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األستاذ الدكتور /ربٌس الجامعة
تتوجه أسرة كلٌة االعالم عمٌداً ووكالء وأعضاء هٌبة التدرٌس وهٌبة
معاونه وهٌبة إدارٌة وطالب ،بالشكر والتقدٌر

على دعمه المتواصل للكلٌة  ،وإٌمانه العمٌق بؤولوٌة تطوٌر العملٌة
التعلٌمٌة واإلرتقاء بها وصوال لمستوى عال من الجودة والكفاءة بما ٌنعكس
إٌجابٌا على حسن األداء األكادٌمً واإلداري بالكلٌة .
كما نتوجه بالشكر للسادة النواب ،

حٌث كان لسٌادتهم جمٌعا ً الفضل فً تقدٌم الدعم الدابم للكلٌة كل فً مجاله
وأٌضا لما للجهاز اإلداري بالجامعة من فضل فً استمرار الدعم للكلٌة
لهم منا جمٌعا ً كل الشكر والعرفان بالجمٌل متمنٌن لهم دوام التوفٌق والتقدم.
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ٚص٠ش حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٝحٌزلغ حٌؼٍّٚ ٝس٠جظ حٌّـٍظ حألػٌٍٍ ٝـخِؼخص.
ف ٝؽؤْ طٕظ ُ١حٌـخِؼخص ٚحٌمٛحٔٓ١
́ رؼذ حالطالع ػٍ ٝحٌمخٔ ْٛسلُ ( ) ٌغٕش
حٌّؼذٌش ٌٗ
ربفذحس حالثلش حٌظٕف١ز٠ش
) ٌغٕش
** ٚػٍ ٝلشحس سث١ظ حٌـّٛٙس٠ش سلُ (
ٌمخٔ ْٛطٕظ ُ١حٌـخِؼخص ٚحٌمشحسص حٌّؼذٌش ٌٗ
رظؼذ ً٠رؼض أكىخَ
) ٌغٕش
** ٚػٍ ٝلشحس سث١ظ ِـٍظ حٌٛصسحء سلُ(
حالثلش حٌظٕف١ز٠ش ٌمخٔ ْٛطٕظ ُ١حٌـخِؼخص ربضخفش وٍ١ش حإلػالَ حٌ ٝوٍ١خص ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش
**ٚػٍ ٝطمش٠ش حٌـٕش حٌّؾىٍش ٌٍٕظش فِ ٝذ ٜاِىخٔ١ش رذء حٌذسحعش رىٍ١ش حإلػالَ ؿخِؼش
حٌّٕٛف١ش
**ٚػٍ ٝلشحس حٌّـٍظ حألػٍ ٝحٌٍـخِؼخص رظف٠ٛض حٌغ١ذ حألعظخر /حٌذوظٛس ٚص٠ش حٌظؼٍُ١
حٌؼخٌ ٝربفذحس حٌمشحسحص حٌٛصحس٠ش رزذء حٌذسحعش ٌٍىٍ١خص حٌـذ٠ذس
(

)-:

حٌّٛحفمش ػٍ ٝرذء حٌذسحعش رىٍ١ش حإلػالَ ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش رذح٠ش ِٓ حٌؼخَ حٌـخِؼٝ
0202/0202

 ػٍ ٝؿّ١غ حٌـٙخص حٌّخظقش طٕم١ز ٘زح حٌمشحسٚص٠ش حٌظؼٍ ُ١حٌؼخٌٚ ٝحٌزلغ حٌؼٍّٚ ٝسث١ظ حٌّـٍظ حألػٌٍٍ ٝـخِؼخص

6

*حرٕخثٚ ٟرٕخط ٝطالد ٚطخٌزخص ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش حألػضحء
إٔ٘جىُ رؼخَ دسحع ٝؿذ٠ذ ؛ػخِخ عؼ١ذح ٍِ١جخ رخإلٔـخصحص
ٚحٌظطٍؼخص حٌىز١شس ؛فؤٔظُ دحثّخ ف ٝحٌطٍ١ؼش ر ٓ١ألشحٔىُ
رخٌـخِؼخص حٌّقش٠ش ِٓ ك١غ حإلٌظضحَ ٚحٌلفخظ ػٍٝ
حٌمٚ ُ١حٌّزخدة حٌـخِؼ١ش  ِٓٚك١غ حإلٔظّخء ٚحٌٛطٕ١ش
حٌظ ٝأسح٘خ ١ِٛ٠خ طظـغذ ف١ىُ فقخسص حٌلقٓ حألِٓ١
ٌٛطٕٕخ حٌغخٌِ ٝقش .
٠غؼذٔ ٝرٙزٖ حٌّٕخعزش أْ أسكذ رؤرٕخث ٝحٌطالد
ٚحٌطخٌزخص حٌز ٓ٠حٌظلمٛح رىٍ١خص ِٚؼخ٘ذ ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش
وّخ إٔ٘ت أرٕخث ٝحٌز ٓ٠حؿظخصٚح حٌؼخَ حٌذسحع ٝحٌّخض ٝرٕـخف ٚطفٛق .
ٚأطمذَ أ٠ضخ رخٌؾىش حٌـض ً٠اٌ ٝحٌغخدس أػضخء ٘١جش حٌظدذس٠ظ ٚؿّ١دغ حٌؼدخٍِ ٓ١ػٍدِ ٝدخ
رزٌ ِٓ ٖٛؿٛٙد ِخٍقش ف ٝطؼٍ ُ١أرٕخثٕخ حٌطالد ٚحٌطخٌزخص ٚحٌؾىش ِٛفٛي أ٠ضخ ٌآلردخء
ٚحألِٙخص حٌز ٓ٠وخْ ٌ ُٙحٌذٚس حألوزش
ٔؼ١ؼ حٌ َٛ١طلذ٠خص ؿغّ١ش فىٛٔٛح ػٍ ٝلذس حٌّغج١ٌٛش حٌٍّمخسػٍ ٝػخطمىُ .
وٛٔٛح ِـظٙذِ ٓ٠ؼخرش ٓ٠ف ٝدسٚعىُ ٚأٔؾطظىُ ؛ وٛٔٛح ِلخفظِ ٓ١ئطّٕ ٓ١ػٍِٕ ٝؾآص
ؿخِؼظىُ ؛ وٛٔٛح ٠مظِٕ ٓ١ظزٌ ٓ١ٙىً خطش ّ٠ىٓ أْ ٙ٠ذد أِٓ ٚعالِش ٘زح حٌٛطٓ حٌغدخٌٝ
ػٍٕ١خ ؿّ١ؼخ.
فدؤٔظُ حٌّغدظمزً حٌٛحػدذ حٌدزٕٔ ٜظظدشٖ ٔٚضدغ ف١دٗ ػمظٕدخ ِ ٚخٌٕدخ ؛ فىٔٛدٛح فد ٝحٌّٛػددذ ٚال
طل١ذٚح ػٓ سعخٌظىُ حٌغخِ١ش أرذح.
فـخِؼددش حٌّٕٛف١دددش طضخدددش رٕخزدددش ِظّ١دددضس ِدددٓ حٌغدددخدس أػضدددخء ٘١جدددش حٌظدددذس٠ظ ٚحٌ١ٙجدددش
حٌّؼخٔٚش ٚؿٙخص ادحسِ ٜظّشط ٠ظفخٔ ْٛؿّ١ؼخ ف ٝخذِظىُ ؛ وً فِٛ ٝلؼش ٠ٚمذٌِ ْٛىدُ
حٌخذِددش حٌظؼٍ١ّ١ددش ٚحالدحس٠ددش حٌّظّ١ددضس ٚفددك أفضددً ِؼددخ١٠ش حألدحء حٌـددخِؼ ٝ؛ ٚال ٠زخٍددْٛ
ػٍ١ىُ رخٌٕقق ٚحإلسؽخد ألٔىُ ِٓ ع١ظ ٌٝٛأِخٔش حٌلفخظ ػٍ٘ ٝزح حٌٛطٓ ٚسفؼش ؽؤٔٗ فٝ
حٌّغظمزً حٌمش٠ذ فبٌٚ ُٙ١اٌ١ىُ وً حٌؾىش ٚحٌظمذ٠ش.
وّددخ أطددخٌزىُ أرٕددخثٚ ٝرٕددخط ٝأْ طظخددزٚح ِددٓ أعددخطزطىُ لددذٚس كغددٕش فدد ٝحٌؼٍددُ ٚحألخددالق
حٌلّ١ذس ٚ .أْ طذسوٛح ؿّ١ؼخ أْ حٌّشكٍش حٌـخِؼ١دش ٘دِ ٝشكٍدش حٌّٙدخسحص حٌؼٍّ١دش ٚحٌمدُ١
حألخالل١ش
أٙخ كمخ رٛطمدش فدٕغ سؿدخي ٔٚغدخء حٌّغدظمزً فىٔٛدٛح ِـدذِ ٓ٠ـظٙدذٚ ٓ٠ال طظىخعدٍٛح أٚ
طغفٍٛح فظظغشد طٍه حٌٍلظدش ِدٓ رد ٓ١أ٠دذ٠ىُ اٌد ٝج١دش سؿؼدش فدال طظدشددٚح فد ٝطٍدذ حٌؼٍدُ
ٚحٌّؾٛسس فغظـذٕٔٚخ ؿّ١ؼخ اْ ؽخء هللا ف ٝحٌّٛػذ ؛ ال ٔظؤخش ػٕىُ أرذح .
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ٌزح أٔقلىُ رظٕظ ُ١حٌٛلض ٚحإلٔظظخَ رلضٛس حٌّلخضشحص ٚحٌدذسٚط حٌؼٍّ١دش ٚحٌظدذس٠زخص
ٚؿّ١غ حٌظىٍ١فخص حألوخد١ّ٠ش ٌٍىٍ١ش.
وّخ أدػٛوُ أ٠ضخ ٌّّخسعش ؿّ١غ حألٔؾطش حٌطالر١ش (ػمخف١ش ـ س٠خض١ش ـ حؿظّخػ١ش ـ ٚفٕ١دش
 ....حٌددد ) ٚحٌّؾدددخسوش حٌّـظّؼ١دددش حٌظددد ٝطّٕددد ٝسٚف حٌظٛحفدددً رددد ٓ١حٌـخِؼدددش ٚحٌّـظّدددغ
حٌخخسؿ.ٝ
وددً رٌدده ع١غددخُ٘ فدد ٝطّٕ١ددش ِددٛح٘زىُ ٚفددمً ؽخقدد١ظىُ ٚطّٕ١ددش سٚف حإلٔظّددخء ٚطلم١ددك
حٌزحص ٚحٌظؼٍُ ِذ ٜحٌل١خس .
ٌمذ خطض ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش خطدٛحص ٚحعدؼش فقدخسص حٌ١د َٛفدشكخ طؼٍ١ّ١دخ ٚرلؼ١دخ ػّاللدخ
ك١غ أضفٕخ أرٕ١ش طؼٍ١ّ١ش ؿذ٠ذس ؛
وّخحعددظىٍّٕخ حٌٕددٛحلـ ِددٓ حٌّؼخِددً ٚلخػددخص حٌددذسط ؛ ٚصٚدٔددخ حٌّٛؿددٛد ِٕٙددخ رؤكددذع
حٌٛعخثً حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌزلؼ١ش ؛
وّخ أٔؾؤٔخ وٍ١خص ؿذ٠ذس ؛ ٚحعظلذػٕخ رشحِؾ طؼٍ١ّ١ش ِظّ١دضس ٌضدّخْ أفضدً ر١جدش طؼٍ١ّ١دش
ِّىٕش ٌىُ
ٕ٘ٚددخ أٚد أْ أإوددذ أْ حٌؼّددً ِددخ صحي ِغددظّشح ِٚددخ صحٌددض حٌظلددذ٠خص لخثّددش ِٚددخ صحي ٕ٘ددخن
حٌىؼ١ش ِٓ حٌؼًّ ٕ٠ظظشٔخ ؛
وٍدد ٝػمددش ٠ٚمدد ٓ١فدد١ىُ أٙ٠ددخ حألرٕددخء حألػددضحء أْ طىٔٛددٛح فدد ٝحٌّٛػددذ ٚطظلٍّددٛح حٌّغددج١ٌٛش
وخٍِش ٌظقزلٛح رٕخس ٘زح حٌٛطٓ ٚفٕخع لشحسٖ ف ٝحٌّغظمزً حٌمش٠ذ .
ػخؽض ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش ٚ ،ػخػ ٚطٕٕخ حٌغخٌِ ٟقش.
حٌغالَ ػٍ١ىُ  ٚسكّش هللا ٚرشوخطٗ،
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أرٕخثٚ ٝرٕخط ٝحٌطالد ٚحٌطخٌزخص حٌىٍ١ش /
أْ

٠ط١ذ ٌ ٟرّٕخعزش رذح٠ش حٌؼخَ حٌذسحع ٟحٌـذ٠ذ
إٔ٘جىُ طالرخ ؿذد ٚلذحِ ٟرّٕخعزش رذء حٌذسحعش ِظّٕ١خ ِٓ هللا
ػض ٚؿً حْ ٠ى ْٛػخِخ دسحع١خ ٍِ١جخ رخٌـذ ٚحالٔـخص ٚحٌٕـخف حٕٔخ
ػخصِ ْٛرؼ ْٛهللا ٚطٛف١مٗ ٚرظضخفش ؿٛٙدٔخ ؿّ١ؼخ ف٘ ٟزح حٌؼخَ حٌذسحع ٟحٌـذ٠ذ ػٍٟ
ِٛحفٍش حٌشعخٌش حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌظشر ٗ٠ٛحٌظ ٟطم َٛرٙخ ؿخِؼظٕخ حٌؼش٠مٗ ِٚ،ضخػفش حٌـٛٙد
رخٌظشو١ض ػٍ ٟح٠ٌٛٚخطٕخ ٚح٘ذحفٕخ ٌ ،ظلم١ك طؼٍ ُ١ػقش ٞطظٛحفش ٌٗ ِؼخ١٠ش حٌـٛدس ٌ .مذ حخظشطُ
طش٠مخ ٠لظخؽ حٌ ٟحٌـٙذ حٌّظٛحفً ٚحٌظذس٠ذ ٚ ،حٔقلىُ ؿّ١ؼخ رظٕظ ُ١حٌٛلض ٚحالٔظظخَ
رلضٛس حٌّلخضشحص ٚحٌذسٚط حٌؼٍّ١ش ِغ ؿّ١غ حٌظىٍ١فخص حالوخد١ّ٠ش رخٌىٍ١ش ٚ ،ال طٕغ ٟحْ
ٚطٕٕخ حٌلز١ذ ِقش ف ٟكخؿٗ حٌ ٟخش٠ـ ٓ١حوفخء كظٔ ٟشطم ٟرزٍذٔخ فخٔظُ لخطشٖ حٌظّٕ١ش ٌىٟ
٠ظلمك رٌه الرذ ِٓ رزي حٌـٙذ ٚحٌؼًّ حٌّغظّش ٚحْ ٔى ْٛؿّ١ؼخ ٠ذ ٚحكذس ٚ .رمذس كشفٕخ
ػٍِ ٟطخٌزىُ رخالعظضحدٖ ِٓ ِٕخً٘ حٌؼٍُ ػٓ طش٠ك حعخطزطىُ حالؿالء ٚوً ِقخدس حٌظؼٍُ
حٌّظٛفشس أدػٛوُ ح٠ضخ حٌِّ ٟخسعش ؿّ١غ حالٔؾطش حٌطالر١ش حٌظ ٟطٛفش٘خ ٌه حٌىٍ١ش ٚحٌـخِؼش
ِٓ ( حٌؼمخف١ش ٚحٌش٠خض١ش ٚحؿظّخػ١ش ٚفٕ١ش.....حٌ ) ٚحٌظ ٟطّٕ ٟفٙ١خ ِٛح٘زه ٚطقمً
ؽخق١ظه ِّخ ٠ؾؼشن رّض٠ذ حٌؼمش ِٓ حالٔظّخء ٚحٌظؼٛد ػٍ ٟحٌم١خدس ٚحالدحسس ٚطلم١ك حٌزحص
ٚحٌظؼٍُ ِذ ٞحٌل١خسٚ.ال طظشدد ف ٟحٌظٛؿش حٌ ٟحٌّغجٌ ٓ١ٌٛالعظفغخس ػٕذ ِٛحؿ ٗٙأِ ٞؾىٍش
فٕلٓ ؿّ١ؼخ ٕ٘خ ِٓ حؿٍه.
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أرٕخث ٝطالد ٚطخٌزخص وٍ١ش حإلػالَ ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش
رذح٠ش ٠غؼذٔ٠ٚ ٝؾشفٕ ٝأْ إٔ٘جىُ رؤٔظغخرىُ ألٚي وٍ١ش
اػالَ ف ٝألٍ ُ١حٌذٌظخ ٌٍؼخَ حٌـخِؼِ 0200/0202 ٝظٛؿٙخ
رخٌؾىش ٚحٌظمذ٠ش ٚحٌظٕٙجش ٌّؼخٌ ٝحٌٛص٠ش حٌغ١ذ حالعظخر
حٌذوظٛس/ػخدي ِزخسن سث١ظ حٌـخِؼش ػٍِ ٝخ ٠ززٌش ِٓ ؿٛٙد
وز١شس ٌظطٛس حٌىٍ١ش ٚحٌؾىش حٌّٛفٛي ٌـّ١غ ل١خدحص حٌـخِؼش
ٚلطخع ؽج ْٛحٌظؼٍٚ ُ١حٌطالد ِّؼال فِ ٝؼخٌ ٝحالعظخر حٌذوظٛس
ٔ/خٔغ ٝحعؼذ ٔخثذ سث١ظ حٌـخِؼش ٌؾج ْٛحٌظؼٍٚ ُ١حٌطالد
حرٕخث ٝحٌطالد ٠غؼذٔ ٝحٌظشك١ذ رىُ ف ٝوٍ١ظىُ حٌـذ٠ذس وٍ١ش حإلػالَ ٌ،مذ رزٌظُ حٌـٙذ
حٌؼخٌ ٝف ٝحٌؾٙخدس حٌؼخٔ٠ٛش حٌؼخِش ٌى٠ ٝظلمك كٍّىُ حالط٘ ِٓ ٝزس حٌىٍ١ش ٌ،زح أسؿٛح أْ
ٕ٠قذ ا٘ظّخوُ ػٍِ ٝظخرؼش حٌّلخضشحص ٚحالٔؾطش حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّخظٍفش ِغ حٌلشؿ
ٚحٌلفخظ ػٍِ ٝخ طظضّٓ حٌىٍ١ش ِٓ أؿٙضس ِٚؼخًِ ٌٍظذس٠ذ ػٍ ٝوخفش حالٔؾطش حٌؼٍّ١ش
ٕ٘١جؤ ٌىُ وٍ١ظىُ حٌ١ٌٛذس ِٕخسس حالػالَ حالوخد ّٝ٠ف ٝالٍ ُ١حٌذٌظخ ِٚلخفطش حٌّٕٛف١ش
حٌّّ١ضس رظفشد أرٕخثٙخ ف ٝؿّ١غ حٌّـخالص
ِغ طّٕ١خط ٝرخٌظٛف١ك،،،
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أرٕخث ٟحٌطالد ٚحٌطخٌزخص حالػضحء-:
٠ؼظزش لطخع ؽج ْٛحٌظؼٍٚ ُ١حٌطالد حٌؼّٛد حٌفمش ٞأل ٞوٍ١ش
رخػظزخسٖ حٌّغجٛي حألٚي ػٓ حٌطخٌذ ،حٌزّ٠ ٞؼً حٌّلٛس
حألعخعٌٍ ٟؼٍّ١ش حٌظؼٍ١ّ١ش.
ٚلذ عؼض حٌىٍ١ش رٛؿٗ ػخَ ٚلطخع ؽج ْٛحٌظؼٍٚ ُ١حٌطالد
رٛؿٗ خخؿ ػٍ ٝطٛف١ش ر١جش أوخد١ّ٠ش طمذَ ِٓ خالٌٙخ خذِش
طؼٍ١ّ١ش ٚرلؼ١ش ِٚـظّؼ١ش ؿ١ذسٚلذ ٚكٛص حٌىٍ١ش حٌؼذ٠ذ ِٓ
حٌزشحِؾ حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌظـ١ٙضحص حٌالصِش ٌٙزٖ حٌزشحِؾ ،رذءح ِٓ طٛف١ش حعظٛد ٛ٠ػٍٝ
أػٍِ ٝغظِٚ ٜٛؼًّ ؿشحف١ى ٟرؤكذع حٌظمٕ١خص ٚج١شٖ ِٓ حإلِىخٔ١خص حٌظ ٟطذفغ رخٌطالد
ٔل ٛحٌظّ١ض ٚحإلرذحعٚ ،رّخ ٠ظٕخعذ ِغ اكظ١خؿخص عٛق حٌؼًّ حإلػالِ١ش ٚحالطقخٌ١ش
حٌّخظٍفش ٚحالٌظضحَ رخٌمٛحػذ حٌّ١ٕٙش ٚحألخالل١ش ٌزٕخء ؿ ِٓ ً١حإلػالِ ٓ١١حٌّزذػ.ٓ١
 ٘ ِٓٚزح حٌّٕطٍك أدػٛوُ أرٕخثٚ ٟرٕخط ٟحألػضحء اٌ ٝرزي وً ِخ فٚ ٟعؼىُ ٌظلقً١حٌؼٍُ ٚحٌّؼشفش ،وّخ أدػٛوُ اٌ ٝحٌّؾخسوش حٌفؼخٌش ف ٟحألٔؾطش حٌّخظٍفش :حٌؼمخف١ش
ٚحٌفٕ١ش ٚحٌش٠خض١ش ٚحٌـٛحٌش ٚج١ش٘خ ِٓ حألٔؾطش حٌظ ٟطؼزش ػٓ ِٛح٘زىُ حٌّخظٍفش
ٌظّٕ١ش ٘زٖ حٌّٛح٘ذ ٚحٌظؼز١ش ػٓ حٌطخلخصِ ،غ ضشٚسس اظٙخس سٚف حٌظؼخٚ ْٚحٌّٕخفغش
ٚحالعظّظخع رٙزٖ حألٔؾطش.
 أرٕخث ٟحألػضحء طظؾشف وٍ١ش حإلػالَ ؿخِؼش حٌّٕٛف١ش رخٔظّخثىُ ٌٙخ ٚأطمذَ اٌ١ىُ ٚاٌٝحٌغخدس أػضخء ٘١جش حٌظذس٠ظ ٚحٌـٙخص حإلدحس ٞرخٌىٍ١ش رخخٌـ حٌظٙخٔ ٟرّٕخعزش حٌؼخَ
حٌذسحع ٟحٌـذ٠ذ ،طّٕ١خطٌ ٟىُ رخٌظٛف١ك ٚحٌٕـخف ف ٟك١خطىُ حٌؼٍّ١ش ٚحٌؼٍّ١ش.
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أبدأ كلماتى األولى بتحٌة شكر واعتزاز إلى قٌادات الجامعة
الموقرة معالى السٌد أ .د /عادل مبارك ربٌس الجامعة ومعالى
النواب ومعالى األمٌن العام لما قاموا به من جهد كبٌر إلظهار
كلٌة اإلعالم جامعة المنوفٌة إلى دابرة األضواء المتمٌزة
بالجامعة كإضافة حرصت القٌادة السٌاسٌة على تتوٌج جامعتنا المحبوبة
قٌمة أشٌاء ال نستطٌع التعبٌر عنها بالكلمات بقدر ما تحمله نفوسنا من معانى أكبر وأعمق
نحو هذا الكٌان الولٌد الذى أخذ منا جهدا ُ وتفكٌر وعمال ُ لٌكون أول صرح أكادٌمى تعلٌمى
وإعالمى بوسط الدلتا لٌخدم قطاع ممتاز من فبة عمرٌة شبابٌة من أحق بؤن ٌكون لها
منزلة ومكانة ٌحقق طموحاتهم وأمالهم ومهما حاولت أن أجعل الكلمات ترتدى ثوبا ُ من
الوقار لن تعبر عن مدى سعادتى نحو هذا الكٌان الرابع الذى سٌخدم بإذن هللا المحافظة
والدولة فى مجاالت شتى أكادٌمٌة ومجتمعٌة الن هذا المكان ملا بالقدرات والتجهٌزات
واالمكانات البشرٌة القادرة على أن تكون شرٌكا أساسٌا ومإثرا فى تحقٌق أهداؾ وخطة
الدولة المستدٌمة 0202وفى النهاٌة أدعو الجمٌع للتكاتؾ وراء هذا الصرح طالبا ُ
وعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس لتحقٌق الهدؾ المنشود .
دمتم متمٌزٌن ودمتم فى القمة
مع تحٌاتى بدوام التمٌز والتوفٌق
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أبنابى وبناتى طالب وطالبات كلٌة اإلعالم
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتة-:
ٌسعدنى أن أهنبكم ببداٌة العام الجامعى الجدٌد
وأرجوا من هللا أن ٌدٌم علٌكم التفوق والنجاح فى حٌاتكم
العلمٌة والعملٌة
أنكم تعتلون صرح عظٌم من صروح جامعتنا العرٌقه آال وهى
كلٌة اإلعالم – جامعة المنوفٌة
أدعوكم للمشاركة فى أنشطة رعاٌة الشباب حٌث إن رعاٌة الشباب هى االدارة
التى تعمل جاهدة على إبراز مواهب الطالب فى جمٌع ىاالنشطة (الرٌاضٌة-
الثقافٌة -الفنٌة -االجتماعٌة -العلمٌة والتكنولوجٌة -االسر واالتحادات-الجواله
والخدمه العامه)وتوجٌهها فى المكان الصحٌح
إن لرعاٌة الشباب توجه عظٌم آال وهو-:

(إذا كنت منافسا فال تكن عدوانى )
المنافسة شرؾ عظٌم ٌكلل السباقات بالنجاح
وأوصٌكم بروح الفرٌق فؤن التعاون ٌخلق المحبة واإلخاء واالخال ص فى العمل
وأوصٌكم أٌضا باإلستدامه فً العمل للوصول ألعلً درجه من الكفاءه لمواكبة
التكنولوجٌا الحدٌثه
وأخٌرا وفقكم هللا وسدد خطاكم لما فٌة الخٌر

أ /عبٌر الطوخً
مدٌر ادارة رعاٌة الشباب
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مسلسل
-2أالء ػخدي ػزذ حٌّٕؼُ
٠-0خعّ ٓ١أعخِش حٌـؼ١شٞ
-3حعالَ ِشطض ٟفز١لٗ
١ِٕ-4شس ِقطف ٟؽىش
ِٕ-5ش هللا سأفض كغٓ
ِٕ-6ش هللا ٚالء ػزذ حٌزخلٟ
 -7عّش ِلّذ عخٌُ
 ِٟ -8طخسق ِلّذ
ٔ -9غش ٓ٠طخسق حٌـًّ
-22ؽشٚق ِلّذ حٌزؼً

التقدٌر
A+
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ّ
ّ
ّ
ّ
حمافظةّا٘ـوفقةّمنّاحملافظاتّاليتّلعبّالًاروخّوإغرافقاّدوراّهاماّيفّخؾقّذُصقةّمًؿقزةّهلذهّ
احملافظةّفؼدّأرؾقّادمّا٘ـوفقةّنِيةّإىلّمدوـةّمـوفّوهىّمدوـةّفرسونقةّقدميةّامسفاّ"برينوبّ"ّاىّ
بقت ّالذهب ّحقث ّكان ّووجد ّبفا ّمـاجم ّلؾذهب ّثم ّأصطؾح ّامسفا ّالؼيطي ّ"بانوفقس" ّوبعد ّالػًحّ
االدالمى ّ٘صر ّقؾيت ّالياء ّمقم ّيف ّالؾغة ّالعربقة ّفأصيَت ّ"مانوفقس ّ" ّوسؾى ّمدار ّاألجقال ّاً٘عافقةّ
أصيَتّتـطقّبالعامقةّّمـوفّاخًصارّالدمّ"مانوفقس"ّوزؾتّمـوفّساصؿةّإلقؾقمّا٘ـوفقةّمـذّالػًحّ
االدالمىّحًىّّ

ثمّنؼلّحمؿدّسؾىّساصؿةّا٘دوروةّمن ّمـوفّإىلّمدوـةّ"ذينيّالؽومّ"ّلًودطّّ

موقعفاّبنيّأحناءّا٘دوروة
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موقع المحافظة
الموقع  ّ :تؼعّحمافظةّا٘ـوفقةّيفّجـوبّالدلًاّبنيّفرسىّرذقدّودمقاطّٓدهاّمنّالشؿالّالؼؾقوبقةّ
ومنّالغربّحمافظةّاليَريةّوهىّسؾىّذؽلّمٌؾثّرادةّيفّّإـوبّوقاسدتهّيفّالشؿالّّ ّ
مِاحةّحمافظةّا٘ـوفقة ّ ّ-
المساحة ّ:تيؾغّاِ٘احةّالؽؾقةّحملافظةّا٘ـوفقة.

ّّ ّ

الًؼِقمّاالدارىّ تـؼِمّحمافظةّا٘ـوفقةّإىلّسددّ ّّمراكزّإداروةّو ّّمدنّسؾىّالـَوّالًاليّ(ذينيّ
الؽومّ_ ّامشونّ_الياجور_ ّقودقـا_مـوف_ ّبركةّالِيعّ_الشفداءّ_تالّ_درسّالؾقانّ_الِاداتّ)ّ
وتضمّسددّ ّحيّو ّوحدةّحمؾقةّقرووةّوّ
مًودطّاإلنػاقّالِـويّلألدرةّ

ّقروةّتابعةّو

ّكػرّوْعّوسزبةّّ .

مًودطّّنصقبّالػردّمنّاإلنػاقّالِـويّلألدرةّ

ّ
الطرق والمواصالت  :ترتيطّحمافظةّا٘ـوفقةّباحملافظةّاألخرىّبشيؽةّجقدةّمنّالطرقّوا٘وصالت ّ
وأهمها  :الطروقّاٖرّالِاداتّّ/مـوفّّ/الياجورّ/بـفاّ/العاذرّ/بدرّرروقّذينيّالؽومّ/رؿالىّ
تربطهّبطروقّكػرّداودّّ/الِاداتّا٘زدوجّرروقّمـوفّ/العراققةّتربطهّبطروقّذينيّالؽومّ/الِادات ّ
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)
منطقة قوٌسنا
الموقع ّ:تؼعّذرقّمدوـةّقووِـاّسؾىّبعدّ

منّرروقّمصرّ/إدؽـدروةّالزراسي

المنطقة الصناعٌة بمدٌنة السادات :
ا٘وقعّمدوـةّالِاداتّسؾىّرروقّالؼاهرةّ/اإلدؽـدروةّالصَراويّ ّ
النشاط الصناعى  :ووجد ّمبَافظة ّا٘ـوفقة ّ ّصـاسات ّكربى ّمٌل ّصـاسة ّالغزل ّوالـِقج ّواٖدودّ
والصؾبّوالِريامقكّ ّ
ّوتـًشرّبأرجاءّاحملافظةّالعدود ّمنّالصـاساتّالصغريةّالًىّتـػردّبفاّا٘ـوفقةّّمٌلّصـاسةّالٍِادّ
واٖرورّبؼروةّداققةّأبوّذعرةّالذىّوصدرّإىلّاٗارجّوصـاسةّا٘شغوالتّالصدفقة ّ
أهمّالصـاساتّمبَافظةّا٘ـوفقةّ ّ
ّالصـاساتّالغذائقةّّ ،
الصـاساتّالورققةّ ،
الصـاساتّاهلـددقةّ ،
الصـاساتّالدوائقة،مبـطؼةّمياركّالصـاسقة
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ّ
الصادر فً
لسنة
أنشبت جامعة المنوفٌة بالقرار الجمهوري رقم
وأنشا فرع لجامعة المنوفٌة بمدٌنة
صدر القرار الجمهوري
وفً عام
لسنة
السادات بالقرار رقم
باستقالل فرع الجامعة بالسادات لٌصبح جامعة مستقلة باسم (
لعام
رقم
كلٌات ومعهدٌَنّ .
جامعة مدٌنة السادات) والتً تضم
كلٌة ومعهدًاَّ ،
موزعة على ُمدن المحاف َظة التالٌة[-:
وتضم جامعة المنوفٌة اآلن
شبٌن الكوم – منوؾ – أشمون – بركة السبع]
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لجامعة المنوفية رسالة سامية تتمثل في:
اإلدفامّيفّاليـاءّالعؾؿيّواٗؾؼيّلإلنِانّوالـفوضّباجملًؿعّاحملؾىّوالؼوميّوتـؿقةّا٘عرفةّ
وخاصةّا٘رتيطةّبؼضاواّاجملًؿعاتّالروػقةّوالصـاسقةّإدودةّمنّخاللّخدماتّتعؾقؿقةّوحبٌقةّ
مًؿقزةّ.
وتـفضّإامعةّبردالًفاّإذاتؽاتػتّجفودّوحداتفاّيفّمـظومةّمًؽامؾةّدعقاّوراءّهدفّواحدّوبرؤواّ
إدرتاتقٍقةّواحدةّلدورّإامعةّيفّاجملًؿعّوديلّالـفوضّبفذاّالدورّووًَؼقّهذاّالًؽاملّووحدةّ
الرؤوا ّمن ّخالل ّااللًزام ّالعام ّبإدرتاتقٍقة ّواحدة ّمًؽامؾة ّمتٌل ّاإلرار ّا٘رجعي ّالعام ّلؽل ّدقاداتّ
إامعة ّونشارفا ّوأسؿال ّوحداتفا ّووعًرب ّالًَدود ّالدققق ّلؾغاوات ّالعامة ّهو ّأهم ّمؤذرات ّالـٍاحّ
لًَؼققّردالةّإامعةّووؼاسّمدىّالـفوضّبردالةّإامعةّوفؼاّإلدرتاتقٍقًفاّمبؼدارّٓؼققّهذهّ
الغاواتّوٓدودّالغاواتّالعامةّسؾىّالـَوّالًاليّ ّ
خروجّوواكبّالعصر
سضوّهقىةّتدروسّمًؿقزّ.
إسالءّالؼقمّإامعقةّواٌ٘لّالعؾقاّ.
جمًؿعّمًَضرّوبقىةّمًطورةّ.
مؽانةّرفقعةّلؾٍامعةّيفّمـظومةّالًعؾقمّالعاليّ.
جفازّإداريّفعالّّ .
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تتمثل رإٌة جامعة المنوفٌة  :فً جامعة المنوفٌة باعتبارها إحدى مإسسات التعلٌم
العالً فً مصر تؤمل أن تكون من بٌن الجامعات الرابدة عربٌا وأفرٌقٌا فً تنمٌة فً
المعارؾ ورفاهٌة المجتمع .
من هذا المنطلق تتحدد رإٌة كلٌة اإلعالم فٌما ٌلى:تسعى كلٌة اإلعالم جامعة المنوفٌة
إلى زٌادة الكفاءة وتحقٌق الرٌادة والمكانة المتمٌزة بإقلٌم الدلتا ،وتحقٌق أعلى
تنافسٌة على المستوٌات المحلٌة والعربٌة واألفرٌقٌة.
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تخدم الكلٌة قطاعا كبٌرا من الطالب من أبناء محافظة المنوفٌة والمحافظات
المجاورة بإقلٌم الدلتا،حٌث ال ٌوجد كلٌة لإلعالم باإلقلٌم
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تعمل الكلٌة على استٌعاب رؼبات الطالب من خرٌجً الثانوٌة العامة من أنباء
المحافظة والمحافظات المجاورة لاللتحاق بكلٌة اإلعالم،حٌث ٌتوزعون ما بٌن كلٌة
اإلعالم بجامعة القاهرة والجامعات األخرى،مما ٌتطلب إنشاء كلٌة تستوعب الطالب
راؼبى دراسة اإلعالم وفى نفس الوقت تالحظ االقبال الشدٌد فى التنسٌق على قسم
اإلعالم بكلٌة اآلداب،وبالتالى فإن إنشاء الكلٌة سٌحقق التوسعات الالزمة واإلمكانٌات
المطلوبة إلعداد خرٌج متمٌز وبامكانٌات أفضل فى التعلٌم والتدرٌب
التنوع فى وسابل اإلعالم واالتصال المإسسً والزٌادة الطالبٌة وتنوع التوجهات
الدراسٌة ٌفرض حالة من التنوع فى الدراسات األكادٌمٌة النوعٌة،وإمكانٌة إضافة
تخصصات جدٌدة تستوعب تطلعات واحتٌاجات المناطق الجؽرافٌة وطالبها،والتى من
بٌنها كلٌة اإلعالم
تعد جامعة المنوفٌة من الجامعات التً لها بنٌتها األساسٌة وقدرتها ومٌزاتها
وتارٌخها األكادٌمً الذي ٌسمح دابما بالتوسع فً التخصصات
أهمٌة اإلعالم اإلقلٌمً داخل محافظة المنوفٌة ومنطقة الدلتا ،حٌث ٌوجد تلٌفزٌون
وإذاعة وسط الدلتا،وكذلك صحافة المحافظة مثل جرٌدة المنوفٌة ،إلً جانب إصدارات
الجامعة من صحٌفة أخبار جامعة المنوفٌة والجرٌدة اإللكترونٌة للجامعة،وؼٌرها من
األدوات اإلعمأمٌة األتصالٌة داخل اإلقلٌم وكل ذلك ٌحتاج إلً دعم اكادٌمً وتطوٌر
ٌتناسب مع التطوٌر اإلعمأمً أكادٌمٌا و مهنٌا ومجتمعٌا
حاجة اإلقلٌم إلً وجود كلٌة وهو األمر الذي ٌساعد فً تقلٌل األؼتراب و تلبٌة
رؼبات الطمأب فً دراسة اإلعمأم داخل اإلقلٌم الذي ٌنتمون إلٌة ،وتقلٌل العبء علً
الدولة فً تبعات األؼتراب من مدن جامعٌة وكثافة سكانٌة وتبعات اقتصادٌة وسٌاسٌة
وؼٌرها من تلك الجوانب
تسعً الكلٌة فً خطتها إلنشاء وحدات تنظمٌة وبرامج دراسٌة لها بعد مجتمعً
،تخدم من خمألها المجتمع المحٌط ،لتعود بالنفع علً المجتمع المحلً بالمنوفٌة
واإلقلٌم بشكل خا ص وعلً مستوي الدولة وقضاٌاها المختلفة بشكل عام وفً نفس
الوقت تمثل موردا للدخل للجامعة ،وسٌتم وضع اللوابح الخاصة بها وفق الالبحة
المتبعة للوحدات الخاصة بالجامعة والجهات المختصة ،ومن تلك الوحدات:
مركز التدرٌب اإلعالمى
وحدة اإلنتاج اإلعالمى
مركز دراسات الجمهور
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تسهم الكلٌة فً تخرج طالب قادرٌن على االندماج فى سوق العمل فً المجاالت
اإلعالمٌة والمإسسٌة المختلفة،ومزودٌن بمهارات تتالءم مع احتٌاجات المجتمع
المحلى والقومً
ٌوجد العدٌد من الكوادر من أبناء المحافظة والذٌن ٌعملون فى مواقع وظٌفٌة
متنوعة فى مجاالت العمل اإلعالمى والمإسسً والذٌن ٌمكن االستفادة من خبراتهم
فى التدرٌب والتؤهٌل األكادٌمى لطالب كلٌة اإلعالم
تقدم الكلٌة رإٌة جدٌدة فً االندماج مع قضاٌا المجتمع المحلى،وتوظٌؾ القدرات
والخبرات فى حل مشكالت المجتمع وقضاٌاه،من خالل الرؼبة والتطلع إلى إنشاء
مراكز مجتمعٌة معتمدة داخل الكلٌة
كلٌة اإلعالم بجامعة المنوفٌة هً امتداد لكلٌات وأقسام اإلعالم
بالجمهورٌة،وتعمل فً إطار من التعاون وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب
الناجحة،من حٌث:
*تقدٌم الدعم فى التدرٌب والتؤهٌل اإلعالمى من خالل شراكات مع كلٌات اإلعالم
*هٌبة التدرٌس وخبراتهم واالستعانة بالتخصصات ؼٌر الموجودة
*التواصل فى المإتمرات والفعالٌات واألحداث الخاصة
هٌبة تدرٌس وعضو معاونة فى تخصصات
ٌوجد حالٌا بقسم اإلعالم (
متنوعة،وهو ما ٌعد عنصرا فعاال فلى البدء بمتطلبات واستٌعاب الطالب فور إنشاء
الكلٌة
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تنطلق الكلٌة فً رسالتها من رسالة جامعة المنوفٌة والمتمثلة فً:
اإلسهام فً البناء الثقافى والمعرفى والخلقى لإلنسان وتعمٌق االنتماء
الوطنى ،من خالل تقدٌم خدمات تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة،وفقا للمعاٌٌر
المرجعٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة للبٌبة الرٌفٌة والصناعٌة وكسب ثقة
المجتمع بما ٌحقق للجامعة مٌزة تنافسٌة محلٌا وإقلٌمٌا.
لهذا تتحدد رسالة الكلٌة فً":تقدم خدمة تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة تسهم فً
إعداد خرٌجٌن متمٌزٌن مإهلٌن بما ٌتناسب مع احتٌاجات سوق العمل ومتطلبات
المنافسة فً مجاالت العمل اإلعالمٌة واالتصالٌة المختلفة،مع اإللتزام بالقواعد
المهنٌة واألخالقٌة
وترتبط رسالة الكلٌة فً تحقٌق أهدافها بكافة مجاالت تخص ص اإلعالم وتطبٌقاته
فً مجاالت الصحافة واإلذاعة والتلٌفزٌون واإلعالم الجدٌد ،وكذلك التطبٌقات
االتصالٌة مثل العالقات العامة واإلعالن والتسوٌق والدعاٌة السٌاسٌة ومجاالت
الدبلوماسٌة والبروتوكول فً جمٌع مإسسات الدولة.
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تنطلق االهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة من األهداؾ اإلستراتجٌة للجامعة ،وتتمثل فً:
السعى إلى التوسع الموسسى الهادؾ لفتح آفاق علمٌة جدٌدة وإعداد خرٌجٌن فً كل
التخصصات،وسد احتٌاجات منطقة وإقلٌم الدلتا من التخصصات العلمٌة المطلوبة،وفق تطلعات
ورؼبات أبناء اإلقلٌم .
استٌعاب الطلب المتزاٌد بمنطقة الدلتا على االلتحاق بؤقسام اإلعالم وكلٌاتها فً الجمهورٌة
لٌكونوا فً كلٌة تجمعهم بمحافظةوجامعة المنوفٌة،والمساهمة مع مإسسات اإلعالم األكادٌمى فً
مصر فً تخرٌج كوادر إعالمٌة تعمل بمهنٌة واحترافٌة،وفى ضوء قٌم ومعاٌٌر أخالقٌة،تراعى
معاٌٌر الصدق والموضوعٌة والمصلحة العلٌا للوطن والمواطن
تطبٌق برامج دراسٌة حدٌثةتواكب التطورات الحادثة فً مجاالت تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال
محلٌا وعالمٌا،وبشكل ٌخدم مإسسات اإلعالم اإلقلٌمى وإدارات العالقات العامة وشركات الدعاٌة
واإلعالن بمحافظة المنوفٌة والمحافظات المجاورة لها وٌسهم فً حل المشكالت واألزمات التى
تواجه أوقد تواجه المجتمع المحلً
المساهمة فً تطوٌر البحث العلمى اإلعالم األكادٌمً بما ٌتوافر للكلٌة من إمكانٌات وأنشطة
وإصدارات علمٌة ٌتم إصدارها،وكذلك المساهمات البحثٌة إلعضاء هٌبة التدرٌس فً هذا الشؤن
مشاركة مإسسات المحافظة والمنطقة والمإسسات القومٌة فً إجراء البحوث المٌدانٌة
وبحوث الجمهورلرصد مشكالت وأزمات المجتمع،وكذلك ربط الكلٌة والجامعة بالمجتمع المحٌط
تكوٌن فرٌق عمل متمٌز من أعضاء هٌبة التدرٌسٌ،ستوعب الجدٌد فً مجال اإلعالم خالل
السنوات القادمة،وفتح مجاالت التدرٌب والتؤهٌل اإلعالمى للخرٌجٌن والعاملٌن بالمجال االتصالى
واإلعالمى بما ٌحقق الجودة فً األداء
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تضم الكلٌة األقسام التالٌة:
لغُ حٌقلخفش حٌّطزٛػش ٚحإلٌىظش١ٔٚش.
لغُ حإلرحػش ٚحٌظٍ١فضْٛ٠
لغُ حالطقخي حٌظغ٠ٛم ٟحٌّظىخًِ
وٌجوز لمجلس الكلٌة وبموافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات إنشاء أقسام
جدٌدة تواكب المستحدثات فً علوم اإلعالم وما ٌستجد من تطورات تكنولوجٌة
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م

االسم
أد/عبد الجواد سعٌد محمد ربٌع

الوظٌفة
عمٌد الكلٌة

اد /ندٌة عبد النبً القاضً

وكٌل الكلٌةلشئون التعلٌم
والطالب
استاذ متفرغ

ا.م .د  /مروة شبل عجٌزة

استاذ مساعد

ا.م .د /شٌرٌن عبد الحفٌظ عبد القادر

استاذ مساعد

د /إٌمان محمد سٌد

مدرس

د/هبه محمود عباس

مدرس

د/هبة الدسوقى عبد العظٌم

مدرس

د/هوبدا محمد عزوز

مدرس

د /رٌم نجٌب زناتى

مدرس

د/أمل صالح عٌسى

مدرس

د /عاطؾ أحمد ٌوسؾ

مدرس

د /مصطفى شحاتة عطا هللا

مدرس

د/إٌناس رضوان عبدالمجٌد

مدرس

د/عزة على عزت

مدرس متفرغ

أ  /زٌنب عالم

مدرس مساعد

ا  /مرٌم سلٌمان شوالى

معٌد

عبد هللا نادي عبدهللا بركات

معٌد

اد رفعت محمد البدري
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م

الوظٌفة

االسم
أ.د٠ٛ٘ /ذح ِلّذ سضخ حٌذس

رئٌس قسم االذاعة والتلٌفزٌون

أ2د2م/وجدى حلمى عبد الظاهر

استاذ مساعد

د  /ماهٌتاب محمد سمهان

مدرس

د  /نهى عادل هرٌدي

مدرس

د  /هناء كمال ابو الٌزٌد

مدرس

د  /والء فاٌز محمد

مدرس

ا  /مروة جمال ا لبقلً

مدرس مساعد

ا  /زٌنب اشرؾ جوٌلً

مدرس مساعد

ا /هالة صالح بحٌري

مدرس مساعد

ا  /سمٌة طارق سلٌم
أ/هدٌل متولً علٌوة
أ/منة هللا محمد صفوت

معٌد
مدرس مساعد
معٌد
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م

االسم
أ.م.د /

الوظٌفة
عادل رفعت عبد الحكٌم

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

د  /السٌد السعٌد عبد الوهاب

وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع
وتنمٌة البٌبة

د  /نها انور سلٌمان
ا  /أمٌنة عبد الرحمن

مدرس
مدرس

ا  /منً مصطفً همام

مدرس مساعد

ا  /نهال سامً نوفل

مدرس مساعد

ا  /اٌة أسامة مدنً

مدرس مساعد

ا  /إٌناس أبو فراج

مدرس مساعد

ا  /إسالم صبحى إبراهٌم

معٌد

ا  /ؼادة كمال خلٌل

معٌد
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تضم الكلٌة األقسام التالٌة:
قسم الصحافة المطبوعة واإللكترونٌة.
قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون
قسم االتصال التسوٌقً المتكامل
وٌجوز لمجلس الكلٌة وبموافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات
إنشاءأقسام جدٌدة تواكب المستحدثات فً علوم اإلعالم وما ٌستجد من تطورات
تكنولوجٌة
تمنح جامعة المنوفٌة بناء على طلب مجلس كلٌة اإلعالم درجة البكالورٌوس فً
اإلعالم فى أحد التخصصات اآلتٌة:
تخص ص الصحافة المطبوعة واإللكترونٌة
تخص ص اإلذاعة والتلٌفزٌون
تخص ص االتصال التسوٌقً المتكامل
تقوم ال دراسة فى الكلٌة على نظام الساعات المعتمدة،ومدة الدراسة ثمانى فصول
دراسٌة بواقع فصلٌن دراسٌن ربٌسٌٌن فى العام،مدة الفصل الدراسى
دراسٌا إضافة إلى أسبوعٌن لالمتحانات،وٌجوز لمجلس الكلٌة أن
الواحد
ٌقررإضافة فصل دراسً صٌفى اختٌاري مكثؾ
أن تكون الساعات المعتمدة هى وحدة قٌاس دراسٌة لتحدٌد وزن المقرر الدراسً
عملً
على أن تعد الساعة المعتمدة الواحدة بساعة واحدة نظرٌة أو
ٌبدأ التخص ص فً أحد األقسام العلمٌة للكلٌة بدءا من المستوى الثانى،وللطالب
حرٌة اختٌار التخص ص فً ضوء الشروط التى تضعها مجالس األقسام وٌعتمدها
مجلس الكلٌة حسب كل تخص ص،وال ٌحق للطالب دراسة مقررات أكثر من تخص ص
من التخصصات العامة المذكورة فً هذه الال بحة
حٌذسحعش ٔظخِ١ش ٠ٚؼظّذ ٔظخَ حٌظذس٠ظ رخٌىٍ١ش ػٍ ٝحٌٍغش حٌؼشر١ش،رخعظؼٕخء
حٌّمشسحص حٌّفقٍش رخالثلش ٚحٌظ ٝطى ْٛحٌذسحعش فٙ١خ رخٌٍغش حإلٔـٍ١ض٠ش أٚاكذٜ
حٌٍغخص حألٚسٚر١ش وّخ ِ٘ ٛفقً ف ٝطٛف١فخص حٌّمشسحص
32

ٌقٌد الطالب بدرجة البكالورٌوس إذا كان حاصال على شهادة الثانوٌة العامة أو ما
ٌعادلها ممن تم توزٌعهم عن طرٌق مكتب التنسٌق أو من كلٌات أخرى طبقا للقواعد
والشروط التى ٌضعها المجلس األعلى للجامعات
ٌجوز قبول طالب من الحاصلٌن على درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس أو ما
ٌعادلها بالكلٌة طبقا للقواعد والشروط التى ٌقررها المجلس األعلى للجامعات ومجلس
الكلٌة
ٌشترط اجتٌاز الطالب اختبار القدرات الذى تطبقه الكلٌة وفقا لقرار المجاس
األعلى للجامعات
الحد األدنى للتسجٌل فى االفصل الدراسى العادى هو تسع ساعات معتمدة والحد
والحد األقصى للعبء الدراسى فى الفصل الصٌفى ست ساعات
األقصى
فى الفصل الدراسى العادى
معتمد-وٌمكن زٌادة العبء الدراسى إلى
فى حالة حصول الطالب على معدل تراكمً عام ٌزٌد على
والصٌفى إلى
أوالستكمال متطلبات التخرج فى فصل التخرج أو الفصل السابق علٌة
أما الطالب الموضوع تحت المراقبة األكادٌمٌة ( الذى ٌقل معدله التراكمى عن
معتمدة حتى ٌتمكن من
)فؤنة ٌتم تخفٌؾ العبء الدراسى له بحد أقصى
الخروج من حالة المراقبة األكادٌمٌة
ٌصنؾ الطالب فى الكلٌة واألقسام العلمٌة المتخصصة إلى أربعة مستوٌات وفقا
للساعات المعتمدة التى قاموا بدراستها كالتالى
المستوى الدراسى األولٌ :بدأبالتحاق الطالب بالكلٌة وتسجٌله لمقررات الفصل
الدراسى األول
معتمدة بنجاح
المستوى الدراسى الثانىٌ :بدأ بعد اجتٌاز الطالب
معتمدة بنجاح
المستوى الدراسى الثالثٌ :بدأ بعد اجتٌاز الطالب
معتمدة بنجاح
المستوى الدراسى الرابعٌ :بدأ بعد اجتٌاز الطالب
ال ٌحق لل طالب التسجٌل فى أحد المقرات التى تشترط متطلبا سابقا إال إذا اجتاز
بنجاح المقرر المطلوب للتسجٌل
درجة المقرر الدراسى من

ٌتم توزٌعها وفقا للقواعد التالٌة :
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من إجمالى
المتبقٌة ٌتم

بالنسبة للمقررات النظرٌة ال ٌزٌد اإلمتحان النهابى فٌها على
المتحان منتصؾ الفصل ،باإلضافة إلى
درجات المقرر ،و
توزٌعها على مشاركة الطالب فى المحاضرات واألعمال الفصلٌة
بالنسبة للمقرات العلمٌة فال ٌزٌد مجموع درجات االمتحانات التحرٌرٌة فٌها
من إجمالى درجات المقرر،وبقٌة
(نهاٌة الفصل ومنتصؾ الفصل) على
الدرجات ٌتم توزٌعها على مشاركة الطالب فى المحاضرات واألعمال الفصلٌة
والمشروعات التى ٌكلؾ بها
ولمجلس الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم المخت ص إعادة توزٌع الدرجات بٌن
االمتحانات التحرٌرٌة والتكلٌفات أو المشروعات العملٌة
من إجمالى درجات
وٌعتبر الحد األدنى للنجاح فى المقرر الدراسى الواحد
على األقل من درجة االمتحان
المقرر،وٌشترط لنجاح الطالب الحصول على
النهابى لكل مقرر

الرمز

التقدٌر

النسبة

ممتاز
ممتاز
ممتاز

A+
A
A-

جٌد جدا

B+
B
C+
C
D
F

جٌد
مقبول
راسب

 %59فاكثر
-%52اقل من %59
%-39اقل من %52
%32اقل من %.39
-%59اقل من %32
%52اقل من %59
%39اقل من %52
%32اقل من %39

اقل من %32

النقاط
023-4
0.3
0.4
0.0
0
023
023
024
اقل من 0.4

وفى حالة المقررات التى ال تدخل ضمن حساب المعدل التراكمى (متطلبات الجامعة ) تحسب
التؽٌرات فٌها على النحو التالى :
الحالة
مستمع
ناجح
منسحب

الرمز
L
P
W
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غٌر مكتمل
راسب

I
F

من الدرجة النهابٌة المتخصصة

ٌعتبر الطالب راسبا اذا حصل على اقل من
للمقرر الدراسى
ٌحدد مجلس الكلٌة مواعٌد احتبارات منتصؾ الفصل الدراسى ونهاٌتة وٌعلنها
للطالب فى موعد مناسب
مدة االمتحان التحرٌرى بنهاٌة الفصل الدراسى المقرر (ساعتٌن )
هو الوثٌقة الرسمٌة التى تحتوى على حالة الطالب ومدى تقدمه الدراسى وتحتوى
ع لى أسماء ورموز المقرات التى درسها والنقاط التى حصل علٌها،كما ٌحتوى السجل
على المعدل الفصلى والتراكمى،وٌعتمد السجل من عمٌد الكلٌة وٌختم بخاتمها2

تحدد الكلٌة م رشدا أكادٌمٌا من أعضاء هٌبة التدرٌس لكل مجموعة من الطالبلمساعدتهم على اختٌار المقررات التى ٌدرسونها والتسجٌل فٌها ورأى المرشد
األكادٌمً استشاري ؼٌر ملزم للطالب،وحسب هذا النظام الطالب هو المسبول عن
المقررات التى ٌختارها وٌسجل فٌها حسب القواعد التى ٌقررها مجلس الكلٌة2

ٌقوم الطالب مع بداٌة كل فصل دراسً بتسجٌل المقررات الدراسٌة التى ٌختارها
من خالل نماذج طلب التسجٌل التى توفرها الكلٌة وفى األوقات التى ٌحددها مجلس
الكلٌة
مجلس الكلٌة ٌحدد مع بداٌة كل فصل دراسى الحد األدنى من عددالطالب للتسجٌل
فى كل مقرر
ٌجوز للطالب بعد إتمام إجراءات التسجٌل أن ٌحذؾ أو ٌضٌؾ مقرر أو أكثر
بالتنسٌق مع مرشده األكادٌمً ومن خالل نموذج محدد توفره الكلٌة،وخالل مدة
الحذؾ واإلضافة التى ٌقررها مجلس الكلٌة
ال ٌعتبر الطالب مسجال فى المقررات األعلى إالبعد اجتٌازه للمتطلبات السابقة
ٌسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أوأكثربعد أخذ رأى المرشد األكادٌمً بعد التسجٌل
خالل المدة التى ٌحددهامجلس الكلٌة وبشرط أال ٌقل عدد الساعات المسجلة للطالب
عن الحد األدنى للتسجٌل فى الفصل الدراسً الواحد،وفى هذه الحالة ال ٌعد الطالب
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راسبا فى المقررات التى انسحب منها وٌحسب له تقدٌر منسحب،وٌرصد فى سجله
أى منسحب،وإذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة
األكادٌمً برمز
المحددة لالنسحاب دون عذر ٌقبله مجلس الكلٌة ٌعتبر راسبا فى المقرر وٌرصد له فى
أى راسب ،وٌدخل هذا المقرر وتقدٌره عند حساب المعدل
سجله الدراسى تقدٌر
الفصلً والتراكمً للطالب،وإذا تقدم الطالب قبل االمتحان بشهر بعذر قهرى ٌقبله
مجلس الكلٌة ٌحتسب له تقدٌر منسحب

فى
ال ٌحق للطالب دخول االختبار النهابى إال إذا حقق نسبة حضور ال تقل عن
كل مقرر ،وإذا تجاوزت نسبة ؼٌاب الطالب دون عذر مقبول ٌ%02كون لمجلس
الكلٌة الحق فً حرمانه من دخول االمتحان النهابى،وٌرصد له درجة صفر فى المقرر
بشرط أن ٌنذر الطالب عند بلوؼه نسبة ؼٌاب %02وٌنذر مرة ثانٌة عندما تبلػ نسبة
ؼٌابه،%02وإ ذا تقدم الطالب بعذر قهرى ٌقبله مجلس الكلٌة وفق الشروط المنظمة
ل ذلك فى قانون تنظٌم الجامعات وقرارات المجلس األعلى للجامعات ٌحتسب له تقدٌر
(منسحب)فى المقرر الذى قدم عنه العذر

بنهاٌة الفصل الدراسى

اذا حصل الطالب على متوسط معدل تراكمى اقل من
ٌوجة الٌة انذار
معتمدة بحد
اكادٌمى ،وٌجوز تخفٌض العبء الدراسى له إلى
إ
فى الفصل الدراسى التالى ٌوجه له
أقصى،وإذا لم ٌستطع تحقٌق معدل نقاط
إنذار أكادٌمً ثان،وٌخرج من حالة المراقبة األكادٌمٌة عند حصوله على معدل نقاط
فؤكثر فى أول فصل دراسى ٌلى ذلك،أما فى حالة بقابه تحت المراقبة
تراكمى
األكادٌمٌة لمدة ثالثة فصول دراسٌة أساسٌة ٌفصل،وٌجوز لمجلس الكلٌة منحه فرصة
واحدة إضافٌة لمدة فصل دراسى أساسً
اذا رسب الطالب فى مقرر اجبارى للمرة االولى فعلٌة اعادة دراستة واداء
االمتحان فٌة مرة احرى وٌكون راسبا بصفة مإقتة فاذا نجح فى المقرر بعد دراستة
لة الدرجة الفعلٌة التى حصل علٌها بما الٌزٌد عن الحد االقصى وٌحسب معدلة
التراكمى على هذا االساس
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اذا رسب الطالب فً مقرر اختاري فٌجوز له اعادة المقرر نفسة أو اختٌار مقرر
اخر بعد استشارة المرشد األكادٌمً علً أن تحتسب لة الدرجات الفعلٌة التً حصل
علٌها إذا إختار مقررا بدٌال ٌإدي األمتحان فٌة ألول مرة ،وبما الٌزٌد عن الحد
إذا أعاد اإلمتحان فً نفس المقرر اإلختٌاري الذى رسب فٌه
األقصً لتقدٌر .
ٌحسب التقدٌر العام للطالب الناجحٌن فً نهاٌة السنة الجامعٌة وكذلك التقدٌر العام
للسنوات األربع (تقدٌرالتخرج) بالنسب نفسها الموضحة بالمادة علً النحو التالً:
النسبة المبوٌة )مجموع الدرجات الحاصل علٌها الطالب
اما بالنسبة للمعدل الفصلً والمعدل التراكمً للنقاط فٌحسب كل منهم وفقا لما ٌلى :
المعدل الفصلى للنقاط =

مجموع الدرجات الحاصل علٌها الطالب فى المقررات التى سجل فٌها
---------------------------------------------)
(الدرجة العظمى للمقررات المسجل فٌها

معدل النقاط التراكمى =

مجموع الدرجات الحاصل علٌها الطالب فى جمٌع المقررات
---------------------------------------------(الدرجه العظمى × )

ال ٌعد الطالب مسجال إال بعد تسجٌل المقررات وسداد الرسوم المطلوبة لذلك خالل
مدة التسجٌل والحذؾ واإلضافة التى ٌقررها مجلس الكلٌة
وٌتم العمل فى شؤن االنقطاع عن الدراسة وفقا للقواعد المقررة فى قانون تنظٌم
الجامعات وقرارات المجلس اإلعلى للجامعات وكذلك األعذار وطلبات إٌقاؾ القٌد
للتخرج والحصول على درجة البكالورٌوس فى اإلعالم من كلٌة اإلعالم بجامعة
المنوفٌة ٌشترط ما ٌلى:
ِؼظّذس ٚطؾًّ حألط:ٝ
أْ ٠خظخس حٌطخٌذ رٕـخف
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المتطبات

م

عدد

عدد الساعات
المقررات إجبارى

اختٌاري

مجموع
الساعات

متطلبات الجامعة والكلٌة من العلوم
اإلنسانٌة واال جتماعٌة واللؽات
متطلبات المجال العام المإهل الربٌسى
متطلبات التخص ص الربٌس
متطلبات التخص ص الدقٌق
المجموع

أن ٌتم الطالب فترة تدرٌب مٌدانى فى إحدى المإسسات العاملة فى تخصصه،وٌخضع
التدرٌب للتقٌٌم من جهة المإسسة القابمة بتدرٌب الطالب ومشرؾ التدرٌب بالقسم
معتمدة
العلمى،وٌشترط اللتحاق الطالب بفترة التدرٌب أن ٌكون قد أكمل
بنجاح
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المقرر اإلجبارٌة (
م

كود المقرر
ARB 101
ENG102

اسم المقرر عدد الساعات
نظرى عملى
اللؽة العربٌة()0
اللؽة اإلنجلٌزٌة()0

الساعات المتطلب
المعتمدة السابق
-

مالحظات
-

-

-

ARB101

-

ARB103

اللؽة العربٌه()0

GEN104

مبادئ الجودة واالعتماد

-

ART105

مقدمة فى الفنون التشكلٌة

-

-

GEN106

التفكٌر العلمى

-

-

GEN201

التحرٌر اإلعالمى

ARB101

-

ENG202

اللؽة اإلنجلٌزٌة()0

ENG102

-

GEN203

اإلعالم وحقوق اإلنسان

-

BOL204

مبادئ العلوم السٌاسٌة

-

-

GEN205

شخصٌة مصر

-

-

ٌختار الطالب أربعة مقررات فقط من المقررات التالٌة :
م

كود المقرر

اسم المقرر عدد الساعات

الساعات المتطلب مالحظا
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نظرى

عملى

المعتمدة السابق

 MUS107مبادئ الموسٌقً

َ

ت

-

-

GEO108

الجؽرافٌا السٌاسٌة

-

-

PSY 109

علم النفس االجتماعى

-

-

HST 206

تارٌخ مصر الحدٌث
والمعاصر

-

-

ECN 207

مبادئ االقتصاد

-

-

GEN 208

فكر عالمى معاصر

-

-

وٛد حٌّمشس

حعُ حٌّمشس

ART 107

اساسٌات التصمٌم
والجرافٌك
مدخل الى االتصال

حٌّظطٍذ
حٌغخرك

ِال
كظخ
ص
-

-

-

-

-

-

-

ENG
020

-

IMC 240
IMC 241

فكر عالمى معاصر
مدخل الى االعالن

-

-

COM202

نظرٌات االتصال

COM
020

-

COM101

مدخل الى الصحافة
GOR2
المطبوعة والرقمٌة
220
مدخل الى االذاعة
RTV 230
والتلٌفزٌون
 COM201مدخل الى العالقات العامة

ػذد حٌغخػخص حٌغخػخص
نظرى عمل حٌّؼظّذس
ى

-
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م

َ

022COM

مناهج البحث العلمى

020COM

الرأى العام

COM
020
-

-

المجموع

-

-

كود
الوقرر
Com20
3
Com20
4
Com20
5
Com30
2
Com30
3

اسن الوقرر
هقدهة في الوسائط
الوتعددة
اإلعالم التنووى

Jor223
Jor224
Jor320
Jor321
Jor322

الوتطلب
السابق
-

هالحظا
ت
-

-

-

-

-

-

-

-

-

تشريعات وأخالقيات
اإلعالم
اقتصاديات اإلعالم
التوثيق اإلعالم
واألرشفة

وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Jor221
Jor222

عدد الساعات
نظرى عولي

الساعات
الوعتودة

تحرٌر صحفى
وسابل األخبار
العالمٌة
المقابالت اإلخبارٌة
التصوٌر الصحفً
التقارٌر اإلخبارٌة
الصحافة
االستقصابٌة
إنتاج األخبار

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

-

ِالكظخص

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Jor220
-

-

Jor220
Jor221

-

-
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Jor420
Jor421

للوسابط الرقمٌة
دراسات إخبارٌة
مقارنة
إنتاج األخبار فى
الصحافة المطبوعة

الوجووع

-

-

-

-

--

--

ٌختار الطالب مقررٌن فقط من المقررات التالٌة:
َ

وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Jor323
Jor324
Jor325
Rtv330

َ

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

تؽطٌة الشإون
الرٌاضٌة
المراسل اإلخبارٌة
تؽطٌة الشإون
الجارٌة
الصحافة اإلذاعٌة
والتلٌفزٌونٌة

وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Jor326
Jor327
Jor422
jor424
Jor424
Jor425

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

- Jor223
- Jor223

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

كتابة التحلٌل
والتعلٌق
الصحافة اإلقلٌمٌة
إدارة األخبار
تطبٌقات علمٌة فى
الصحافة المطبوعة
اقتصادٌات الحصافة
المطبوعة
مشروع التخرج

الوجووع

َ وٛد
حٌّمشس

حعُ حٌّمشس

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Jor223

ِالكظخ
ص
-

ػذد حٌغخػخص

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

Rtv230

-

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
-

ِالكظخ
ص
-

Jor221

-

-

-

Jor423
--

--

حٌّظطٍذ
حٌغخرك

ِالكظخص
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نظرى
Jor328
Jor329
Jor426
jor427
Jor428
Jor429

عملى

التحرٌر للمواقع
اإلخبارٌة
إدارةالمواقع
اإلخبارٌة
صحافة البٌانات
الصحفى الشامل
تطبٌقات عملٌة فى
الصحافة اإللكترونٌة
مشروع التخرج

الوجووع

َ

وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Rtv231
Rtv232
Rtv233
Rtv234

التصوٌرالتلٌفزٌونً
الكتابة للرادٌو
والتلٌفزٌون
اإللقاء وتقدٌم
البرامج
المونتاج الرقمً

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

Jor221

-

-

-

Jor320
Jor329

-

Jor428
--

--

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Rtv230

ِالكظخ
ص
-

rtv 230

-

-
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Rtv330
Rtv331
Rtv332
Rtv430
Rtv431

الصحافة اإلذاعٌة
والتلٌفزٌونٌة
اإلخراج اإلذاعً
والتلٌفزٌونً
اإلنتاج اإلذاعً
والتلٌفزٌونً
البرامج واألفالم
الوثابقٌة
كتابة السٌنارٌو

الوجووع

Rtv230

-

-

-

-

-

-

-

Rtv232
--

--

ٌ:ختار الطالب مقررٌن فقط من المقررات التالٌة:
َ

وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Rtv333
Rtv334
Rtv432
Rtv433

َ

تصوٌرتلٌفزٌونً
متقدم
الرادٌو والتلٌفزٌون
علً اإلنترنت
مونتاج رقمً متقدم
إنتاج الوسابط
اإلعالمٌة متقدم

وٛد حٌّمشس

حعُ حٌّمشس

Rtv335

الكتابة لإلذاعة
(متقدم)
اإلذاعات
المتخصصة
موضوع خا ص فً
الرادٌو

Rtv336
Rtv337

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Rtv231

ِالكظخ
ص
-

-

-

rtv 234
Com20
3

-

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Rtv232

ِالكظخ
ص
-

Rtv230

-

-
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Rtv434
Rtv435
Rtv 436

تطبٌقات عملٌة فً
اإلنتاج اإلذاعً
تخطٌط البرامج
اإلذاعٌة
مشروع التخرج

الوجووع

َ

وٛد حٌّمشس

حعُ حٌّمشس

Rtv338

الدراما التلٌفزٌونٌة
اإلذاعات
المتخصصة
شبكات التلٌفزٌون
االقلٌمٌة وااللمٌة
تطبٌقات عملٌة فى
االنتاج التلٌفزٌونى
البرامج الحوارٌة
مشروع التخرج

Rtv339
Rtv337
Rtv437
Rtv438
Rtv 439

الوجووع

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

rtv332

-

Rtv230

-

Rtv434
--

--

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Rtv230
-

ِالكظخ
ص
-

-

-

rtv332

-

Rtv233
Rtv437
--

--
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َ وٛد حٌّمشس

حعُ حٌّمشس

Imc242

االتصال التسوٌقى
التكامل
الكتابة للعالقات العامة
إنتاج المواد اإلعالمٌة
الرادٌو

Imc245
Imc340

بحوث االتصال التسوٌقى

Imc243
Imc244

Imc341
Imc342
Imc440
Imc441

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

- Com300

الوجووع

َ وٛد حٌّمشس
Imc246
Imc343
Imc442
Imc443

اتصال األزمات
والمخاطر
االتصال السٌاسى
التسوٌق االجتماع
إدارة األحداث التسوٌقٌة

Imc240

-

Imc240

تخطٌط الحمالت
وسابل اإلعالن
إدارة اإلعالن
استرتٌجٌات اإلعالن
والتروٌج
التسوٌق اإللكترونى

حعُ حٌّمشس

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
-

ِالكظخ
ص
-

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

Imc240
Imc241
-

-

Imc242
--

--

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
-

ِالكظخ
ص
-

-

-

-

-

-
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َ وٛد حٌّمشس
Imc343
Imc345
Imc346

ػذد حٌغخػخص
عملى
نظرى

حعُ حٌّمشس
العامة

العالقات
الرقمٌة
بحوث العالقات
العامة
العالقات العامة
الدولٌة

حٌغخػخص حٌّظطٍذ
حٌّؼظّذس حٌغخرك
-

إدارة السمعة وبناء
Imc444
الصورة
تطبٌقات عملٌة فى
Imc445
العالقات العامة
مشروع التخرج
446
الوجووع

َ وٛد حٌّمشس حعُ حٌّمشس
Imc347

اإلنتاج اإلعالمى

Imc348

Imc447

Imc349

ػذد حٌغخػخص
نظرى عملى

حٌغخػخص
حٌّؼظّذس

ِالكظخص
-

Com300

-

-

-

-

-

Imc244

-

Imc445
--

--

حٌّظطٍذ
حٌغخرك
Imc241
Imc341

ِالكظخص
-

كتابة النصو ص
اإلعالمٌة
اإلعالن الدولى

-

بحوث االعالن

Com300

-

-

-

Imc448
-

-

تطبٌقات فى االعالن
Imc448
عبر الوسابل
مشروع التخرج
Imc449
الوجووع
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حرصا ً من إدارة جامعة المنوفٌة متمثلة فى الهٌبة اإلدارٌة والتعلٌمٌة بكلٌة االعالم
على أن ٌكون خرٌج الكلٌة ذو مهارات علمٌة وتطبٌقٌة للدراسة النظرٌة التى ٌدرسها
بالكلٌة لٌواكب التطور المذهل الحادث فى علوم الحاسب .لذا فقد اهتمت الكلٌة
بالتعاون مع إدارة الجامعة على إقامة عدة معامل متخصصة وأخرى تكمٌلٌة لتحقٌق
الهدؾ سالؾ الذكر  .وكذلك تم وضع هٌكل تدرٌبً وفنً وإداري لتفعٌل دور هذه
المعامل وتشؽٌلها بكامل طاقتها التى صممت علٌها تحت رعاٌة وإشراؾ مباشر من
أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة اإلدارٌة بالكلٌة .
كما تم إعداد برنامج صٌانة دورٌة وكذلك برنامج لتحدٌث األجهزة والمعدات حسب ما
ٌتطلب من تطوٌر وذلك لضمان الجودة العالٌة فى األداء والسٌما أن الكلٌة اآلن تقوم
بتطبٌق مشروع توكٌد الجودة للتعلٌم العالى
وفٌما ٌلً سنلقى الضوء على هذه االستودٌوهات والمعامل ؛
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قاعة واحدة بالدور الثالث العلوى
تم إنشاء مكتبة كلٌة االعالم فً عام
كواحدة من اإلدارات الهامة فً كلٌة االعالم وتكتسب المكتبة هذه األهمٌة من خالل
الدور الذي تقوم به فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة وهى وحدة من أهم وحدات البنٌة
األساسٌة للكلٌة حٌث ٌعتمد علٌها أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والطالب
والباحثٌن اعتماداً كبٌراً وذلك لما تقتنٌه المكتبة من مصادر معلومات متعددة من كتب
ومراجع ودوابر معارؾ باالضافه إلى الرسابل العلمٌة الجامعٌة وكذلك دورٌة علمٌة
متخصصة فى مجال الحاسب اآللً وهً بذلك تلبً احتٌاجاتهم العلمٌة والبحثٌة بفضل
هذا التنوع فً المصادر والتقنٌات .
 ٌوجد بها كتب متنوعة خاصة باالقسام العلمٌة الصحافة االلكترونٌة والنشر الدعاٌة واالعالن عالقات عامة االذاعة والتلٌفزٌون الثقافة العامةتم ضم شبكة المعلومات الخاصة بقواعد البٌانات االلكترونٌة إلى المكتبة لتساعد فً
إثراء البحث العلمً بما تحوٌه من كتب ودورٌات علمٌة كثٌرة جداً فً مختلؾ المجاالت
العلمٌة وتم إتاحة هذه الشبكة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة لهم
لتحقٌق أقصى إفادة ممكنه من اإلمكانات التً توفرها الجامعة لهم و هذه الخدمة تمثل
طفرة فى الخدمات المقدمة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس من المكتبة .
والخدمات التً توفرها المكتبة للمستفٌدٌن منها -:
خدمة اإلطالع الداخلً ( لجمٌع فبات المستفٌدٌن )
خدمة التصوٌر ( لجمٌع فبات المستفٌدٌن )
االستعارة الخارجٌة ( للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والطالب
والعاملٌن)
البحث فً قواعد البٌانات االلكترونٌة ( للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة
المعاونة فقط)
البحث فً مقتنٌات مكتبة الكلٌة من خالل شبكة االنترنت
البحث فً قواعد البٌانات االلكترونٌة العالمٌة المتاحة علً االنترنت والمشتركة
بها فً الجامعة من خالل الروابط التالٌة -:
http://dlib.eul.edu.eg/login
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http://srv5.ealc.edu.eg/eulcv5/liba
إنشاء أرقام حساب ) (Accountsللسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم
وطالب الدراسات العلٌا علً بنك المعرفة الحصري .



تسعى مكتبة كلٌة اإلعالم ألن تصبح صرحا ً معلوماتٌا ً منفتحا ً على العالم ،وأن
ٌكون محور اهتمامها اشباع اإلحتٌاجات المعلوماتٌة للباحثٌن فً مجال
اإلعالم.



تقدٌم خدمات مكتبٌة متمٌزة للطالب ،الباحثٌن فً مجال اإلعالم ،أعضاء هٌبة
التدرٌس والموظفٌن بالكلٌة.



تشجٌع استخدام المعلومات وتكنولوجٌا اإلتصال للطالب والباحثٌن فً مجال
اإلعالم.



فً إطار رسالة كلٌة اإلعالم ،تسعى المكتبة إلى تنمٌة المعرفة وبثها ،كما تعمل
على توفٌر مصادر المعلومات المتخصصة والحدٌثة وتقدٌم خدمات معلوماتٌة
متطورة ترتبط ارتباطا ً مباشراً بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة واحتٌاجات مجتمع
المعرفة.





إعداد باحثٌن متمٌزٌن قادرٌن على المنافسة محلٌا ً وإقلٌمٌا ً ودولٌاً ،كما تسعى
المكتبة لتقدٌم خدمات متمٌزة لٌس فقط لطالب وباحثً كلٌة اإلعالم ،ولكن
للباحثٌن فً مجال اإلعالم عامة.
بناء مجموعات متوازٌة ومتكاملة من المصادر الورقٌة واإللكترونٌة ،وتقدٌم
خدمات متمٌزة بهدؾ دعم متطلبات العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة بكلٌة اإلعالم.
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 دعم العملٌة التعلٌمٌة من خالل توفٌر مصادر المعلومات التً تدعم المقررات
الدراسٌة.
 دعم البحث العلمً من خالل توفٌر مصادر المعلومات التً تدعم خطة البحث
العلمً لمجال اإلعالم.
 .تلبٌة اإلحتٌاجات المعلوماتٌة الحالٌة والمستقبلٌة لكافة الباحثٌن فً مجال
اإلعالم.

ترك المتعلقات الشخصٌة الخاصة بالعضو لدى األمانات قبل دخول المكتبة.
اظهار كارنٌه الكلٌة أو بطاقة اثبات الهوٌة عند طلبها.
الهدوء التام داخل المكتبة والحفاظ على النظام.
مراعاة التعلٌمات الخاصة بالتعامل مع كل ما تقدمه المكتبة من خدمات ،مثل:
(خدمة اإلنترنت ،البحث فى قواعد البٌانات والنسخ الرقمى).
عدم الخروج بؤى كتاب قبل استعارته.
عدم نزع أى صفحة من صفحات الكتب أو الرسابل أو الدورٌات.
ترك الكتاب على الطاولة بعد اإلنتهاء منه وعدم ارجاعه إلى الرؾ.
عدم استعمال الهاتؾ المحمول داخل المكتبة.
عدم استخدام كامٌرا المحمول أو أى كامٌرا خاصة فى تصوٌر مقتنٌات المكتبة.
تجنب تناول المشروبات والمؤكوالت داخل المكتبة.
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مكافآت

خدمات

لوابح

إجراءات
أحكام
عامة
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تضم الكلٌة إدارة لشبون التعلٌم والطالب والتً تهتم بكل ما ٌخت ص بالعملٌة التعلٌمٌة،
وما ٌإدي إلى حسن سٌرها وذلك تحت اإلشراؾ المباشر لوكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم
والطالب الذي ٌعاون العمٌد فً هذا الشؤن وتخت ص هذه اإلدارة على وجه الخصو ص
بالتالً:
تلقى ملفات الطالب من الطالب الجدد بؤنفسهم بعد التؤكد من بطاقة الترشٌح
اتخاذ إجراءات الكشؾ الطبً على الطالب الجدد.
اتخاذ إجراءات التحوٌل من وإلى الكلٌة بالفرقة األعلى أما بالنسبة للطالب الجدد
فٌتم التحوٌل عن طرٌق التنسٌق االلكترونً
استخراج أذون تحصٌل الرسوم واستخراج بطاقات الطالب.
إعداد سجالت الطالب المتفوقٌن ،واتخاذ إجراءات صرؾ المكافآت المستحقة لهم.
إعداد سجالت التجنٌد ومتابعتها.
اتخاذ إجراءات تؤدٌب الطالب ومتابعة ما ٌتخذ بشؤنها.
إعداد جداول الدروس والمحاضرات ،والتحضٌر لالمتحانات.
اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمنتدبٌن للتدرٌس من خارج الكلٌة.
اتخاذ اإلجراءات الخاصة بحفظ ملفات الخرٌجٌن وبمنحهم الدرجات العلمٌة،
وإبالغ الجهات المعنٌة بؤسماء الخرٌجٌن ونتابجهم.
اتخاذ إجراءات تسلٌم الشهادات للخرٌجٌن وإخالء طرفهم من الكلٌة.
إعداد كافة اإلحصابٌات المطلوبة وإرسالها لشبون التعلٌم بالجامعة.
الرد على كافة االستفسارات والمكاتبات المتصلة بشبون التعلٌم والطالب.
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تقوم إدارة شبون التعلٌم بالكلٌة بتقدٌم عدد من الخدمات المباشرة للطالب ٌمكن
حصرها فً الجدول التالً :
م نوع الخدمة التً تؤدى للطالب
استالم أوراق الطالب الجدد

األوراق والمستندات المطلوبة
 -بطاقة الترشٌح

شهادة الثانوٌة العامة

شهادة المٌالد

صور شخصٌة

نموذج

من مكتب االتصال العسكري بكلٌة الهندسة

صورة من البطاقة الشخصٌة ان وجدت
استخراج كارنٌه الكلٌة

إٌصال سداد الرسوم الدراسٌة وصورة شخصٌة

استخراج شهادة قٌد الطالب

إٌصال سداد الرسوم المقررة الستخراج الشهادة  +بطاقة الكلٌة
بطاقة التجنٌد

الدمؽة  +صورة

إجراءات تؤجٌل التجنٌد

نموذج التجنٌد (
الرقم القومى

طلب االعتذار عن أداء االمتحان

طلب باسم العمٌد  +مستند ٌبرر العذر

طلب إٌقاؾ القٌد

مستند ٌبرر العذر

التحوٌل لإلدارة الطبٌة للعذر المرضى

طـلب باسم العمٌد  +مستند ٌبرر العذر(تقرٌر طبً بالحالة المرضٌة

نموذج بٌانات طالب البكالورٌوس – النموذج

النموذج المعد لهذا الؽرض  +تسجٌل دخول االمتحان

طلب عقد لجنة خاصة باالمتحان داخل الكلٌة

طلب باسم العمٌد  +المستند الذي ٌبرر عقد اللجنة

استخراج بدل فاقد لكارنٌه الكلٌة " بعد مرور
شهر على فقدها "

طلب باسم العمٌد " نموذج "
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طلب التحوٌل من كلٌة إلى كلٌة بالفرقة
األعلى

طلب باسم العمٌد – بٌان الحالة الدراسٌة  +إثبات حالة السكن (
إٌصال كهرباء أو بطاقة ) إٌصال سداد رسوم التحوٌل وتتم جمٌع
التحوٌالت عن طرٌق مكتب التحوٌالت المركزي بالجامعة فٌما
عدا الفرقة األولى ( المستجدٌن ) عن طرٌق التنسٌق االلكترونً

طلب سحب ملؾ الطالب " الطالب شخصٌا

طلب باسم العمٌد  +إخالء طرؾ

*طلب استخراج شهادة
* شهادة تخرج تقدٌر عام باللؽة العربٌة
* شهادة تخرج باللؽة اإلنجلٌزٌة

 صورة شخصٌة للخرٌج  +إثبات شخصٌة  +إٌصال سداد الرسوم  +إخالءطرؾ

 نفس المستندات -نفس المستندات

* شهادة تقـدٌرات باألربـع سنوات إفرنجً
وعربً

*

التماسات نتٌجة الطالب
أ -التماس عادي ٌوضع لكل مادة  0طابع
جامعة فبة عشره جنٌهات
ب-التماس ٌرى الطالب فٌه ورقة اإلجابة
الخاصة به

*

طلب باسم أ.د /عمٌد الكلٌة وعلٌه  0طابع جامعة فبة عشرة
جنٌهات
تقدم الطلبات بمكتب أ.د /نابب ربٌس الجامعة لشبون التعلٌم
والطالب نظٌر مبلػ مابة جنٌه

استٌفاء استمارة بٌانات الطالب الخاصة
بالمدٌنة الجامعٌة
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للطالب الحق فً فر ص القٌد بالفرق األربع على النحو التالً:
الفرقة

فرص القٌد

األولى

فرصتان فقط ( مستجد  +باق )

الثانٌة

فرصتان من الداخل  +فرصة من الخارج

الثالثة

فرصتان من الداخل  +فرصتان متتالٌة من الخارج بموافقة مجلس الكلٌة

الرابعة

فرصتان من الداخل  +ثالث فر ص متتالٌة من الخارج بموافقة مجلس
الكلٌة  ،وإذا كان الطالب ناجحا فً أكثر من نصؾ عدد المواد ٌجوز له
التقدم لالمتحان من الخارج بدون حد أقصى حتى ٌنجح.

للطالب الحق فً التقدم باعتذار فرصتٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌن خالل سنوات الدراسة
بالكلٌة ،وذلك بعد موافقة مجلس الكلٌة ،وٌجوز فً حالة الضرورة بقرار من مجلس
الجامعة الترخٌ ص بفرصة ثالثة للطالب.
ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوقؾ قٌد الطالب لمدة سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن خالل مدة
الدراسة فً الكلٌة إذا تقدم بعذر مقبول ،وفى حالة الضرورة ٌجوز لمجلس الجامعة
زٌادة مدة وقؾ القٌد سنة ثالثة.
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فً حالة رؼبة الطالب االعتذار المرضى عن دخول االمتحان فعلٌه إتباع اآلتً -:
أ -على الطالب التقدم لقسم شبون الطالب بطلبات االعتذار عن دخول االمتحانات أو
أثنابها أو بعدها بمدة ال تزٌد عن ٌومٌن مإٌدة بالشهادات المرضٌة الالزمة لعرض
الطالب على اللجنة الطبٌة لتقرٌر اعتماد العذر من عدمه .
ب  -ال ٌجوز قبول أعذار مرضٌة بعد ٌومٌن من نهاٌة مواعٌد امتحانات نهاٌة العام
بؤي حال من األحوال.
ت -إذا أصٌب الطالب بمرض مفاجا أثناء تؤدٌة االمتحان فً إحدى المواد فٌمكن قبول
اعتذاره عن أداء االمتحان فً تلك المادة إذا أقر طبٌب اللجنة ذلك واعتمد التقرٌر من
ربٌس لجنة االمتحان .
ث -ال ٌجوز اعتماد الشهادات المرضٌة التً ٌقوم بإرسالها الطالب المتواجدٌن خارج
البالد إال إذا كانت تلك الشهادات صادرة من إحدى المستشفٌات وموثقة ومصدق
علٌها من الجهات المتخصصة .
جـٌ -مكن اعتبار االستدعاء للخدمة العسكرٌة أو االحتٌاط من األعذار ؼٌر المرضٌة
إذا تم االستدعاء قبل االمتحان مباشرة أو أثنابه .

ٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوقؾ قٌد الطالب لمدة سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌن
خالل سنوات الدراسة بالكلٌة إذا تقدم الطالب بعذر مقبول ٌمنعه من االنتظام بالدراسة
 .وفى حالة الضرورة ٌجوز لمجلس الجامعة زٌادة مدة وقؾ القٌد
ـ
التجنٌد لتؤدٌة الخدمة العسكرٌة أو االستدعاء للخدمة أو االحتٌاط
اإلعارة للعمل بالخارج
مرافقة الزوج والزوجة بالخارج
المرض الطوٌل
الوضع ورعاٌة الطفل
السجن أو التحفظ أو االعتقال
تؤخر قبول أو وصول ملفات الطالب
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عند بلوغ الطالب سن الثمانٌة عشر من عمره علٌه التوجه إلى مندوب التجنٌد بالقسم
أو البندر أو المركز الذي استخرج منه البطاقة الشخصٌة الستالم البطاقة العسكرٌة
وذلك خالل شهر دٌسمبر من العام الذي ٌتم فٌه تلك السن .
على الطالب حمل البطاقة العسكرٌة بمجرد تسلمه لها وال ٌجوز أن ٌحصل على أكثر
من بطاقة واحدة وفى حالة فقدها أو تلفها علٌه إخطار منطقة التجنٌد خالل سبعة أٌام
من تارٌخ الفقد أو التلؾ التخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى .
ٌلزم الطالب التقدم بالبطاقة للكلٌة "قسم شبون الطالب" إلثبات رقمها الثالثً قرٌن
اسمه بالسجالت وبملف ه و ال ٌعمل بها كمسوغ لاللتحاق بالكلٌة بعد بلوغ الطالب سن
العشرٌن .
فً الموعد المحدد فً بطاقة الخدمة العسكرٌة لتوقٌع الكشؾ الطبً األول على الطالب
أن ٌتوجه إلى مسبول الفرقة التابع لها ومعه بطاقته الشخصٌة وبطاقة الخدمة
و طلب التؤجٌل الذي ٌباع بمكاتب البرٌد وذلك بعد استٌفاء
العسكرٌة ونموذج
بٌاناته واعتماده من الكلٌة للحصول على تجنٌده للسنة المقررة .
بالنسبة للطالب المحولٌن من كلٌة أخرى مناظرة ٌستمر تؤجٌل الطالب إلى حصوله
على المإهل أو بلوؼه سن الثانٌة والعشرٌن وٌحضر من الكلٌة المحول منها شهادة
فصل أو تحوٌل بها رقم التؤجٌل وتارٌخه .
واإلعفاء من الخدمة نوعان-:
إعفاء مإقت
إعفاء نهابً
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ٌمنح الطالب المستجد الحاصل على

فؤكثر فً شهادة الثانوٌة العامة مبلػ

ٌمنح الطالب الحاصل على تقدٌر ممتاز فى امتحان النقل
ٌمنح الطالب الحاصل على تقدٌر جٌد جدا مستمر فى امتحان النقل
ٌمنح الطالب الحاصل على تقدٌر جٌد جدا مستمر فى امتحان النقل
( ثانوٌة معادلة)

.
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ٌعتبر مخالفة تؤدٌبٌة كل إخالل بالقوانٌن واللوابح والتقالٌد الجامعٌة
وعلً األخ ص -:
األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشآت الجامعٌة
تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌها أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس
والمحاضرات واألعمال الجامعٌة األخرى التً تقضً اللوابح بالمواظبة علٌها.
كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ و الكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة أو
خارجها .
كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فً امتحان أو شروع فٌه .
كل إتالؾ للمنشات واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها
كل تنظٌم للجمعٌات داخل الجامعة أو االشتراك فٌه بدون ترخٌ ص سابق من السلطات
الجامعٌة المختصة توزٌع النشرات أو إصدار جرابد حابط بؤي صورة بالكلٌات أو جمع
توقٌعات بدون ترخٌ ص سابق من السلطات الجامعٌة .
االعتصام داخل المبانً الجامعٌة أو االشتراك فً مظاهرات مخالفة للنظام العام أو
اآلداب .
كل طالب ٌرتكب ؼش وٌضبط فً حالة تلبس ٌخرجه العمٌد أو من ٌنوب
عنه من لجنة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فً باقً المواد وٌعتبر الطالب
راسبا فً جمٌع مواد هذا االمتحان وٌحال إلً مجلس التؤدٌب .
أما فً األحوال األخرى فٌبطل االمتحان بقرار من مجلس التؤدٌب أو من مجلس الكلٌة
وٌترتب علٌة بطالن الدرجة العلمٌة إذا كانت قد
منحت للطالب قبل كشؾ الؽش .
العقوبات التأديبية ىي :
التنبٌه شفاهه أو كتابة .
اإلنذار .
الحرمان من بعض الخدمات الطالبٌة .
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهراً .
الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز شهراً .
الحرمان من االمتحان فً مقرر أو أكثر .
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 - 5وقؾ قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرٌن أو لمدة
فصل دراسً .
 إلؽاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكثر .الفصل من الكلٌة لمدة ال تتجاوز فصالً دراسٌا ً .
الحرمان من االمتحان فً فصل دراسً واحد أو أكثر .
حرمان الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه مدة فصل دراسً أو أكثر .
الفصل من الكلٌة لمدة تزٌد علً فصل دراسً .
الفصل النهابً من الجامعة وٌبلػ قرار الفصل إلً الجامعات األخرى وٌترتب
علٌه عدم صالحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلً االمتحانات فً جامعات جمهورٌة مصر
العربٌة .
وٌجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب إبالغ
القرارات إلً ولً أمر الطالب .
لمجلس الجامعة أن ٌعٌد النظر فً القرار الصادر بالفصل النهابً بعد مضً
ثالث سنوات علً األقل من تارٌخ صدور القرار .
وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيو الشفوي في ممف الطالب
الييئات المختصة بتوقيع العقوبات ىي -:
األساتذة واألساتذة المساعدون  -:ولهم توقٌع العقوبات األربع األولً المبٌنة فً
المادة السابقة عما ٌقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعٌة
المختلفة .
عمٌد الكلٌة  -:وله توقٌع العقوبات الثمانً األولً المبٌنة فً المادة السابقة،
وفً حالة حدوث اضطرابات أو إخالل بالنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشى منه عدم انتظام
الدراسة أو االمتحان ٌكون لعمٌد الكلٌة توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنة فً المادة
السابقة  ،على أن ٌعرض األمر خالل أسبوعٌن من تارٌخ توقٌع العقوبة على مجلس
التؤدٌب إذا كانت العقوبة بالفصل النهابً من الجامعة  ،وعلى ربٌس الجامعة بالنسبة
إلى ؼٌر ذلك من العقوبات  ،وذلك للنظر فً تؤٌٌد العقوبة أو إلؽابها أو تعدٌلها .
 0ربٌس الجامعة  -:وله توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنة فً المادة السابقة عدا
العقوبة األخٌرة  ،وذلك بعد أخذ رأى عمٌد الكلٌة  ،وله أن ٌمنع الطالب المحال إلى
مجلس التؤدٌب من دخول أمكنة الجامعة حتى الٌوم المحدد لمحاكمته .
مجلس التؤدٌب  -:وله توقٌع جمٌع العقوبات
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ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فً البند الخامس وما بعده من المادة
ً
كلٌة وسماع أقواله فٌما هو منسوب إلٌه فإذا لم
إال بعد التحقٌق مع الطالب
ٌحضر فً الموعد المحدد للتحقٌق سقط حقه فً سماع أقواله وٌتولى التحقٌق من
ٌنتدبه عمٌد الكلٌة .
وال ٌجوز لعضو هٌبة التدرٌس المنتدب للتحقٌق مع الطالب أن ٌكون عضوا فً
مجلس التؤدٌب
القرارات التً تصدر من الهٌبات المختصة بتوقٌع العقوبات التؤدٌبٌة وفقا
تكون نهابٌة  ،ومع ذلك تجوز المعارضة فً القرار الصادر ؼٌابٌا ً من
مجلس التؤدٌب وذلك فً خالل أسبوع من تارٌخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره
وٌعتبر القرار حضورٌا ً إذا كان طلب الحضور قد أُعلن إلى شخ ص الطالب أو ولى أمره
وتخلؾ الطالب عن الحضور بؽٌر عذر مقبول وٌجوز للطالب التظلم من قرار مجلس
التؤدٌب بطلب ٌقدمه إلى ربٌس الجامعة خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ إبالؼه
بالقرار ،وٌعرض ربٌس الجامعة ما ٌقدم إلٌه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر
فٌها.

ٌشكل مجلس التؤدٌب للطالب على النحو التالً -:
ربٌسا
عمٌد الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه الطالب
وكٌل الكلٌة أو المعهد المخت ص .
أقدم أعضاء مجلس الكلٌة أو المعهد المخت ص .
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ال ٌجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تؤدٌب الطالب إال
بطرٌق االستبناؾ وٌرفق بطلب كتابى من الطالب إلى ربٌس الجامعة خالل
من تارٌخ إبالؼه بالقرار وعلٌه إبالغ هذا الطلب إلى ربٌس مجلس
التؤدٌب األعلى خالل خمسة عشر ٌوما  .وٌكون مجلس التؤدٌب األعلى على النحو
التالً :

68

تتم التحوٌالت فً حدود إمكانٌات كل كلٌة أو بموافقة مجلس الكلٌـة أو بموافقة السٌد
األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة بالتفوٌض عن مجلس الكلٌة .
فً جمٌع الحاالت البد من اعتماد جمٌع حاالت القبول ونقل القٌد وإعادة القٌد
من
والتحوٌل من السٌد األستاذ الدكتور /ربٌس الجامعـــة
الالبحة التنفٌذٌة أو من ٌنٌب سٌادته.
ٌبدأ قبول التحوٌالت ونقل القٌد وإعادة القٌد والقبول اعتبارا من األسبوع األول من
أؼسطس وحتى شهر من بداٌة الدراسة وبعد هذه المواعٌد ال ٌجوز النظر فى
التحوٌالت أو طلبات إعادة القٌد اال لضرورة ٌقرها مجلس الكلٌة وتجٌزها الجامعة
وٌراعى الحصول على موافقة السٌد األستاذ الدكتور /نابب ربٌس الجامعة لشبون
التعلٌم والطالب باالستثناء من مٌعاد التحوٌالت قبل العرض على مجلس الكلٌة.
ال ٌجوز تحوٌل الطالب المستقٌلٌن من الكلٌات العسكرٌة فى نفس العام وال ٌجوز
إعادة قٌد الطالب المفصولٌن فصالً تؤدٌبٌاً.
ٌراعى فً جمٌع األحوال عدم تحصٌل أى نوع من التبرعات.
ٌتبع فً تحوٌل ونقل الطالب المستجدٌن القواعد العامة الواردة بقانون تنظٌم
الجامعات وما ٌرود من قرارات المجلس األعلى للجامعات فى هذا الشؤن بالنسبة للعام
الجامعً
أال ٌتعدى الفاصل الزمنً أكثر من عامٌن دراسٌٌن بٌن سنة الفصل وسنة التقدم
إلعادة القٌد.
تقبل بٌانات الحالة الواردة عن طرٌق البرٌد فقط وال ٌلتفت إلى أى بٌانات حالة
بخالؾ ذلك وال ٌعتد بالصور الضوبٌة أو الكربونٌة لبٌانات الحالة.
أحقٌة الطالب الراؼب فً التحوٌل أو نقل القٌد من كلٌة إلى كلٌة أخرى فً الحصول
على بٌان حالة وذلك بؽض النظر عن توافر شروط التحوٌل من عدمه فً الطالب
سواء كان من الطالب القدامى أو الجدد.
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ٌدخل الطالب على موقع التنسٌق االلكترونً السابق ثم ٌقوم بالدخول على الصفحة
الخاصة بالتسجٌل الختبارات القدرات هذا الموقع .
https://www.tansik.egypt.gov.eg
ٌبدأ الطالب فً عملٌة التسجٌل إلجراء اختبارات القدرات وهذا باستخدام رقم
الجلوس الخا ص بالطالب والرقم القومً.
 0تظهر أمام الطالب على الشاشة البٌانات الخاصة به والتً تشمل :رقم جلوسه،
اسمه ،رقمه القومً ،محافظته ،اإلدارة التعلٌمٌة التابع لها ،مدرسته ،الشعبة التً
درسها الطالب سواء علمٌة أو أدبٌة ،وٌجب علٌه التؤكد من أن بٌاناته كلها صحٌحة.
ستظهر له قابمة باألنواع المتاحة له من االختبارات وأماكنها ومواعٌدها

احضار استمارة القدرات من موقع مكتب التنسٌق وصورة رقم الجلوس وصورة
البطاقه وصوره شخصٌه
التوجه الدارة شبون التعلٌم والطالب والحصول علً اذن دفع رسوم
التوجه الً الخزٌنه لسداد الرسوم والحصول علً اٌصال السداد
التوجه مره اخري الدارة شبون التعلٌم والطالب لتسجٌل البٌانات ومعرفة رقم
الجلوس ولجنة االختبار.
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تتعاون رعاٌة الشباب واتحاد الطالب واالسر فً تنظٌم القدرات تحت
اإلجراءات االحترازٌة والنظام
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إحدى إدارات كلٌة االعالم التً تهتم بتقدٌم مجموعة من الخدمات اإلرشادٌة و الوقابٌة
والتروٌحٌة التً تتناسب مع مٌول ورؼبات وقدرات واستعدادات الطالب بالكلٌة من
خالل مجموعة متكاملة من برامج األنشطة الطالبٌة المتنوعة لمقابلة احتٌاجاتهم
العقلٌة – البدنٌة – النفسٌة – االجتماعٌة .
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هً التنظٌمات الشرعٌة التً تعبر عن أراء الطالب وطموحاتهم بالكلٌات والمعاهد
والجامعات المصرٌة وٌمارسون من خاللها كافة األنشطة الطالبٌة  ،وهً تؤتً ترعً
مصالحهم وتقوم علً تنظٌم وكفالة ممارسة النشاط الطالبً وهً ممثلهم أمام الجهات
المعنٌة.
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تشكل االتحادات الطالبٌة من طالب الكلٌات والمعاهد الجامعٌة المقٌدٌن بها لنٌل درجة
الب كالورٌوس أو اللٌسانس وٌشترط فٌمن ٌتقدم للترشٌح لعضوٌة لجان مجالس
االتحادات أن ٌكون :
أن ٌكون مستجدا ومصري الجنسٌة ومسدد للرسوم ( 02جنٌة بحد أدنى).
أن ٌكون له نشاط طالبً ملحوظ فٌما عدا السنة األولى.
أال ٌكون قد وقع علٌه جزاءات تؤدبٌة.
أن ٌلتزم كل مرشح بتقدٌم برنامج إنتخابى.
أال ٌكون منتمٌا إلى أى تنظٌم أو جماعة إرهابٌة ٌجرمها القانون.
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ٌشكل مجلس إتحاد طالب الكلٌة أو المعهد سنوٌا من -:
ربٌس اتحاد الطالب ونابب ربٌس االتحاد و األمناء واألمناء المساعدٌن للجان جمٌع
الفرق الدراسٌة
ٌقوم عمٌد الكلٌة أو المعهد باختٌار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس االتحاد من بٌن
أعضاء هٌبة التدرٌس ممن لهم خبرة فى مجال األنشطة الطالبٌة للعمل تحت إشراؾ
وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم و الطالب لتقدٌم الدعم والتوجٌه والمشورة للجنة .
و ٌكون مدٌر إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة أو المعهد أمٌنا ً لصندوق المجلس .
من بدء
ٌتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها سنوٌا خالل مدة أقصاها
الدراسة كل عام  ،وٌصدر قرار من ربٌس الجامعة أو المعهد بتحدٌد المواعٌد
التفصٌلٌة لالنتخابات للمستوٌات المختلفة  ،وال ٌحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا
كان مسددا الرسوم الدراسٌة
وال ٌجوز استخدام الشعارات الدٌنٌة أو الحزبٌة أو الفبوٌة فً انتخابات أو أنشطة
اتحادات الطالب  ،كما ال ٌجوز التفرقة بٌن الطالب بسبب الجنس أو الدٌن أو اللون .
ٌعمل مجلس اتحاد الطالب على تنشٌط عمل االتحادات الطالبٌة من خالل سبع لجان
ربٌسٌة لكل منها اختصاصات نوعٌة تعمل من خاللها على توفٌر فر ص متكاملة
لممارسة أوجه األنشطة التً ٌشعر الطالب أنها تتفق مع مٌولهم ورؼباتهم
واتجاهاتهم وهذه اللجان هً :
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وضع قواعد إنشاء األسر بالكلٌة وتكوٌنها
تشجٌع تكوٌن األسر وألنشطة الطالبٌة و
تقدٌم الدعم الفنً وتنظٌم المسابقات فٌما بعد
تقدٌم الدعم الفنً والمبادئ للمبادرات الطالبٌة.
التنسٌق بٌن نشاط لجنة األسر المختلفة بالكلٌة أو المعهد
3ـ إشهار األسر
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بث الروح الرٌاضٌة بٌن الطالب
تشجٌع المواهب الرٌاضٌة والعمل على تنمٌتها.
تنظٌم النشاط الرٌاضً بالكلٌة أو المعهد بما فً ذلك تكوٌن الفرق
الرٌاضٌة واقامة المبارٌات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرٌاضٌة.

تنمٌة الوعً بقضاٌا الوطن بما ٌرسخ مفاهٌم المواطنة والدٌمقراطٌة
نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإطالق طاقات الطالب الفكرٌة واإلبداعٌة
والثقافٌة
ترسٌخ قٌم المشاركة االٌجابٌة التً تسهم فً تنمٌة الوعً السٌاسً
واالجتماعً لدي الطالب
اإللمام بقضاٌا الوطن واألمة العربٌة واإلسالمٌة.
إطالق حرٌة الطالب فً ممارسة التوعٌة السٌاسٌة والمشاركة
االٌجابٌة فً الحٌاة السٌاسٌة
التواصل مع مختلؾ االتجاهات السٌاسٌة والتنسٌق
-


ّتـظقمّاألنشطةّالػـقةّلؾطالبّبفدفّإبرازّمواهيفمّوصؼلّإبداساتفمّالػـقة ّ
ّحؼلّمواهبّالطالبّالػـقة ّ
ّٓػقزّالطالبّسؾيّا٘شاركةّيفّأنواعّالػـونّاًُ٘ؾػةّسنّرروقّالدسمّا٘اليّوالػين ّ

ّاإلذرافّسؾيّاِ٘ابؼاتّالػـقةّاًُ٘ؾػة
ّالعؿلّسؾيّاالرتؼاءّبالذوقّالعامّوتـؿقةّاٖسّإؿاليّلديّالطالب ّ
ّ
78

ّ

-

 تـظقم ّأوجه ّالـشاط ّالؽشػي ّمن ّرحالت ّودورات ّتدرويقة ّسؾي ّأدس ّوميادئ ّاٖركةّ
الؽشػقةّسؾيّاًِ٘ويّاحملؾيّوالؼوميّوالدوليّ .
 تـػقذ ّبرامج ّختدم ّاليقىة ّمبا ّوِاهم ّيف ّتـؿقة ّاجملًؿع ّوالعؿل ّسؾي ّاذرتاك ّالطالبّ
وإؿعقاتّاًُ٘ؾػةّذاتّالصؾةّبالـشاطّاليقىيّيفّتـػذها ّ

 الًواصلّمعّإؿعقاتّالؽشػقةّلدسمّاٖركةّالؽشػقةّداخلّالؽؾقةّأوّإامعة
 تـظقمّحػالتّالًعارفّوإحقاءّا٘ـادياتّالؼومقةّوالدوـقةّلًوصقلّالروابطّاالجًؿاسقةّبنينيّ
الطالبّوبقـفمّوبنيّأسضاءّهقىةّالًدروسّومعاونقفمّوالعامؾنيّبالؽؾقةّاوّا٘عفد ّ

 العؿلّسؾيّتؼدومّاٗدماتّوتوفريّالرساوةّالطالبقة ّ
 العؿلّسؾيّتوفريّالدسمّاالجًؿاسيّلغريّالؼادرونّوذويّاالحًقاجاتّاٗاصة ّ
ّ
ّ


ّ
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 تؼدومّالدسمّالػينّوا٘اليّلًٍِقلّبراءاتّاالخرتاعّوا٘ؾؽقاتّالػؽروةّلؾطالب ّ
 سؼدّالـدواتّواحملارراتّوا٘ؤامراتّالعؾؿقنيةّبفنيدفّتـؿقنيةّالؼنيدراتّالعؾؿقنيةّ
واالبًؽاروة ّ
 تشٍقعّودسمّاليَثّالعؾؿيّلديّالطالب ّ
 العؿلّسؾيّنشرّاألحباثّواالبًؽاراتّالطالبقةّيفّاجملالتّالعؾؿقة ّ

وقد فازت الطالبة
وفازت الطالبة
وفازت الطالبة

بالمركز االول
بالمركز الثانى
بالمركز الثالث
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الطالبة
االول
فازت الطالبة
فازت الطالبة

فازت
بالمركز
بالمركز الثانى
بالمركز الثالث

المركز االول كان للطالب
المركز الثانى الطالب
المركز الثالث للطالب
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المركزاالول طالب
المركز الثانى طالبة
المركز الثالث طالبة
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مركز ثانى فى الكاراتٌة الطالبة
مركز ثالث فى السباحة الطالب

مركز ثانى رفع أثقال وزن  92كج طالب
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مركز أول طالبة
مركز ثانى طالبة
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مركز ثالث طالب
مركز أول طالبة
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
مركز ثانى الطالبة
مركز أول طالبة
مركز ثانى طالب
مركز أول طالبة
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
مركز أول طالبة
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالب
مركز أول طالب
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
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مركز أول طالب
مركز ثانى طالب
مركز ثالث طالب
مركز ثانى لٌاقة بدنٌة طالبة
مركز ثانى ألعاب إالكترونٌة طالب

مركز ثالث فى لعبة كرة السلة طلبة
مركز أول فنون تشكٌلٌة طالبة
مركز أول طالب
مركز ثانى طالب
مركز ثالث طالب
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
مركز أول طالبة
مركزثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
مركز أول طالبة
مركز ثانى طالبة
مركز ثالث طالبة
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صدرّالؼرارّإؿفوريّرقمّ

لِـةّ

ّوا٘عدلّبؼرارّرئقسّإؿفوروةّرقمّ

ّ
ّبإنشاءّصـادوقّالًؽافلّاالجًؿاسيّلطالبّإامعةّوالؽؾقاتّ

ّتفدفّهذهّالصـادوقّ ٓؼققّالضؿانّاالجًؿاسيّلؾطالبّاحملًاجنيّبصورهّاًُ٘ؾػةّمنّتأمنيّأوّ
رساوةّاجًؿاسقةّ،
تؼدومّاِ٘اسداتّ.
ّاِ٘اهؿةّفىّتـػقذّاٗدماتّالطالبقةّاًُ٘ؾػةّ.
ّالعؿلّسؾىّحلّا٘شاكلّاليتّتواجهّالطالبّوٓولّبقـفمّوبنيّاالدًؿرارّاهلادئّفىّدرادًفمّبِيبّ
سٍزّدخوهلمّا٘القةّ
services.menofia.education.takaful

وووجدّبإامعةّ
ورأسّجمؾسّإدارتهّالِقدّ
ّوورأسّجمؾسّإدارتهّالِقدّ

.

وٌقوم صندوق التكافل االجتماعً بالكلٌات واإلدارات العامة للجامعة بتقدٌم
المساعدات المالٌة والعٌنٌة للطالب الؽٌر قادرٌن والتً ال تسمح ظروفهم االجتماعٌة
بمواصلة مشوارهم التعلٌمً وٌقوم العاملٌن بهذا الصندوق ببحث حاالت الطالب
والوقوؾ بجانبهم طوال سنوات الدراسة حتى ٌتسنى لهم استكمال مشوارهم التعلٌمً
بنجاح .

 .توفٌر الرعاٌة االجتماعٌة للطالب
 .المساهمة فً تنفٌذ الخدمات الطالبٌة
العمل على حل المشاكل المالٌة التً تواجه الطالب وتحول بٌنهم وبٌن دراستهم
87

اإلعانات التً تخص ص لهذا الصندوق .
الهبات التً ٌقبلها مجلس إدارته .
من حصٌلة الرسم المخص ص التحاد طالب الكلٌة .
سابر الموارد التً تؤتى من مصادر أخرى لهذا الصندوق ا
–

التقدٌم على موقع الخا ص بالتكافل االجتماعى
فً حالة ثبوت استحقاق الطالب للمساعدة تقوم الكلٌة بصرؾ اإلعانة مادٌة أو
عٌنٌة .
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ٌتم الصرؾ على دفعتٌن إحداهما فى بداٌة العام الدراسً  ،والثانٌة عقب أجازة
نصؾ العام .
تقوم وحدة رعاٌة الشباب باإلعالن عن فتح باب التقدم والتسجٌل على الرابط
الخا ص بالتكافل االجتماعى
تقوم لجنة المساعدات بصندوق التكافل بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق
بفح ص الطلبات وتطبٌق الشروط لتحدٌد قٌمة المساعدة وإقرارها .
وبالنسبة لإلعانات ( إما أن تكون عٌنٌة أو نقدٌة ) :
اإلعانات العٌنٌة تتمثل فى ( بون مالبس – نظارة طبٌة – كتب دراسٌة ) .
اإلعانة المالٌة تكون طبقا للحاالت الملحة فً صورة نقدٌة
أو فً صورة ( رسوم دراسٌة – اشتراكات المدن الجامعٌة –
نظارات طبٌة – كتب دراسٌة ) .
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:

ٌقدم صندوق التكافل االجتماعً المساعدات للطلبة والطالبات وذلك بالشروط اآلتٌة
أن ٌكون الطالب مستحقا للمساعدة .
أن ٌكون الطالب مستجدا فً فرقته
أن ٌكون الطالب مصري الجنسٌة .
أال ٌكون صدرت ضده أحكام تؤدٌبٌة .

ٌتم تحوٌل الطالب إلى اإلدارة الطبٌة بالجامعة لتوقٌع الكشؾ الطبى علٌهم وعمل
الفحوصات الطبٌة الالزمة وإجراء العملٌات الجراحٌة المختلفة طوال العام الدراسً .
كما ٌتم الكشؾ الطبى على الطالب كل عام فى بداٌة السنة الدراسٌة حٌث ال ٌعتبر
الطالب مقٌد بالكلٌة إال بعد إجراء الكشؾ الطبى باإلدارة الطبٌة بالجامعة بالبر الشرقً
وبجوار كلٌة التربٌة فً الموعد المحدد للكلٌة ومرافقة المشرفٌن المختصٌن .
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:

ومقرها مبنى مستشفى الطلبة الجامعً بالبر الشرقً وأقسامها كاآلتً :
إدارة الوحدات العالجٌة  :وٌقوم بعملها  :المراكز الطبٌة المجمعة بالكلٌات التالٌة :
المركز الطبى التجمٌعً بكلٌات الطب والهندسة والعلوم والتجارة والحقوق واآلداب
والمعهد العالً للتمرٌض .
المركز الطبى التجمٌعً بكلٌات الزراعة واالقتصاد المنزلً والتربٌة .
المركز الطبى التجمٌعً بكلٌة هندسة منوؾ .

تقوم بالكشؾ الطبى على الطلبة المحولٌن من المراكز الطبٌة بالكلٌات وذلك بواسطة
األخصـابٌٌن فى التخصصات المختلفة  .وأقسام األشعة والمعمل واألسنان  .والعملٌات
وعالجهم وعمل العملٌات الالزمة لهم وكذلك األشعة والتحالٌل المختلفة .
وبالمستشفى سٌارة إسعاؾ مجهزة تعمل  04ساعة ٌومٌا .
وبالمستشفى قسم االستقبال الذي ٌعمل  04ساعة ٌومٌا .
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وٌعمل بها عدد من الصٌادلة وتقوم بتوفٌر الدواء لوحدات اإلدارة العامة للشبون
الطبٌة .
تقوم بتوفٌر األجهزة الطبٌة الالزمة لجمٌع وحدات اإلدارة العامة .
:

وتقوم بالكشؾ على الطلبة المستجدٌن باالستعانة بؤطباء إدارة الوحدات وبعض من
أطباء المستشفى .
وتقوم بعمل البطاقات الصحٌة للطالب .
القٌام باإلجراءات الوقابٌة ومقاومة األمراض المعدٌة .
القٌام بالتطهٌر الدوري لمرافق الجامعة وكلٌاتها .

وٌقوم بالعمل بها عدد من اإلدارٌٌن والفنٌٌن والمهندسٌن وبها وحدة الحسابات
الخاصة باإلدارة العامة للشبون الطبٌة واإلدارة العامة لرعاٌة الشباب .
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من الالبحة لقانون تنظٌم الجامعات
تتضمن المادة
قرشا من كل طالب سنوٌا رسم تؤمٌنً ضد الحوادث  ،وقد
مع شركة مصر للتؤمٌن نظٌر هذا المبلػ للتؤمٌن على حٌاة
الحوادث التً تقع لهم وٌنجم عنها وفاة الطالب أو الطالبة
مستدٌما كلٌا أو جزبٌا حسب الشروط بالعقد المرفق .

على تحصٌل مبلػ (
قامت الجامعة بإبرام عقد
طالب كلٌات الجامعة ضد
أو عجز أي منهما عجزا

وٌمكن الرجوع إلى قسم شبون التعلٌم والطالب لمعرفة إجراءات صرؾ قٌمة التؤمٌن
على الحٌاة فى الحاالت المذكورة .
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تعتبر المدن الجامعٌة إحدى قطاعات الرعاٌة الطالبٌة بالجامعة فهى توفر اإلقامة
واإلعاشة وشؽل أوقات الفراغ بؤسلوب علمً منظم  ،وتقدم الخدمات الطالبٌة
المتكاملة لجمٌع الطالب المقٌمٌن بها .
واإلدارة العامة للمدن الجامعٌة تفخر بالشباب الذٌن تخرجوا وكانوا مقٌمٌن بها
واحتلوا مواقع هامة فى مختلؾ الوظابؾ بالدولة وأجهزتها .

:

خالل شهر أؼسطس سنوٌا للطالب ( الفرق الدراسٌة األعلى ) .
خمسة أٌام عقب إعالن نتٌجة مرحلة تنسٌق القبول بالجامعات .
ٌتم طرح الطلبات باإلدارة العامة للمدن الجامعٌة بجوار كلٌة التربٌة بالبر الشرقً
بشبٌن الكوم.
خالل شهر أؼسطس سنوٌا لطالب الفرق الدراسٌة األعلى .
خالل عشرة أٌام من إعالن نتٌجة مرحلة تنسٌق القبول بالنسبة للطالب المستجدٌن .
استالم الطلبات باإلدارة العامة للمدن الجامعٌة لجمٌع الطلبة والطالبات والكابن بجوار
كلٌة التربٌة بشبٌن الكوم
صورة بطاقة الطالب الشخصٌة أو شهادة المٌالد .
اتصال أو فاتورة ( كهرباء  ،مٌاه  ،تلٌفون  ،ؼاز طبٌعً ) وبشرط أن تكون باسم والد
الطالب وبتارٌخ حدٌث .
صورة من بطاقة الترشٌح للكلٌة بالجامعة  ،وذلك للطالب المستجدٌن بالجامعة فقط .
صور شخصٌة حدٌثة للطالب مقاس مناسب وذلك لجمٌع الطالب
عدد أربع
المتقدمٌن .
صورة من بطاقة تموٌن األسرة ( الورقة األولى والثانٌة ) وذلك فى حالة وجودها .
.
جمٌع صور المستندات ٌجب أن ٌكون علٌها طابع دمؽة بواقع
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ال ٌعد شراء أو تقدٌم مظروؾ االلتحاق إلزام من المدن الجامعٌة بقبول الطالب بل
ٌدرج فى الكشوؾ طبقا لشروط وأولوٌات القبول
ال ٌجوز استرداد قٌمة المظروؾ بؤي حال من األحوال .
ٌجوز أن ٌكون الضامن هو ولى األمر وبشرط أن ٌكون من العاملٌن بالدولة .
فى حالة فقد أو إتالؾ المظروؾ ٌتحمل الطالب قٌمته .
ال ٌتم استالم المظروؾ فى حالة نق ص البٌانات وعدم وضع األختام .
ٌحتفظ الطالب ببطاقة الضامن وٌقوم بتقدٌمها لدى قبوله بالمدٌنة المسكن علٌها
وهذا شرط أساسً لتسكٌنه .
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خلؾ كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا بشبٌن الكوم .
خلؾ كلٌة التربٌة بالبر الشرقً بشبٌن الكوم .
أمام مسجد الزناتً – أو طرٌق مٌت خاقان بالبر الشرقً بشبٌن الكوم
.
خلؾ كلٌة الهندسة االلكترونٌة ..

عمل اشتراكات المواصالت للطالب المقٌمٌن خارج المدٌنة .
عمل بطاقات إثبات شخصٌة وكارنٌهات
( ٌراعى أهمٌة استخراج كارنٌه الكلٌة وذلك الستخدامه الدابم ) .
إعطاء شهادات إثبات القٌد .
إخالء الطرؾ للطالب المحولٌن والخرٌجٌن .
استخراج شهادات التخرج للخرٌجٌن .
استخراج السجل الدراسً لتقدٌر األربع سنوات باللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة .
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االسم
د /محمد شوقى عبد العال

االسم
نجالء محمود جمال الدٌن
محمد محسن أحمد
مجدى مصطفى محمود
حسن سلٌمان حسن
محمد عبد الحمٌد أحمد

االسم
ؼادة محمد إسماعٌل
مصطفى صبحى أحمد
أنٌسه رضا الجمال
صفاء حسن على

المسمى الوظٌفى
مدٌر عام الكلٌة

المسمى الوظٌفى
أخصابى مشترٌات
أخصابى مشترٌات
أمٌن مخزن المستدٌم
كاتب شطب المستدٌم
أمٌن مخزن المستهلك +معاون الكلٌة

المسمى الوظٌفى
باحث شبون أفراد
محاسب (كادر عام)
باحث خدمة مواطنٌن
باحث شبون أفراد
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االسم
ماٌسة مبروك محمد
نهال سعد الدٌن صادق
محمد عبد العزٌز السٌد
هوٌدا عبد المنعم
سمر أحمد محمد
أسماء عمر سلٌمان

المسمى الوظٌفى
أخصابى إجتماعى ثانى
أخصابى إجتماعى ثالث
باحث شبون تعلٌم ثالث
اخصابى خدمة مواطنٌن
أخصابى إجتماعى ثالث
باحث شبون تعلٌم ثالث

االسم
محمد الؽنٌمى محمد رزق
رضا محمد قطب
فتحى نسٌم فارس

المسمى الوظٌفى
عامل خدمات معاون
عامل خدمات معاون
عامل خدمات ممتاز

االسم
سماح عبد الخالق على
شٌماء بالل محمد على
احمد عبد الستار ذكى

المسمى الوظٌفى
محاسب
محاسب
فنى ورشة رابع
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االسم
شرٌؾ عبد الستار أبو شادى

المسمى الوظٌفى
كبٌر أخصابٌٌن دراسات علٌا

االسم
عبٌر الطوخى
سعد أبو السعود فاضل
والء كمال محمود النحاس
منال نور الدٌن أحمد

المسمى الوظٌفى
كبٌر أخصابٌٌن رعاٌة الشباب
أخصابى رٌاضى ثان
أخصابى إجتماعى ثالث
اخصابى إجتماعى ثالث

االسم
احمد فاٌز مصطفى
ناصر ذكى ابراهٌم
أحمد ذكى فرج
شرٌؾ ابراهٌم عبد القادر

المسمى الوظٌفى
باحث شبون أفراد ثالث
فنى صٌانة وتشؽٌل رابع
فنى صٌانة وتشؽٌل رابع
فنى صٌانة رابع
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االسم
أسماء منصور إبراهٌم
سمر عبد العزٌز محمد

المسمى الوظٌفى
أخصابى مكتبات ثالث
أخصابى إجتماعى ثانى

االسم
عبٌر فتحى السٌد
دعاء أحمد الملٌجى

المسمى الوظٌفى
أخصابى مكتبات ثالث
أخصابى مكتبات ثالث

االسم
نورهان شرٌؾ متولى

المسمى الوظٌفى
اخصابى عالقات عامة ثالث

االسم
مرٌم عبد الحافظ منصور

المسمى الوظٌفى
كاتب شبون ادارٌة

االسم
عصمت عبد العظيم جاب هللا
رضا إبراهيم حافظ

المسمى الوظيفى
باحث شئون تعليم ثان
أخصائى مكتبات ثانى
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االسم
مهندسة هناء ابراهيم الديب

االسم
محمد عبد الحميد فاضل

المسمى الوظيفى
مهندسة إليكترونيات

المسمى الوظيفى
اخصائى عالقات عامة ثالث

شكاوى الطالب تستقبل من خالل:
صناديق شكاوى الطالب (األقسام العممية -أمام وحدة الجودة -وكيل الكمية المختص).
رؤساء األقسام العممية مباشرة إما كتابة واما شفاىة.

من خالل إجتماعات الريادة مع السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس بالمجموعات
الطالبية.
تتشكل لجنة تمقي الشكاوى من:
أ.د /عميد الكمية (رئيسا)
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مدير وحدة ضمان الجودة
مدير عام الكمية

عضو من الشئون القانونية

 كتابة الشكوى بوضوح ومرفق معيا مايثبتيا إن أمكن.
 يراعي كتابة بيانات صاحب الشكوى (االسم رباعيا– اإلدارة التابع ليا – رقم التميفون
– البريد اإللكتروني) وذلك لسرعة التواصل بين أعضاء المجنة وصاحب الشكوى.

 يتم فتح صناديق الشكاوى لتجميعيا وفحصيا وتسميميا رسميا لكل جيات
االختصاص بواسطة لجنة تمقي الشكاوى.

 تتمقي لجنة الشكاوى الرد مكتوب ومرفق مع صورة من الشكوى في خالل اربعة أيام
من تاريخ تسميميا إلى جية االختصاص

يخطر الشاكي بنتيجة البت في شكواه ويسمح لو بالطعن عمى نتيجتيا في خالل

أسبوع من تسممو نتيجة الرد عمييا.
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ال ٌستخدم أدوات الؽٌر الشخصٌة وأرجوك ال تدع أحد ٌستخدم أدواتك الشخصٌة
حتى فً محٌط األسرة والمقربٌن جداً (مثل أمواس الحالقة– فرش األسنان – … الخ)
أي كل ما ٌمكن أن ٌحدث خدش للجلد أو الؽشاء المخاطً .
عند ذهابك إلً صالون الحالقة تؤكد من سالمة األدوات المستخدمة وٌفضل
استخدام أدواتك الخاصة كلما أمكن ذلك .
عند ذهابك إلً طبٌب األسنان تؤكد من تعقٌم األدوات قبل استـخدامها معك واحر ص
على أن تؤخذ معك كوب بالستك خا ص بك
ال تشترى الحقن البالستٌكٌة إال من الصٌدلٌة وهى تستـــخدم مره واحدة فقط ال
ؼٌر _ ثم تخل ص منها بطرٌقه آمنة حفاظا على سالمة اآلخرٌن
ٌنصح بؤخذ التطعٌم المتوافر ضد الفٌروس الكبدي ) ( وهو ٌعطى فً صورة
ثالث جرعات .
تؤكد من سالمـة ومصادر المؤكوالت والمشروبات لتجنب اإلصابة بالفٌروس
).
الكبدي )
الممارسات الجنسٌة الشاذة والمحرمة تنقل الكثٌر من األمراض .
استشر الطبٌب عند شعورك بؤي أعراض ؼٌر طبٌعٌة .
تذكر دابما بؤن الوقاٌة خٌر من العالج

م ،وهو ٌنتمً إلى
) فً
تم اكتشاؾ فٌروس كورونا المستجد
مجموعة الفٌروسات نفسها التً تضم الفٌروس المسبب للمتالزمة التنفسٌة الحادة
الوخٌمة (سارس) وبعض أنواع من نزالت البرد الشابعة

من بٌن األعراض الشابعة التً تشٌر إلى اإلصابة بالفٌروس والتً تظهر على الجهاز
التنفسً :الحمى الشدٌدة ،والسعال ،والنهجان ،وصعوبة التنفس .وحٌث إن األعراض
تتشابه مع أعراض اإلنفلونزا أو نزالت البرد العادٌةٌ ،جب إجراء اختبار للتؤكد من
) .وٌمكن أن تتسبب اإلصابة فً حدوث
اإلصابة بفٌروس كرورنا المستجد (
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التهاب ربوي ،والمتالزمة الربوٌة الحادة الوخٌمة ،وفشل كلوي ،وقد تصل
المضاعفات إلى الوفاة فً حاالت اإلصابة الشدٌدة
تنتقل العدوى عن طرٌق االتصال المباشر برذاذ الشخ ص المصاب (الذي ٌنتشر عن
طرٌق السعال والعطس) ولمس األسطح الملوثة بالفٌروس .وٌعٌش الفٌروس على
األسطح لساعات عدٌدة ،إال أنه ٌمكن القضاء علٌه باستخدام المطهرات البسٌطة

استخدم الصابون والمٌاه أو أي منظؾ ٌدوي ٌحتوي على الكحول لمدة ال تقل عن

حافظ على مسافة ال تقل عن متر (ثالثة أقدام) بٌنك وبٌن أي شخ ص تظهر علٌه
أعراض نزالت البرد أو أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا.
تجنب لمس عٌنٌك وأنفك وفمك .قم بتؽطٌة فمك وأنفك بذراعك أو باستخدام مندٌل
ٌستخدم لمرة واحدة عندما تشعر بالرؼبة فً السعال أو العطس.
بادر باالتصال بطبٌبك أو الجهة الصحٌة المختصة فً أسرع وقت إذا كنت تعانً ،أنت
أو أحد أفراد أسرتك ،من الحمى ،والسعال ،وصعوبة التنفس .واتبع التوجٌهات التً
تصدرها الهٌبة الصحٌة المحلٌة.
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للتواصل مع إدارة رعاٌة الشباب ٌرجى التكرم بزٌارة صفحاتنا علً موقع التواصل
Face Bookاالجتماعً

https://www.facebook.com/groups
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9

7

كؾؿةّالِقدّاألدًاذّالدكًورّ/سؿقدّالؽؾقة

11

8

كؾؿةّمدورّسامّالؽؾقة ّ

11

9

نيذةّتارخيقةّسنّحمافظةّا٘ـوفقة ّ

13

11

نيذوّسنّّجامعةّا٘ـوفقة ّ

16

11

ردالةّإامعة ّ
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