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عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة :
�أه ً
ال ومرحب ًا بك يف كلية الإعالم  -جامعة
القاهرة ...

هذه بع�ض الإر���ش��ادات العامة والقواعد التي
ً
ت�سهيال لتعامالتك داخل الكلية.
يجب معرفتها

�	-1إ�صدار كارنيهات العام اجلامعي :2014/2013
�ضرورة ت�سديد امل�صروفات خالل "�شهر بحد
�أق�صى" من بدء الدرا�سة لأنه لن ي�سمح بدخول
�أي طالب بدون كارنيه بعد ذلك لدواعي �أمنية.

 -2الن�شاط الطالبي (�آلية حجز الن�شاط):
 يتم التقدم بطلب الن�شاط م�ستويف جلميعالبيانات قبل تنفيذه ب�أ�سبوع علي الأقل
معتمد من ال�سيد �أ.د /رائ��د املجموعة
العلمية �أو الأ�سر الطالبية حتي ميكن
عر�ضه واعتماده من �أ.د .وكيل الكلية
ل�شئون التعليم.
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 يقدم طالب الن�شاط  c.vللمحا�ضرينب��ه��ذه ال���ن���دوات ال��ت��ي تقيمها الأ���س��ر
الطالبية ويتم احل�صول علي موافقة
ح�ضور ال�شخ�صيات من خ��ارج الكلية
وذل��ك مع �ضرورة ح�ضور رائ��د الأ�سرة
هذا الن�شاط.
 ال ي�سمح بعمل الن�شاط �إال فى املواعيداملخ�ص�صة لها باجلدول الدرا�سى فى �أيام
العمل الر�سمية فقط.
 نظراً للظروف اال�ستثنائية التى متربها البالد لن ي�سمح ب�أى ن�شاط �صبغته
حزبية �أو مذهبية �أو عرقية.

 -3تعليمات الرحالت:
ب�ش�أن �إجراءات تنظيم رحالت الأ�سر الطالبية
واملجموعات العلمية يراعى االلتزام بالآتى-:
 يتم حتديد مكان الرحلة مبعرفة طالبالأ�سرة �أو املجموعات العلمية.
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 بالن�سبة ل��ل��رح�لات (ال��ي��وم ال��واح��د)ي��ق��دم لإدارة رع��اي��ة ال�شباب الطلب
قبل تنفيذها ب�أ�سبوع وتقدم ميزانية
للرحلة بالإ�ضافة �إىل مكانها وموعدها
وك�شوف ب�أ�سماء امل�شرتكني فيها معتمد
من �أ.د /رائد الأ�سرة �أو املجموعة العلمية
ويعترب م�سئو ً
ال عنها (مالي ًا و�إداري ًا) وفى
حالة وجود طالبات يجب �أن تكون هناك
م�شرفة للطالبات ترافق الرحلة.
 ف��ى حالة ال��رح�لات الطويلة (ع�لاوةعلى ما تقدم) يتم حتديد ا�سم الفندق
وعنوانه و�أرق���ام تليفوناته وو�سيلة
االنتقال وا�سم ال�شركة الناقلة وعنوانها
وتليفوناتها قبل قيام الرحلة.
 االلتزام مبواعيد قيام وع��ودة الرحلةحر�ص ًا على �سالمة الطالب ،مع �ضرورة
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ا�ستيفاء النموذج املعد برعاية ال�شباب
لبيانات امل�شرتكني بالرحلة.

� -4آلية حجز املدرجات للعملية التعليمية :
يجب احل�صول على موافقة من �أ�ستاذ املادة �أو
رئي�س الق�سم قبل تقدمي طلب ملراجعات �أو
ف�صول �إ�ضافية �أو تدريبات عملية من املعيدين
و � /أو املدر�سني امل�ساعدين وذل��ك للتن�سيق
مع م�سئول ج��داول الكلية حول حتديد املكان
والزمان املنا�سبني.

 -5حرية الر�أى والتعبري:
على الرغم من �أن اجلامعة لي�ست مكان ًا لتلقى
العلم فح�سب �إال �أن الكلية ت��رى �أن من حق
�أبنائها الطالب فى التعبري عن �أفكارهم وتبادل
�أوجه النظر وذلك فى �إطار من حرية التعبري
للر�أى والر�أى الآخر مبا ال يعوق "�سري العملية
التعليمية" علم ًا ب�أنه لن ي�سمح بتعطيل �أو �إثارة
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ال�ضجيج �أو الت�شوي�ش �أثناء مواعيد املحا�ضرات.
وف��ى حالة الت�أثري �سلب ًا على �سري العملية
التعليمية فلن يتم �إعطاء حما�ضرات تعوي�ضية
ل�ضرورة االلتزام بالأجندة الدرا�سية.

 -6تعليمات بخ�صو�ص االمتحانات :
 عدم ال�سماح بالتليفونات املحمولة داخلال��ل��ج��ان مب��ا ق��د يتيح �إخ��ف��اء تقنيات
االت�صاالت فى الع�ش.
 ع��دم ال�سماح لأى طالب ب��دخ��ول جلنةالإمتحان بعد م��رور ربع �ساعة من بدء
االمتحان.
 عدم ال�سماح لأى طالب باخلروج من جلنةاالمتحان �إال بعد مرور ن�صف الوقت حتى
لو كان ح�ضوره بطريق اخلط�أ.

 -7قواعد التي�سري:
 الكليات ذات ال�ساعات املعتمدة لي�ست لديهاقواعد للر�أفة.
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 -8تعليمات و�شروط تنظيم غياب الطالب:
 يحق للطالب التغيب ملدة ثالثة �أ�سابيعفقط بعذر مقبول وفى حالة زيادة ن�سبة
غيابه عن ذلك �أي ( )%25فيتم حرمانه
من دخول االمتحان.
 يتم �إح��ت�����س��اب ال��غ��ي��اب ب��ع��ذر ف��ى حالة�إح�ضار م�ستندات دالة على ذلك ال يعتد
ب��أى م�ستندات مر�ضية �إال من م�ست�شفى
الطلبة.

مع التمنيات بحياة جامعية موفقة
عميد الكلية
�أ.د .جيهان ي�سري
2015 - 2014
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مكتب بريد املدينة اجلامعية
اجليزة  -م�صر  -رمز بريدي  12613 :كلية
الإعالم  -جامعة القاهرة
تليفون وفاك�س 37765420 :
تليفون 35675466 - 35675467 :

