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 كى زمحمود أحمد / السٌد األستاذ الدكتور                  

 رئٌس الجامعة
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 كلمة

 ر٥ٝص اجلاَع١

 محمود أحمد زكىالسٌد األستاذ الدكتور / 

 رئٌس جامعة طنطا 

 أبنائً وبناتً طالب كلٌة الحقوق:

ٌطٌب لً أن أهنئكم بصفه خاصة الجامعً األولى بداٌة دراستكم  
الجامعٌة ، وٌسعدنً أن أعبر لكم عن سعادتً بانضمامكم الى أسرة جامعة 
طنطا ، تلك المنارة التعلٌمٌة الشامخة والتً أصبحت بحق واحده من أعرق 
الجامعات المصرٌة والعربٌة ،وعلٌكم أن تجعلوا من وجودكم فٌها فرصة 

الكتساب العلم والمعرفة ، والمشاركة االٌجابٌة فً كافة األنشطة الطالبٌة التً 
تعبر بمثابة مناخا خصبا لتبادل اآلراء واالفكار بعٌدا عن الترهٌب والتناحر 

 .واإلقصاء ،وفرض الرأي الواحد

أننا حرٌصون فً جامعة طنطا على توفٌر كافة االمكانات  وعلٌكم أن تعلموا
لٌنال الطالب دراسة متمٌزة وفق معاٌٌر الجودة واالعتماد ، كذلك حرٌصون 

 على رعاٌة اإلبداع وتنمٌة المواهب لخلق جٌل مبدع ومبتكر.

 أبنائً الطلبة األعــــزاء:

أفضل ،فاحرصوا علٌكم أن تتخذوا من الخلق القوٌم سالحا فً تطلعكم لحٌاة 
على إعالء قٌم االجتهاد والتفوق ، واالنتماء لهذه الجامعة وللوطن الكبٌر الذى 
ٌحتضننا جمٌعا ، تلك القٌم التً نحرص علٌها فى تلك المرحلة المفعمة باألمل 
واإلصرار والرؼبة فى صٌاؼة مستقبل أفضل لمصرنا الؽالٌة صاحبة المجد 

واعلموا أن النجاح الذى ٌنتظركم فى  المشرق الضارب فً أعماق التارٌخ
 حٌاتكم العملٌة ولٌس بالصعب والمستحٌل ولكنه ٌحتاج الى جهد ومثابرة .

 وفقكم هللا وسدد خطاكم .. مع خالص تمنٌاتً لكم بدوام النجاح
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 السٌد األستاذ الدكتور /  محمد حسٌن محمود                    
 اجلاَع١ يش٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبْا٥ب ر٥ٝص                 
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 كلمـة

 السٌد األستاذ الدكتور /  محمد حسٌن محمود         

 ْا٥ب ر٥ٝص اجلاَع١ يش٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب                                              

 أبٓا٥ٞ ايطالب ٚايطايبات....

اٌزٙبٟٔ ٚأط١ت ِغ اششالخ ػبَ دساسٟ جذ٠ذ ٠ط١ت ٌٟ أْ أرمذَ ٌىُ ثأصذق 

األ١ِٕبد ثؼبَ دساسٟ ِٛفك حبفال ِٚىٍال ثبٌٕجبح ٠حًّ فٟ ط١برٗ ثّسزمجً 

ِششق ،وّب أٚد أْ أسحت ثأثٕبئٟ اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد اٌجذد اٌزٟ رزششف اٌى١ٍخ 

 ثبسزمجبٌُٙ  ألٚي ِشٖ ١ٌصجحٛا جضءا ٘بِب ِٓ ٔس١ج اٌى١ٍخ.

أسشح اٌى١ٍخ ِٓ ػٍّبء ٚأٝ ألٔزٙض ٘زٖ اٌفشصخ ألػجش ػٓ ثمزٟ اٌىج١شح فٝ 

ٚأػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚػب١ٍِٓ ٚطالة فٟ اٌؼًّ س٠ٛب رحذ ِجذأ اٌّشبسوخ 

ِٓ أجً رحم١ك اٌز١ّض ٌمطبػبد اٌزؼ١ٍُ ٚاالٔشطخ اٌطالث١خ ِشرىض٠ٓ ػٍٝ أسس 

ػ١ٍّخ ٚرم١ٕخ ػصش٠خ رزٛاوت ٚ ِزطٍجبد اٌؼصش اٌحذ٠ث ثّب رٍّىٗ اٌجبِؼخ 

خ ٘بئٍخ سٛف ال ٔبٌٛ جٙذا فٝ دػّٙب ِٓ إِىبٔبد ػظ١ُ ٘ٛ وفبءاد اثذاػ١

اٌّزٛاصً ثّب ٠حمك سسبٌٗ اٌى١ٍخ فٝ ثٕبء شخص١خ اٌطبٌت ػ١ٍّب ٚفىش٠ب 

ٚرى٠ٛٓ شخص١زٗ ثصفٗ ػبِخ ،٘زا اٌٝ جبٔت اإلِىبٔبد اٌضخّخ ٚاٌزس١ٙالد 

 اٌزٝ رمذِٙب إداسح اٌى١ٍخ ٌزحم١ك أ٘ذاف اٌجبِؼخ ٚسؤ٠زٙب اٌّسزمج١ٍخ .

طب فإٔٔب سٕسؼٝ جب٘ذ٠ٓ ٌزٕش١ظ ٚرط٠ٛش ٚرحذ٠ث ٚفٝ إطبس ِٕظِٛخ جبِؼخ طٕ

أ١ٌبد اٌؼًّ ثمطبع شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة أطاللب ِٓ سسبٌزٕب اٌٛط١ٕخ ٔحٛ 

خذِخ لضب٠بٔب اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحث١خ ٚفٟ خذِخ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 

ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚاٌطالة ِٓ اٌّصش١٠ٓ ٚاٌٛافذ٠ٓ إ٠ّبٔب ثذٚسٔب ٔحٛ أثٕبء أِزٕب 

 ث١خ ٚاالشمبء ِٓ دٚي حٛض ا١ًٌٕ.اٌؼش

 ٚهللا رؼبٌٟ ِٓ ٚساء اٌمصذ ..
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السٌد األستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد أبو                    
 عمرو

 عُٝد ايه١ًٝ ٚرا٥د االحتاد   
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 كلمـة

 السٌد األستاذ الدكتور /  مصطفى أحمد أبو عمرو

 عُٝد ايه١ًٝ ٚرا٥د االحتاد   

 جامعة طنطا –أبنائً وبناتً طالب كلٌة الحقوق 

أتكدّ يهِ خبايص ايتٗاْٞ ٚأصدم ايتُٓٝات مبٓاسب١ اْضُاَهِ ألسز٠ 

فكد أختار اهلل يهِ استهُاٍ َشٛارنِ ايعًُٞ يف  ن١ًٝ احلكٛم جاَع١ طٓطا،

ن١ًٝ را٥د٠ تؤًٖهِ يشغٌ أرق٢ املٓاصب ٚأرفعٗا يف ايدٚي١. فُٓهِ سٝهٕٛ 

ٚاحملكل ايفذ ٚاحملا٢َ ايٓابغ ٚاملٛثل ايٓاب٘. َٚٓهِ سٝهٕٛ ايكاضٞ ايعادٍ 

ايشٝاسٞ ايالَع ٚايدبًَٛاسٞ ايبارع . ٚحت٢ تهْٛٛا ع٢ً قدر ٖذا ايشزف ايزفٝع 

ٚتًو األَا١ْ ايغاي١ٝ عًٝهِ بذٍ اجلٗد ٚحشٔ اخلًل داخٌ اجلاَع١ ٚخارجٗا، 

٘ صاحل ايٛطٔ فهٌ َٓهِ سفري جلاَعت٘ ٚنًٝت٘ حٝجُا نإ ٚفكهِ اهلل ملا فٝ

 ٚصاحلهِ .
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 كلمـة

 حسن محمد محمد أحمدالسٌد األستاذ الدكتور /  

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 الطالب.... وبناتً أبنائً

جدٌد أسؤل هللا العلى  دراسًأن أهنئكم بقدوم عام  لًوٌطٌب  ٌسعدنً

نحتفل  والتًالعظٌم أن ٌكون عام نجاح وفالح لكم ولمصرنا الحبٌبة 

هذه االٌام فى حرب أكتوبر المجٌدة لٌكون الفرح فرحتٌن  بانتصاراتها

 والعٌد عٌدٌن

نبٌاء وصٌكم بالجد واالجتهاد فالعلم رساله األأأبنائً  وبناتً الطالب 

والمرسلٌن وها أنتم فى محراب العلم الذى ٌستحق اهتماماتكم 

 وتقدٌركم 

  .رنتم بخٌأوكل عام واً عام سعٌد علٌكم جمٌع
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ىالدودىاألدتاذىالدكتورى/ىىحدنىمحمدىمحمدىأحمد
ىوكولىالكلوةىلذئونىالتعلومىوالطالب
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ىالدودىاألدتاذىالدكتورى/ىىمدحتىمحمدىربدىالعزوزىإبراهومى
  وكولىالكلوةىلذئونىخدمةىالمجتمعىوتنموةىالبوئة
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 كلمـة

 السٌد األستاذ الدكتور /  مدحت محمد عبد العزٌز إبراهٌم 
 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يش٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 أبنائً  وبناتً الطالب والطالبات

بدا١ٜ إٔ أرحب بايطًب١ ٚايطايبات اجلدد يف ايه١ًٝ ، َتًُٓٝا هلِ ٚهلٔ نٌ 

ايتٛفٝل ٚايٓجاح ٚايتفٛم، ٚأْٛٙ أْ٘ بايعٌُ ٚاالجتٗاد ٚاملجابز٠ ْشتطٝع إٔ 

ا تبذٍ أقص٢ دلٗٛد ف٢ سبٌٝ حنكل أقص٢ ايطُٛحات .،ٚايه١ًٝ َٔ جاْبٗ

تٛفري ب١٦ٝ َال١ُ٥ يًطًب١ ٚايطايبات ، تتٝح هلِ ٚهلٔ األجٛا٤ املال١ُ٥ يًتحصٌٝ 

ٚاالستذنار . ٜٚعًِ ايطًب١ ايكدا٢َ بايه١ًٝ َد٣ اجملٗٛد املبذٍٚ َٔ قبٌ أعضا٤ 

١٦ٖٝ ايتدرٜص ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ هلِ ، يف تٛفري أجٛا٤ ع١ًُٝ َتُٝز٠ تًٝل بطًب١ 

 جاَع١ طٓطا .  –احلكٛم  ن١ًٝ

متٓٝاتٞ يًطًب١ ٚايطايبات حبشٔ تٛظٝف طاقتِٗ يالستفاد٠ َٔ اخلدَات اييت 

 تكدَٗا هلِ ايه١ًٝ، ٚبايٓجاح ٚايتفٛم يف خمتًف اجملاالت ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ
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ىالدودىاألدتاذىالدكتورى/ىىرمزيىىرذادىربدىالرحمنىالذوخ

ىوكولىالكلوةىللدراداتىالعلواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 كلمـة

 السٌد األستاذ الدكتور /  رمزي  رشاد عبد الرحمن الشٌخ

وكٌل                                                             
 الكلٌة للدراسات العلٌا 

 وطالبات كلٌة الحقوق ، أبنائً وبناتً طلبة

أهال بكم فً رحاب كلٌتكم العرٌقة ،وإذ أرحب بكم بؤبنائً  وبناتً من الطلبة 

والطالبات الجدد فإننً أهمس فى أذنكم جمٌعا أن وطنكم أمانه فً  أعناقكم، 

ٌطالبكم بمزٌد من الجد واالجتهاد ،وٌفرض علٌنا جمٌعا أن نكون على  قدر  

لعدالة التً ستلقى على كاهلكم تفرض علٌكم التؤهل المسئولٌة ،وأن رسالة ا

 للقٌام بؤعبائها على خٌر وجه ،وهللا أسؤل لكم التوفٌق والنجاح .

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته... 
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 السٌدة/ عزه محمد الفالل

 أمٌن عام الكلٌة
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 رؤٌة ورسالة الكلٌة وأهدافها اإلستراتٌجٌة

  ايه١ًٝ رؤ١ٜأٚاًل : 

تتعهد كلٌة الحقوق جامعة طنطا خالل الخمس سنوات القادمة أن تتبوأ  -1

وذلك بتوفٌر أفضل  والعربٌة، مكانة متمٌزة بٌن كلٌات الحقوق المصرٌة

 . مناخ أكادٌمً للتعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع

محل ثقة فئات  جامعة طنطا أن ٌكون خرٌجوها كما تتعهد كلٌة الحقوق -2

 .المجتمع وأن ٌلبوا احتٌاجات سوق العمل

  ايه١ًٝ رساي١ثاًْٝا : 

 مختلؾ فً والعملٌة النظرٌة القانونٌة بالمعرفة مزود متمٌز جٌل إعداد -1

 .القانون فروع

 المستندة القانونٌة البحوث خالل من المجتمعٌة القضاٌا حل فً المساهمة -2

 .واإلبداع االبتكار على

يًه١ًٝ االسرتاتٝج١ٝثايجًا : األٖداف   

(املشت٣ٛ األنادميٞأ  

االرتقاء بمستوى أداء أعضاء هٌئة التدرٌس وتنمٌة مهارتهم بشكل  -1

 . مستمر

 االرتقاء بمستوى أداء المكتبة الورقٌة بالكلٌة لتوفٌر احتٌاجات أعضاء -2

 .هٌئة التدرٌس والطالب 

 .العمل على إنشاء مكتبة رقمٌة متطورة  -3

تقدٌم االستشارات القانونٌة للهٌئات والمإسسات الحكومٌة والشركات  -4

 .والجمعٌات األهلٌة 

نشر ثقافة التحكٌم والتوعٌة بحقوق المستهلك وحقوق الملكٌة الفكرٌة  -5

 .وحقوق اإلنسان وحماٌة البٌئة 
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وضع نظام فعال لرعاٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة من الطالب علمٌاً  -6

 .وصحٌاً واجتماعٌا

 .موضوعً لالرتقاء بالمستوى العلمً للطالب المتعثرٌن  مضع نظاو -7

تفعٌل نظام اإلرشاد االكادٌمى بما ٌحقق عالقة مفٌدة ومتوازنة بٌن  -8

 .األستاذ والطالب 

 .التطوٌر المستمر للمقررات الدراسٌة وتحوٌلها إلى مقررات الكترونٌة -9

 ب( َشت٣ٛ تطٜٛز املٓشآت ٚاخلدَات ايتع١ًُٝٝ

 .اعات الدراسٌة المجهزة بالوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة إعداد الق -1

 .عدد كاؾ من المدرجات لتقدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة إنشاء  -2

تخصييٌص وتؤسيييٌس اسيييتراحة ألعضييياء هٌئييية التيييدرٌس وتجهٌيييز مقييير  -3

 .مناسب للتصحٌح 

 .إعداد وتجهٌز مبنى مالئم لالمتحانات  -4

 جـ( األٖداف اخلاص١ يالرتكا٤ مبشت٣ٛ األدا٤ اإلدارٟ ٚاملايٞ بايه١ًٝ 

القضاء على سلبٌات الروتٌن اإلداري وتٌسٌر إجراءات الحصول على  -1

 .الخدمات التً تقدم ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب 

العمل المستمر على تدبٌر موارد مالٌة جدٌدة للكلٌة من خالل ما ٌقدم  -2

وتعظٌم االستفادة من هذه  واستشارٌة ةوتدرٌبٌ من خدمات تعلٌمٌة

 .الموارد

العمل على تحسٌن الخدمات الطالبٌة وتنوٌعها والتٌسٌر على الطالب  -3

 .فً الحصول علٌها من خالل وسائل االتصال الحدٌثة 

 .إعداد قادة بٌانات كاملة ومتطورة  -4

بمستوى التدرٌب المستمر للعاملٌن بالجهاز اإلداري ضمان االرتقاء  -5

 .األداء
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 . . . نبذة عن

 كلٌــــة الحقــــوق

ٚاٌّؼب٘ذ  اٌى١ٍبد ثزحذ٠ذ1976ٌسٕخ  1142سلُ  اٌٛصساء ِجٍس لشاس صذس

 صذٚس رٛارش رٌه فمذ ػٍٝ ٚرشر١جب   اٌحمٛق و١ٍخ ث١ٕٙب ِٚٓ طٕطب اٌزبثؼخ ٌجبِؼخ

 :اٌزب١ٌخ ٚاٌزٕف١ز٠خ اٌزخط١ط١خ اٌمشاساد

 ثزحذ٠ذ 26/9/1978فٟ  656 سلُ اٌؼٍّٟ ٚاٌجحث اٌزؼ١ٍُ ٚص٠ش اٌس١ذ لشاس #

 طٕطب . ثى١ٍخ اٌحمٛق جبِؼخ اٌؼ١ٍّخ األلسبَ

 ثذء ػٍٝ ثبٌّٛافمخ 26/11/1981فٟ  إٌّؼمذح ثجٍسزٗ طٕطب جبِؼخ ِجٍس لشاس #

 .81/1982 اٌجبِؼٟ اٌؼبَ فٟ اٌحمٛق ثى١ٍخ اٌذساسخ

 ثى١ٍخ اٌذاخ١ٍخ اٌالئحخ ثإصذاس 26/7/1980 ثزبس٠خ 716 سلُ اٌٛصاسٞ اٌمشاس  #

 .طٕطب جبِؼخ اٌحمٛق

 اٌالئحخ إصذاس ثشأْ 27/7/1999ثزبس٠خ 873 سلُ اٌٛصاسٞ اٌمشاس صذس ٚلذ #

وبٌالرٟ  ألسبَ اٌى١ٍخ ِزضّٕب   طٕطب جبِؼخ – اٌحمٛق ٌى١ٍخ اٌذاخ١ٍخ اٌجذ٠ذح

 اٌجذ٠ذح : خثبٌالئح

 الشرٌعة اإلسالمٌة -1

 ٚاٌٛلف ٚأصٛي اٌفمٗ. ٠ٚشًّ ِٛاد اٌشش٠ؼخ اإلسال١ِخ ٚاٌّٛاس٠ث ٚاٌٛصب٠ب

 القانون المدنً -2

 -)اٌّصبدس داٌحك( ٚاالٌزضاِب -٠ٚشًّ ِٛاد اٌّذخً ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ )اٌمبْٔٛ 

األحىبَ ٚاإلثجبد ٚاٌؼمٛد ٚاألحٛاي اٌشخص١خ ٌغ١ش اٌّس١ٍّٓ ٚلبْٔٛ اٌؼًّ 

 ٚاٌزأ١ِٕبد االجزّبػ١خ(.

 .التجاري القانون -3

 ٚاٌمبْٔٛ اٌجحشٞ ٚاٌجٜٛ. ٠ٚشًّ ِٛاد اٌمبْٔٛ اٌزجبسٜ

 المرفعات: قانون -4

 ٠ٚشًّ ِٛاد لبْٔٛ اٌّشفؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ ٚاٌزٕف١ز.
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 الجنائً: قانون -5

 ٠ٚشًّ ِٛاد ػٍُ اإلجشاَ ٚاٌؼمبة ٚلبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ.

 القانون العام : -6

ٚاٌمضبء ٠ٚشًّ ِٛاد اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ ٚإٌظُ اٌس١بس١خ ٚ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ 

 اإلداسٞ ٚاٌذسزٛسٞ ٚاٌؼمٛد اإلداس٠خ .

 القانون الدولً العام  -7

 ٠ٚشًّ ِٛاد اٌزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ .

 القانون الدولً الخاص -8

٠ٚشًّ ِٛاد لبْٔٛ اٌجٕس١خ ِٚشوض األجبٔت ٚرٕبصع اٌمٛا١ٔٓ ٚاالخزصبص 

 اٌمضبئٟ اٌذٌٟٚ ٚرٕف١ز األحىبَ األجٕج١خ .

 ن وتارٌخه :فلسفة القانو -9

٠ٚشًّ ِٛاد فٍسفخ اٌمبْٔٛ ٚربس٠خ اٌمبْٔٛ اٌّصشٞ ٚربس٠خ إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٚاالجزّبػ١خ .

 التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة : -10

٠ٚشًّ ِٛاد االلزصبد اٌس١بسٟ ٚإٌمٛد ٚاٌجٕٛن ٚاٌزجبسح اٌخبسج١خ ٚاٌزشش٠ؼبد 

 االلزصبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚاٌزشش٠غ اٌضش٠جٟ .

رُ إفززبح أٚي ػبَ دساسٟ ثى١ٍخ اٌحمٛق  81/1982ٚثذا٠خ ثبٌؼبَ اٌذساسٟ 

جبِؼخ طٕطب ِٕٚز ٔشأرٙب ٚ٘ٝ ال رأٌٛا جٙذا  فٟ سج١ً ٔشش ٚرذػ١ُ سسبٌخ اٌحك 

 ٝٚاٌؼذاٌخ فٟ إطبس٘ب اإلل١ٍّٟ ٚاٌمِٛ

 
 
 

 



 

- 19 - 

 

....ٌتولى عمادة الكلٌة حالٌا   
لبئُ ثؼًّ ػّبدح اٌى١ٍخ فٝ    حّذ أثٛ ػّشٚأ ٌس١ذ االسزبر اٌذوزٛس/ ِصطفٝا

.ٚحزٝ االْ  28/11/2021         

على موسى ممحمد إبراهٌالسيد األستاذ الدكتور /   

وقائم  20/2021حتى  3/12/2014ىفعمادة الكلٌة                             
27/10/2021بعمل تسٌرأعمال عمٌد الكلٌة حتى     

موسى عماد الدٌن الشربٌنى/  السيد األستاذ الدكتوروقد توىل   

6/10/1986إلى  24/12/1980ىفعمادة الكلٌة   

عمرو فؤاد بركاتالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل   

.3/10/1987إلى  7/10/1986 فًمشرفا على الكلٌة   

ٌسر أنور على السيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

.30/11/1991إلى  4/10/1987فًمشرفا على الكلٌة   

عمرو فؤاد بركاتالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

 .30/11/1994الى  1/12/1991فًعمادة الكلٌة 

موسى عماد الدٌن الشربٌنىالسيد األستاذ الدكتور /  ثم توىل   

الى  1/11/1551 فًائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب ومشرفا على الكلٌة  ن
12/4/1551 .  

عبد التواب عبد العزٌز ٌمانىالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

الى  13/4/1551 فًنائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ومشرفا على الكلٌة  
13/11/1552.  

مصطفى محمود عفٌفىالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

 . 19/11/1999الى  20/11/1996 فًعمادة الكلٌة 

مصطفى أحمد فؤادالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

 . 30/11/2005الى  20/11/1999 فًعمادة الكلٌة 

حسٌن محمد فتحى عثمانالسيد األستاذ الدكتور /  ثم توىل   

 . 11/11/2011الى  31/1/2005 فًعمادة الكلٌة 

أحمد ٌوسؾ الشحاتالسيد األستاذ الدكتور / ثم توىل    

 . 18/11/2013الى  17/11/2011 فًعمادة الكلٌة 
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 4/2000/ 29قرار مجلس الجامعة فً 

وافق المجلس على مشروع الالئحة العلمٌة والالئحة المالٌة واإلدارٌة 

من القرار ( 3)إلى نص المادة  بكلٌة الحقوق استنادا لنظام التعلٌم المفتوح

بإصدار الالئحة الداخلٌة لكلٌة الحقوق وما  7/1999/ 27فً  873الوزاري رقم 

مع اتخاذ كافة  13/3/2000انتهى إلٌه مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة فً 

 .اإلجراءات التشرٌعٌة الالزمة فى هذا الشؤن 

بتطبٌق برنامج الدراسة 6/5/2007بتارٌخ  686صدر القرار الوزاري رقم  -

فً  بدأت الدراسة بالمستوى األولالقانونٌة بنظام التعلٌم المفتوح بالكلٌة، و

 . 2008 -2007العام الجامعً 

بتطبٌق برنامج  4/11/2007بتارٌخ  3004صدر القرار الوزاري رقم  -

الدراسة بشعبة اللؽة االنجلٌزٌة بالكلٌة، وبدأت الدراسة بالمستوى األول فً 

 . 2008 -2007العام الجامعً 

 وق( من الالئحة الداخلٌة لكلٌة الحق 3مادة )

 -:تمنح جامعة طنطا بناًء على اقتراح كلٌة الحقوق الدرجات العلمٌة اآلتٌة 

 .درجة اللٌسانس فً الحقوق -1

 .درجة اللٌسانس فً الحقوق شعبة التعلٌم المفتوح -2

 .درجة اللٌسانس فً الحقوق شعبة اللؽة االنجلٌزٌة -3
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 بٌـان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة
 مفً العا                                                           

 1211/1211الجامعً 
 

 الوظٌفة والقسم العلمً االســـــــــــم م

 د / مصطفى أحمد أبو عمرو2أ  1
المشترؾ علتى فلستفة  -أستتاذ بقستم القتانون المتدنً -عمٌد الكلٌة

 االسالمٌةالمشرؾ على قسم الشرٌعة –القانون وتارٌخه 

 أ.د / مدحت محمد عبد العزٌز إبراهٌم  2
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة أستاذ و رئٌس 

 قسم القانون الجنائً

 استاذ بقسم القانون المدنً -وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أ.د / رمزي رشاد عبد الرحمن الشٌخ  3

 د / حسن محمد محمد أحمد 2أ  4
أستاذ بقسم الشرٌعة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 

 اإلسالمٌة

 أستاذ بقسم الشرٌعة اإلسالمٌة د / زكً زكً حسٌن زٌدان2أ  5

 أستاذ بقسم الشرٌعة اإلسالمٌة د/ أشرؾ عبد الرازق إبراهٌم وٌح2أ  6

 الزوجة(أستاذ بقسم القانون المدنً) اجازة مرافقة  د / أسامة أحمد السٌد بدر2أ  7

 أستاذ ورئٌس قسم القانون التجاري  د / محمد إبراهٌم على موسى2أ  8

 أستاذ ورئٌس قسم القانون المدنى) معار ( د / سعٌد السٌد قطب قندٌل2أ  9

 أستاذ بقسم قانون المرافعات)معار ( د / مصطفى المتولً قندٌل2أ 11

 الشرٌعة اإلسالمٌة)أجازة مرافقة الزوجة (أستاذ بقسم  د / إبراهٌم إبراهٌم عبده علوان2أ 11

 أستاذ بقسم القانون المدنً)معار ( أ.د / إبراهٌم عبد العزٌز متولً داود 12

 أستاذ متفرغ بقسم القانون العام أ.د / عمرو فؤاد بركات 13

 أستاذ متفرغ بقسم القانون التجاري)معار ( د / حسٌن محمد فتحً عثمان2أ 14

 أستاذ متفرغ بقسم القانون المدنً د / نبٌلة إسماعٌل رسالن 2أ 15
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 الوظٌفة والقسم العلمً االســـــــــــم م

 أستاذ متفرغ بقسم التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة د / صالح محمد علً زٌن الدٌن2أ 16

 أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائً د / محمود أحمد طه 2أ 17

 الجنائً)معار (أستاذ متفرغ بقسم القانون  د / عمرو إبراهٌم الوقاد 2أ 18

 د / عبد الهادي محمد مقبل2أ 19
بقسم التشرٌعات االقتصادٌة وقائم بأعمال رئٌس أستاذ متفرغ 

 والمالٌة

 أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائً د / محمد عبد الحمٌد مك2ًأ 21

 بقسم قانون المرافعات وقائم بأعمال أستاذ متفرغ أ.د / أحمد صدقى محمود بخٌت 21

 أستاذ متفرغ بقسم القانون الدولى الخاص أ.د جمال محمود محمد الكردى 22

 أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئٌس قسم القانون العام د / أٌمن محمد عبد الحمٌد أبو حمزة 23

 أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائى )معار( د/ ٌاسر محمد سالم اللمعى 24

 د / سامً محمد عبد العال الخضري 25
قسم القانون  استاذ مساعد وقائم بأعمال رئٌس

 الدولً العام

 مدرس بقسم القانون العام)معار ( د / علٌاء علً زكرٌا 26

 د / بلٌػ حمدي محمود الخٌاط 27
القانون  استاذ مساعد وقائم بأعمال رئٌس قسم

 الدولً الخاص

 الدولً العاممتفرغ بقسم القانون أستاذ مساعد  د / رٌاض صالح عبد الحافظ 28

 مدرس بقسم القانون المدنً د / والء عبد القادر علً عراقٌب 29

 مدرس بقسم القانون المدنً  د / شٌرٌن حسٌن أمٌن العسٌلً 31

 مدرس بقسم قانون المرافعات د / محمد عبد النبً السٌد ؼانم 31

 مدرس بقسم القانون الجنائى اء محمد مصطفى أبو المعاطىفد. و 32
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 الوظٌفة والقسم العلمً االســـــــــــم م

 مدرس بقسم التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة د / حسنً أحمد توفٌق عبد النبً 33

 مدرس بقسم القانون الجنائى د/ محمود زكى زكى حسٌن زٌدان 34

 مدرس مساعد بقسم فلسفة القانون وتارٌخه / إٌناس محمد سعد عرابٌن د 35

 القانون وتارٌخهمدرس مساعد بقسم فلسفة  / هاجر صالح سلٌمان الخربتاويد 36

 مدرس متفرغ بقسم فلسفة القانون وتارٌخه د / أحمد السٌد أحمد موسى 37

 مدرس بقسم القانون التجاري د / طارق محمد عبد هللا الهنداوي 38
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الجامعً  مالمعاونة للعا ةبٌــــــان بأسماء السادة أعضاء الهٌئ

1211/1213 

 الوظٌفة والقسم العلمً االســـــــــــــم م

 ساعد بقسم قانون المرافعاتممدرس  السٌد / محمد خالد محمد إدرٌس قمر   1

 مدرس مساعد بقسم القانون العام السٌد / أحمد عبد الحمٌد محمد أبو ناجً  2

 مدرس مساعد بقسم القانون المدنى السٌدة / باسنت أسامة محمد عمر  3

 بقسم القانون الدولى العام مساعد مدرس السٌد / محى الدٌن شاكر على عوض  4

 مدرس مساعد بقسم القانون العام االنسه / الشٌماء أحمد ٌوسؾ العسٌلى  5

 مدرس مساعد بقسم القانون التجارى لفتاح شوقى عبد الفتاح عرفه السٌد/ عبد ا  6

 مدرس مساعد بقسم قانون المرافعات االنسة / عفاؾ سعد عبداهللا سعد أحمد  7

 مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى  / أحمد عبد الصمد محمد سلٌمانالسٌد   8

 مدرس مساعد بقسم القانون الدولى العام  السٌد / محمد هشام محمد البدرى   9

 مدرس مساعد بقسم القانون التجاري االنسة / ندى سمٌر أحمد السعٌد ٌوسؾ   11

 القانون العاممدرس مساعد بقسم  االنسة / بسمه مصطفى أحمد أبو عمرو  11

 بقسم التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌةمدرس مساعد  السٌدة / أمانى سعد سعد المعناوي  12

 بقسم القانون العام درس مساعدم االنسة / مروه عبد العاطى عبد العاطى ناصؾ   13

 بقسم القانون المدنى مدرس مساعد  االنسة / هاله بشٌر على محمد باز  14

 بقسم القانون الدولى العام درس مساعدم السٌد /أحمد عبد هللا محمد محمد منصور  15

 معٌد بقسم القانون التجاري االنسة / منه هللا بلٌػ حمدى محمود الخٌاط  16



 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معٌد بقسم القانون الدولى الخاص السٌد/ محمود حمدى احمد عبد ربه جاد  17

 بقسم القانون العاممعٌد  االنسه /هدٌر محمد ابراهٌم على موسى  18

 معٌد بقسم القانون المدنى السٌد / أحمد اسامه سعٌد حسن أبو العطا  19

 معٌد بقسم قانون المرافعات السٌد / أحمد رزق محمد على حجاج على  21

 معٌد بقسم القانون الجنائى  السٌد/ أحمد فوزى أحمد السٌد عبد هللا   21

 التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة معٌد بقسم السٌد/ محمود حسن محمد على صالح  22

 معٌد بقسم القانون المدنى االنسه / هند بلٌػ حمدى محمود الخٌاط  23

 معٌد بقسم القانون العام االنسة/ مٌار مدحت محمد عبد العزٌز  24

 معٌد بقسم التشرٌعات االقتصادٌة والمالٌة االنسة/ فرح شرٌؾ عبد الستار محمد  25

 معٌد بقسم القانون التجارى عبد الحافظالسٌد / أحمد رٌاض صالح   26

 معٌد بقسم القانون الدولى العام االنسه/ ساره أحمد لطفى أحمد عبد هللا  27

 معٌد بقسم فلسفة القانون وتارٌخه )مجند( السٌد / عبدهللا ابراهٌم رزق عمارة  28

 معٌد بقسم قانون المرافعات )مجند( السٌد/ ابراهٌم فتحى محمد ابراهٌم جمٌعى  29
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 ودةـــالب فً الجــل الطـــدلٌ

 

 مفاهٌم عامة عن الجودة     

                  منظومة الجودة وعناصرها وتطبٌق نظام 

 بجامعة طنطا وكلٌاتها واالعتمادالجودة 
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 مقـــدمة

2007
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 مفاهٌم عامة: 

 الجودةQuality 
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 Quality Management System 

 Quality Assurance  
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 Strategic Objectives  

 Course File



 

- 31 - 

 

 Teaching and Learning Methods

 Program / Course Aims

knowledge

skills Attitudes

 ILOs)Intended  Learning's Outcomes

 :National Academic Reference Standards (NARS) 
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 بٌان بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس
 الذٌن تولوا إدارة وحدة الجودة بالكلٌة

 

 االستاذ الدكتور / محمود أحمد طه

 2009وحتى مارس  2005فى الفترة من إبرٌل 

 

 على مإبراهٌاالستاذ الدكتور / محمد 

 8/1/2013وحتى  3/3/2009فى الفترة من 

  3/3/2009بتارٌخ  5القرار رقم 

 

 األستاذ الدكتور / إبراهٌم عبد العزٌز داود

 30/5/2013وحتى  9/1/2013فى الفترة من 

 9/1/2013بتارٌخ  3القرار رقم                                     

 

 رشاد الشٌخ الستاذ الدكتور / رمزىا

 5/11/2014وحتى  1/6/2013فى الفترة من 

 12/10/2013بتارٌخ  44القرار رقم 

 االستاذ الدكتور /  بلٌػ حمدى الخٌاط

 وحتى اآلن 6/11/2014فى الفترة من 

 6/1/2015بتارٌخ  6القرار رقم 

 

 IT unitsمشـروع 
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ٌهدؾ هذا المشروع إلً تفعٌل خدمات تكنولوجٌا المعلومات على مستوي 

من الكلٌات لخدمة العملٌة التعلٌمٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن، 

 InformationTechnology Unitخالل إنشاء وحدة للخدمات التكنولوجٌة 

 :وتقوم بالمهام التالٌة 

 .تشؽٌل وصٌانة شبكة المعلومات #

 .بعة االستخدام الفنً للشبكة وتقدٌم الدعم الفنً لجمٌع المستخدمٌنمتا #

متاحة تكون توفٌر شبكات اتصال السلكٌة باألماكن المفتوحة بالكلٌة  #

 . للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس

 . تركٌب برامج الحماٌة ضد الفٌروسات #

 .تحدٌث برمجٌات األجهزة #

 .وتحدٌثهااإلشراؾ على صٌانة الحاسبات والطابعات  #

 .تشؽٌل وتفعٌل خدمة البرٌد االلكترونً للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس - #

 .اإلشراؾ على البوابة اإللكترونٌة الخاصة بالكلٌة #

إنشاء مساحة لكل عضو هٌئة تدرٌس على الموقع بما ٌمكن من رفع المواد  #

 .العلمٌة الخاصة به واالمتحانات السابقة ونماذج االجابة 

ه خدمة العملٌة التعلٌمٌة نلوجٌا المعلومات فً كل ما من شؤاستخدام تكنو #

 .والبحث العلمً

تدرٌب العاملٌن بالكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس على تكنولوجٌا المعلومات  #

 .بالجامعة ICTPواالتصاالت بواسطة مركز تدرٌب 

حل كافة األعطال الموجودة فً األجهزة والشبكات والتنسٌق مع شبكة  #

معة ومركز نظم المعلومات اإلدارٌة ومركز التعلم معلومات الجا

 االلكترونً ومشروع مٌكنة المكتبات ومشروع التدرٌب

 :تقدٌم الدعم الفنً للمستخدمٌن والمستفٌدٌن خاصة #

 (MIS)مشروع تطبٌقات نظم المعلومات اإلدارٌة  -    

 مشروع المكتبة الرقمٌة ومٌكنة المكتبات -    

 االلكترونًمشروع التعلم  -    
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 .مشروع البنٌة التحتٌة لشبكة المعلومات -    

 .مشروع التدرٌب -    

 مشروع البوابة اإللكترونٌة -    

 

 مدٌر المشروع

 سامى محمد عبد العال. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الدراسً اللٌسانس

 2022/2023للعام الجامعى 
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 مقررات الفرقة األولى

 مقررات الفصل الدراسى األول

 ساعات 6 الشرٌعة اإلسالمٌة -1

 ساعات 6 المدخل للعلوم القانونٌة -2

 ساعات 4 التنظٌم الدولى -3

 ساعات4 علم إجرام وعقاب -4

 ساعة 20 إجمالى عدد الساعات                

   

 مقررات الفصل الدراسى الثانى

 ساعات 6 القانون الدستورى والنظم السٌاسٌة -5

 ساعات 6 االقتصاد السٌاسى -6

 ساعات 4 تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة  -7

 ساعات 4 بلؽة أجنبٌةقانونٌة مصطلحات  -8

 حقوق انسان -9

 التطبٌقات العملٌة -10

 ساعة 2

 ساعة2

 ساعة 24 إجمالى عدد الساعات          

      

 مقررات الفرقة الثانٌة

 مقررات الفصل الدراسً األول
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 ساعات 6 االقتصاد -11

 ساعات 4 تارٌخ القانون -12

 ساعة 2 أحوال شخصٌة لؽٌر المسلمٌن -13

 ساعات 6 القانون اإلدارى -14

 ساعات 4 مصادر االلتزام -15

 ساعة 22 إجمالى عدد الساعات

 

 مقررات الفصل الدراسى الثانى

 ساعات 6 الشرٌعة اإلسالمٌة -16

 ساعة 6 قانون العقوبات -17

 ساعات 4 القانون الدولى العام -18

 ساعات 4 أحكام االلتزام واالثبات -19

 بلؽة أجنبٌةقانونٌة مصطلحات  -20

 التطبٌقات العملٌة -21

 ساعات 4

 ساعة2

 ساعة 26 إجمالى عدد الساعات

 

 مقررات الفرقة الثالثة

 مقررات الفصل الدراسً األول  

 ساعات 6 المدنً )العقود(القانون  -22

 ساعات 6 القانون التجارى -23
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 ساعات 6 القضاء اإلدارى والدستورى -24

 ساعات 6 الخاص(قانون العقوبات )القسم  -25

 ساعات 4 مادة قانونٌة بلؽة أجنبٌة -26

 ساعة 28 إجمالى عدد الساعات

  

 الفصل الدراسى الثانى

 ساعات 6 قانون العمل وتؤمٌنات اجتماعٌة -27

 ساعات 6 المرافعات المدنٌة والتجارٌة -28

 ساعات 4 العامة  المالٌة -29

 ساعات 6 الشرٌعة اإلسالمٌة -30

)الجنسٌة  القانون الدولى الخاص -31
 ومركز االجانب(

 التطبٌقات العملٌة -32

 ساعات 4

 ساعة2

 ساعة 28 إجمالى عدد الساعات

 
 
 

 

 مقررات الفرقة الرابعة

 مقررات الفصل الدراسى األول

 ساعات 4 أصول الفقه -33

 ساعات 6 القانون التجارى -34
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 ساعات 4 التنفٌذ -35

 ساعات 4 مادة قانون بلؽة أجنبٌة -36

 ساعات 4 تنازع القوانٌن -37

 ساعات 4 تشرٌع ضرٌبى -38

 ساعة 26 إجمالً عدد الساعات

 الفصل الدراسً الثانى

 ساعات 4 قانون البٌئة -39

 ساعات 6 اإلجراءات الجنائٌة -40

 ساعات 6 المدنًالقانون  -41

 ساعات 4 والجوي البحريالقانون  -42

 العقود اإلدارٌة  -43

 التطبٌقات العملٌة -44

 ساعات 4

 ساعة2

 ساعة 26 إجمالً عدد الساعات

 
 
 
 

 الخدمات التً تؤدٌها بعض اإلدارات
 واألقسام  لطالب مرحلة اللٌسانس  

 : إدارة شئون الطالب

 على الطالب المستجدٌن وكذا تحصٌنهم باألمصال . الطبًإجراء الكشؾ  -1

 استخراج  أذون تحصٌل الرسوم الدراسٌة المقررة . -2

 استخراج  كارنٌهات الطالب . -3
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 والسكك الحدٌدٌة . األتوبٌساعتماد اشتراكات  -4

 اعتماد البطاقات الشخصٌة للطالب . -5

 تحوٌل الطالب ونقل قٌدهم إلى الكلٌات والمعاهد الراؼبون فٌها . -6

 للطالب . الدراسًإعداد مكافآت التفوق  -7

 . الجامعًعمل دعم الكتاب  -8

 اعتماد وعمل منح الطالب المالٌة . -9

 اعتماد استمارات اإلقامة بالمدن الجامعٌة . -10

 . االمتحاناتتنظٌم  -11

 اعتماد استمارات الترشٌح التحاد الطالب . -12

 استخراج بٌانات القٌد للطالب على مدار العام . -13

 اعتماد كارنٌهات المكتبة الستعارات الطالب . -14

الطالب المرضٌة  اعتذاراتأوراق تحوٌل الطالب للجنة الطبٌة لزوم  اعتماد -15

 . االمتحانهم من أداء نفً حالة عدم تمك

 
 
 

 ون بقسم التسجٌل والدراسةالعامل

 2022/2023للعام الجامعى 

 مدٌر إدارة شئون الطالب أ./ تامر  حمدان المحالوي 

 رئٌس قسم التسجٌل والدراسة أ./نجوى محمد هٌكل 

 ومسئول الفرقة االولى انتظام مراجع  أ./ هوٌدا محمد قطب ؼانم 

 انتساب وما ٌكلؾ به من أعمالمسئول الفرقة االولى  رجاء سٌد أحمد عبد النبى أ./ أ
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 مراجع  ومسئول الفرقة االولى انتساب وما ٌكلؾ به من أعمال ./ بسمه فوزى زهرانأ

 انتظام وما تكلؾ به من أعمال ةلثانٌامسئول الفرقة  أ./ نجالء السٌد على الخطٌب 

 به من أعمال وما ٌكلؾ  بانتسا والثالثةمسئول الفرقة الثانٌة  أ. / أسامه محمد أحمد الخولى 

 كلؾ به من أعمالٌمسئول الفرقة الثالثة انتظام وما  عبدالرحٌم نجٌب هجرس أ./

 انتساب وما تكلؾ به من أعمالمسئول الفرقة الرابعة  المؽنى العنانى أ./ هانم محمد عبد 

جع الوافدٌن وما تكلؾ به من مسئول الفرقة الرابعة انتظام +مرا أمال إبراهٌم الشرقاوي أ./

 العامله/ سونٌا إبراهٌم شحات أعمال

  

 العاملون بقسم الخرٌجٌن بالكلٌة

  

 رئٌس القسم    السٌدة / أمٌنه محمد الحفنى 

 األستاذ / أحمد عباس الخولى 

 السٌدة / صافٌناز محمد جابر 

 أحمد عٌاد  مالسٌدة / هند عبد المنع

شهادات فً  استخراجوهم مكلفون بجمٌع أعمال قسم الخرٌجٌن من 

وما ٌتم تكلفهم  الوزاريالقسم وكشوؾ تحرٌر الدرجة العلمٌة والقرار 

 .به من أعمال أخرى 
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 ان توزٌــع العمــل بقسـم التجنٌـدـبٌ

 والتربٌة العسكرٌة 
 

 قسم التجنٌد مراجع فردوس شوقً ابراهٌمالسٌدة / 

 الثانٌةمسئول الفرقة االولى و  السٌدة / نادٌه محمد موسى 

 الثالثة والرابعةمسئول الفرقة  احمد مجدى السٌدة / 

 

 بٌان توزٌع العمل داخل قسم التعلٌم

 رئٌس قسم السٌدة / سمٌره عبد الؽنى القدوس

 اعداد المجموع التراكمً السٌدة / ماجدة السٌد أبو الٌزٌد

 خطط الدراسة والتصحٌح السٌدة/ مروه سعد فاٌد

 السٌدة / عائشة الجندي  
 األنسة/ رحمه محمد خلؾ

 ارشٌؾ القسم  
 

  

بٌان توزٌع العمل داخل قسم                                                
 الخزٌنة

 
 رئٌس الخزٌنه  نجالء صابر/ ةالسٌد

  
 مسئول التحصٌل السٌدة/ أمانً ابراهٌم شحاته
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 الحسابات الخاصة          

 
 مدٌر الحسابات الخاصة                أسر إبراهٌم بدٌرالسٌد / 

السٌدة / ابتسام حسن بٌومى                               مراجع الحسابات 
 الخاصة

 مسئول المالٌات                   السٌدة / هناء طاهر العٌسوي     
 اتمسئول المالٌ                  السٌدة / حنان على عشب 

 وحده ذات طابع خاص                              
 رئٌس القسم              سماح الجزار                            السٌد / 

 مراجع حسابات الشطب           السٌدة / نجالء فتحً الدسوقً 
 
 

 MISوحدة                                       
 MISالمشرؾ على وحدة                    السٌد /كامل أحمد كامل ابراهٌم 

مسئول الشبكات                    السٌدة /مها حماده الطبال          
 بالكلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التشكٌل اإلداري للتعلٌم                            
 المفتوح 
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مدٌر مركز التعلٌم  و عمٌد الكلٌة          أ . د / مصطفى أحمد أبو عمرو  

 المفتوح   

  رئٌس القسم المالً                             السٌدة / شٌماء سعٌد علً

 رئٌس قسم شئون الطلبة السٌد / تامر  حمدان المحالوي            

التشكٌل اإلداري لشعبة اللؽة                      
 االنجلٌزٌة 

 
  لشعبة اللؽة ًالمنسق األكادٌم         شٌرٌن حسٌن العسٌلى أ . د / 

  مسئول مالً وسكرتارٌة شعبة اللؽةالسٌدة / شٌماء سعٌد على                 
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 العسكرٌة التربٌة عن بذةن

 :الطالب عزٌزي

 أميس فيً هيً مشيرق مسيتقبل بنياء فيً تقيدمها طرٌيق فيً هيً و مصر إن

 الجياد بالعميل ٌيإمن ونفسيٌا، وعقلٌيا بيدنٌا السيلٌم الشباب من أجٌال إلى الحاجة

 .)دٌنٌة / وخلقٌة( السامٌة بالقٌم ٌتحلى و القانون، احترام و واالنضباط المثمر

 هيذه فيً حسينة قيدوة عن تبحثون األجٌال، لهذه نواة الجامعة شباب ٌا وأنتم

 .الحرجة السنٌة المرحلة

 و النظيييام عليييى الييينفس لتطوٌيييع وسيييٌلتكم هيييً العسيييكرٌة التربٌييية وتعتبييير

 حٌياتكم فيً األثير أكبير ليه ٌكيون مميا الحٌياة أميور كل فً االلتزام و االنضباط

 .المقبلة العملٌة

 أن ٌجيب التيً الدراسيٌة المواد من أساسٌة مادة العسكرٌة التربٌة مادة وتعد

 من تخرجهم قبل المصرٌة بالجنسٌة المتمتعٌن الذكور الجامعٌن الطلبة ٌجتازها

 .1983 لسنة 46 رقم للقانون طبقا وذلك الكلٌة

 دخيولكم بياب هيً التً الجامعٌة شهادتكم علً للحصول أساسً شرط وهً

 .المقبلة العملٌة حٌاتكم فً مشرقة مجاالت إلى

 ليدى واالنتماء الوالء روح ؼرس إلى العسكرٌة التربٌة مادة دراسة وتهدؾ

 أجٌيال تنشيئة عليً ٌساعد مما الطلبة لدى العسكري الوعً وتنمٌة مصر شباب

 إليى منهيا وانطالقا العسكرٌة الخدمة تؤدٌة من بداٌة المسئولٌة تحمل علً قادرة

 .المجاالت كافة فً المختلفة الوطنٌة المهام تحمل

 التربٌة دورات عقد مواعٌد عن طنطا بجامعة العسكرٌة التربٌة إدارة وتعلن

 فيً توضيع إعالنيات طرٌيق عين كياؾ بوقت الدورات هذه بداٌة قبل العسكرٌة
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 اإلعالنييات لييوح فييً وأٌضييا بالجامعيية العسييكرٌة التربٌيية إدارة إعالنييات لوحيية

 عليً اإلعالنيات هيذه تيوزع وأٌضيا الجيامعً الحيرم داخل المنتشرة و المعتمدة

 .كلٌة بكل الطالب شئون إدارة

 الجيييامعً الحيييرم إليييى دخوليييك بمجيييرد الطاليييب عزٌيييزي علٌيييك ٌجيييب ليييذا

 الدورات هذه انعقاد مواعٌد علً بالتعرؾ تبادر أن األولً الفرقة فً وانتظامك

 علً بشهر المٌعاد هذا قبل وتتقدم ٌناسبك الذي المٌعاد اآلن من لنفسك وتخطط

 :األتً  ومعك بالجامعة العسكرٌة التربٌة إدارة إلى األقل

 عدد

 ألوان x 6 4 مقاس حدٌثة شخصٌة ةصور 3

 الكلٌة كارٌنه صورة 1

 القومً الرقم بطاقة صورة 1

 كيل لكثافة طبقاً  المناسبة الدورة فً بتسجٌلك الخاص النموذجاستكمال  ٌتم لكً

 .دورة

 :العسكرٌة التربٌة زى مفردات

 سادة لبنً كحلى / قمٌص -1

 سادة أسود/  كحلً بنطلون -2

 / كحلى أسود جلد حذاء -3

 :العسكرٌة التربٌة دورة فً التدرٌب تنفٌذ أسلوب

 .811 سعت إلى 731 سعت  من الصباحً التمام بطابور الٌوم ٌبدأ -1

 .845 سعت إلى 811 سعت من األولً التعلٌم بطابور الٌومً التدرٌب ٌبدأ -2
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 .األولى المحاضرة لبدء المحاضرات قاعة إلى التوجه ٌتم -3

 945 سعت إلى 911 سعت من األولً المحاضرة. 

 1145 سعت إلى 1111 سعت من الثانٌة المحاضرة. 

 1145 سعت إلى 1111 سعت من الثالثة المحاضرة. 

 1245 سعت إلى 1211 سعت من الرابعة المحاضرة. 

 1315 سعت إلى 1311 سعت من المدرج فً الطلبة تمام. 

 1411 سعت إلى 1315 سعت من الخامسة المحاضرة. 

 1511 سعت إلى 1415 سعت من السادسة المحاضرة. 

 :العسكرٌة التربٌة دورة داخل الطالب تقٌٌم أسلوب

 :اآلتً علً بناءا التقٌٌم ٌتم

 .بالمواعٌد وااللتزام االنضباط ومدى المواظبة -1

 نوتة المحاضرات الخاصة بكل طالب -2

 .المظهر العام وحالقة الشعر والذقن -3

 .الدورة أثناء تقدم التً(  / الماكٌتالتدرٌب مساعدة/  البحثٌة الورقة) -4

 .الدورة أثناء المفاجئة االمتحانات -5

 .العملً االمتحان -6

 .النظري االمتحان -7

 :الدورة أثناء الطالب علً تطبق التً االنضباط الئحة

 .المحاضرات لتوقٌتات طبقا الٌومً بالحضور االلتزام ٌتم .1

 ٌتم االلتزام بلبس الزى الخاص بالتربٌة العسكرٌة .2
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 شخصييٌا اليدورة قائييد خيالل مين والجنييود اليدورة ضيباط مييع التعاميل ٌيتم .3

 بالجامعية العسيكرٌة التربٌية إدارة ميدٌر عليً طيار  موقؾ أي وعرض

 .فٌه للتصرؾ الدورة قائد خالل من

 الالئيق العيام والسيلوك االنضيباط قواعيد جمٌيع إتبياع الطاليب عليً ٌجب .4

 .للدورة حضوره أثناء

 .سبب ألي الؽٌاب أو بالتخلؾ للطالب ٌسمح ال .5

 صيدر إذا طاليب ألي الدورة إلؽاء بالجامعة العسكرٌة التربٌة لمدٌر ٌحق .6

 .ذلك ٌستدعً ما منه

 :العسكرٌة التربٌة مادة من اإلعفاء حاالت

 الطبً الكشؾ بعد طبٌا الئق ؼٌر هو من كل العسكرٌة التربٌة من ٌعفً (1)

 إدارة مين بخطياب محيوال بالجامعية الطبيً القومسيٌون طرٌيق عن علٌه

 اآلتٌيية الحيياالت فييً طبٌييا الئييق ؼٌيير الطالييب وٌعتبيير العسييكرٌة، التربٌيية

 :فقط

 العضوٌة بالقلب األمراض -أ 

 .الظاهرة العقلٌة األمراض -ب 

 .األطراؾ أحد بتر أو األطفال شلل -ج 

 .اإلبصار فقد -د 

ميين أنهييى خدمتييه بييالقوات المسييلحة أو الشييرطة المدنٌيية أو مييازال ٌخييدم  -

 بهما أو أمضى ستة أشهر فؤكثر بخطاب ٌفٌد ذلك .

 الطلبة المتخذ ضدهم إجراءات من جهات أمنٌه . -

 و الجنسٌة المزدوجة توضع فى بند خاص بها .الطالب ذ -
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 :الطالب عزٌزي

 الفرقية امتحانيات من انتهائه عقب الدورة أخذ الطالب علً تحتم التعلٌمات -1

عين كيل سينة ٌتخليؾ فٌهيا ( جنٌيه 45) وقيدره مبليػ دفع سٌتم وأنه األولً

 .الجامعة مجلس لقرار طبقا وذلك الدورة حضور الطالب عن

 الخدميية ألداء للتجنٌييد التقييدم عيين تييؤخرك إلييى بييك ٌييإدي قييد الييدورة تؤجٌييل -2

 التجنٌييد منطقيية فييً أوراقييك لقبييول أساسييً شييرط) زمالئييك مييع العسييكرٌة

 دورة اجتٌييازك بعييد إال علٌهييا تحصييل ليين والتييً الدراسييً المإهييل شييهادة

 للرفيع قابليه زٌيادة سينه تطبٌيق إلى ٌإدي قد مما( بنجاح العسكرٌة التربٌة

 إذا للرفيع قابلية ؼٌير زٌيادة سينه أو واحدة تجنٌدٌه دورة الطالب تخلؾ إذا

 .تجنٌدٌه دورة من أكثر الطالب تخلؾ

 العسيكرٌة الخدمية مين النهيائً اإلعفاء فرصة التؤجٌل ذلك علٌك ٌضٌع قد -3

 الوقييت، نفييس فييً أقرانييك مييع التجنٌيد منطقيية إلييى أوراقييك تقييدٌم حاليية فيً

 ميين الييذكور الطلبيية جمٌييع طنطييا جامعيية - العسييكرٌة التربٌيية إدارة وتؤمييل

 بمبنيً اإلدارة مقر إلى والتوجه لمبادرةبا مصلحتهم علً الحرص منطلق

 شيؤنها مين أسيئلة أي عينلالستفسيار  الطبيً المجمعبي كلٌة الحقوق السابق

 عين الكافٌية بالمعلومات وتزوٌده للطالب العسكرٌة التربٌة مفهوم توضٌح

 .المختلفة الدورات مواعٌد

 ،،، الطالب أبنائنا خدمة إلى ٌوفقنا أن نسأل وهللا
 ،،سعٌد دراسً بعام لهم تمنٌاتنا مع

 عزت عبد الفتاح سلٌمان/  عقٌد    

 مدٌر                                                                                   

 طنطا جامعة  العسكرٌة التربٌة إدارة
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 بجامعة طنطاحقوق وواجبات الطالب الجامعً 

 طنطا ، لذلك تتضافر ٌعتبر الطالب هو محور  العملٌة التعلٌمٌة فى جامعة

جهود أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن لالرتقاء به من خالل التعلٌم العالى فى 

مجاالت التخصص  المختلفة اعتمادا على قٌم أخالقٌة وأعراؾ جامعٌة ٌلتزم 

فى مجملها تعد مٌثاقاً أخالقٌاً وجزءاً بها الطالب طول دراسته بالجامعة، وهى 

من المنظومة األكادٌمٌة المتمٌزة والتى ٌسعى الطالب من خاللها إلى طلب العلم 

وممارسة التفكٌر الحر المبدع من خالل معابٌر ثقافٌة وأخالقٌة متكاملة، 

محترماً فى ذلك قانون الجامعة ولوائحها، وملتزماً بالمباد  القوٌة تجاه أعضاء 

ٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعة الذٌن تتكامل جهودهم جمٌعاً من أجل خدمة ه

الطالب وإعداده علمٌاً وتثقٌفٌاً ورٌاضٌاً واجتماعٌاَ لٌكون مواطناً صالحاً ٌسهم 

 :مع أقرانه فى تطور المجتمع وتقدمه، وفٌما ٌلى بٌان هذه الحقوق والواجبات 

 حقوق الطالب الجامعى: أوالً 

 :ٌتمتع الطالب بجامعة طنطا بمجموعة من الحقوق أبرزها 

حقوق الطالب فى الحصول على المهارات التعلٌمٌة والتفكٌرٌة التى تساعده  -1

على بناء الذات والنجاح والتفوق فى المسٌرة الجامعٌة فى بٌئة دراسٌة 

 .مناسبة تحقق له االستٌعاب والتحصٌل بٌسر وسهولة 

المساواة واالستفادة من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم  حق الطالب فى -2

التمٌٌز بٌن الطالب بسبب العرق أو النوع أو الدٌانة أو الخلفٌة االجتماعٌة 

 .أو االنتماء السٌاسى أو ؼٌرها
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 .حق الشكوى والتظلم فى اى أمر جامعى عبر إدارة الكلٌة  -3

اعٌة والدعم المقرر حق الطالب فى الحصول على الرعاٌة العلمٌة واالجتم -4

للطالب فى جمٌع األنشطة الطالبٌة، والتعبٌر عن القدرات الذاتٌة الكامنة 

 .وتطوٌرها 

حق الطالب فى الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطالبى بالكلٌة  -5

والجامعة، وكذلك القوانٌن واللوائح المرتبطة به وبالعملٌة التعلٌمٌة مثل 

ة، وطرق التقوٌم ومواعٌد االمتحانات والوضع أهداؾ المقررات الدراسٌ

 .الدراسى ولوائح الؽٌاب وؼٌرها

حق الطالب فى الحفاظ على سرٌة ملفه داخل الجامعة والمحافظة على  -6

 .خصوصٌاته وسرٌة معلوماته الشخصٌة 

حق الطالب فى الحصول على أى معلومات أو بٌانات تتعلق بتحصٌله  -7

وفق األصول المتعارؾ علٌها والتى تقرها  الدراسى وإنجازه التعلٌمى

 .الجامعة

 واجبات الطالب الجامعى: ثانٌاً 

فى مقابل الحقوق هناك دائماً واجبات تتمثل فى مسئولٌات الطالب طوال دراسته 

الجامعٌة وعلٌه تحملها وااللتزام بها، وإتباع األنظمة الجامعٌة ولوائحها 

لها وعدم القٌام بؤى أعمال مخلة باألخالق  والتعلٌمات والقرارات الصادرة تنفٌذاً 

من الالئحة التنفٌذٌة لقانون  124والنظام واآلداب العامة ، تطبٌقٌاً لنص المادة 

 :تنظٌم الجامعات، وهى كالتالى 

 األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشؤة الجامعٌة -1
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 الدروس حضور عن المدبر االمتناع أو علٌه التحرٌض أو الدراسة تعطٌل -2

 بالمواظبة اللوائح تقضً التً األخرى الجامعٌة واألعمال والمحاضرات

 .علٌها

 داخل والسلوك السٌر بحسن مخل أو الكرامة و الشرؾ مع ٌتنافى فعل كل -3

 .خارجها أو الجامعة

 شروع أو امتحان فً ؼش وكل له الالزم الهدوء أو امتحان بنظام إخالل كل -4

 .فٌه

 .تبدٌدها أو الجامعٌة الكتب أو المواد أو األجهزة أو للمنشآت إتالؾ كل -5

 من سابق ترخٌص بدون فٌها االشتراك أو الجامعة داخل للجمعٌات تنظٌم كل -6

 .المختصة الجامعٌة السلطات

 توقٌعات جمع أو بالكلٌات صورة بؤٌة حائط جرائد إصدار أو النشرات توزٌع -7

 .المختصة الجامعٌة السلطات من سابق ترخٌص بدون

 للنظام مخالفة مظاهرات فً االشتراك أو الجامعٌة المبانً داخل االعتصام -8

 .اآلداب أو العام

 

 

 ثالثا : الجزاءات التؤدٌبٌة التى توقع على الطالب

 المخالؾ للقٌم واألعراؾ الجامعٌة 
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حالة ارتكاب أٌة مخالفة للقٌم واألعراؾ الجامعٌة ٌحال الطالب إلى  فى

من الالئحة  (112) مادةالتحقٌق وتوقع علٌه إحدى العقوبات التالٌة طبقاً لل

 التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات :

 .كتابة أو شفاهه التنبٌه .1

 .اإلنذار .2

 .الطالبٌة الخدمات بعض من الحرمان .3

 .شهراً  تجاوز ال لمدة المقررات أحد دروس حضور من الحرمان .4

 .شهراً  تجاوز ال لمدة الكلٌة من الفصل .5

 .أكثر أو مقرر فً االمتحان من الحرمان .6

 شيهرٌن تجياوز ال لميدة اليدكتوراه أو الماجسيتٌر لدرجة الطالب قٌد وقؾ .7

 .دراسً فصل لمدة أو

 .أكثر أو مقرر فً الطالب امتحان إلؽاء .8

 .دراسٌاً  فصال تجاوز ال لمدة الكلٌة من الفصل .9

 .أكثر أو واحد دراسً فصل فً االمتحان من الحرمان .11

 أو دراسيً فصيل ميدة اليدكتوراه أو للماجسيتٌر القٌيد مين الطالب حرمان .11

 .أكثر

 .دراسً فصل على تزٌد لمدة الكلٌة من الفصل .12

 األخيرى الجامعيات إليً الفصيل قيرار وٌبليػ الجامعية من النهائً الفصل .13

 فيً االمتحانيات إليً التقيدم أو للقٌيد الطاليب صيالحٌة عدم علٌه وٌترتب

 .العربٌة مصر جمهورٌة جامعات

 الكلٌيية داخييل التؤدٌبٌيية بالعقوبيية الصييادر القييرار بييإعالن األميير وٌجييوز .14

 .الطالب أمر ولً إلً القرار إبالغ وٌجب
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 ملييؾ فييً الشييفوي التنبٌييه عييدا التؤدٌبٌيية بالعقوبييات الصييادرة القييرارات وتحفييظ

 بعد النهائً بالفصل الصادر القرار فً النظر ٌعٌد أن الجامعة ولمجلس الطالب

 .القرار صدور تارٌخ من األقل علً سنوات ثالث مضً

 من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات على أن : (111) مادةوتنص ال

 وٌضبط فٌه شروعاً  أو امتحان فً ؼشاً  ٌرتكب طالب كلٌحرم من االمتحان : 

 مين وٌحيرم االمتحيان لجنية مين عنه ٌنوب من أو العمٌد ٌخرجه تلبس حالة فً

 هييذا مييواد جمٌييع فييً راسييباً  الطالييب وٌعتبيير المييواد بيياقً فييً االمتحييان دخييول

 .التؤدٌب مجلس إلً وٌحال االمتحان
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 شعبة اللؽة اإلنجلٌزٌة

 أن تتبيوأ  تبذل كلٌة الحقوق شعبة اللؽة اإلنجلٌزٌة جامعة طنطا قصارى جهدها مين أجيل
مكانة متمٌيزة بيٌن الكلٌيات الجامعية وذليك مين خيالل إتاحية أفضيل منياخ أكيادٌمً مالئيم 
للتعلٌم والتعلم وهيً فيً هيذا المسيعً تؤخيذ فيً اعتبارهيا دائميا أن ٌكيون خرٌجيً شيعبة 

 اللؽة محل ثقة فئات المجتمع بكافة انتماءاته.
 اخلٌية للكلٌية وعليً قيرار مجليس الد ةوبعد اإلطالع علً قانون تنظٌم الجامعات والالئحي

بشيؤن الموافقية المبدئٌية  18/2/2114كلٌة الحقوق جامعة طنطا  بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 علً إنشاء وحدة تدرٌس المقررات القانونٌة باللؽة األجنبٌة )بشعبة اإلنجلٌزٌة(.
 )شروط القبول بالكلٌة )شعبة اللؽة االنجلٌزٌة 
الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها والمرشحٌن من قبل مكتب  ٌتم قبول الطالب الحاصلٌن علً -1

 التنسٌق العام للقبول بكلٌة الحقوق جامعة طنطا .
% علً االقل فً مادة اللؽة 75ٌشترط لقبول الطالب فً شعبة اللؽة االنجلٌزٌة حصوله  -2

 االجنبٌة االولً )اللؽة االنجلٌزٌة ( فً الثانوٌة العامة  .
باإلضافة الً مصيروفات كتيب لكيل مسيتوي دراسيً فيً العيام  المصروفات الدراسٌة ج -3

 الحالً باإلضافة الً المصرفات الدراسٌة لطالب االنتظام او االنتساب .   
 . ٌكون التدرٌس فً الوحدة وفقا للقواعد اآلتٌة 

 تكون الدراسة وفقا لنظام الساعات الدراسٌة موزعة علً أربع مستوٌات دراسٌة . -1
اللؽية  بحٌيث ال تقيل نسيبة التيدرٌس باللؽية  ةالمقررة فيً الئحية شيعبٌتم تدرٌس المواد  -2

 للمستوي. ة% من المقررات الدراس61ٌاإلنجلٌزٌة عن 
 % من الدرجة الكلٌة للمقرر للتقٌٌم الشفهً والبحثً والمٌدانً .15تخصص نسبة  -3
ٌحق للطالب دخول امتحانات السمر كورس فً ثالث مواد علً األكثر عليً أن ٌسيدد  -4

 ج لكل ماده .311

تقوم إدارة شعبة اللؽة بالكلٌة باستالم ملفات الطالب الجدد للعام الجامعً  -5

2116/2117 . 
 

  ارشادات وتعلٌمات عامه 
 ٌجب ان ٌكون جمٌع االوراق والمستندات خالٌة من اي كشط  او تعدٌل. -1
 الصور الضوئٌة لألوراق والمستندات المطلوبة . لال ٌقب -2
ملؾ ترتٌبا جٌدا وٌكتب الطالب اسمة وعنوانه ورقم الهاتؾ ترتب االوراق فً  -3

 بوضوح علً الملؾ من الخارج .
 تسلم االوراق بالٌد وال تقبل االوراق الواردة عن طرٌق البرٌد . -4
 قبول الطالب نهائٌا االبعد استكمال جمٌع أوراقه ودفع الرسوم المقررة . رال ٌعتب -5
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 ؽة االنجلٌزٌةتوزٌع المقررات الدراسٌة  لشعبة الل
 على الفصلٌٌن الدراسٌٌن فً المستوٌات األربعة 

 مقررات الفرقة األولى

مقررات الفصل 
 الدراسً األول

عدد 
 الساعات

 مقررات الفصل 
 الدراسً الثانً

عدد 
 الساعات

 6 والنظم السٌاسٌة الدستوريالقانون  6 الشرٌعة اإلسالمٌة

 6 السٌاسًاالقتصاد  6 المدخل للعلوم القانونٌة

 4 تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة  4 التنظٌم الدولً

 4 انجلو امرٌكى 4 علم إجرام وعقاب

 20 اجمالى عدد الساعات  20 إجمالى عدد الساعات

 مقررات الفرقة الثانٌة

 مقررات الفصل
 الدراسى األول 

عدد 
 الساعات

 مقررات الفصل 
 الدراسى الثانى

عدد 
 الساعات

 6 الشرٌعة اإلسالمٌة 6 االقتصاد

 4 )أحكام االلتزام واالثبات(القانون المدنى  4 تارٌخ القانون

 6 قانون العقوباتال 2 أحوال شخصٌة لؽٌر المسلمٌن

 4 القانون الدولى العام 6 القانون اإلدارى

   4 مصادر االلتزام(القانون المدنى )

 20 عدد الساعات إجمالى 22 إجمالى عدد الساعات

 

 مقررات الفرقة الثالثة
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 مقررات الفصل
 الدراسى األول 

عدد 
 الساعات

 مقررات الفصل 
 الدراسى الثانى

عدد 
 الساعات

 6 قانون العمل وتأمٌنات اجتماعٌة 6 )العقود( القانون المدنى

 6 المرافعات المدنٌة والتجارٌة 6 القانون التجارى

 6 الشرٌعة اإلسالمٌة 6 القضاء اإلدارى والدستورى

)الجنسٌة  القانون الدولى الخاص 6 )القسم الخاص(قانون العقوبات 
 ومركز االجانب(

4 

 4 التشرٌع الضرٌبى 4 المالٌة العامة

 26 إجمالى عدد الساعات 28 إجمالى عدد الساعات

 

 مقررات الفرقة الرابعة

 مقررات الفصل 
 الدراسى األول

عدد 
 الساعات

 مقررات الفصل 
 الدراسى الثانى

عدد 
 الساعات

 4 قانون البٌئة 4 أصول الفقه

 6 اإلجراءات الجنائٌة 6 القانون التجارى

 6 القانون المدنى 4 التنفٌذ

الخاص )تنازع القانون الدولى 

 القوانٌن واالختصاص القضائى(
 4 القانون البحرى والجوى 4

 4 العقود اإلدارٌة   

 24 إجمالى عدد الساعات 18 عدد الساعات إجمالى

 

 خدمات خزٌنة الكلٌة للطالب
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لطالب الكلٌة للفرق األساسٌة األربع وطالب  تحصٌل الرسوم الدراسٌة  #

 .االنتساب الموجه

 تحصٌل الرسوم الخاصة بالدراسات العلٌا #

 .تحصٌل الرسوم الخاصة بالخرٌجٌن وطالب الكلٌة والدراسات العلٌا  #

 .صرؾ مكافآت الطالب المتفوقٌن  #

 .بٌع طوابع الخدمات الطالبٌة  #

 .صرؾ قٌمة العالج المقررة للطالب  #

 .صرؾ المساعدات المالٌة من صندوق التكافل االجتماعً #

 .صرؾ المساعدات المالٌة لطالب االنتساب الموجه  #

 المكتبة والخدمات التً تقدمها لطالب الكلٌة

الدراسات العلٌا كل ما هو حدٌث من الكتب المتخصصة تقدم المكتبة لطلبة 
وهى مصنفة .. مٌة والمراجع العربٌة واألجنبٌة والقوامٌسوكذلك الدورٌات العل

كما تقوم المكتبة بؤنهاء .. ومفهرسة وٌمكن الحصول علٌها بسرعة وسهولة 
 .إخالءات الطرؾ الخاصة بالطالب 

 

 

 

 تإدٌها لطالب الكلٌة رعاٌة الشباب .. الخدمات التى

 عٌنٌة( للطالب المحتاجٌن . -المساعدات االجتماعٌة )نقدٌة  -1



 

- 66 - 

 

 تكوٌن االتحادات الطالبٌة . -2

 تحوٌل الطالب الى االدارة الطبٌة بمجمع الكلٌات بسبرباى . -3

مساعدة الطالب على ممارسة األنشطة الطالبٌة من خالل لجان االتحاد  -4

نٌة.. األسر.. الجوالة والخدمة العامة.. الستة )الثقافٌة .. الرٌاضٌة.. الف

 االجتماعٌة والرحالت( .

 تنمٌة قدرات ومواهب الطالب من خالل ممارسة األنشطة . -5

 االعداد للجان الخاصة فى االمتحانات نهاٌة العام . -6

 إنجاز كافة اإلجراءات الخاصة للعالج الطالبى واللجان الطبٌة . -7

 االمتحانات نهاٌة العام. االعداد للجان الخاصة فى -8

استخراج البطاقات الصحٌة لطالب الفرق الدراسٌة األربعة انتظام  -9

 وانتساب والتعلٌم المفتوح وشعبة اللؽة.

 تقدٌم مساعدات لطالب االنتساب الموجه . -11

 تبادل الزٌارات بٌن الكلٌة والجامعات األخرى . -11

 أهداؾ االتحادات الطالبٌة

القٌة والوعى الوطنى والقومى بٌن الطالب تنمٌة القٌم الروحٌة واألخ (1

 وتعوٌدهم على القٌادة وإتاحة الفرص لهم للتعبٌر المسئول عن آرائهم .
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بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌق الروابط بٌنهم وبٌن  (2

 أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالكلٌة .

 وتشجٌعها .اكتشاؾ مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها  (3

 نشر وتشجٌع تكوٌن األسر بٌن الطالب ودعم نشاطها . (4

نشر وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والكشفٌة والفنٌة والثقافٌة  (5

 واالرتفاع بمستواها وتشجٌع المتفوقٌن بها .

تنظٌم االستفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع بما ٌعود على الوطن  (6

 بالخٌر.

 هداؾ من خالل اللجان التالٌة :وتتحقق هذه األ

 لجنة النشاط االجتماعى وشئون الطالب .. وتختص باالتى :

  العمل على تنمٌة الروابط االجتماعٌة بٌن الطالب وبٌن أعضاء هٌئة

التدرٌس والعاملٌن واشاعة روح التعاون واآلخاء بٌنهم وبث الروح 

 الجامعٌة فٌهم بكل الوسائل المناسبة .

 ت والمعسكرات االجتماعٌة والثقافٌة والتروٌحٌة التى تساعد تنظٌم الرحال

 الطالب فى التعرؾ على معالم الوطن.

 . تنظٌم المعارض التى تبرز أعمال الطالب ومهارتهم والعمل على تنمٌتها 

 

 لجنة النشاط الرٌاضى ... وتختص باالتى :

على  بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب وتشجٌع المواهب الرٌاضٌة والعمل ( أ

 تنمٌتها.
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تنظٌم النشاط الرٌاضى بالكلٌة بما فى ذلك تكوٌن الفرق الرٌاضٌة واقامة  ( ب

 المبارٌات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرٌاضٌة .

 اللجنة الفنٌة .... وتختص باالتى :

o  أتاحهتنمٌة النشاط الفنى للطالب والعمل بما ٌتفق مع أؼراضه السامٌة فى 

 .مواهب الطالب ورفع مستوى إنتاجهم الفنى  إلبرازالفرص 

o  تشجٌع األنشطة الفنٌة والهواٌات للطالب ودعمها. 

o  فاز فرٌق المسرح بالكلٌة بالمركز الثالث فً الملتقى المسرحى الطالبى

 -:التاسع والثالثون وكذلك فوز كل من 

 

 لجنة نشاط األسر:

تنظٌم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلٌة  هى... تعرٌؾ األسر الطالبٌة 

الؽرض منه تنمٌة روح التعاون بٌن الطالب وكذلك بٌنهم وبٌن أساتذتهم 

وتوسٌع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبٌة االجتماعٌة  والثقافٌة والرٌاضٌة التى 

تساعد الطالب على صقل مواهبهم وقدراتهم ومهارتهم واستثمار أوقات فراؼهم 

أن ٌكون  نشؤ كل أسرة العدد الذى تراه من اللجان التى تنظم األنشطة علىوت

 .لكل لجنة مقر طالب وبرنامج محدد 

 

 

 اللجنة السٌاسٌة والثقافٌة .... وتختص باالتى :

تنظٌم أوجه النشاط الثقافً التى تإدى الى تعرٌؾ الطالب بخصائص  -1

 .المجتمع واحتٌاجات تطوره 
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 .العمل على تنمٌة الطاقات األدبٌة والثقافٌة للطالب  -2

 .تنظٌم المسابقات الثقافٌة األدبٌة بٌن طالب الكلٌة  -3

 .تنظٌم رحالت ثقافٌة وترفٌهٌة للطالب  -4

 لجنة الجوالة والخدمة العامة ..... وتختص باالتى :

تنظٌم أوجه نشاط حركة الكشؾ واالرشاد على األسس السلٌمة وفقا  ( أ

 .لمبادئها

تنفٌذ برامج خدمة البٌئة الى ٌقررها مجلس الكلٌة بما ٌساهم فى تنمٌة  ( ب

المجتمع والعمل على اشراك الطالب فى تنفٌذها والمساهمة فى مشروعات 

 .الخدمة العامة القومٌة 

 لجنة النشاط العملى والتكنولوجى .... وتختص باالتى .

عمل الندوات العلمٌة والنشرات ومجالت التوعٌة للطالب والقٌام برحالت 

 .علمٌة الى المحكمة الدستورٌة والطب الشرعى 
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 شــروط الترشٌــح لعضوٌــة لجــان 
 مجالس االتحادات الطالبٌة

 أن ٌكون متمتعا بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة. (1
 الحسنة .أن ٌكون متصفاً بالخلق القوٌم والسمعة  (2
 أن ٌكون طالباً نظامٌا ومستجداً فى فرقته ؼٌر باق لإلعادة فٌها ألى سبب. (3
 أن ٌكون مسدداً لرسوم االتحاد . (4
أن ٌكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى ٌرشح نفسه  (5

 فٌها.
أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة أو تقرٌر إسقاط أو وقؾ  (6

 بؤحد االتحادات الطالبٌة أو لجانها .عضوٌته 
 

 تكوٌن األسر

ٌفتح باب تسجٌل األسر لكل كلٌة خالل الشهر األول من العام الدراسى على  (1
أن ٌكون آخر موعد العتماد األسرة من الجامعة نهاٌة شهر دٌسمبر من كل 

 عام وال ٌجوز ألى أسرة مزاولة نشاطها إال بعد صدور قرار باعتمادها.
ٌتقدم الطالب مقرر األسرة ومع طالب ممثل عن كل فرقة دراسٌة بالكلٌة  (2

الى أحد االساتذة أعضاء هٌئة التدرٌس بطلب رؼبتهم فى تكوٌن اسرة 
برٌادة سٌادته ومرفق به أهداؾ االسرة والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر 

 التموٌل الخاصة باألسرة .
س دراسة البرنامج واقتراح ما ٌتولى االستاذ الدكتور عضو هٌئة التدرٌ (3

ٌراه من تعدٌالت بما ٌتمش مع الروح الجامعٌة والتقالٌد السائدة فى محٌط 
 الجامعة .

ٌقدم الطلب بعد الدراسة الى السٌد أ.د عمٌد الكلٌة إلصدار قرار سٌادته فى  (4
 هذا الشؤن وفى حالة الموافقة على تكوٌن االسرة تتخذ اإلجراءات التالٌة :

تعلن ادارة رعاٌة الشباب بالكلٌة عن كٌان األسرة بوضوح لجمٌع الطالب  (5
من خالل لوحات االعالنات وفى أماكن التجمعات الطالبٌة وذلك فى مدة 

 أقصاها سبوع من تارٌخ موافقة أ.د / عمٌد الكلٌة .
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ٌتقدم الطالب الذى ٌرؼب فى االنضمام لألسرة شخصٌا بطلب على  (6
الشباب ٌوضح فٌه االسم والفرقة الدراسٌة والعنوان النموذج المعد برعاٌة 

 ومعتمد من شئون الطالب وال ٌجوز للطالب االنضمام ألكثر من أسرة .
ٌشترط فى الطالب المتقدم لالنضمام لألسرة أن ٌكون من الطالب  (7

المنتظمٌن الذٌن ٌنطبق علٌهم شروط عضوٌة االتحاد أو الطالب المنتسب 
% 11حٌث ال ٌزٌد عدد األعضاء المنتسبٌن عن المسدد لرسوم االتحاد ب

 من عدد أعضاء األسرة .
 عضو. 111عضوا وال ٌزٌد عن  51ال ٌقل عدد طالب االسرة عن  (8
تعتمد االسماء من أ.د / عمٌد الكلٌة وترسل جمٌع أوراق األسرة العتمادها  (9

 .من الجامعة وال تقوم االسرة بمزاولة نشاطها اال بعد اعتمادها من الجامعة
االسرة التى تخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللوائح المنظمة  (11

للعمل الطالبى ٌكون من حق أ.د/ عمٌد الكلٌة وإدارة الجامعة وقؾ نشاطها 
 وإلؽاء تشكٌلها .

 ٌشكل لكل أسرة مجلس إدارة برئاسة : (11
 االستاذ الدكتور رائد األسرة . -

 وعضوٌة كل من :         

 االسرةمقرر   الطالب  -
 أمٌن الصندوق  الطالب  -
 مقررى وممثلى الفرق واللجان  الطالب  -

تعد كل أسرة فى شهر ابرٌل من كل عام تقرٌراً عن نشاطها وٌعتمد من  (12
أ.د / رائد األسرة وٌقدم الى أ.د/ عمٌد الكلٌة وٌتولى سٌادته أعداد تقرٌر 

 شامل عن جمٌع األسر وٌرفع لجامعة .
 

 

 

 

 على الطالب إتباعهااإلجراءات الواجب 
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 للحصول على الرعاٌة الطبٌة بالجامعة
 

 ٌمكن ألي طالب الحصول على البطاقة العالجٌة من إدارة شئون الطالب #

وارفاق صورة  الرسوم الدراسٌة المقررةبالكلٌة المقٌد بها فور سداده 

 .شخصٌة 

عن ٌتقدم الطالب بطلب لعمٌد الكلٌة مبٌنا حالته المرضٌة وحاجته للعالج  #

وٌمكن للطالب أن ٌرفق بطلبه أى روشتات أو  طرٌق إدارة الشئون الطبٌة

 . تحالٌل أو تقارٌر طبٌة خارجٌة

بإرسال خطاب للمشرؾ العام على إدارة الشئون الطبٌة  الكلٌة تقوم إدارة  #

 .بسبرباى

ٌتوجه الطالب بخطاب الكلٌة مصحوبا بالبطاقة العالجٌة لإلدارة الطبٌة التً  #

أو بتحدٌد موعد لعرضه على اللجان الطبٌة شؾ الطبً علٌة تقوم بالك

 . المتخصصة

ٌتم عالج الطالب باإلدارة الطبٌة بسبرباى بموجب خطاب من ادارة الكلٌة  #

 .المقٌد بها الطالب

إذا استدعت الحالة العالجٌة للطالب إجراء عملٌة جراحٌة فسوؾ ٌتم  #

 .ة التابعة للجامعة أو المراكز الطبٌ  إحدى المستشفٌات إجراإها فى

ال تتوافر  إذا استدعت الحالة العالجٌة للطالب إجراء عملٌة جراحٌة #

فسوؾ بالمستشفٌات الجامعٌة بجامعة طنطا اإلمكانٌات الالزمة إلجرائها 

التى تتوافر بها هذه اإلمكانٌات وٌتم إحدى المستشفٌات الى ٌتم تحوٌله 

الدرجة التى تسمح بإمكانٌة عالجه على نفقة الجامعة حتى تستقر حالته ب
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وفى حالة رفض الطالب نقله الى . نقله الى احدى المستشفٌات الجامعٌة 

المستشفى الجامعى بجامعة طنطا ٌسقط حقه فى استمرار عالجه على نفقة 

 .الجامعة

لحادث ٌتم عالجه كما ٌتم إجراء تحقٌق إدارى ٌبٌن إذا تعرض الطالب  #

العالج وذلك وفقاً لعقد التؤمٌن عن الحوادث  مدى أحقٌة الطالب فى

 .الشخصٌة للطالب 

إذا تعرض الطالب ألي حالة مرضٌة طارئة تحول دون حضوره إلى مقر  #

 24إدارة الشئون الطبٌة ،ٌجب علٌة فً هذه الحالة إخطار اإلدارة خالل 

بحالته الصحٌة والمستشفى المتواجد فٌه وذلك حتى ٌتم اتخاذ كافة  ساعة

ٌسقط حقه فى العالج  الالزمة لضمان حقوقه العالجٌة واال تراءااإلج

 .المجانى على نفقة الجامعة

 توفر إدارة الشئون الطبٌة كافة اإلشاعات التشخٌصٌة والعالجٌة للطالب، #

أما بالنسبة لألشعة المقطعٌة السطحٌة والعمٌقة فسوؾ تتولى إجراءها 

معها وذلك وفقا للحالة مستشفٌات جامعة طنطا أو المراكز المتعاقد 

 .والقواعد المنظمة لذلك

تلتزم الجامعة بعمل الجهاز التعوٌضً للعضو الذي فقد من الطالب فً حالة  #

الحوادث أو الحاالت المرضٌة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبٌة المختصة 

 .بذلك
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الطالب المصابون بؤمراض عقلٌة أو حمٌات أو أمراض صدرٌة  معدٌة  #

تهم للعالج بإحدى المستشفٌات الجامعٌة أو الحكومٌة الخاصة سوؾ ٌتم إحال

 .على أن تتحمل الجامعة تكالٌؾ العالج

من حق الطالب عمل كشؾ نظارة طبٌة مجانا على ان ٌتحمل تكالٌؾ عمل  #

 .النظارة على نفقته الخاصة

إذا استدعت الحالة المرضٌة للطالب تحوٌله من اإلدارة الطبٌة إلى األقسام  #

ٌة بكلٌة طب األسنان فسوؾ ٌتم تحوٌله وعالجه وفقا لما تقرره العالج

 .اللجنة الطبٌة المختصة

ال تتحمل الجامعة أي أعباء مالٌة نظٌر عملٌات التجمٌل وتقوٌم األسنان  #

 .وحاالت العقم والوالدة

بمستشفى حمٌات طنطا على أال  Cالتعاقد على عالج مرضى فٌروس  #

 .ٌشمل تكالٌؾ تحالٌل ما بعد العالج وتمام  الشفاء

بخصوص الحاالت المرضٌة المزمنة إذا لم تتجاوز قٌمة العالج الشهري  #

من قٌمة % 10جنٌة ، ٌتحمل الطالب  1000من اإلدارة الطبٌة  المنصرؾ

 %.15العالج المنصرؾ وإذا تجاوزت هذا المبلػ ٌتحمل الطالب 
رئٌس / د .واذا وجدت حاالت حرجة فإنه ٌمكن استثناإها بقرار من أ #

الجامعة أو مجلس الجامعة وذلك بناء على ما ٌتم عرضه من قبل إدارة 

 .الشئون الطبٌة 
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 تشكٌل رٌادة مجلس اتحاد طالب الكلٌة
 2021/2022للعام الجامعً  

 
على النحو 2022/ 2021 تشكل رٌادة مجلس اتحاد طالب الكلٌة للعام الجامعى

 التالً :
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 بٌان بتوزٌع العمل بقسم رعاٌة الطالب

 

 السٌدة / بهٌه عبد العزٌز المنشاوى                

السٌد/ محمد ابو الٌزٌد عبد  

 المعطــــــــً                                                                

 مدٌر إدارة رعاٌة الطالب

مستتتتئول نائتتتتب متتتتدٌر االدارة و

 والفرقتتة الثانٌتتة الفرقتتة االولتتً

لجنتتة انتظتتام وانتستتاب مشتترؾ 

األستتر ولجنتتة الجوالتتة والخدمتتة 

العامتتتتتة واللجنتتتتتة االجتماعٌتتتتتة 

والتتتتترحالت  مستتتتتئول  عتتتتتالج 

 الفرقة   امٌن مخزن االتحاد

السٌد/عصـــــــــــام انور 

 ؼانـــــــــــــــــم
المستتتتتتئول المتتتتتتالً لصتتتتتتندوق 

االتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندوق 

 التكافـــــــــــــــل

اخصتتتتتتتتتتتتتتائً رٌاضتتتتتتتتتتتتتتً اول                                      السٌد/محمد محمود المحروقــــــً                 

 ومشرؾ اللجنة العلمٌة 

اخصتتتتتائً رٌاضتتتتتً ومشتتتتترؾ  السٌد /أحمد عبد المنعم طه

 اللجنة الثقافٌة

 والرابعتتة الثالثتتة الفرقتتة مستتئول السٌد/محمد محمد فــــــــوزي الشاذلً                   

                                                                 وانتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب -انتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام

  والفنٌة الرٌاضٌة اللجنة مشرؾ
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 إعالن هام
ٌلزم لحصول الطالب على لٌسانس الحقوق أن ٌجتاز 

 الدورة العسكرٌة .

 فأحرص أٌها الطالب على حضور هذه الدورة.

للحصول على لٌسانس الحقوق أن ٌجتاز كما ٌلزم 

طالب االنتظام بنجاح مواد التطبٌقات العملٌة على مدار 

 السنوات األربع.
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 تم إعداد هذا الدلٌل
 بمعرفة 

 إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌة
 

السٌد / محمد أبو الٌزٌد                  مشرؾ اللجنة الثقافٌة             
 عبد المعطً

السٌدة    / بهٌة عبد العزٌز           ر إدارة رعاٌــــة الطـــالب ـمدٌ
 المنشاوي

السٌدة   / عزه      أمٌـــــن عـــــــام الكلٌــــــــة                                
 محمد الفالل

 

 إشـــراؾ

 محمد عبد النبى ؼانماألستاذ الدكتور / 

 رائد اللجنة الثقافٌة والسٌاسٌة

 األستاذ الدكتور / مصطفى أحمد أبو عمرو

 عمٌد الكلٌة
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صور                                
النشاط     من

 الطالبً 
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 تم إعداد هذا الدلٌل
 بمعرفة 

 إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌة
 

السٌد / محمد                             مشرؾ اللجنة الثقافٌة             
 أبو الٌزٌد عبد المعطً

/ بهٌة عبد  السٌدة                            ر إدارة رعاٌــــة الطـــالب ــــمدٌ
 العزٌز المنشاوي

/ عزه  محمد  السٌدة                     أمٌـــــــــــــن عـــــــام الكلٌــــــــة 
 الفالل 

 

 إشـــراؾ

 محمد عبد النبى ؼانماألستاذ الدكتور / 

 رائد اللجنة الثقافٌة والسٌاسٌة

 بو عمروأاألستاذ الدكتور / مصطفى أحمد 

  عمٌد الكلٌة    

        


