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مقدمـــة

به  الدليل ليكون مرشدًا تبدأون  إعتزاز نقدم لكم هذا  بكل فخر و 
يف أوىل سنوات املرحلة الجامعية ونرجواالهتمام بقراءتة جيدًا حيث 
واالقسام  بالكلية  الدراسة  نظام  عن  املعلومات  من  كثري  يتضمن 
العلمية  باإلضافة للتعرف على كافة االنشطة  والخدمات التي تقدم 
لكم من خالل  االدارات  املختلفة التي تتعاملون معها خالل سنوات 
نحو  واجبات  من  عليكم  وما  حقوق  من  لكم  ما  ومعرفة  دراستكم 

الكلية والجامعة لخدمة بلدنا العزيز

مع خالص تحيات إدارة رعاية الشباب
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تتوجه أسرة كلية االعالم عميدًا ووكالء وأعضاء هيئة التدريس وهيئة 
معاونه وهيئة إدارية وطالب، بالشكر والتقدير للسيد األستاذ الدكتور / 
عادل السيد مبارك  رئيس الجامعة على دعمه املتصل للكلية ، وإيمانه 
العميق بأولوية تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها وصوال ملستوى عالي 
األكاديمي  األداء  على حسن  ايجابيا  ينعكس  بما  والكفاءة  الجودة  من 

واإلداري بالكلية .
نانسى   / الدكتور  األستاذ  السيد   ، النواب  للسادة  بالشكر  نتوجه  كما 
اسعد   نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب , والسيد األستاذ 
الدراسات  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  القاصد  فرج  أحمد   / الدكتور 

العليا
و السيد األستاذ الدكتور / عبد الرحمن الباجورى  نائب رئيس الجامعة 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة الذين كان لسيادتهم جميعًا الفضل 
اإلداري  للجهاز  ملا  وأيضا  مجاله  يف  كل  للكلية  املتصل  الدعم  تقديم  يف 
بالجامعة من فضل يف استمرار الدعم للكلية لهم منا جميعًا كل الشكر 

والعرفان بالجميل متمنني لهم دوام التوفيق والتقدم.

أسرة الكلية
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تهنئـــة

معاىل الوزير السيد االستاذ الدكتور/ 
عادل مبارك رئيس الجامعة

يسعدنا بكل الحب والتقديــر أن نهنئ سيادتكم

االستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادةأعضاء هيئة التدريس 

والســادة الزمالء والعاملني بالكليــة وأبناءنا طالب وطالبات كلية 

االعالم  جامعــة املنوفيــة بالعام الجامعى الجديد 2021/2020

راجني من اللة  عز وجل أن يسدد خطانا إرضاء لوجهه الكريم

مع خالص األمنيات بمزيد من النجاح والرقى .

إدارة رعاية الشباب
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قرار وزارى رقم )2441( بتاريخ2020/8/5
فى شإن بدء الدراسة بكلية االعالم جامعةاملنوفية

          ---------------------------------------------------------------------
وزير التعليم العاىل والبحث العلمى وريئس املجلس األعلى للجامعات.

الجامعات  تنظيم  شأن  فى   1972 لسنة   )49( رقم  القانون  على  االطالع  بعد   **
والقوانيناملعدلة له0

التنفيذية  )809( لسنة 1975 بإصدار االئحة  الجمهورية رقم  ** وعلى قرار ريئس 
لقانون تنظيم الجامعات والقرارت املعدلة له 

أحكام  بعض  بتعديل   2017 لسنة  رقم)1951(  الوزراء  مجلس  ريئس  قرار  وعلى   **
كليات  اىل  االعالم  كلية  بإضافة  الجامعات  تنظيم  لقانون  التنفيذية  االئحة 

جامعة املنوفية0
**وعلى تقرير الجنة املشكلة للنظر فى مدى إمكانية بدء الدراسة بكلية االعالم 

جامعة املنوفية0
**وعلى قرار املجلس االعلى اللجامعات بتفويض السيد الدكتور وزير التعليم العاىل 

بإصدار القرارات الوزارية ببدء الدراسة للكليات الجديدة بتاريخ02020/5/16قرر

 )املادة الألوىل(
الجامعى  العام  من  بدء  املنوفية  جامعة  االعالم  بكلية  الدراسة  بدء  على  املوافقة 

2021/2020
)املادة الثانية(
- على جميع الجهات املختصة تنقيذ هذا القرار

وزير التعليم العاىل والبحث العلمى وريئس املجلس األعلى للجامعات
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أبنائي وبناتى طالب وطالبات 
جامعــــــــة املنوفيـــــــــة األعــــــــــزاء
------------------------------------------

والتطلعات  باإلنجازات  سعيدًا  عامًا  جديد؛  دراسى  بعام  اهنئكم 
املصرية  بالجامعات  اقرانكم  الطليعة بني  دائمًا فى  فأنتم  الكبرية، 
ومن  الجامعية،  واملبادئ  القيم  على  والحفاظ  االلتزام  حيث  من 
فصارت  فيكم  تتجسد  يوميًا  اراها  التى  والوطنية  االنتماء  حيث 

الحصن األمني لوطننا الغاىل مصر. يسعدني بهذه املناسبة أن أرحب بأبنائي الطالب 
الذين  أبنائي  أهنيء  كما  املنوفية،  جامعة  ومعاهد  بكليات  التحقوا  الذين  والطالبات 
اجتازوا العام الدراسي املاضي بنجاح  وتفوق. وأتقدم أيضًا بالشكر الجزيل إىل السادة 
أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملني على مابذلوه من جهود مخلصة فى تعليم أبنائنا 
الطالب والطالبات، والشكر موصول أيضًا لآلباء واألمهات الذين كان لهـم الـدور األك

ـــرب.                                           
امللقاة على عاتقكم. كونوا  اليوم تحديات جسيمة فكونوا على قدر املسئولية   نعيش 
منشات  على  موتمنني  محافظني  كونوا  وانشطتكم،  دروسكم  فى  مثابرين  مجتهدين 
الوطن  هذا  امن وسالمة  يهدد  ان  يمكن  لكل خطر  منتبهني  يقظني  كونوا  جامعتكم، 
الغاىل علينا جميعًا. فانتم املستقبل الواعد الذى ننتظره ونضع فيه ثقتنا وامالنا، فكونـــوا 

فــــى املوعـــــد وال تحيــــــدوا عــــــن رسالتكــــــم الساميـــــــة ابـــــــدًا.
فجامعة املنوفية تزخر بنخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 
وجهاز  إداري متمرس يتفانون ميعًا فى خدمتكم، كل فى موقعة، ويقدمون لكم الخدمة 
التعليمية إلدارية املتميزة وفقا الفضل معايري األداء الجامعى، وال يبخلون عليكم بالنصح  
املستقبل  فى  شانه  ورفعة  الوطن  هذا  على  لحفاظ  امانة  سيتوىل  من  ألنكم  واإلرشاد 

القريب. فإليهم وإليكم كل الشكـــــر والتقديـر.   

كلمة معاىل الوزير السيد األستاذ الدكتور/عادل السيد مبارك 
رئيس الجامعة 
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كما أطالبكم ابنائي وبناتى ان تتخذوا  من أساتذتكم  قدوه حسنة فى العلم واألخالق 
الحميدة وان تدركوا جيدًا ان مرحلة الجامعية هى مرحلة ثقل املهارات العلمية والقيم 
األخالقية، فهى حقًا بوتقة صنع رجال ونساء املستقبل . فكونوا مجدين، مجتهدين وال 
اىل غري رجعة. فال ترتددوا  ايديكم  اللحظة من بني  تلك  فتتسرب  تغفلوا  او  تتكاسلوا 
نتأخر عنكم  املوعد، ال  فى  اان شاء اهلل  واملشورة، فستجدوننا جميعًا  العلم  فى طلب 
والدروس  املحاضرات  بحضور  واالنتظام  الوقت  بتنظيم  جميعا  أنصحكم  لذا،  أبدًا. 
ملمارسة  أيضًا  أدعوكم  كما  للكلية.  األكاديمية  التكليفات  وجميع  والتدريبات  العملية 
جميع األنشطة الطالبية ) ثقافية ورياضية واجتماعية وفنية...... الخ( واملشاركة املجتمعية 
التى  تنمي روح التواصل بني الجامعة واملجتمع الخارجي. كل ذلك سيساهم يف تنمية 
مواهبكم وصقل شخصيتكم وتنمية روح االنتمـاء وتحقيـق الذات والتعلم مدى الحياة 
لقد خطت جامعة املنوفية خطوات واسعة فصارت اليوم صرحًا تعليميًا وبحثيًا عمالقًا 
حيث أضفنا ابنية تعليمية جديدة، استكملنا النواقص من املعامل وقاعات الدرس، وزودنا 
املوجود منها باحدث الوسائل التعليمية والبحثية، وأنشأنا كليات جديدة، واستحدثنا 
برامج تعليمية متميزة لضمان أفضل بيئة تعليمية ممكنة لكم. وهنا أود أن أؤكد أن العمل 

مازال مستمرًا ومازالت التحديات قائمه ومازال هناك الكثري من العمل ينتظرنا .
كلى ثقة ويقني فيكم أيها األبناء األعزاء ان تكونوا فى املوعد وتتحملوا املسئولية كاملة 

لتصبحوا بناة هذا الوطن وصناع قراره فـى املستقبل القريب. 
عاشت جامعة املنوفية ، وعاش وطننا الغالي مصر.

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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أبنائى وبناتى الطالب
------------------------------------------

 باكورة دفعات كلية االعالم اهنئكم واهنئ شعب املنوفية بافتتاح 
فمنظومة   2021/2020 الجامعى  للعام  املنوفية  بجامعة  االعالم  كلية 
أبنائنا  امكانياتهامسخرة لخدمة  واحد وكل  الجامعة تعمل ككيان 
والفكر واإلبداع بما تملكه من  العلم  الطالب واملجتمع فهى منارة 
علماء وباحثني فهى منافذ اإلشعاع الفكرى واملعرفى وتقوم بإعداد 

الثروة البشرية لتحقيق أمل الوطن والرفاهية0
مرحلة  إىل  وانتقالكم  الجديدة  كليتكم  فى  بكم  ارحب  أن  يسعدنى  الطالب  ابنائى 
الكلية أن يكون ركيزة االهتمام هو  جديدة وهى املرحلة الجامعية وندائى لكل طالب 

متابعة املحاضرات والدروس العملية واالنشطةالتعليمية املختلفة
كثرية  ألسئلة  إجابات  من  به  ملا  ودقة  بعناية  الدليل  هذا  قراءة  أرجو  الطالب  أبنائى 
املشاركة  اىل  ادعوكم  اىل  الدراسة كما  به طوال سنوات  أذهانكم واإلحتفاظ  تطرأ على 
الفعالة فى األنشطةاملختلفة)الثقافية والرياضية والفنية وغريها000( واملنافسة على إحراز 

البطوالت واملراكز األوىل على املستوى الكلية والجامعة
أبنائى وبناتى الطالب 

أدعوكم اىل املحافظة على كليتكم من أبنية وتجهيزات مختلفة فهى من أجلك ومن أجل 
زمالئكم القادمون كما ادعوكم ايضا على املحافظة على نظافة الكلية،وال ترتد فى التوجه 

للمسئولني أو مواجه اى مشكلة فنحن جميعا هنا من أجلك
كما أتوجه بخالص الشكر للسيد أ0د/عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
والعاملني بها لدعمهم املتواصل للكلية وفقنا اهلل جميعا ملا فية الخري والعمل على رفعه 

ونهضة وطننا الحبيب مصر0
مع تمنياتى بالتوفيق،،،

كلمة معاىل السيد األستاذ الدكتور/ نانسى يوسف أسعد
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب
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أبنائى طالب وطالبات
كلية اإلعالم  جامعة املنوفية

------------------------------------------
بداية يسعدنى ويشرفنى أن أهنئكم بأنتسابكم ألول كلية إعالم 
فى أقليم الدلتا وأهنئ شعب محافظة املنوفية بإفتتاح كلية اإلعالم 
كليات  لباقى  وإنضامها   2021/2020 الجامعى  املنوفيةللعام  بجامعة 
االستاذ  السيد  الوزير  ملعاىل  والتقدير  بالشكر  متوجها  الجامعة 

الدكتور/عادل  مبارك رئيس الجامعة على ما بذلة من جهود كبرية لكى تلحق الكلية 
التعليم  بالعام الجامعى الحاىل والشكر املوصول لجميع قيادات الجامعة وقطاع شئون 
والطالب ممثال فى معاىل االستاذة الدكتورة /نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون 
التعليم والطالب  0 بنائى الطالب يسعدنى الرتحيب بكم فى كليتكم الجديدة كلية 
اإلعالم لقد بذلتم الجهد العاىل فى الشهادة الثانوية العامة لكى يتحقق حلمكم االتى 
من هذة الكلية لذا أرجوا أن ينصب إهتماكم على متابعة املحاضرات واالنشطة التعليمية 
املختلفة مع الحرص والحفاظ على ما تتضمن الكلية من أجهزة ومعامل للتدريب على 
إقليم  فى  االكاديمى  االعالم  منارة  الوليدة  كليتكم  لكم  هنيئأ  العلمية  االنشطة  كافة 

الدلتا ومحافطة املنوفية املميزة بتفرد أبنائها فى جميع املجاالت . 
كل التوفيق لقيادات جامعتنا الحبيبة جامعة املنوفية

وتحيا مصر وطننا الحبيب
حفظ اهلل مصر قيادة وشعبا

كلمة السيد االستاذ الدكتور/ عبد الجواد سعيد محمد ربيع 
عميد الكلية 
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االخوة واالخوات 000 طلبة وطالبات الكلية 
------------------------------------------

إنة لشرف عظيم ىل ان أتقدم بكلمتى فى دليل كلية االعالم االول 
للعام الجامعى 2020/  2021  واتوجة فيها بخالص الشكر والتحية لقادة 
الجامعة وقدوتها االدارية الذين لم يدخروا وسعا فلهم منا جزيل 

الشكر 
على دعمها الكامل للكلية فى بداية نشأتها وكلمة حق لوال ارادتهم 

فى ظهور هذا الصرح للنور ماكان لة الظهور  وال أننا على يقني تام بأن الشباب الجامعى 
يمثلون الصفوة املمتازة من أبناء املجتمع املصرى ملا يمتازون بة من الذكاء والقدرة على 
التفكري الناقد البناء الذى ظهر حاليا فى قائمة الشباب من تقديم نموزج أشاد بة العالم 
فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 بما يعكس قدرتهم على قيادة املجتمع نحو االفضل 
وانطالقا مما سبق حرصت جامعة املنوفية على إنشاء هذا الصرح املتميز املتكامل بتوفري 
كافة االمكانات لخدمة الطالب أكاديميا وعلميا فحافظوا على هذا الصرح وواظبوا على 
الدراسية  والقاعات  املبنى  الحفاظ على  باالضافة  العلمية  والدروس  املحاضرات  حضور 

وحققوا أهدافكم بالتميز والتحصيل الدائم للمحاضرات واملواد العلمية 

مع تمنياتى لكم بدوام التميز والتفوق

    كلمة السيد الدكتور / محمد شوقى عبد العال
 أمني الكلية 



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

دليل الطالب الجامعى 142021/2020



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

15 دليل الطالب الجامعى 2021/2020

محافظة املنوفية من املحافظات التي لعب التاريخ والجغرافيا دورا هاما يف خلق شخصية 
متميزة لهذه املحافظة فقد أطلق اسم املنوفية نسبة إىل مدينة منوف وهى مدينة فرعونية 
قديمة اسمها«برينوب » اى بيت الذهب حيث كان يوجد بها مناجم للذهب ثم أصلح 
اسمها القبطي »بانوفيس« وبعد الفتح االسالمى ملصر قلبت الباء ميم يف اللغة العربية 
منوف  بالعامية   تنطق  أصبحت  املتعافية  األجيال  مدار  وعلى   « »مانوفيس  فأصبحت 
الفتح االسالمى  منذ  املنوفية  »مانوفيس« وظلت منوف عاصمة إلقليم  اختصار السم 
حتى  1826 مثم نقل محمد على عاصمة املديرية من منوف إىل مدينة »شبني الكوم » 

لتوسط  موقعها بني إنحاء املديرية
 

ملعلومات األساسية :
من  تحدها  ودمياط  رشيد  فرعى  بني  الدلتا  جنوب  يف  املنوفية  محافظة  تقع   : املوقع 
الشمال القليوبية ومن الغرب محافظة البحرية وهى على شكل مثلث راسة يف  الجنوب 

وقاعدته يف الشمال   

نبذه عن محافظة املنوفية
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املساحة : تبلغ املساحة الكلية ملحافظة املنوفية.24992كم  
التقسيم االدارى : تنقسم محافظة املنوفية إىل عدد 10  مراكز إدارية و10  مدن على النحو 
التالي )شبني الكوم _ اشمون _الباجور_ قوسينا_منوف_ بركة السبع _الشهداء _تال 
_سرس الليان _السادات ( وتضم عدد 3 حي و7 وحدة محلية قروية و 315 قرية تابعة 

و1034 كفر ونجع وعزبة .
مؤشرات التنمية : متوسط الدخل السنوي لألسرة 24310,7ج.م متوسط نصيب الفرد من 

الد خل السنوي لألسرة 54980,4ج.م  
متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة 4910,2 ج.م متوسط  نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي 

لألسرة 4910,2 ج.م 
السكان  : تبلغ عدد سكان املحافظة نحو 2,8   مليون نسمة يف   2014/1/1  

الطرق واملواصالت : ترتبط محافظة املنوفية باملحافظة األخرى بشبكة جيدة من الطرق 
واملوصالت

وأهمها :  الطريق الحر السادات / منوف / الباجور /بنها /العاشر /بدر طريق شبني الكوم 
/طمالى تربطه بطريق كفر داود / السادات املزدوج طريق منوف /العراقية تربطه بطريق 

شبني الكوم /السادات .
املناطق الصناعية : 

منطقة قويسنا ( 1،2،3(
املوقع : تقع شرق مدينة قويسنا على بعد 2 كليلو مرت من طريق مصر /إسكندرية الزراعي 

املنطقة  الصناعية بمدينة السادات :
ملوقع مدينة السادات على طريق القاهرة /اإلسكندرية الصحراوي 

النشاط الصناعى : يوجد بمحافظة املنوفية  صناعات كربى مثل صناعة الغزل والنسيج 
والحديد والصلب والسرياميك 

 وتنتشر بأرجاء املحافظة العديد من الصناعات الصغرية التى تنفرد بها املنوفية  مثل 
صناعة السجادو الحرير بقرية ساقية أبو شعرة الذى يصدر إىل الخارج وصناعة املشغوالت 

الصدفية
 أهم الصناعات بمحافظة املنوفية  الصناعات الغذائية ،الورقية،الهندسية،الدوائية،بمنط

قة مبارك الصناعية



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

17 دليل الطالب الجامعى 2021/2020



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

دليل الطالب الجامعى 182021/2020

أنشأت جامعة املنوفية بالقانون رقم 93 الصادر يف 14 أغسطس عام 1976 ومقرها مدينة شبني 
الكوم

القاهرة. وقد أنشئت  بُعد 75كم شمال محافظة  الدلتا، على  املنوفية يف وسط  تقع محافظة 
جامعة املنوفية بالقرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1976م الصادر يف 14 أغسطس 1976م، وأنشئ 
فرع جامعة املنوفية بمدينة السادات بالقرار رقم 267 لسنة 2006م، ويف عام 2013م صدر القرار 
الجمهوري رقم 180 لعام 2013 باستقالل فرع الجامعة بالسادات ليصبح جامعة مستقلة باسم ) 

جامعة مدينة السادات( والتي تضم ست كليات ومعهدَين.
وتضم جامعة املنوفية اآلن 14 كلية ومعهدًا، موزَّعة على مُدن املحافَظة ] شبني الكوم – منوف 

– أشمون – بركة السبع[ كالتالي: مدينة شبني الكوم، تضم : 
مبنى اإلدارة العامة للجامعة : ش جمال عبدالناصر البحري، أمام االستاد الرياضي.  -

القومي-املستشفيات  الكبد  معهد   – التمريض   – الطب  كليات   (0: يضمّ  بي،  الطِّ املجمع   -
الجامعية.-العلوم التطبيقية – طب االسنان (

- مجمع الهنْدَسَة، يضم : كلية  الهندسة،- كلية الصيدلة - مبنى املكتبة املركزية الجديدة 
)تحت اإلنشاء(.

- مجمع الكليات النََّظريَّة : يضم كليات ) التجارة – اآلداب-الحقوق- العلوم –الحاسبات 
واملعلومات – االعالم (، ومطبعة الجامعة.

الطب  املنزلي-  االقتصاد   – الرتبية  )الزراعة-  كليات  يضم   : الشرقي  الرّب  كليات  - مجمّع 
رعاية  الجامعة،  ُفندُق  الجامعية،  امُلدُن  الطبيّة،  اإلدارة   ،) الرياضية  الرتبية   – البيطرى 

الشباب، املكتبة املركزية )الحالية(.
1 -مدينة منوف: تضم كلية الهندسة اإللكرتونية.

2- مدينة أشمون: تضم كلية  الرتبية النوعية.2
3- مدينة بركة السبع : تضم وحدة تجارب بحوث اإلنتاج الحيواني بقرية طوخ طنبشا، مع 
طالبا   55,000( الجامعة  طالب  عدد  ويبلغ  البيطري.  الطب  كلية  إلنشاء  األساس  حجر  وضع 
وطالبا(، كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس )3350 عضوا(، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة املعاونة )1314 

عضو هيئة معاونة( كما يبلغ عدد العاملني بالجامعة) 11664(.
وتبدأ الدراسة هذا العام يف كلية جديدة  : كلية ااالعالم 2021/2020

كما تعتزم الجامعة إنشاء عدد من الكليات على املدى املتوسط، وهي: كليات: اآلثار – الذكاء 
اإلصطناعى  –األلسن. وعلى املدى البعيد تعتزم الجامعة إنشاء كليات: الطاقة املتجددة  ُكل 

هذا يهيئ جامعة املنوفية لتكون بحقّ منارة للمعرفة يف وسط الدلتا.

نبذه عن جامعة املنوفية
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لجامعة املنوفية رسالة سامية تتمثل يف:
اإلسهام يف البناء العلمي والخلقي لإلنسان والنهوض باملجتمع املحلى والقومي وتنمية املعرفة 
تعليمية  من خالل خدمات  الجديدة  والصناعية  الريفية  املجتمعات  بقضايا  املرتبطة  وخاصة 

وبحثية متميزة .
وتنهض الجامعة برسالتها إذ تكاتفت جهود وحداتها يف منظومة متكاملة سعيا وراء هدف واحد 
وبرؤيا إسرتاتيجية واحدة لدور الجامعة يف املجتمع وسبل النهوض بهذا الدور ويتحقق هذا 
التكامل ووحدة الرؤيا من خالل االلتزام العام بإسرتاتيجية واحدة متكاملة تمثل اإلطار املرجعي 
العام كل سياسات الجامعة ونشاطها وأعمال وحدتها ويعترب التحديد الدقيق للغايات العامة 
هو أهم مؤشرات النجاح لتحقيق رسالة الجامعة ويقاس مدى النهوض برسالة الجامعة وفقا 

إلسرتاتيجيتها بمقدار تحقيق هذه الغايات وتحديد الغايات العامة على النحو التالي :
1 - خريج يواكب العصر

2 - عضو هيئة تدريس متميز .
3 - إعالء القيم الجامعية واملثل العليا .

4 - مجتمع متحضر وبيئة متطورة .
5 - مكانة رفيعة للجامعة يف منظومة التعليم العالي .

6 - جهاز إداري فعال .

رسالة الجامعة
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التعليم  مؤسسات  إحدى  باعتبارها  املنوفية  جامعة  يف   : املنوفية  جامعة  رؤية  تتمثل 
العالي يف مصر تأمل أن تكون من بني الجامعات الرائدة عربيا وأفريقيا يف تنمية يف 

املعارف ورفاهية املجتمع .
من هذا املنطلق تتحدد رؤية كلية اإلعالم فيما يلى: تسعى كلية اإلعالم جامعة املنوفية 
أعلى  ،وتحقيق  الدلتا  بإقليم  املتميزة  واملكانة  الريادة  وتحقيق  الكفاءة  زيادة  إىل 

تنافسية على املستويات املحلية والعربية واألفريقية.

رؤية الكلية

تنطلق الكلية يف رسالتها من رسالة جامعة املنوفية واملتمثلة يف:
،من  الوطنى  االنتماء  وتعميق  لإلنسان  واالخلقى  واملعرفى  الثقافى  البناء  يف  اإلسهام 
خالل تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية،وفقا للمعاير املرجعية لتحيق التنمية 
املستدامة للبيئة الريفية والصناعية وكسب ثقة املجتمع بما يحقق للجامعة ميزة تنافسية 

محليا وإقليميا.
لهذا تتحدد رسالة الكلية يف:«تقدم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية تسهم يف إعداد 
خريجني متميزين مؤهلني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات املنافسة 

يف مجاالت العمل اإلعالمية واالتصالية املختلفة،مع اإللتزام بالقواعد املهنية واألخالقية0
وتطبيقاته يف  اإلعالم  بكافة مجاالت تخصص  أهدافها  تحقيق  الكلية يف  رسالة  وتربط 
االتصالية  تطبيقات  ،وكذلك  الجديد  واإلعالم  والتليفزيون  واإلذاعة  الصحافة  مجاالت 
الدبلوماسية  ومجاالت  السياسية  والدعاية  والتسويق  واإلعالن  العامة  العالقات  مثل 

والربوتوكول يف جميع مؤسسات الدولة.

رسالة الكلية
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تنطلق الهداف اإلسرتاتيجية للكلية من األهداف اإلسرتاتجية للجامعة، وتتمثل يف:
خريجني  وإعداد  جديدة  علمية  آفاق  لفتح  الهادف  املوسسى  التوسع  إىل  السعى   .1
العلمية  التخصصات  الدلتا من  وإقليم  منطقة  احتياجات  التخصصات،وسد  يف كل 

املطلوبة،وفق تطلعات ورغبات أبناء اإلقليم .
2. استيعاب الطلب املتزايد بمنطقة الدلتا على االلتحاق بأقسام اإلعالم وكلياتها يف 
الجمهورية ليكونوا يف كلية تجمعهم بمحافظةوجامعة املنوفية،واملساهمة مع مؤسسات 
واحرتافية،وفى  بمهنية  تعمل  إعالمبة  كوادر  تخريج  يف  مصر  يف  األكاديمى  اإلعالم 
ضوء قيم ومعايري أخالقية،تراعى معايري الصدق واملوضوعية واملصلحة العليا للوطن 

واملواطن0
تكنولوجيا  مجاالت  يف  الحادثة  التطورات  حديثةتواكب  دراسية  برامج  تطبيق   .3
وإدارات  اإلقليمى  اإلعالم  يخدم مؤسسات  وعامليا،وبشكل  محليا  واالتصال  اإلعالم 
املجاورة  واملحافظات  املنوفية  الدعاية واإلعالن بمحافظة  العامة وشركات  العالقات 

لها ويسهم يف حل املشكالت واألزمات التى تواجه أوقد تواجه الجتمع املحلي0 
4. املساهمة يف تطوير البحث العلمى اإلعالم األكاديمي بما يتوافر للكلية من إمكانيات 
هيئة  إلعضاء  البحثية  املساهمات  إصدارها،وكذلك  يتم  علمية  وإصدارات  وأنشطة 

التدريس يف هذا الشأن0
5. مشاركة مؤسسات املحافظة واملنطقة واملؤسسات القومية يف إجراء البحوث امليدانية 
والجامعة  الكلية  ربط  املجتمع،وكذلك  وأزمات  مشكالت  الجمهورلرصد  وبحوث 

باملجتمع املحيط0
مجال  يف  الجديدة  التدريس،يستوعب  هيئة  أعضاء  من  متميز  عمل  فريق  6.تكوين 
اإلعالم خالل السنوات القادمة،وفتح مجاالت التدريب والتأهيل اإلعالمى للخريجني 

والعاملني باملجال االتصاىل واإلعالملى بما يحقق الجودة يف األداء

االهداف االسرتاتيجية  للكلية
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- تخدم الكلية قطاعا كبريا من الطالب من أبناء محافظة املنوفية واملحافظات املجاورة 
بإقليم الدلتا،حيث ال يوجد كلية لإلعالم باإلقليم

أنباء  من  العامة  الثانوية  خريجي  من  الطالب  رغبات  استيعاب  على  الكلية  تعمل   -
كلية  بني  ما  يتوزعون  اإلعالم،حيث  بكلية  لاللتحاق  املجاورة  واملحافظات  املحافظة 
اإلعالم بجامعة القاهرة والجامعات األخرى،مما يتطلب إنشاء كلية تستوعب الطالب 
التنسيق على  الشديد فى  االقبال  الوقت تالحظ  اإلعالم وفى نفس  دراسة  راغبى 
الالزمة  التوسعات  سيحقق  الكلية  إنشاء  فإن  اآلداب،وبالتاىل  بكلية  اإلعالم  قسم 

واإلمكانيات املطلوبة إلعداد خريج متميز وبامكانيات أفضل فى التعليم والتدريب -
التوجهات  وتنوع  الطالبية  والزيادة  املؤسسي  واالتصال  اإلعالم  وسائل  فى  التنوع   -
إضافة  النوعية،وإمكانية  األكاديمية  الدراسات  التنوع فى  الدراسية يفرض حالة من 
وطالبها،والتى  الجغرافية  املناطق  واحتياجات  تطلعات  تستوعب  جديدة  تخصصات 

من بينها كلية اإلعالم0
- تعد جامعة املنوفية من الجامعات التي لها بنيتها األساسية وقدرتها وميزاتها وتاريخها 

األكاديمي الذي يسمح دائما بالتوسع يف التخصصات 0
- أهمية األعألم اإلقليمي داخل محافظة املنوفية ومنطقة الدلتا ،حيث يوجد تليفزيون 
وإذاعة وسط الدلتا،وكذلك صحافة املحافظة مثل جريدة املنوفية ،إلي جانب إصدارات 
الجامعة من صحيفة أخبار جامعة املنوفية والجريدة اإللكرتونية للجامعة000،وغريها من 
األدوات اإلعألمية األتصالية داخل اإلقليم 0وكل ذلك يحتاج إلي دعم اكاديمي وتطوير 

يتناسب مع التطوير اإلعألمي أكاديميا و مهنيا ومجتمعيا0
- حاجة اإلقليم إلي وجود كلية وهو األمر الذي يساعد يف تقليل األغرتاب و تلبية رغبات 
الطألب يف دراسة اإلعألم داخل اإلقليم الذي ينتمون إلية ،وتقليل العبء علي الدولة 
وسياسية  اقتصادية  وتبعات  سكانية  وكثافة  جامعية  مدن  من  األغرتاب  تبعات  يف 

وغريها من تلك الجوانب 0

الجدوى من إنشاء كلية االعالم
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مجتمعي  بعد  لها  دراسية  وبرامج  تنظمية  وحدات  إلنشاء  خطتها  يف  الكلية  تسعي   -
،تخدم من خأللها املجتمع املحيط ،لتعود بالنفع علي املجتمع املحلي باملنوفية واإلقليم 
الوقت  0ويف نفس  عام  املختلفة بشكل  وقضاياها  الدولة  بشكل خاص وعلي مستوي 
املتبعة  الألئحة  وفق  بها  الخاصة  اللوائح  وضع  ،وسيتم  للجامعة  للدخل  موردا  تمثل 

للوحدات  الخاصة بالجامعة والجهات املختصة ،ومن تلك الوحدات:
-مركز التدريب اإلعالمى 0

- وحدة اإلنتاج اإلعالمى0
- مركز دراسات الجمهور0

املجاالت  يف  العمل  سوق  فى  االندماج  على  قادرين  طالب  تخرج  يف  الكلية  تسهم   -
اإلعالمية واملؤسسية املختلفة،ومزودين بمهارات تتالءم مع احتياجات املجتمع املحلى 

والقومي0
- يوجد العديد من الكوادر من أنباء املحافظة والذين يعملون فى مواقع وظيفية متنوعة 
االستفادة من خرباتهم فى  يمكن  والذين  واملؤسسي  اإلعالمى  العمل  فلى مجاالت 

التدريب والتأهيل األكاديمى لطالب كلية اإلعالم0
القدرات  املحلى،وتوظيف  املجتمع  قضايا  مع  االندماج  يف  جديدة  رؤية  الكلية  تقدم   -
والخربات فى حل مشكالت املجتمع وقضاياه،من خالل الرغبة والتطلع إىل إنشاء مراكز 

مجتمعية معتمدة داخل الكلية0
- كلية اإلعالم بجامعة املنوفية هي امتداد لكليات وأقسام اإلعالم بالجمهورية،وتعمل يف 

إطار من التعاون وتبادل الخربات واالستفادة من التجارب الناجحة،من حيث:
*تقديم الدعم فى التدريب والتأهيل اإلعالمى من خالل شراكات مع كليات اإلعالم0

*هيئة التدريس وخرباتهم واالستعانة بالتخصصات غري املوجودة0
*التواصل فى املؤتمرات والفعاليات واألحداث الخاصة0

تخصصات  فى  معاونة  وعضو  تدريس  هيئة  )38(عضو  اإلعالم  بقسم  حاليا  يوجد   -
متنوعة،وهو ما يعد عنصرا فعاال فلى البدء بمتطلبات واستيعاب الطالب فور إنشاء 

الكلية0
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مجلس الكلية هو السلطة العليا يف الكلية ويشكل برئاسة العميد، وعضوية وكالء الكلية 
ورؤساء األقسام وأقدم أستاذ من كل قسم بالتناوب وأقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس 
التي تدرس  املواد  الخارج ممن لهم دراية خاصة يف  أيضا، وثالثة أعضاء من  بالتناوب 
بالكلية. ويختص مجلس الكلية بالنظر يف مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم واملتابعة 
بالكلية املتضمنة رسم السياسة العامة للتعليم بالكلية وإعداد الخطط والربامج وتنظيم 
الشئون اإلدارية واملالية. كما ينظم ويشرف على شئون التعليم والطالب والدراسات 

العليا. هذا باإلضافة إىل كل ما يحال إليه من مجلس الجامعة. 

عميد الكلية 
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية واإلدارية واملالية. ويكون مسئواًل 
عن تنفيذ اللوائح والقوانني الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس 

الجامعة واملجلس األعلى للجامعات. 

وكالء الكلية 
للكلية ثالثة وكالء يعاونون العميد يف إدارة شئون الكلية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. 
الدراسات  الكلية لشئون  ، وكيل  والطالب  التعليم  الكلية لشئون  والوكالء هم وكيل 

العليا والبحوث ، وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .

رؤساء األقسام العلمية 
يكون لكل قسم من األقسام العلمية مجلس قسم إلدارة شئونه برئاسة رئيس القسم 
الذي يشرف على الشئون العلمية واإلدارية واملالية يف القسم، وذلك يف حدود السياسة 
التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، وفقًا ألحكام القوانني واللوائح والقرارات 

املعمول بها .

مجلس الكلية
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تضم الكلية األقسام التالية:
1- قسم الصحافة املطبوعة واإللكرتونية.

2- قسم اإلذاعة والتليفزيون0
3- قسم االتصال التسويقي املتكامل0

ويجوز ملجلس الكلية وبموافقة مجلس الجامعة واملجلس األعلى للجامعات إنشاءأقسام 
جديدة تواكب املستحدثات يف علوم اإلعالموما يستجد من تطورات تكنولوجية

األقسام العلمية 
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أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بكليةاالعالم 

الوظيفةاالسمم

عميد الكليةأ0د/عبد الجواد سعيد محمد ربيع 1-

استاذا0د/ ندية عبد النبي القاضي2-

استاذ متفرغا0د رفعت محمد البدري 3-

استاذ مساعدا0م0د/ مروة شبل عجيزة 4-

مدرسد/إيمان محمد سيد 5-

مدرسد/هبة محمود عباس 6-

مدرسد/هبة الدسوقي عبد العظيم 7-

مدرسد/هويدا محمد عزوز 8-

مدرسد/ريم نجيب زناتي 9-

مدرسأمل صالح عيسي 10-

مدرسد/عاطف أحمد يوسف 11-

مدرسد/مصطفي شحاتة عطااهلل12-

مدرسد/إيناس رضوان عبد املجيد13-

مدرس متفرغ  د/عزة على عزت 14-

مدرس مساعدا/زينب عالم 15-

معيدا/مريم سليمان شوالي 16-

معيدا/أمرية الدمرداش عطية 17-

أوال: شعبة الصحافة:
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الوظيفةاالسمم

استاذ مساعد ا0م.د/ سهام عبد الخالق جمعة1-

استاذ مساعد ا0م0د/ وجدي حلمي  عبد الظاهر2-

استاذ مساعد ا.م.د/هويدا محمد رضا الدر  3-

مدرس د/هناء كمال ابو اليزيد 4-

مدرس د/ ماهيتاب محمد سمهان 5-

مدرس د/ نهي عادل هريدي 6

مدرس مساعدا/هالة صالح  بحريي7-

مدرس مساعد ا/ مروة  جمال ا لبقلي 8-

مدرس مساعدا/ زينب اشرف جويلي 9-

معيد ا/هديل متولي عليوة10-

معيدا/ سمية طارق سليم11-

ثانيا :شعبة اإلذاعة والتليفزيون :
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الوظيفةاالسمم

استاذ مساعدا0م0د/    عادل رفعت عبد الحكيم 1-

أستاذ مساعدا.م.د/ السيد السعيد عبد الوهاب2-

مدرس د/ نها انور سليمان 3-

مدرس مساعد ا/أمينة عبد الرحمن 4-

مدرس مساعد ا/ مني مصطفي همام 5-

مدرس مساعد ا/نهال سامي نوفل6

مدرس مساعد ا/اية أسامة مدني 7-

معيد ا/إيناس أبوفراج 8-

معيد        ا/إسالم صبحى إبراهيم         9-

معيدا/ غادة كمال خليل  10-

ثالثا:شعبةاالتصال التسويقى املتكامل 
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مادة1-األقسام العلمية بالكلية:
تضم الكلية األقسام التالية:

-قسم الصحافة املطبوعة واإللكرتونية.
-قسم اإلذاعة والتليفزيون0

-قسم االتصال التسويقي املتكامل0
ويجوز ملجلس الكلية وبموافقة مجلس الجامعة واملجلس األعلى للجامعات إنشاءأقسام 

جديدة تواكب املستحدثات يف علوم اإلعالم وما يستجد من تطورات تكنولوجية0 
مادة2- الدرجات العلمية:

تمنح جامعة املنوفية بناء على طلب مجلس كلية اإلعالم درجة البكالوريوس يف اإلعالم 
فى أحد التخصصات اآلتية:

- تخصص الصحافة املطبوعة واإللكرتونية0
- تخصص اإلذاعة والتليفزيون0

- تخصص االتصال التسويقي املتكامل0
مادة 3-نظام الدراسة:

فصول  ثمانى  الدراسة  املعتمدة،ومدة  الساعات  نظام  على  الكلية  فى  الدراسة  تقوم   -
دراسية بواقع فصلني دراسني رئيسيني فى العام،مدة الفصل الدراسى الواحد15 أسبوعا 
فصل  يقررإضافة  أن  الكلية  ملجلس  لالمتحانات،ويجوز  أسبوعني  إىل  إضافة  دراسيا 

دراسي صيفى اختياري مكثف0
- أن تكون الساعات العتمدة هى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن املقرر الدراسي على 

أنتعد الساعة العتمدة الواحدة بساعة واحدة نظرية أو 2 ساعة عملي0
- يبدأ التخصص يف أحد األقسام العلمية للكلية بدءا من املستوى الثانى،وللطالب حرية 
مجلس  ويعتمدها  األقسام  مجالس  تضعها  التى  الشروط  ضوء  يف  التخصص  اختيار 
من  تخصص  من  أكثر  مقررات  دراسة  للطالب  يحق  تخصص،وال  كل  حسب  الكلية 

التخصصات العامة املذكورة يف هذه الال ئحة0

الالئحة الداخلية لكلية االعالم 
 بجامعة املنوفية بنظام الساعات املعتمدة 

قواعد الالئحة ونظام الدراسة بالكلية
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- الدراسة نظامية ويعتمد نظام التدريس بالكلية على اللغة العربية،باستثناء املقررات 
املفصلة باالئحة والتى تمدكون الدراسة فيها باللغة اإلنجليزية أوإحدى اللغات األوروبية 

كما هو مفصل فى توصيفات املقررات0
مادة 4- قبول الطالب بالكلية:

- يقيد الطالب بدرجة البكالوريوس إذا كان حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما 
يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو من كليات أخرى طبقا للقواعد 

والشروط التى يضعها املجلس األعلى للجامعات0
- يجوز قبول طالب من الحاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها 
بالكلية طبقا للقواعد والشروط التى يقررها املجلس األعلى للجامعات ومجلس الكلية0

-يشرتط اجتياز الطالب اختبار القدرات الذى تطبقه الكلية وفقا لقرار املجاس األعلى 
للجامعات0

مادة 5- العبء الدراسى:
والحد  العادى هو تسع ساعات معتمدة  الدراسى  االفصل  للتسجيل فى  األدنى  الحد 
ساعات  ست  الصيفى  الفصل  فى  الدراسى  للعبء  األقصى  والحد  ساعة   18 األقصى 
معتمد-ويمكن زيادة العبء الدراسى إىل 21 ساعة فى الفصل الدراسى العادى والصيفى 
إىل 9 ساعاتفى حالة حصول الطالب على معدل تراكمي عام يزيد على 3 أوالستكمال 

متطلبات التخرج فى فصل التخرج أو الفصل السابق علية0
أما الطالب املوضوع تحت املراقبة األكاديمية )الذى يقل معدله الرتاكمى عن 204(فأنة يتم 
تخفيف العبء الدراسى له بحد أقصى 12 ساعة معتمدة حتى يتمكن من الخروج من 

حالة املراقبة األكاديمية0
مادة 6- مستويات الدراسة:

يصنف الطالب فى الكلية واألقسام العلمية املتخصصة إىل أربعة مستويات وفقا للساعات 
املعتمدة التى قاموا بدراستها كالتاىل

- املستوى الدراسى األول:يبدأبالتحاق الطالب بالكلية وتسجيله ملقرات الفصل الدراسى 
األول0

- املستوى الدراسى الثانى:يبدأ بعد اجتياز الطالب 33 ساعة معتمدة بنجاح0
- املستوى الدراسى الثالث:يبدأ بعد اجتياز الطالب 66 ساعة معتمدة بنجاح0
- املستوى الدراسى الرابع:يبدأ بعد اجتياز الطالب 99 ساعة معتمدة بنجاح0

- وال يحق للطالب التسجيل فى أحد املقرات التى تشرتط متطلبا سابقا إال إذا اجتاز 
بنجاح املقرر املطلوب للتسجيل0
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مادة7- حساب الدرجات فى املقرر والتقدم العام:
درجة املقرر الدراسى من 100 درجة يتم توزيعها وفقا للقواعد التالية:

-بالنسبة للمقررات النظرية ال يزيد اإلمتحان النهائى فيها على 50%من إجماىل درجات 
على  توزيعها  يتم  التبقية   %25 ال  إىل  باإلضافة  الفصل،  منتصف  القرر،و25%المتحان 

مشاركة الطالب فى املحاضرات واألعمال الفصلية0
-بالنسبة للمقرات العلمية فال يزيد مجموع درجات االمتحانات التحريرية فيها )نهاية 
الفصل ومنتصف الفصل( على 50% من إجماىل درجات املقرر،وبقية الدرجات يتم توزيعها 

على مشاركة الطالب فى املحاضرات واألعمال الفصلية واملشروعات التى يكلف بها0
بني  الدرجات  توزيع  إعادة  الختص  القسم  مجلس  اقرتاح  على  بناء  الكلية  -وملجلس 

االمتحانات التحريرية والتكليفات أو املشروعات العملية0
درجات  إجماىل  من   %60 الواحد  الدراسى  املقرر  فى  للنجاح  األدنى  الحد  -ويعترب 
املقرر،ويشرتط لنجاح الطالب الحصول على 30%على األقل من درجة االمتحان النهائى 

لكل مقرر0 
الجدول التاىل يوضح حساب درجات وتقديرات الطالب فى املقررات والتقدير العام 

النقاط النسبة الرمز التقدير 

ممتاز

+A4-95308% فاكثر

A%95 903,6%-اقل من

-A%90 853,4-%اقل من

جيد جدا
+B%.85 803,2%اقل من

B%80 753%-اقل من

جيد
+C%75 70208%اقل من

C%70 65206%اقل من

60204%اقل من D%65مقبول

اقل من 2,4اقل من F%60راسب
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) الجامعة  الرتاكمى )متطلبات  املعدل  التى التدخل ضمن حساب  املقررات  وفى حالة 
تحسب التغريات فيها على النحو التاىل 

الرمزالحالة
Lمستمع
Pناجح

Wمنسحب
Iغري مكتمل

Fراسب

- يعترب الطالب راسبا اذا حصل على اقل من 60% من الدرجة النهائية املتحصصة للمقرر 
الدراسى 

ويعلنها  ونهايتة  الدراسى  الفصل  منتصف  احتبارات  مواعيد  الكلية  مجلس  بحدد   -
للطالب فى موعد مناسب 

- مدة االمتحان التحريرى بنهاية الفصل الدراسى املقرر )ساعتني (
مادة 8- السجل االكاديمي 

هو الوثيقة الرسمية التى تحتوى على حالة الطالب ومدى تقدمه الدراسى وتحتوى 
التى حصل عليها،كما يحتوى السجل  التى درسها والنقاط  املقرات  على أسماء ورموز 

على املعدل الفصلى والرتاكمى،ويعتمد السجل من عميد الكلية ويختم بخاتمها0
مادة9- اإلرشاد األكاديمى:

الطالب  التدريس لكل مجموعة من  أعضاء هيئة  أكاديميا من  الكلية ملرشدا  -تحدد 
ملساعدتهم على اختيار املقررات التى يدرسونها والتسجيل فيها ورأى املرشد األكاديمي 
استشاري غري ملزم للطالب،وحسب هذا النظام الطالب هو املسئول عن املقررات التى 

يختارها ويسجل فيها حسب القواعد التى يقررها مجلس الكلية0
مادة 10- التسجيل والحذف والإلضافة:

-يقوم الطالب مع بداية كل فصل دلراسي بتسجيل املقررات الدراسية التى يختارها من 
خالل نماذج طلب التسجيل التى توفرها الكلية وفى األوقات التى يحددها مجلس 

الكلية0
-مجلس الكلية يحدد مع بداية كل فصل دراسى الحد األدنى من عددالطالب للتسجيل 
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فى كل مقرر0
-يجوز للطالب بعد إتمام إجالاءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقرا أو أكثر بالتنسيق 
مع مرشده األكاديمي ومن خالل نموذج محدد توفره الكلية،وخالل مدة الحذف واإلضافة 

التى يقررها مجلس الكلية
-ال يعترب الطالب مسجال فى املقررات األعلى إالبعد اجتيازه للمتطلبات السابقة0

مادة11- االنسحاب من املقرر
يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أوأكثربعد أخذ رأى املرشد األكاديمي بعد التسجيل 
خالل املدة التى يحددهامجلس الكلية وبشرط أال يقل عدد الساعات املسجلة للطالب 
عن الحد األدنى للتسجيل فى الفصل الدراسي الواحد،وفى هذه الحالة ال يعد الطالب 
راسبا فى املقررات التى انسحب منها ويحسب له تقدير منسحب،ويرصد فى سجله 
الألكاديمي برمز )w (  أى منسحب،وإذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفرتة 
املحددة لالنسحاب دون عذر يقبله مجلس الكلية يعترب راسبا فى املقرر ويرصد له فى 
سجله الدراسى تقدير ) f ( أى راسب، ويدخل هذا املقرر وتقديره عند حساب املعدل 
يقبله  قهرى  بعذر  بشهر  االمتحان  قبل  الطالب  تقدم  للطالب،وإذا  والرتاكمي  الفصلي 

مجلس الكلية يحتسب له تقدير منسحب0  
مادة12 املواظبة والغياب:

ال يحق للطالب دخول االختبار النهائى إال إذا حقق نسبة حضولر ال تقل عن 70% فى كل 
مقرر، وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب دون عذر مقبول 30%يكون ملجلس الكلية الحق 
يف حرمانه من دخول االمتحان النهائى،ويرصد له دلرجة صفر فى املقرر بشرط أن ينذر 
الطالب عند بلوغه نسبة غياب 10%وينذر مرة ثانية عندما تبلغ نسبة غيابه20%،وغذا تقدم 
الطالب بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية وفق الشروط املنظمة لذلك فى قانون تنظيم 
املقرر  الجامعات وقرارات املجلس األعلى للجامعات يحتسب له تقدير )منسحب(فى 

الذى قدم عنه العذر
0مادة13 حاالت املراقبة األكاديمية:

اذا حصل الطالب على متوسط معدل تراكمى اقل من )2,4( بنهاية الفصل الدراسى يوجة 
الية انذار إ2,4 اكاديمى ،ويجوز تخفيض العبء الدراسى له إىل 12 ساعة معتمدة بحد 
أقصى،وإذا لم يستطع تحقيق معدل نقاط )2,4( فى الفصل الدراسى التاىل يوجه له إنذار 
أكاديمي ثان،ويخرج من حالة املراقبة األكاديمية عند حصوله على معدل نقاط تراكمى 
)2,4( فأكثر فى أول فصل دراسى يلى ذلك،أما فى حالة بقائه تحت املراقبة األكاديمية ملدة 
ثالثة فصول دراسية أساسية يفصل،ويجوز ملجلس الكلية منحه فرصة واحدة إضافية ملدة 

فصل دراسى أساسي
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-مادة 14 الرسوب واالعادة 
- اذارسب الطالب فى مقرر اجبارى للمرة االوىل فعلية اعادة دراستة واداء االمتحان فية 
مرة احرى ويكون راسبا بصفة مؤقتة فاذا نجح فى املقرر بعد دراستة لة الدرجة الفعلية 
التى حصل عليها بما اليزيد عن الحد االقصى Dويحسب معدلة الرتاكمى على هذا 

االساس 
-اذا رسب الطالب يف مقرر اختاري فيجوز اة اعادة املقرر نفسة أو اختيار مقرر اخر بعد 
استشارة املرشد  األكاديمي علي أن تحتسب لة الدرجات الفعلية التي حصل عليها إذا 
إختار مقررا بديال يؤدي األمتحان فية ألول مرة ،وبما اليزيد عن الحد األقصي لتقدير 

.)D(إذا أعاد اإلمتحان يف نفس املقرر اإلختياري الذى رسب فية 0
-مادة 15 .احتساب املعدل الرتاكمي :

يحسب التقدير العام للطلالب الناجحني يف نهاية السنة الجامعية وكذلك التقدير العام 
للسنوات األربع )تقديرالتخرج(بالنسب نفسها املوضحة باتمادة 7 علي النحو التالي:

النسبة املئوية (مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب ×)100(
مجموع الدرجات العظمى للمقررات

اما بالنسبة للمعدل الفصلي واملعدل  الرتاكمي للنقاط فيحسب كل منهم وفقا ملا يلى:
                         مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى املقررات التى سجل فيها

املعدل الفصلى للنقاط=      -----------------------------------------------------
                                )الدرجة العظمى للمقررات املسجل فيها×2,5(

                                 مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى جميع املقررات
معدل النقاط الرتاكمى=      ----------------------------------------------------

                                                        )الدرجه العظمى ×2,5(
مادة 16-االنقطاع عن الدراسة:

-ال يعد الطالب مسجال إال بعد تسجيل املقررات وسداد الرسوم املطلوبةلذلك خالل مدة 
التسجيل والحذف واإلضافة التى يقررها مجلس الكلية0

تنظيم  قانون  فى  املقررة  القواعد  وفقا  الدراسة  عن  االنقطاع  شأن  فى  العمل  ويتم   -
الجامعات وقرارات املجلس اإلعلى للجامعات وكذلك األعذار وطلبات إيقاف القيد0

مادة 17- متطلبات التخرج:
للتخرج والحصول على درجة البكالوريوس فى اإلعالم من كلية اإلعالم بجامعة املنوفية 

يشرتط ما يلى:
-أن يختار الطالب بنجاح 131 ساعة معتمدة وتشمل األتى: 
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عدد املتطباتم
املقررات

مجموع عدد الساعات
الساعات اختياريإجبارى

متطلبات الجامعة والكلية من العلوم 1
اإلنسانية واال جتماعية واللغات

1512830

متطلبات املجال العام املؤهل 2
الرئيسى

1230640

1133841متطلبات التخصص الرئيس3
20--620متطلبات التخصص الدقيق4

4410922121املجموع

أن يتم الطالب فرتة تدريب ميدانى فى إحدى املؤسسات العاملة فى تخصصه،ويخضع 
التدريب للتقييم من جهة املؤسسة القائمة بتدريب  الطالب ومشرف التدريب بالقسم 
الغلمى،ويشرتط اللتحاق الطالب بفرتة التدريب أن يكون قد أكمل 66 ساعة معتمدة 

بنجاح.



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

37 دليل الطالب الجامعى 2021/2020

 أواًل-:متطلبات الجامعة والكلية من العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغات:
أ-املقرر اإلجبارية )22س0م(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1ARB 101)1(2-2اللغة العربية--

2ENG102)1(2-2اللغة اإلنجليزية--

3ARB103)2(2-2اللغة العربيهARB101-

4GEN1042-2مبادئ الجودة واالعتماد--

5ART105 الفنون فى  مقدمة 
--122التشكلية

6GEN1062-2التفكري العلمى--

7GEN2012-2التحرير اإلعالمىARB101-

8ENG202)2(2-2اللغة اإلنجليزيةENG102-

9GEN2032-2اإلعالم وحقوق اإلنسان-

10BOL2042-2مبادئ العلوم السياسية--

11GEN2052-2شخصية مصر--

الالئحة الداخلية لكلية االعالم 
 بجامعة املنوفية بنظام الساعات املعتمدة 
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ب-املقررات االختيارية)8س0م(:يختار الطالب أربعة مقررات فقط من املقررات التالية:

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1 MUS107222مبادئ املوسيقي--

2GEO1082-2الجغرافيا السياسية--

3PSY 1092-2علم النفس االجتماعى--

4HST 206 الحديث مصر  تاريخ 
--2-2واملعاصر

5ECN 2072-2مبادئ االقتصاد--

6GEN 2082-2فكر عاملى معاصر--
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ثانيا متطلبات املجال العام املؤهل للتخصص 

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1ART 107 التصميم اساسيات 
--223والجرافيك 

2COM101 3-3مدخل اىل االتصال--

3GOR2 220 الصحافة اىل  مدخل 
--244املطبوعة والرقمية 

4RTV 230 االذاعة اىل  مدخل 
244والتليفزيون 

--

5COM201 العالقات اىل  مدخل 
-223ENG102العامة 

6IMC 240244فكر عاملى معاصر--

7IMC 241 244مدخل اىل االعالن--

8COM2023-3نظريات االتصالCOM101-

9COM300 3-3مناهج البحث العلمىCOM202-

10COM301 223الراى العام--

--232234املجموع
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ب- املقررات االختيارية )6س0م(،يختار الطالب مقررين من املقررات التالية

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Com203 مقدمة فى الوسائط
223املتعددة

--

2Com2043-3اإلعالم التنموى--

3Com205 تشريعات وأخالقيات
3-3اإلعالم

--

4Com3023-3اقتصاديات اإلعالم--

5Com303 التوثيق اإلعالم
3-3واألرشفة

--
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ثالثا- مقررات التخصص العام)قسم الصحافة املطبوعة واإللكرتونية(

)أ(املقررات اإلجبارية9مقررات)33ساعة معتمدة( 

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Jor221244تحرير صحفىJor220-

2Jor222223وسائل األخبار العاملية--

3Jor223244املقابالت اإلخباريةJor220-

4Jor224244التصوير الصحفي--

5Jor320244التقارير اإلخبارية--

6Jor321223الصحافة االستقصائيةJor221-

7Jor322 إنتاج األخبار للوسائط
--244الرقمية

8Jor420 دراسات إخبارية
223مقارنة

--

9Jor421 إنتاج األخبار فى
244الصحافة املطبوعة

--

----183033املجموع
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من  فقط  مقررين  الطالب  معتمدة(:يختار  االختيارية:مقرران)8ساعات  املقررات  ب- 
املقررات التالة:

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Jor323 تغطية الشؤون
244الرياضية

Jor223-

2Jor324 244املراسل اإلخباريةJor223-

3Jor325تغطية الشؤون الجارية
244

Jor223-

4Rtv330 الصحافة اإلذاعية
-244Rtv230والتليفزيونية
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رابعا:مقررات التخصص الدقيق)صحافة مطبوعة(:6مقررات)20 ساعة معتمدة(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات

عملىنظرى

1Jor326223كتابة التحليل والتعليق--

2Jor327 223الصحافة اإلقليمية--

3Jor4223-3إدارة األخبار--

4jor424 تطبيقات علمية فى
-244Jor221الصحافة املطبوعة

5Jor424 اقتصاديات الصحافة
--3-3املطبوعة

6Jor425164مشروع التخرجJor423-

----20س0م1314املجموع
خامسا:مقررات التخصص الدقيق)صحافة إلكرتونية(:6مقررات)20 ساعة معتمدة( 

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Jor328223التحرير للمواقع اإلخباريةJor221-

2Jor329 223إدارةاملواقع اإلخبارية--

3Jor426223صحافة البياناتJor320-

4jor427223الصحفى الشامل--

5Jor428 تطبيقات عملية فى
-244Jor329الصحافة اإللكرتونية

6Jor429164مشروع التخرجJor428-

----20س0م1314املجموع
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 سادسا :مقررات التخصص العام)قسم اإلذاعة والتليفزيون(: 

)أ(املقررات اإلجبارية 9مقررات)33 ساعة معتمدة(                                                       

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Rtv231224التصويرالتليفزيوني--

2Rtv232 الكتابة للراديو
223والتليفزيون 

Rtv230-

3Rtv233224اإللقاء وتقديم الربامجrtv 230-

4Rtv234 224املونتاج الرقمي--

5Rtv330 الصحافة اإلذاعية
244والتليفزيونية

Rtv230-

6Rtv331 اإلخراج اإلذاعي
--244والتليفزيوني 

7Rtv332 اإلنتاج اإلذاعي
244والتليفزيوني

--

8Rtv430 الربامج واألفالم
223الوثائقية 

--

9Rtv431223كتابة السيناريوRtv232-

----33س0م1830املجموع
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)ب(املقرارات اإلختارية  :مقرران)8ساعات معتمدة(:يختار الطالب مقررين فقط من 
املقررات التالية:

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Rtv333 تصويرتليفزيوني
244متقدم

Rtv231-

2Rtv334 الراديو والتليفزيون
244علي اإلنرتنت  

--

3Rtv432مونتاج رقمي متقدم
244

rtv 234-

4Rtv433 إنتاج الوسائط
-244Com203اإلعالمية متقدم 
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سابعا:مقررات التخصص الدقيق )راديو(:6مقررات )20ساعة معتمدة(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات

عملىنظرى

1Rtv335)223الكتابة لإلذاعة )متقدمRtv232-

2Rtv336   223اإلذاعات املتخصصةRtv230-

3Rtv337223موضوع خاص يف الراديو--

4Rtv434 تطبيقات عملية يف
-244rtv332اإلنتاج اإلذاعي  

5Rtv435 223تخطيط الربامج اإلذاعيةRtv230-

6Rtv 436 164مشروع التخرجRtv434-

----20س0م1118املجموع
ثامنا :مقررات التخصص الدقيق )تليفزيون (؛6 مقررات )20 ساعة معتمدة (

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Rtv338 223الدراما التليفزيونيةRtv230-

2Rtv339   223اإلذاعات املتخصصة--

3Rtv337 شبكات التليفزيون
--223االقليمية واالملية 

4Rtv437 تطبيقات عملية فى
-244rtv332االنتاج التليفزيونى    

5Rtv438  223الربامج الحواريةRtv233-

6Rtv 439 164مشروع التخرجRtv437-

----20س0م1318املجموع
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تاسعا:مقررات التخصص العام )قسم االتصال التسويقى املتكامل(:

)أ(املقررات اإلجبتارية 9 مقررات )33ساعة معتمدة(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Imc242 االتصال التسويقى
3-3التكامل

--

2Imc243 الكتابة للعالقات
244العامة

Imc240-

3Imc244 إنتاج املواد اإلعالمية
244الراديو

Imc240-

4Imc245 بحوث االتصال
-223Com300التسويقى

5Imc340 244تخطيط الحمالتImc240-

6Imc341 244وسائل اإلعالن--

7Imc342223إدارة اإلعالنImc241-

8Imc440 اسرتتيجيات اإلعالن
244والرتويج

--

9Imc441244التسويق اإللكرتونىImc242-

----202633املجموع
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من  فقط  مقررين  الطالب  معتمدة(:يختار  )8ساعات  االختيارية:مقرران  ب-املقررات 
املقررات التالية:

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Imc246 اتصال األزمات
244واملخاطر

--

2Imc343244االتصال السياسى
--

3Imc442223التسويق االجتماع
--

4Imc443 إدارة األحداث
--244التسويقية
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عاشرا:  مقررات التخصص الدقيق)العالقات العامة(:6مقررات)20ساعة معتمدة(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات

عملىنظرى

1Imc343223العالقات العامة الرقمية--

2Imc345223بحوث العالقات العامةCom300-

3Imc346223العالقات العامة الدولية--

4Imc444223إدارة السمعة وبناء الصورة--

5Imc445 تطبيقات عملية فى
-244Imc244العالقات العامة

-164Imc445مشروع التخرج6446

----20س م1118املجموع

حادي عشر:مقررات التخصص الدقيق)اإلعالن(:6مقررات)20ساعة معتمدة(

الساعات عدد الساعاتاسم املقرركود املقررم
املعتمدة

املتطلب 
السابق

مالحظات
عملىنظرى

1Imc347223اإلنتاج اإلعالمىImc241-

2Imc348223كتابة النصوص اإلعالميةImc341-

3Imc349223اإلعالن الدوىل--

4Imc447223بحوث االعالنCom300-

5Imc448 تطبيقات فى االعالن 
-244عرب الوسائل

6Imc449164مشروع التخرجImc448-

--20س م1118املجموع



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

دليل الطالب الجامعى 502021/2020

حرصًا من إدارة جامعة املنوفية متمثلة فى الهيئة اإلدارية والتعليمية بكلية االعالم على 
أن يكون خريج الكلية ذو مهارات علمية وتطبيقية للدراسة النظرية التى يدرسها بالكلية 
ليواكب التطور املذهل الحادث فى علوم الحاسب .لذا فقد اهتمت الكلية بالتعاون مع 
إدارة الجامعة على إقامة عدة معامل متخصصة وأخرى تكميلية لتحقيق الهدف سالف 
الذكر . وكذلك تم وضع هيكل تدريبي وفني وإداري لتفعيل دور هذه املعامل وتشغيلها 
بكامل طاقتها التى صممت عليها تحت رعاية وإشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة اإلدارية بالكلية .
كما تم إعداد برنامج صيانة دورية وكذلك برنامج لتحديث األجهزة واملعدات حسب ما 
يتطلب من تطوير وذلك لضمان الجودة العالية فى األداء والسيما أن الكلية اآلن تقوم 

بتطبيق مشروع توكيد الجودة للتعليم العاىل 
وفيما يلي سنلقى الضوء على هذه االستوديوهات واملعامل ؛

1- استوديو التليفزيون 

املعامل والوحدات الخدمية بالكلية
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كنرتول التليفزيون  

2-كنرتول االذاعة 
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معمل جرافيك 1

استوديو االذاعة   
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معمل صوتيات

معمل جرافيك 2
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تم إنشاء مكتبة كلية االعالم  يف عام 2021/2020قاعة واحدة  بالدور الثالث العلوى كواحدة 
من اإلدارات الهامة يف كلية االعالم وتكتسب املكتبة هذه األهمية من خالل الدور الذي 
تقوم به يف تطوير العملية التعليمية بالكلية وهى وحدة من أهم وحدات البنية األساسية 
والباحثني  والطالب  املعاونة  والهيئة  التدريس  أعضاء هيئة  عليها  يعتمد  للكلية حيث 
اعتمادًا كبريًا وذلك ملا تقتنيه املكتبة من مصادر معلومات متعددة من كتب ومراجع ودوائر 
معارف باالضافه إىل الرسائل العلمية الجامعية وكذلك دورية علمية متخصصة فى مجال 
التنوع يف  بفضل هذا  والبحثية  العلمية  احتياجاتهم  تلبي  بذلك  اآللي وهي  الحاسب 

املصادر والتقنيات  .
-ويوجد بها كتب متنوعة خاصة باالقسام العلمية 

-الصحافة االلكرتونية والنشر 
- الدعاية واالعالن 

-عالقات عامة 
-االذاعة والتليفزيون 

-الثقافة العامة 
تم ضم شبكة املعلومات الخاصة بقواعد البيانات االلكرتونية إىل املكتبة لتساعد يف إثراء 
املجاالت  مختلف  جدًا يف  كثرية  علمية  ودوريات  كتب  من  تحويه  بما  العلمي  البحث 
لهم  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  للسادة  الشبكة  هذه  إتاحة  وتم  العلمية 
لتحقيق أقصى إفادة ممكنه من اإلمكانات التي توفرها الجامعة لهم و هذه الخدمة تمثل 

طفرة فى الخدمات املقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس من املكتبة .
والخدمات التي توفرها املكتبة للمستفيدين منها :-

1- خدمة اإلطالع الداخلي ) لجميع فئات املستفيدين (  
2- خدمة التصوير ) لجميع فئات املستفيدين ( 

والطالب  املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  للسادة   ( الخارجية  االستعارة   -3

املـكتـبـة
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والعاملني(
4- البحث يف قواعد البيانات االلكرتونية ) للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

فقط( 
5- البحث يف مقتنيات مكتبة الكلية من خالل شبكة االنرتنت 

6- البحث يف قواعد البيانات االلكرتونية العاملية ملتاحة علي االنرتنت واملشرتكة بها يف 
الجامعة من خالل الروابط التالية :-

http://dlib.eul.edu.eg/login -7
http://srv5.ealc.edu.eg/eulcv5/liba -8

9- إنشاء أرقام حساب )Accounts( للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب 
الدراسات العليا علي بنك املعرفة الحصري .

الرؤية
تسعى مكتبة كلية اإلعالم ألن تصبح صرحًا معلوماتيًا منفتحًا على العالم، وأن يكون   •

محور اهتمامها اشباع اإلحتياجات املعلوماتية للباحثني يف مجال اإلعالم. 
هيئة  أعضاء  اإلعالم،  مجال  يف  الباحثني  للطالب،  متميزة  مكتبية  خدمات  تقديم   •

التدريس واملوظفني بالكلية. 
تشجيع استخدام املعلومات وتكنولوجيا اإلتصال للطالب والباحثني يف مجال اإلعالم.   •

الرسالة
تعمل على  كما  وبثها،  املعرفة  تنمية  إىل  املكتبة  اإلعالم، تسعى  كلية  رسالة  إطار  يف   •
متطورة  معلوماتية  خدمات  وتقديم  والحديثة  املتخصصة  املعلومات  مصادر  توفري 

ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعملية التعليمية والبحثية واحتياجات مجتمع املعرفة. 
إعداد باحثني متميزين قادرين على املنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما تسعى املكتبة   •
لتقديم خدمات متميزة ليس فقط لطالب وباحثي كلية اإلعالم، ولكن للباحثني يف 

مجال اإلعالم عامة. 
بناء مجموعات متوازية ومتكاملة من املصادر الورقية واإللكرتونية، وتقديم خدمات   •

متميزة بهدف دعم متطلبات العملية التعليمية والبحثية بكلية اإلعالم. 
األهداف
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املقررات  تدعم  التي  املعلومات  مصادر  توفري  خالل  من  التعليمية  العملية  دعم   •
الدراسية. 

البحث  خطة  تدعم  التي  املعلومات  مصادر  توفري  خالل  من  العلمي  البحث  دعم   •
العلمي ملجال اإلعالم. 

تلبية اإلحتياجات املعلوماتية الحالية واملستقبلية لكافة الباحثني يف مجال اإلعالم.   •
قواعد التعامل داخل املكتبة

ترك املتعلقات الشخصية الخاصة بالعضو لدى األمانات قبل دخول املكتبة.   .1
2. اظهار كارنيه الكلية أو بطاقة اثبات الهوية عند طلبها. 

3. الهدوء التام داخل املكتبة والحفاظ على النظام. 
4. مراعاة التعليمات الخاصة بالتعامل مع كل ما تقدمه املكتبة من خدمات، مثل: )خدمة 

اإلنرتنت، البحث فى قواعد البيانات والنسخ الرقمى(. 
5. عدم محاولة الخروج بأى كتاب قبل استعارته. 

6. عدم نزع أى صفحة من صفحات الكتب أو الرسائل أو الدوريات. 
7. ترك الكتاب على الطاولة بعد اإلنتهاء منه وعدم ارجاعه إىل الرف. 

8. عدم استعمال الهاتف املحمول داخل املكتبة. 
9. عدم استخدام كامريا املحمول أو أى كامريا خاصة فى تصوير مقتنيات املكتبة. 

10. تجنب تناول املشروبات واملأكوالت داخل املكتبة. 
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مكتبة الكلية 
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شئون التعليم والطالب
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تضم الكلية إدارة لشئون التعليم والطالب والتي تهتم بكل ما يختص بالعملية التعليمية، 
وما يؤدي إىل حسن سريها وذلك تحت اإلشراف املباشر لوكيل الكلية لشئون التعليم 
والطالب الذي يعاون العميد يف هذا الشأن. وتختص هذه اإلدارة على وجه الخصوص 

بالتالي:
1 - تلقى ملفات الطالب من الطالب الجدد بأنفسهم بعد التأكد من بطاقة الرتشيح 

2 - اتخاذ إجراءات الكشف الطبي على الطالب الجدد.
3 - اتخاذ إجراءات التحويل من وإىل الكلية.بالفرقة األعلى أما بالنسبة للطالب الجدد 

فيتم التحويل عن طريق التنسيق االلكرتوني 
4 - استخراج أذون تحصيل الرسوم واستخراج بطاقات الطالب.

5 - إعداد سجالت الطالب املتفوقني، واتخاذ إجراءات صرف املكافآت املستحقة لهم.
6 - إعداد سجالت التجنيد ومتابعتها.

7 - اتخاذ إجراءات تأديب الطالب ومتابعة ما يتخذ بشأنها.
8 - إعداد جداول الدروس واملحاضرات، والتحضري لالمتحانات.

9 - اتخاذ اإلجراءات املتعلقة باملنتدبني للتدريس من خارج الكلية.
العلمية،  الدرجات  وبمنحهم  الخريجني  ملفات  بحفظ  الخاصة  اإلجراءات  اتخاذ   -  10

وإبالغ الجهات املعنية بأسماء الخريجني ونتائجهم.
11 - اتخاذ إجراءات تسليم الشهادات للخريجني وإخالء طرفهم من الكلية.

12 - إعداد كافة اإلحصائيات املطلوبة وإرسالها لشئون التعليم بالجامعة.
13 - الرد على كافة االستفسارات واملكاتبات املتصلة بشئون التعليم والطالب.

شئون التعليم والطالب 
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خدمات إدارة شئون التعليم
يمكن  للطالب  املباشرة  الخدمات  من  عدد  بتقديم  بالكلية  التعليم  شئون  إدارة  تقوم 

حصرها يف الجدول التالي :

األوراق واملستندات املطلوبةنوع الخدمة التي تؤدى للطالبم

1- بطاقة الرتشيح     2- شهادة الثانوية العامةاستالم أوراق الطالب الجدد 1
3- شهادة امليالد       4- 6 صور شخصية 

5- نموذج 2جند من مكتب االتصال العسكري 
بكلية الهندسة

6- صورة من البطاقة الشخصية ان وجدت 

إيصال سداد الرسوم الدراسية وصورة شخصيةاستخراج كارنيه الكلية2
إيصال سداد الرسوم املقررة الستخراج الشهادة استخراج شهادة قيد الطالب3

+ بطاقة الكلية
التجنيد إجراءات تأجيل التجنيد4 بطاقة  )2جند(+  التجنيد  نموذج 

)6جند(+ الدمغة + صورة الرقم القومى
طلب باسم العميد + مستند يربر العذرطلب االعتذار عن أداء االمتحان5
مستند يربر العذر طلب إيقاف القيد 6
للعذر 7 الطبية  لإلدارة  التحويل 

املرضى 
طـلب باسم العميد + مستند يربر العذر)تقرير 

طبي بالحالة املرضية 
طالب 8 بيانات  نموذج 

البكالوريوس – النموذج
دخول  تسجيل   + الغرض  لهذا  املعد  النموذج 

االمتحان
طلب عقد لجنة خاصة باالمتحان 9

داخل الكلية 
طلب باسم العميد + املستند الذي يربر عقد 

اللجنة
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األوراق واملستندات املطلوبةنوع الخدمة التي تؤدى للطالبم

استخراج بدل فاقد لكارنيه الكلية *
" بعد مرور شهر على فقدها "

طلب باسم العميد " نموذج "

التحويل من كلية إىل كلية * طلب 
بالفرقة  األعلى

طلب باسم العميد – بيان الحالة الدراسية + 
بطاقة(  أو  كهرباء  )إيصال  السكن  إثبات حالة 
جميع  وتتم  التحويل  رسوم  سداد  إيصال 
التحويالت  مكتب  طريق  عن  التحويالت 
األوىل   الفرقة  عدا  فيما  بالجامعة  املركزي 
)املستجدين ( عن طريق التنسيق االلكرتوني 

* " الطالب  ملف  سحب  طلب 
الطالب شخصيا 

طلب باسم العميد + إخالء طرف 

*طلب استخراج شهادة *
باللغة  عام  تقدير  تخرج  * شهادة 

العربية
* شهادة تخرج باللغة اإلنجليزية

باألربـع  تقـديرات  شهادة   *
سنوات إفرنجي وعربي

- صورة شخصية للخريج + إثبات شخصية + 
إيصال سداد الرسوم + إخالء طرف 

- نفس املستندات
- نفس املستندات

أ- * الطالب  نتيجة  التماسات 
 2 مادة  لكل  التماس عادي يوضع 
طابع جامعة فئة  عشره جنيهات 
فيه  الطالب  يرى  ب-التماس 

ورقة اإلجابة الخاصة به

طابع   2 وعليه  الكلية  عميد  أ.د/  باسم  طلب 
الطلبات  تقدم  جنيهات  عشرة  فئة  جامعة 
لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  أ.د/  بمكتب 

التعليم والطالب نظري مبلغ مائة جنيه 

استيفاء استمارة بيانات الطالب *
الخاصة باملدينة الجامعية  
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فرص القيد واألعذار و إيقاف القيد
للطالب الحق يف فرص القيد بالفرق األربع على النحو التالي:

فرص القيدالفرقة

فرصتان فقط ) مستجد + باق (األوىل
فرصتان من الداخل + فرصة من الخارج الثانية
فرصتان من الداخل +  فرصتان متتالية من الخارج بموافقة مجلس الكليةالثالثة
بموافقة مجلس الرابعة الخارج  من  متتالية  فرص  + ثالث  الداخل  من  فرصتان 

له  يجوز  املواد  عدد  نصف  من  أكثر  يف  ناجحا  الطالب  كان  وإذا   ، الكلية 
التقدم لالمتحان من الخارج بدون حد أقصى حتى ينجح.

للطالب الحق يف التقدم باعتذار فرصتني متتاليتني أو متفرقتني خالل سنوات الدراسة 
مجلس  من  بقرار  الضرورة  حالة  يف  ويجوز  الكلية،  مجلس  موافقة  بعد  وذلك  بالكلية، 

الجامعة الرتخيص بفرصة ثالثة للطالب.
يجوز ملجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب ملدة سنتني دراسيتني متتاليتني خالل مدة 
الدراسة يف الكلية إذا تقدم بعذر مقبول، وفى حالة الضرورة يجوز ملجلس الجامعة زيادة 

مدة وقف القيد سنة ثالثة.
االعتذار املرضى  

يف حالة رغبة الطالب االعتذار املرضى عن دخول االمتحان فعليه إتباع اآلتي :-
أ- على الطالب التقدم لقسم شئون الطالب بطلبات االعتذار عن  دخول االمتحانات 
أو أثنائها أو بعدها بمدة ال تزيد عن يومني مؤيدة بالشهادات املرضية الالزمة لعرض 

الطالب على اللجنة الطبية لتقرير اعتماد العذر من عدمه .
ب- ال يجوز قبول أعذار مرضية بعد يومني من نهاية مواعيد امتحانات نهاية العام بأي 

حال من األحوال.
ت- إذا أصيب الطالب بمرض مفاجئ أثناء تأدية االمتحان يف إحدى املواد فيمكن قبول 
اعتذاره عن أداء االمتحان يف تلك املادة إذا اقر طبيب اللجنة ذلك واعتمد التقرير من 

رئيس لجنة االمتحان .
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ث- ال يجوز اعتماد الشهادات املرضية التي يقوم بإرسالها الطالب املتواجدين خارج 
البالد إال إذا كانت تلك الشهادات صادرة من إحدى املستشفيات  وموثقة ومصدقة 

عليها من الجهات املتخصصة .
جـ- يمكن اعتبار االستدعاء للخدمة العسكرية أو االحتياط من األعذار غري املرضية إذا 

تم االستدعاء قبل االمتحان مباشرة أو أثنائه .
إيقـاف القيـد  

يجوز ملجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب ملدة سنتني دراسيتني متتاليتني أو متفرقتني 
خالل سنوات الدراسة بالكلية إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من االنتظام بالدراسة 

. وفى حالة الضرورة يجوز ملجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد 
ويمكن حصر حاالت إيقاف قيد الطالب يف اآلتي: ـ

1- التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو االستدعاء للخدمة أو االحتياط
2- اإلعارة للعمل بالخارج  

3- مرافقة الزوج والزوجة بالخارج 
4- املرض الطويل                 

 5- الوضع ورعاية الطفل
6- السجن أو التحفظ أو االعتقال    

7- تأخر قبول أو وصول ملفات الطالب 

إجراءات التجنيد 
عند بلوغ الطالب سن الثمانية عشر من عمره عليه التوجه إىل مندوب التجنيد بالقسم 
أو البندر أو املركز الذي استخرج منه البطاقة الشخصية الستالم البطاقة العسكرية وذلك 

خالل شهر ديسمرب من العام الذي يتم فيه تلك السن .
على الطالب حمل البطاقة العسكرية بمجرد تسلمه لها وال يجوز أن يحصل على أكثر 
من بطاقة واحدة وفى حالة فقدها أو تلفها عليه إخطار منطقة التجنيد خالل سبعة أيام 

من تاريخ الفقد أو التلف التخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى .
يلزم الطالب التقدم بالبطاقة للكلية »قسم شئون الطالب« إلثبات رقمها الثالثي قرين 
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اسمه بالسجالت وبملفه و ال يعمل بها كمسوغ لاللتحاق بالكلية بعد بلوغ الطالب سن 
العشرين .

يف املوعد املحدد يف بطاقة الخدمة العسكرية لتوقيع الكشف الطبي األول على الطالب 
أن يتوجه إىل مسئول الفرقة التابع لها ومعه بطاقته الشخصية وبطاقة الخدمة العسكرية 
ونموذج 2 جند و طلب التأجيل الذي يباع بمكاتب الربيد وذلك بعد استيفاء بياناته 

واعتماده من الكلية للحصول على تجنيده للسنة املقررة .
إىل حصوله  الطالب  تأجيل  مناظرة يستمر  أخرى  كلية  املحولني من  للطالب  بالنسبة 
على املؤهل أو بلوغه سن الثانية والعشرين ويحضر من الكلية املحول منها شهادة فصل 

أو تحويل بها رقم التأجيل وتاريخه .
واإلعفاء من الخدمة نوعان:-

 إعفاء مؤقت           
 إعفاء نهائي 

مكافآت التفوق
يمنح الطالب املستجد الحاصل على 80 % فأكثر يف شهادة الثانوية العامة مبلغ 84   جنيها 

يمنح الطالب الحاصل على تقدير ممتاز فى امتحان النقل 120 جنيها .
يمنح الطالب الحاصل على تقدير جيد جدا مستمر فى امتحان النقل 84 جنيها .

يمنح الطالب الحاصل على تقدير جيد جدا مستمر فى امتحان النقل 60 جنيها ) ثانوية 
معادلة 

الئحة تأديب الطالب
مادة 124: يعترب مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي 

األخص :- 
األعمال املخلة بنظام الكلية أو املنشآت الجامعية 

الدروس واملحاضرات  املدبر عن حضور  أو االمتناع  التحريض عليها  أو  الدراسة  تعطيل 
واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح باملواظبة عليها.

كل فعل يتنافى مع الشرف و الكرامة أو مخل بحسن السري والسلوك داخل الجامعة أو 
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خارجها .
كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش يف امتحان أو شروع فيه .

كل إتالف للمنشات واألجهزة أو املواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها 
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشرتاك فيه بدون ترخيص سابق من السلطات 
بالكليات أو جمع  أو إصدار جرائد حائط بأي صورة  الجامعية املختصة توزيع النشرات 

توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية .
االعتصام داخل املباني الجامعية أو االشرتاك يف مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب 
.مادة 125: كل طالب يرتكب غش ويضبط يف حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب 
عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان يف باقي املواد ويعترب الطالب راسبا 

يف جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلي مجلس التأديب  .
التأديب أو من مجلس    * أما يف األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس 

الكلية ويرتتب علية بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد
منحت للطالب قبل كشف الغش .
مادة 126: العقوبات التأديبية هي :

1 - التنبيه شفاهه أو كتابة .
2 - اإلنذار .

3- الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . 
4 - الحرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال تتجاوز شهرًا .

5 - الفصل من الكلية ملدة ال تتجاوز شهرًا .
6 - الحرمان من االمتحان يف مقرر أو أكثر .

7 - وقف قيد الطالب لدرجة املاجستري أو الدكتوراه ملدة ال تتجاوز شهرين أو ملدة فصل 
دراسي .

8 - إلغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثر .
9 - الفصل من الكلية ملدة ال تتجاوز فصاًل دراسيًا .

10 - الحرمان من االمتحان يف فصل دراسي واحد أو أكثر .
11 - حرمان الطالب من القيد للماجستري أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر .
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12 - الفصل من الكلية ملدة تزيد علي فصل دراسي .
13 - الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات األخرى ويرتتب عليه 
إلي االمتحانات يف جامعات جمهورية مصر  التقدم  أو  للقيد  الطالب  عدم صالحية 

العربية .
إبالغ  ويجب  الكلية  داخل  التأديبية  بالعقوبة  الصادر  القرار  بإعالن  األمر  ويجوز   -  14

القرارات إلي ولي أمر الطالب .
15 - وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي يف ملف الطالب 
16 - وملجلس الجامعة أن يعيد النظر يف القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث 

سنوات علي األقل من تاريخ صدور القرار .

مادة 127: الهيئات املختصة بتوقيع العقوبات هي :- 
1  - األساتذة واألساتذة املساعدون :- ولهم توقيع العقوبات األربع األولي املبينة يف املادة 
السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس واملحاضرات واألنشطة الجامعية املختلفة.

2 - عميد الكلية :- وله توقيع العقوبات الثماني األولي املبينة يف املادة السابقة، ويف حالة 
حدوث اضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة 
أو االمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات املبينة يف املادة السابقة ، على 
أن يعرض األمر خالل أسبوعني من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا 
كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إىل غري 

ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر يف تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
3 - رئيس الجامعة :- وله توقيع جميع العقوبات املبينة يف املادة السابقة عدا العقوبة 
األخرية ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب املحال إىل مجلس 

التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم املحدد ملحاكمته .

مجلس التأديب :- وله توقيع جميع العقوبات
مادة 128: ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة يف البند الخامس وما بعده من املادة   ) 
126 ( إال بعد التحقيق مع الطالب كليًة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم 
من  التحقيق  ويتوىل  أقواله  سماع  يف  حقه  سقط  للتحقيق  املحدد  املوعد  يف  يحضر 

ينتدبه عميد الكلية .
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وال يجوز لعضو هيئة التدريس املنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا يف مجلس 
التأديب 

التأديبية وفقا  العقوبات  بتوقيع  املختصة  الهيئات  التي تصدر من  القرارات  مادة 129: 
من  غيابيًا  الصادر  القرار  يف  املعارضة  تجوز  ذلك  ومع   , نهائية  تكون   )  127  ( للمادة 
أمره  وىل  أو  الطالب  إىل  إعالنه  تاريخ  من  أسبوع  خالل  يف  وذلك  التأديب  مجلس 
ويعترب القرار حضوريًا إذا كان طلب الحضور قد ُأعلن إىل شخص الطالب أو وىل أمره 
وتخلف الطالب عن الحضور بغري عذر مقبول  ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس 
التأديب بطلب يقدمه إىل رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه 
بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر 

فيها. 
تشكيل مجلس التأديب

املادة )183( :  يشكل مجلس التأديب الطالب على النحو التالي :-
رئيسا عميد الكلية أو املعهد الذي يتبعه الطالب  

وكيل الكلية أو املعهد املختص .
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو املعهد املختص .

املادة )184( :  ال يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إال بطريق 
االستئناف ويرفق بطلب كتابى من الطالب إىل رئيس الجامعة خالل خمسة عشر 
التأديب  رئيس مجلس  إىل  الطلب  إبالغ هذا  وعليه  بالقرار  إبالغه  تاريخ  يوما من 
األعلى خالل خمسة عشر يوما .  ويكون مجلس التأديب األعلى على النحو التالي :

السيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة املختص   رئيسا
السيد أ.د./ عميد كلية الحقوق أو أحد األساتذة بها .

أستاذ من الكلية أو املعهد الذي يتبعه الطالب . 
أحكــام عــامة

تتم التحويالت يف حدود إمكانيات كل كلية أو بموافقة مجلس الكليـة أو بموافقة السيد 
األستاذ الدكتور / عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية .

 يف جميع الحاالت البد من اعتماد جميع حاالت القبول ونقل القيد وإعادة القيد والتحويل 
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من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعـــة ) مواد 86، 87، 88 ( من الالئحة التنفيذية 
أو من ينيبه سيادته.

 يبدأ قبول التحويالت ونقل القيد وإعادة القيد والقبول اعتبارا من األسبوع األول من 
أغسطس وحتى شهر من بداية الدراسة وبعد هذه املواعيد ال يجوز النظر فى التحويالت 
أو طلبات إعادة القيد اال لضرورة يقرها مجلس الكلية وتجيزها الجامعة ويراعى الحصول 
والطالب  التعليم  الجامعة لشئون  نائب رئيس  الدكتور/  السيد األستاذ  على موافقة 

باالستثناء من ميعاد التحويالت قبل العرض على مجلس الكلية.
 ال يجوز تحويل الطالب املستقيلني من الكليات العسكرية فى نفس العام وال يجوز 

إعادة قيد الطالب املفصولني فصاًل تأديبيًا.
 يراعى يف جميع األحوال عدم تحصيل أى نوع من التربعات.

 يتبع يف تحويل ونقل الطالب املستجدين القواعد العامة الواردة بقانون تنظيم الجامعات 
وما يرود من قرارات املجلس األعلى للجامعات فى هذا الشأن بالنسبة للعام الجامعي 

.2003/2002
 أال يتعدى الفاصل الزمني أكثر من عامني دراسيني بني سنة الفصل وسنة التقدم إلعادة 

القيد.
 تقبل بيانات الحالة الواردة عن طريق الربيد فقط وال يلتفت إىل أى بيانات حالة بخالف 

ذلك وال يعتد بالصور الضوئية أو الكربونية لبيانات الحالة.
 أحقية الطالب الراغب يف التحويل أو نقل القيد من كلية إىل كلية أخرى يف الحصول على 
بيان حالة وذلك بغض النظر عن توافر شروط التحويل من عدمه يف الطالب سواء كان 

من الطالب القدامى أو الجدد.
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 *خطوات التسجيل  الختبارات القدرات 
على  بالدخول  يقوم  ثم  السابق  االلكرتوني  التنسيق  موقع  على  الطالب  يدخل   -1
https://www.tansik. املوقع.  هذا  القدرات  الختبارات  بالتسجيل  الخاصة  الصفحة 

      egypt.gov.eg
القدرات وهذا باستخدام رقم  اختبارات  التسجيل إلجراء  الطالب يف عملية  2- يبدأ 

الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.
3- تظهر أمام الطالب على الشاشة البيانات الخاصة به والتي تشمل: رقم جلوسه، 
التي  الشعبة  لها، مدرسته،  التابع  التعليمية  اإلدارة  القومي، محافظته،  رقمه  اسمه، 
درسها الطالب سواء علمية أو أدبية، ويجب عليه التأكد من أن بياناته كلها صحيحة.

ستظهر له قائمة باألنواع املتاحة له من االختبارات وأماكنها ومواعيدها
خطوات التقدم الختبارات القدرات لكلية االعالم

وصورة  الجلوس  رقم  وصورة  التنسيق  مكتب  موقع  من  القدرات  استمارة  1-احضار 
البطاقه وصوره شخصيه  

2-التوجه الدارة شئون التعليم والطالب والحصول علي اذن دفع رسوم
3- التوجه الي الخزينه لسداد الرسوم والحصول علي ايصال السداد

4- التوجه مره اخري الدارة شئون التعليم والطالب لتسجيل البيانات  ومعرفة رقم 
الجلوس ولجنة االختبار.

اختبارات القدرات لكلية االعالم
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أبنائى وبناتى الطالب
------------------------------------------

الدراسي  العام  بمناسبة  جميعا  لكم  قلبية  وتهنئة  طيبة  تحية 

الجديد ارجو اهلل أن يكون عاما مباركا مكلل بالنجاح والتوفيق . 

يسعدني فى تلك املناسبة أن أرحب بالطالب والطالبات الجدد 

الذين تشرف بهم كلية االعالم  ليصبحوا جزءا من نسيج كليتنا 

املتميزة فى  جامعتنا العريقة .

أبنائى وبناتى الطالب.

 أدعوكم جميعا بضرورة املشاركة الفعالة ملمارسة كافة االنشطة الطالبية..

 ) الرياضية – االسر- االجتماعية  - الفنية – الجوالة – العلمى والتكنولوجى- الثقافية (

التصرف  وحسن  والقيادة  الخربات  واكتساب  والتعاون  الروح  تنمية  على  تعمل  التى 

وتحمل املسئولية والتى تساهم فى بناء الفرد والجماعة نفسيا وبدنيا واجتماعيا  .

 وفقكم اهلل وسدد على طريق الخري خطاكم ووهب ملصرنا الغالية الخري والحب والسالم

و السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته ،،،

مدير االدارة

جمال عبد القادرمتوىل 

كلمة ادارة رعاية الشباب
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إحدى إدارات كلية االعالم التي تهتم بتقديم مجموعة من الخدمات اإلرشادية و الوقائية 
والرتويحية التي تتناسب مع ميول ورغبات وقدرات واستعدادات الطالب بالكلية من 
خالل مجموعة متكاملة من برامج األنشطة الطالبية املتنوعة ملقابلة احتياجاتهم العقلية 

– البدنية – النفسية – االجتماعية .
االتحادات الطالبية :

واملعاهد  بالكليات  وطموحاتهم  الطالب  أراء  عن  تعرب  التي  الشرعية  التنظيمات  هي 
, وهي تأتي ترعي  الطالبية  املصرية ويمارسون من خاللها كافة األنشطة  والجامعات 
مصالحهم وتقوم علي تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطالبي وهي ممثلهم أمام الجهات 

املعنية.التي تهدف إىل تحقيق ما يلي :-
 تشكيل االتحادات الطالبية :

لنيل  بها  املقيدين  الجامعية  واملعاهد  الكليات  طالب  من  الطالبية  االتحادات  تشكل 
درجة البكالوريوس أو الليسانس ويشرتط فيمن يتقدم للرتشيح لعضوية لجان مجالس 

االتحادات أن يكون : 
1- أن يكون مستجدا ومصري الجنسية ومسدد للرسوم )10 جنية بحد أدنى(.

2-أن يكون له نشاط طالبي ملحوظ فيما عدا السنة األوىل. 
3-أال يكون قد وقع عليه جزاءات تأدبية.

4-أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج إنتخابى.
5- أال يكون منتميا إىل اى تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون.

تشكيل مجلس إتحاد الطالب بالكلية
يشكل مجلس إتحاد طالب الكلية أو املعهد سنويا من :-

رئيس اتحاد الطالب ونائب رئيس االتحاد و األمناء واألمناء املساعدين للجان جميع 
الفرق الدراسية

يقوم عميد الكلية أو املعهد باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس االتحاد من بني 

إدارة رعاية الشباب 



كليــــــــــة اإلعــــــــــالم 
 faculty of mass communication

75 دليل الطالب الجامعى 2021/2020

أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خربة فى مجال األنشطة الطالبية للعمل تحت إشراف 
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب لتقديم الدعم والتوجيه واملشورة للجنة . 

و يكون مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية  أو املعهد أمينًا لصندوق املجلس .
يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها سنويا خالل مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء 
الدراسة كل عام ، ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو املعهد بتحديد املواعيد التفصيلية 
لالنتخابات للمستويات املختلفة ، وال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مسددا 

الرسوم الدراسية 
أنشطة  أو  انتخابات  يف  الفئوية  أو  الحزبية  أو  الدينية  الشعارات  استخدام  يجوز  وال 
اتحادات الطالب ، كما ال يجوز التفرقة بني الطالب بسبب الجنس أو الدين أو اللون . 
سبع  من خالل  الطالبية  االتحادات  عمل  تنشيط  على  الطالب  اتحاد  مجلس  يعمل 
لجان رئيسية لكل منها اختصاصات نوعية تعمل من خاللها على توفري فرص متكاملة 
ملمارسة أوجه األنشطة التي يشعر الطالب أنها تتفق مع ميولهم ورغباتهم واتجاهاتهم 

وهذه اللجان هي :

1-األسر  و تختص باالتي :
1-وضع قواعد إنشاء األسر بالكلية

2- تشجيع تكوين األسر وألنشطة الطالبية وتقديم الدعم الفني وتنظيم املسابقات 
فيما بعد

3-تقديم الدعم الفني واملبادئ للمبادرات الطالبية.
4-التنسيق بني نشاط جنة األسر املختلفة بالكلية أو املعهد .

2- لجنة النشاط الرياضي  و تختص باالتي :
1-بث الروح الرياضية بني الطالب 

2-تشجيع املواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
3 -تنظيم النشاط الرياضي بالكلية أو املعهد بما يف ذلك تكوين الفرق الرياضية واقامة 

املباريات واملسابقات والحفالت واملهرجانات الرياضية.

اختصاصات لجان اتحاد الطالب
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3-اللجنة الثقافية    و تختص باالتي :
• تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم املواطنة والديمقراطية

• نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية
• ترسيخ قيم املشاركة االيجابية التي تسهم يف تنمية الوعي السياسي واالجتماعي 

لدي الطالب
• اإلملام بقضايا  الوطن واألمة العربية واإلسالمية.

الحياة  االيجابية يف  واملشاركة  السياسية  التوعية  الطالب يف ممارسة  • إطالق حرية 
السياسية

• التواصل مع مختلف االتجاهات السياسية والتنسيق 
4  -لجنة النشاط الفني  و تختص باالتي :

• تنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم الفنية 
• حقل مواهب الطالب الفنية

• تحفيز الطالب علي املشاركة يف أنواع الفنون املختلفة عن طريق الدعم املالي والفني
• اإلشراف علي املسابقات الفنية املختلفة

• العمل علي ارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدي الطالب
5- لجنه الجوالة والخدمة العامة  و تختص باالتي :

ومبادئ  أسس  علي  تدريبية  ودورات  رحالت  من  الكشفي  النشاط  أوجه  تنظيم   •
الحركة الكشفية علي املستوي املحلي والقومي والدولي.

• تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم يف تنمية املجتمع والعمل علي اشرتاك الطالب 
والجمعيات املختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي يف تنفذها

• التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية أو الجامعة
6- لجنة النشاط االجتماعي و تختص باالتي :

الروابط  لتوصيل  والدينية  القومية  املناسبات  وإحياء  التعارف  حفالت  تنظيم   •
والعاملني  ومعاونيهم  التدريس  أعضاء هيئة  وبينهم وبني  الطالب  االجتماعية بني 

بالكلية او املعهد
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• العمل علي تقديم الخدمات وتوفري الرعاية الطالبية
• العمل علي توفري الدعم االجتماعي لغري القادرين وذوي االحتياجات الخاصة

7-  لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي  و تختص باالتي :
االخرتاع  براءات  لتسجيل  واملالي  الفني  الدعم  تقديم   •

وامللكيات الفكرية للطالب
• عقد الندوات واملحاضرات واملؤامرات العلمية بهدف تنمية 

القدرات العلمية واالبتكارية
• تشجيع ودعم البحث العلمي لدي الطالب

• العمل علي نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية يف املجالت 
العلمية 

النشاط الرياضى
• املمارسة واملنافسة فى االلعاب املختلفة الفردية ـ الجماعية

1. األلعاب الجماعية : كرة القدم ـ سلة ـ يد ـ طائرة
2. األلعاب الفردية: العاب قوى ـ سباحة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ تنس ـ رفع اثقال ـ 

مصارعة ـ  مالكمة ـ  تايكوندو ـ كرة سرعة ـكرة ريشة ـ تنس طاولة 
• تنظيم لقاءات رياضية ومسابقات، تقام فى مالعب الجامعة »املدينه الرياضية« على 

مستوى  الجامعة ـ  والجامعات املصرية .
• تنظيم رحالت للمتميزين و املتفوقني رياضيًا.

• تكريم الفائزين واملتميزين رياضيا
النشاط الثقافى 

• اقامة الندوات املتنوعة ، دينى ، تثقيفى ، سياسى، اجتماعى.

انشطة رعاية الشباب  
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• مسابقة القصة ـ الشعر ـ الزجل ـ دورى املعلومات ـ الخط العربى .
• اقامة املعارض الثقافية )للكتب املتنوعة( سور االزبكية، املكتبات .

• اكتشاف املواهب االدبية .
• تنظيم مسابقة حفظ القران الكريم واالشرتاك على مستوى الجامعة.

• تكوين الجماعات )االدبية ـ نادى العلوم ـ الصحافةـ العلمية ـ املحافظة على البيئة(
النشاط االجتماعى

• تنظيم حمالت التربع بالدم.
• تنظيم مسابقة الطالب والطالبة املثالية.

• تنظيم مسابقة البحوث االجتماعية لظواهر املوضوعات العصرية.
• اقامة مسابقة الشطرنج وتنمية مواهبهم.

• تنظيم الرحالت الرتفيهية اليومية، واالسبوعية.
• الخدمات االجتماعية والتكافل.

• تسديد الرسوم الدراسية.
• توزيع دعم الكتاب.

• سداد رسوم املدينة طبقا للوائح.
• صرف املساعدات املالية.

• تقديم الخدمات العالجية للطلبة
النشاط الفنى:

• تنظيم االنشطة الفنية املسرحية.
• إكتشاف املواهب الفنية.

• اقامة املعارض الفنية التشكلية بانواعها.
• نشاط الجوالة:

• اقامة الدورات التدريبية بالجامعة العداد كوادر كشفية.
• اقامة املعسكرات وتنفيذ الرحالت الخلوية.
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• ممارسة كافة االنشطة االجتماعيةـ  الثقافيةـ واملهارات االخرىـ  اقامة املعارض  بالكلية 
ـ  والجامعة ـ اقامة معسكرات الخدمةالعامة والبيئة.

اللجنة العلمية:
• تنظيم الدورات التدريبية لتنمية املهارات والقدرات االعالمية.

• تنظيم رحالت علمية تدريبية.
• اقامة معارض الجمعيات العلمية لالبتكارات العلمية.

• إقامة مسابقات ثقافية علمية.
لجنة االسر:

تمارس االنشطة والربامج املختلفة باالسر، ثقافى، اجتماعى، لقاءات ،مهرجان االسر

رقم 378  الجمهورية  بقرار رئيس  واملعدل  365 لسنة 1979  رقم  الجمهوري  القرار  صدر 
بإنشاء صناديق التكافل االجتماعي لطالب الجامعة والكليات وتهدف هذه الصناديق 

إىل :
رعاية  أو  تأمني  من  املختلفة  بصوره  املحتاجني  للطالب  االجتماعي  الضمان  تحقيق 

اجتماعية , وتقديم املساعدات .
املساهمة فى تنفيذ الخدمات الطالبية املختلفة .

العمل على حل املشاكل التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبني االستمرار الهادئ فى 
دراستهم بسبب عجز دخولهم املالية

ويوجد بالجامعة :
صندوق مركزي للتكافل االجتماعي لطالب الجامعة يرأس مجلس إدارته السيد أ.د./ 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 
صندوق التكافل االجتماعي لطالب كل كلية ويرأس مجلس إدارته السيد أ.د./ وكيل 

الكلية لشئون التعليم والطالب .
صندوق التكافل االجتماعي :

ويقوم صندوق التكافل االجتماعي بالكليات واإلدارات العامة للجامعة بتقديم املساعدات 
بمواصلة  االجتماعية  ظروفهم  تسمح  ال  والتي  قادرين  الغري  للطالب  والعينية  املالية 

صندوق التكافل االجتماعى 
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والوقوف  الطالب  حاالت  ببحث  الصندوق  بهذا  العاملني  ويقوم  التعليمي  مشوارهم 
بجانبهم طوال سنوات الدراسة حتى يتسنى لهم استكمال مشوارهم التعليمي بنجاح.

1 – أهداف الصندوق :
توفري الرعاية االجتماعية للطالب .

املساهمة يف تنفيذ الخدمات الطالبية .
العمل على حل املشاكل املالية التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبني دراستهم .

2 – موارد الصندوق بالكلية :
اإلعانات التي تخصص لهذا الصندوق .

الهبات التي يقبلها مجلس إدارته .
30 % من حصيلة الرسم املخصص التحاد طالب الكلية .

سائر املوارد التي تأتى من مصادر أخرى لهذا الصندوق .
3 – كيفية االستفادة من الصندوق :

أ – الحصول على املساعدة من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية عليك إتباع اآلتي :
1 - التقدم إلدارة رعاية الشباب لسحب استمارة صندوق التكافل االجتماعي للحصول 

على املساعدة .
2 - تملئ هذه البيانات بمعرفة الطالب , ثم بعد ذلك – عمل بحث اجتماعي – إحضار 
الوفاة و  الوفاة + شهادة  املعاش يف حالة  أو  املرتب إن كان وىل األمر موظفا  مفردات 
بيان حيازة زراعية من الجمعية الزراعية التي تتبعك ،ورأى االخصائى االجتماعي من 

الوحدة املحلية التي تتبعك0
مدى  وتحديد  لفحصها  بالكلية  الشباب  رعاية  إدارة  إىل  املستندات  هذه  تقديم   -  3

استحقاق الطالب .
أو  الكلية بصرف اإلعانة مادية  الطالب للمساعدة تقوم  4 - يف حالة ثبوت استحقاق 

عينية .
ب - الحصول على مساعدة من الصندوق املركزي بالجامعة عليك باآلتي :

الكلية  وكيل   / أ.د  السيد  من  موقع  و  الكلية  أ.د./ عميد  السيد  إىل  بطلب  التقدم   -  1
لشئون التعليم و الطالب تطلب فيه املساعدة من الصندوق املركزي مرفقا به بيان 
البحث االجتماعي ومفردات مرتب أو معاش وىل األمر إذا كان موظفا – أو بيان حيازة 

زراعية من الجمعية الزراعية إذا كان فالحا .
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2 - يقوم السيد أ.د./ عميد الكلية بالتأشري على الطلب وتحويله إىل السيد أ.د./ نائب 
لرعاية  العامة  لإلدارة  تحويله  ويتم   , والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس 

الشباب .
إدارة النشاط االجتماعي والعاملني بالصندوق بفحص طلبات املساعدة من  3 - تقوم 
الصندوق املركزي وتحديد مدى أحقية الطالب . وتقوم بصرف املساعدة للطالب التي 

تثبت أن ظروفهم االجتماعية تستحق املساعدة .
كيفية صرف املساعدات :

1 - يتم الصرف على دفعتني إحداهما فى بداية العام الدراسي , والثانية عقب أجازة 
نصف العام .

2 - تقوم وحدة رعاية الشباب باإلعالن عن فتح باب التقدم لسحب االستمارة الخاصة 
بطلب املساعدة ومرفقاتها ) طلب مفردات املرتب أو طلب شهادة حيازة زراعية أو طلب 

بحث اجتماعي ( 
3 – يملىء الطالب االستمارة وإحضار بيان الدخل ويقدم األوراق إىل رعاية الشباب مع 

تحديد نوعية املساعدة املطلوبة 
4 - تقوم لجنة املساعدات بصندوق التكافل بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق 

بفحص الطلبات وتطبيق الشروط لتحديد قيمة املساعدة وإقرارها .
وبالنسبة لإلعانات ) إما أن تكون عينية أو نقدية ( :

1 - اإلعانات العينية تتمثل فى ) بون مالبس – نظارة طبية – كتب دراسية ( .
2 - اإلعانة املالية تكون طبقا للحاالت امللحة يف صورة نقدية أو يف صورة ) رسوم دراسية 

– اشرتاكات املدن الجامعية – نظارات طبية – كتب دراسية ( .
د- شروط االستفادة من الصندوق :

يقدم صندوق التكافل االجتماعي املساعدات للطلبة والطالبات وذلك بالشروط اآلتية 
1 - أن يكون الطالب مستحقا للمساعدة .  

2 - أن يكون الطالب مستجدا يف فرقته
 3 - أن يكون الطالب مصري الجنسية . 

  4 - أال يكون صدرت ضده أحكام تأديبية .
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الطبى عليهم وعمل  الكشف  لتوقيع  بالجامعة  الطبية  اإلدارة  إىل  الطالب  يتم تحويل 
الفحوصات الطبية الالزمة وإجراء العمليات الجراحية املختلفة طوال العام الدراسي .

كما يتم الكشف الطبى على الطالب كل عام فى بداية السنة الدراسية حيث ال يعترب 
الطالب مقيد بالكلية إال بعد إجراء الكشف الطبى باإلدارة الطبية بالجامعة بالرب الشرقي 

وبجوار كلية الرتبية يف املوعد املحدد للكلية ومرافقة املشرفني املختصني .

اإلدارة العامة للشئون الطبية : ومقرها مبنى مستشفى الطلبة الجامعي بالرب الشرقي 
وأقسامها كاآلتي :

إدارة الوحدات العالجية : ويقوم بعملها : املراكز الطبية املجمعة بالكليات التالية :

واآلداب  والحقوق  والتجارة  والعلوم  والهندسة  الطب  بكليات  التجميعي  الطبى  املركز 
واملعهد العالي للتمريض .

املركز الطبى التجميعي بكليات الزراعة واالقتصاد املنزلي والرتبية .

املركز الطبى التجميعي بكلية هندسة منوف .

املركز الطبى التجميعي بكليات الرتبية الرياضية والطب البيطري والسياحة والفنادق 
بالكليات  الطلبة  على  بالكشف  التجميعية  الطبية  املراكز  وتقوم  السادات  بمدينة 
وعالجهم يف حدود ثالثة أيام وتحويل ما يحتاج لعالج متخصص إىل مستشفى الطلبة 

إدارة مستشفى الطلبة الجامعي :

تقوم بالكشف الطبى على الطلبة املحولني من املراكز الطبية بالكليات وذلك بواسطة 
والعمليات   . واملعمل واألسنان  . وأقسام األشعة  املختلفة  التخصصات  األخصـائيني فى 

وعالجهم وعمل العمليات الالزمة لهم وكذلك األشعة والتحاليل املختلفة .

وباملستشفى سيارة إسعاف مجهزة تعمل 24 ساعة يوميا .

وباملستشفى قسم االستقبال الذي يعمل 24 ساعة يوميا .

ثانيا : الرعاية الطبية
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جـ- إدارة التموين الطبى :

ويعمل بها عدد من الصيادلة وتقوم بتوفري الدواء لوحدات اإلدارة العامة للشئون الطبية.

تقوم بتوفري األجهزة الطبية الالزمة لجميع وحدات اإلدارة العامة .

د- إدارة الطب الوقائي :

الوحدات وبعض من  إدارة  بأطباء  باالستعانة  املستجدين  الطلبة  بالكشف على  وتقوم 
أطباء املستشفى .

وتقوم بعمل البطاقات الصحية للطالب .

القيام باإلجراءات الوقائية ومقاومة األمراض املعدية .

القيام بالتطهري الدوري ملرافق الجامعة وكلياتها .

هـ- إدارة الشئون املالية واإلدارية :

ويقوم بالعمل بها عدد من اإلداريني والفنيني واملهندسني وبها وحدة الحسابات الخاصة 
باإلدارة العامة للشئون الطبية واإلدارة العامة لرعاية الشباب .

تتضمن املادة )271( من الالئحة لقانون تنظيم الجامعات على تحصيل مبلغ )25( قرشا من 
كل طالب سنويا رسم تأميني ضد الحوادث , وقد قامت الجامعة بإبرام عقد مع شركة 
الحوادث  الجامعة ضد  للتأمني على حياة طالب كليات  املبلغ  للتأمني نظري هذا  مصر 
التي تقع لهم وينجم عنها وفاة الطالب أو الطالبة أو عجز أي منهما عجزا مستديما كليا 

أو جزئيا حسب الشروط بالعقد املرفق .
ويمكن الرجوع إىل قسم شئون التعليم والطالب ملعرفة إجراءات صرف قيمة التأمني 

على الحياة فى الحاالت املذكورة .

ثالثا : التأمني على حياة الطالب
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اإلقامة  توفر  فهى  بالجامعة  الطالبية  الرعاية  قطاعات  إحدى  الجامعية  املدن  تعترب 
واإلعاشة وشغل أوقات الفراغ بأسلوب علمي منظم , وتقدم الخدمات الطالبية املتكاملة 

لجميع الطالب املقيمني بها .
واإلدارة العامة للمدن الجامعية تفخر بالشباب الذين تخرجوا وكانوا مقيمني بها واحتلوا 

مواقع هامة فى مختلف الوظائف بالدولة وأجهزتها .
مواعيد وأماكن طرح وتلقى طلبات االلتحاق باملدن الجامعية :

توقيت استالم مظروف االلتحاق باملدن الجامعية :
خالل شهر أغسطس سنويا للطالب ) الفرق الدراسية األعلى ( .

خمسة أيام عقب إعالن نتيجة مرحلة تنسيق القبول بالجامعات .
الشرقي  بالرب  الرتبية  كلية  بجوار  الجامعية  للمدن  العامة  باإلدارة  الطلبات  طرح  يتم 

بشبني الكوم.
 تلقى الطلبات ) مظروف االلتحاق ( باملدينة :

خالل شهر أغسطس سنويا لطالب الفرق الدراسية األعلى .
خالل عشرة أيام من إعالن نتيجة مرحلة تنسيق القبول بالنسبة للطالب املستجدين .

استالم الطلبات باإلدارة العامة للمدن الجامعية لجميع الطلبة والطالبات والكائن بجوار 
كلية الرتبية بشبني الكوم 

جـ- تلقى الطلبات ) مظروف االلتحاق ( باملدينة :
صورة بطاقة الطالب الشخصية أو شهادة امليالد .

( وبشرط أن تكون باسم والد  , غاز طبيعي  , تليفون  , مياه  ) كهرباء  أو فاتورة  اتصال 
الطالب وبتاريخ حديث .

صورة من بطاقة الرتشيح للكلية بالجامعة , وذلك للطالب املستجدين بالجامعة فقط .
الطالب  لجميع  وذلك  مناسب  مقاس  للطالب  حديثة  شخصية  صور   )4( أربع  عدد 

املتقدمني .

رابعا : املدن الجامعية
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صورة من بطاقة تموين األسرة ) الورقة األوىل والثانية ( وذلك فى حالة وجودها .
جميع صور املستندات يجب أن يكون عليها طابع دمغة بواقع 1 جنيه .

أحكام عامة لاللتحاق باملدن الجامعية :
ال يعد شراء أو تقديم مظروف االلتحاق إلزام من املدن الجامعية بقبول الطالب بل يدرج 

فى الكشوف طبقا لشروط وأولويات القبول 
ال يجوز اسرتداد قيمة املظروف بأي حال من األحوال .

يجوز أن يكون الضامن هو وىل  األمر وبشرط أن يكون من العاملني بالدولة .
فى حالة فقد أو إتالف املظروف يتحمل الطالب قيمته .

ال يتم استالم املظروف فى حالة نقص البيانات وعدم وضع األختام .
يحتفظ الطالب ببطاقة الضامن ويقوم بتقديمها لدى قبوله باملدينة املسكن عليها وهذا 

شرط أساسي لتسكينه .
مقار وحدات املدن الجامعية :

مدينة الهندسة : خلف كلية الهندسة والتكنولوجيا بشبني الكوم .
مدينة الزراعة : خلف كلية الرتبية بالرب الشرقي بشبني الكوم .

الرتبية : أمام مسجد الزناتي – أو طريق ميت خاقان بالرب الشرقي بشبني الكوم . منوف 
طلبة : خلف كلية الهندسة االلكرتونية ..

خامسا : الخدمات التي تقدم للطالب
يمكنك التمتع بكافة الحقوق الخاصة مثل :

عمل اشرتاكات املواصالت للطالب املقيمني خارج املدينة .
عمل بطاقات إثبات شخصية وكارنيهات ) يراعى أهمية استخراج كارنيه الكلية وذلك 

الستخدامه الدائم ( .
إعطاء شهادات إثبات القيد .

إخالء الطرف للطالب املحولني والخريجني .
استخراج شهادات التخرج للخريجني .

استخراج السجل الدراسي لتقدير األربع سنوات باللغة العربية واإلنجليزية .
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األقسام اإلدارية كلية االعالم 

إدارات كلية االعالم جامعة املنوفية

املسمى الوظيفىاالسم
مدير عام الكلية د/ محمد شوقى عبد العال 
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3-إدارة شئون الطالب
املسمى الوظيفىاالسم

أخصائى إجتماعى ثانى مايسة مربوك محمد
أخصائى إجتماعى ثالثنهال سعد الدين صادق
باحث شئون تعليم  ثالثمحمد عبد العزيز السيد

باحث شئون تعليم ثالثعصمت عبد العظيم محمد
أخصائى إجتماعى ثالثسمر أحمد محمد

باحث شئون تعليم ثالثأسماء عمر سليمان

2-إدارة شئون العاملني
املسمى الوظيفىاالسم

امللفات واملاشاتغادة محمد إسماعيل
محاسب )كادر عام(شيماء بالل محمد
تنمية ادارية )كادر خاص(أنيسه رضا الجمال
باحث شئون أفرادصفاء حسن على

1-إدارة املشرتيات واملخازن
املسمى الوظيفىاالسم

محاسبمصطفى صبحى أحمد عامر

أخصائى مشرتياتمحمد محسن أحمد
أمني مخزن املستديممجدى مصطفى محمود
كاتب شطب املستديمحسن سليمان حسن

كاتب شطب مخزن املستهلكأحمد ذكى فرج
أمني مخزن املستهلك +معاون الكليةمحمد عبد الحميد أحمد
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 4-إدارة الشئون املالية

املسمى الوظيفىاالسم
محاسبسماح عبد الخالق على

5-إدارة الدراسات العليا

املسمى الوظيفىاالسم
كبري أخصائيني دراسات علياشريف عبد الستار أبو شادى

باحث دراسات عليا ثالثمحمد مجدى نور الدين

6- إدارة رعاية الشباب

املسمى الوظيفىاالسم
كبري أخصائيني رعاية الشبابجمال عبد القادلر متوىل

أخصائى رياضى ثان سعد أبو السعود فاضل

أخصائى إجتماعى ثالثوالء كمال محمود النحاس

اخصائى إجتماعى ثالثمنال نور الدين أحمد

7-إدارة الصيانه واملعامل واالستوديوهات

املسمى الوظيفىاالسم
فنى تشغيل وصيانة رابع ناصر ذكى إبراهيم

فنى صيانة وتشغيل رابع أحمد ذكى فرج الشرقاوى
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9- املكتبة

املسمى الوظيفىاالسم
أخصائى مكتبات ثالثرضا إبراهيم حافظ

أخصائى مكتبات ثالثعبري فتحى السيد

أخصائى مكتبات ثالثدعاء أحمد املليجى

10-العالقات العامه

املسمى الوظيفىاالسم
اخصائى عالقات عامة ثالثنورهان شريف متوىل

11- سكرتارية الوكالء

املسمى الوظيفىاالسم
كاتب شئون اداريةمريم عبد الحافظ منصور

8-مكتب العميد

املسمى الوظيفىاالسم
أخصائى مكتبات ثالثأسماء منصور إبراهيم

أخصائى إجتماعى ثالثسمر فرج الشرقاوى
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آلية تلقي الشكاوى:-
شكاوى الطالب تستقبل من خالل:

صناديق شكاوى الطالب )األقسام العلمية- أمام وحدة الجودة- وكيل الكلية املختص(.
رؤساء األقسام العلمية مباشرة إما كتابة وإما شفاهة.

باملجموعات  التدريس  هيئة  أعضاء  األساتذة  السادة  مع  الريادة  إجتماعات  من خالل 
الطالبية.

لجنة تلقي الشكاوى:
تتشكل لجنة تلقي الشكاوى من: 

أ.د/ عميد الكلية )رئيسا(
مدير وحدة ضمان الجودة

مدير عام الكلية
عضو من الشئون القانونية

الية كتابة الشكاوى:-
• كتابة الشكوى بوضوح ومرفق معها مايثبتها إن أمكن. 

• يراعي كتابة بيانات صاحب الشكوى )االسم رباعيا – اإلدارة التابع لها – رقم التليفون 
– الربيد اإللكرتوني( وذلك لسرعة التواصل بني أعضاء اللجنة وصاحب الشكوى.

الية الفحص والرد على الشكاوى
• يتم فتح صناديق الشكاوى لتجميعها وفحصها وتسليمها رسميا لكل جهات االختصاص 

بواسطة لجنة تلقي الشكاوى. 
• تتلقي لجنة الشكاوى الرد مكتوب ومرفق مع صورة من الشكوى يف خالل اربعة أيام 

من تاريخ تسليمها إىل جهة االختصاص 
نتيجتها يف خالل  بالطعن على  له  البت يف شكواه ويسمح  بنتيجة  الشاكي  • يخطر 

أسبوع من تسلمه نتيجة الرد عليها.

آلية الشكاوى 
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1-*الوقاية من اإلصابة بالفريوسات الكبدية بأنواعها :
1- ال يستخدم أدوات الغري الشخصية وأرجوك ال تدع أحد يستخدم أدواتك الشخصية 
حتى يف محيط األسرة واملقربني جدًا )مثل أمواس الحالقة – فرش األسنان – … الخ( 

أي كل ما يمكن أن يحدث خدش للجلد أو الغشاء املخاطي .
ويفضل  املستخدمة  األدوات  سالمة  من  تأكد  الحالقة  صالون  إلي  ذهابك  عند   -2

استخدام أدواتك الخاصة كلما أمكن ذلك .
استـخدامها معك  قبل  األدوات  تعقيم  تأكد من  األسنان  إلي طبيب  3- عند ذهابك 

واحرص على أن تأخذ معك كوب بالستك خاص بك 
4- ال تشرتى الحقن البالستيكية إال من الصيدلية وهى تستـــخدم مره واحدة فقط ال 

غري _ ثم تخلص منها بطريقه آمنة حفاظا على سالمة اآلخرين 
5- ينصح بأخذ التطعيم املتوافر ضد الفريوس الكبدي ( B ) وهو يعطى يف صورة  ثالث 

جرعات .
6- تأكد من سالمـة ومصادر املأكوالت واملشروبات لتجنب اإلصابة بالفريوس الكبدي  

. )) A &E
7- املمارسات الجنسية الشاذة واملحرمة تنقل الكثري من األمراض .

8- استشر الطبيب عند شعورك بأي أعراض غري طبيعية .
9- تذكر دائما بأن الوقاية خري من العالج

سادسا : نصائح هامة
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لجنة اإلشراف 
) عميد الكلية ( األستاذ الدكتور / عبد الجواد سعيدربيع  
) امني الكلية  (  السيد الدكتور / محمد شوقي عبد العال  

لجنة اإلعداد 
1/ جمال عبد القادر متوىل              ) مدير إدارة رعاية الشباب (

أ / والء كمال محمود                           اخصائى اجتماعى 
أ /منال نور الدين احمد                      اخصائى اجتماعى         

ا/ سعد ابو السعود دبا                        اخصائى رياضى 

للتواصل مع إدارة رعاية الشباب  يرجى التكرم بزيارة صفحاتنا علي موقع 
Face Book  التواصل االجتماعي

 https://www.facebook.com/groups
   

تتقدم ادارة رعاية الشباب بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى اخراج هذا 
العمل متمنيني للجميع دوام التوفيق 

لجنة إعداد دليل الطالب للعام الجامعى 2021/2020

شكر وتقدير
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صفحةاملوضوع م

5مقدمة 1

6شكر و تقدير2

7تهنئة 3

8القرار الوزارى 4

9كلمة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة5

11كلمة السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب6

12كلمة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية7

13كلمة مدير عام الكلية8

15نبذة تاريخية عن محافظة املنوفية9

18نبذو عن  جامعة املنوفية10

19رسالة الجامعة11

21رؤية و رسالة الكلية 12

22االهداف االسرتاتجية13

23الجدوى من انشلء كلية االعالم 14

25مجلس الكلية15

26االقسام العلمية16

27أسماء االسادة اعضاء هيئة التدريس17

محتويات الدليل
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صفحةاملوضوع م

30قواعد الال ئحة ونظام الدراسة  18

37قواعد الالئحة بنظام الساعات املعتمدة 19

50املعامل والوحدات الخدمية بالكلية 20

55املكتبة21

60شئون الطالب22

61خدمات شئون الطالب23

70اختبارات الفدرات 24

73كلمة مدير ادارة رعاية الشباب25

74اتحاد الطالب26

75اختصاصات لجان اتحاد الطالب 27

77انشطة رعاية الشباب 28

79صندوق التكافل االجتماعى 29

84املدن الجامعية30

86االقسام األدارية31

90الية الشكاوى32

91نصائح عامة33
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