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 :تمهيد

على حمُع طالب الكلُت  على اإلاعلىماث والبُاهاث التى ًيبغى 1010-1029ًحخىي دلُل الطالب للعام الجامعى     

جب على الطالب ؤلاطالع  الدلُل والسحىع إلُه بئطخمساز والسد على أي  الدكُم على محخىي هرامعسفتها، ٍو

حظت أن اإلاعلىماث والبُاهاث الىازدة البُت بالكلُت مع مالاوالخدماث الط اطخفظازاث جخعلم بالعملُت الخعلُمُت

اث كل عام.جطسأ عليها بعض الخعدًالا بهرا الدلُل كد
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                                                                                                      عزة عثمان /االستاذ الدكتور ةكلمة السيد

                                الكلية ةعميد

تفىىن الاجصال بجامعت فازوض حعمل كلُت ؤلاعالم وا بشكل حاد علي جطبُم هظم الجىدة بالكلُت  باإلطكىدٍز

س  م مً أالخدماث الخعلُمُت واوثلافتها اإلاظخخدمت في جطٍى عضاء هُئت الخدَزع التي ٌعمل علي جطبُلها فٍس

لطالب الكلُت  لخحلُم مخخلف أوحه الاطخفادةبداع علي ؤلاا اللدزةئت اإلاعاوهت والري ًخميز  بالكفاءة واوالهُ

جيها باإلضافتوا ب واأإلي الباحثين وا خٍس اخدمت اإلاجخمع اإلاحُط.عضاء هُئت الخدٍز

او جلىم فلظفت الكلُت علي أ
 
دولي ىي الهما جىمُت معترف بها علي اإلاظخإفي حد ذاجه وا ن الاعخماد لِع هدفا

طالت داء كلُت الاعالم ًحلم الساىصىل إليها خاصت أن الاعخماد هى اعتراف مً الجهت اإلااهحت بأن أجأمل الكلُت لل

ا .التي وضعتها لىفظها لخحلُم أهدافها الاطتراجُجُت

ىلظم كظم اوال: بالجامعت ثالثت بسامج مخخصصت وهى ؤلاعالم حُث جلدم كلُت  الصحافت واليشس السكمى ٍو

ىلظم الى  لُت ٍو الى مظاز الصحافت ومظاز اليشس الالكترووى، ثاهُا: كظم العالكاث العامت والاجصاالث الدظٍى

ىلظم الى مظاز السادًى  ىن ٍو لُت، ثالثا: كظم السادًى والخلُفٍص مظاز العالكاث العامت، ومظاز الاجصاالث الدظٍى

ىوى . اومظاز الاهخاج الخلُفٍص

مخطلباث هظام  إلطدُفاءلُاث بالكلُت آلالُل هظسه عامت علي الظُاطاث والد مً هرا اإلاىطلم ًلدم هراوا

ا
 
اعخماد.اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم و ؤلااإلاخطلباث الهُئت  إدازة الجىدة وفلا

 الكلية  ةعميد         

 أ.د/عزة عثمان                                                                        

 



 

 ج

 

 لكلية اإلعالم وفنون االتصا                                               1010/  1029دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

 

 

 وينيخالد الزه/ كلمة الدكتور

 مدير وحدة ضمان الجودة

اإ
 
س ألاداء ألاكادًمي و ؤلاا ًماها ت جاالث الخعلُمُت و البحثُت ودازي في كافت اإلامً إدازة الكلُت بأهمُت جطٍى ؤلاداٍز

ت إلااهُتها اإلاادًت وامكفلد وضعذ إدازة الكلُت كل إ ظام داخلي علي جىفير هالجىدة بالكلُت ًلىم  هظام دازةالبشٍس

االفاعلُت الالشمت لخطبُم هظام الجىدة.واالخازحُت لخحلُم الكفاءة للمخابعت والسكابت الداخلُت وا

س اإلاظخمس وا واإلاجخمعُتوالبحثُت هى ضمان حىدة العملُت الخعلُمُت  حدة ضمان الجىدةالهدف مً وا الخطٍى

حىدة الخعلُم والاعخماد إلاؤطظاث الخعلُم  عخماد بالكلُت في ضىء مخطلباث الهُئت اللىمُت لضمانللخأهُل للا

ا.العالى

آملين أن  والطالبئت اإلاعاوهت الهُعضاء هُئت الخدَزع والرا ٌظعدها جلدًم هرا الدلُل في أًدي ألاطاجرة أ

ان ًكىن هلطت اهطالق لفاعلُاث مجلع ضمان الجىدة بالكلُت أًحظى باهخمامهم وا

 

 مدير وحدة ضمان الجودة       

 خالد الزهوينيد/       
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  /عميدة الكلية             عزة عثمانأ.د 
 مدير وحدة الجودة          د. خالد الزهوينى 
  /نائب مدير وحدة الجودة ومسئول معيار الطالب              لمياء محسند

 والخريجين
 نائب مدير وحدة الجودة              د/ حمدى أحمد 
 نائةمديروحدةالجودةد/حسين

 منسق معيار الطالب والخريجين         أ. نور الهدى عبد المنعم 
 فريق المراجعة: 

  والمشرف  التعليم والطالب لشئوننائب رئيس الجامعة    يفناكحسين أ.د. نورهان
 على مركز ضمان الجودة

 جامعةمدير مركز ضمان الجودة بال        أ.م.د أحمد محمد عالم 
  مركز ضمان الجودة بالجامعة نائب مدير    د. فايقة إبراهيم حسنين 
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