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 :عضاء ىيئة التدريس والهيئة المعاونةأ

 االسم
الدرجة 
 العلمية

 االيميل القسم
رقم 

 الحجرة

 Azzaosman@hotmail.com G525 صحافة أستاذ عزة عثمان

 y@hotmail.com-w-Dr.ragaa G515 اذاعة و تليفزيون استاذ مساعد رجاء الغمراوي

 tamer.soker@pua.edu.eg G507 اذاعة و تليفزيون استاذ مساعد تامر سكر

 Khaledyehia2015@yahoo.com G411 العالقات العامة مدرس خالد الزهويني

 lolohasan86@yahoo.com G511 اذاعة وتليفزيون مدرس لمياء محسن

 hamdy.hamed@pua.edu.eg G509 صحافة مدرس حمدأحمدي 

 noha.elasdoudy@pua.edu.eg G411 العالقات العامة مدرس سدودينها األ

 merhan.tantawy@pua.edu.eg G515 العالقات العامة مدرس ميريهان محسن

 Hussein.AbouOmar@@pua.edu.eg G511 العالقات العامة مدرس حسين ابو عمر

 Salwa.Samir@pua.edu.eg G515 الصحافة مدرس سلوي سمير

 سارة طارق
مدرس 
 مساعد

 sarah.amin@pua.edu.eg G511 اذاعة وتليفزبون

 دعاء حجازي
مدرس 
 مساعد

 dodo_doaahegazy@yahoo.com G407 اذاعة وتليفزيون

 لينا مشهور

 

مدرس 
 مساعد

 Leena.essam@pua.edu.eg G411 عالقات عامة

 اذاعة وتليفزيون معيد احمد فؤاد
ahmed.elsabbagh.student@pua.ed

u.eg 
G411 

 ayahamdi44@yahoo.com G407 اذاعة وتليفزيون معيد ايه ترك

 essamhamad26@gmail.com G509 اذاعة وتليفزيون معيد عصام حماد
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 GiRly.noni@gmail.com G407 صحافة معيد نهي يوسف

 Gihan.ashraf@pua.edu.eg G407 صحافة معيد جيهان اشرف

 eman.raslan@pua.edu.eg G407 اذاعة وتليفزيون دمعي ايمان رسالن

 Denaahmed341@yahoo.com G407 العالقات العامة معيد عليهاجر 

 samar.alaa@pua.edu.eg G409 العالقات العامة معيد سمر عالء

 sohayla.ahmed@pua.edu.eg G409 اذاعة وتليفزيون معيد سهيلة الصردي

 m.mostafa@pua.edu.eg G409 العالقات العامة معيد محمد مصطفي

 noha.ellamsy@pua.edu.eg G409 العالقات العامة معيد نهي اللمسي

 صحافة معيد نور الهدي
nourelhoda.abdelmenam@pua.edu

.eg 
G409 

 Amani.ragheb@pua.edu.eg G409 عالقات العامة معيد اماني حماده

 اماني اشرف 
مدرس 
 مساعد

 Amany.elmahdy@pua.edu.eg G409 صحافة

 ليلي فوزي
سكرتيرة 

 العميد
- mass.communication@pua.edu.eg G525 

 امل سالم
سكرتيرة 

 الجودة
- 

qau.mass.communication@pua.ed
u.eg 

G609 
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 :ةنشأة الجامع

ت مخًمىت ؾب٘ ٧لُاث.  252نضع ال٣غاع الجمهىعي ع٢م  2006ًىلُى  15في  بةوكاء حامٗت ٞاعوؽ باإلؾ٨ىضٍع

باإلاىا٣ٞت ٖلى بوكاء ؤعب٘ ٧لُاث بياُٞت، ٦ما خهلذ  203نضع ال٣غاع الجمهىعي ع٢م  2009ؤٚؿُـ  31وفى 

ذ بضء الضعاؾت مً مجلـ الجامٗاث الخانت وألاهلُ  ت إلخضي ٖكغة ٧لُت.حامٗت ٞاعوؽ ٖلى جهٍغ
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 نشأة الكلية:

الم حامٗت ٞاعوؽ  2009في ٖام  لي للجامٗاث بإوكاء ٧لُت الٖا ي مً لخ٩ىن ال٩لُت الاولوا٤ٞ اإلاجلـ الٖا

ها في مداٞٓت  ت، هٖى الم ووؾاثله الاؾ٨ىضٍع ىىهه والٖا ىُت اإلااهلت في مجاالث الاجها٫ ٞو حر ال٩ىاصع الَى بهضٝ جٞى

اإلاُا الم مدلُا ٖو ت وابغاػها ٖبر وؾاثل الٖا  . اإلاسخلٟت لإلؾهام في جد٤ُ٣ الاهضاٝ الخىمٍى

 

 معادلة الشهادة:
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 رؤية الجامعة :

لي اإلاؿخىي الضولي لخلبي جُمذ حامٗت ٞاعوؽ في ؤن ج٩ىن واخضة مً ؤبغػ  الجامٗاث في اإلاى٣ُت ٖو

اخخُاحاث اإلاجخم٘ وجىا٦ب الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلاؿخمغ، وجىمي ٢ضعاث َالبها الخٗلُمُت واإلاهىُت والبدثُت 

 وال٣ُاصًت

 

 رسالة الجامعة:

غ م حر ٞغم حٗلُمُت طاث مؿخىي مخمحز حؿاٖض الُالب ٖلى جىمُه وجٍُى هاعاتهم تهضٝ حامٗت ٞاعوؽ بلى جٞى

غ بهخاحُت ماؾؿاتهم مً زال٫ جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن  جيها مً زضمت مجخمٗاتهم وجٍُى هم وجم٨ً زٍغ ومٗاٞع

 ال٣ضعاث الخٗلُمُت والبدثُت والخُب٣ُُت.
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 والقيم الحاكمةالرسالة والرؤية 

  

 :رؤية الكلية

الم حامٗت ٞاعوؽ ٖلي جد٤ُ٣ م٩اهت مخمحزة وجىاٞؿُت صازل الم ٖلى  جدغم ٧لُت ؤلٖا مىٓىمت ٧لُاث ؤلٖا

ت  فى يىء الالتزام  ؿعي بلي ه٣ل اإلاٗٞغ غه مً حٗلُم مخمحز ًد٤٣ الخىٕى  َو اإلاؿخىي اإلادلى والا٢لُمى، بما جٞى

المى.  بمٗاًحر حىصة الخٗلُم الٖا

 :رسالة الكلية

المى اإلاسخلٟت بما ًمل٩ىهه مً مٗا جحن فى مجاالث الٗمل الٖا ٝع ٖلمُت  بٖضاص هسبت مخمحزة مً الخٍغ

المى ٖلى اإلاؿخىي اإلادلى والا٢لُمى، ٦ما ٣ًىم  امت جىا٦ب اخخُاحاث ؾى١ الٗمل الٖا ومهاعاث طهىُت ومهىُت ٖو

 اًٖاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهت ببدىر ٖلمُت مبخ٨غة  حؿهم في زضمت اإلاجخم٘ والاعج٣اء به.

 القيم:المبادئ و 

 .مٗاٝع وبدىرُٞما ٣ًضم مً مٗلىماث و  الاماهت الٗلمُت: .1

ت: ج٣بل الغؤي الازغ والى٣ض الٗلمى اإلابنى ٖلى خ٣اث٤. .2  الؿماخت ال٨ٍٟغ

 ألانالت: الخجضًض فى الا٩ٞاع واإلاٗاٝع والبدىر. .3

 الكٟاُٞت واإلاكاع٦ت واإلاؿاءلت: ٖىانغ ؤؾاؾُت لًبِ اإلااؾؿت الخٗلُمُت. .4

 .ىاء الصخهُت والاججاهاث الىُٟٗتالجزاهت: الخجغص مً الاه .5

 
 

 

. 
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 التنظيمات العامةو  واعدلقا

 متطلبات القبول:

  ًت ؤو قهاصة مٗاصلت مٗتٝر بيها م ت الٗامت مً اإلاضاعؽ اإلاهٍغ الخهى٫ ٖلي بجمام قهاصة الثاهٍى

لى للجامٗاث  اإلاجلـ ألٖا

  لى للجامٗاث الخانت و ألاهلُت  جسً٘ قغوٍ ال٣بى٫ بال٩لُت لل٣ىاٖض التي ًدضصها اإلاجلـ الٖا

 حن لل٣ىاٖض التي جدضصها وػاعة الخٗلُم جسً٘ قغوٍ ال٣بى٫ بال ٩لُت باليؿبت للُالب ٚحر اإلاهٍغ

لي للجامٗاث   الٗالي و اإلاجلـ الٖا

  جد٤ُ٣ اإلاخُلباث و ال٣ىاٖض و الكغوٍ التي جًٗها ال٩لُت ٧اٞت 

  الخٟٙغ ال٩امل للضعاؾت قٍغ ؤؾاس ي لجمُ٘ الُالب 
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 نظام التعليم بالكلية

 ت المعتمدة:نظام الساعا

ًُب٤ هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة في حمُ٘ اإلا٣غعاث خُث جدؿب ؾاٖت اإلادايغة بؿاٖت مٗخمضة وؾاٖت 

ؿها  دضص مجلـ ال٩لُت في ٧ل ٖام صعاس ي اإلا٣غعاث التي ٌؿخٗان في جضَع الٗملي بىه٠ ؾاٖت مٗخمضة ٍو

ً الٗملُت.  بالخماٍع

 

 عدد الفصول الدراسية:

زت ٞهى٫ )الخٍغ٠ و الغبُ٘ و اله٠ُ( ٌؿخٛغ١ ٧ل مً ٞهلي الخٍغ٠ و جخ٩ىن الؿىت الضعاؾُت مً زال

ؿخٛغ١ ٞهل اله٠ُ ؾخت ؤؾابُ٘ ٣ِٞ )صعاؾت م٨ثٟت  ا قاملت الامخداهاث، َو في الغبُ٘ زمؿت ٖكغ ؤؾبٖى

خالت َغخه ( ح٣ٗبه ٞترة الامخداهاث ٖلما بإن ٖضص الؿاٖاث الٟٗلُت للضعاؾت زال٫ الٟهل الضعاس ي الهُٟي 

 ص ؾاٖاث الضعاؾت للم٣غعاث هٟؿها في ٞهلي الخٍغ٠ و الغبُ٘.ٌؿاوي ٖض

 

 أدوار التخرج:

 جدضص ؤصواع الخسغج بثالزت ؤصواع في الؿىت ٖلي الىدى الخالي:

 صوع ًىلُى .1

 صوع ؾبخمبر .2

 صوع ٞبراًغ  .3
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 التقويم االكاديمي لفصلي الخريف والربيع:

ض بضء الضع  يخهي بنهاًت ألاؾبٕى الثاوي مً الًبضؤ الدسجُل اإلاٗخاص للم٣غعاث ٢بل مٖى حن ٍو  ضعاؾتاؾت بإؾبٖى

م الا٧اصًمي الٗام واإلاٗخمض بجامٗت ٞاعوؽ لٟهلي الخٍغ٠ والغبُ٘    ًىضح الجضو٫ الخالي الخ٣ٍى

 

 االسبوع االحداث االسبوع

  االرشاد االكاديمي والتسجيل الدراسة و االمتحانات 

  بدء التسجيل للمقررات و تسديد الرسوم  

 0 يوم توعية للطالب الجدد  0

1 
بدء الدراسة واالمتحانات البديلة 

 لمقررات الفصل السابق
 1 التسجيل المعتاد للمقررات

2  
 نهاية التسجيل المعتاد للمقررات 

 إضافة و حذف المقررات 
2 

3  
 التسجيل المتأخر بغرامة تأخير 

 نهاية فترة االضافة و الحذف 
 للمقررات

3 

 4 متأخر للمقررات بغرامة تأخيرالتسجيل ال  4

5   5 

6   6 

7   7 

8 
امتحانات نصف الفصل 

 الدراسي
 8 

9   9 

10   10 

11   11 

12   12 

 13 التسجيل المبكر لمقررات فصل الربيع  13

14   14 

 15 نهاية فترة االنسحاب من المقررات اخر اسابيع الدراسة 15

16   16 

17   17 

18   18 
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 قواعدهنظام التسجيل و 

 :الدسجيل املبكس -أ

حن  ًخم ٞخذ بابا الدسجُل اإلاب٨غ إلا٣غعاث ٞهل الخٍغ٠  ٢بل بضء الٗام الا٧اصًمي بدىالي ؤؾبٖى

سه في زال٫  ُت الظي ًدضص جاٍع للُالب ال٣ضامي بِىما ًخم الدسجُل اإلاب٨غ للمؿخجضًً في ًىم الخٖى

حن الؿاب٣حن لبضء الضعاؾت   الاؾبٖى

م الا٧اصًمي و ًخم اًًا ٞخذ باب الدسجُل اإلاب٨غع إلا٣غعاث ٞهل الغبُ٘ ٢بل ٦ما ه ى مىضح بالخ٣ٍى

م٘  2.5اهتهاء ٞهل الخٍغ٠ و طل٪ الُالب الخانلحن ٖلي مخىؾِ ه٣اٍ ج٣ضًغ جغا٦مي ؤٖلي مً ؤو ٌؿاوي 

 ( DNؤو  NEؤو  Fؤو  BLٖضم وحىص ؤي مً ج٣ضًغاث الغؾىب )

 :الدسجيل العادي -ب

لُالب ٖىض بضاًت ٧ل ٞهل صعاس ي زال٫ ٞترة الدسجُل اإلادضصة و ًسخاع الُالب اإلا٣غعاث ًخم حسجُل ا

جدذ بقغاٝ اإلاغقض الا٧اصًمي و جهضع بصاعة الدسجُل صلُال ًخًمً قغوٍ الدسجُل و بحغاءاجه الىاحب 

لي قئىن بجباٖها و ٣ًىم ٧ل مً الُالب و اإلاغقض بالخى٢ُ٘ ٖلي بؾخماعة حسجُل اإلا٣غعاث ٢بل حؿلُمها ب

 الُالب 

 :الدسجيل املخأخس -ج

 ٌؿمذ للُالب بالدسجُل اإلاخإزغ صون ؾضاص ٚغامت مالُت في الاخىا٫ آلاجُت:

 (I)ٚحر م٨خمل( )الُالب الخانلحن ٖلي ج٣ضًغ  .1

 (E)الُالب الخانلحن ٖلي ج٣ضًغ)ٚاثب بٗظع( .2

 ًٖ الخإزحر في الدسجُل ٣ًبله مجلـ ألامىاء .3
ً
 ج٣ضًم الُالب ٖظعا

مً حسجُل اإلا٣غعاث بخُٛحر الخُت الضعاؾُت ًٖ ٌؿمذ للُالب بٗض الاهتهاء  :اث وخرفهاإضافت املقسز -د

٤ بياٞت بٌٗ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ؤو خظٞها   و طل٪ بٗض مغاحٗت اإلاغقض الا٧اصًمي ٖلي ان ًخم طل٪ٍَغ
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م الا٧اصًمي و ٖىض اياٞت اإلا٣غعاث ؤو ة للخظٝ و الاياٞت و زال٫ اإلاضة اإلادضص خظٞها ًجب  اإلاىضخت بالخ٣ٍى

مغاٖاة الاحي:

 حسجُل ما جم بياٞخه ؤو خظٞه مً م٣غعاث في اؾخماعة ؤلاياٞت والخظٝ ٖلي ؤن ٣ًىم ٦ال مً الُالب .1

 

 واإلاغقض ا٧اصًمي بالخى٢ُ٘ ٖلى الاؾخماعة ٢بل حؿلُمها بلى ٢ؿم قئىن الُالب. .2

 الُالب. خالت بُان في خظٞها جم التي اإلا٣غعاث جٓهغ ال .3

 .ال٩لُت لالثدت َب٣ا به اإلاؿمىح ألاصوى الخض ًٖ الضعاس ي الٗبء ٣ًل ؤال ًجب ث،م٣غعا ؤًت خظٝ بٗض .4

ض ؤال ًجب م٣غعاث، ؤًت بياٞت بٗض . .5  .ال٩لُتلالثدت  َب٣ُا هب مىحاإلاؿ الخض الا٢ص ي ًٖ الضعاس ي الٗبء ًٍؼ

 :الانسحاب من املقسزاث -ه

ل الضعاس ي بال٩امل بىاء ٖلى ٌؿمذ للُالب باالوسخاب مً م٣غع ؤو ؤ٦ثر، ؤو مً حمُ٘ م٣غعاث الٟه

م ا٧اصًمي. وال ٌٗخبر الاوسخاب  َلب مىه وبٗض اٖخماص اإلاغقض ا٧اصًمي وطل٪ زال٫ الٟترة اإلاىضخت بالخ٣ٍى

ٓل  مً ؤي م٣غع عؾىبا للُالب في هظا اإلا٣غع ٦ما ال ًازغ في ٢ُمت مخىؾِ ه٣اٍ الخ٣ضًغ الترا٦مي، ٍو

ىض الاوسخاب مً م٣غع ؤو مً ٞهل صعاس ي الُالب مدخٟٓا بد٣ه في اإلاداوالث الثالر ل لدسجُل ٖو

 بال٩امل، ًجب مغاٖاة آلاحي:

٣ىم الُالب بالخى٢ُ٘  .1 حسجُل اإلا٣غعاث التي ٢ام الُالب باالوسخاب منها في اؾخماعة الاوسخاب) ٍو

 ٖليها( و٦ظل٪ اإلاغقض ا٧اصًمي ٢بل حؿلُمها بلى ٢ؿم قئىن الُالب.

ٓهغ ؤمامها ج٣ضًغ )ميسخب(جٓهغ اإلا٣غعاث التي اوسخب منها الُا .2 ( وال (Wلب في بُان الخالت ٍو

 ًضزل في خؿاب مخىؾِ ه٣اٍ الخ٣ضًغ الترا٦مي.

 ال ٌؿمذ للُالب باالوسخاب مً ؤي م٣غع بطا ما جم خغماهه مً اؾخ٨ما٫ هظا اإلا٣غع . .3

ض ٞترة الاوسخاب ًٖ ٞهلحن صعاؾُحن مخخابٗحن ؤو زالزت ٞهى٫ صعاؾُت مخٟغ٢ت َىا٫ .4  ًجب ؤال جٍؼ

 ٞترة الخدا١ الُالب بالجامٗت.

ا مً الجامٗت باؾدُٟاثه الىمىطج الخام ًم٨ً للُالب الاوسخاب نهاثُ :الجامعت من الانسحاب -و

ٗخمض هظا  بلً الُاباالوسخاب، وجى٢٘ هظا الىمىطج م وولى ؤمغه بطا لم ٨ًً الُالب بالٛا لؿً الغقض َو

.الىمىطج مً ٖمُض ال٩لُت وعثِـ الجامٗت
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ت النهاثُت للُالب الخانلحن ٖلى ج٣ضًغ :البديلت الامخداناث -ش ٍغ ح٣ٗض امخداهاث بضًلت ًٖ الامخداهاث الخدٍغ

( في م٣غع ؤو ؤ٦ثر وطل٪ زال٫ اؾبٕى الاو٫ مً الٟهل الضعاس ي الخالي E( ؤو ج٣ضًغ ٚاثب بٗظع )Iٚحر م٨خمل )

جامٗت بٗض اٖخماصها مً وج٣ىم ال٩لُاث بدؿلُم صعحاث الامخداهاث البضًلت بلى ٢ؿم قئىن الُالب بال

مجلـ ال٩لُت ومً عثِـ الجامٗت، بدض ؤ٢ص ى نهاًت اؾبٕى الثاوي مً الٟهل الضعاس ي خُث ًخم حسجُل 

( .E( ؤو ٚاثب بٗظع )Iالخ٣ضًغ الٟٗلي الظي خهل ٖلُه الُالب بضال مً الخ٣ضًغ اإلاا٢ذ ٚحر م٨خمل )

م٨ً ٣ٖض الامخدان البضًل في الٟهل الضعاس ي الهُٟي وطل ٪ للُالب الخانلحن ٖلى ج٣ضًغ ٚاثب ٍو

في الامخدان النهاجي وفي خالت اؾخمغاع الٗظع اإلاغض ي ٌؿمذ له بضزى٫ الامخدان البضًل بإو٫ ٞهل  E)بٗظع)

 صعاس ي جالي ختى اهتهاء الٗظع.

ٌؿمذ للُالب اإلاؿخجضًً بالدسجُل ٖبء صعاس ي ٧امل زال٫ ٞهلى الخٍغ٠ والغبُ٘ مً :العبء الدزاس ي -ح

صًمي الاو٫ وبٗض مغوع هظا الٗام، ًخم جدضًض الٗبء الضعاس ي للُالب في ؤي ٞهل صعاس ي باؾخثىاء الٗام ا٧ا

، خُث ٌؿمذ للُالب بدسجُل (CGPAالٟهل الضعاس ي اله٠ُ بىاء ٖلى مخىؾِ ه٣اٍ الخ٣ضًغ الترا٦مي )

ما في خالت ؤ ٣2.00اٍ ج٣ضًغ جغا٦مي ؤٖلى مً ؤو ٌؿاوي ِ هؾى مخى في خالت خهىله ٖل لي ٧امٖبء صعاس 

، ًخم جسٌُٟ الٗبء الضعاس ي الخام به الى ما  2.00مخىؾِ ه٣اٍ ج٣ضًغ جغا٦مي ؤ٢ل مً  ىخهىله ٖل

ضة ؾاٖت مً مجمٕى الؿاٖاث اإلاٗخم 14ال ًخجاوػ  مجمٕى الؿاٖاث اإلاٗخمضة للٟهل بما ً% م 80ٌٗاص٫ 

كتٍر للخهى٫ ٖلى صعحت الب٩ااإلاغا٢بت  جدذ ٗهللٟهل، م٘ وي الم ؤن ًجخاػ ؤ٧اصًمُت  َو لىعٍىؽ في الٖا

 ب حالُالب بىجا
ً
.(ؾاٖت مٗخمضة136حمالُا مً الؿاٖاث اإلاٗخمضة ًبلٜ) ٖضصا

 ؾاٖت  12ي الخٍغ٠ والغبُ٘ الخض ألاصوى لٗضص الؿاٖاث اإلاٗخمضة التي ٌؿمذ للُالب بدسجُلها في ٞهل

 .خاالث الخسغج ضاُٞما ٖ

 17في ٞهلي الغبُ٘ والخٍغ٠ هى  لُالب بدسجُلهاالخض ألا٢ص ى لٗضص الؿاٖاث اإلاٗخمضة التي ٌؿمذ ل 

اصجه للُالب الظًً ًد٣٣ىن مٗضال جغا٦مُا ٖالُا ال ٣ًل ٖاٖتؾ ؤو لخاالث  3.5ً ، ٚحر اهه ًم٨ً ٍػ

مُض ال٩لُت واٖخماص عثِـ  ؤ٧اصًميًخٗاعى طل٪ م٘ الثدت ال٩لُت وبٗض مىا٣ٞت اإلاغقض  مالخسغج ما ل ٖو

 الجامٗت.

 

 

 

)ؤي بٖاصة اإلا٣غع بال٩امل( ي ٌؿمذ للُالب بةٖاصة حسجُل ؤي م٣غع صعاس :زاث الدزاطيتإعادة حسجيل املقس -ط

ض مغاث الدسجُل ٖ ا ؤم ازخُاٍعض زالر مغاث للم٣غع الضعاس ي الىاخ ًٖلى ؤال جٍؼ  اؾىاء ٧ان م٣غعا بحباٍع

 :ؾباب الخالُتالضعاؾُت ألخض الا  غعاثوج٩ىن بٖاصة حسجُل اإلا٣
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ض ج٣ضًغه في خالت الىجاح ًٖ  DN)ؤو  NEؤو  Fؤو  (BLلغؾىب جصخُذ ؤي مً ج٣ضًغاث ا 1- ٖلى الا ًٍؼ

C+ 

 ٧اآلحي: Cوختى  Dمً  جدؿحن ؤي مً الخ٣ضًغاث بضءا 2- 

٧ل  بالخدؿحن في م٣غع واخض ٖلى ألا٦ثر  Cغ وختى الخ٣ضً Dضًغ ٌؿمذ للُالب الخانل ٖلى ج٣ -ؤ 

 عاؾت.ؾاٖت مٗخمضة زال٫ حمُ٘ ؾىىاث الض 12صعاس ي وبدض ؤ٢ص ى  لٞه

ض الخ٣ضًغ اإلاٗض٫ ٖ -ب  دؿب له الخ٣+Cً ال ًٍؼ غنض في بُان خالت الُالب حمُ٘ اإلاداوالث ٍو  ضًغ ٍو

لي  .ألٖا

 و٫ مغة وإلاغة واخضة ٣ِٞ.٩ىن زال٫ ٖامحن مً صعاؾت اإلا٣غع أل ل ًالخٗضً -ج 

ب في الخدؿحن ٖلُ -ص   ه بٖاصة اإلا٣غع صعاؾت وامخداها بال٩امل.الُالب الظي ًٚغ

ٖلما بإهه د٣ه في اإلاداوالث الثالر للدسجُل ي م٣غع، ًٓل الُالب مدخٟٓا ببٗض الاوسخاب مً ؤ -3

 ت،ب بإن بٖاصة ؤي م٣غع ال ًيخج ٖنها بزٟاء الخ٣ضًغ الانلي للم٣غع مً بُان الخالًجب جىبُه الُال

لى ف ت الترا٦مُت. وفي ي خبِىما ًضزل الخ٣ضًغ الٖا ؿاب مخىؾِ ه٣اٍ الخ٣ضًغ الترا٦مي واليؿبت اإلائٍى

( في م٣غع بحباعي زالر DNؤو NEؤو  Fؤو  BL الُالب ٖلى ؤي مً ج٣ضًغاث الغؾىب)خهى٫  تلخا

بلؼامه بالدسجُل اإلاٗل٤ والظي ًم٨ً للُالب مً زالله جصخُذ هظه الخ٣ضًغاث وبال  ًخممغاث، 

 BL )ىب ٧اصًمي ؤما في خالت خهى٫ الُالب ٖلي ؤي مً ج٣ضًغاث الغؾألا اعهي حُٛحر مؿًخم الىٓغ ف

ازخُاعي زالر مغاث، ًم٨ً للُالب الدسجُل في م٣غع ازخُاعي آزغ  غع في م٣ DN)ؤو  NEؤو  Fو ؤ

 بضال مىه.
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 الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية

 :تخصصعالم في اإل تمنح الكلية درجة البكالوريوس

 الصخاٞت. ؤ 

الن. ب   الٗال٢اث الٗامت والٖا

ىن. ج   الغاصًى والخلٍُٟؼ

:باألقظام الخاليت انيتيبدأ الخخصص في الظنت الثو

 .قسم الصحافة والنشر الرقمي -أ 

  مؿاع الصخاٞت. 

 مؿاع اليكغ الال٨ترووي. 

 

 قسم العالقات العامة واالتصاالت التسويقية  -ب 

  مؿاع الٗال٢اث الٗامت 

  ٣ُت  مؿاع الاجهاالث الدؿٍى

 

 .قسم الراديو والتليفزيون -ج 

  مؿاع الغاصًى 

 ىوي  مؿاع الاهخاج الخلٍُٟؼ
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 المستوي االول

 المتطلبات العامة و االعالمية االجبارية
 ساعة دراسية معتمدة 12مقررات دراسية = 9

 
 المتطلبات

 السابقة

 
 المستوي

 
 العملي

  
 النظري

 عدد

 الساعات

  المعتمدة

 
المقرر اسم  

 
المقرر كود  

(1) انجليزية لغة 2 - 6 االول -  UGE(01) 

العربية اللغة مهارات 2 2 - االول -  UGA(03) 

  2 1 2 االول -
 

 ومفاهيم الحاسب مهارات

(1) البرمجة  
UEC(01) 

 والنشر الصحافة في مقدمة 3 2 2 االول -

 الرقمي
COM(100) 

 العامة العالقات في مقدمة 3 2 2 االول -

  واالعالن
COM(101) 

 COM(102)  لفزيونوالت الراديو في مقدمة 3 2 2 االول -

االتصال مهارات 2 1 2 االول -  UC(01)M 

UEC(01) مفاهيم و الحاسب مهارات 2 1 2 االول 

(2البرمجة)  
UEC(02) 

المعاصرو الحديث مصر تاريخ 2 2 - االول -  GEN(100) 

 االجمالي 21 - - 

 

 المتطلبات العامة )علوم اجتماعية و انسانية( االختيارية 
 ساعات دراسية معتمدة 4=  مقررا دراسيان

 المتطلب

 السابق
 النظري العملي المستوي

 الساعات

 المعتمدة
المقرر اسم المقرر كود   

المقارن السياسة علم 2 1 2 االول -  GEN(101) 

النفس علم في مقدمة 2 2 - االول -  GEN(102) 

االقتصاد علم في مقدمة 2 2 - االول -  GEN(103) 

االجتماع علم يف مقدمة 2 2 - االول -  GEN(104) 

 االجمالي 4 - - 
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 المتطلبات العامة واالعالمية االختيارية

 ساعات دراسية معتمدة  6مقرران دراسيان = 
 المتطلبات

 السابقة
 النظري العملي المستوي

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المقرر كود المقرر اسم

 COM(103) التنمية و االتصال 3 3 - االول -

 COM(104) الشفهي االتصال 3 2 2 االول -

 COM(105) لالعالم النفسي المدخل 3 3 - االول -

 االجمالي 6 - - -

 

 المستوي الثاني )جميع برامج الكلية(
 المتطلبات العامة واالعالمية االجبارية 

 ساعة دراسية معتمدة  14مقررات دراسية =  5

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي نظريال

 المتطلب

 السابق

COM(200) 
 وأساليب العام الرأي

 قياسه
 - الثاني 2 2 3

COM(201) الثاني 2 2 3 االتصال نظريات - 

COM(202) 
 مناهج في مقدمة

 االعالمي البحث
 - الثاني 2 2 3

UGE(02) الثاني 6 - 2 (2انجليزيه) لغة  

GEN(200) الثاني 2 2 3 آدابها و العربية اللغة UGA(03) 

 - - - 14 االجمالي
 

 المتطلبات العامة االختيارية 
  ساعات دراسية معتمدة  3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

GEN(201) الثاني 2 2 3 االعالمية الترجمة - 

GEN(202) الثاني - 2 3 يالعلم التفكير - 

 - - - 3 االجمالي
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 : الصحافة والنشر الرقمي:والً أ
 متطلبات التخصص االجبارية  

 ساعة دراسة معتمدة  21مقررات دراسية =   4

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 مستويال العملي النظري

 المتطلبات

 السابقة

JOR(200) الثاني 2 2 3 الصحفي التحرير COM(100) 

JOR(201) الثاني 2 2 3 الصحفي التصوير - 

JOR(202) الثاني 2 2 3 الصحافة تاريخ - 

JOR(203) الثاني 2 2 3 مصادره و الخبر COM(100) 

 - - - 12 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات دراسية معتمدة  3واحد = مقرر دراسي 

 الماده اسم الماده كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي نظري

 المتطلبات

 السابقة

JOR(204) الثاني 2 2 3 المطبوعة الصحافة إنتاج - 

JOR(205) الثاني 2 2 3 المواطن صحافة - 

JOR(206) الثاني 2 2 3 الصحفية التقارير - 

 - - - 3 االجمالي

 

 : قسم العالقات العامة و االتصاالت التسويقية:ثانياً 
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعة دراسية معتمدة  12=  مقررات دراسية 4

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(200) 
 العالقات مجال في الكتابة

 العامة
 - يالثان 2 2 3

PRAD(201) 
 العالقات في التخطيط

 العامة
 - الثاني 2 2 3

PRAD(202) 
 االتصاالت في مقدمة

 التسويقية
 - الثاني 2 2 3

PRAD(203) الثاني 2  3 االعالن مبادئ - 

 - - - 12 االجمالي
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 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات دراسية معتمدة 3مقرر دراسي واحد = مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(204) الثاني 3 3 3 االقناع فن - 

PRAD(205) 
 االلكتروني التسويق

 االنترنت شبكة علي
 - الثاني 3 3 3

PRAD(206) الثاني 3 3 3 التفاوض علم - 

 - - - 3 االجمالي

 

 و التليفزيون:  ثالثا: قسم الراديو
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعة دراسية معتمدة  12مقررات دراسية =  4

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

RTV(200) 
 االذاعية البرامج اعداد

 والتليفزيونية
 - الثاني 2 2 3

RTV(201) 
 عياالذا االنتاج اساسيات

 التليفزيونيو
 - الثاني 2 2 3

RTV(202) 
 الراديو في االخبارية البرامج

 التليفزيونو
 - الثاني 2 2 3

RTV(203) 
 الراديو في البرامج تقديم

 التليفزيونو
 - الثاني 2 2 3

 - - - 12 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات دراسية معتمدة 3مقرر دراسي و احد = 

 المقرر اسم ررالمق كود
  الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

RTV(204) الثاني 2 2 3 التليفزيونو الراديو تكنولوجيا - 

RTV(205) الثاني 2 2 3 الكاميرا مبادئ - 

RTV(204) الثاني 2 2 3 الصورة و الصوت تقنيات - 

 - - - 3 االجمالي



 

21 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

 رامج الكلية(المستوي الثالث )جميع ب
 االعالمية االجبارية المتطلبات العامة و 

 ساعة دراسية معتمدة  22مقررات دراسية =  5

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

COM(300) 
 و االعالم اخالقيات

 تشريعاته
 - الثالث 2 2 3

UGE(03) الثالث 6 - 2 (3االنجليزية) اللغة UGE(02) 

COM(301) 
 االعالم بحوث

 الكيفية و الكمية
 - الثالث 2 2 3

COM(302) الثالث 2 2 3 وإلقاء صوتيات - 

 - - - 11 االجمالي

  

 المتطلبات العامة و االعالمية االختيارية
 ساعات دراسية معتمدة  3مقرر دراسي = 

 المتطلب

 السابق
 النظري العملي المستوي

 اعاتالس عدد

 المعتمدة
 المقرر كود المقرر اسم

 3 3 - الثالث -
 تطبيقاتها و االحصاء مبادئ

 االعالمية
COM(303) 

 COM(304) االعالمية المؤسسات ادارة 3 3 - الثالث -

 COM(305) العالمي الوعي و االعالم 3 3 - الثالث -

 االجمالي 3 - - -

 

 المقررات الحرة االختيارية
 ساعة دراسية معتمدة 2مقرر دراسي = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

GEN(300) الثالث 2 1 2 الفندقية االدارة و السياحة - 

GEN(301) الثالث 2 1 2 الجمال علم مبادئ - 

GEN(302) الثالث 2 1 2 الفن تاريخ - 

 - - - 2 االجمالي
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 شر الرقمي:لنا: قسم الصحافة و والً أ
 مسار الصحافة (2)

 متطلبات التخصص االجبارية 
 ساعة دراسية معتمدة 23=  اسيةمقررات در  5

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

JOR(300) الثالث 6 - 3 الصحفي المعمل - 

JOR(301) الثالث 2 2 3 اريةاالخب التغطية - 

JOR(302) ثالث 2 2 3 الصحفية الحمالت - 

JOR(303) ثالث 2 2 3 الصحفي االخراج - 

JOR(307) ثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية
 ساعات دراسية معتمدة  3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 اعاتالس عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي نظريال

 المتطلب

 السابق

JOR(304) الثالث 2 2 3 الطباعةو الصحافة تكنولوجيا - 

JOR(305) الثالث 2 2 3 المتخصصة الصحافة - 

JOR(306) الثالث 2 2 3 المتعددة الوسائط انتاج - 

 - - - 3 االجمالي

 

 مسار النشر الرقمي: (1)
 اريةمتطلبات التخصص االجب

 ساعة دراسية معتمدة 23 مقررات الدراسية= 5
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

EMED(300) الثالث 6 - 3 الرقمي النشر معمل - 

EMED(301) 
 المواقع تصميم و انتاج

 المتخصصة
 - الثالث 2 2 3

EMED(302) الثالث 2 2 3 لكترونياال التصوير تقنيات - 

EMED(303) الثالث 2 2 3 االلكترونية الصحافة انتاج - 

EMED(307) الثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي
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 متطلبات التخصص االختيارية
 ساعات معتمدة 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

EMED(304) الثالث 2 2 3 االلكترونية المواقع ادارة - 

EMED(305) الثالث 2 2 3 االنترنت شبكة علي الكتابة - 

EMED(306) الثالث 2 2 3 االنفوجرافو البيانات صحافة - 

 - - - 3 االجمالي

 

 التسويقية : قسم العالقات العامة واالتصاالتثانياً 
 سار العالقات العامة م (2) 

 متطلبات التخصص االجبارية 
 ساعة معتمدة  23 مقررات دراسية = 5

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(300) الثالث 6 - 3 االعالنو العامة العالقات معمل - 

PRAD(301) الثالث 2 2 3 العامة العالقات استراتيجيات - 

PRAD(302) الثالث 2 2 3 العامة العالقات في االعالم نظريات - 

PRAD(303) 
 مجال في االعالمية الحمالت

 العامة العالقات
 - الثالث 2 2 3

PRAD(307) الثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي

 متطلبات التخصص االختيارية 
 اعات معتمدة س 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(304) الثالث 2 2 3 العامة العالقات في باالتصال القائم - 

PRAD(305) الثالث 2 2 3 الحدث رعاية و التخطيط - 

PRAD(306) لثالثا 2 2 3 العامة العالقات في االزمات ادارة - 

 - - - 3 االجمالي
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 مسار االتصاالت التسويقية  (2)
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعة معتمدة  23=  مقررات دراسية 5
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

MC(300) الثالث 6 - 3 التسويقة االتصاالت معمل - 

MC(301) الثالث 2 2 3 المتكاملة التسويقية تصاالتاال - 

MC(302) الثالث 2 2 3 االعالمو التسويق استراتيجيات - 

MC(303) الثالث 2 2 3 االعالنية الحمالت انتاج - 

MC(307) الثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 عات معتمدةسا 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

MC(304) الثالث 2 2 3 السوق بحوث - 

MC(305) الثالث 2 2 3 الجدوي دراسة - 

MC(306) الثالث 2 2 3 االعالن انتاج و تصميم - 

 - - - 3 االجمالي

 

 زيون ثالثا: قسم الراديو و التليف
 مسار الراديو: (2)

 متطلبات التخصص االجبارية
 ساعة المتعمدة  23مقررات دراسية =  5

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

RAD(300) الثالث 6 - 3 الراديو معمل - 

RAD(301) الثالث 2 2 3 االذاعي السيناريو كتابة - 

RAD(302) الثالث 2 2 3 المونتاج و االخراج - 

RAD(303) الثالث 2 2 3 الوثائقية البرامج انتاج - 

RAD(307) الثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي
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 متطلبات التخصص االختيارية
 ساعات معتمدة  3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

RAD(304) الثالث 2 2 3 االذاعية الصحافة - 

RAD(305) 
 وسائل برامج

 االلكترونية االعالم
 - الثالث 2 2 3

RAD(306) الثالث 2 2 3 الراديو في الدراما - 

 - - - 3 االجمالي

 

 ( مسار االنتاج التليفزيوني2)
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعة معتمدة 23مقررات دراسية =  5
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PTV(300) الثالث 6 - 3 التليفزيوني االنتاج معمل - 

PTV(301) الثالث 2 2 3 التليفزيوني السيناريو كتابة - 

PTV(302) 
 الوثائقية االفالم انتاج

 التسجيلية مجوالبرا
 - الثالث 2 2 3

PTV(303) الثالث 2 2 3 المونتاج و االخراج - 

PTV(307) الثالث 22 - 11 الميداني التدريب - 

 - - - 23 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات المعتمدة 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PTV(304) الثالث 2 2 3 المتقدم التليفزيوني االنتاج - 

PTV(305) 
 التصوير و االضاءة

 التليفزيوني
 - الثالث 2 2 3

PTV(306) 
 البرامج و االفالم نقد

 التليفزيونية
 - الثالث 2 2 3

 - - - - 3 االجمالي
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 المستوي الرابع )جميع برامج الكلية(
 االعالمية االجباريةات العامة و المتطلب

 ساعة دراسية  12 مقررات دراسية = 4
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

COM(400) الرابع 2 2 3 االزمات ادارة و االعالم - 

COM(401) الرابع 2 2 3 الدولي االتصال - 

COM(402) الرابع 2 2 3 النفسية حربال و الدعاية - 

COM(403) الرابع 2 2 3 االعالمية التربية - 

 - - - 12 االجمالي

 

 المتطلبات االعالمية العامة االختيارية
 ساعات معتمدة 6مقرران دراسيان= 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

COM(404) 
 الوطنية الهوية و ماالعال

 العربية
 - الرابع 2 1 3

COM(405) الرابع 2 1 3 البيئي االعالم - 

COM(406) الرابع 2 1 3 السياسي االتصال - 

 - - - 6 االجمالي

 المتطلبات الحرة االختيارية
 ساعة معتمدة 2مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي يالعمل النظري

 المتطلب

 السابق

GEN(400) الرابع 2 1 2 الفني التذوق - 

GEN(401) 
 الفنون الي مدخل

 التشكيلية
 - الرابع 2 1 2

GEN(402) 
 الرسوم و الجرافيك

 المتحركة
 - الرابع 2 1 2

 - - - - 2 االجمالي
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 : قسم الصحافة والنشر الرقميأوالً 
 مسار الصحافة  (1)

 جبارية متطلبات التخصص اال
 ساعة معتمدة 12مقررات دراسية =  3

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

JOR(400) الرابع 2 2 3 االستقصائية الصحافة - 

JOR(401) الرابع 12 - 6 التخرج مشروع - 

JOR(403) الرابع 2 2 3 االنباء وكاالت - 

 - - - 12 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات معتمدة 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

JOR(405) الرابع 2 2 3 الرأي مواد تحرير - 

JOR(406) 
 المؤسسات اقتصاديات

 اداراتها و الصحفية
 - الرابع 2 2 3

JOR(407) الرابع 2 2 3 االعمالو االقتصاد صحافة - 

 - - - 3 االجمالي

 

 ( مسار النشر الرقمي 2)
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعات معتمدة 12مقررات دراسية =  3
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

JOR(400) الرابع 2 2 3 صائيةاالستق الصحافة - 

EMED(401) الرابع 12 - 6 التخرج مشروع - 

JOR(403) الرابع 2 2 3 االنباء وكاالت - 

 - - - 12 االجمالي
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 متطلبات التخصص االختيارية
 ساعات دراسية 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 لسابقا

EMD(403) الرابع 2 2 3 االلكترونية الصحافة اخراج - 

EMED(404) الرابع 2 2 3 االنترنت علي المجلة اخراج - 

EMED(405) الرابع 2 2 3 المحلية الشئون تغطية - 

 - - - 3 االجمالي

 

 : قسم العالقات العامة واالتصاالت التسويقية:ثانياً 
 مسار العالقات العامة (2)

 ات التخصص االجبارية متطلب
 ساعة دراسية  12مقررات دراسية =  3

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(400) الرابع 2 2 3 المكانة و السمعة ادارة - 

PRAD(401) الرابع 12 - 6 التخرج مشروع - 

PRAD(403) الرابع 2 2 3 االعالن وكاالت - 

 - - - 12 االجمالي

 

 متطلبات التخصص االختيارية
 ساعات معتمدة 3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

PRAD(405) الرابع 2 2 3 المراسم و البروتوكول - 

PRAD(406) الرابع 2 2 3 الدولية العامة العالقات - 

PRAD(407) 
 المؤسسات في العامة تالعالقا

 التعليميةو الصناعية
 - الرابع 2 2 3

 - - - 3 االجمالي
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 مسار االتصاالت التسويقية  (2)
 متطلبات التخصص االجبارية 

 ساعة معتمدة 12مقررات دراسية =  3
 المقرر اسم المقرر كود

 الساعات عدد

 المعتمدة
 ويالمست العملي النظري

 المتطلب

 السابق

MC(400) الرابع 2 2 3 الفندقيو السياحي التسويق - 

MC(401) الرابع 12 - 6 التخرج مشروع - 

PRAD(403) الرابع 2 2 3 االعالن وكاالت - 

 - - - 12 االجمالي

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات معتمدة  3مقرر دراسي واحد = 

 المقرر اسم المقرر كود
 اعاتالس عدد

 الدراسية
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

MC(404) الرابع 2 2 3 المبيعات تنشيط و الشخصي البيع - 

MC(405) الرابع 2 2 3 التسويق في معاصرة موضوعات - 

MC(406) الرابع 2 2 3 الدولي التسويق - 

 - - - 3 االجمالي

 ثالثا:قسم الراديو و التليفزيون
 اديومسار الر  (1)

 متطلبات التخصص االجبارية 
 ساعة دراسية  12مقررات دراسية =  3

 المقرر اسم المقرر كود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 المستوي العملي النظري

 المتطلب

 السابق

RAD(400) الرابع 2 2 3 االذاعي المنتج تسويق - 

RAD(401) الرابع 12 - 6 التخرج مشروع - 

RAD(403) الرابع 2 2 3 االخراج في المتقدم المستوي - 

 - - - 12 االجمالي

 متطلبات التخصص االختيارية 
ساعات معتمدة   3 مقرر دراسي واحد =    

 المتطلب

 السابق
 النظري العملي المستوي

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المقرر كود المقرر اسم

 RAD(405) االنترنت راديو 3 2 2 الرابع -

 RAD(406) ارجيةالخ االذاعات 3 2 2 الرابع -

 RAD(407) المتخصصة االذاعية البرامج 3 2 2 الرابع -

 االجمالي 3 - - -



 

29 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

مسار االنتاج التليفزيوني    ( 2) 
 متطلبات التخصص االجبارية 

 3 ساعة معتمدة  21 مقررات الدراسية =  
 المتطلب

 السابق
 النظري العملي المستوي

 الساعات عدد

 المعتمدة
 مقررال كود المقرر اسم

 PTV(400) التليفزيوني المنتج تسويق 3 2 2 الرابع -

 PTV(401) التخرج مشروع 6 - 12 الرابع -

 PTV(403) التليفزيونية الدراما انتاج 3 2 2 الرابع -

 االجمالي 12 - - - -

 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 ساعات معتمدة 3مقرر دراسي واحد = 

 المتطلب

 السابق
 النظري ليالعم المستوي

 الساعات عدد

 المعتمدة
 المقرر كود المقرر اسم

 3 2 2 الرابع -
 ادارة و اقتصاديات

 التليفزيوني االنتاج
PTV(405) 

 PTV(406) الخارجي التصوير 3 2 2 الرابع -

 PTV(407) االفتراضي االستوديو 3 2 2 الرابع -

 االجمالي 3 - - -
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 ةنشطة الطالبياأل

هخمذ حامٗت ٞاعوؽ مىظ وكإتها باليكاٍ الُالبي ب٩ل نىعه وؤهىاٖه ال٢خىاٖها الخام بضوعها في ا

ج مخمحز في ٧ل اإلاجاالث الٗلمُت والث٣اُٞت والبضهُت وال٣ُاصًت.  ج٣ضًم زٍغ

ت وحُٛي ٧ل اإلاجاالث:  ألاوكُت الُالبُت في الجامٗت مخىٖى

 الث٣اُٞت .1

 العالييأدة انقصخ انقصيرح وأخالقيبد انعًم ا 

 انترجًخ االعالييخ في ظم االعالو انجذيذ ووضبئم االعالو انتقهيذيخ 

 إعالو فبروش تُظى َذوح ثقبفيخ عٍ االخراج انتهيفسيىَي 

 الٗلمُت .2

 رحهخ عهًيخ إني يؤضطخ األهراو 

  ٌرحهخ عهًيخ اني شركخ االعالlook 

 الٟىُت .3

 َذوح شعريخ نهشبعر وانروائي انكىيتي طبنت انرفبعي 

 ًىاهتحفم ان 

ايُت .4  الٍغ

 انيىو انريبضي نفصم انخريف ثًالعت انجبيعخ 

 خانيىو انريبضي نفصم انرثيع ثًالعت انجبيع 

 و الغخالث  الاحخماُٖت.5

 ٍتكريى انًتفىقي 

 احتفبنيخ يىو انيتيى 

 رحهخ عهًيخ إني انقبهرح 

 

م بحن ؤًٖائها و٦ظل٪ الجمُٗاث الٗلمُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي تهضٝ بلى زضمت اإلاجخم٘ وجً

حر ٧اٞت  ؤو بخٞى
ً
 َالب مً حامٗت ٞاعوؽ وج٣ضم بصاعة الجامٗت ٧امل الضٖم لجمُ٘ هظه ألاوكُت ؾىاء مالُا

ايُت ل٨غة ال٣ضم والؿلت والُض والخيـ. واإلاؿغح الُالبي الظي ٌؿ٘ زمؿماثت  اإلاخُلباث مثل اإلاالٖب الٍغ

 مضٖى والظي ًدخًً اإلاىاؾباث والخٟالث الُالبُت.
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 :والتعلم جامعة فاروس باإلسكندريةياسات التعليم س

ت ؾُاؾاث واضخت فى مجا٫ الخٗلُم والخٗلم ًدخظي بها فى ٧ل ٧لُاث الجامٗت  لجامٗت ٞاعوؽ باإلؾ٨ىضٍع

غ مٗاًحر الٟاٖلُت الخٗلُمُت وطل٪ باالعج٩اػ ٖلى ٧ل مً:  وطل٪ لخٍُى

غ البرامج واإلا٣غعاث. -1  مىا٦بت ؾى١ الٗمل لخٍُى

 ت مهاعاث ؤًٖاء هُئت الخضَعـ.جىمُ -2

٘ ٦ٟاءة الُالب. -3  ٞع

حر ؤلام٩اهاث اإلااصًت واإلاىار الخٗلُمي اإلاىاؾب. -4  جٞى

غ  م اإلاؿخمغ وعبِ البدث الٗلمي بخٍُى ٦ما ان ؾُاؾاث الخٗلُم والخٗلم بالجامٗت ج٣ىم ٖلى مبضؤ الخ٣ٍى

 الٗملُت الخٗلُمُت.

 أىداف سياسات التعليم والتعلم:

غ وحٗؼ  -1  ٍؼ ؤؾالُب الخٗلُم والخٗلم ب٩ل ٧لُاث الجامٗت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلى وؤلا٢لُمي والضولي.جٍُى

حر البِئت الخٗمُمُت اإلاىاؾبت َب٣ا إلاٗاًحر الجىصة. -2  جٞى

خماص. -3 ج َب٣ا للمٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت لًمان حىصة الخٗلُم والٖا  جد٤ُ٣ مىانٟاث الخٍغ

 سياسات التعليم والتعلم:

 ليم والتعلم الخاصة بالبرامج التعليمية والمناىج والمقررات الدراسية:أوال: سياسات التع

غ البرامج الخٗلُمُت واإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت. -1  جُب٤ُ اإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت اإلاغحُٗت فى وي٘ وجٍُى

خٗامل عبِ البرامج الخٗلُمُت واإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت باخخُاحاث اإلاجخم٘ والث٣اٞاث اإلاسخلٟت التي ً -2

ج.  مٗها الخٍغ

اعج٩اػ َغ١ جضَعـ اإلا٣غعاث ٖلى َغ١ الخٗلم الظاحي ومىهجُت الخٗلم مضي الخُاة والخٗلم باإلاكاع٦ت  -3

 والا٦دكاٝ.

غ اإلاؿخمغ للبرامج الخٗلُمُت واإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت وؤؾالُب الخٗلم بىاء ٖلى هخاثج البدث  -4 الخٍُى

 الٗلمي في مجا٫ الخٗلُم
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م الضازلي و الخاعجي للبرامج الخٗلُمُت و اإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت.اإلاغاحٗت والخ -5  ٣ٍى

جغ٦ؼ البرامج الخٗلُمُت واإلاىاهج و اإلا٣غعاث الضعاؾُت ٖلى ا٦ؿاب الُالب اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الالػمت  -6

 للخُب٤ُ في ؾى١ الٗمل.

 ٗلُمُت.الغبِ الخٟاٖلي بحن الُالب وال٣اثمحن ٖلى الخضَعـ في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخ -7

 اؾخسضام اإلاغاح٘ الٗلمُت طاث ال٣ُمت في الٗملُت الخٗلمُت ٦بضًل لل٨خاب الجامعي. -8

م. -9 م ؤلاهجاػ الٗلمي للُالب لخد٤ُ٣ ٖضالت الخ٣ٍى  اؾخسضام َغ١ مسخلٟت لخ٣ٍى

 اجاخت احغاءاث لخٓلماث الُالب مً هخاثج الامخداهاث اإلاسخلٟت. -10

ما٫ الامخ -11 ت أٖل ت الخامت والض٢ت جىز٤ُ حمُ٘ ؤلاحغاءاث الاصاٍع داهاث وال٨ىتروالث بما ًًمً الؿٍغ

 والٗضالت

 ثانيا: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس:

ـ. -1  الخىمُت اإلاؿخمغة ل٣ضعاث اًٖاء هُئت الخضَع

ضاص الُالب. -2  جد٤ُ٣ مٗاًحر الجىصة في وؿبت اٖضاص اًٖاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهت أٖل

 هُئت الخضَعـ في البدىر الٗلمُت الخانت بالٗملُت الخٗلُمُت. مكاع٦ت اًٖاء -3

 مكاع٦ت اًٖاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهت في ألاوكُت الُالبُت. -4

غ الٗملُت الخٗلُمُت. -5  حُٗٓم الاؾخٟاصة اإلاثلى مً ٦ٟاءاث اًٖاء هُئت الخضَعـ في جٍُى

 ثالثا: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالطالب:

ل التي جًمً ٢بى٫ مؿخىي مً الُالب ٢اصع ٖلى الٗمل لخد٤ُ٣ جُب٤ُ ؾ -1 ُاؾاث ال٣بى٫ والخدٍى

 مسغحاث الخٗلم اإلاؿتهضٞت.

 اإلاكاع٦ت الٟٗالت للُالب في الٗملُت الخٗلُمُت وطل٪ بخُب٤ُ هٓام الخٗلُم الخٟاٖلي. -2

اصة  -3 اًتهم مً زال٫ مغ٦ؼ ٍع ما٫.حصجُ٘ الُالب ٖلى الخمحز، ألابضإ والابخ٩اع وطل٪ بٖغ  ألٖا

ً وطل٪ بخُب٤ُ ٢ىاٖض ؤلاعقاص ألا٧اصًمي. -4 حر الضٖم ألا٧اصًمي للُالب اإلاخٗثًر  جٞى

حر الضٖم اإلااصي والهخي والىٟس ي للُالب. -5  جٞى

 وي٘ آلُت لخل٣ى الك٩اوي واإلا٣ترخاث والٗمل ٖلى خلها. -6
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 وي٘ آلُت للخسلو مً الضعوؽ الخهىنُت. -7

اث.الخٛلب ٖلى ال٨ثاٞت الٗضصًت بخ٣ؿُم الُالب ب -8  لى مجمٖى

ايُت  -9 ت إلاكاع٦ت الُالب فى مسخل٠ ألاوكُت الٗملُت والث٣اُٞت والٍغ حر الدؿهُالث اإلااصًت والاصاٍع جٞى

 واإلاجخمُٗت .

م الٟاٖلُت الخٗلُمُت باؾخسضام ؤؾالُب مسخلٟت. -10  مكاع٦ت الُالب في ج٣ٍى

 ة للتعليم والتعلم:رابعا: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي والتسهيالت الداعم

 اإلاباوي الخٗلُمُت مُاب٣ت إلاٗاًحر الجىصة. -1

حر مهاصع الخٗلم اإلاسخلٟت مً م٨خباث و ٢ىاٖض بُاهاث ٖاإلاُت و مٗامل و َغ١ الخٗلم الظاحى  -2 جٞى

 والخدضًث اإلاؿخمغ  لها .

حر بِئت آمىت للٗملُت الخٗلُمُت. -3  جٞى

ت طاث الهلت اإلاباقغة بالٗملُت الخٗلُ -4 مُت واضخت وص٣ُ٢ت ومٗلىت للُالب وال٣اثمحن ٖلى الىٓم ؤلاصاٍع

 الٗملُت الخٗلُمُت.

 مٗاًحر وبحغاءاث اؾخسضام مهاصع الخٗلم واضخت وص٣ُ٢ت ومٗلىت. -5

 الهُاهت الضوعٍت للبيُت الخدخُت واإلاباوي الخٗلُمُت وحمُ٘ الىؾاثل الخٗلُمُت . -6

 خامسا: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالتعليم التطبيقي:

 ٞحر مهاصع الخٗلم اإلاسخلٟت مً ُٖاصاث، مٗامل، وعف، وؤحهؼة صاٖمت.جى  -1

حر ٖضص ٦بحر ومخىٕى مً الخ -2  الث اإلاغيُت إل٦ؿاب الُالب زبراث مسخلٟت ٧ل فى مجا٫ جسههه.اجٞى

لى ٢ضعاجه ال٣ٗلُت فى وي٘ الخُِ الٗالحُت للمغض ى. -3  جىمُت اٖخماص الُالب ٖلى هٟؿه ٖو

الحها جدذ Log bookؤن ٩ًىن لضي ٧ل َالب ) -4 ( مل٠ ؤلاهجاػ لدسجُل الخاالث التى ٢ام بمخابٗتها ٖو

 بقغاٝ ؤؾاجظجه.
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 التدريب الميداني

 : مركز التدريب الميداني:أوالً 

ب اإلاُضاوي  ٣ا لالثدت ال٩لُت اإلا٣ُض بها هى اخض اإلاخُلباث الاؾاؾُت للخسغج و ًجب ان ًجخاػ الُالب الخضٍع ٞو

ب في بخضي حهو  ب طاث الٗال٢ت بخسههه زاعج الجامٗت.ٍجب ؤن ًخم الخضٍع  اث الخضٍع

ب اإلاُضاوي للُالب بٗض الاهتهاء مً اإلاؿخىي الثاوي " ٤ البرهامج الضعاس ي40ًبضؤ الخضٍع ٣ٍىم الُالب و  ،%" ٞو

ب اإلاُضاوي إلاضة  في حهت ؤؾابُ٘ ٖلي ان ٩ًىن الاؾبٕى الاو٫ اؾبٕى جإهُلي صازل ال٩لُت و باقي اإلاضة  3بالخضٍع

ب   .الخاعحُتالخضٍع

 :التنظيمي لمركز التدريب الميداني: الهيكل ثانياً 

      ب اإلاُضاوي   ؤ.ص/عمًان ؤبى الٗال  عثِـ مغ٦ؼ الخضٍع

     ب بالجامٗت   ؤ.م.ص/ بخؿان هان٠  اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ الخضٍع

 /مغخؿحن ؤبص ب اإلاُضاوي بال٩لُت   ٖى  مضًغ وخضة الخضٍع

  ب اإلاُضاوي ى الخضٍع  بال٩لُت الؿاصة مكٞغ

 لتدريب الميداني الداخلي للطالب:: مهام مشرف اثالثاً 

  ت مً الُالب٣ًىم  باالقغاٝ ٖلي مجمٖى

 ج٣ضًم الىصح و الاعقاص للُالب ازىاء الخضٍعب 

  ب اإلاُضاوي ما٫ التي ٢ام بها زال٫ الخضٍع ُا مً الُالب ًٖ الٖا غا اؾبٖى  ًدؿلم ج٣ٍغ

  ب ب ب Pesentationٌٗغى ٧ل َالب إلاكٝغ الخضٍع  ٗض نهاًت ٞترة الخضٍع

  ب مغة واخضة ٖلي الا٢ل او اإلاخابٗت الال٨تروهُت اعة حهت الخضٍع ت َالب بٍؼ ٣ًىم اإلاكٝغ ًٖ ٧ل مجمٖى

ب اإلاُضاوي  ب اإلاُضاوي لًمان حضًت ؾحر بغهامج الخضٍع  م٘ اإلاكٝغ الخاعجي للخضٍع
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  ب ب اإلاُضان مً الُالب بٗض الاهتهاء مً الخضٍع غ الخضٍع و اؾخ٨ما٫ الىىا٢و و اٖضاص ٧اٞت اؾخ٣با٫ ج٣اٍع

م   الىماطج الالػمت للخ٣ٍى

  ب بالخيؿ٤ُ م٘ مضًغ وخضة ب اإلاُضاوي بٗض اجمام الخضٍع مىذ الضعحت النهاثُت اإلاسههت إلصاعة الخضٍع

ب اإلاُضاوي بال٩لُت   الخضٍع

 التدريبي:: الحصول علي فرص التدريب و االشراف و تقيم البرنامج رابعاً 

  ب الالػمت للُالب الُالب و ولي الا حر ٞغم الخضٍع ب لضي مغ مؿئىلىن ًٖ جٞى ىض جىاٞغ ٞغم جضٍع ٖو

ت اإلاٗض٫ الترا٦مي  ً و بإولٍى  اإلاغ٦ؼ ؾٝى ًخم جىػَٗها ٖلي الُالب اإلاخمحًز

 خؿب جسههاتهم  ًخم جىػَ٘ الُالب ٖلي ؤما٦ً الخضٍعب 

 ن بما يلي:أما بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في التدريب لدي جهات اخري فيقومو 
  ب لضي حهت مُٗىت مىضخا ٧اٞت البُاهاث بخه في الخضٍع ب مبِىا ٚع ًخ٣ضم الُالب بُلب الي وخضة الخضٍع

ب مً صخت اإلاٗلىماث(  اإلاُلىبت ًٖ الجهت )ٖلي ؤن جخإ٦ض وخضة الخضٍع

 ٣ا بها الىماطج اإلاُلىبت لخٗبئته ب بال٩لُت لهظه الجهت مٞغ ا مً ًخم بٖضاص زُاباث مً ٢بل وخضة الخضٍع

 ٢بل الجهت 

  ٪ال ًخم جىحُه الُالب لهظه الجهت بال بٗض وعوص مىا٣ٞتها الخُُت و حٗبئتها للىماطج اإلاغؾلت و طل

ب اإلاُضاوي   بال٩لُت .بالخيؿ٤ُ م٘ مضًغ وخضة الخضٍع

 اي عروض من أي جهة طبقا لما يلي:يجوز للمشرف علي التدريب الميداني عدم الموافقة علي 
ب اإلاُضاوي بال٩لُت٤ اإلاؿب٤ مبطا لم ًخم الخيؿُ -ؤ   .٘ وخضة الخضٍع

ب اإلاُضاوي -ب   .بال٩لُت ٧اُٞت بطا ٧اهذ ٖضص الٟغم التي جم الخهى٫ ٖليها مً ٢بل وخضة الخضٍع

به بما لهٛغ حجمها ؤو ل٠ًٗ بم٩اهُاتها ؤو ل٨ث -ج  رة الُلبت بن الجهت التي َلبها الُالب ٚحر مىاؾبت لخضٍع

ب ٞيها  .اإلاىحهحن للخضٍع
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 :أىيل الطالب للتدريب الميداني: تخامساً 

ب و  ب اإلاُضاوي و جددؿب مً احمالي اًام الخضٍع ًخم جإهُل الُالب بال٩لُت إلاضة ؤؾبٕى ٢بل البضء في الخضٍع

 حكمل مدايغاث اعقاصًت ٖلي ؾبُل اإلاثا٫: 

 غ الخضٍع بها لالؾخٟاصة منها في ٦خابت ج٣ٍغ ب و جبٍى ب ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلي اإلاٗلىماث مً حهت الخضٍع

 اإلاُضاوي 

 ٦ُُٟت ٖمل م٣ابلت شخهُت و الاصاب و الؿلى٦ُاث التي ًجب ان ًخدلي بها اإلاخضعب في م٩ان الٗمل 

 : حضور التدريب:سادساً 

ب و مً زبذ ُٚابه ؤ٦ثر مً جل٪ اإلاضة ٞخخسظ بد٣ه 20للُالب الُٛاب ؤ٦ثر مً ال ًد٤  % مً ٞترة الخضٍع

 -ؤلاحغاءاث الخالُت:

اصة في الٗام ال٣اصمبطا ٧ان ُٚابه بضون ٖظ -1 ب و ًُلب مىه الٖا  ع ًلغي له الخضٍع

ب و ًىي٘ يمً ٢اثمت الاخخُاٍ -2  بطا ٧ان الُٛاب بٗظع م٣بى٫ ُٞدظٝ له الخضٍع

خباع  -3 الُالب الظي حُٛب ا٢ل مً اإلاضة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله بٗظع ؤو بضون ٖظع جازظ جل٪ اإلاضة في الٖا

 ٖىض الخ٣ُم 

 دريب الميداني:: تقيم الطالب خالل فترة التسابعاً 

 40  )ب الخاعجي ب )مكٝغ الخضٍع  صعحت مسههه لجهت الخضٍع

 30  ب الضازلي  صعحت مسههه إلاكٝغ الخضٍع

 30  غ النهاجي  صعحت مسههت للخ٣ٍغ

  ب ج٩ىن % مً احمالي الضعحاث ٖلي الا ج٣ل صعحاث الُالب ًٖ 60الخض الاصوي لضعحت احخاػ ٞترة الخضٍع

ب  % في ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ الخ٣ُم30 غ النهاجي  – 9اإلاكٝغ الضازلي – 16الثالزت )حهت الخضٍع الخ٣ٍغ

9 ) 
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 : التقرير النهائي للتدريب الميداني :ثامناً 

  غ م٨خىبا بلٛت صخُدت و واضخت ٌؿغص اإلاىايُ٘ التي جضعب ٞيها الُالب ازىاء ٞترة ًجب ؤن ٩ًىن الخ٣ٍغ

ب و ٩ًىن بهُاٚت الُالب الصخهُت   الخضٍع

 ب و ًًٟل ان ًتراوح ما بحن زمـ بلي ٖكغ نٟداثًجب ؤن ٩ًىن الخ٣ غ مسخهغا و مغ٦ؼا في مىيٕى الخضٍع  ٍغ

  غاُٞت في ؤ٢غب ما ًم٨ً بٗض ط٦غها في اإلاتن و جىي٘ الغؾىماث البُاهُت و الجضاو٫ و الهىع الٟىجٚى

ً جدذ الهىعة و الغؾىماث و ؤٖلي الجضو٫   جغ٢م حؿلؿلُا م٘ ٦خابت الغ٢م و الٗىاٍو

  غ ميؿىزا ال٨تروهُا  ًجب ؤن ٩ًىن  إلحغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت  Soft Copyالخ٣ٍغ

 غ ب إلاىا٢كت الخ٣ٍغ غ مغاحٗت اإلاكٝغ ٖلي الخضٍع  ًد٤ للُالب في خالت وحىص الهٗىباث في ٦خابت الخ٣ٍغ
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 الرسالة:

غ مهاعاجه و مً ٢ضعاث الُج٣ضًم زضمت اعقاصًت للُالب حؿعي لالؾخٟاصة  الب الظاجُت و الٗمل ٖلي جٍُى

ت ٦ُُٟت بصاعة خُاجه الجامُٗت بك٩ل ٞٗا٫ و  حصجُٗه ٖلي الخمحز و الابضإ الا٧اصًمي بدُث ٩ًىن ٢اصعا ٖلي مٗٞغ

 الخسغج في اإلاضة الؼمىُت اإلادضصة 

 الرؤية: 

 ١ الٗمل اٖضاص َالب ممحز مؼوص بالٗلم والخبراث اإلاُضاهُت ٢اصعا ٖلي اإلاىاٞؿت في ؾى 

 ىدف اإلرشاد االكاديمي:

 يهضٝ الاعقاص الا٧اصًمي الي وحىص مغقض ا٧اصًمي للُالب ٌٗمل ٖلي:

ضاص و الخسُُِ إلاؿخ٣بلهمؿاٖضة الُال .1  .ب في الٖا

 .جىحُه الُالب باإلعقاصاث التي جاصي لخٟى٢ه .2

ال٣ىاٖض ام و اإلاخ٣ٟه م٘ الىٓمؿاٖضة الُالب في حسجُل الؿاٖاث الضعاؾُت اإلاخىا٣ٞت م٘ ٢ضعاجه  .3

 .اإلاٗلىت

واوؿب البضاثل  اعقاص الُالب الي الاؾخٟاصة مً هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة للخهى٫ ٖلي اًٞل اإلا٣غعاث .4

 .اإلاُغوخت

 دعم الطالب:نظام االرشاد االكاديمي و 

الهُئت اإلاٗاوهت لخٍٗغ٠ الُالب بإهٓمت و ؾُاؾاث ال٩لُت و  \هى هٓام ٣ًىم به هُئت اًٖاء الخضَعـ 

 تهم ا٧اصًمُا لخىحيههم و مٗاوهتهم ٖلي الخ٣ضم في الضعاؾت بما ًد٤٣ الاهضاٝ اإلاغحىة مخابٗ

 :االرشاد االكاديميلجنة 
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ت  هي لجىت حك٨ُل ب٣غاع مً ٖمُض ال٩لُت و ٩ًىن م٣غعها اإلاغقض الا٧اصًمي الٗام بال٩لُت واًٖائها مجمٖى

ً بالخبرة في مجا٫ الاعقاص  الا٧اصًمي و ٦ظل٪ مكهىص لهم بالخ٨مت و خؿً مً اًٖاء هُئت الخضَعـ اإلامحًز

 الخٗامل م٘ الُالب و ٩ًىن هضٞها الخسُُِ و الخيؿ٤ُ و الاقغاٝ ٖلي جىُٟظ الٗملُت الاعقاص الا٧اصًمي بال٩لُت 

 :المرشد االكاديمي العام

٠ مغقض ٖام هامج ًخم ج٩ل٣ًُىم الٗمُض بخ٩ل٠ُ اإلاغقض الا٧اصًمي الٗام لل٩لُت و في خالت وحىص ؤ٦ثر مً بغ 

٩ىن ب٩ل ٢ؿم ٧اصًمُحن و م٨خب ٖمُض صوع اإلاغقض الا٧اصًمي الٗام هى الخيؿ٤ُ بحن ال٩لُت و اإلاغقضًً الا، ٍو

 .سجُل في مسخل٠ الامىع الا٧اصًمُتالدال٣بى٫ و 

 المرشد االكاديمي: 

اإلاغقض  هى ؤخض اًٖاء هُئت الخضَعـ و الهُئت اإلاٗاوهت ًخم ج٩لُٟه مً ٢بل ٖمُض ال٩لُت جدذ اقغاٝ

ت مً الُالب بال٩لُت٣ًىم بمهمت الاعقاص الا٧الا٧اصًمي الٗام بال٩لُت   .اصًمي إلاجمٖى

 مهارات المرشد االكاديمي:

اإلاغقض الا٧اصًمي الىاجح هى ال٣اصع ٖلي الخىانل الٟٗا٫ م٘ َالبه و ٌؿخُُ٘ ان ًدضص خاحاتهم و ًجُض 

اهما ٌٗمل مٗهم و ٌكاع٦هم في الخسُُِ لضعاؾتهم منهم ٌسخغ الاؾخمإ اليهم ًٟهمهم و يهخم بهم ال يهاحمهم و ال 

غ في اإلاغقض  و ٌؿدثمغ زبراتهم و ًث٤ ب٣ضعاتهم و مً هىا وؿخُُ٘ ان هدضص بٌٗ اإلاهاعاث التي ًيبغي ان جخٞى

 الا٧اصًمي ٖىض الازخُاع ل٩ي ٌؿهم في جد٤ُ٣ الاهضاٝ اإلاغحىة ومً هظه اإلاهاعاث:

 ال٣ُاصة الاًجابُت 

  خؿً اإلاٗاملت الخٗا٠َ و. 

 الخسُُِ و اإلاىهجُت في الٗمل. 

 مإخؿً الاؾخ. 

 لي اجساط ال٣غاعاث وخل اإلاك٨الثعة ٖضال٣. 

 اصاعة و اؾدثماع الى٢ذ. 

 :عامة للجنة االرشاد االكاديمي ودعم الطالب مهام
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 .٘ زُت الاعقاص الا٧اصًمي بال٩لُتوي -1

 .ٖلي جىُٟظ زُت الاعقاص الا٧اصًميالاقغاٝ  -2

ُٖت و ن الُلبت خى٫ َبُٗت ٖمل اللجىت و ٦ُُٟت الاؾخٟاصة منها مً زال٫ ل٣اءاث جى وكغ الىعي بح -3

 .وكغاث صوعٍت و مى٢٘ ال٩لُت

الن و ٖلي مى٢٘  جىػَ٘ الُالب اإلاؿخجضًً ٖلي اإلاغقضًً الا٧اصًمحن و وكغ ال٣ىاثم ٖلي -4 لىخاث الٖا

 .ل٩لُت

غ صوعي لٗمُض ال٩لُت ٖما ٢ا -5 ٘ ج٣ٍغ  .ل الضعاس يمذ به اللجىت زال٫ الٟهٞع

 .ٞ٘ بىاؾُت اإلاغقُضًًالىٓغ في مكا٧ل ال٩لُت الا٧اصًمُت التي جغ  -6

ٟهم بىٓام الضعاؾت في ال٩لُتالاقغاٝ ٖلي بغامج جىحيهُه للُالب اإلاؿخجضًً ل -7  .خٍٗغ

 .كا٧ل الُالب الٟؿُت و الاحخماُٖتاإلاؿاهمت في خل م -8

     .ُت الدسجُلعقاص الا٧اصًمي و ٖملاؾخُإل عؤي الُالب ًٖ مضي عياهم ًٖ الا  -9

 :دعم الطالباالكاديمي و  مهام تفصيلية للجنة االرشاد

 ضاص و الخسُُِ إلاؿخ٣بله الٗلمي و ازخُاع ال٣ؿم الٗلمي اإلاىاؾب  .مؿاٖضة الُالب في الٖا

 ٟى٢ه مً زال٫ بىاء ٖال٢ت َُبت مٗهالاحخمإ م٘ الُالب و جىحيهه باإلعقاصاث التي جاصي الي ج. 

 ض الالاقغاٝ ٖلي جىُٟظ ال خه بمٖى ؿاٖاث اإلا٨خبُت للمغقض ُالب للخُت الضعاؾُت و الخإ٦ُض ٖلي مٗٞغ

 .الا٧اصًمي

 م بٗغى اًجابُاث الىٓام و مؼاًاهاعقاص الُالب الي الاؾخٟاصة مً هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة و الاهخما. 

  و الخُِ الضعاؾجىحُه الُالب ل٨ُُٟت الاؾخٟاصة مً الٟهى٫ الضعاؾُت و ٘  .ُتجىُٟظ اإلاكاَع

 علي ان يحتوي الملف االتي:اعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب 

 اؾخماعة بُاهاث الُالب. 

 عاؾُت و التي ٖلي الُالب صعاؾتهاالخُت الضعاؾُت للُالب و التي جدخىي ٖلي اإلا٣غعاث الض. 

 اؾخماعاث الدسجُل. 

 وسخت خضًثت مً بُان الخ٣ضًغاث. 

 اعاث الخظٝ و الاياٞت و الاوسخاباؾخم. 

 اثىحُه الُالب في ٖملُت الدسجُل و ازخُاع اإلا٣غع ج. 
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  مؿاٖضة الُالب في ٖمل الجضو٫ الضعاس ي و الخإ٦ض مً ٖضم وحىص حٗاعى في مىاُٖض حضو٫ الُالب

 .الخًىع و الاهًباٍ زال٫ الضعاؾت الضعاس ي و الخإ٦ُض ٖلي اهمُت

  اإلاٗخمضة التي ًجب ٖلي مً خُث اإلاٗض٫ الترا٦مي و ٖضص الؿاٖاث قغح مخُلباث الخسغج للُالب

 .الُالب احخُاػها ٖىض ٖغى زُت الٗمل مٗه

  ج٣ُُم اصاء الُالب بدُث ٌؿخُُ٘ الُالب الظي ٩ًىن مٗضله الترا٦مي جدذ اإلاغا٢بت الا٧اصًمُت ٘ ان ًٞغ

مٗضله للخسلو مً هظه الخالت ٦ظل٪ مؿاٖضة الُالب اإلاىخٓم في الخٟاّ ٖلي مٗضله الترا٦مي اٖلي 

 ي صاثما مً الخض الاصو

  ٌؿاٖض اإلاغقض الا٧اصًمي الُالب في مىاحهت الهٗىباث التي جخٗل٤ بخسههاتهم و طل٪ بخدضًض اؾباب

 اإلاك٩لت و ا٢تراح الخلى٫ اإلاىاؾبت لها مثل:

 .لظي جخُلبه الضعاؾت و ٖضم اهضاعه٦ُُٟت اصاعة الى٢ذ ا .1

٣ت اإلاثلي التي جداٞٔ ٖلي وحىص ٖ .2  .٘ اًٖاء هُئت الخضَعـال٢ت َُبه ماعقاص الُالب ٖلي الٍُغ

٣ت الخٗامل م٘ الخٗامل الىٟس ي م٘ الُالب مً خُث اٖضاصه طهىُا لالمخدىاث و مؿاٖضجه في  .3 ٍَغ

 .الخىجغ و ال٣ل٤

  اصة ٢ضعاتهم التي جا  .هلهم لالؾخمغاع في الضعاؾت بىجاححصجُ٘ الُالب ٖلي ال٣ُام بالخ٩لُٟاث الالػمت لٍؼ

  حخماعي و الىٟس ي للُالب خحن الخاحت و في خالت اخخُاج الُالب ٣ًىم اإلاغقض الا٧اصًمي بضوع اإلاغقض الا

 .٩لُت و اجساط الاحغاءاث اإلاىاؾبتالي صٖم احخماعي و هٟس ي ًخم ٣ٖض ل٣اء م٘ ولي الامغ في وحىص ٖمُض ال

 في حالة الطالب المستجد:

 حٍٗغ٠ الُالب اإلاؿخجض بىٓام اإلا٣غعاث و الخُت الضعاؾُت لل٩لُت او ال٣ؿم الٗلمي. 

  جىحيهه لالؾخٛال٫ الامثل لها الخٗٝغ ٖلي ٢ضعاث الُالب و مُىله و. 

 مؿاٖضة الُالب في ٖمل الجضو٫ الؼمني الخام به. 

 مؿاٖضة الُالب في حسجُل اإلا٣غعاث ٦ظل٪ في ٖملُت الخظٝ و الاياٞت اطا اؾخضعي الامغ. 

  اًت الُالب الجضص و جِؿحر الضع اؾت لهم و الٗمل ٖلي تهُئتهم ٖلي ال٩لُت ج٩ل٠ُ ًٖى هُئت الخضَعـ لٖغ

 للضعاؾت مً زالل٪:

الب جىُٓم خٟل حٗاٝع في بضاًت الٗام الضعاس ي م٘ اًٖاء هُئت الخضَعـ و الهُئت اإلاٗاوهت و الُ .1

 .الجضص في وحىص ٢ُاصاث ال٩لُت

ت الخضَعـ زال٫ ج٣ضًم خهو اياُٞت للُالب الجضص و جىحيههم لالؾخٗاهت بالؿاصة اًٖاء هُئ .2

 .٨خبُتالؿاٖاث اإلا
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 .صوعٍت الاحخمإ م٘ الُالب الجضص بهٟت .3

ا بحن الُالب الجضص و الاحابت ٖليها مثل  .4 وي٘ ٖلي الهٟدت الخانت بال٩لُت ا٦ثر الاؾئلت قُٖى

م الا٧اصًمي ش تهم٪ الدسجُل والخظٝ و الاياٞت -)الخ٣ٍى الُت يبِ الُٛاب  –و الاوسخاب  جىاٍع

 .الخًىع و ٢ىاٖض الخغمان(و 
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 نظام التسجيل الجديد
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Log In Page 

Enter User Name &  Password 

Attendance – Link 
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Attendance – Side Menu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attendance - Calendar 
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Attendance Calendar (1) 
 

Attendance Calendar (2) 
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Here is no students 

have any attendance 

status 

 

List of students 
who are attend 
in this course 

 

Apply the 

attendan 

ce status 

from this 

drop d 

down list 

View Overall Attendance (3) 

Any messing entering dates is marked with 

           Apply Attendance Status 
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Choose 

status here 

and press 

Apply 

Status” 

Here is the 

attendance 

Status applied 

Select absent from drop down and 

press Save button 

 

 

Apply Present Status on all students 

Choose present from the drop down list 

and press “Apply Status 

We can apply Absent for one student or more 

Select absent from drop down and press Save button 
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Select the student 

attendance view 
 

Now the class all attend except one student 
 

We can open attendance view for each student 
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Missig 

dates 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Here is the date that we 

entered before for this 

student as an absent status 

Here is the Student View for all the attendance in 

this course 

Download Attendance as 
a file Excel, Word, HTML 
download.xls 
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 لطالب المتعثرينا

 لطالب المتعثر:ا

بٗض مغوع ٖام ا٧اصًمي ٧امل ٖلي بضء الضعاؾت )ٞهلحن  2هى الُالب الخانل ٖلي مٗض٫ جغا٦مي ا٢ل مً 

الا٧اصًمُت إلاضة ٖام واخض و ًجضص إلاضة ٖام ازغ بمىا٣ٞت ٖمُض  صعاؾحن مخخالُحن( و ًخم ويٗه جدذ اإلاغا٢بت

 ال٩لُت 

 :ية اكتشاف ورعاية الطالب المتعثرينآل

أ
ا
:ايت الدزاطت: في بدول

  و عنضهم في الىمىطج ً  مغاحٗت هخاثج ازخباعاث نهاًت الٟهل الضعاس ي لخدضًض الُالب اإلاخٗثًر

  ت ؾبب الخٗثر ٖمل اؾخبُان ًٖ اؾباب الخٗثر و احغاء م٣ابال  ث شخهُت ًخم مً زاللها مٗٞغ

  غ ًٖ اإلاكا٧ل التي ؤصث الي الخٗثر و ٦ُُٟت خلها  ٦خابت ج٣ٍغ

  بال٩لُت للضٖم و اإلاؿاهضة ً غ الي اللجىت الخانت بالُالب اإلاخٗثًر ٘ الخ٣ٍغ  ٞع


ا
: اثناء العام الاكاديمي:ثانيا

 في خالت  مغاحٗت هخاثج ازخباعاث الٟهل الضعاس ي و الضعحاث الٗلمُت ً إلاخابٗت الُالب اإلاخٗثًر

ً إلاخابٗت خل اإلاك٩لت ختي  الى٢ٝى ٖلي الؿبب الخٗثر ًخم ٖغى الامغ ٖلي لجىت الُالب اإلاخٗثًر

 ًغجٟ٘ مٗض٫ اهجاػ الُالب 

  مً زاللها ًم٨ً الخهى٫ ٖلي ج٣ُُم حؼجي خُث ان مخابٗت وؿبت ُٚاب و خًىع الُالب و التي

 خدهُل الُٛاب ٖامل مازغ في مؿخىي ال

  ًدخٟٔ ٧ل مغقض ا٧اصًمي و ٦ظل٪ اللجىت بسجل لهاالء الُالب مضون به َبُٗت اإلاك٩لت و

 الخُىاث التي اجسظث لخلها و مضي اهجاػ الُالب 

  في الاوكُت الُالبُت بال٩لُت و حصجُٗهم ٖلي الاؾخمغاع ً  اقغا٥ الُالب اإلاخٗثًر

 عنض صعحاث الامخداهاث الىه٠ ٞهلُت ٗ ها للمغقض الا٧اصًمي الٗام في الاؾبٕى في الىمىطج و ٞع

ض الاوسخاب  الخاصي ٖكغ ٢بل مٖى



 

52 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

  ت و الٗملُت ً في الضعاؾت إلاؿاًغة ػمالئهم في الضعاؾت الىٍٓغ  ٖمل زُت زانت بالُالب اإلاخإزٍغ

  غ قهغي مً ٧ل مغقض ا٧اصًمي للمغقض الا٧اصًمي الٗام الظي ًلخهه الصاعة ال٩لُت و ٣ًضم ج٣ٍغ

ً ًىضح مضي الخدهُل   الٗلمي للُالب اإلاخٗثًر


ا
: نهايت العام الدزاس ي:ثالثا

  مخابٗت هخاثج الامخداهاث و جدضًض مضي جدؿً الُالب 

 غ مٟهل ق ٣ًًضم الصاعة ال٩لُت ج٣ٍغ  .امل ًٖ اهجاػاث الُالب اإلاخٗثًر

  ًٖ و مضي عياهم ً اًت الُالب اإلاخٗثًر ٖمل اؾخبُان للُلبت ًٖ مضي الاؾخٟاصة مً لجىت ٖع

 .لضٖم و ٢ُاؽ ٞٗالُت البرهامجاث ازضم

 إلاؿاٖضتهم ً  الاؾخٟاصة مً الُالب اإلاخٟى٢حن و احخاػوا الخٗثر بٗمل اخخٟالُت لهم م٘ الُالب اإلاخٗثًر

 .في جدؿحن مؿخىاهم و َغ١ جدهُلهم

  بالؿاصة اًٖاء هُئت الخضَعـ ممً لهم ٢ضعاث احخماُٖت زانت لخل مك٨الث الُالب الاؾخٗاهت

 .لي الامغ في ٧ل زُىةُٗل مكاع٦ت و م٘ جٟ
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 اهن البراهج الوىجىدة بجاهعت فاروس

Database 

Technology 

Application 

Technology 
 اضى انجرَبيج االختصبص وانًطئىنيخ

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 

شئىٌ انطالة وانذراضبد انعهيب وتطجيم 

 انطالة

 شئىٌ انطهجخ 

   Student Affairs 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 
 شئىٌ انخريجيٍ

 شئىٌ انخريجيٍ

 Graduation 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 

انًىظفيٍ وأعضبء هيئخ انتذريص وانهيئخ 

 انًعبوَخ وانًرتجبد واالجبزاد

 شئىٌ انعبيهيٍ

 HR 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 

تحًيم أعضبء هيئخ انتذريص وانجذاول 

 واألعجبء انذراضيخ

 انًىارد

 Resources 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 
 يتبثعخ انحطبثبد وانًخبزٌ انًشتريبد

 انحطبثبد

 Accounting 

Microsoft 

SQL Server 
PHP انًحتىي انعهًي نجًيع انًقرراد 

LMS (Learning 

Management System 

Moodle) 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 
 عيبداد األضُبٌ وثيبَبد انًرضي

 َظبو انعيبداد

  DCMS 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, C 

sharp 

يتبثعخ أجهسح انحبضت اآلنً وانصيبَخ 

 انخبصخ ثهب
Help Desk 
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 االمكانات المادية
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:ث الجامعتمظاخاث مباني و منشأ

 اإلاؿاخت الخًغاء مؿاخت اإلاباوي اإلاؿاخت الاحمالُت للخغم الجامعي

160211.00 96300.00 63911.00 

 
:املباني املوجودة في الجامعت

 ٖضص الاصواع اإلاؿاخت اإلابني الغ٢م

 6بضعوم+اعض ي+ م25844 عثاؾت الجامٗت 1

 6اعض ي+ م222400 ٧لُت هىضؾت 2

 6اعض ي+ م222400 الضواجي ٧لُت الهُضلت والخهيُ٘ 3

 6اعض ي+ م222400 مبني ال٩لُاث الىٓغي  4

 5اعض ي+ م210350 مبني الىعف 5

 5بضعوم+اعض ي+ م213300 اإلابني الخٗلُمي 6

 
:دزجاث املسكصيتامل

 ؾٗت اإلاضعج مؿاخت اإلاضعج ٖضص اإلاضعحاث الغ٢م

 َالب300 م2320 6 1

 َالب150 م2140 13 2

 َالب 120 م2140 10 3

 َالب 160 م2185 8 4

 
:مبني كليت الاعالم وفنون الاجصال

 

 اإلاؿاخت
ٖضص 

 الاصواع

ٖضص حجغاث  اإلاٗامل ٖضص الٟهى٫  ال٣اٖاث

اًٖاء هُئت 

الخضَعـ 

 ومٗاوهيهم

ؾٗت 

 الؿٗت الٗضص الؿٗت الٗضص الؿٗت الٗضص اإلا٨خبُت

 28 9 168 7 55 1 390 3 3 م25082

 
بكليت الاعالم و فنون الاجصال القاعاث )املدزجاث( الدزاطيت

 الؿٗت اإلاؿاخت ال٣اٖت الغ٢م

 َالب 130 م2145 مضعج الضوع الغاب٘ 1

 َالب 130 م2145 مضعج الضوع الخامـ 2

 َالب 130 م2134 مضعج الضوع الؿاصؽ 3
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الخجهيزاث العمليت و الخدزيبيت

 الؿٗت اإلاؿاخت الخجهحز الغ٢م

غ 1  َالب 15 267 نالت الخدٍغ

 َالب 10 255 ٗمل اليكغ الصخٟيم 2

 َالب 20 276 الاؾخضًى الاطاعي 3

 َالب 30 276 حجغة جد٨م اؾخضًى اطاعي 4

ىوي 5  َالب 15 276 الاؾخضًى الخلٍُٟؼ

ىوي 6  َالب 30 276 حجغة جد٨م الاؾخضًى الخلٍُٟؼ

الوي و اإلا٨خبت الصخُٟت  7 المي و الٖا  َالب 20 276 مٗمل الاهخاج الٖا

 َالب 28 255 اإلابني الخٗلُمي م٨خبت 8

 
 



 

57 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

 قاعة المؤتمرات

غاى لالخخٟاالث واإلااجمغاث والىضواث والٗ - ت مخٗضصة ألٚا  عى.غوى الٟىُت والاحخماٖاث الٗامت واإلاٗانالت مغ٦ٍؼ

 2م  836اإلاؿاخت اإلاؿُدت =  -

 ٦غس ى. 1000ؾٗت  -

 مجهؼة بخ٠ُُ٨ مغ٦ؼي. -

 ت.هٓام نىجُاث بؿماٖاث خاثُُت و م٨ُغوٞىهاث الؾل٨ُ -

 حهاػ ٖغى بُاهاث بكاقخحن بمىجىع جد٨م ٖلى حاهبى اإلاؿغح. 2ٖضص  -

 هٓام بياءة مخمحز بىج٠ ٦َغؿخا٫ و ؾبىجاث بياءة ص٩ًىعٍه ٞازغة. -

٤ ؤوجىماجُ٪ مُاب٤ القتراَاث هُئت الضٞإ اإلاضوى. - ٤ و م٩اٞدت خٍغ  هٓام بهظاع خٍغ

مى زانت بالٗغوى الٟىُ 2ٖضص  -  ت.ٚٝغ لخُٛحر اإلاالبـ عحةلى و خٍغ

مى مجهؼة ججهحز ٞازغ. 2ٖضص  -  صوعة مُاه عحةلى و خٍغ

ؤبىاب للخغوج منها زمؿت فى و احهت ال٣اٖت و ازىان ٖلى حاهبي ال٣اٖت ٖليها ٖالماث بعقاص زغوج  7وحىص ٖضص  -

 يىثُت.

 باب َىاعت زل٠ اإلاؿغح 2ًىحض ٖضص  -

-  

 المسرح الطالبي 

 ؽ.مؿغح َالبى لألوكُت الٟىُت لُالب ٧لُاث حامٗت ٞاعو  -

 . 2م 1550اإلاؿاخت اإلاؿُدت =  -

 ٦غس ى. 500الؿٗت :   -



 

58 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              

ت و هٓم اؤلاياءة الخانت بالٗغوى الٟىُت و ٖضص  - حهاػ ٖغى بُاهاث  2اإلاؿغح مجهؼ بالىؾاثل الؿمُٗت و البهٍغ

 بكاقخحن بمىجىع جد٨م ٖلى حاهبى اإلاؿغح.

٤ ؤوجىماجُ٪ مُاب٤ إلقتراَاث هُئت الضٞإ  - ٤ و م٩اٞدت خٍغ ٤.هٓام بهظاع خٍغ  اإلاضوى و الخٍغ

مى زانت بالٗغوى الٟىُت. 2ٖضص  -  ٚٝغ لخُٛحر اإلاالبـ عحةلى و خٍغ

 صوعة مُاه للُلبت و الُالباث. 4ٖضص  -

 ؤبىاب للخغوج ٖلى حاهبى ال٣اٖت ٖليها ٖالماث بعقاص زغوج يىثُت. 4وحىص ٖضص  -

 باب َىاعيء زل٠ اإلاؿغح 2ًىحض ٖضص  -
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 المالعبمجمع 

ت مخ٩املت مً اإلاال  - اث بختراُٞت .مجمٖى باث ومباٍع  لخ٣ضًم جضٍع
ً
 ٖب ؤٖضث زهُها

 ملٗب ٦غة ٢ضم ٦بحر )هجُلت َبُُٗت( -

 مالٖب ٦غة ٢ضم زماؾُت )هجُلت نىاُٖت ٞازغة( -

 ملٗب ؾلت   )ؤعى ؤ٦غلُ٪( -

 ملٗب ٦غة َاثغة )ؤعى ؤ٦غلُ٪( -

 ملٗب ٦غة ًض )ؤعى ؤ٦غلُ٪( -

 جيـ َاولت -

مى( -  ٞؿخحراث زل٘ مالبـ )عحالى /خٍغ

ب مؼوصة با٢ٟا٫ صوالُب زانت -  ل٩ل اٖل

 خماماث مجهؼة ٞازغة -

 جىض قمؿُت ل٩ل ملٗب -

-  
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 التجهيزات والمعامل

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

61 

 

 كلية اإلعالم وفنون االتصال                                               9191/  9102دليل الطالب    -جامعة فاروس باإلسكندرية              


ا
:: صالت الخدسيسأول

العددالوصف

 9 احهؼة ٧ىمبُىجغ

 1 حهاػ ٞا٦ـ

 2 ماسح يىجي 

ىن ٞالث   3 بىنت 47احهؼة جلٍُٟؼ

 2 احهؼة اؾخ٣با٫ ٢ىىاث ًٞاثُت

 1 َاولت مؿخضًغة

 3 َاولت مؿخُُلت

 1 َابٗت الىان لحزع

 1 َابٗت لحزع ٖاصًت
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ا
:: املكخبتثانيا

 )ت و الاحىبُت  حغاثض ومجالث )اقترا٥ في ٖضص مً الجغاثض و اإلاجالث اإلاهٍغ

 ٦خب مغحُٗت 

 ٦خب مخسههت 

 صوعٍاث ٖلمُت مخسههت 

  م٨خبت ع٢مُت )ٞىعٍتonline لي مخهلت بكب٨ت الاهترهذ وم كغوٕ اإلا٨خباث الغ٢مُت للمجلـ الٖا

حر مخهلت  ت ٚو ت  offlineللجامٗاث ٚحر اإلاهٍغ جدخىي ٖلي بُاهاث ومٗلىماث ٖلي ا٢غام مًَٛى

 واحهؼة الخاؾباث(
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ا
:: معمل النشس الصحفيثالثا

العددالوصف

1داجا شو +شاشت

 باإلاىانٟاث الخالُت: Apple Macintosh: Mac proاحهؼة ٧ىمبُىجغ مغجبُحن بكب٨ت َغاػ

 Up to 2.8 GHZ Quad core intel 5400 Xeon processor  

 2GB memory (800MHZ DDR2 fully buffered) 

 ATI Radeon HD 2600 XT graphics 258 MB memory  

 320 GB serial ATA 3Gb\s 7200-rpm hard drive  

 16x double – layer superDrive  

 17Inch screen 

 Apple key board & mouse     

    

 

 

11

 

العددالوصف

نسخ من بسامج:

Adobe iiiustrator 9.0 

  7.4 )الىاقغ الصخٟي)انضاع  

Adobe photoshop 5.5  

Quarkxpress 

Adobe indesign cs2 

 ( 10بغهامج ٞغي هاهض)انضاع

  

 

 

11

 

ماسح ضوئي باملواصفاث الخاليت 

Flatbed scanner – desktop 

Max supported media size 12 in x 17 in 
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Width 14.5 inch  

Depth 24.5 inch  

Height 5.1 inch  

Grayscale depth 16 bit (64k gray levels) 

Color depth 48 bit color  

Optical resolution 1600 dpi x 3200 dpi 

Interpolated resolution12800 dpi x 12800 dpi  

Scan mode single – pass 

Scan element type CCD 

Lamp \light source type cold cathode fluorescent lamp  

Scan density rang 3.7D  

Campliant standards TWAIN 

Max document size 12 inch x17 in (ledger B size) 

Supported media type plain paper  

Media feeder type manual load  

Expansion \ connectivity  

Interfaces 1x ieee 1394 (firewire) 

1Xusb 

Connections 1x USB – 4 pin USB type A 

1x fast SCSI  

3200x 1600 –dbi optical resolution  

Min ram size 64 MB  

Peripheral\interface devices CD-ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ليت:باملواصفاث الخا Inkjet color printerطابعت 

Speed 35 ppm 

Resolution 1200x1200dpi  

Paper handing 700 sheet input capacity consists of: 

 1x150 sheet multipurpose  

 1x550 sheet input tray 

Memory up to 64 MB (expandable to 576 MB) 

Connectivity USB parallel and 10\100 Baset  

Enviroments windows and Mac os 
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ا
: معمل الانخاج الاعالمي و الاعالنيزابعا

العددالوصف

 IBMاحهؼة ٦مبُىجغ مخىا٣ٞت م٘

 بغمجُاث )مىهخاج ومٗالجت الهىع و الغؾىم(

 

4 




ا
: الاطخديو الاذاعيخامظا

  لوصفا

  ميكسوفون

Suited for digital and analog recording condenser microphone shockmount 30hz- 20k hz 

frequency response 130 db maximum SPL 

 

  اصواث معالج

Top-of-the-line console-style powered mixer 

Features up to 20 channels  

Plus stereo tape returns two 24-bit\46 khz effects processors with 99 great sounding 

virtualizer preset each two monitor paths and extremely flexible 1\0 options  

Jam-packed with everything needed for the most demanding sound reinforcement gigs 

like a 2 x 400-watt (800 watts bridge mode)coolaudio amplifire to drive your foh and\or 
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monitor speakers   

جهاش حسجيل وماشج صوحي 

Adigital audio recorder editor and mixer for windows it's based on cool edit syntrillium's 

ground- breaking and award winning application supported formats : 

AIF,AU.DWD.IFF.RA (export only),SAM,SMP,SVX,TXT,VL,VOC,VOX,WAV,(IEEE 

FOAT,PCM,ACM,CGITT,ADPCM,TRUESPEECH),WB,raw PCM data 

 

(Adobe Audition 1.0بسمجياث مثل)

Adobe audition 1.0 integrated audio recording,mixing,editing,and mastering 

record,mix,edit,and master digital audio files with powerful tools that bring flexibility and 

control. Easily create music,produce radio spots, and restore imperfect recording. Bring 

audio and video together using smart intergration with adobe video applications  

 




ا
: الاطخديو الخليفصيونيطادطا

 العدد الوصف 

CAMERAS 

Nikon D1x 35 mm Dslr 17mb 

Phase one lightphase camera back 16mb 

Phase one p25 camera back 64 mb 

Hasselblad H1 w/phase one p25 mount 

Arca swiss 6x9 view camera w/5 lenses & digital back mount 

 
 
1 

COMPUTERS 

4color managed computer work station (G4/G5 class) 

Eizo and lacie calibrated monitors 

G4 1.25 ghz apple powerbook /bacup battery for location shooting 2 RAID Arrays for 

ongoing bacup 

 
1 

PROUDUCTION TOOLS 

Imacon flextight PIIfilm scanner 

Seal proseal 25 mounter/laminar 

For 24x30 prints 

2gti color accurate viewing booths  

Gretag Macbeth spectroscan 

Bravo bath CD/DVD burner/ printer 

1 
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Lighting 

12000watt seconds of portable strobe power 

15000watts of continuous color matched lighting 

2 Dedo high output tungsten light kits 

Custom designed kelvin sentry lighting controller 

5-piece flash wizard set for special motion effects  

2profoto 1200 watt HML daylight continuous lights  

Turbofilter focus effects tool 

 
 
1 

PRINTERS 

Fuji pictography 4500 

11x17 photographic printer 

Epson 7600 24x30 inkjet w/color burst 

Calibrated rip 

 
1 

VIDEO 

Canon xl1digital video camera 

w/3x wide lens and 16x lens 

12 ft boom w/power pan /tilt head 

Sony mini DV deck for real time DV backup 

Hi-resolution playback monitors  

 
 
1 

SOFTWARE 

Adope creative suite professional edition  

Quark xpress 

Iview media pro 

colorEyes color management suite 

final cut pro 

DVD studio 

 
 
1 

 

 DEpartment:                                                     Vil.faculty of massصالت الخدسيس

communication      

Location: G621 
Person in 
charge at PUA 

Date of 
delivery 

Supplier 
 الشركة الموردة

Producer 
 الشركة المنتجة

modle Serial number Code 
number 

Available 
number 

Equip
ment 
name 

 Centra 4500 Coral ************ COCEG001 9 Compute1 الشركة العربية للحاسبات  
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Mohamed 
Hassan 

r 
 -Panasonic TH مركز التحرير 

42ph11mk 
 PLACEG002 3 Plasma 2 

 HP HP-5590c العربية للحاسبات 
9800xl 

Cn95cts123 
W8836B00394
G 

SCCEG003 2 scanner 3 

المركز الدولي  
 لالليكترونيات

HP K8600 TH84202I02T PRCEG004 1 printer 4 

  Samsung Cs34z4HP 3Idw600022A TVCEG005 1 TV34 5 

  Qmax  
astra 

MST-999 
A9900D 

100518qmax02
334 
Ofeadah2f5003
036 

RCCEG006 2 reciever 6 

 
Coral14500-0909-7759//  7760//  7761//  7762//  7763//  7764// 7764// 7765// 7766//7767 

Vil.faculty mass communication                                                             

Location:G519 

Person in 

charge at 

PUA 

Date of 

delivery 

Supplier 

الكغ٦ت 

 اإلاىعصة

Producer 

الكغ٦ت 

 اإلاىخجت

model Serial number Code 

number 

Available 

number 

Expuiment 

Name 

 

 

Mohamed 

hassan 

 -- AUDIO 

Technia 

Mb2k NON WHCSG001 6 Wired hand 

microphone 

1 

 --   NON SPCSG002 6 Stand of mic  2 

 eurolive E1220A N0802052715 قغ٦ت اَلـ 

N0802054715 

SMCG003 2 Stereo 

speaker 

3 

 
vi.faculty of mass communication 

location: G521 

Person in 

charge at 

PUA  

Date of 

delivery 

Supplier 

الكغ٦ت 

 اإلاىعصة

Producer 

 الكغ٦ت اإلاىخجت

Model 

 

Serial name CODE 

number 

Available 

name 

Equipment 

name 

 

 

 

 

 

Mohamed 

hassan 

 Inter M CM15.5 ME6007100071 غمغ٦ؼ الخدٍغ 

ME6007100028 

AMCRG001 2 Amplifier 1 

  Soundcraft LX7 RW56751 

55722 

AMCRG002 1 Audio 

mixer 

2 

  TEAC W-600r 1151726/30/32 CDCRG003 3 Cassette 

deck 

3 

-TEAC cd قغ٦ت اَلـ 

p1260g 

0431199 CPCRG005 1 CDplayer 4 

 Tascam cd-0280282 CRCG005 1 CD 5 قغ٦ت اَلـ 
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r900sl Recorder 

 Eurolhve E1220A N0802100715 قغ٦ت اَلـ 

N0802102715 

SSCRG006 2 Stereo 

speaker 

6 

  audiotechnica AT8538 0722 WCRG007 1 Wired 

neck mic 

7 

 
Department:                                            VII .Faculty of Mass Communicationالاذاعت و الخليفصيون

                   Location: G419                           

 
Person in  

Charge at

PUA

Date 

of

Delivery 

Supplier 

الشسكت 

املوزدة

Producer

الشسكت املنخجت

Model Serial Number Code Number Available 

 Number 

Equipment name

Mohamed 

Hassan 

قغ٦ت  

 ب٨ُدكغ 

SONY DSR-400P 48428/30/63/68 CACTVG001 4 Camera DVD 1 

قغ٦ت  

 ب٨ُدكغ

Vinten Pro10 C1108266/256 

C1124049/69 

TRCTVG2002 4 Tripod 2 

قغ٦ت  

 ب٨ُدكغ

SWIT S-2802s 09-

76141/65/82/91 

CHCTVG003 4 Charger 3 

قغ٦ت  

 ب٨ُدكغ

SWIT S-8082s *****************

* 

BTCTVG004 8 Battery 4 

قغ٦ت  

 ب٨ُدكغ

SWIT S-2000 09-

79400/03/05/21 

SGCTVG005 4 Sun gun 5 

مغ٦ؼ  

غ  الخدٍغ

Panasonic TH-

42ph11mk 

YB4110086 PLCTVG006 1 Plasma 6 

 Dexel AR1542 **************** LSCTVG007 12 Lightspot 7 قغ٦ت اَلـ 

     EPCTVG008 4 Stand for mic 8 

  audiotechnica M2r 183106/7 WNCTVG009 2 Earpiece 9 

  audiotechnica ATW-T310 09120791/09120

792 

09250797/07501

250 

WHCTVG010 4 Wireless neck 

mic 

10 

  audiotechnica ATW-T341 07501387/07250

933 

SMCTVG011 2 Wireless hand 

mic 

11 
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 لخدمات الطالبية بجامعة فاروسا

:مكخب القبول والدسجيل -2

م٨خب ال٣بى٫ والدسجُل بجامٗت ٞاعوؽ هى بىابت الُالب بلى الخُاة الجامُٗت وهى الظي ٌٗنى بكئىهه بضءا 

ٗمل م٨خب ال٣بى٫  مً الخدا٢ه بالجامٗت وختى جسغحه، ٦ما ٌؿخمغ في ؤصاء زضماجه للُالب ُٞما بٗض الخسغج ، َو

ً حمُ٘ البُاهاث الُالبُت بضءا مً والدسجُ ل ٖلى زضمت الُالب مً زال٫ بغهامج بل٨ترووي قامل ٣ًىم بخسٍؼ

ش الالخدا١ ، ٦ما ٣ًىم ؤًًا باالخخٟاّ بدسجُالث اإلا٣غعاث والخ٣ضًغاث وحمُ٘ اإلاٗامالث اإلاالُت للُالب.  جاٍع

:ألانشطت الطالبيت -3

٩ل نىعه وؤهىاٖه ال٢خىاٖها الخام بضوعها في ج٣ضًم اهخمذ حامٗت ٞاعوؽ مىظ وكإتها باليكاٍ الُالبي ب

٣ىم الُالب ٞىع الخدا٢ه بالجامٗت بخٗبئت  ج مخمحز في ٧ل اإلاجاالث الٗلمُت والث٣اُٞت والبضهُت وال٣ُاصًت. ٍو زٍغ

ب ُٞه.  اؾخماعة ؤوكُت َالبُت ًدضص ٞيها هٕى اليكاٍ الظي ًٚغ

ت وحُٛي ٧ل اإلا ايُت -الٟىُت  -الٗلمُت -جاالث: الث٣اُٞت ألاوكُت الُالبُت في الجامٗت مخىٖى  -الٍغ

الاحخماُٖت و الغخالث ، و٦ظل٪ الجمُٗاث الٗلمُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي تهضٝ بلى زضمت اإلاجخم٘ وجًم 

 ؤو 
ً
بحن ؤًٖائها َالب مً حامٗت ٞاعوؽ وج٣ضم بصاعة الجامٗت ٧امل الضٖم لجمُ٘ هظه ألاوكُت ؾىاء مالُا

حر ٧اٞت  ايُت ل٨غة ال٣ضم والؿلت والُض والخيـ. واإلاؿغح الُالبي الظي ٌؿ٘ بخٞى اإلاخُلباث مثل اإلاالٖب الٍغ

 زمؿماثت مضٖى والظي ًدخًً اإلاىاؾباث والخٟالث الُالبُت.

:معامل اللغاث -4

ت والٟغوؿُت وألاإلااهُ ت جدُذ الجامٗت ٞغنت لضعاؾت وحٗلم الٗضًض مً اللٛاث ألاحىبُت اإلاسخلٟت مثل ؤلاهجلحًز

بُت بمٗامل ٧لُت اللٛاث والترحمت اإلاجهؼة بالٗضًض مً اإلاىاص الخٗلُمُت  وألاؾباهُت مً زال٫ جىُٓم صوعاث جضٍع

خم  خم جىُٓم هظه الضوعاث بهٟت صوعٍت وبإؾٗاع م٣بىلت ٍو ت واإلاخهلت بكب٨ت الاهترهذ، ٍو الؿمُٗت والبهٍغ

الن ٖنها ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي للجامٗت.  ؤلٖا

:ألاطنان ياداث طـبع -5

٢امذ الجامٗت بةوكاء ُٖاصة زاعحُت ب٩لُت َب ألاؾىان مجهؼة بإخضر ألاحهؼة الُبُت لخ٣ضًم الخضماث 

ؿاٖضهم َا٢م جمٍغٌ مضعب ٖلى ؤٖلى مؿخىي  ضًغ الُٗاصة هسبت مً ؤ٦ٟإ ألاؾاجظة َو الُبُت بهىعة مخ٩املت ٍو

 ٗت بإؾٗاع مسًٟت.وج٣ضم الخضمت ل٩اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ والُلبت والٗاملحن بالجام

:عيادة العالج الطبيعي -6

٢امذ الجامٗت بةوكاء ُٖاصة زاعحُت للٗالج الُبُعي ب٩لُت الٗالج الُبُعي بالجامٗت مجهؼة بإخضر ألاحهؼة 

ضًغ الُٗاصة هسبت  اًت الؿلُمت الٗلمُت للمغض ى ٍو ٣ضم ؤزهاجي الُٗاصة الخضمت الُبُت ال٩املت والٖغ الُبُت ٍو
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َؿاٖضهم َا٢م جمٍغٌ مضعب ٖلى ؤٖلى مؿخىي وج٣ضم الخضمت ل٩اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ والُلبت مً ؤ٦ٟإ ألاؾاجظة و 

 والٗاملحن بالجامٗت بإؾٗاع مسًٟت.

:الخدمت إلالكترونيت -7

حر زضماث بل٨تروهُت مخمحزة لُالبها لضٞ٘ الٗملُت الخٗلُمُت وطل٪ مً زال٫  حٗمل حامٗت ٞاعوؽ ٖلى جٞى

ض ؤلال٨ترووي الجامعي للُالب.www.pua.edu.egاإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للجامٗت )  ( وزضمت ؤلاهترهذ الالؾل٨ُت والبًر

:الخدمت البنكيت -8

( CIBلدؿهُل ؾضاص اإلاهغوٞاث الضعاؾُت واهجاػ حمُ٘ اإلاٗامالث البى٨ُت، ًىحض ٕٞغ للبى٪ الخجاعي الضولي )

 صازل حامٗت ٞاعوؽ لخ٣ضًم زضمت بى٨ُت مخمحزة للُالب.

:مسكص النسخ -9

حر  غ به حمُ٘ اإلادايغاث ومظ٦غاث  لخٞى اإلااصة الٗلمُت للم٣غعاث، ؤوكإث الجامٗت مغ٦ؼا لليسخ جخٞى

 الخهو الٗملُت بإؾٗاع زانت لُالب الجامٗت.

:السعايت الصحيت -11

ىا٫ ٞترة صعاؾتهم ٞيها.  اًت الصخُت لُالبها بضءا مً الخدا٢هم بالجامٗت َو حر الٖغ تهخم حامٗت ٞاعوؽ بخٞى

البُت زضمت ؤلاؾٗاٝ ألاولي و٢ُاؽ يِٛ الضم ومؿخىي الؿ٨غ وه٣ل اإلادالُل الىعٍضًت، وج٣ضم الُٗاصة الُ

 والٗالج بمسًٟاث الخغاعة ومؿ٨ىاث ألالم.

:بيذ الحيوان -11

٠ الؾدُٗاب ؤ٢ٟام الجغطان )ٞئران  ًخىاٞغ بجامٗت ٞاعوؽ مبنى لبِذ الخُىان مؼوص بدىامل مخٗضصة ألاٞع

دخىي بِذ الخُىان ٖلى  ٞئران مً ؾاللت )ؾبراج صاولى( و٦ظل٪ ؤهىإ مسخلٟت مً ألاعاهب لخُُٛت الخجاعب( ٍو

اخخُاحاث َالب الٟغ١ اإلاسخلٟت للخجاعب الٗملُت و٦ظل٪ ألابدار الخانت بُالب الضعاؾاث الٗلُا ب٩لُت 

 الهُضلت.

:الخصاناث الخاصت -12

٣اجه الصخهُت ( لخٟٔ مخٗلLockerًم٨ً ل٩ل َالب مً َالب الجامٗت الخهى٫ ٖلى زؼاهت زانت )

 وطل٪ مً زال٫ م٨خب ال٣بى٫ والدسجُل هٓحر ؾضاص عؾىم مىاؾبت جدضصها الجامٗت.

:ألامن الجامعي -13

ىحض  حر مىار آمً لجمُ٘ الُالب وؤًٖاء هُئت الخضَعـ والٗاملحن بها. ٍو تهضٝ بصاعة ألامً بالجامٗت بلى جٞى

لًمان اهخٓام الخُاة بالجامٗت بما ًخىا٤ٞ م٘  ٖضص واٞغ مً ؤٞغاص ألامً الجامعي بجمُ٘ ميكأث الخغم الجامعي

 اللىاثذ الجامُٗت.

:موقف الظيازاث -14
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 1000ًىحض بالجامٗت مؿاخت هاثلت الهخٓاع ؾُاعاث الُالب ٖلى م٣غبت مً اإلاباوي الخٗلُمُت حؿ٘ خىالي 

 ؾُاعة.

:املواصالث والظكن -15

حر وؾُلت اإلاىانالث والؿ٨ً إلاً م٨ً ألي َالب  ج٣ىم الجامٗت بضوع الىؾُِ في جٞى ب مً الُالب. ٍو ًٚغ

 مً زال٫ م٨خب ال٣بى٫ والدسجُل الاجها٫ بالى٦الء اإلاؿئىلحن ًٖ ه٣ل الُالب وبًجاص الؿ٨ً اإلاىاؾب لهم.

:صحيفت صوث جامعت فازوض -16

الم صخُٟتها  بي للُالب بدُث ًخٗلمىن مً زال٫ ” نىث حامٗت ٞاعوؽ“جهضع ٧لُت ؤلٖا ٦مجا٫ جضٍع

غ وؤلا  هم ٢ًاًا واخخُاحاث اإلاجخم٘.الصخُٟت الخدٍغ  زغاج الصخٟي ٞو

:الطالب ذوي الاخخياجاث الخاصت -17

حامٗت ٞاعوؽ ج٣ضم زضماث وحؿهُالث اياُٞت للُالب طوي الاخخُاحاث الخانت ، خُث جم مغاٖاة طل٪ 

ا٢ت اإلاخدغ٦ت وحكملازىاء الخهمُم اإلاٗماعي للجامٗت بىي٘ حؿهُالث لخغ   :٦ت ٦غاس ي ؤلٖا

 ؿهىلت الىنى٫ بلى اإلاباوي.ٖمل ممغاث زانت ل -

 جهمُم واؾ٘ البىاب اإلاهاٖض و اإلاضعحاث و الٟهى٫ الضعاؾُت -
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 التعليمية والخدمية مراكز الجامعة

 :مركز ضمان الجودة
 الرؤية:
ؼ ٢ضعاث حامٗت ٞاعوؽ   جُب٤ُ هٓم مخ٩املت لًمان حىصة الخٗلُم والبدث الٗلمى وزضمت اإلاجخم٘ وحٍٗؼ

 لخدؿحن اإلاؿخمغ والتي جم٨نها مً ؤن ج٩ىن واخضة مً ؤهم ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي مدلُا وب٢لُمُا وصولُال

 :الرسالة
غ اإلاؿخمغ فى البرامج  ٣ًىص مغ٦ؼ يمان الجىصة بجامٗت ٞاعوؽ ٖملُت اعؾاء مٗاًحر لًمان الجىصة و الخٍُى

 ٗمل مدلُا و ا٢لُمُا و صولُا ، ٦ظل٪ ٣ًضم اإلاغ٦ؼالخٗلُمُت و البدثُت التى جلبى اخخُاحاث اإلاجخم٘ و ؾى١ ال

خماصهاالضٖم الٟنى اإلاخ٩امل و اإلاىاؾب لخإهُل ٧لُاث الجامٗت  حن ال٣ىمى و الضولى اٖل  ٖلى اإلاؿخٍى

 األىداف:
 .وكغ ز٣اٞت الجىصة بما ًد٤٣ عئٍت وعؾالت الجامٗت وؤهضاٞها .1

ؼ بىاء وصٖم ال٣ضعاث الظاجُت ل٩لُاث الجامٗت ٖلى م .2 م الظاحى َب٣ا إلاٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت حٍٗؼ باقغة الخ٣ٍى

خماص  .لًمان حىصة الخٗلُم والٖا

غ البرامج واللىاثذ الضعاؾُت ب٩لُاث حامٗت ٞاعوؽ .3  .مخابٗت آلُاث جٍُى

ؼ .4 خماص الضولي ل٩لُاث الجامٗت ولبرامجها الا٧اصًمُت وحٍٗؼ   جىؾُ٘ هُا١ الٖا
ً
 .ؾمٗتها صولُا

٘ مؿخىي عيا اإلاجخم٘ ًٖ مس .5 جحن وبدىر وزضماث مهىُت ٞع غحاث مىٓىمت الخٗلُم بالجامٗت مً زٍغ

 .ومجخمُٗت جخ٤ٟ م٘ اإلاٗاًحر ال٣ىمُت وؤلا٢لُمُت والضولُت

 .جد٤ُ٣ جىانل ٞٗا٫ بحن مجلـ بصاعة اإلاغ٦ؼ و وخضاث يمان الجىصة بال٩لُاث .6

غ ال٣ىاٖض الخىُٟظًت للىاثذ الجامٗت الخىُٓمُت مما ٌٗؼػ اإلاغوهت والكٟاُٞ .7  .تجٍُى

ؼ بىاء ال٣ضعاث ل٩اٞت الٟئاث بالجامٗت فى مجا٫ هٓم و آلُاث يمان الجىصة .8  .حٍٗؼ

خماص ٖلى اإلاؿخىي  .9  .والضولي وؤلا٢لُمي ال٣ىميالخٗاون م٘ هُئاث ومىٓماث يمان الجىصة والٖا

اث  .10 غ ألاصاء ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى الضعاؾاث الخدلُلُت وا٢تراح  وبحغاءحصخُو اإلاٗى٢اث التى جىاحه جٍُى

 خلى٫ والخُِ اإلاىاؾبت للخدؿحن فى مسخل٠ اإلاجاالثال
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 :مركز اللغة االنجليزية
ت في ن٠ُ   ت مغ٦ؼ اللٛت ؤلاهجلحًز ٘ مؿخىي اللٛه  2010ؤٞخخدذ حامٗت ٞاعوؽ باألؾ٨ىضٍع زُىة لٞغ

ت لُالب الجامٗت لخدؿحن مؿخىاهم في اللٛ ه لُالب الجامٗت ، خُث ٣ًىم اإلاغ٦ؼ بخ٣ضًم صوعاث لٍٛى ت ؤلاهجلحًز

ت ؛ و ج٣ىم هظه الضوعاث والخُِ الضعاؾُت اإلاٗضة بدغم بمؿاٖضة الُالب للىنى٫ بلى صعحت مً  الاهجلحًز

 في مهاعاث ال٨خابت و الخدضر.
ً
 ؤلاج٣ان اللٛىي, و زهىنا

ت بط ؤنها حٗخبر ماصة بلؼامُت لجمُ٘ الُالب و مخًمىت  اث في اللٛت ؤلاهجلحًز ٣ًىم الُالب بدًىع زالر مؿخٍى

ُي ٧ل صوعة مضة زمؿت ٖكغ ,٦ما خضص مجلـ بصاعة حامٗت ٞاعوؽ. و حGPAٛاإلاٗض٫ الترا٦مي  في خؿاب

 
ً
ا ٣ىم الُالب بإزظ الامخدان النهاجي في ألاؾبٕى الؿاصؽ ٖكغ. ،ؤؾبٖى  ٍو

 الرسالة والرؤية و االىداف للمركز اللغة االنجليزية:

 الرسالة:
 بلى ج

ً
 و ؤبضا

ً
اث الخٗلُم حؿعى هُئت الخضَعـ في اإلاغ٦ؼ صاثما غ ؤٖلى مؿخٍى س ي و مغا٣ٞها لخٞى غ ههجها الخضَع ٍُى

 لُالبها لخإهُلهم للخسغج ًٖ حضاعة و اؾخد٣ا١.

 الرؤية:
ت, و الث٣اُٞت, و  ٧ان و الًؼا٫ الهضٝ ألاو٫ و ألازحر للمغ٦ؼ مىظ اوكاءه هى جىؾُ٘ ؤ٤ٞ و مضاع٥ الُالب اللٍٛى

ت. و لظل٪ خغم اإلاغ٦ؼ ٖلى ازخ ت بجض الصخهُت و ال٨ٍٟغ ُاع هسبت مً هُئت الخضَعـ ال٣اصعة ٖلى جىنُل اإلاٗٞغ

 و احتهاص.

 االىداف:
ت بلى جد٤ُ٣ الٗضًض مً ألاهضاٝ للُالب :  ًخُل٘ مغ٦ؼ اللٛت ؤلاهجلحًز

ؼ مهاعاث ال٣غاءة بةجبإ ؤخضر ألاؾالُب لخىمُت مهاعاث ال٣غاءة. .1  حٍٗؼ

٤ مماعؾت ٞىىن ال٨خابت بك٩ .2 ؼ مهاعاث ال٨خابت ًٖ ٍَغ  ل مؿخمغ.حٍٗؼ

ت. .3 ت الُالب بترا٦ُب اللٛت ؤلاهجلحًز  جؼوٍض مٗٞغ

ه فى الخُاة الٗامت الُىمُت و مىار الٗمل مً زال٫ لٗب ألاصواع  .4 مماعؾت اؾخسضام اللٛه الاهجلحًز

 والخمثُل.
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 :مركز اللغة العربية
مىذ قهاصاث ًخمحز اإلاغ٦ؼ بإهه مغ٦ؼ ؤ٧اصًمى مخسهو وجاب٘ لهُئت ؤ٧اصًمُت هى حامٗت ٞاعوؽ ، خُث ً 

 عؾمُت ناصعة مً بصاعة الجامٗت .

يهضٝ مغ٦ؼ اللٛت الٗغبُت بلى زضمت ٧ل ؤوكُت اللٛت الٗغبُت صازل الجامٗت وزاعحها ، ٦ما جمحزث الضعاؾت 

ت. ت التي جدؿً مهاعاث اللٛت اللٍٛى  بةجبإ ؤخضر ألاؾالُب التربٍى

غبُت فى ؤصاء مهمخه للخىانل فى خ٣ل حٗلُم ٌؿخمغ مغ٦ؼ اللٛت الٗ 2014/  2013و م٘ بَاللت ٞهل الخٍغ٠ 

لٛاث الخُاة طاث الؿب٤ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي في ألاولى فى مجخمٗىا ، وؤنها مً  اللٛت الٗغبُت باٖخباعها اللٛت

 اإلاجخم٘ اإلاٗانغ .

 نشأة المركز:
غ٦ؼ اللٛت بةوكاء م 2013( لٗام 12نضع ٢غاع حامٗت ٞاعوؽ ع٢م ) 2013/  2012م٘ بَاللت ٞهل الغبُ٘ 

 ٖما ًخٗل٤ باللٛت الٗغبُت مً ) ألاوكُت والخضَعـ ( صازل الجامٗت ، لُإحى زُىة ٖلى 
ً
الٗغبُت ل٩ُىن مؿئىال

غ وفى ْل ؾٗيها الضءوب هدى مىا٦بت مخُلباث اإلاجخم٘ الجامعى ،  ٤ فى بَاع خغم الجامٗت ٖلى الخٍُى الٍُغ

بُت ويمان ؾالمت اؾخٗمالها وؾُلت للخىانل م٘ اؾخمغاع وبىاء ٖلى صوعها اإلاجخمعى فى الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغ 

 صخت ألاصاء اللٛىي .

 رسالة و رؤية و أىداف مركز اللغة العربية:

 الرسالة:
عؾالت اإلاغ٦ؼ هي حٗلُم اللٛت الٗغبُت للضاعؾحن الىا٣َحن بالٗغبُت و ألاحاهب والىنى٫ بالضاعؽ بلى اإلاؿخىي 

ت ، وطل٪ في ُٟها في الخىانل وفي  اإلايكىص مً الصخت اللٍٛى بَاع احخماعي وز٣افي ًضٖم صعاؾت اللٛت وجْى

 مجاالث الخسهو اإلاسخلٟت .

 الرؤية:
ا لخٗلُم اللٛت الٗغبُت وز٣اٞتها للضاعؾحن  ًُ ًيكض مغ٦ؼ اللٛت الٗغبُت بجامٗت ٞاعوؽ ؤن ًهبذ نغًخا حٗلُم

ا٫ في الخٟاّ َّٗ ٖلى اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها في ٢لىب  مً صازل مهغ و زاعحها ؛ ُٞدؿنى له ؤلاؾهام بضوع ٞ

 مؿخسضميها مً ؤبىائها و مً ٚحر الىا٣َحن بها .

 الهدف:
 اؾخسضام اللٛت الٗغبُت وؾُلت للخىانل اإلاجخمعي . .1
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 جصخُذ ألازُاء الكاجٗت في الاؾخٗما٫ اللٛىي . .2

الٟهخى  باؾخسضام اللٛت مىذ مؿخسضمي اللٛت ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ الىٟـ ، و جىنُل اإلاٗنى .3

 .اإلاٗانغة

هم اللٛت ٞهًما صخًُدا ٖلى هدى ًِؿغ بصعا٥ اإلاٗاوي والخٟاٖل  .4 ٢غاءة الىهىم الٗغبُت بؿالؾت ، ٞو

 مٗها .

الىنى٫ بمؿخسضم اللٛت بلى ال٨خابت باللٛت الٟهخى اإلاٗانغة الصخُدت م٘ ججىب ألازُاء والٛمىى  .5

٠ُ اللٛت في اإلاىا٠٢ واإلاجاال  ب ٖلى جْى  ث اإلاسخلٟت .اللٛىي ، والخضٍع

 :TAFLتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 TAFLأىداف برامج 
الم و الخىانل ( في مىا٠٢ الخُاة  .1 ٞهم الضاعؾحن للٛت الٗغبُت الٟهخى اإلاٗانغة ) لٛت الث٣اٞت وؤلٖا

 . TAFLاإلاسخلٟت مً زال٫ بغهامج 

 الخدضر باللٛت الٗغبُت بىنٟها وؾُلت اجها٫ مباقغ باإلاجخم٘ . .2

ت  . .3  ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ الىٟـ باؾخسضام اللٛت الٟهخى اإلاٗانغة ؤو اللهجت اإلاهٍغ

 ٢غاءة اللٛت الٗغبُت بِؿغ و بصعا٥ مٗاهيها ، و الخٟاٖل مٗها . .4

ُٟها في مىا٠٢ مسخلٟت . .5  ال٨خابت باللٛت الٗغبُت ، و ال٣ضعة ٖلى جْى

غ اإلاغ٦ؼ للضاعؾحن م ا بلى جد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ ًٞى ًُ ٧ل ؤلام٩اهاث اإلاخاخت بجامٗت ٞاعوؽ  TAFLً زال٫ و ؾٗ

ت ، و ؤؾا ت خضًثت ، و وؾاثل حٗلُمُت مخىٖى ، ٦ما ًىٟغص جظة ماهلحن في الخسههاث اإلاُلىبتمً مٗامل لٍٛى

ت للضاعؾحن ؛ منها : ض مً ألاوكُت اللٍٛى  اإلاغ٦ؼ في جل٪ البرامج بخ٣ضًم مٍؼ

 ع٥ الُالب في بٖضاصها و جُٟٗلها بخىحُه ؤؾاجظتهم.مٗاٌكت اللٛت مً زال٫ مىا٠٢ جدا٧ي الىا٢٘ ٌكا .1

ت )  .2 ٜ ههىم بٖالمُت ٦يكغاث ألازباع و البرامج الخىاٍع ب الُالب ٖلى بل٣ائها و  scriptsجَٟغ ( لخضٍع

خاح  ُُ ؼ بالجامٗت، ل مدا٧اتها ا٢خضاًء بالدسجُل ألانلي ، و جم٨ُنهم مً حسجُلها باألؾخىصًى ؤلاطاعي اإلاجهَّ

ب ؤزُائهم .لهم ؾمإ ؤهٟؿه  م وجهٍى

بهم  .3 غة ، وجضٍع ت الٗغبُت مثل ٢ىىاث الخغة والٗغبُت و الجٍؼ ب الُالب ٖلى مخابٗت ال٣ىىاث ؤلازباٍع جضٍع

 ٖلى ٞهم بغامجها .
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ى مىه . .4 ٛنَّ
ُ
ب م٘ ؤؾاجظتهم ٖلى جظو١ الكٗغ الٗغبي و بل٣اثه ، و بسانت اإلا  الخضٍع

ب ٖلى الى٤ُ الصخُذ ل .5  ألنىاث الٗغبُت تهُئت الٟغنت للُالب للخضٍع

ايت بمالٖب الجامٗت . .6  مماعؾت الٍغ

ٗمت( بمؿغح  .7 ب٢امت الخٟالث طاث الُاب٘ الٟني و الث٣افي و الاحخماعي )مً زال٫ مكاع٦تهم في بٖضاص ألَا

 الجامٗت.

٣ًا إلاخُلباث بٌٗ الضاعؾحن ، مثل ألاحاهب الغاٚبحن في الخٗاٌل  .8 ٣ًضم اإلاغ٦ؼ بغامج طاث َبُٗت زانت ٞو

ت ، ٣ًضم لهم اإلاغ٦ؼ بغهامج اللهجت الٗامُت ٖلى مضاع  في البِئت ا بمٗض٫  13اإلاهٍغ ًٖ ؾاٖاث  6ؤؾبى

ا . ًُ  ؤؾبٖى

بىن في الضعاؾت الخغة ممً ٣ًُمىن في مهغ ،   .9 اث مً الضاعؾحن الظًً ًٚغ ٌؿخ٣بل اإلاغ٦ؼ مجمٖى

، ؤو ٞئت الٗاملحن ….. ، ؤو بدغي وبسانت ٞئت اإلابٗىزحن الظًً ًضعؾـــــــىن في مجا٫ بُٗىـــــــه هىضس ي ، ؤو َبي 

ببٌٗ الكغ٧اث التي حؿخٗحن بإحاهب ؛ مثل قغ٧اث البترو٫، ؤو الغاٚبحن في الؿُاخت ، و جغ٦ؼ الضعاؾــــــــت 

ـــــاث ٖلى الث٣اٞت  ٚــــغاى الؿــــُاخت ؤو الخٗاٌللهظه اإلاجمٖى  والخىانل لخضمت ؤ

 مركز تطوير التعليم
 ل٣غاع عثِـ الجامٗت ع٢م )٢امذ حامٗت ٞاعوؽ بةوكاء 

ً
٣ا غ الخٗلُم ٞو الهاصع  2012( لٗام 10مغ٦ؼا لخٍُى

ش  ألاؾاؾُت ج٣ضًم الضٖم الٟنى  وهى مغ٦ؼ ؤ٧اصًمي ًسخو بالكئىن الخٗلُمُت، مهمخه 29/2/2012بخاٍع

غ ؤصاء الٗملُت الخٗلُمُت والىنى٫ بها ًاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهت بهضٝ جٍُى بلى ؤعقى  وألا٧اصًمي أٖل

 للمٗاًحر الٗاإلاُت.
ً
 مؿخىي َب٣ا

 رؤية مركز تطوير التعليم
غ اإلانهي اإلاؿخمغ. غ الخٗلُم ؤن ٩ًىن مغ٦ؼا للخمحز في جُب٤ُ الابخ٩اعاث الخٗلُمُت و للخٍُى  ًُمذ مغ٦ؼ جٍُى

 رسالة مركز تطوير التعليم
غ والخدؿحن اإلاؿخمغ لجىص غ الخٗلُم هي حؿهُل الخٍُى ٣ت جخ٤ٟ بن مهمت مغ٦ؼ جٍُى ة الٗملُت الخٗلُمُت بٍُغ

 
ً
خماص اإلاٗتٝر بها صولُا  م٘ مٗاًحر الٖا

 أىداف مركز تطوير التعليم
 .زل٤ بِئت حٗلم بًجابُت صازل اإلااؾؿت، والتي ًم٨ً ؤن جؼصهغ بها َغ١ الخٗلُم والخٗلم 
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 ؿُت بما ًخالثم م٘ اخخُاحاث الضاعؾ غ الٗملُت الخضَع حن وماؾؿتهم مؿاٖضة وحصجُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى جٍُى

اث اإلادلُت وال٣ىمُت.  والاولٍى

  ٗالت في مجا٫ جلبُت الاخخُاحاث الجضًضة للمضعؾحن واإلاضعبحن واإلاٗلمحن إلقغا٦هم ب٩ل ز٣ت في ؤصواع بًجابُت ٞو

 الخٗلُم.

 .ب  اإلاؿاٖضة في جهمُم وجىُٟظ اإلاىاهج الضعاؾُت وبغامج الخضٍع

  ٣ٞا لظل٪ ًخم ججضًض الخُت الاؾتراجُجُت الخٗلُمُت ج٣ُُم مضي عيا الُالب ًٖ الٗملُت الخٗلُمُت، وو

 بال٩لُت.

  ًاء هُئت الخضَعـ واإلاهاعاث اإلاخهلت ببِئت حٗلُمُت ت اإلاهىُت أٖل جهمُم ألاوكُت الخٗلُمُت التي حٗؼػ اإلاٗٞغ

 ٖالُت الجىصة.

 غ الخٗلُم وؤوكُت اإلاغا٦ؼ الجامُٗت ألازغي والىخضاث وؤلاصا عاث مً ؤحل الخيؿ٤ُ بحن ؤوكُت مغ٦ؼ جٍُى

 جدؿحن حىصة الٗملُت الخٗلُمُت.

 :مركز التربية العسكرية
 تعليمات دورة التربية العسكرية المنعقده بجامعو فاروس

 م٩ان او٣ٗاص الضوعة بجامٗه ٞاعوؽ

 ٖهغؤ 3نباخإ الي الؿاٖه  7.30الخى٢ُذ مً الؿاٖه ا٫  

 الالتزام بالؼي اإلاكاع الُه وخال٢ت الكٗغ و الظ٢ً

 باالؾماء اإلادخم خًىعهم بالضوعة الاولىالالتزام 

خظاع ًٖ خًىع الضوعة  ٚحر مهغح بالخسل٠ او الٖا

ت  الالتزام بةجبإ الخٗلُماث الخىُٓمُت لضوعة التربُت الٗؿ٨ٍغ

 ٖضم جىاحض جلُٟىن مدمى٫ او ٧امحرا

 حاالت االعفاء من التربية العسكرية 
ت بال٣ىاث اإلاؿلخت  الُالب الظي اصي الخضمت الٗؿ٨ٍغ

 اجراءات التجنيد للحصول علي قرار تأجيل
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 حىض(6ؾىت بلى ال٣ؿم الخاب٘ له الؾخالم ) 18حه الُالب الظي ًبلٜ ؾً ًخى 

 حىض( بلى م٨خب الخجىُض باإلابنى ؤلاصاعي )الضوع ألاو٫( 6ًخىحه الُالب بلى الجامٗت لدؿلُم )

 إجراءات التربية العسكرية
ت. ًخىحه الُالب بلى م٨خب جل٣ي الُلباث )ا غ َلب لؿضاص ٢ُمت صوعة التربُت الٗؿ٨ٍغ إلابنى الىٓغي( لخدٍغ

 . 2017ما٢بل صٞٗت 

ت . ىت الغثِؿُت )ب٩لُت الهىضؾت( ؤو البى٪ لؿضاص ٢ُمت صوعة التربُت الٗؿ٨ٍغ  ًخىحه الُالب بلى الخٍؼ

دضًض مُٗاص ًخىحه الُالب بلى م٨خب الخجىُض باإلابنى ؤلاصاعي )الضوع ألاو٫( لدؿلُم ما ًُٟض بالؿضاص وج

ت التي ؾٝى ٣ًىم بالخًىع بها.  الضوعة الٗؿ٨ٍغ

 :مبيوترمركز الك
ل٣ض جسلل الخاؾب الالي و الاهترهذ حمُ٘ هىاحى خُاجىا . ٞاالٞغاص الظًً ًٟخ٣غون بلى اإلاهاعاث الالػمت 

 الؾخسضام الخاؾب الالي وؤلاهترهذ ًٟخ٣ضون بالخإ٦ُض مهضعا هاما فى مالخ٣ت ع٦ض الخ٣ضم.

٣ا لظ ت جإؾِـ مغ٦ؼ الخاؾب الالي مىظ عبُ٘ ٖام ٞو ، بهضٝ 2010ل٪، ٢غعث حامٗت ٞاعوؽ باإلؾ٨ىضٍع

ت بالخاؾب الالي ٖلى مىا٦بت زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث.  مؿاٖضة اإلابخضثحن ومدضوصي اإلاٗٞغ

 :رسالة المركز
ت واإلا٣غعاث اإلاُ لىبت للمكاع٦ت الٟٗالت يهضٝ مغ٦ؼ ٞاعوؽ للخاؾب الالي الي جؼوٍض الُالب بالجىصة ال٨ٍٟغ

 في البِئاث اإلادلُت والضولُت.

غ بغامج حٗلُم الخاؾب الالي بك٩ل ملخّى ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و ٢ام بإصائها  و لخد٤ُ٣ هضٞىا، ٢مىا بخٍُى

 هسبت مً اإلاضعبحن طوي الخبرة .

 :رؤية المركز
اؾب الالي، والخٗامل م٘ ان ههبذ ٢اصة في مؿاٖضة اإلاخٗلمحن للىنى٫ بلى الخ٣ضم اإلايكىص في مجا٫ الخ

 ج٣ىُاث الخاؾب آلالي والاجهاالث الجضًضة، ومىاحهت مسخل٠ جدضًاث الخُاة.

 البرامج اإلاسخلٟت اإلاىحىصة باإلاغ٦ؼ

 اإلا٣غعاث الجامُٗت اإلاُلىبت لٗكغ ٧لُاث مسخلٟت مهاعاث باؾخسضام الخاؾب و مٟاهُم البرمجت

 ٖلىم الخاؾب الالي
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 ؤؾاؾُاث الخاؾب الالي

 ث الخاؾب الاليجُب٣ُا

 البرمجت الكُئُت 

 بغامج الخٗلُم اإلاؿخمغ 

قهاصة الغزهت الضولُت ل٣ُاصة الخاؾب الالي قاملت الخضٍعب و الامخداهاث واإلاٗخمضة مً مىٓمت الُىوؿ٩ى 

 الٗاإلاُت.

خُل٘ بلى جد٤ُ٣ اٖلى مؿخىي مً مٗاًحر الخاؾب  ذ، ٍو ؿخٗض اإلاغ٦ؼ للخ٣ضم ٦كٍغ٪ في بغامج ما٨ًغوؾٞى َو

 .لي في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغبالا

 :مركز االعداد المهني وريادة االعمال
حر ؤؾاؽ مخحن مً  ت بالٗمل ٖلي جٞى ما٫ في حامٗت ٞاعوؽ باإلؾ٨ىضٍع اصة ألٖا ضاص اإلانهي و ٍع ًلتزم مغ٦ؼ ؤلٖا

ما٫ ، مً زال٫ بغهامج مغ٦ؼي  جحن و ؤصخاب الٖا ٠ُ للُالب و الخٍغ ُٟي ، و زضماث الخْى غ الْى مباصت الخٍُى

 قامل .

ما٫ بجامٗت ٞاعوؽ . هظاهىم٩ان للُالب الظًً ًدبىن ألا٩ٞاعألن  اصة ألٖا ضاص اإلانهي و ٍع مغ٦ؼ ؤلٖا

لضٖم٨م في الىنى٫،الي ألاهضاٝ  2015في زٍغ٠  CDECألا٩ٞاعجدضر ٞغ٢ا في خُاة البكغ. جم جإؾِـ 

ت الظاث والخىمُت اإلاهىُت. ج٣ضً م هٟؿ٪ بهىعة حُضة مً زال٫ ألا٧اصًمُت واإلاهىُت الصخهُت مً زال٫ مٗٞغ

ب ، ؤو البدث ًٖ ٞغم  ت للؿحرة الظاجُت ، حٗلم مهاعاث اإلا٣ابلت الصخهُت ، البدث ًٖ ٞغم جضٍع ٦خابت مدتٞر

ت مً اإلايؿ٣حن و اإلاضعبحن اإلاىهىبحن ، هدً ه٣ترب مى٨م.ؤهخم حمُٗا مضٖىون  للضعاؾاث الٗلُا. مً زال٫ مجمٖى

 .و ل٩ُىن قٗاعها :هدً هىا إلاؿاٖضج٪ لجٗل خُاج٪ اإلاهىُت هاجخت للمكاع٦ت في وعف الٗمل و الىضواث.

 :مركز التدريب الميداني
ت في زٍغ٠  ب اإلاُضاوي في حامٗت ٞاعوؽ باإلؾ٨ىضٍع ب اإلاُضاوى اخض  2016ؤوش ئ مغ٦ؼ الخضٍع خُث ٌٗض الخضٍع

بحن حامٗت ٞاعوؽ و ؾى١ مخُلباث الخسغج لُالب الجامٗه و اًًا  اخض الٗىامل اإلاهمه فى جد٤ُ٣ ج٩امل  مثمغ 

٘ مؿخىي الٗمل خُث جدغم الجامٗت ٖلى بُٖاء َالبها ال٣ضع ال٩افى مً الخبرة الخُب٣ُُت التى ح ؿاهم فى ٞع

ض  الضعاس يجإهُلهم  جى الجامٗت. مما  ًٍؼ ٠ُ زٍغ ٘ مٗض٫ جْى  مً مهاعاتهم و ًىمى زبراتهم و ٌؿاهم هظا فى ٞع

 رؤية المركز
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ب اإلاُضاوى اخض ا لٗىامل اإلاهمه فى جد٤ُ٣ ج٩امل مثمغ بحن حامٗت ٞاعوؽ و ؾى١ الٗمل خُث ٌٗض الخضٍع

٘ مؿخىي جإهُلهم و  جدغم الجامٗت ٖلى بُٖاء َالبها ال٣ضع ال٩افى مً الخبرة الخُب٣ُُت التى حؿاهم فى ٞع

ض مً مهاعتهم و ًىمى زبراتهم و ًم٨نهم مً الىجاح  جُب٤ُ و مماعؾت ما جم صعاؾخه فى بِئت ٖمل خ٣ُ٣ُت مما ًٍؼ

ُُٟت اإلاسخلٟت فى اإلاؿخ٣بل ٦ما ًدُذ للماؾؿاث اإلاسخلٟت الخٗٝغ ٖلى الُالب الزخُاع الاوؿب  فى اإلاىا٢٘ الْى

 منهم فى 

اث  جى الجامٗت ٖلى اإلاؿخٍى ٠ُ زٍغ ٘ مٗض٫ جْى ُُٟت اإلاسخلٟت بٗض جسغحهم و ٌؿاهم هظا فى ٞع اإلاىا٢٘ الْى

 اإلادلُت و الا٢لُمُت و الضولُت .

 زرسالة المرك
٤ جدٟحز الُالب ٖلى  جيها و طل٪ ًٖ ٍَغ تهضٝ حامٗت ٞاعوؽ بلى النهىى باإلاؿخىي الٗلمى و الٗملى لخٍغ

هم وجم٨ً  غمهاعاتهم و مٗاٞع بُت طاث مؿخىي مخمحز حؿاٖض الُالب ٖلى جىمُه و جٍُى الالخدا١ بٟغم جضٍع

جيها مً زضمت اإلاجخم٘ م٘ جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن اإلاهاعاث الخٗلُمُت والب  دثُت والخُب٣ُُت.زٍغ

حر ال٣ضع ال٩افى مً الخبرة اإلاُضاهُت لُالبها ٣ٞض ؤولذ اهخماما ٦بحرا  وخغنا مً حامٗت ٞاعوؽ ٖلى جٞى

٤ آلُه مدضصة  ب اإلاُضاوى بالخيؿ٤ُ م٘ ٢ُاٖاث الٗمل اإلاسخلٟت بةقغاٝ و مخابٗت مً الجامٗت ٞو ببرهامج الخضٍع

ب اإلاُضاوى احباعي َب٣ا للىاثذ ال٩لُاث للخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلايكىصة. و جا٦ُضا  ٖلى طل٪ ٞان الخضٍع

 الضازلُت.

 :مركز مهارات االتصال
 رؤية المركز

ً ٖلى الخىانل الىاجح م٘ ٧اٞت قغاثذ اإلاجخم٘ في مسخل٠  جحن لؿى١ الٗمل اإلادلي والضولي ٢اصٍع ج٣ضًم زٍغ

 الٓغوٝ الٗملُت وألا٧اصًمُت.

 رسالة المركز
  جىمُت مهاعة ؤلاجها٫ 

ً
غى ؤ٩ٞاعهم قٟهُا بهم ٖلى ج٣ضًم ؤهٟؿهم ٖو والٗغى لُالب حامٗت ٞاعوؽ وجضٍع

اصة في خُاتهم. ٣ت ٞٗالت ج٣ىصهم بلى الخمحز والٍغ  بٍُغ
ً
 و٦خابت

 أىداف مركز مهارات االتصال
 حٍٗغ٠ الُالب والخإ٦ُض ٖلي ٞىاثض الخىانل الٟٗا٫ م٘ مسخل٠ الٟئاث في الٗمل والخُاة. .1
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ؿُه ٢ .2 غ١ جضَع حَر اثمه ٖلى اإلاهاعاث اإلاهىُت إلاؿاٖضة الُالب ٖلى الخمحز في الخىانل الكٟىي جٞى

 وال٨خابي.

بي بًجابي و جٟاٖلي . -4  حصجُ٘ الُالب ٖلى الخىانل الٟٗا٫ وألازالقى مً زال٫ مىار جضٍع

٤ وجغ٥ ؤزغ بًجابي ؤًىما ٧اهىا ٌٗملىن. -5 ؼ مهاعاث الُالب ٖلى الٗمل في ٍٞغ  حٍٗؼ

ب الُالب ٖلى مهاعا .3 ث ٦خابت الؿحره الظاجُه واإلا٣ابلت الصخهُه للٗمل إلاؿاٖضتهم ٖلى اًجاص  جضٍع

اث٠ اإلاىاؾبت .  الْى
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    :مركز فاروس للتدريب االعالمي
 رؤية  المركز

الم الخ٣لُضي  م٘ الخُىع الظي خضر في ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلى والٗالمي وجُىع هٓم الاجها٫ ووؾاثل ؤلٖا

ت والجضًض ًخُل٘ مغ٦ؼ ٞاعوؽ للخ ٤ الهضٝ مً بوكاثه بلى ج٣ضًم زضماجه لٟئاث حماهحًر المى ٞو ب الٖا ضٍع

لى مؿخىي  ت وزاعحها ، ٖو اصة في هظا اإلاجا٫ صازل مضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع ت في الضازل والخاعج  ، وجد٤ُ٣ ٍع مخىٖى

٤ اإلاجاالث التي ٌؿتهضٞها اإلاغ٦ؼ .  لظا جخدضص عئٍت اإلاغ٦ؼ ٧الخالي ت والٗغبُت ٞو  :  اإلااؾؿاث اإلاهٍغ

ًخُل٘ اإلاغ٦ؼ بلى بٖضاص وجإهُل ٧ىاصع بٖالمُت واجهالُت ومهىُت ٢اصع ة ٖلى الخٗامل م٘ هظا الخُىع  •

٩ىن لضيهم ال٣ضعاث واإلاهاعاث والؿماث التي جضٞٗهم لخد٤ُ٣ الخمحز في  اإلااؾس ي ومىاحهت جدضًاجه ، ٍو

المى ، ؤو جإهلهم للٗمل في الٗضًض مً اإلااؾؿاث و  المُت والصخُٟت ٖملهم الاجهالي والٖا الىؾاثل ؤلٖا

٤ اإلاباقغ والال٨ترووي  الن والٗال٢اث الٗامت والضٖاًت والدؿٍى واإلاهىُت وؤلاهخاحُت والخضمُت وو٧االث ؤلٖا

 
ً
ُت ، و٢ُاٖاث الٗال٢اث الٗامت في حمُ٘ ماؾؿاث الضولت صازلُا والكغ٧اث الٗاإلاُت والبى٨ُت واإلاهٞغ

  ، 
ً
 وزاعحُا

ضًض مً ال٣ٗباث وجدضًاث اإلاىاٞؿت التي جىاحهه ، لظا ٌؿعى زال٫ الؿىىاث ًضع٥ اإلاغ٦ؼ ؤن هىا٥ الٗ •

٤ اخخُاحاث الىا٢٘  غ هٓم الخضٍعب والاجها٫ والخٗلم ، والٗمل في اججاهاث مخٗضصة ٞو ال٣اصمت بلى جٍُى

الم بضؤ وكاٍ اإلاغ٦ؼ بالُالب وججهحزه للٗمل في ٧اٞت اإلااؾؿاث الاجهالُت وؤلٖا ُت وجُلٗاث اإلاؿخ٣بل ، ٍو

غ مهاعاجه . وهظا ٧له لخإهُل الجمُ٘ إلاىاحهت  ج و٧ل مً ًخُل٘ لخٍُى ٠ والباخث والخٍغ المى واإلاْى ، زم الٖا

 مخُلباث ؾى١ الٗمل وحٛحراجه واؾدُٗاب اخخُاحاجه .

 رسالة المركز           
ٍٝ مدضصة جىحه بلى بٖضاص ٧ىاصع بٖالم المى مً ؤهضا ب الٖا ُت ومهىُت جىُل٤ عؾالت مغ٦ؼ ٞاعوؽ للخضٍع

غب وؤحاهب ، وج٣ضم اؾدكاعاث وؤبدار وصعاؾاث مهىُت واجهالُت وبٖالمُت جسضم اإلاجخم٘ اإلادلى .  حن ٖو مهٍغ

الم وجُب٣ُاجه اإلاخٗضصة في مجاالث الصخاٞت  وجغجبِ عؾالت اإلاغ٦ؼ في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ب٩اٞت اإلاجاالث اإلاغجبُت باإٖل

الم الجضًض وجُب٣ُ ىن وؤلٖا اث٠ وؤلاطاٖت الخلٍُٟؼ الم ، ٦ما جغجبِ الغؾالت بخُب٣ُاث الْى اجه في ماؾؿاث ؤلٖا

٤ والضٖاًت الؿُاؾُت ومجاالث الضبلىماؾُت والبروجى٧ى٫ ومجاالث  الن والدؿٍى الاجهالُت والٗال٢اث الٗامت وؤلٖا

٤ الاحخماعي والؿُاس ي في حمُ٘ ماؾؿاث الضولت  .الدؿٍى

 :مركز كونفوشيوس
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 الرؤية:
و٫ وألازحر لىخضة ٧ىهٟىقُىؽ لخٗلُم اللٛت الهِىُت بجامٗت ٞاعوؽ مىظ اوكاءها ٧ان و الًؼا٫ الهضٝ ألا 

ت ولظل٪ ًدغم اإلاغ٦ؼ ٖلى ازخُاع هسبت  ت والث٣اُٞت والصخهُت وال٨ٍٟغ هى جىؾُ٘ ؤ٤ٞ ومضاع٥ الُالب اللٍٛى

ت بجض واحتهاص.  مً هُئت الخضَعـ ال٣اصعة ٖلى جىنُل اإلاٗٞغ

 الرسالة:
ؼ الخٗاون الٗلمي بحن -ة فى بَاع جُٟٗل الخٗاون اإلاهغي ًإحي بوكاء هظه الىخض الهُني بىحه ٖام وحٍٗؼ

حامٗه ٞاعوؽ ومٗهض ٧ىهٟىقُىؽ بجامٗت ال٣اهغة بىحه زام بدُث جسضم هظه الىخضة الُالب الظًً 

 ًضعؾىن اللٛت الهِىُت فى حامٗه ٞاعوؽ ٦ما جسضم الغاٚبحن فى حٗلم اللٛت الهِىُت مً اإلاجخم٘ الؿ٨ىضعي.

خمخ٘ َالب وخضة ٧ىهٟىقُىؽ حامٗه ٞاعوؽ ب٩ل اإلاؼاًا التي ًخمخ٘ بها َالب اإلاٗهض الغثِس ي بجامٗت ال٣اهغة  -ٍو

مً مىذ صعاؾُت إلاضة قهغ ؤو ٞهل صعاس ي ؤو ٖام ؤو ماحؿخحر / ص٦خىعاه ؤو الاقترا٥ فى اإلاٗؿ٨غ الهُٟي الظي 

 ًىٓمه اإلاٗهض.
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 المقترحاتو ى الشكاو 

 للطالب و الوقترحاث ياونوىذج الشك
 

 : االسن   :التارَخ 

 ID :   :رقن الهاتف 

 
 :البرَد اإللكترونٍ

قترح. ًُ   ورنك نطهىنخ اإلتصبل ثبنشبكي أو ان

 

 

 :/الوقترح هقدم إلً الشكىٌ هقدهت ضد

 هحتىي الشكىٌ أو الُوقترح:
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 آلية الشكاوي والمقترحات

ٞاعوؽ و ٧لُاتها جدب٘ ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح ؤمام ق٩اوي الُالب و ؤولُاء ؤمىعهم و م٣ترخاتهم و  حامٗت

اث لخًمً بظل٪ جد٤ُ٣  حؿخسضم الجامٗت و٧لُاتها ٖضة َغ١ لخل٣ي ؤعاء الُالب و ق٩ىاهم ٖلي ٖضة مؿخٍى

م ٦ما جخاب٘ الجامٗ ضم الخمُحز بحن الُالب في مجا٫ الخٗلُم و الخ٣ٍى و التي ت و ال٩لُاث ال٣غاعث اإلاخسظة الٗضالت ٖو

 جخٗل٤ بالك٩اوي و اإلا٣ترخاث و يغوعة ازُاع الكا٧ي بىدُجت مخابٗت الك٩ىي ؤو اإلا٣ترح 

 صناديق الشكاوي و المقترحات

 الم الضوع الًخىاحض نىضو١ الك٩اوي و اإلا٣ لخل٣ي الك٩اوي و اإلا٣ترخاث لألمىع  خامـترخاث ب٩لُت الٖا

 ٚحر الٗاحلت و ًم٨ً ؤن ٌؿخسضم هظا الهىضو١ حمُ٘ الُالب و ؤولُاء ألامىع  الٗامت و ٖاصة ألامىع 

  ت وخضة الجىصة ؤو ؤخض الٗاملحن بها بجم٘ مدخىي الهىاص٤ً ًىمُا و حؿلُمها بلي اإلاضًغ ج٣ىم ؾ٨غجاٍع

ت  الخىُٟظي لىخضة الجىصة بال٩لُت الظي ٣ًىم و بمٗاوهت ؤًٖاء الىخضة بخهي٠ُ جل٪ الك٩اوي في ؾٍغ

الُٝغ اإلاٗني للغص ٖلي الٗمُض مباقغة و مت و ٖغيها ٖلي ٖمُض ال٩لُت الظي ًخىلي بعؾا٫ ٧ل ق٩ىي بلي جا

 ٢ض ًخُلب طل٪ ٖمل م٣ابلت شخهُت م٘ الُٝغ اإلاٗني بالك٩ىي لخدغي الامغ.

  ُخي جم اجساط ٢غاع جصخ٢ض ًخىلي اإلاضًغ الخىُٟظي لىخضة الجىصة مخابٗت ما جم في هظه الك٩اوي و اجه

ٌ ٧ل مً و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالب و اإلاضًغ إنها بطا زبذ صخت الك٩ىي بك ٣ًىم الٗمُض بخٍٟى

 الخىُٟظي لىخضة الجىصة ٧ل في جسههه بةباٙل الكا٧ي بىدُجت ما جم في ق٩ىاه 

  ٘ض مً الخدغي في مىيٕى الك٩اوي و جخىلي وخضة الجىصة حم الك٩اوي التي جغص بضون ؤؾماء جخُلب مٍؼ

 ٗلىماث اإلاُلىبت و ٖغيها ٖلي ٖمُض ال٩لُت الظي ٣ًىم باجساط ال٣غاع الخصخُخي بطا زبذ صخت الك٩ىي اإلا

  اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت مً الُلبت و ؤولُاء امىعهم جهى٠ مً ٢بل وخضة الجىصة و حٗغى ٖلي ٖمُض ال٩لُت و

ا بطا هم٩اهُت الاؾخٟاصة منًخم ٖغيها للمىا٢كت في احخماٖاث اللجان و مجالـ الا٢ؿام و مجلـ ال٩لُت ال 

 ٗاثجىا٣ٞذ م٘ ال٣ىاهحن و اللىاثذ الخىُٓمُت للجام
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  ت مغ٦ؼ يمان وخضة الجىصة بالجامٗت بجم٘ الك٩اوي و حؿلُمها ٖلي مؿخىي اصاعة الجامٗت ج٣ىم ؾ٨غجاٍع

غيها ٖلي مجلـ اصاعة مغ٦ؼ يم ان الي اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ الجىصة بالجامٗت الظي ٣ًىم بخهيُٟها ٖو

الجىصة بالجامٗت و الظي ًغؤؾه عثِـ الجامٗت و في الامىع الٗاحلت حٗغى مباقغة ٖلي عثِـ الجامٗت 

 ٌ ًخاب٘ اإلاضًغ الخىُٟظي اجساط ال٣غاع بكإن الك٩اوي اإلا٣ضمت بطا زبذ صختها و ٣ًىم عثِـ الجامٗت بخٍٟى

مٗه ٧ل في جسههه بةباٙل ٧ل مً هىاب عثِـ الجامٗت و اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ يمان الجىصة بالجا

 الكا٧ي بىدُجت ما جم في ق٩ىاه.

  ًخم خٟٔ الك٩اوي و ال٣غاعاث اإلاخسظة في قإنها في وخضة يمان الجىصة بال٩لُاث ؤو في مغ٦ؼ يمان

 الجىصة بالجامٗت بطا ٧اهذ الك٩ىي م٣ضمت ٖلي مؿخىي الجامٗت 

 الشكاوي الفردية و الجماعية:

غاٝ الا٧اصًمُت ًدب٘ الُالب و ؤولُاء ؤمىعهم ا لؿُا١ الخالي لخ٣ضًم ق٩ىي ٞغصًت او حماُٖت يض ؤي مً الَا

 او الٗاملحن بال٩لُت او الجامٗت 

 أستاذ المادة العلمية: .2

بطا ٧ان مىيٕى الك٩ىي ًسو بٌٗ الامىع الخانت باإلا٣غع الضعاس ي ؤو الجؼء الٗملي الخاب٘ لهظا اإلا٣غع 

بإؾخاط اإلا٣غع لخىيُذ ظا اإلا٣غع ٞةن ٖلي الكا٧ي الاجها٫ مباقغ ؤو ؤخض اإلاُٗضًً ؤو الٗاملحن الخابٗحن له

 الامىع 

 المرشد االكاديمي: .1

بطا حٗظع الاجها٫ بإؾخاط اإلا٣غع ألي ؾبب ُٞم٨ً للُالب مىا٢كت اإلاك٩لت م٘ اإلاغقض الا٧اصًمي الظي 

٤ الصخُذ إلاخابٗت ق٩ىاه بطا لؼم ألام  غ.ٌؿاٖضه ٖلي الاحابت ًٖ اؾئلخه و جىحيهه للٍُغ

 وكيل الكلية لشئون التعليم  و الطالب: .3

حن الؿاب٣حن ؤو ؤن هىا٥ خاحت ملخت لخ٣ضًم ق٩ىي جدخاج  في خالت حٗظع الكا٧ي م٣ابلت ؤي مً الُٞغ

حن الؿاب٣حن ًخىحه الكا٧ي بلي و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم و  ت ال٣غاع ؤو ال جسو ؤي مً الُٞغ بلي ؾٖغ
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ٌ اإلامىىح له مً ٖمُض ال٩لُت باجساط ٢غاع في هظه الك٩ىي و ما الُالب و ًم٨ً لى٦ُل ال٩لُت يمً ال خٍٟى

جم اجساطه مً بحغاءاث في جل٪ الك٩ىي ًخىلي الٗمُض بٗض طل٪ حسجُل هظه الك٩ىي و ما جم بها في وخضة 

غ و اإلاخابٗت.  يمان الجىصة لالؾخٟاصة منها في الخدؿحن والخٍُى

 الجودة:عميد الكلية و المدير التنفيذي لوحدة ضمان  .4

غاٝ الؿاب٣ت ؤو ٖضم عياثه ًٖ ال٣غاع اإلاخسظ في ق٩ىاه في خالت حٗظع  الكا٧ي م٣ابلت ؤي َٝغ مً ألَا

غاٝ الؿاب٣ت مً اجساط ٢غاع في الك٩ىي اإلا٣ضمت ًخٗحن ٖلي الكا٧ي ج٣ضًم ق٩ىاه  ؤو ٖضم بم٩اهُت ؤي مً ألَا

 بلي ٖمُض ال٩لُت.

ٗاهت باإلاضًغ الخىُٟظي لىخضة الجىصة إلمضاصه بإي ًُل٘ ٖمُض ال٩لُت ٖلي الك٩ىي و ًم٨ىه الاؾخ

مٗلىماث لضي وخضة الجىصة جسو مىيٕى الك٩ىي و ٦ظل٪ و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالب ٦ما 

ًم٨ىه مغاحٗتالصخو ؤو الاشخام مىيىعي الك٩ىي بطا لؼم الامغ زم اجساط ٢غاعه ُٞما ًسو الك٩ىي 

 اإلا٣ضمت.

ُت لكئىن الخٗلُم والُالب ؤو اإلاضًغ الخىُٟظي لىخضة الجىصة ٧ل في ًٟىى ٖمُض ال٩لُت و٦ُل ال٩ل

 جسههه إلباٙل الكا٧ي بىدُجت ق٩ىاه.

 بطا لؼم الامغ.٦ما ًم٨ً لٗمُض ال٩لُت اجساط هظه الخُىة شخهُا 

ٌ اإلاضًغ الخىُٟظي لىخضة الجىصة بخهي٠ُ الك٩اوي اإلا٣ضمت له مً  ٦ظل٪ ًم٨ً لٗمُض ال٩لُت جٍٟى

ُاء الامىعهم و بحغاء اإلا٣ابالث الالػمت و حم٘ اإلاٗلىماث خى٫ مىيٕى الك٩ىي زم ٖغيها م٘ الُالب و ؤول

 الخىنُاث الخانت بمٗاًحر الجىصة يمً الك٩ىي ٖلي ٖمُض ال٩لُت الجساط الالػم 

 حسجل وجدٟٔ الك٩اوي و الغص ٖليها في وخضة يمان الجىصة بال٩لُت.

 :معةامان الجودة بالجرئيس الجامعة و المدير التنفيذي لمركز ض .5

الكا٧ي ًٖ في خالت حٗظع ال٩لُت ًٖ خل اإلاك٩لت مىيٕى الك٩ىي اإلا٣ضمت مً الكا٧ي او ٖضم عياء 

 ٘ هدُجت ال٣غاع اإلاخسظ ججاه ق٩ىاه ؤو ؤن ٩ًىن مىيٕى الك٩ىي ًسو ال٩لُت و بصاعاتها ُٞخٗحن ٖلي الكا٧ي ٞع
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ٌ اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ يمان وخضة  ق٩ىاه الي عثِـ الجامٗت و في هظه الخالت ًم٨ً لغثِـ الجامٗت جٍٟى

 الجىصة بالجامٗت بخهي٠ُ هظه الك٩اوي و الخإ٦ض مً ؤن ال٩لُت و بصاعتها جم مغاحٗتها مً ٢بل الكا٧ي 

غاٝ الؿاب٤ ط٦غها( و ؤنها عجؼث ًٖ خل اإلاك٩لت مىيٕى الك٨ؼي ؤو ان ال٣غاع اإلاخسظ في  ؤوال)الَا

 حهت هٓغ الكا٧ي.مىيٕى الك٩ىي ٚحر ٖاص٫ مً و 

٣ًىم اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ يمان الجىصة بالجامٗت بٗمل اإلا٣ابالث الالػمت م٘ الكا٧ي بطا لؼم الامغ و 

ٗها بلي عثِـ الجامٗت مصخىبت باإلاٗلىماث اإلادُُت بمىيٕى  حم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالك٩ىي زم ٞع

 ٩ىي .الك٩ىي و ؤي جىنُت جسو مٗاًحر الجىصة ج٣٘ يمً مىيٕى الك

ٌ هاثب عثِـ الجامٗت لكئىن الخٗلُم و  ٣ًىم عثِـ الجامٗت باجساط ٢غاعه في مىيٕى الك٩ىي ؤو جٍٟى

 الُالب بظل٪.

غ ًٖ  الك٩ىي ًخًمً اؾم الكا٧ي و ع٢م هاجٟه الصخص ي و مىيٕى  في ٧ل الاخىا٫ ًخم حسجُل ج٣ٍغ

غ في مغ٦ؼ وخضة يمان الجىصة الك٩ىي و ال٣غاع الخصخُخي اإلاخسظ خُالها بطا زبذ صختها و بًضإ ه ظا الخ٣ٍغ

غ و اإلاخابٗت .  بالجامٗت الؾخسضامه في ٖملُاث الخدؿحن و الخٍُى

ٌ مً عثِـ الجامٗت الي هاثب عثِـ الجامٗت ٦ظل٪ ًخم بباٙل الكا٧ي بىدُجت ٢غاع ق٩ىاه  و طل٪ بخٍٟى

غثِـ الجامٗت ال٣ُام بهظا لكئىن الخٗلُم والُالب ؤو اإلاضًغ الخىُٟظي إلاغ٦ؼ يمان الجىصة ٦ما ًم٨ً ل

 الٗمل شخهُا بطا لؼم ألامغ.
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