٌعبدح أػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٍٝ اظزيداَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

ٚوً ِب ٘ٛ عد٠د ٌيدِخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ، ٚا٠ؼب ردز٠ت اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ و١ف١خ االظزفبدح ِٓ 

 اٌؾبظت االٌٝ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد.

ْٛ اٌاالة ٚاػّبي اٌىٕزسٚي ٚاٌدزاظبد ِشسٚع را٠ٛس إٌظُ االداز٠خ اٌعبثك ذوس٘ب ٚ٘ٝ شئ

اٌؼ١ٍب ٚاػّبي اٌىٕزسٚي ٚرؾد٠ش ث١بٔبد اػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ػٍٝ ٔظبَ اٌفبزٚق ٚثسٔبِظ ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد االدزا٠خ ٌٍغبِؼبد ، ٚ اظزيساط ِسرجبد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ِٓ ٔظبَ اٌفبزٚق.

الي ػًّ ٚزغ ػًّ رعزٙدف و١ف١خ رفؼ١ً اٌجس٠د االٌىزسٚٔٝ ٌٍعبدح أػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ِٓ خ

 – Google Scholarاالظزفبدح ِٓ اٌجس٠د اٌسظّٝ فٝ فزؼ ؽعبثبد ػٍٝ اٌّٛالغ اٌجؾض١خ ِضً 

Research Gate – Academia 

رفؼ١ً اٌظفؾبد اٌيبطخ ثبٌعبدح أػؼبب ١٘ئخ اٌزدز٠ط ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚػمد ٚزغ ػًّ 

ؾخ اٌى١ٍخ ٚػٍٝ ِٛافغ اٌزٛاطً ٚٚػغ اٌؼسٚع اٌزٝ رزؼّٓ و١ف١خ ػًّ ذٌه ػٍٝ طف

 االعزّبػٝ .
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أشبب طفؾخ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ اٌف١ط ثٛن رُ زثاٙب ثّٛلغ اٌى١ٍخ ٌعٌٙٛخ ٚطٛي اخجبز اٌى١ٍخ ٌىً 

 اٌّشزسو١ٓ ثٙب.

أشبب لٕبح ر١ٍفص١ٔٛ٠خ ػٍٝ ا١ٌٛر١ٛة خبطخ ثبٌى١ٍخ رُ ٚػغ ػ١ٍٙب ِمبؽغ ِسئ١خ ٌالظزفبدح ِٕٙب 

 ثبٌٕعجخ ٌٍاالة ٚاٌجبؽض١ٓ.
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http://dent.tanta.edu.eg 

 
905316706185709-University-Tanta-Dentistry-of-https://www.facebook.com/Faculty/ 

 

 اٌمٕبح اٌخبفخ ثبٌى١ٍخ عٍٝ ا١ٌٛر١ٛة

 

https://www.youtube.com/channel/UCphrTeHhtcLHCzFmaEOtBAw/feed 

 
 

 

 3433335631د و١ٍخ هت األعٕبْ               -

 3433344193     ــــــظ                    فبو -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اـة طنطـجامع* وحـدة ضمـان اجلـودة بكلية طـب األسنـان 
 بالتعاون مع

 شئون التعليم الطالب ل وكيل الكلية 
 وإدارة رعاية الشباب 

 واللجنة العلمية باحتاد طالب الكلية

 
 للتواصل بالكلٌة

 
 دادإعــــ

 الدلٌــل 
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