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عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة :
اأهاًل ومرحبًا بك يف كلية الإعالم - جامعة 

القاهرة ...
التي  والقواعد  العامة  الإر���ش��ادات  بع�ض  هذه 

يجب معرفتها ت�شهياًل لتعامالتك داخل الكلية.

اإ�صدار كارنيهات العام اجلامعي 2014/2013:  -1
بحد  "�شهر  خالل  امل�شروفات  ت�شديد  �شرورة 

اأق�شى" من بدء الدرا�شة لأنه لن ي�شمح بدخول 

اأي طالب بدون كارنيه بعد ذلك لدواعي اأمنية.

الن�صاط الطالبي )اآلية حجز الن�صاط(:  -2
-  يتم التقدم بطلب الن�شاط م�شتويف جلميع 
البيانات قبل تنفيذه باأ�شبوع علي الأقل 
املجموعة  رائ��د  اأ.د/  ال�شيد  من  معتمد 
ميكن  حتي  الطالبية  الأ�شر  اأو  العلمية 
الكلية  وكيل  اأ.د.  من  واعتماده  عر�شه 

ل�شئون التعليم.
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للمحا�شرين   c.v الن�شاط  طالب  يقدم    -
الأ���ش��ر  تقيمها  ال��ت��ي  ال���ن���دوات  ب��ه��ذه 
موافقة  علي  احل�شول  ويتم  الطالبية 
الكلية  خ��ارج  من  ال�شخ�شيات  ح�شور 
الأ�شرة  رائ��د  ح�شور  �شرورة  مع  وذل��ك 

هذا الن�شاط.
املواعيد  فى  اإل  الن�شاط  بعمل  ي�شمح  ل    -
املخ�ش�شة لها باجلدول الدرا�شى فى اأيام 

العمل الر�شمية فقط.
متر  التى  ال�شتثنائية  للظروف  نظراً    -
�شبغته  ن�شاط  باأى  ي�شمح  لن  البالد  بها 

حزبية اأو مذهبية اأو عرقية.

3- تعليمات الرحالت:
ب�شاأن اإجراءات تنظيم رحالت الأ�شر الطالبية 

واملجموعات العلمية يراعى اللتزام بالآتى:-

يتم حتديد مكان الرحلة مبعرفة طالب   -

الأ�شرة اأو املجموعات العلمية.
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ال��واح��د(  )ال��ي��وم  ل��ل��رح��الت  بالن�شبة   -

الطلب  ال�شباب  رع��اي��ة  لإدارة  ي��ق��دم 

ميزانية  وتقدم  باأ�شبوع  تنفيذها  قبل 

وموعدها  مكانها  اإىل  بالإ�شافة  للرحلة 

معتمد  فيها  امل�شرتكني  باأ�شماء  وك�شوف 

من اأ.د/ رائد الأ�شرة اأو املجموعة العلمية 

ويعترب م�شئوًل عنها )ماليًا واإداريًا( وفى 

حالة وجود طالبات يجب اأن تكون هناك 

م�شرفة للطالبات ترافق الرحلة.

)ع��الوة  الطويلة  ال��رح��الت  حالة  ف��ى   -

الفندق  ا�شم  حتديد  يتم  تقدم(  ما  على 

وو�شيلة  تليفوناته  واأرق���ام  وعنوانه 

النتقال وا�شم ال�شركة الناقلة وعنوانها 

وتليفوناتها قبل قيام الرحلة.

الرحلة  وع��ودة  قيام  مبواعيد  اللتزام   -

�شرورة  مع  الطالب،  �شالمة  على  حر�شًا 
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ال�شباب  برعاية  املعد  النموذج  ا�شتيفاء 

لبيانات امل�شرتكني بالرحلة.

4- اآلية حجز املدرجات للعملية التعليمية :
اأو  املادة  اأ�شتاذ  من  موافقة  على  احل�شول  يجب 

اأو  ملراجعات  طلب  تقدمي  قبل  الق�شم  رئي�ض 

ف�شول اإ�شافية اأو تدريبات عملية من املعيدين 

للتن�شيق  وذل��ك  امل�شاعدين  املدر�شني  اأو   / و 

املكان  حتديد  حول  الكلية  ج��داول  م�شئول  مع 

والزمان املنا�شبني.

5- حرية الراأى والتعبري:
لتلقى  مكانًا  لي�شت  اجلامعة  اأن  من  الرغم  على 
حق  من  اأن  ت��رى  الكلية  اأن  اإل  فح�شب  العلم 
اأبنائها الطالب فى التعبري عن اأفكارهم وتبادل 
اأوجه النظر وذلك فى اإطار من حرية التعبري 
العملية  "�شري  يعوق  ل  مبا  الآخر  والراأى  للراأى 
التعليمية" علمًا باأنه لن ي�شمح بتعطيل اأو اإثارة 



6

ال�شجيج اأو الت�شوي�ض اأثناء مواعيد املحا�شرات. 
العملية  �شري  على  �شلبًا  التاأثري  حالة  وف��ى 
التعليمية فلن يتم اإعطاء حما�شرات تعوي�شية 

ل�شرورة اللتزام بالأجندة الدرا�شية.
6- تعليمات بخ�صو�ص االمتحانات :

داخل  املحمولة  بالتليفونات  ال�شماح  عدم   -
تقنيات  اإخ��ف��اء  يتيح  ق��د  مب��ا  ال��ل��ج��ان 

الت�شالت فى الع�ض.
جلنة  ب��دخ��ول  طالب  لأى  ال�شماح  ع��دم   -
بدء  من  �شاعة  ربع  م��رور  بعد  الإمتحان 

المتحان.
- عدم ال�شماح لأى طالب باخلروج من جلنة 
المتحان اإل بعد مرور ن�شف الوقت حتى 

لو كان ح�شوره بطريق اخلطاأ.
7- قواعد التي�صري:

- الكليات ذات ال�شاعات املعتمدة لي�شت لديها 
قواعد للراأفة. 
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8- تعليمات و�صروط تنظيم غياب الطالب:
اأ�شابيع  ثالثة  ملدة  التغيب  للطالب  يحق   -

فقط بعذر مقبول وفى حالة زيادة ن�شبة 

حرمانه  فيتم   )%25( اأي  ذلك  عن  غيابه 

من دخول المتحان.

حالة  ف��ى  ب��ع��ذر  ال��غ��ي��اب  اإح��ت�����ش��اب  يتم   -

يعتد  ل  ذلك  على  دالة  م�شتندات  اإح�شار 

م�شت�شفى  من  اإل  مر�شية  م�شتندات  ب��اأى 

الطلبة.

مع التمنيات بحياة جامعية موفقة

عميد الكلية

اأ.د. جيهان ي�صري

2015 - 2014
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