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يسعدني أن أرسل لكم أرق التحيات وأطي^ب األمني^ات م^ع بداي^ة الع^ام 

 إلى تحول جامع^ة الق^اهرة نح^و جامع^ة م^ن ًالدراسي، والذي نتطلع فيه معا

الجيل الثال^ث ف^ى ض^وء نظري^ة األم^ن الق^ومى الش^امل واس^تمرار عملي^ات 

وبم^ا يحق^ق له^ا  ُالتحديث والتطوير لكي تالءم المتغيرات المحلية والدولية،

ُري^ادة قاطع^ة وواع^دة ̂ف^ي حاض^رها ومس^تقبلها م̂س^تندة إل^ى إمكاني^ة إ̂ش^باع 

مات التعليمية والبحثية المؤثرة في تحقي^ق إض^افة حاجات المجتمع من الخد

 . حقيقية لإلنسان المصري والعربي

ًوال شك أننا نسعى جميعا لكي نستكمل اإلستراتيجية الجدي^دة للجامع^ة 

والبح^ث العلم^ي والت^دريس واألنش^طة  ف^ي كاف^ة مي^ادين العم^ل األك^اديمي،

قطاع^ات ش^ئون الطالبية والم^دن الجامعي^ة ومستش^فى الطلب^ة وغيره^ا م^ن 

التعليم والطالب وقط^اع األمان^ة العام^ة وقط^اع الدراس^ات العلي^ا والبح^وث 

ومن أه^م مقاص^د تل^ك اإلس^تراتيجية إح^داث نهض^ة . وقطاع خدمة المجتمع

^ى التط^^وير، وم^^ن أه^^م  ^نحن نح^^رص دائم^^ا ع̂ل ^ة؛ ̂ف ^ة وثقاف̂ي ^ة وبحث̂ي تعليم̂ي

م بم^ا يكف^ل ع^دم ربط التعليم بنظرية األمن القومي، وتط^وير التعل^ي: معالمه

ُإنتاج عقول مغلقة، وال^دخول ف^ي عص^ر التعل^يم ال^ذكي، وتط^وير المن^اهج، 

وتوظ̂ي^ف ̂ط^رق التع̂ل^يم وا̂ل^تعلم الحدي̂ث^ة، وت̂ط^وير أ̂س^اليب الت̂ق^ويم وأ̂س^ئلة 
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االمتحانات، وحوكمة اإلدارة األكاديمية، والتوسع ف^ي األنش^طة اإلبداعي^ة، 

^^ق الحوكم^^^ة  ^^رامج واGovernanceتطب̂ي ^^ة، ، تط^^^وير ال̂ب ^^وائح التعليم̂ي ل̂ل

ـ^^ـى، ت̂ط^وير االمتحا̂ن^ات، ز̂ي^ادة ال̂ق^درة  ت̂ط^وير الم̂ق^ررات والك̂ت^اب الجامع

التنافس^ية لط^الب جام̂ع^ة الق^اهرة، ت̂ط^وير الم^دن الجامع̂ي^ة البني^ة األسا̂س^ية 

والق^^وة الناعم^^ة، تح^^ديث القري^^ة األوليمبي^^ة الرياض^^ية ومالع^^ب الكلي^^ات، 

^ة القط^^اع، تط^^وير الخ^^دم ^ة روح تحس^^ين الخ^^دمات وميك̂ن ^ة، تنم̂ي ات الطب̂ي

االبتكار والفرق  البحثية والحل العلم^ي للمش^كالت، تجدي^د التفكي^ر ال^ديني، 

^ة واكتش^^اف وص^^ناعة  ^ة والرياض^^ية واألدب̂ي ^ة والفن̂ي ^ة المواه^^ب الثقاف̂ي تنم̂ي

 . النجوم، التكافل االجتماعي، زيادة أعداد الوافدين

 .العم^ل إلنج^ازهوألننا نتطلع إلى المستقبل نجد أن أمامن^ا الكثي^ر م^ن 

وننتظر من جمي^ع الكلي^ات أن تق^وم بواجباته^ا كامل^ة ه^ذا الع^ام، وأن تحق^ق 

دوره^^ا ف^^ي تنمي^^ة شخص^^ية الط^^الب وإث^^راء وع^^يهم وتبص^^يرهم بطبيع^^ة 

المجت̂م^ع، وعمل̂ي^ة التنم̂ي^ة، ̂س^واء تنم̂ي^ة ا̂ل^وطن أو تنم̂ي^ة ا̂ل^ذات وال̂ق^درات 

ويعتم^^د . ًالشخص^^ية، فض^^ال ع^^ن نش^^ر ال^^وعي الثق^^افي والسياس^^ي والفن^^ي

استمرار ريادة جامعة القاهرة خالل الفترة القادمة إلى حد كبي^ر عل^ى م^دى 

^ة  ^ات التح^^ديث والتط^^ويرإمكان̂ي ^ي جامع^^ة . اس^^تمرار عمل̂ي ًونح^^ن جميع^^ا ̂ف

ال̂ق^اهرة ̂ن^ؤمن ب̂م^ا ̂ل^دينا ̂م^ن الرؤ̂ي^ة واإلرادة واإلمكان̂ي^ات، ك̂م^ا ̂ن^ؤمن أن̂ن^ا 

ر جميع̂ه^ا ̂ف^ي ̂ق^ادرون ع̂ل^ى تحق̂ي^ق األ̂ح^الم الطمو̂ح^ة وال̂ت^ي ̂س^وف تتب̂ل^و

ول^ن يح^دث . اتجاه هدف واحد وهو المستقبل المشرق لهذه الجامعة العريقة

وألننا ننظر إلى المستقبل نجد . ًوفقا لمعايير الجودة هذا بدون تنفيذ الخطط،

أمامنا الكثير من العمل إلنجازه، من أجل تحقيق الرسالة التي نصبو إليه^ا، 

ً ومهاريا وسلوكياًوهي تخريج طالب على أعلى مستوى علميا ونرجو أن . ً

 . تقوم الكليات والمعاهد بدورها على أكمل وجه في هذا اإلطار 
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ُإن طموحنا الذي نعمل على تحقيقه هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة 

و̂ل^^ن ي̂ت^^أتي ̂ه^^ذا إال . ُف^^ي فض^^^اء الت̂ط^^وير خ^^الل ال̂س^^نوات القلي̂ل^^ة المقبل^^ة

في التدريس، والمنهجية العلمية بإستراتيجية تعتمد على المهارات المتقدمة 

ٌف^^ي البح^^ث، واألداء الفن^^ي ف^^ي اإلدارة، وقب^^ل ك^^ل ه^^ذا مزي^^د م^^ن تط^^وير 

مهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على نحو يالئم التط^ور الح^ادث 

 . في عملية الجودة

^ة  ^ة .. و̂ف^ي النها̂ي ^ا أعض^^اء هي̂ئ ^ي التوف̂ي^ق لزمالئ̂ن ^ل قل̂ب ^ى ̂م^ن ̂ك أتم̂ن

 . بنائنا الطلبة األعزاء التدريس والعاملين وأل

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وفقكم هللا

 

 رئيس جامعة القاهرة
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 ...أبنائي وبناتي الطالب 

 ، وعل^ى أعت^اب مرحل^ة ٢٠١٩/٢٠٢٠في مستهل عام دراس^ي جدي^د 

ة من حياتكم الس^عيدة ب^إذن هللا، يس^رني أن أتق^دم إل^يكم بالتهنئ^ة متمني^ة جديد

^تكم العريق^^ة  ^ر إش^^راقا لكل̂ي ^وفقكم هللا ويس^^دد خط^^اكم نح^^و مس^^تقبل أك̂ث ًأن ̂ي

 .وجامعتكم المتميزة ومصرنا الحبيبة

ينبغي أن تكونوا فخورين بانتمائكم إل^ى .. أعزائي الطالبات والطالب 

هرة، الكلية األم في مجال الدراس^ات اإلعالمي^ة ف^ي كلية اإلعالم جامعة القا

^^ه، عل^^^يكم أن تأخ^^^ذوا بك^^^ل أس^^^باب العل^^^م  مص^^^ر وال^^^وطن العرب^^^ي بأكم̂ل

والمعر̂ف^^ة، وأن ت̂ش^^اركوا بح̂م^^اس ̂ف^^ي جم̂ي^^ع األن̂ش^^طة الطالب̂ي^^ة الثقاف̂ي^^ة 

والعلمية والرياضية والفني^ة وغيره^ا، ألن الحي^اة الجامعي^ة م^زيج راق م^ن 

 .الطالبية على كافة األصعدةالتعلم وتكوين الشخصية 

نستهدف خالل األعوام المقبلة بإذن هللا، استعادة كلية اإلعالم مكانته^ا 

الطبيعية في الريادة والصدارة بين الكليات المناظرة لها ف^ي مص^ر والع^الم 

^اب  ^ذا فال̂ب ^ا، ̂ل ^ة وعلمائ̂ه ^ة وأس^^اتذة الكل̂ي ^يس الجام̂ع ^دعم ̂م^ن ر̂ئ ^ي، ̂ب العر̂ب

ت التعليمية وأساتذة الكلية والكليات المناظرة مفتوح لجميع الطالب والقيادا
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األخرى للنهوض بالعملية اإلعالمية ومساعدة اإلع^الم المص^ري والعرب^ي 

 .في تطوير خطته من خالل طلبة كلية اإلعالم جامعة القاهرة وخريجيها

^ي  ^رة الحقي̂ق ^ت الخ̂ب ^ة ب̂ي ^ة وأقس^^امها بمثا̂ب كم^^ا نس^^عى ألن تك^^ون الكل̂ي

والعربي، وأن يكون خريج الكلي^ة ف^ي ص^دارة للنهوض باإلعالم المصري 

المنافس^^ة ف^^ي س^^وق اإلع^^الم المص^^ري، م^^ع دراس^^ة الخب^^رات اإلعالمي^^ة 

 .والتجارب الناجحة لألخذ منها بما يفيد العملية التعليمية في اإلعالم

^^ة ̂م^^ن خ^^^الل الن̂ه^^وض بالبح^^^ث العل̂م^^ي  ^^ى تط^^^وير الكل̂ي ̂س^^نعمل ع̂ل

ًيا للحص^^ول ع̂ل^ى االعت̂م^اد ًوال̂ت^دريب المه̂ن^ي لل̂ط^الب جن̂ب^ا إ̂ل^ى ج̂ن^ب ̂س^ع

ن المجال اإلعالمي يحتاج بشكل دائم إلى التجديد والتطوير أالدولي، حيث 

ومواكبة الحداثة س^واء عل^ى الجان^ب البحث^ي واألك^اديمي بإتم^ام الدراس^ات 

العلمي^^ة واألب̂ح^^اث، أو ع̂ل^^ى الجا̂ن^^ب المهن^^ي ̂م^^ن ̂خ^^الل ̂ت^^دعيم الم̂ع^^ايير 

ًإلداري، وفق^^^ا ألح^^^دث ال^^^نظم والقواع^^^د المهني^^^ة، كم^^^ا نس^^^عى للتط^^^وير ا

ًوالمعطي^^ات التكنولوجي^^ة، بم^^ا يحق^^ق تط^^ويرا ش^^امال للمنظوم^^ة التعليمي^^ة  ً

 .والبحثية

ندعوكم للمشاركة في التطوير، وبناء حوار جاد من أجل رفعة الكلي^ة 

 .ومكانتها في مصر والوطن العربي
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 ...الطالب والطالبات أبنائى 

ًأه^ال ..  جامع^ة الق^اهرة–ًأهال بكم وعام دراسى جديد فى كلية اإلعالم 

بكم فى رحاب أعرق جامعة مصرية وعربية وف^ى كلي^ة اإلع^الم أول كلي^ة 

ات ورائ^دة الدراس^.. على مستوى الجامعات المصرية والعربي^ة واألفريقي^ة

اإلعالمية المواكب^ة لتط^ورات العص^ر ف^ى ظ^ل التح^ول الرقم^ى الهائ^ل ف^ى 

ًوالجامع^ة ليس^ت مكان^ا لتلق^ى العل^م والتحص^^يل . مج^ال تكنولوجي^ا االتص^ال

^داع وممارس^^ة األنش^^طة  ^ديم المواه^^ب واإل̂ب ^ط ولك^^ن أيض^^ا لت̂ق ًالدراس^^ى ف̂ق

 ل^ذا أدع^وكم ) االجتماعية– الثقافية – الرياضية –الفنية (الطالبية المختلفة 

للمشاركة الفاعلة فى مجاالت النش^اط الج^امعى م^ن خ^الل قنوات^ه الش^رعية 

ول^يكن اإلبتك^ار واإلب^داع )  أنش^طة وح^دة الج^ودة– األس^ر –اتحاد الطلب^ة (

شعاركم فى أى عم^ل تقوم^ون ب^ه خ^الل س^نوات تواج^دكم ف^ى الكلي^ة س^واء 

ختلفة، واعتق^د أن على مستوى المقررات الدراسية أو األنشطة الطالبية الم

بعضكم قد قرأ أو سمع ع^ن الحمل^ة الت^ى أطلقه^ا ع^دد م^ن اإلعالمي^ين عل^ى 

ل̂ح^ث ̂ط^الب الثانو̂ي^ة " بال̂ه^ا إ̂ع^الم"موا̂ق^ع التواص^^ل االجت̂م^اعى بع̂ن^وان 

العامة على عدم التفكير ف^ى االلتح^اق بالكلي^ة بس^بب األوض^اع الت^ى يع^انى 

ائمة عل^ى قص^ور ف^ى رؤي^ة منها اإلعالم فى الفترة األخيرة، وهذه الحملة ق

ًمن يوجهها ومن لديه تشاؤم من المستقبل، فنحن نع^يش اآلن عص^را رقمي^ا  ً

يعتمد على التفاعل والحوار ونحتاج إلى التعليم والتأهيل اإلعالم^ى إلع^داد 



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ١٢

جيل من الكوادر اإلعالمية وهو ما توفره لك الكلية وما علي^ك إال االجته^اد 

 .والمثابرة للوصول إلى النجاح

أطيب أمني^اتى ألبن^ائى وبن^اتى ال^ذين يس^تقبلون ع^امهم األول ف^ى كلي^ة 

 .اإلعالم بعام دراسى ناجح وحياة جامعية موفقة بإذن هللا

�و
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م األله^ة المص^رية القديم^ة ه^و يمثل شعار جامعة القاهرة صورة إله من أقد

ولقد كان المصريون القدماء ينظرون إليه كإل^ه " توت"أو ) جيحوتى(اإلله 

للع̂ل^م والمعر̂ف^ة، وال̂ش^عار يم̂ث^ل اإل̂ل^ه ̂ف^ى هي̂ئ^ة ر̂ج^ل ̂ج^الس ̂ب^رأس ̂ط^ائر 

ًويمسك بيده قلما وقرطاسا كأنه يتأهب للكتابة، ويرج^ع ) أبو منجل(األبيس  ً

كشف عن آثار مهمة لهذا اإلله فى منطقت^ى الفضل إلى جامعة القاهرة فى ال

 .األشمونين وتونا

، شهدت قاعة مجلس شورى القوانين مولد ١٩٠٨ ديسمبر عام ٢١فى يوم 

الجامعة المصرية الجديدة بعد جهود وطنية مخلصة، قام به^ا نف^ر قلي^ل م^ن 

ًزع̂م^اء األ̂م^ة وأعيان̂ه^ا ̂ب^دءا ̂م^ن مص^^طفى كا̂م^ل، ودمحم فر̂ي^د، وال̂ش^يخ دمحم 

ًرورا بأحم^^د المنش^^اوى، ومص^^طفى الغم^^راوى، ونهاي^^ة بس^^عد عب^^ده، وم^^

 .زغلول، وقاسم أمين وحفنى ناصف

^^ى قص^^^ر الخواج^^^ه نس^^^تور  ^^دة ̂ف ^^ى الجامع^^^ـة الول̂ي ^^دأت الدراس^^^ة ̂ف ^^د ̂ب و̂ق

^^^اكليس  ^^^ـا(ج̂ن ^^^ر حال̂ي ^^^دان التحر̂ي ^^^ة بم̂ي ^^^ى ) ًالجامع^^^^ة األمريك̂ي ^^^ـك ̂ف وذ̂ل

ية،  اآلداب العرب̂ي^^^^ة واإلنجل̂ي^^^^ـز– ال̂ت^^^^اريخ –الجغراف̂ي^^^^ا : موض^^^^^ـوعات

^^^ة والرياض^^^^ة،  ^^^وم الطبي̂ع ^^^د لتش^^^^مل دراس^^^^ات ع̂ل ^^^ا ب̂ع ^^^ـت في̂م ^^^م توس̂ع ̂ث

^^^ة  ^^^وثين للجام̂ع ^^^ة تش^^^^ـهد وص^^^^ـول أول مب̂ع ^^^دأت العواص^^^^ـم األوروب̂ي و̂ب

الجد̂ي^^^^دة للدرا̂س^^^^ة ̂ف^^^^ى مخت̂ل^^^^ـف ̂ف^^^^ـروع الع̂ل^^^^وم لت̂ك^^^^ون ̂ن^^^^واة لهي̂ئ^^^^ة 

الت^^^^دريس بالجامع^^^^ة المص^^^^رية، وك^^^^ان عل^^^^ى رأس ه^^^^ؤالء المبع^^^^وثين 

^^د األدب ال ^^دكتور ط^^^ه حس^^^ين عم̂ي ^^ة ا̂ل ^^د مص^^^رى لكل̂ي ^^ى، وأول عم̂ي عر̂ب

 .اآلداب بجامعة القاهرة
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، ̂ت^^م ض^^^م مدر̂س^^تى الح̂ق^^وق وال̂ط^^ب للجام̂ع^^ة، و̂ف^^ى ١٢/٢/١٩٢٣و̂ف^^ى 
، صدر المرس^وم الملك^ى بإنش^اء الجامع^ة المص^رية وض^مها ١٩/٥/١٩٢٥

لوزارة المعارف، وقد تكونت الجامع^ة ف^ى ذل^ك الوق^ت م^ن كلي^ات اآلداب، 
̂ع^ام نف̂س^ه ̂ت^م ض^^م مدر̂س^ة الص^^يدلة العل̂ي^ا الع̂ل^وم، الح̂ق^وق، ال̂ط^ب، و̂ف^ى ال

 .لكلية الطب

^ى ع^^ام  ^دأت الجامع^^ة ف^^ى إنش^^اء مق^^ار دائم^^ة إلدارة الجامع^^ة ١٩٢٨و̂ف ، ̂ب
وكليات̂ه^ا، وذ̂ل^ك ع̂ل^ى األرض ال̂ت^ى حص^^لت علي̂ه^ا الجام̂ع^ة ̂م^ن الحكو̂م^ة 
ًتعويض^^^ا ̂ع^^ن األرض ال̂ت^^ى تبر̂ع^^ت ب̂ه^^ا األم̂ي^^رة فاط̂م^^ة ب̂ن^^ت ال̂خ^^ديوى 

 وض^ع حج^ر األس^اس ٧/٢/١٩٢٨ف^ى ي^وم إسماعيل للجامع^ة، وبالفع^ل ت^م 
لمبانى الجامعة الجديدة بمنطقة األورمان بالجيزة، وت^م افتت^اح الجامع^ة ف^ى 

 ف^ى حف^ل مهي^ب تقدم^ه المل^ك ف^ؤاد األول، وف^ى ١٩٣٢مقرها الح^الى ع^ام 
 ت^م ض^^م م^دارس الهندس^ة الملك̂ي^ة، والزراع^ة العلي^ا، والت̂ج^ارة ١٩٣٥ع^ام 

 .لجامعةالعليا، ومدرسة الطب البيطرى ل

" الجام̂ع^ة المص^^رية"، ص^^در مر̂س^وم مل̂ك^ى بتغي̂ي^ر ا̂س^م ١٩٤٠و̂ف^ى ̂ع^ام 
^ى ع^^ام ". جامع>>ة ف>>ؤاد األول"ليص^^بح اس^^مها   انفص^^لت مدرس^^ة ١٩٣٨و̂ف

 ١٩٤٦الط^^ب البيط^^رى ع^^ن كل̂ي^ة الط^^ب لتص^^بح كل̂ي^ة مس^^تقلة، و̂ف^ى ع^^ام 
^ى ع^^ام  ^وم للجامع^^ة، و̂ف ^ورة ١٩٥٣ض^^مت مدرس^^ة دار الع̂ل ^ام ال̂ث  وبع^^د ق̂ي

جامع^ة "ًراء مرسوما بتعديل اسم الجامعة ليصبح اسمها أصدر مجلس الوز
 ثم انفصلت مدرستا الصيدلة وطب األسنان عن ١٩٥٥، وفى عام "القاهرة

و̂ف^ى ال̂ع^ام نف̂س^ه أن̂ش^ئ ̂ف^رع . كل̂ي^ة ال̂ط^ب لتص^^بح ̂ك^ل منه̂م^ا كل̂ي^ة م̂س^تقلة
^^وق،  ^^ات اآلداب، والح̂ق ^^الخرطوم وه^^^و يض^^^م اآلن كل̂ي ^^اهرة ̂ب ^^ة ال̂ق لجام̂ع

 .والتجارة، والعلوم

^ ^ام الج^^امعى و̂ت ^ى ال̂ع ^ك، ف̂ف ^ات ب̂ع^د ذ̂ل ^دأت ٦٠/١٩٦١والى إنش^^اء الكل̂ي ، ̂ب
 أن̂ش^ئ مع̂ه^د ١٩٦٢الدرا̂س^ة بكل̂ي^ة االقتص^^اد والع̂ل^وم السيا̂س^ية، و̂ف^ى ̂ع^ام 

الدراسات والبحوث اإلحصائية، كما أنش^ـئ المعه^د الق^ومى ل^ألورام، وف^ى 
 أنشئت كلية اإلعالم وكلية اآلثار ومعهد الدراســات والبح^ـوث ١٩٧٠عام 
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^ة، وف^^ى ع^^ام  ^ة ١٩٧٥األفريق̂ي  ض^^ـم المعه^^د الع^^الى للع^^الج الطبيع^^ى لكل̂ي
 . بدأت الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات١٩٩٦الطب وفى عام 

 باعتب^ار فرع^ى الجامع^ة ف^ى ك^ل ٢٠٠٥وقد صدر القرار الجمه^ورى ع^ام 

^^وم وب̂ن^^ى س^^^ويف ̂ج^^امعتين مس^^^تقلتين ̂ب^^دءا ̂م^^ن ال̂ع^^ام الج^^^امعى  ً̂م^^ن الف̂ي

٢٠٠٥/٢٠٠٦. 

×Ò^ãÂæ†Êæ<^â‚â^ÃÚæ<íÃÚ^¢]<l^é<

 :تشمل جامعة القاهرة الكليات والمعاهد اآلتية

 كلي^^ة – كلي^^ة االقتص^^اد والعل^^وم السياس^^ية – كلي^^ة الحق^^وق –كلي^^ة اآلداب 

^ة الع^^ـلوم –التج^^ارة  ^ة الط^^ـب – كل̂ي ^ة التم^^ريض – كل̂ي ^ة الع^^الج – كل̂ي  كل̂ي

 كلية –ية الهندسة  كل– كلية الصيدلة – كلية طب الفم واألسنان –الطبيعـى 

 كلي^ة – كلي^ة اإلع^الم – كلي^ة دار العل^وم – كلية الطب البيطرى –الزراعة 

^ار  ^ة التخط^^يط العمرا̂ن^ى –اآل̂ث ^ة الحاس^^بات ونظ^^م المعلو̂م^ات– كل̂ي   –  كل̂ي

 مع̂ه^د الدرا̂س^ات – كل̂ي^ة الترب̂ي^ة للطفو̂ل^ة المب̂ك^رة –كل̂ي^ة الترب̂ي^ة النوع̂ي^ة 

 المع̂ه^^د –ا̂س^^ات اإلفريق̂ي^^ة  مع̂ه^^د الب̂ح^^وث والدر–والب̂ح^^وث اإلحص^^^ائية 

 . كلية الدراسات العليا للتربية–القومى لألورام 

Ýç�†¤^e<ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<Å†ÊV<

 . كلية العلوم– كلية التجارة – كلية الحقوق –كلية اآلداب 

íÃÚ^r×Ö<íé‰^‰ù]<ÐÊ]†¹]V<

  ى^^^ ^^^ة للجامع^^^^ة، وتقت̂ن ^^^ة المركز̂ي ^^^ا و٢٩٧٨٣٥المكت̂ب  ١٤٣١٨ً كتا̂ب

 .مخطوطة

 ^^وتعق^^د به^^ا جلس^^ات ١٩٣٥ى الس^^يد، افتتح^^ت ع^^ام قاع^^ة أحم^^د لطف 

 .مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ١٨

  آالف ٤ وتتس^ع لع^دد ١٩٣٥قاعة االحتف^االت الكب^رى، افتتح^ت ع^ام 
 .فرد، ومزودة بالترجمة الفورية لخمس لغات

 ١٩٣٧ساعة جامعة القاهرة، تأس^س ب^رج س^اعة جامع^ة الق^اهرة ع^ام 
 ً. مترا٤٠بارتفاع 

 وت̂ق^^وم بط̂ب^^ع الك̂ت^^ب ١٩٤٥ جام̂ع^^ة ال̂ق^^اهرة تأس̂س^^ت ̂س^^نة مطب̂ع^^ة 
 .الجامعية ومطبوعات الجامعة والمجالت العلمية

  طالبة٢٩٥٠ً طالبا و٧٤١٦المدن الجامعية، وتستوعب . 

  وتض^^م أجنح^^ة إلقام^^ة ض^^يوف ١٩٨٣دار الض^^يافة، افتتح^^ت ع^^ام ،
 .الجامعة وصالة للحفالت

  ريخ العلم^ى والتط^ور  إلب^راز الت^ا١٩٨٩متحف الجامعة، افت^تح ع^ام
 .١٩٠٨الهندسى لمبانى الجامعة منذ إنشائها فى عام 
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ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<íÖ^‰…<

تأهبت جامعة الق^اهرة للق^رن الح^ادى والعش^رين، عب^ر سلس^لة متتابع^ة م^ن 
المؤتمرات، التى استهدفت إعادة تأكيد رسالة الجامع^ة، ف^ى تخ^ريج ك^وادر 

تأهي^ل البح^وث والدراس^ات قادرة عل^ى مجابه^ة مس^تجدات العص^ر وإع^ادة 
العليا، والعالقات الثقافية للجامعة، والدخول بع^د التعل^يم المفت^وح إل^ى ع^الم 
^ات  ^ة، والمكت̂ب ^رامج التعليم̂ي ^اهج وال̂ب ^ل الم̂ن ^يم ع^^ن بع^^د، وإع^^ادة تأه̂ي التع̂ل

 .وشبكات المعلومات، وتقويم األداء بشكل مستمر

ر المجت̂م^^^ع تتم̂ث^^^ل ر̂س^^^الة جام̂ع^^^ة ال̂ق^^^اهرة ̂ف^^^ى أداء دور ف̂ع^^^ال الزد̂ه^^^ا
ًالمصرى، وجذب الطالب المتميزين أكاديميا ومهاريا، وممن لهم س^جالت  ً

تدل على النمو الشخصى وخدمة المجتمع، واالرتق^اء بمس^توى الخ^ريجين، 
من خالل نظ^ام تعليم^ى متمي^ز، يعم^ل ف^ى ظ^ل من^اخ ثق^افى ويعض^ده نظ^ام 

 .عصرى للبحث العلمى، وتكنولوجيا التعليم المتطورة

^^ى  ^^ة، ك̂م^^ا تب̂ن ^^رامج تعليم̂ي ^^ى ت̂ق^^ديم ̂ب فل̂س^^فة األداء التعلي̂م^^ى والبح̂ث^^ى ع̂ل
وخدمات بحثي^ة متط^ورة، ت^وفر لمؤسس^ات ومنظم^ات األعم^ال احتياجاته^ا 
المتجددة من الخريجين المرم^وقين، والتغل^ب عل^ى مش^كالت األداء، ورف^ع 
مستوى اإلنتاجية لإلنسان المصرى، مع المحافظة عل^ى جي^ل م^ن األس^اتذة 

 . الخلق واإلبداعالقادرين على

كما ترتكز أنشطة الجامعة وخططها لرف^ع مس^توى التعل^يم والبح^ث العلم^ى 
والدراسات العليا، وخدمة المجتمع، وال^نظم اإلداري^ة والمالي^ة الفعال^ة عل^ى 
تنشيط التطوير الدائم، لك^ى تحق^ق الفعالي^ة والمعاص^رة، ولك^ى تتبن^ى خل^ق 

ا ̂م^واطنين ̂ل^ديهم ̂ش^عور م̂ن^اخ حقي̂ق^ى ومف̂ت^وح ي̂ش^جع ال̂ط^الب ح̂ت^ى يكو̂ن^و
ورغبة قوية للمساهمة الجادة فى بناء وتطوير المجتمع بعد تخرجهم، وف^ى 
هذا السياق تقوم الجامعة بإرسال قوافل النور واألمل فى العطالت الصيفية 
ك^^ل ع^^ام لخدم^^ة البيئ^^ة المحيط^^ة بالجامع^^ة وب^^ذلك تك^^ون الجامع^^ـة من^^ارة 

 .مفروضة عليهللمجـتمع وبأقل قدر ممكن من األعباء ال
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^ãŠÖ^¥æ<íÃÚ^¢]<ì…]�c 

íÃÚ^¢]<í‰^ñ…V<

ُدمحم عث̂م^^^ان الخ̂ش^^^ت، وي̂ت^^^ولى إدارة / ̂ي^^^رأس الجام̂ع^^^ة األ̂س^^^تاذ ا̂ل^^^دكتور

الجامع^^ة، العلمي^^ة، واإلداري^^ة، والمالي^^ة، وه^^و ال^^ذى يمثله^^ا أم^^ام الهيئ^^ات 

 :األخرى، ويعاونه فى ذلك كل من

لجامع^ة لش^ئون هب^ة مص^طفى ن^وح نائ^ب رئ^يس ا/ األستاذة ال^دكتورة -١

 التعليم والطالب

أي̂م^ن نص^^ر ا̂ل^دين الخط̂ي^ب نا̂ئ^ب ر̂ئ^يس الجام̂ع^ة / األ̂س^تاذ ا̂ل^دكتور -٢

 لشئون الدراسات العليا والبحوث

^دكتور -٣ ^يس الجام̂ع^ة / األس^^تاذ ا̂ل س^^عيد يح̂ي^ى مح̂م^ود الض^^و نا̂ئ^ب ر̂ئ

 لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 مجدى جمال عبد القادر أمين عام الجامعة / األستاذ الدكتور -٤

¥íÃÚ^¢]<‹×V<

 :يرأس مجلس الجامعة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته كال من

 .نواب رئيس الجامعة -١

 .عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة -٢

^^يم  -٣ ^^ى ̂ش^^ئون التع̂ل ^^ى األك̂ث^^ر ̂م^^ن ذوى الخ̂ب^^رة ̂ف أرب̂ع^^ة أعض^^^اء ع̂ل

 .الجامعى والشئون العامة
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‚â^Ã¹]æ<l^é×ÓÖ]<ì…]�c 

íé×ÓÖ]<ì…]�cV<

 : المعهد عميد، ويعاونه ثالثة وكالءيرأس الكلية أو

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -١

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -٢

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٣

íé×ÓÖ]<‹×¥V<

 :مجلس الكلية أو المعهد يرأسه العميد، ويضم فى عضويته كال من

 .وكالء الكلية أو المعهد -١

 .ؤساء األقسامر -٢

 .أستاذ من كل قسم -٣

 .أستاذ مساعد، ومدرس -٤

 .ثالثة أعضاء على األكثر من خارج الكلية -٥

íé×ÓÖ]<Ý^ŠÎ_V<

تنقسم كليات الجامعة ومعاهدها إل^ى أقس^ام مس^تقلة، لك^ل منه^ا كيان^ه ال^ذاتى 

^س  ^يس مج̂ل ^س ر̂ئ ^رأس المج̂ل ^ة و̂ي ^ة، والمال̂ي ^ة واإلدار̂ي ^ة العلم̂ي م^^ن الناح̂ي

من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين ف^ى القس^م، القسم، ويتكون المجلس 

 .وخمسة من المدرسين على األكثر
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‚ãÃ¹]<æ_<íé×Ó×Ö<îÛ×ÃÖ]<†³ö¹]V<

يدعـوه عميـد الكلية أو المعـهـد إلى االجتم^اع م^رة عل^ى األق^ل خ^الل الع^ام 

 :الجامعى، ويشكل المؤتمـر العلمى برئاسة العميد ويضم فى عضويته

 .ة التدريس فى الكلية أو المعهدجميع أعضاء هيئ -١

^^ى الك^^^ـلية أو  -٢ ـ^^^ـين ع^^^ن المدرس^^^ـين المس^^^ـاعدين والمع^^^ـيدين ̂ف ممثل

 .المعــهد

 .ممثلـين عن الطـالب على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة -٣

^يم والبح^^ث  ^ة ش^^ئون التع̂ل ^دارس ومناقش^^ة كا̂ف ^ؤتمر العل̂م^ى ب̂ت ويخ^^تص ال̂م

 .العلمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
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ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<^ãÛ¿ßi<ìˆéÛjÚ<íŞ�Þ_ 

îÊ^ÏnÖ]<Ü‰ç¹]V<

تحرص الجامعة، بجانب مسئوليتها العلمية والتعليمية، عل^ى القي^ام ب^دورها 

ًالرائد فى نشر الثقافة الجادة، وفى سبيل ذل^ك، ت^نظم الجامع^ة موس^ما ثقافي^ا  ً

 :ًوفنيا يتضمن

ول^^ة، والمفك^^رين،   لق^^اءات م^^ع الس^^ادة ال^^وزراء، وكب^^ار المس^^ئولين بالد-

 .واألدباء والعلماء

موس^يقى، ك^ورال، أمس^يات ش^عرية، ع^روض مس^رحية، (ً  عروضا فنية -

 ).معارض، فنون تشكيلية

íéeøŞÖ]<íŞ�Þù]V<

^رامج واألنش^^طة  ^ة الش^^باب بالجامع^^ة بإع^^داد ال̂ب ^وم اإلدارة العام^^ة لرعا̂ي ت̂ق

عل^يهم ب^النفع المختلفة التى تساعد الطالب على اس^تثمار أوق^اتهم بم^ا يع^ود 

والفا̂ئ^دة، وب̂م^ا يه̂ي^ئ ل̂ه^م ال̂ف^رص العد̂ي^دة لتنم̂ي^ة وص^^قل ̂م^واهبهم وإ̂ش^باع 

ًهواي^^اتهم ف^^ى المج^^االت المتنوع^^ة لألنش^^طة، ول^^يس األم^^ر مقص^^ورا ف^^ى 

ًمبا̂ش^رة ̂ه^ذه األن̂ش^طة ع̂ل^ى ̂م^دار ال̂ع^ام الدراس^^ى، ̂ب^ل يم̂ت^د أيض^^ا ليغط^^ى 

التها تج^اه أبنائه^ا ًالعطلة الصيفية بأكملها، إيمانا من الجامعة باس^تمرار رس^

الطالب أمل الغد وذخيرة المس^تقبل للنه^وض بوطنن^ا المف^دى، وم^ن نم^اذج 

 :هذه األنشطة

 .دورى رياضى بين الكليات -

 .لقاءات رياضية مع الجامعات األخرى واألندية الرياضية -

 .مراكز تدريب فى جميع األلعاب الفردية والجماعية -

 ). منوعات–مسرح (عروض فنية  -
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 . تشكيليةمعارض فنون -

 .مسابقات ثقافية -

 .نوادى علوم -

íéeøŞÖ]<l^Ú‚¤]V<

تتولى إدارة التكافل االجتماعى بالجامعة وصناديق التكافل بالكليات تحقي^ق 

^^أمين أو رع^^^ـاية  ^^ة ̂م^^ن ̂ت الض^^^ـمان االجت̂م^^اعى للط^^^الب بص^^^وره المختل̂ف

اجتماعية وتس^اهم ف^ى تنفي^ذ الخ^دمات الطالبي^ة الت^ى تس^اعد الط^ـالب عل^ى 

 .رهم الجيد والنشط فى دراستهم دون معوقاتاستمرا
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íÃÚ^¢^e<íéeøŞÖ]<l]�^ ÷] 
تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات والمعاهد الجامعي^ة النظ^اميين 

المق̂ي^دين ب̂ه^ا، وي̂ك^ون لل̂ط^الب الوا̂ف^دين والمنت̂س^بين ا̂ل^ذين ي̂س^ددون ر̂س^وم 

كون لهم حق االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باالتحاد، دون أن ي

 .االنتخاب أو الترشيح

ويعمل مجلس اتحاد طالب الكلية أو المعهد على تحقي^ق أه^داف االتح^ادات 

 :من خالل اللجان التاليةالطالبية 

 .لجنة النشاط الرياضى) ٢ (  .              لجنة األسر) ١(

 .لجنة النشاط الفنى) ٤.       (لجنة النشاط الثقافى) ٣(

 .لجوالة والخدمة العامةلجنة نشاط ا) ٥(

 .لجنة النشاط االجتماعى والرحالت) ٦(

 .لجنة النشاط العلمى) ٧(

îi`è<^²<íÃÚ^¢]<hø�<�^ ]<‹×¥<“j−V<

تنظيم المسابقات الرياضية، والفنية، واألدبية، والكش^فية الت^ى ت^تم ب^ين  )١(

 .كليات الجامعة ومعاهدها

رياض^^ية والفني^^ة، تك^^وين الف^^رق الت^^ى تمث^^ل الجامع^^ة ف^^ى األنش^^طة ال )٢(

 .واألدبية، والكشفية

 .توثيق العالقات مع الجامعات األخرى )٣(
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 ¹]{{íéÃÚ^¢]<á‚ 

îiû^Ò<íéÃÚ^¢]<á‚¹^e<høŞÖ]<íÚ^Îý<íu^j¹]<àÒ^Úù]V<

  مبنى١٤مدينة الطلبة، وتشتمل على . 

  مبان٤مدينة رعاية الطالب، وتشتمل على . 

  عد استحداث وتعلية ط^ابق  مبان، ب١٠مدينة الطالبات، وتشتمل على

 .واحد فى كل مبنى

  مدينة الشيخ زايد وهى أحدث المدن الجامعية فى مقر جامعة الق^اهرة

 .بمدينة الشيخ زايد
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<

<

<

<

<

ÝøÂý]<íé×Ò<

ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<
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ÝøÂý]<íé×Ò<ì…]�c 
 

íé×ÓÖ]<‚éÛÂV 
_J�<JîËŞ’Ú<]‚èçâ 
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_J�<Jï†ÛŠÖ]<krãe<�]<ífâ<

íé×ÓÖ]<ØéÒæ<
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íéréi]�‰÷]<^ãjŞ}æ<íé×ÓÖ]<íÖ^‰…<

ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<ÝøÂý]<íé×Ò<

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتم^اد كلية اإلعالم 

^ى ع^^ام  ^م انش^^اؤها ̂ف ^دة ̂ف^ى١٩٧٠و̂ت ^ة الرا̂ئ  مج^^ال الدراس^^ات ، وه^^ى الكل̂ي

اإلعالمية على مس^توى مص^ر والع^الم العرب^ى وتخ^رج فيه^ا م^ا يق^رب م^ن 

ً عاما بدءا من دفعة ٤٣عشرة آالف إعالمى على مدى  ً١٩٧٥. 

MI<íé×ÓÖ]<íèõ…V<

تطمح كلية اإلعالم جامعة القاهرة إل^ى دع^م مكانته^ا وريادته^ا كواح^دة م^ن 

لتحقي^ق مكان^ة متمي^زة عل^ى ًأعرق كليات اإلعالم في الع^الم العرب^ي، س^عيا 

 .المستوى الدولي

NI<ÜéÏÖ]V<<
 .الريادة -

 التميز -

 .التطوير المستمر -

 الحفاظ على الهوية الحضارية -

 .العالمية -

 .النظرة المستقبلية -

OI<íÖ^‰†Ö]V 

تل̂ت^^زم الكل̂ي^^ة بإ̂ع^^داد ̂خ^^ريجين متم̂ي^^زين ̂ف^^ي م̂ج^^االت اإل̂ع^^الم المختل̂ف^^ة 

ًوتأهيلهم تأهيال علمي^ا ومهني^ا وتكنولوجي^ا ً ً ً متط^ورا، يلب^ي احتياج^ات س^وق ً

ًالع̂م^^ل ومتطل̂ب^^ات المناف̂س^^ة محل̂ي^^ا وعالم̂ي^^ا، ̂م^^ع ر̂ف^^ع م̂س^^توى ال̂ت^^زامهم  ً

بالمسئولية االجتماعية والمهنية واألخالقية تج^اه ال^وطن وقض^ايا المجتم^ع، 

باإلضافة إلي إجراء البحوث العلمية المرتبطة بأولويات المجتمع وقض^اياه 

 .ومشكالته األساسية
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PI<è^ÇÖ]l^V 
 . رفع القدرة المؤسسية للكلية–أ 

 . رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لمرحلة البكالوريوس-ب

 . رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا-جـ

 . رفع كفاءة البحوث العلمية وربطها بأولويات المجتمع–د 

المهن^ى  تكوين شخصية متميزة ومستقلة للطالب تنعكس على مستقبلهم -هـ

 .بعد التخرج

QI<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]V 
 : رفع القدرة المؤسسية للكلية-١

 .  تنمية قدرات الجهاز اإلدارى١/١

 .  استكمال ميكنة األعمال اإلدارية بالكلية١/٢

^ا بالهي̂ك^ل ١/٣ ^ة وربط̂ه ^ة المس^^تحدثة بالكل̂ي   تط^^وير أداء الوح^^دات اإلدار̂ي

 .التنظيمى لها

 :لتعليمية لمرحلة البكالوريوس رفع كفاءة الفاعلية ا-٢

 .  التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم٢/١

 .  تحسين نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب٢/٢

 .  تطوير نظم اإلرشاد والتسجيل٢/٣

 .  تطوير البرامج الدراسية٢/٤

 .  استحداث برامج دراسية جديدة تلبى احتياجات سوق العمل٢/٥

 .  تطوير نظم التدريب العملى للطالب٢/٦

 .  تطوير المكتبة ونظم المعلومات واالتصال بالكلية٢/٧
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 : رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا-٣

 .  وضع الئحة جديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة٣/١

 .  استحداث برامج جديدة فى الدراسات العليا٣/٢

 فى برامج جدي^دة E. Learning  استخدام أسلوب التعلم االليكترونى ٣/٣

 .للدراسات العليا

تركة ̂م^ع كل̂ي^ات إ̂ع^الم أجنب̂ي^ة متم̂ي^زة ـ^^ـة مشـات علم̂ي^ـاء در̂ج^ـ  إن̂ش^٣/٤

 ً.دوليا

 : رفع كفاءة البحوث العلمية وربطها بأولويات المجتمع-٤

 ف^ى النش^ر العلم^ى   زيادة عدد األبح^اث العلمي^ة واألس^اتذة المش^اركين٤/١

 .على المستوى الدولى

م^ة والس^عى ̂م^ن أج^ل حص^ولها ع̂ل^ى ّكَحُ  تط^وير المج^الت العلم̂ي^ة الم٤/٢

 .وزن نسبى دولى

 .  التقويم الدورى للخطة البحثية للكلية٤/٣

 تك>>وين شخص>>ية متمي>>زة ومس>>تقلة للط>>الب ت>>نعكس عل>>ى مس>>تقبلهم -٥
 :المهنى بعد التخرج

 .ة وتفعيلها  دعم األنشطة الطالبي٥/١

  زيادة البرامج التدريبية الخاصة بالمهارات الالزمة الحتياجات سوق ٥/٢

 .العمل

 : توثيق ارتباط الكلية بالمجتمع-٦

  ت̂ط^^^وير أداء الو̂ح^^^دات ذات ال̂ط^^^ابع ال̂خ^^^اص لت̂ق^^^ديم االست̂ش^^^ارات ٦/١

 .والتدريب
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RI<ØÛÃÖ]<íŞ}<V 

 تحق^ق األه^داف ًهناك مجموعة المبادرات واألنش^طة المح^ددة زمني^ا والت^ى

ًاالس^^تراتيجية والتكتيكي^^ة، والمح^^دد أيض^^ا مؤش^^رات قي^^اس نجاحه^^ا كمي^^ا 

 :وتتضمن

  إنشاء نظام داخلى للجودة-أ

  تنفيذ أنشطة لنشر ثقافة الجودة وسط أعضاء هيئة التدريس-ب

  تنفيذ أنشطة لنشر ثقافة الجودة وسط اإلداريين-ج

ب وخلق الحافز لديهم للمب^ادرة  تنفيذ أنشطة لنشر ثقافة الجودة بين الطال-د
 .بمشاركتهم فى هذه األنشطة و تفعيلها

 المشاركة فى وضع المعايير المرجعية األكاديمية للدراسات اإلعالمي^ة -هـ
 .على مستوى لجنة القطاع بالمجلس األعلى للجامعات

 . تطوير المقررات وتوصيفها-و

  توظيف تقنيات التعليم المتطورة-ز

  علمية مشتركة مع كليات إعالم متطورة فى العالم إنشاء درجات-ح

 تطوير نظ^م المعلوم^ات واالتص^ال داخ^ل الكلي^ة وتهيئته^ا لتنفي^ذ ب^رامج -ط
 التعليم االليكترونى

  تنفيذ برامج لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس-ي

  تطوير المكتبة وقواعد البيانات داخل الكلية-ك
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íé×ÓÖ]<Ý^ŠÎ_ 
 :قسام العلمية التاليةتتكون الكلية من األ

 . قسم الصحافة-١

 . قسم اإلذاعة والتليفزيون-٢

 . قسم العالقات العامة واإلعالن-٣

 . شعبة اإلعالم العام باللغة اإلنجليزية-٤

 . برنامج الصحافة اإللكترونية-٥

  ����� �()*+ ,-� ./0�/���1� 2���3 
درج^ة البك^الوريوس ف^ى تمنح جامعة القاهرة بناء على طل^ب كلي^ة اإلع^الم 

 :اإلعالم فى أحد التخصصات التالية

 . اإلذاعة والتليفزيون-٢.                            الصحافة-١

  شعبة اإلعالم العام باللغة اإلنجليزية-٤.       العالقات العامة واإلعالن-٣

 . برنامج الصحافة االليكترونية-٥

^ب الحص^^ول عل^^ى درج^^ة البك^^الوريوس  ف^^ى اإلع^^الم للط^^الب ويتط̂ل

) ١٣٢(النظاميين من الدارسين باللغة العربية أو باللغ^ة اإلنجليزي^ة دراس^ة 

س^اعة معتم^دة ع̂ل^ى م^دى ثمان̂ي^ة فص^ول دراس^ية تتض^^من متطلب^ات عا̂م^ة، 

وللمقرر الواح^د ث^الث . ومتطلبات إجبارية للكلية إلى جانب متطلبات القسم

ى اقتراحات األقسام العلمية  بناء عل–ساعات معتمدة، ويحدد مجلس الكلية 

الس^^اعات الفعلي^^ة لك^^ل مق^^رر دراس^^ى، والم^^واد الت^^ى به^^ا جان^^ب تطبيق^^ى 

وعملى، على أن تحتس^ب الس^اعتان ف^ى الجان^ب التطبيق^ى والعمل^ى بس^اعة 

 .معتمدة واحدة
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�&��� "�45 
 عل^ى نظ^ام الس^اعات مرحل^ة البك^الوريوستعتمد الدراس^ة ف^ى برن^امج  -١

، وال̂س^اعة المعت̂م^دة ع̂ب^ارة ̂ع^ن محاض^^رة Credit Hoursالمعت̂م^دة 

ًنظرية لم^دة س^اعة أس^بوعيا وتع^ادل س^اعتين ف^ى األس^بوع للمختب^رات 

والتطبي̂ق^ات وورش الع̂م^ل وال̂ت^دريبات ويت̂ك^ون الفص^^ل الدرا̂س^ى ̂م^ن 

 ً.ستة عشر أسبوعا

^ع  -٢ ^ى اإلع^^الم أر̂ب ^ى درج^^ة البك^^الوريوس ̂ف م^^دة الدراس^^ة للحص^^ول ع̂ل

^ام ال ^ة، ويت̂ك^ون ال̂ع ^ق س^^نوات جامع̂ي ج^^امعى ̂م^ن فص^^لين دراس^^يين و̂ف

التقويم الذى تعتمده جامع^ة الق^اهرة، ويق^ع ب^ين الفص^لين عطل^ة نص^ف 

 وي̂ج^وز ̂ط^رح فص^^ل ص^^يفى مك̂ث^ف ،الع^ام الدرا̂س^ى و̂م^دتها أ̂س^بوعان

، وبالنس^بة للط^الب دواع^ى )ست ساعات معتمدة(بحد أقصى مقررين 

 .مقررات بحد أقصى) ٣(التخرج يتم طرح 

̂س^^اعة ) ١٣٢( الب̂ك^^الوريوس اجت̂ي^^از يتط̂ل^^ب الحص^^^ول ع̂ل^^ى در̂ج^^ة -٣

 بمتوس^ط )ثمانية فصول دراسية(معتمدة موزعة على السنوات األربع 

ويخص^^ص ل̂ك^ل م̂ق^رر ̂ث^الث .  ̂س^اعة معت̂م^دة ̂ف^ى ̂ك^ل ̂ع^ام درا̂س^ى٣٣

ً مقررا دراسيا٤٤ ىساعات معتمدة بإجمال ً. 

ًيتم تصنيف طالب مرحلة البكالوريوس إلى أربعة مستويات طبقا لعدد  -٤

 :عتمدة التى اكتسبها الطالب على النحو التالىالساعات الم

 .المستوى األول عند التحاق الطالب بالكلية) أ (

 . ساعة معتمدة٣٣المستوى الثانى بعد اجتياز الطالب ) ب(

 . ساعة معتمدة٦٦المستوى الثالث بعد اجتياز الطالب ) جـ(

 . ساعة معتمدة٩٩المستوى الرابع بعد اجتياز الطالب ) د(
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لطا̂ل^ب الم̂ق^ررات الدرا̂س^ية ̂ف^ى بدا̂ي^ة ̂ك^ل فص^^ل و̂ف^ق الت̂ق^ويم ي̂س^جل ا -٥

 جام̂ع^^ة ال̂ق^^اهرة، وال̂ح^^د األقص^^^ى لنص^^^اب –المعت̂م^^د بكل̂ي^^ة اإل̂ع^^الم 

ويج^وز ) ستة مقررات دراسية(ً ساعة معتمدة أسبوعيا ١٨ الطالب هو

ً س^^اعة أس^^بوعيا كح^^د أقص^^ى بقص^^د تخ^^رج ٢١زي^^ادة النص^^اب إل^^ى 

 .الطالب فى الفصل الدراسى ذاته

ف^ى نهاي^ة الفص^ل ) ٢( حصل الطالب عل^ى مع^دل تراكم^ى أق^ل م^ن إذا -٦

الدارسى يوجه إليه إنذار أكاديمى أول مع تخف^يض عبئ^ه الدراس^ى ف^ى 

وإذا ) أربعة مقررات على األكثر( ساعة معتمدة ١٢الفصل التالى إلى 

عل^ى األق^ل ف^ى الفص^ل الدراس^ى ) ٢(لم يستطع تحقيق مع^دل تراكم^ى 

 ٩ار أكاديمى ثان م^ع تخف^يض عبئ^ه الدراس^ى إل^ى التالى يوجه إليه إنذ

لحين ارتفاع معدل^ه التراكم^ى ) ثالثة مقررات دراسية(ساعات معتمدة 

 .على األقل) ٢(إلى 

يلت^^^^زم الطال^^^^ب بالمواظب^^^^ة عل^^^^ى حض^^^^ور المحاض^^^^رات النظري^^^^ة  -٧

وإذا زادت % ٧٥والتطبيق^ات العملي^ة للمق^ررات المقي^د به^ا بح^د أدن^ى 

م^ن ع^دد الس^اعات النظري^ة والعملي^ة % ١٠ نسبة غي^اب الطال^ب عل^ى

. يوج^ه ل^ه إن^ذار ث^ان% ٢٠يوجه لـه إنذار أول وإذا بلغـت نسبة غيابه 

فأكثر من عدد الساعات النظري^ة % ٢٥وإذا بلغت نسبة غياب الطالب 

^^دير  ^^ه ت̂ق ^^ـرر الدرا̂س^^ى ويرص^^^د ̂ل ًوالتطبيق̂ي^^ة اعت̂ب^^ر را̂س^^با ̂ف^^ى الم̂ق

 .فصلى والتراكمى فى سجله الدراسـى ومعدله ال(F)) راسب(

 :الحذف واإلضافة واالنسحاب من المقررات -٨

^ر  ^ى األك̂ث ^ررين ع̂ل ^ب ح^^ذف وإض^^افة م̂ق  س^^اعات ٦-٣(يمك^^ن للطا̂ل

وآخ^ر ) نهاي^ة األس^بوع الث^انى م^ن الدراس^ة(ًوفقا للتقويم الدراس^ى ) معتمدة

مو̂ع^د ل̂ح^ذف م̂ق^رر دون ر̂س^وب ̂ه^و نها̂ي^ة األ̂س^بوع الرا̂ب^ع ̂م^ن الدرا̂س^ة 

منسحب وال يحتسب للمق^رر ) م( للطالب رمز ويرصد فى السجل الدراسى
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وفى حالة االنسحاب م^ن أى مق^رر بع^د المواعي^د . ساعات معتمدة أو تقدير

ًالمح^^ددة يعتب^^ر الطال^^ب راس^^با ف^^ى المق^^رر ويرص^^د المق^^رر ف^^ى الس^^جل 

ويحسب هذا المقرر وتق^ديره عن^د حس^اب ) راسب(الدراسى ويكون تقديره 

 .المعدل الفصلى والتراكمى للطالب

 :تقدير غير مكتمل -٩

يلتزم الطال^ب بحض^ور االمتح^ان النه^ائى ويج^وز أن يرص^د للطال^ب 

إذا تغ̂ي^^ب ̂ع^^ن أداء االمت̂ح^^ان ) غ م) (غ̂ي^^ر مكت̂م^^ل(̂ف^^ى ̂س^^جله الدرا̂س^^ى 

ًالنهائى بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية، ويؤدى الطالب امتحانا ف^ى المق^رر 

ذا رسب فى امتحان الذى تغيب عنه فى الموعد الذى تحدده إدارة الكلية، وإ

هذا المقرر يحق ل^ه إض^افته إذا أدى االمتح^ان خ^الل فت^رة اإلض^افة بش^رط 

وإذا أوق^ف . ًأن يكون المق^رر مطروح^ا للدراس^ة ف^ى الفص^ل الدراس^ى ذات^ه

^ه إزال^^ة موق^^ف  ^ب تس^^جيله ف^^ى فص^^ل دراس^^ى م^^ا، وك^^ان عل̂ي غي^^ر (الطا̂ل

ص^^ل يع̂ي^د ̂ف^ى ̂ه^ذا الفص^^ل ̂ف^إن عل̂ي^ه إزا̂ل^ة ̂ه^ذا الوض^^ع ̂ف^ى أول ف) مكت̂م^ل

تسجيله فيه، ويشترط للنظر فى الطلب الذى يقدمه الطالب لقبول عذره عن 

ًأن يك^ون منتظم^ا ف^ى ) غي^ر مكتم^ل(الغياب ف^ى امتح^ان المق^رر واحتس^ابه 

وأال يق^^ل مجم^^وع درجات^^ه ف^^ى % ٢٥الدراس^^ة ول^^م يتج^^اوز غياب^^ه نس^^بة 

 %.٦٠األعمال الفصلية لهذا المقرر عن 

 :وقف القيد -١٠

و̂ق^ف ق̂ي^ده ب̂ع^د الفص^^ل الدرا̂س^ى األول ول̂م^دة ال تز̂ي^د ع̂ل^ى يم̂ك^ن للطا̂ل^ب 

ثالثة فصول متفرقة أو فصلين دراسيين متتاليين بسبب عذر مقبول يعتمده 

 .مجلس الكلية
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l^Þ^vjÚ÷]æ<ÜèçÏjÖ]:<

^ى تحص^^يل  -١ ^وى ع̂ل ^ى تح̂ت ^ة ال̂ت ^ب الوثي̂ق ^ل الس^^جل األك^^اديمى للطا̂ل يم̂ث

والتق^ديرات الت^ى ًالطالب دراسيا ويش^مل المق^ررات الت^ى أت^م دراس^تها 

حصل عليها فى كل مقرر والمعدل الفصلى والمعدل التراكمى وتعتمد 

 .هذه الوثيقة بختم الكلية

يتم احتساب المعدل الفصلى من خالل تجميع عدد النق^اط الت^ى حص^ـل  -٢

^ى ع^^دد  ^م دراس^^تها وقس^^متها ع̂ل ^ى أ̂ت ^ررات ال̂ت ^ى الم̂ق ^ب ̂ف ^ا الطا̂ل علي̂ه

 GPAب المعدل التراكمى المقـررات فى الفصـل الدراسى، ويتم حسا

 .وفق متوسط التقديرات فى جميع الفصول الدراسية السابقة

 : درجة موزعة على النحو التالى١٠٠يخصـص لكل مقرر دراسى  -٣

 : درجة لألعمال الفصلية موزعة على٥٠  -

 . درجة للحضور٢٠

 . درجة لألعمال والواجبات والتكليفات١٠

 . درجة الختبار منتصف الفصل الدراسى٢٠

ويج^^وز لمجل^^س الكلي^^ة .  درج^^ة مخصص^^ة لالمتح^^ان النه^^ائى٥٠  -

إقرار معايير أخرى لتوزيع درجات بعض المقررات ذات الطابع 

 .العملى التطبيقى
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 وم^^ا ٢٠٠٨/٢٠٠٩دفع^^ة ( وتحس^^ب تق^^ديرات الطال^^ب ف^^ى ك^^ل مق^^رر -٤
 :على النحو التالى) بعدها

 رمز التقدير النسبة المئوية
  أوةالقيم

 عددالنقاط

 ٤ A كثرفأ% ٩٠

 ٣٫٧ -A %٩٠إلى أقل من % ٨٧من 

 ٣٫٤ +B %٨٧إلى أقل من % ٨٤من 

 ٣ B %٨٤إلى أقل من % ٧٧من 

 ٢٫٧ -B %٨٠إلى أقل من % ٧٧من 

 ٢٫٤ +C %٧٧إلى أقل من % ٧٤من 

 ٢ C %٧٤إلى أقل من % ٧٠من 

 ١٫٧ -C %٧٠إلى أقل من % ٦٧من 

 ١٫٤ +D %٦٧إلى أقل من % ٦٤من 

 ١ D %٦٤ إلى أقل من %٦٠من 

 صفر F %٦٠أقل من 

 : يتم حساب المعدل التراكمى وتقديرات التخرج على النحو التالى-٥

 التقدير المعدل التراكمى

 Excellentممتاز  فأعلى٣٫٥٠

 Very Goodًجيد جدا  ٣٫٥أقل من  - ٣

 Goodجيد  ٣أقل من  - ٢٫٥

 Passمقبول  ٢٫٥أقل من  - ٢

 Fallراسب  ٢أقل من 
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^^ل -٦ ^^ا ق̂ب ^^دفعات ̂م ^^ديرات التخ^^^رج ل̂ل ^^دل التراك̂م^^ى وت̂ق ^^تم حس^^^اب الم̂ع  ̂ي

 : على النحو التالى٢٠٠٨/٢٠٠٩

 الرمز التقدير النسبة المئوية
 A ممتاز فأكثر% ٩٠

 B ًجيد جدا ٩٠ – ٨٠

 C جيد ٨٠ – ٧٠

 D مقبول ٧٠ – ٦٠

 F راسب ٦٠أقل من 

,63��% 3�7�8: 
ًل̂ط^الب مر̂ش^دا أكاديم̂ي^ا ̂م^ن أعض^^اء ت̂ح^دد الكل̂ي^ة ل̂ك^ل مجمو̂ع^ة ̂م^ن ا ً

هيئة التدريس يقوم بمهام إرشاد الطالب وتوجيه^ه الختي^ار المق^ررات الت^ى 

تنا̂س^ب قدرا̂ت^ه وا̂س^تعداده، ويم̂ت^د دور المر̂ش^د األ̂ك^اديمى ̂م^ع الطا̂ل^ب م̂ن^ذ 

 وحتى تخرجه، وال تقتصر مهام المرشد على توجيه الطالب بالكليةالتحاقه 

^^ط، وإ ^^رة التس^^^جيل ف̂ق ^^ب النفس^^^ية خ^^^الل ف̂ت ^^ة الطا̂ل ^^د لدراس^^^ة حا̂ل ^^ا تم̂ت ن̂م

واالجتماعي^ة ومتاب̂ع^ة ̂س^ير الدرا̂س^ة للطا̂ل^ب و̂م^دى قدر̂ت^ه ع̂ل^ى التحص^^يل 

العلمى، ويجب أن يحـث الطـالب على الت^ردد علي^ه بانتظ^ام ط^وال الفص^ل 

^^ب ه^^^و  ^^ـر رأى المرش^^^ـد األك^^^ـاديمى استش^^^اريا، والطا̂ل ًالدراس^^^ى، ويعت̂ب

 .التسجيل فيها بناء على رغبتهالمسـئول عن المقررات التى يختار 



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٤٠

íé‰]…‚Ö]<l]…†Ï¹]<ØérŠiV 

يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة للتس^جيل ف^ى ك^ل فص^ل دراس^ى  -١

 س^اعة معتم^دة ١٨ ساعات بواق^ع ثالث^ة مق^ررات، والح^د األقص^ى ٩

 .بواقع ستة مقررات دراسية

يطل^^ع الطال^^ب عل^^ى الج^^دول الدراس^^ى المعل^^ن داخ^^ل الكلي^^ة وعل^^ى  -٢

 .االلكترونى للكليةالموقع 

يتوجه الطالب للمرش^د األك^اديمى لمس^اعدته عل^ى اختي^ار المق^ررات  -٣

^ا ̂م^ن  ـ^^ـاقة وتوقيع̂ه ـ^^ـررات ̂ف^ى البط ^دوين ̂ه^ـذه المق ال̂ت^ى تناس^^ـبه و̂ت

 .المرشد

يدخل الطالب على الموقع االلكترونى الخاص بتسجيل المقررات فى  -٤

وى دراس^ى التوقيتات التى يحددها قسم اإلرش^اد والتس^جيل لك^ل مس^ت

ًليقوم بعملية التسجيل بنفسه مستخدما الرقم الس^رى الخ^اص ب^ه، كم^ا 

يتم فتح معامل الكمبيوتر بالكلية أمام الط^الب ال^راغبين ف^ى التس^جيل 

 .والذين ال تتيسر لهم فرصة التسجيل من المنزل

يطبع الطالب جدوله الدراسى ويعتمده م^ن المرش^د األك^اديمى ويس^لم  -٥

 .اإلرشاد والتسجيلنسخة منه إلى قسم 

يجب أن يتحاور الطالب مع مرشده األكاديمى قبل الشروع فى القي^ام  -٦

 .بعمليات الحذف واإلضافة واالنسحاب من المقررات

تتاح فرصة حوالى أسبوع بع^د انته^اء عملي^ة التس^جيل لل^راغبين م^ن  -٧

الطالب فى إدخ^ال أى تغيي^رات عل^ى ج^داولهم الدراس^ية بالح^ذف أو 

 .حويل من شعبة إلى شعبة داخل نفس المقرراإلضافة أو الت
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íé‰]…‚Ö]<l]…†Ï¹]<ÜéŠÏi<V<

 :تنقسم الدراسة فى كلية اإلعالم إلى مرحلتين

̂م^^دتها فص^^^الن درا̂س^^يان يتل̂ق^^ى فيه̂م^^ا الطا̂ل^^ب ب̂ع^^ض : المرحل>>>ة األول>>>ى

الم̂ق^^ررات العا̂م^^ة ومتطل̂ب^^ات الكل̂ي^^ة و̂م^^داخل التخصص^^^ات ̂ف^^ى األق̂س^^ام 

 .العلمية الثالثة

مدتها ستة فص^ول دراس^ية حي^ث يب^دأ التخص^ص ف^ى أح^د : نيةالمرحلة الثا

 العالق^^^ات العام^^^ة – اإلذاع^^^ة والتليفزي^^^ون –الص^^^حافة (األقس^^^ام الثالث^^^ة 

ًاعتبارا من الفصل الدراسى الثالث ولكل قسم أن يضع الشروط ) واإلعالن

 .والمقررات المؤهلة لاللتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية

 درج^^^ة البك^^^الوريوس ف^^^ى اإلع^^^الم ف^^^ى أح^^^د ويش^^^ترط للحص^^^ول عل^^^ى

 : ساعة معتمدة موزعة على النحـو التالى١٣٢تخصصات الكلية اجتياز 

 ساعة معتمدة ٢٤ = ٣ × مقررات ٨ متطلبات عامة -١

 ساعة معتمدة ٤٢ = ٣ × ًمقررا ١٤ متطلبات الكلية  -٢

 ساعة معتمدة ٤٥ = ٣ × ًمقررا ١٥ متطلبات إجبارية للقسم  -٣

 ساعة معتمدة ١٥ = ٣ × مقررات ٥ متطلبات اختيارية للقسم  -٤

 ساعة معتمدة ٦ = ٣ × مقرر ٢ مقررات حرة  -٥

  ساعة معتمدة١٣٢ = ٣× ً مقررا ٤٤اإلجمالى 
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íéÛ×ÃÖ]<Ý^ŠÎúÖ<íé‰]…‚Ö]<l^èçjŠ¹]<î×Â<l]…†Ï¹]<Äè‡çi<
ÝøÂý]<íé×Ò<l]…†ÏÚ<ívñ÷<

 المستوى األول
 مقررات إجبارية

 المقرر  الكود 
 ١٠٠عام 

 ١٠١عام 

 ١٠٢عام 

 ١٠٣عام 

 ١٠٠علم 

 ١٠١علم 

 ١٠٢علم 

 ١٠٣علم 

 )١(لغة عربية 

 )٢(لغة عربية 

 )١(لغة أجنبية 

 )٢(لغة أجنبية 

 مدخل إلى الصحافة

 مدخل إلى اإلذاعة والتليفزيون

 مدخل إلى العالقات العامة 

 المدخل إلى اإلعالن

 )مقررات فقط ٤يختار الطالب (مقررات اختيارية 
 المقرر الكود

 ١٠٤عام 

 ١٠٥عام 

 ١٠٦عام 

 ١٠٧عام 

 ١٠٨عام 

 ١٠٩عام 

 ١١٠عام 

 ١١١عام 

 ١١٢عام 

 ١١٣عام 

 المدخل النفسى لإلعالم

 مبادئ علم السياسة

 المدخل اإلجتماعى لإلعالم

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 تاريخ العلم الحديث

 الجغرافيا السياسية

  االقتصادئمباد

 ن الدولىالقانو

 أسس اإلدارة

 اإلعالم العلمى
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 المستوى الثانى
 مقررات إجبارية للكلية: ًأوال 

 المقرر الكود
 ٢٠١علم
 ٢٠٢علم
 ٢٠٣علم
 ٢٠٤علم
 ٢٠٥علم
 ٢٠٦علم

 تطبيقات الحاسب والتوثيق اإلعالمى
 االتصال الشخصى

 مناهج بحث إعالمى
 نشأة وسائل االتصال

 الرأى العام
 اإلعالم والمجتمع

 

 مقررات إجبارية للقسم: ًنيا ثا

 صحــافــة
 المقرر الكود

 ٢٠١صحف
 ٢٠٢صحف
 ٢٠٣صحف
 ٢٠٤صحف

 تاريخ الصحافة المصرية
 )١(مادة إعالمية بلغة أجنبية 

 )١(الترجمة الصحفية 
 تكنولوجيا الصحافة والطباعة

 

 زيونــة وتليفــإذاع
 المقرر   الكود 

 ٢٠١ذاع
 ٢٠٢ذاع
 ٢٠٣ذاع
 ٢٠٤ذاع

 )١(مية بلغة أجنبية مادة إعال
 )١(ترجمة إعالمية 

 الكتابة واإلعداد البرامجى
 البرامج التعليمية والثقافية
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 عالقـات عامــة وإعـــالن
 المقرر الكود

 ٢٠١علن
 ٢٠٢علن
 ٢٠٣علن
 ٢٠٤علن
 ٢٠٥علن

 اتصاالت تسويقية
 )١(مادة إعالمية بلغة أجنبية 

 )١(ترجمة 
 إدارة العالقات العامة

 عالنإدارة اإل

 :مقررات اختيارية: ًثالثا
 )من داخل القسم( مقررات حتى التخرج ٥يختار الطالب 

 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٢٠٥صحف

 ٢٠٦صحف

 النشر الصحفى

 الصحافة العربية

 

 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 النقد والتذوق الفنى ٢٠٥ذاع

  

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٢٠٦علن

 ٢٠٧علن

 بروتوكول ومراسم

 االتصال السياسى
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 )من خارج القسم(

 صحــافــة
 المقرر   الكود  

 ٢٠٣ذاع 

 ٢٠٦علن

 الكتابة واإلعداد البرامجى

 بروتوكول ومراسم
 

 زيونــة وتليفــإذاع
 المقرر الكود

 ٢٠٥صحف

 ٢٠٦علن

 النشر الصحفى

 بروتوكول ومراسم
 

 النعالقـات عامــة وإعـــ

 المقرر الكود

 ٢٠٥ذاع

 ٢٠٥صحف

 النقد والتذوق الفنى

 النشر الصحفى

 :المقررات الحرة : ًرابعا 
 حتى التخرج)  ساعات٦(يختار الطالب مقررين 

 المقرر الكود
Fre100 
Fre101 
Fre102 
Fre103 
Fre104 

 مدخل إلى الموسيقى
 مدخل إلى الفنون التشكيلية

 اإلرشاد السياحى
 سوم المتحركةالجرافيك والر

 مدخل إلى الفنون المسرحية
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 المستوى الثالث
 مقررات إجبارية للكلية: ًأوال 

 المقرر الكود
 ٣٠١علم

 ٣٠٢علم

 اإلعالم الدولى

 نظريات اإلعالم

 
 مقررات إجبارية للقسم: ًثانيا 

 صحــافــة
 المقرر الكود

 ٣٠١صحف

 ٣٠٢صحف

 ٣٠٣صحف

 ٣٠٥صحف

 ٣٠٦صحف

 صحافة أجنبية

 رية معاصرةصحافة مص

 معمل صحفى

 )١(تصوير صحفى 

 )١(تحرير صحفى 

 

 زيونــة وتليفــإذاع
 المقرر الكود

 ٣٠١ذاع

 ٣٠٢ذاع

 ٣٠٣ذاع

  ٣٠٤ذاع

 ٣٠٥ذاع

  ٣٠٦ذاع

 اإللقاء والصوتيات

 )١(إنتاج إذاعى وتليفزيونى 

 اإلذاعات والقنوات المتخصصة

 األخبار والبرامج اإلخبارية

 يفزيونالدراما فى اإلذاعة والتل

 اإلعالن اإلذاعى والتليفزيونى
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 ٤٧

 

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود
 ٣٠١علن
 ٣٠٢علن
 ٣٠٣علن
 ٣٠٤علن
 ٣٠٥علن
  ٣٠٦علن

 التسويق االجتماعى
 األنشطة الترويجية

 )١(أسس إنتاج مواد إعالمية 
 اإلحصاء وبحوث العمليات

 اإلقناع
 بحوث العالقات العامة واإلعالن

 :مقررات اختيارية : ًثالثا 
 )من داخل القسم( مقررات حتى التخرج ٥يختار الطالب 

 صحــافــة
 المقرر الكود

 ٣٠٤صحف
 ٣٠٧صحف
 ٣٠٨صحف
 ٣٠٩صحف
 ٣١٠صحف

 صحافة الكترونية
 نقد أدبى وفنى

 )٢(مادة إعالمية بلغة أجنبية 
 )٢(ترجمة صحفية 
 حمالت صحفية

 
 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود
 ٣٠٧ذاع
 ٣٠٨ذاع
 ٣٠٩ذاع
 ٣١٠ذاع

 )٢(مادة إعالمية بلغة أجنبية 
 )٢(ترجمة 

 إعداد وتقديم برامج
 التصوير التليفزيونى
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 عالقـات عامــة وإعـــالن
 المقرر الكود

 ٣٠٧علن
 ٣٠٨علن
 ٣٠٩علن

 )٢(مادة إعالمية بلغة أجنبية 
 )٢(ترجمة 

 الكتابة للعالقات العامة واإلعالن
 
 )قسممن خارج ال(

 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٣١٠ذاع 

 ٣٠٩علن

 التصوير التليفزيونى

 الكتابة للعالقات العامة واإلعالن

 

 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 ٣١٠صحف

 ٣٠٩علن

 الحمالت الصحفية

 الكتابة للعالقات العامة واإلعالن

  

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٣٠٤صحف

 ٣١٠صحف

 الصحافة اإللكترونية

 الحمالت الصحفية
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 المقررات الحرة : ًرابعا
 حتى التخرج)  ساعات٦(يختار الطالب مقررين 

 المقرر الكود
Fre100 
Fre101 
Fre102 
Fre103 
Fre104 

 مدخل إلى الموسيقى
 مدخل إلى الفنون التشكيلية

 اإلرشاد السياحى
 الجرافيك والرسوم المتحركة

 لمسرحيةمدخل إلى الفنون ا

 
 المستوى الرابع

 :مقررات إجبارية للكلية : ًأوال 
 المقرر الكود

 ٤٠١علم

 ٤٠٢علم

 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته

 اإلعالم والتغيير االجتماعى

 :مقررات إجبارية للقسم : ًثانيا 
 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٤٠١صحف

 ٤٠٢صحف

 ٤٠٣صحف

 ٤٠٤صحف

 ٤٠٥صحف

 ٤٠٦صحف

 صحافة متخصصة

 ة مؤسسة صحفيةإدار

 إعالن صحفى

 بحث متخصص

 مبادئ إخراج صحفى

 مشروع التخرج
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 زيونــة وتليفــإذاع
 المقرر الكود

 ٤٠١ذاع

 ٤٠٢ذاع

 ٤٠٣ذاع

 ٤٠٤ذاع

 ٤٠٥ذاع

 )٢(إنتاج إذاعى وتليفزيونى 

 تكنولوجيا االتصال

 أفالم تسجيلية ووثائقية

 بحوث اإلذاعة والتليفزيون

 مشروع التخرج

  

 مــة وإعـــالنعالقـات عا

 المقرر الكود

 ٤٠١علن

 ٤٠٢علن

 ٤٠٣علن

 ٤٠٤علن

 االتصال التنظيمى

 إدارة الحمالت اإلعالنية

 العالقات العامة فى المجال التطبيقى

 مشروع التخرج

 :مقررات اختيارية : ًثالثا 
 )من داخل القسم( مقررات حتى التخرج ٥يختار الطالب 

 صحــافــة
 المقرر الكود

 ٤٠٧صحف

 ٤٠٨صحف

 ٤٠٩صحف

 ٤١٠صحف

 ٤١١صحف

 )٢(تحرير صحفى 

 )٢(تصوير صحفى 

 إخراج الجريدة

 إخراج المجلة

 أسس التصميم
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 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 ٤٠٦ذاع

 ٤٠٧ذاع

 ٤٠٨ذاع

 ٤٠٩ذاع

 ٤١٠ذاع

 إدارة مؤسسات إذاعية وتليفزيونية

 الحمالت اإلعالمية فى اإلذاعة والتليفزيون

 صصةالبرامج المتخ

 اإلخراج اإلذاعى والتليفزيونى

 اإلعالم الدولى فى اإلذاعة والتليفزيون

  

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٤٠٥علن

 ٤٠٦علن

 ٤٠٧علن

 ٤٠٨علن

 ٤٠٩علن

 اإلعالم الدولى

 العالقات العامة الدولية

 اإلبداع فى اإلعالن

 موضوع خاص فى العالقات العامة

 )٢(إنتاج مواد إعالمية 

 )من خارج القسم(

 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٤٠٧ذاع

 ٤٠٧علن

 الحمالت اإلعالمية فى اإلذاعة والتليفزيون

 اإلبداع فى اإلعالن
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 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 اإلبداع فى اإلعالن ٤٠٧علن

  

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٤٠٧ذاع 

 ٤١٠ذاع 

 المية فى اإلذاعة والتليفزيونالحمالت اإلع

 اإلعالم الدولى فى اإلذاعة والتليفزيون

 :المقررات الحرة : ًرابعا 
 حتى التخرج)  ساعات٦(يختار الطالب مقررين 

 المقرر الكود

Fre100 

Fre101 

Fre102 

Fre103 

Fre104 

 مدخل إلى الموسيقى

 مدخل إلى الفنون التشكيلية

 اإلرشاد السياحى

 رسوم المتحركةالجرافيك وال

 مدخل إلى الفنون المسرحية
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íèˆé×¨ý]<íÇ×Ö^e<Ý^ÃÖ]<ÝøÂý]<ífÃ�<

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦تم إنشاء شعبة اإلعالم باللغة اإلنجليزية ف^ى الع^ام الج^امعى 

^ى مج^^ال  ^راء ̂ف ^ة وخ̂ب ^ة م^^ن أس^^اتذة الكل̂ي ^ى الش^^عبة نخ̂ب ^دريس ̂ف ^وم بال̂ت وي̂ق

 .اإلعالم

^ى نظ^^ام الس^^ ^دريس ع̂ل ^ر اللغ^^ة تعتم^^د الش^^عبة ف^^ى ال̂ت اعات المعتم^^دة وتعت̂ب

 .اإلنجليزية لغة التدريس األساسية فى الشعبة

بع^د ) البك^الوريوس ف^ى اإلع^الم الع^ام(تمنح ش^عبة اللغ^ة اإلنجليزي^ة درج^ة 

 .إتمام ثمانية فصول دراسية بالكلية

أما بالنسبة لشروط القبول الخاصة بااللتح^اق بش^عبة اللغ^ة اإلنجليزي^ة فه^ى 

 -:كالتالى

  نس^^بة لدرج^^ة اختب^^ار اللغ^^ة اإلنجليزي^^ة الت^^ى حص^^ل عليه^^ا تحدي^^د

 .الطالب فى الثانوية العامة تقررها الكلية سنويا

  درجة٥٠(إجراء اختبار قبول للطالب الجدد من .( 

  وبعد إعالن أسماء الناجحين فى اختبار القبول يتع^ين عل^ى الطال^ب

 ح^ددها سداد المصروفات الدراسية للشعبة إلتمام عملية قبوله، وق^د

فى ك^ل ) اثنا عشر ألف جنيه (١٢٠٠٠مجلس جامعة القاهرة بمبلغ 

 .عام جامعى

                                                           

 ٢٠١٧/٢٠١٨  تم إصدار دليل خاص لطالب شعبة اللغة اإلنجليزية للعام. 
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9�:� ;03<= "�45  
l^ÃÚ^r×Ö<î×Âù]<‹×�]<àÚ<ì‚ÛjÃ¹]<ÝøÂý]<íé×ÓÖ<íé×}]‚Ö]<ívñøÖ<ğ̂ÏÊæ<

<ì�^ÚMNOV< 

الطالب المقيدون والمرخص لهم بتأدي^ة امتح^ان م^ن الخ^ارج والمس^تمعون 
 .تأديبى المبين فيما بعدخاضعون للنظام ال

<ì�^ÚMNPV< 
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعي^ة وعل^ى 

 :األخص

 .األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية -١

تعط̂ي^^ل الدرا̂س^^ة أو الت̂ح^^ريض عل̂ي^^ه أو االمت̂ن^^اع ال̂م^^دبر ̂ع^^ن حض^^^ور  -٢
 األخ^رى الت^ى تقض^ى الل^وائح الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعي^ة

 .بالمواظبة عليها

^افى ̂م^ع الش^^رف والكرا̂م^ة أو مخ^^ل بحس^^ن الس^^ير والس^^لوك  -٣ ̂ك^ل ف̂ع^ل يت̂ن
 .داخل الجامعة أو خارجها

كل إخ^الل بنظ^ام امتح^ان أو اله^دوء ال^الزم ل^ه وك^ل غ^ش ف^ى امتح^ان أو  -٤
 .شروع فيه

 .ديدهاكل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تب -٥

^رخيص  -٦ ^دون ̂ت ^ات داخ^^ل الجامع^^ة أو االش^^تراك فيه^^ا ̂ب ك^^ل تنظ^^يم للجمع̂ي
 .سابق من السلطات الجامعية المختصة

توز̂ي^ع الن̂ش^رات أو إص^^دار جرا̂ئ^د ̂ح^ائط بأ̂ي^ة ص^^ورة بالكل̂ي^ات أو ج̂م^ع  -٧
 .توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

فى مظاهرة مخالفة للنظ^ام االعتصام داخل المبانى الجامعية أو االشتراك  -٨
 .العام أو اآلداب
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<ì�^ÚMNQV< 

ًكل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو ش^روعا في^ه ويض^بط ف^ى حال^ة تل^بس  ً

^ه ̂م^ن لج̂ن^ة االمت̂ح^ان ويح^^رم ̂م^ن دخ^^ول  ^د أو ̂م^ن ي̂ن^وب ع̂ن يخر̂ج^ه العم̂ي

ًاالمتح^^ان ف^^ى ب^^اقى الم^^واد ويعتب^^ر الطال^^ب راس^^با ف^^ى جمي^^ع م^^واد ه^^ذا 

 .لس التأديباالمتحان ويحال إلى مج

أ̂م^ا ̂ف^ى األ̂ح^وال األخ^^رى فيبط^^ل االمت̂ح^ان ب̂ق^رار ̂م^ن مج̂ل^س التأد̂ي^ب أو 

^د منح^^ت  ^ت ̂ق ^ة إذا كا̂ن ^ه بط^^الن الدرج^^ة العلم̂ي ^ب عل̂ي ^ة ويتر̂ت مج̂ل^س الكل̂ي

 .للطالب قبل كشف الغش

<ì�^ÚMNRV< 

 :العقوبات التأديبية هى

 .التنبيه شفاهة أو كتابة -١

 .اإلنذار -٢

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية -٣

 ً.الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا -٤

 ً.الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا -٥

 .الحرمان من االمتحان فى مقرر أو أكثر -٦

وق^^ف قي^^د الطال^^ب لدرج^^ة الماجس^^تير أو ال^^دكتوراه لم^^دة ال تج^^اوز  -٧

 .شهرين أو لمدة فصل دراسى

 .إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر -٨

ًمن الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسياالفصل  -٩ ً. 

 .الحرمان من االمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر -١٠
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حرمان الطالب من القيد للماجس^تير أو ال^دكتوراه م^دة فص^ل دراس^ى  -١١

 .أو أكثر

 .الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى -١٢

الفص^^^ل الن̂ه^^ائى ̂م^^ن الجام̂ع^^ة ويب̂ل^^غ ̂ق^^رار الفص^^^ل إ̂ل^^ى الجام̂ع^^ات  -١٣

^ى األخ^^رى ^د أو التق^^دم إ̂ل ^ب للق̂ي ^ه ع^^دم ص^^الحية الطا̂ل ^ب عل̂ي  ويتر̂ت

 .االمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية

ويجوز األم^ر ب^إعالن الق^رار الص^ادر بالعقوب^ة التأديبي^ة داخ^ل الكلي^ة 

 .ويجب إبالغ القرارات إلى ولى أمر الطالب

وى ف^ى وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبي^ه الش^ف

 .ملف الطالب

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظ^ر ف^ى الق^رار الص^ادر بالفص^ل النه^ائى 

 .بعد مضى ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار

<ì�^ÚMNSV< 
وله^م توقي^ع العقوب^ات األرب^ع األول^ى : األساتذة واألس^اتذة المس^اعدون -١

^^اء ا ^^ع م^^^ن الط^^^الب أث̂ن ^^ادة الس^^^ابقة عم^^^ا ي̂ق ^^ى ال̂م ^^ة ̂ف ^^دروس المبي̂ن ̂ل
 .والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة

^ة -٢ ^د الكل̂ي ^ى الم^^ادة : عم̂ي ^ة ̂ف ^ى المبي̂ن ^ان األو̂ل ^ات الث̂م ^ع العقو̂ب ^ه توق̂ي و̂ل
السابقة، وفى حالة حدوث اض^طرابات أو إخ^الل بالنظ^ام يتس^بب عن^ه 
^ة  ^د الكل̂ي أو يخش^^ى م̂ن^ه ع^^دم انتظ^^ام الدراس^^ة أو االمتح^^ان ي̂ك^ون لعم̂ي

 فى المادة السابقة، على أن يعرض األمر توقيع جميع العقوبات المبينة
̂خ^الل أ̂س^بوعين ̂م^ن ̂ت^اريخ توق̂ي^ع العقو̂ب^ات ع̂ل^ى مج̂ل^س التأد̂ي^ب إذا 
كا̂ن^ت العقو̂ب^ة بالفص^^ل الن̂ه^ائى ̂م^ن الجام̂ع^ة، وع̂ل^ى ر̂ئ^يس الجام̂ع^ة 
بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذل^ك للنظ^ر ف^ى تأيي^د العقوب^ة أو 

 .إلغائها أو تعديلها
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توقي^ع جمي^ع العقوب^ات المبين^ة ف^ى الم^ادة الس^ابقة ول^ه : رئيس الجامعة -٣
عدا العقوبة األخي^رة، وذل^ك بع^د أخ^ذ رأى عمي^د الكلي^ة، ول^ه أن يمن^ع 
الطا̂ل^ب الم̂ح^ال إ̂ل^ى مج̂ل^س التأد̂ي^ب ̂م^ن د̂خ^ول أمك̂ن^ة الجام̂ع^ة ح̂ت^ى 

 .اليوم المحدد لمحاكمته

 .وله توقيع جميع العقوبات: مجلس التأديب -٤

<ì�^ÚMNTV< 

العقوبات ال^واردة ف^ى البن^د الخ^امس وم^ا بع^ده م^ن ال توقع عقوبة من 

^ادة  ^ا ه^^و ) ١٢٦(ال̂م ^ه في̂م ^ة وس^^ماع أقوا̂ل ^ب كل̂ي ^ق م^^ع الطا̂ل ^د التحق̂ي إال ب̂ع

منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه ف^ى س^ماع 

 .أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية

لتحقيق مع الطالب أن يكون وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب ل

 .ًعضوا فى مجلس التأديب

<ì�^ÚMNUV< 

القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبي^ة 

 .تكون نهائية) ١٢٧(ًوفقا للمادة 

^س  ^ا ̂م^ن مج̂ل ^رار الص^^ادر غياب̂ي ^ك تج^^وز المعارض^^ة ̂ف^ى ال̂ق ًو̂م^ع ذ̂ل

 الطال^ب أو ول^ى أم^ره التأديب وذلك فى خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى

^ى ش^^خص  ^ن إ̂ل ^ب الحض^^ور ق^^د أع̂ل ^ر الق^^رار حض^^وريا إذا ك^^ان ط̂ل ًويعت̂ب

 .الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول
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ÝøÂý]<íé×Óe<h^f�Ö]<íè^Â…<ì…]�c<

íèõ†Ö]V<

وضع معالم وخطة استراتيجية لألنش^طة الطالبي^ة للنه^وض بالجامع^ة 

خ األم̂ث^ل للط^الب لممارس^ة ال̂ب^رامج واألنش^طة إ̂ل^ى  المن^ا̂ت^وفيرم^ن خ^الل 

 .جانب العملية التعليمية

من هذا المنطلق يتم وضع برامج وأنشطة متنوعة لتحقي^ق االس^تخدام 

األمثل للموارد واإلمكانيات البشرية والمادية مع تط^وير ثقاف^ة التقي^يم حت^ى 

 .نصل إلى نظرية التنمية الشاملة

 .وع واإلبداع لدى طالب وشباب الجامعةالقدرة على االبتكار والتن

íÖ^‰†Ö]V<

^^وع مج^^^االت النش^^^اط  ^^ول الط^^^الب واتجاه^^^اتهم تت̂ن ^^وع م̂ي ًنظ^^^را لت̂ن

والب^^رامج ا̂س^^تجابة لحا̂ج^^اتهم وم̂ي^^ولهم ورغب^^اتهم ل̂ش^^غل أو̂ق^^ات ̂ف^^راغهم 

ً ومثالي^^ة الس^^تغالل طاق^^اتهم وإكس^^ابهم أفك^^ارا ومه^^ارات إيجابي^^ةبص^^ورة 

 .متنوعة ومنافسة شريفة

Í]‚âù]V<

  ممارسة األنشطة الطالبية هى البوتقة التى تساعد عل^ى التك^وين النفس^ى -

^ا إ̂ل^ى ج̂ن^ب ̂م^ع  ًواالجت̂م^اعى والوج^^دانى الس^^ليم ويس^^ير ̂ه^ذا الخ^^ط جن̂ب

 .التكوين العلمى

  األنشطة تساعد عل^ى إع^داد جي^ل ق^ادر عل^ى القي^ادة والق^درة عل^ى اتخ^اذ -

 .القرار

^^^ة- ^^^ى كا̂ف ^^^ة ̂ف ^^^ة وص^^^^قل الموا̂ه^^^ب المختل̂ف ^^^ة..  المج^^^^االت  تنم̂ي .. الثقاف̂ي
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 .الخ.. الجوالة.. األسر.. الفنية.. االجتماعية

 .  زيادة الوعى الثقـافى االجـتماعى الدينى الرياضى والتفكير العلمى-

  إتاحة الفرصة للطالب للتقارب والتع^ارف بأعض^اء هيئ^ة الت^دريس ع^ن -

 .طريق ممارسة األنشطة واالستفادة من خبراتهم

ًلمنا̂س^^ب العل̂م^^ى ب^^احتواء م̂ش^^اكل الطا̂ل^^ب وحل̂ه^^ا ماد̂ي^^ا،   تهيئ^^ة ال̂ج^^و ا-

ًومعنويا، واجتماعيا ً. 

 :  تمارس األنشـطة بإدارة رعـاية الشباب من خالل اللجان اآلتية-

 اللج^^^ـنة – اللج^^^ـنة االجتماعي^^^ة – اللج^^^ـنة العلمي^^^ة –اللج^^^ـنة الثقافي^^^ة 

 . لجنة األسـر– لجـنة الجوالة – اللجـنة الفنية –الرياضية 

íéÊ^ÏnÖ]<íßr×Ö]V<

  إظ̂ه^^ار الموا̂ه^^ـب األدب̂ي^^ة ع̂ن^^د ال̂ط^^الب ̂ف^^ى ال̂ش^^عر واإلل̂ق^^اء والز̂ج^^ل -

 .والقصة القصـيرة والمقـال والكتـابة الصحـفية ومجالت الحائط

 .  إقامة المسابقات الثقافية المختلفة-

 .  إقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم-

 .  إقامة ندوات ثقافية لشخصيات عامة وبارزة-

 .  إقامة معارض مجالت الحائط ومعارض للكتاب-

 .  االشتراك فى المسابقات الثقافية على مستوى الجامعة-

íéÛ×ÃÖ]<íßr×Ö]V<

ت̂خ^تص ̂ه^ذه اللج̂ن^ة بع̂ق^د المحاض^^رات العلم̂ي^ة وع̂م^ل دورات علم̂ي^ة 

وتوفير التدريبات للطالب خارج الكلية من أجل تقوية المهارات اإلعالمي^ة 

 .عند الطالب
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]<íßr×Ö]íéÂ^Ûjq÷V<

 : الخدمات االجتماعية-

 . تسديد الرسوم الدراسية-١

 . توزيع كتب الدعم-٢

 . تسديد رسوم المدينة الجامعية-٣

 . صرف مساعدات مادية-٤

 :  النشاط االجتماعى-

 . مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية-١

 . مسابقة البحوث االجتماعية-٢

 .لى مستوى الكلية مسابقة الشطرنج ع-٣

 . حملة التبرع بالدم-٤

 . رحالت ترفيهية-٥

íé•^è†Ö]<íßr×Ö]V<

^^^زين رياض^^^^يا فرص^^^^ة  ًتعط^^^^ى ل̂ه^^^واة ممارس^^^^ة الرياض^^^^ة أو المتم̂ي

 :للمشاركة، وهى قسمين

 .مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد:   ألعاب جماعية-

المالك̂م^^ة م̂ث^^ل ̂ت^^نس الطاو̂ل^^ة واال̂س^^كواش وال̂س^^باحة و:   أل̂ع^^اب فرد̂ي^^ة-

... والمص^^^ارعة وك̂م^^ال األج̂س^^ام والكو̂ن^^غ ̂ف^^و والتايكو̂ن^^دو والكارات̂ي^^ه

 .وغيرها
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íéßËÖ]<íßr×Ö]V<

^تم :   النش^^اط المس^^رحى- ^ل و̂ي ^ة ف^^ى التمث̂ي ^ة المواه^^ب الفن̂ي اكتش^^اف وتنم̂ي

^ة ̂ف^ى  ^ق المس^^رح وع̂م^ل ع^^روض مس^^رحية قص^^يرة وطوي̂ل ت̂ك^وين فر̂ي

 .المسابقات والمهرجانات المختلفة

 .لغناء الفردى والجماعى والعزف الفردى والكورالكا:   المنوعات-

كالرسم والزخرفة واألش^غال الفني^ة والتص^وير الزيت^ى :   الفنون التشكيلية-

^ارات  ^ة للم̂ه ^ة وإقا̂م^ة ورش فن̂ي والفو̂ت^وغرافى وتنظ^^يم الم̂ع^ارض الفن̂ي

 .المتنوعة

íÖ]ç¢]<íß¢V<

لف^ة وتختص بالتدريب على مهارات الجوالة والمهارات الكشفية المخت

^^اء  ^^يم أص^^^ول ب̂ن ^^ة وتع̂ل ^^ادئ اإلس^^^عافات األول̂ي ^^يم م̂ب ^^ات وتع̂ل ^^ين والب̂ن للب̂ن

 .المخيمات وإقامة المعسكرات

†‰ù]<íß¢V<

 اإلشراف على إجراءات تشكيل واعتماد األسر الجديدة وإعادة تشكيل األسر -١

 .القديمة

 اإلشراف على جميع أنشطة األسر من ندوات ثقافية ونشاط اجتماعى -٢

 .يارات خيريةورحالت وز

 ممارسة جميع األنشطة المتنوعة بما يتفق مع ضوابط الئحة النشاط -٣

 .الطالبى
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ÝøÂý]<íé×Ò<ífjÓÚ 

تمتلك الكلية مكتب^ة علمي^ة متخصص^ة ومتمي^زة تق^ع ف^ي ال^دور الث^انى 

م^^ن مب̂ن^^ى الكلي^^ة، وتنق̂س^^م المكت̂ب^^ة إل^^ى ̂ق^^اعتين لإلط^^الع، تض^^^م األو̂ل^^ى 

 والدوريات والكتب األجنبية، وتضم الثاني^ة المقتنيات من الرسائل الجامعية

الك̂ت^^ب وا̂ل^^دوريات العرب̂ي^^ة، وأع̂م^^ال ال̂م^^ؤتمرات العلم̂ي^^ة، و̂ه^^ي مقص^^^د 

 ٧٢للطلبة والباحثين م^ن داخ^ل مص^ر وخارجه^ا، وتض^م أم^اكن تس^توعب 

 .طالبا في وقت واحد في القاعتين

وتقدم المكتبة للباحثين عدة خدمات وهي االط^الع عل^ى مقتنياته^ا م^ن 

^ة الك ^ة للط^^الب وأعض^^اء هي̂ئ ^ة، واالس^^تعارة الخارج̂ي ̂ت^ب والرس^^ائل العلم̂ي

 . التدريس والهيئة المعاونة

وهي مزودة بأربع ماكينات تصوير حديث^ة أس^همت ف^ي فاعلي^ة خدم^ة 

 . التصوير من الكتب والدوريات والرسائل

وقد قامت المكتبة بعمل مسح رقمي للرسائل العلمية الخاص^ة بالكلي^ة، 

^ى اآلن، وتت^^يح خدم^^ة ١٣٠٤رس^^ائل المرقمن^^ة ووص^^ل ع^^دد ال  رس^^الة ح̂ت

 ٨عب^^ر )  ورق^^ة٥٠بح^^د أقص^^ى (االط^^الع والنس^^خ الرقم^^ي م^^ن الرس^^ائل 

 .أجهزة كمبيوتر

 ١٠ًكما تتيح خدمة البحث في اإلنترنت وقواعد البيانات مجان^ا، عب^ر 

 .أجهزة كمبيوتر

الل والمكتبة مشتركة ف^ي قواع^د البيان^ات االلكتروني^ة المتاح^ة م^ن خ^

، وبال̂ت^^الي ت̂ت^^يح eg.edu.eul.wwwمو̂ق^^ع ̂ش^^بكة الجام̂ع^^ات المص^^^رية، 

اال̂ط^الع ع̂ل^ى قوا̂ع^د البيا̂ن^ات العالم̂ي^ة ال̂ت^ي ̂ت^م اال̂ش^تراك ب̂ه^ا ̂ع^ن طر̂ي^ق 

 .المجلس األعلى للجامعات
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ك̂م^ا قا̂م^ت ̂م^ؤخرا بإ̂ع^ادة إدخ^^ال ̂ك^ل مقتنيات̂ه^ا ̂ف^ي الف̂ه^رس الموح^^د 

 . مجلس األعلى للجامعات المصريةالتابع لل

وتض^^م المكتب^^ة مقتني^^ات متمي^^زة ومتخصص^^ة ف^^ي مج^^االت اإلع^^الم 

ومختل^^ف العل^^وم االجتماعي^^ة واإلنس^^انية، وتح^^رص الكلي^^ة عل^^ى تح^^ديث 

 ١٧١٧٨محتوياتها وإمدادها بالكتب الجدي^دة س^نويا، ويبل^غ ع^دد مقتنياته^ا  

اللغ^ة اإلنجليزي^ة، كم^ا  نس^خة كت^اب ب٦٦٨٠نسخة كت^اب باللغ^ة العربي^ة، و

 ر̂س^الة دك̂ت^وراة بالل̂غ^ة ٢٣ ر̂س^الة دك̂ت^وراة بالل̂غ^ة العرب̂ي^ة، و١١٢٥تض^^م 

 رس^^^^الة ٣٨ رس^^^^الة ماجس^^^^تير باللغ^^^^ة العربي^^^^ة، و٢٠١٤اإلنجليزي^^^^ة، و

^ة م^^ن بينه^^ا  ماجس^^ـتير باللغ^^ة اإلنجليزي^^ة، وع^^دة دوري^^ات ومج^^الت علم̂ي

وث ال^رأي الع^ام، المجلة المصـرية لبحوث اإلعالم، والمجلة المصرية لبح^

والمجالت العلمية ألقس^ام الكلي^ة الثالث^ة، وأع^داد م^ن دوري^ات أخ^رى مث^ل 

البحوث اإلعالمية بجامعة األزهر، ومجلة الدراسات اإلعالمي^ة، ومج^الت 

كلي^^ات اآلداب بج^^امعتي الزق^^ازيق والمني^^ا، ومجل^^ة كلي^^ة التربي^^ة بجامع^^ة 

 .  مؤتمراتوكذلك عدد كبير من أعمال ال. المنصورة، وغيرها

و̂ي^دير المكت̂ب^ة وي̂ش^رف علي̂ه^ا فر̂ي^ق متخص^^ص ̂ف^ى م̂ج^ال المكت̂ب^ات 

ًوتكنولوج̂ي^ا المعلو̂م^ات مؤ̂ه^ل علم̂ي^ا ومهن̂ي^ا ع̂ل^ى م̂س^توى ̂ع^ال، وب̂ع^ض  ً

أفراده يحمل^ون درج^ة الماجس^تير ف^ى تخص^ص المكتب^ات أو ف^ى تخص^ص 

 .اإلعالم
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ÝøÂý]<íé×Ò<l^âçè�çj‰]<

  استوديوهات قسم اإلذاعة والتليفزيون-١

 جيهان رشتى. د. استوديو أ-٢

ğ÷æ_<VáçèˆËé×jÖ]æ<íÂ]ƒý]<ÜŠÎ<l^âçè�çj‰_<

 أستوديو تليفزيون) ١(أستوديو إذاعة و) ٢(ويشمل عدد 

 One man Show  أستوديو-أ 

  وفي^^ه يك^^ون الم^^ذيع ه^^و الق^^ائم بالعم^^ل الفن^^ى م^^ن تس^^جيل الص^^وت ل^^ه -

 .وللضيوف وإدارة الحوار وعمل المونتاج

رامج إذاعة إعالم أون الين من هذا األستوديو وتذاع على   ويتم تسجيل ب-

 .النت

  استوديو اإلذاعة-ب

  يحتوى على حجرة كنت^رول لل^تحكم بالتس^جيالت والم^دخالت والمونت^اج -

 .ًالصوتى ويحتوى أيضا على البالتوه ويجلس فيه المذيع والضيوف

 : استوديو التليفزيون-جـ

 :يتكون من بالتوه وكنترول

 م̂م^ا ي̂ت^يح ت̂س^جيل ̂ب^رامج تليفزيون̂ي^ة ون̂ش^رات ٢م١٥٠̂ت^وه م̂س^احة   البال-

^^اميرات التص^^^وير  ^^ى ̂ك ^^وه ع̂ل ^^وى البال̂ت ^^دراما ويح̂ت ^^ار وب̂ع^^ض ا̂ل أخ̂ب

 .والميكرفونات وشبكة إضاءة معلقة فى السقف

^^ى الك^^^اميرات واإلض^^^اءة - ^^تحكم ̂ف ^^ه أجه^^^زة التس^^^جيل وا̂ل ^^رول و̂ب   الكن̂ت

 .HDومدخالت المؤثرات الرئيسة وجودة الصورة 
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 : وحدة التصوير الخارجى-د

 كاميرا تصوير خارجى مختلفة األنواع لتدريب كافة ٢١تحتوى على 

المستويات م^ن المس^توى الث^انى حت^ى المس^توى الراب^ع وإنت^اج مش^روعات 

الت̂خ^^رج وي̂ش^^مل جم̂ي^^ع الم̂س^^تلزمات الخاص^^^ة بالتص^^^وير ال̂خ^^ارجى ̂م^^ن 

 .ميكرفونات وحوامل وإضاءة

ğ̂éÞ^m<V_<çè�çj‰_J�<Jîj�…<á^ãéq<

، HDأستوديو جديد بالدور الرابع بالكلية عل^ى أح^دث مس^توى ج^ودة 

يحتوى على أستوديو تليفزيون وأستوديو إذاعة وغرفة للمراقبة، ووحدتين 

 .للمونتاج التليفزيونى والصوتى

وهو يضارع االستديوهات المستخدمة للب^ث التليفزي^ونى ف^ى القن^وات 

سكاى (إلعالمى للكلية، ونفذته  لالستثمار اظبىالفضائية، أهدته شركة أبو 

^دكتورة ) Sky News Arabicن̂ي^وز عرب̂ي^ة  ًتخل̂ي^دا ̂ل^ذكرى األ̂س^تاذة ا̂ل

 . عميدة الكلية األسبق–جيهان أحمد رشتى / الراحلة

ويقع على عاتق اس^تديوهات كلي^ة اإلع^الم ع^بء ت^دريب ط^الب قس^م 

 على اإلذاعة والتليفزيون من المستوى الثانى وحتى المستوى الرابع عالوة

إع^الم (إعداد البرامج والمواد اإلعالمية التى ي^تم بثه^ا عب^ر القن^اة اإلذاعي^ة 

^ة ̂م^ن ) أون ال̂ي^ن ال̂ت^ى ت̂ب^ث ع̂ب^ر االنتر̂ن^ت، وال̂ب^رامج وال̂م^واد التليفزيون̂ي

الت^ى تب^ث عب^ر موق^ع يوتي^وب، وي^تم إنت^اج ) TVإعالم (القناة التليفزيونية 

 .كل هذه البرامج بأيدى طالب الكلية
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ÓÖ]<ØÚ^ÃÚíé×ÓÖ^e<†içéfÛ<

 )١( معمل كمبيوتر قسم العالقات العامة واإلعالن رقم -١

 :  عدد األجهزة بالمعمل-

 أجهزة ١٠ (P4) 390 Dell. 

 أجهزة ٥ (P4) 360 Dell. 

 أجهزة ٥ Apple (M). 

 )٢( معمل كمبيوتر قسم العالقات العامة واإلعالن رقم -٢

 :  عدد األجهزة بالمعمل-

 أجهزة ٩ (Cori5) Icon. 

 أجهزة ٥ (Cori5) Sico. 

  يستخدم معمل قسم العالقات فى إتمام العمل الخ^اص بتس^جيل المق^ررات -
 .لطلبة الكلية بمختلف المستويات الدراسية الفصلين األول والثانى

  يستخدم معملى القسم ف^ى ت^دريب الطلب^ة م^ن خ^الل سكاش^ن م^ادة من^اهج -
ة الثانية وذلك بناء عل^ى البحث للفرقة الثالثة وسكاشن الفوتوشوب للفرق

جداول التدريب المقررة من قبل رئيس القسم والمش^رف عل^ى الت^دريب 
 .بالقسم

ف^ى ) ٢(  يتم تقديم سكاشن م^ادة الص^حافة االلكتروني^ة وذل^ك بمعم^ل رق^م -
 .الفصلين األول والثانى

  يتم السماح لطلبة الكلية بالدخول على اإلنترنت لعم^ل األبح^اث المكلف^ين -
 .ن قبل أساتذة القسمبها م

  ̂ي^تم ع̂ق^د اجتما̂ع^ات م̂ش^روعات الت̂خ^رج الخاص^^ة بطل̂ب^ة الفر̂ق^ة الراب̂ع^ة -
 .بالقسم بحضور األساتذة ومعاونيهم المسؤولين عن المشروعات
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  كما يتم عمل المشروعات على أجهزة معمل^ى القس^م وتحميله^ا لعرض^ها -
 .فى مهرجان عرض المشروعات

 (Final Cut) معمل الكمبيوتر المتطور -٣

 Final cut جه^از أب^ل م^زود ببرن^امج ١٥  بالدور األول ويحت^وى عل^ى -
 .لعمل المونتاج النهائى على تسجيالت الفيديو

 )آبل ماكنتوش( معمل اإلخراج الصحفى -٤

  وهو معمل متطور يتبع قسم الصحافة لعم^ل ت^دريبات الطلب^ة عل^ى تنفي^ذ -
 .جريدة صوت الجامعة

ÝøÂý]<íé×Ò<íÃfŞÚ<

تبر مطبعة كلية اإلع^الم إح^دى اإلمكاني^ات المتمي^زة بالكلي^ة، وفيه^ا تع
يتم تدريب طالب قسم الصحافة على طباعة جري^دة ص^وت الجامع^ة، وي^تم 

مجل^ة بح^وث اإلع^الم ومجل^ة بح^وث : ًأيضا طباعة المجالت العلمية للكلي^ة
 الص^حافة،: الرأى العام عالوة على طب^ع المج^الت العلمي^ة لألقس^ام الثالث^ة

^^تم طباع^^^ة  ^^ات العام^^^ة واإلع^^^الن، كم^^^ا ̂ي ^^ون، والعال̂ق واإلذاع^^^ة والتليفز̂ي
مطبوع^^^ات الم^^^ؤتمرات والن^^^دوات العلمي^^^ة للكلي^^^ة، وك^^^ذلك المطبوع^^^ات 

 .الخاصة بإدارات الكلية المختلفة

ماكين^ة : ويوجد بالمطبعة ماكينات ومع^دات م^ن ط^رازات حديث^ة مث^ل
^اس ٢طباع^^ة أوفس^^ت  ^ون م̂ق /٢ ̂ل

^رخ ١ ^دلبرج ما) س^^م٧٠×٥٠( ̂ف رك^^ة ها̂ي
المانى الصنع وهى من أحدث الطرز وي^تم طباع^ة جري^دة ص^وت الجامع^ة 
عليها كما يمك^ن له^ذه الماكين^ة طباع^ة المطوي^ات والملص^قات واإلعالن^ات 

 لون على فرخ ال^ورق ف^ى ٢الملونة وتتميز هذه الماكينة بإمكانيتها لطباعة 
ن على الظهر ف^ى الدورة الواحدة أو طباعة لون على وجه فرخ الورق ولو

 .نفس الدورة
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ًويوجد أيضا ماكينات طباعة صغيرة لون واحد بأقصى مقاس للورق 

 .سم ويتم عليها طباعة الصفحات الداخلية للمجالت العلمية٤٠ × ٣٠

كما يوج^د بع^ض المع^دات المعاون^ة مث^ل مق^ص ال^ورق وه^و ص^ناعة 
^ة ال̂ع^املين عل̂ي^ه، وماكي̂ن^ة  ج̂م^ع وث̂ن^ي ألمان̂ي^ة ̂م^زود بوح^^دات أ̂م^ان لحما̂ي

 ورق^ة، وتدبيس^ها م^ن النص^ف ١٣مالزم الورق، ويمكنها جمع وطى حتى 
 .فى وقت واحد

ًويدير المطبعة مجموعة م^ن الع^املين الم^دربين ت^دريبا علمي^ا ومهني^ا  ً ً

 .ًفائقا لتنفيذ أى مطبوعات بسرعة فائقة وجودة عالية

íÃÚ^¢]<lç‘<ì‚è†q:<

كليات حيث يقوم الطالب تعد المختبر العملى لطالب قسم الصحافة بال
من المستوى الثانى وحتى المستوى الرابع بتحري^ر جمي^ع الم^واد الص^حفية 
^تظم ص^^دور  ^ى أعم^^ال اإلخ^^راج الص^^حفى، وق^^د ا̂ن ^دة، باإلض^^افة إ̂ل بالجر̂ي

 حت^^ى اآلن ٢٠١٤الجري^^دة خ^^الل الس^^نوات ال^^ثالث األخي^^رة م^^ن أكت^^وبر 
ش^بابية ف^ى مختل^ف بق^اع ًأسبوعيا، وتهتم بكل ما يتعلق بالبيئ^ة الجامعي^ة وال

مصر، ويتولى أساتذة قسم الصحافة وأعضاء الهيئة المعاونة مهمة ت^دريب 
^ات  ^ى األخالق̂ي ^اظ ع̂ل الط^^الب وص^^قل مه^^اراتهم الص^^حفية ف^^ى إط^^ار الح̂ف

 .والقيم المهنية والمجتمعية

ويتم طباعة الجريدة باأللوان طباعة فاخرة فى مطبعة الكلي^ة كم^ا ي^تم 
لفنية واإلخراجي^ة ف^ى معم^ل الكمبي^وتر المخص^ص إجراء بعض العمليات ا
 .ويتم إصدارها فى مجلدات سـنوية. لذلك والملحق بالمطبعة
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íé×Ó×Ö<íÃe^jÖ]<”^¤]<Äe^ŞÖ]<l]ƒ<l]‚uçÖ]æ<ˆÒ]†¹]<

EM<DÝ^ÃÖ]<ï_†Ö]<pçw<ˆÒ†Ú<

م كو̂ح^دة علم̂ي^ة بحث̂ي^ة ١٩٨٢تأس^س مر̂ك^ز ب̂ح^وث ا̂ل^رأى ال̂ع^ام ̂ع^ام 
ي^ة اإلع^الم بجامع^ة الق^اهرة والمرك^ز ل^ه تدريبية ذات ط^ابع خ^اص تتي^ع كل

 .كيانه المستقل من النواحى الفنية والمالية واإلدارية

تتمثل رسالة مركز بحوث الرأى الع^ام بكلي^ة اإلع^الم جامع^ة الق^اهرة 
ً المص^^رى العرب^^ى اعتم^^ادا عل^^ى اإلمكان^^ات المتاح^^ة المجتم^^عف^^ى خدم^^ة 

ية بقضايا الجماهير م^ن والتعاون المستمر مع الوزارات والمؤسسات المعن
 :خالل إجراء البحوث والدراسات ويمكن تلخيص اهتمامات المركز فى

  إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول مختلف الموض^وعات السياس^ية -
واالقتصادية واالجتماعي^ة المتعلق^ة ب^المجتمع المص^رى بص^فة خاص^ة، 

 .نةوقياس اتجاهات الرأى العام نحو القضايا الحيوية الراه

  تبادل اآلراء العلمية من خالل عقد الم^ؤتمرات والن^دوات وورش العم^ل -
التخصص^^^ية والمحاض^^^رات الهادف^^^ة الت^^^ى تبح^^^ث ف^^^ى الموض^^^وعات 

 .المتصلة بعمل المركز واهتماماته البحثية

  الم̂س^اهمة بفاعل̂ي^ة ̂ف^ى تط^^وير الم̂ه^ارات الوظيف̂ي^ة لل̂ك^وادر البحث̂ي^ة ̂ف^ى -
 .البرامج التدريبية المكثفةمجال الرأى العام من خالل عقد 

يت̂ع^اون مر̂ك^ز ب̂ح^وث ا̂ل^رأى ال̂ع^ام ̂م^ع العد̂ي^د ̂م^ن الهي̂ئ^ات والج̂ه^ات 
ك^^^األهرام، واألخب^^^ار، (المؤسس^^^ات الص^^^حفية القومي^^^ة : المص^^^رية مث^^^ل

والمجلس القومى للسكان، والجه^از المرك^زى للتعبئ^ة العام^ة ) والجمهورية
 وص^ندوق المب^ادرات واإلحصاء، وأكاديمي^ة البح^ث العلم^ى والتكنولوجي^ا،

 التنمي^ة الثقافي^ة، ومرك^ز المعلوم^ات ودع^م اتخ^اذ الق^رار وصندوقالبيئية، 
خاص^ة تل^ك التابع^ة لألم^م (التابع لمجلس الوزراء، وبعض الهيئات الدولي^ة 

 ).المتحدة ومنظماتها المتخصصة
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^وان  ^ة نص^^ف س^^نوية بع̂ن ^ة محك̂م ^ة علم̂ي ^وم المر̂ك^ز بإص^^دار دور̂ي ي̂ق
تق^دم بح^وث أكاديمي^ة رص^ينة ف^ى "  ال^رأى الع^امثلبح^والمجلة المصرية "

 .مجال اإلعالم واالتصال بالجماهير

ˆÒ†¹]<^ãe<Ý^Î<îjÖ]<íŞ�Þù]<àÚ<tƒ^´V<

 لنقا̂ب^^ة الص^^^حفيين ض^^^من فعال̂ي^^ات احتفال̂ه^^ا باليوب̂ي^^ل مقد̂م^^ةدرا̂س^^ة 
مح^ددات عالق^ة الجمه^ور بالص^حف المص^رية واتجاهات^ه "الماسى بعنوان 

 .م٢٠١٦نحوها فى 

دور اإلع^^الم ̂ف^ى معالج^^ة " ̂م^ع الب̂ن^ك المر̂ك^زى ع^^ن ت̂ع^اونبالبح^^ث 
 .م٢٠١٧فى الفترة من يناير حتى مارس " قضايا اإلصالح االقتصادى

دورة تدريبية للعاملين بوحدة قياس الرأى العام بمجل^س الن^واب ح^ول 
 .م٢٠١٥"  وأساليب قياسهالعامالرأى "

" ٢٠١٥ن اإلع^الم وبرلم^ا"نظم المركز ن^دوة علمي^ة موس^عة بعن^وان 
^ان  ^ابى والتش^^ريعى لبرل̂م ^دور الر̂ق ^ا ا̂ل ^اقش في̂ه ^ة ٢٠١٥و̂ن ^يم التغط̂ي ، وتق̂ي

 .٢٠١٥اإلعالمية النتخابات برلمان 

اإلع^الم وال^وعى الت^أمينى وال^رأى "نظم المركز ورشة عم^ل بعن^وان 
 بالت̂ع^اون ̂م^ع ̂ش^ركة مص^^ر القابض^^ة لل̂ت^أمين ̂ف^ى وخ̂ب^راتت̂ج^ارب " ال̂ع^ام
 .م١٣/١٢/٢٠١٦

ف^^^^ى " ع^^^^الم والش^^^^ائعات وال^^^^رأى الع^^^^اماإل"نظ^^^^م المرك^^^^ز ن^^^^دوة 
 مجلس –م بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٢٣/٢/٢٠١٧

 .الوزراء

EN<DîÚøÂý]<t^jÞý]æ<ÐémçjÖ]æ<gè…‚jÖ]<ˆÒ†Ú<

 ليس^اهم ̂ف^ى إع^داد إعالم̂ي^ين متمي^زين ̂ف^ى ١٩٨٩أنش^ئ المرك^ز ̂ع^ام 
^ى التعام^^ل م^^ ^ديهم الكف^^اءة والق^^درة ع̂ل ^ف التخصص^^ات ̂ل ع متطلب^^ات مخت̂ل

 :المجال اإلعالمى وتطوراته، وذلك باإلضافة إلى
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 ) مرئية- مسموعة –مطبوعة ( إنتاج مواد إعالمية -١

 . إعداد مواد إعالمية ذات طابع تعليمى وتدريبى للمؤسسات المختلفة-٢

 . العمل على التوثيق اإلعالمى للبحوث والدراسات واألنشطة اإلعالمية-٣

^^^دريب اإل-٤ ـ^^^^ـر  تط^^^^ـوير ال̂ت ـ^^^^ـات داخ^^^^ـل مص عالم^^^^ى لك^^^^ـافة المؤسس

 .وخارجها

يس^^تعين المرك^^ز بمجموع^^ة متخصص^^ة م^^ن الخب^^راء ف^^ى مج^^ال الت^^دريب 

^^^ات  ^^^ا المعلو̂م ^^^ونى والص^^^^حفى وتكنولوج̂ي ^^^اج اإلعال̂م^^^ى والتليفز̂ي واإلن̂ت

 .والبحوث العلمية

^دريب  ^اج وال̂ت ^ة ̂ف^ى مج^^ال اإلن̂ت ^ات الكل̂ي ك̂م^ا يس^^تعين المر̂ك^ز بإمكان̂ي

حدث أستوديو تليفزيونى رقمى وغرف المونتاج الرقمي^ة التليفزيونى منها أ

 .وأستوديو للتسجيل الصوتى

 .باإلضافة لقاعة المؤتمرات المجهزة بالترجمة الفورية

îÚøÂý]<†èçŞjÖ]æ<gè…‚jÖ]<Ù^¥V<

ويخدم المركز طالب الكلي^ة وغي^رهم م^ن ط^الب الجامع^ات األخ^رى 

ها ̂ف^ى م̂ج^االت مت̂ع^ددة وخريج̂ه^ا ̂م^ن ̂خ^الل ا̂ل^دورات التدريب̂ي^ة ال̂ت^ى ي̂ق^دم

^^ة  ^^ى المج^^^االت اإلعالم̂ي ^^ار األخص^^^ائيين والممارس^^^ين ̂ف ^^دى ك̂ب ^^ى أ̂ي وع̂ل

 .وبأسعار فى متناول الطالب

 : التدريب على مهارات االتصال-١

 .  فن التعامل مع الجمهور-

 .  مهارات وفنون العالقات العامة-

 .  المراسم والبروتوكول-

 .  التسويق-
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 :م التدريب على فنون اإلعال-٢

 .  تخطيط الحمالت اإلعالمية-

 .  تصميم وإنتاج اإلعالن المطبوع-

 .  تصميم وتنفيذ اإلعالن التليفزيونى-

 .  المذيع المحترف-

 .  اإلخراج التليفزيونى-

 : دورات تدريبية متخصصة فى مجاالت مختلفة-٣

 .  دورات تدريبية فى التوثيق اإلعالمى-

 .عالمية  دورات تدريبية فى الترجمة اإل-

 web developer)  دورات تدريبي^^ة ف^^ى الكمبي^^وتر واإلنترن^^ت -

diploma – multimedia – auto cad – maya – 3d max-

civil diploma - spss) 

 .  دورات تدريبية فى إدارة األزمات-

 .  دورات تدريبية فى النقد الرياضى-

 .  اإلعالم االقتصادى-

 . مبنى الكليةويقع المركز فى الطابق الرابع من

EO<DÝøÂý]æ<ì_†¹]<l^‰]…�æ<pçw<ˆÒ†Ú<

 عل^ى ١٩٩٦يعمل المركز كوحدة ذات طابع خاص من^ذ اإلنش^اء ع^ام 

تحق̂ي^ق رؤ̂ي^ة ر̂س^الة الكل̂ي^ة ̂ف^ى د̂ع^م مكانت̂ه^ا وريادت̂ه^ا كوا̂ح^دة ̂م^ن أ̂ع^رق 

ًكليات اإلعالم فى العالم العربى، سعيا لتحقيق مكانة متميزة على المستوى 

 .الدولى
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]<íÖ^‰…ˆÒ†¹V<

فى إطار رؤية كلية اإلعالم يسعى المركز لتمكين الم^رأة للقي^ام ب^دور 

ًفعال فى خدمة المجتمع واإلسهام بتطوير قدراتها اإلعالمية والمهنية دعم^ا 

 .للتنمية

 :ومن أنشطة المركز خالل العام الماضى

 .٢٠١٦ مارس ٢٦إنجازات وطموحات : ندوة المرأة المصرية*  

ض^^من فعال̂ي^ات ال̂م^ؤتمر " الع̂ن^ف ض^^د ال̂م^رأة" بع̂ن^وان ما̂ئ^دة مس^^تديرة*  

 .٢٠١٦ مايو ٤-٣العلمى الدولى الثانى والعشرين 

ل̂ق^اء تعري̂ف^ى ̂ب^دورات األ̂م^م المت̂ح^دة ̂ف^ى إ̂ط^ار بوا̂ب^ة المعر̂ف^ة للتم̂ك^ين *  

للكتاب^ة " Her Storyقص^تها "االقتصادى للمرأة والمشاركة ف^ى حمل^ة 

 .٢٠١٦ ديسمبر ٣بموسوعة ويكبيديا 

دور اإلعالم فى مكافح^ة ظ^اهرة التح^رش الجنس^ى والعن^ف ض^د "ة ندو*  

 يوم لمناهضة العنف ض^د ١٦بجامعة القاهرة ضمن فعاليات الـ " المرأة

 .المرأة

EP<DîËv’Ö]<p]�Ö]<ˆÒ†Ú<

 ً.األنشطة مجمدة حاليا

EQ<DíéÏèçŠjÖ]æ<íéÚøÂý]<løÛ£]<„éËßiæ<ÜéÛ’i<íÖ^Òæ<

 وتعتمد فى عمله^ا ٢٠١٦ام هى وحدة ذات طابع خاص تم انشاؤها ع

^ات  ^ا قس^^م العال̂ق ^ل ب̂ه ^ى يح̂ف ^زة ال̂ت ^ة والمتم̂ي ^وادر البش^^رية المؤه̂ل ^ى ال̂ك ع̂ل

 :العامة واإلعالن، وينصب دورها فى

ًالقيام بالدراس^ات التس^ويقية طبق^ا الحتياج^ات الجه^ات الطالب^ة، والقي^ام ) أ (

بأبحاث ودراسات دورية ومستمرة لقي^اس اتجاه^ات الس^وق المص^رى 



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٧٤

^^ ^^د ̂ف ^^ى المج^^^االت التس^^^ويقية تف̂ي ^^رارات ̂ف ^^ة اتخ^^^اذ ال̂ق ى ترش^^^يد عمل̂ي

 .المختلفة

 .وضع الخطط التسويقية للعميل) ب(

تحري^ر النص^وص اإلعالني^ة، التص^ميم الفن^ى (تنفيذ الخط^ة اإلعالني^ة ) ج(

 ).لإلعالنات

 .التعاون مع العمالء فى مجال تدريب القوى البيعية لديهم) د(

 ب^رامج –إدارة األزم^ات (عامة التخصصية تخطيط برامج العالقات ال) هـ(

 إدارة العالقات الخارجية –المسئولية، إدارة العالقات بوسائل اإلعالم 

 إدارة األح^داث – إدارة العالقات ب^الموظفين – إدارة الشئون العامة –

 ).الخاصة

^^ة، وإدارة الس^^^معة ) و( ^^ة إلدارة الص^^^ورة الذهن̂ي ^^الت اإلعالم̂ي ^^ذ الح̂م تنف̂ي

 .للمنظمات

 ).التسويق االجتماعى( تخطيط وتنفيذ حمالت التوعية )ز(

 .تقديم االستشارات الفنية إلدارة األزمات) ح(

̂ت^وفير ̂ت^دريب عم̂ل^ى يكس^^ب ط^^الب قس^^م العال̂ق^ات العا̂م^ة واإلع^^الن ) ط(

^ة المه^^ارات التخصص^^ية المطلوب^^ة، وي^^ؤهلهم لاللتح^^اق بس^^وق  بالكل̂ي

 .العمل، والوفاء بمتطلباته

^ة ̂ف^ى إط^^ار األ̂ه^داف االس^^هام ̂ف^ى تط^^وي) ى( ^ة للكل̂ي ر المخرج^^ات التعليم̂ي

 .القومية المرجوة لهذه المرحلة فى مصر

 

<
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ì�ç¢]<ì‚uæ<

تستهدف الوحدة الوصول باألداء المؤسسى للكلي^ة إل^ى أعل^ى مس^توى 

^^ررات  ^^يم الط^^^الب للم̂ق ^^ة ̂م^^ن ̂خ^^الل رص^^^د تق̂ي ^^ة التعليم̂ي وتحق̂ي^^ق الفاعل̂ي

^ة ك^^ل فص^^ل دراس^^ى  ^ى نها̂ي ^تم ̂ف ^ذى ̂ي ^ب الدراس^^ية وا̂ل ^يم الطا̂ل ويش^^مل تق̂ي

. لمحت^^وى المق^^رر وأداء أس^^تاذ المق^^رر واإلمكاني^^ات التعليمي^^ة المس^^تخدمة

جماع^ة أص^دقاء (ويشارك الطالب فى أنش^طة الج^ودة التعليمي^ة م^ن خ^الل 

والتى يشرف عليها أحد أعض^اء هيئ^ة الت^دريس والت^ى ته^دف إل^ى ) الجودة

 .نشر ثقافة الجودة بين جميع طالب الكلية

ت وح^دة الج^ودة بمجه^ود كبي^ر م^ن خ^الل فري^ق العم^ل ال^ذى وقد قام^

تض^^مه وا̂ل^ذى ي̂ش^تمل ع̂ل^ى خ̂ب^رات متنو̂ع^ة ومتم̂ي^زة إل̂ع^داد م̂ل^ف الكل̂ي^ة 

للتقدم للحصول على االعتماد األك^اديمى م^ن الهيئ^ة القومي^ة لض^مان ج^ودة 

 .التعليم واالعتماد

îÛ×ÃÖ]<†�ßÖ]æ<l^ÂçfŞ¹]<ì‚uæ<

افة المطبوعات التى ت^تم بالكلي^ة م^ن تقوم الوحدة بالتجهيزات الفنية لك

 وا̂ل^^^دوريات وال̂م^^^ؤتمرات وال̂ن^^^دوات ودل̂ي^^^ل الطا̂ل^^^ب العلم̂ي^^^ةالم̂ج^^^الت 

وشهادات التكريم للطلب^ة لألقس^ام العلمي^ة كاف^ة، وك^ذلك جمي^ع التص^ميمات 

الخاصة باالحتفاليات والمؤتمرات وإعادة تجهي^ز المطبوع^ات بم^ا يتناس^ب 

^^ة، ويوج^^^د  بوح^^^دة المطبوع^^^ات والنش^^^ر العل̂م^^ى ̂م^^ع االتج^^^اه ال̂ع^^ام بالكل̂ي

 .مجموعة متميزة من اإلداريين والفنيين بما يتوافق مع طبيعة عملهم
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 ٧٦

ÐémçjÖ]æ<íÃe^j¹]<ì‚uæ<

^ة أع̂م^ال أحف>>ظ وتوثي>>ق الوح^^دة إ̂ل^ى تس^^عى ^ة ̂م^ن / د. كا̂ف ^د الكل̂ي عم̂ي

^دوات وم^^ؤتمرات  ^اح ̂ن ^ات وبروتوك^^والت، وافت̂ت ^ع اتفا̂ق اجتماع^^ات، وتوق̂ي

درات، وإصدار كتيبات تفصيلية ع^ن أه^م األنش^طة ومهرجانات، وتبني مبا

 م^^ن ̂خ^^الل متابع>>ة س>>>ير العملي>>ة التعليمي>>>ةواالنج^^ازات، باإلض^^افة إ̂ل^^ى 

ًالتقارير الدورية الواردة من وكاالت الكلية وإداراتها المختلف^ة، فض^ال ع^ن 

^د  ^ات العم̂ي ^ذ تكلي̂ف ^اده، وتنف̂ي ^ة ̂ف^ور انع̂ق ^س الكل̂ي ^رارات مج̂ل ^ذ ̂ق متاب̂ع^ة تنف̂ي

^ة، ̂ل^إلدارات المخ ^ذ واس>>تقبال أي>>ة ش>>كاوىتل̂ف ^ات حا̂ل^ت دون تنف̂ي  أو معو̂ق

 .األعمال المطلوبة مع محاولة ايجاد سبل لحلها

l]†³ö¹]<íÂ^Î<

^ة وأنش^^ئت ع^^ام  ^ى الكل̂ي ^ع م^^ن مب̂ن  وت^^م ١٩٩٥تق^^ع ف^^ى الط^^ابق الرا̂ب

 ٥ً مق̂ع^دا باإلض^^افة إ̂ل^ى ١٣٠ وتح̂ت^وى عل^ى ٢٠١٦تجدي^دها بالكا̂م^ل ̂ع^ام 

س^ت أجه^زة تكيي^ف ه^واء عالي^ة الق^درة مقاعد على المنصة، وهى م^زودة ب

^^ازى ع^^^رض  ^^اس الح^^^ائطى Data Showوج̂ه ^^ن الم̂ق ^^ع شاش^^^تين ̂م  ̂م

 لع^^رض الص^^ور للجالس^^ين عل^^ى LEDباإلض^^افة إل^^ى شاش^^ة تليفزيوني^^ة 

^ديم  ^ة ت̂ق ^ع إمكان̂ي ^د القاع^^ة بنظ^^ام ص^^وتى متط^^ور ̂م ^م تزو̂ي ^د ̂ت المنص^^ة، و̂ق

 .ترجمة فورية

^د ^ة وتس^^تخدم القاع^^ة الستض^^افة الم^^ؤتمر العلم^^ى ا̂ل ولى الس^^نوى لكل̂ي

 . من الندوات والفعاليات العلمية والثقافيةوغيرهاإلعالم 

ولحق بالقاع^ة الرئيس^ية قاع^ة المائ^دة المس^تديرة والت^ى تتس^ع لح^والى 

^^^ة ٢٥ ^^^ى تنظ^^^^يم ورش العم^^^^ل والجلس^^^^ات الفرع̂ي ً شخص^^^^ا، وتس^^^^تخدم ̂ف

 .للمؤتمرات واستضافة اجتماعات اللجان العلمية وغيرها

 



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٧٧

�A(�5 ���  �B�)C ?@�ء ?�<�ء � A#�D �0��-� �E� 
 الدرجة االسم م

 أستاذ د محمود ابراهيم خليل.أ ١

 أستاذ د شريف درويش مصطفى اللبان .أ ٢

 أستاذ د حسنى دمحم مرسى نصر.أ ٣

 أستاذ د السيد بخيت دمحم درويش.أ ٤

 أستاذ د جمال عبد العظيم احمد.أ ٥

 أستاذ د هشام عطية عبد المقصود .أ ٦

 استاذ د دمحم حسام الدين محمود .أ ٧

 استاذ د أمل السيد احمد متولى.أ ٨

 استاذ د سعيد دمحم الغريب ابراهيم  .أ ٩

 استاذ هناء فاروق صالح . د.أ ١٠

 استاذ متفرغ د عواطف محمـــد عبدالرحمن.أ ١١

 استاذ متفرغ د شاهيناز محمـــــد طلعت.أ ١٢

 استاذ متفرغ ــــــنديل د راجية احمد قـــ.أ ١٣

 استاذ متفرغ د محمود سليمان دمحم الحسيني علم الدين.أ ١٤

 استاذ متفرغ د ليلى دمحم عبد المجيد.أ ١٥

 استاذ متفرغ د نجوى كامل عبد الرحيم.أ ١٦

 استاذ متفرغ د اشرف محمود حسن صالح.أ ١٧

  متفرغاستاذ د ايناس دمحم ابو يوسف.أ ١٨

  متفرغأستاذ  سالم صالح د سليمان.أ ١٩

 استاذ مساعد محرز حسين محرز غالى. د ٢٠

 استاذ مساعد ماجدة عبد المرضى دمحم . د ٢١

 استاذ مساعد فاطمة الزهراء دمحم . د ٢٢

 استاذ مساعد منى عبد الوهاب ابو الوفا. د ٢٣

 استاذ مساعد نرمين نبيل عبد العزيز األزرق. د ٢٤



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٧٨

 استاذ مساعد ني عبدهللاإيمان دمحم حس. د ٢٥

 استاذ مساعد سهير عثمان عبد الحليم . د ٢٦

 استاذ مساعد سماح دمحم دمحمي سعد . د ٢٧

 مدرس كمال قابيل دمحم دمحم خضر .  د ٢٨

 مدرس سناء جالل عبد الرحمن.  د ٢٩

 مدرس احمد دمحم محمود ابراهيم . د ٣٠

 مدرس شيم عبد الحميد قطب . د ٣١

 مدرس انى دمحم دمحم على ه. د  ٣٢

 مدرس شرين سالمة السعيد . د ٣٣

 مدرس دمحم عبد الحفيظ الباز.د ٣٤

 مدرس سحر مصطفي عبد الغني. د ٣٥

 مدرس مارجريت سمير ساويرس. د ٣٦

 مدرس وائل دمحم دمحم العشرى . د ٣٧

 مدرس ايمن عبد الهادى سيد أحمد جاد الحق. د ٣٨

 مدرس باقى عثمان فكرى عبد ال.د ٣٩

 مدرس حنان عبد الفتاح بدر.د ٤٠

 مدرس سماح عبد الرازق الشهاوى. د ٤١

 مدرس شريف نافع ابراهيم نافع. د ٤٢

 مدرس سارة سعيد عبد المجيد المغربى . د ٤٣

 مدرس اسماء احمد ابو زيد عالم . د ٤٤

 مدرس نرمين عبد السالم دمحم . د ٤٥

 مدرس اهيم خالد زكي ابو الخير إبر. د ٤٦

 مدرس نيرمين عبد الغفار سليمان الصابر. د ٤٧

 مدرس رنا سمير احمد صديق. د ٤٨

 مدرس ياسمين دمحم محمود ابو العال . د ٤٩

 مدرس مارى منصور خيرى لبس . د ٥٠



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٧٩

 مدرس متفرغ ناهد احمد أبوالعـيون .د ٥١

 مدرس متفرغ حماد ابراهيم حامد  . د ٥٢

 مدرس متفرغ حمود هيبه دمحم منصور م. د ٥٣

 مدرس متفرغ عصام الدين سيد عبد الهادى. د  ٥٤

 مدرس مساعد عيد سعد السيد مقبول   ٥٥

 مدرس مساعد هند عبد الرحمن دمحم عبد المتجلى  ٥٦

 مدرس مساعد احمد دمحم ابراهيم عبد المقصود  ٥٧

 Eشعبة . مدرس م رحاب هاني جاد هللا مصطفي  ٥٨

 مدرس مساعد ل فهمى حبشىنانسى عاد ٥٩

 Eشعبة . مدرس م منة هللا ايهاب صالح الدين محمود ٦٠

 مدرس مساعد وسام دمحم عمر هندى  ٦١

 مدرس مساعد عائشة عصام احمد محمود الحداد  ٦٢

 مدرس مساعد اسماء احمد رمضان معوض احمد ٦٣

 مدرس مساعد اسراء دمحم كمال الزيني ٦٤

 مدرس مساعد كاملكريمة كمال طنطاوي  ٦٥

 Eشعبة . مدرس م رضوى سعد دمحم مبروك ٦٦

 مدرس مساعد شيماء مازن طلعت  ٦٧

 مدرس مساعد ياسمين صالح عبد الرحمن ٦٨

 مدرس مساعد عزة حسن توفيق عبدالرحمن المراكبي ٦٩

 مدرس مساعد ريهام عاطف عبد العظيم  ٧٠

 مدرس مساعد بسمة احمد عبود سعد همام  ٧١

 مدرس مساعد ميرة عز الدين السيد دمحمأ ٧٢

 Eمدرس مساعد شعبة  سارة شريف دمحم المشمشي ٧٣

 مدرس مساعد دينا طارق محمود عبدالحميد ٧٤

 مدرس مساعد ندى دمحم دمحم عبد الرحمن   ٧٥

 مدرس مساعد ندى جمال دمحم أحمد ٧٦



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٠

 مدرس مساعد دمحم خليل دمحم شديد ٧٧

 معيـد د النجارلميس متولي دمحم احم ٧٨

 Eمعيـد شعبة  نورهان هشام دمحم جالل الدين ٧٩

 معيـد الزهراء احمد رشاد طحون ٨٠

 معيـد دعاء عبد هللا حسن حسن الشربيني ٨١

 معيـد ضحى دياب عبد العزيز دياب ٨٢

 Eمعيـد شعبة  زهراء بدر محمود دمحم بدر ٨٣

 معيـد هناء حسين دمحم حسين العجمي ٨٤

 معيـد  جمال الشحات عبد العاطيميمي ٨٥

 معيـد دمحم وليد فتح هللا مصطفى بركات ٨٦

 معيـد رحاب عبد الوهاب عبد الكريم السعدنى ٨٧

 معيـد وداد حسين دمحمي علي ٨٨

 معيـد دمحم عبد الجليل داود ٨٩

 معيـد شيماء حسن عبد السالم السكرى ٩٠

 معيـد أحمد سرور جودة ٩١

 معيـد ىإسراء ذكى ذك ٩٢

 معيـد آالء ثروت ٩٣

 معيـد أسماء يحيى عبد السميع ٩٤
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 ٨١

A(�5 ���  �/0FG��-�  ��H8 A#�D �0��-� �E�� ء ?�<�ء�@? 
 الدرجة االسم م

 أستاذ د ايمن منصور احمد ندا.أ ١

 أستاذ د هويدا سيد على مصطفى .أ ٢

 أستاذ د هبة هللا بهجت على السمرى .أ ٣

 أستاذ ليمان عسران د صابر س.أ ٤

 أستاذ د وليد فتح هللا مصطفى بركات .أ ٥

 أستاذ د هشام محمود مصباح .أ ٦

 أستاذ د عادل عبد الغفار فرج خليل .ا ٧

 أستاذ د خالد صالح الدين حسن .أ ٨

 أستاذ ى حد امانى السيد فهمى احمد فهم.أ ٩

 أستاذ د شيماء ذو الفقار حامد زغيب .أ ١٠

 أستاذ رف جالل حسن  أشد.أ ١١

 أستاذ  عزة عبد العظيم دمحم احمدد.أ ١٢

 استاذ  عادل فهمى البيومي د.أ ١٣

 استاذ  وسام دمحم احمد نصر د.أ ١٤

 استاذ متفرغ د نسمة احمد يونس البطريق .أ ١٥

 استاذ متفرغ د سعيد دمحم السيد  .أ ١٦

 استاذ متفرغ د ماجي الحلواني حسين .أ ١٧

 استاذ متفرغ نى دمحم سعيد الحديدي د م.أ ١٨

 استاذ متفرغ د سامية احمد احمد علي .أ ١٩

 استاذ متفرغ د ابتسام ابو الفتوح احمد الجندي .أ ٢٠

 استاذ متفرغ د سلوى امام على دمحم.أ ٢١

 استاذ متفرغ د  فرج دمحم حافظ الكامل.أ ٢٢

 استاذ متفرغ د حسن عماد عبد المنعم مكاوي  .أ ٢٣

 استاذ متفرغ د سامي دمحم ربيع الشريف  .أ ٢٤

 استاذ متفرغ د عصام نصر محمود سليم .أ ٢٥



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٢

 استاذ متفرغ د دمحم محمود دمحم المرسى .أ ٢٦

 استاذ متفرغ د بركات عبد العزيز عبد هللا .أ ٢٧

 أستاذ متفرغ د جيهان يسرى حسين أبو العال .أ ٢٨

 مساعداستاذ  نشوة سليمان دمحم عقل. د ٢٩

 استاذ مساعد منى مجدى عبد المقصود. د  ٣٠

 استاذ مساعد األميرة سماح فرج. د ٣١

 استاذ مساعد صفا فوزى عبد هللا . د ٣٢

 استاذ مساعد بسنت مراد فهمى . د ٣٣

 متفرغ. استاذ م دمحم نبيل دمحم محمود طلب.  د ٣٤

 مدرس هانى دمحم ابو الفتوح الكنيسى. د ٣٥

 مدرس جابر صالح امل . د ٣٦

 مدرس زينب دمحم حامد حسن. د ٣٧

 مدرس نهى سمير طه محجوب. د ٣٨

 مدرس امانى رضا عبد المقصود. د ٣٩

 مدرس سالى دمحم احمد جاد. د ٤٠

 مدرس ياسمين احمد على حسن فؤاد . د ٤١

 مدرس داليا عثمان ابراهيم عثمان . د ٤٢

 سمدر هشام احمد عبد العاطى فايد . د ٤٣

 مدرس أريج دمحم فخر الدين فؤاد. د ٤٤

 مدرس السيد دمحم ابو شعيشع حسن . د ٤٥

 مدرس نشوى جمال بدر بدر. د ٤٦

 مدرس حسين خليفة حسن خليفة حسين. د ٤٧

 مدرس نهال عمر الفاروق بدوى. د ٤٨

 مدرس خالد جمال عبده. د ٤٩

 مدرس هدير محمود عبد هللا احمد . د ٥٠

 مدرس محمود عبد هللامروة . د ٥١

 مدرس مايسه السيد طاهر جميل. د ٥٢



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٣

 مدرس متفرغ دمحم  دمحم مهنى قناوي. د ٥٣

 مدرس مساعد مها دمحم رجب دمحم الوزير ٥٤

 مدرس مساعد دينا منصور محمود يونس خريبة ٥٥

 مدرس مساعد شيماء دمحم دمحم حسنين ٥٦

 مدرس مساعد نجالء دمحم حامد حسن  ٥٧

 Eشعبة . مدرس م ة هللا عبد الحميد سالم عبد الحميدمن ٥٨

 Eشعبة . مدرس م ريهام صالح عبد ربه احمد  ٥٩

 Eشعبة . مدرس م دينا مجدي موريس مرعي  ٦٠

 مدرس مساعد هبه فتحى حسانين دمحم على ٦١

 Eشعبة . مدرس م نرمين مراد دمحم صفي الدين أبو العز ٦٢

 Eشعبة . مدرس م لسواحمني عبد الستار إبراهيم ا ٦٣

 مدرس مساعد فاطمة أحمد عبد الغفار  ٦٤

 مدرس مساعد شيماء احمد ابراهيم دمحم عبد اللطيف ٦٥

 مدرس مساعد نيرة احمد المجد دمحم رشاد شبايك  ٦٦

 مدرس مساعد ايه دمحم على دمحم على ٦٧

 مدرس مساعد سهر احمد السيد احمد ٦٨

 مدرس مساعد عزيز حنفيجيهان عبد الحميد عبد ال ٦٩

 مدرس مساعد منة هللا حسين مأمون حسن ٧٠

 مدرس مساعد أمل جمال حسن عبد العظيم ٧١

 مدرس مساعد إلهام أبو زيد عشري دمحم ٧٢

 مدرس مساعد ساره فوزي احمد مصطفى ٧٣

 مدرس مساعد أميرة إسماعيل خالد إسماعيل خالد ٧٤

 مساعدمدرس  ريهام ود إسماعيل علي عوض  ٧٥

 مدرس مساعد ماهيتاب جمال عبد السالم   ٧٦

 مدرس مساعد أماني عزت إبراهيم عرنوس حجازي ٧٧

 Eمعيـد شعبة  اميرة محمود شعبان احمد ٧٨

 مدرس مساعد منى السيد أحمد عبد هللا ٧٩



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٤

 معيـد مريم بهجت جمال زكي جورجي ٨٠

 معيـد دينا تامر حسن مصطفى الصاوى ٨١

 Eمعيـد شعبة   حنا وهبهشيرى عصام ٨٢

 معيـد مروه مصطفى عوض حفنى ٨٣

 معيـد اية جمال سعد دمحم طلبه ٨٤

 Eمعيـد شعبة  ندى ايهاب ابراهيم دمحم مغاورى ٨٥

 معيـد نرمين أحمد عبد هللا ٨٦

 معيـد هالينا خالد الوصال ٨٧



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
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 ٨٥

A(�5 ���  ���8  ����� 2�$��� A#�D �E�� ء ?�<�ء�@? 
 الدرجة سماال م

 أستاذ د ايمان نعمان خليل جمعة  .أ ١
 أستاذ د بسيونى ابراهيم عبدالحليم حمادة .أ ٢
 أستاذ د حنان فاروق دمحم جنيد  .أ ٣
 أستاذ د سلوى دمحم يحي محمود العوادلى.أ ٤
 أستاذ د خيرت معوض عدالن عياد  .أ ٥
 أستاذ ثريا احمد البدوى . د.أ ٦
 أستاذ احمد عبد المغيث اشرف احمد . د.أ ٧
 استاذ نرمين زكريا اسماعيل خضر . د.أ ٨
 أستاذ متفرغ د علي السيد إبراهيم عجوة .أ ٩

 أستاذ متفرغ د راسم دمحم عبد الرحمن الجمال .أ ١٠
 أستاذ متفرغ د سامي السيد عبد العزيز .أ ١١
 أستاذ متفرغ د محمود يوسف مصطفى عبده.أ ١٢
 أستاذ متفرغ الرؤف دمحم طايع د سامى عبد .أ ١٣
 استاذ مساعد خالد شاكر احمد جاويش . د ١٤
 استاذ مساعد داليا دمحم عبد هللا محمود. د ١٥
 استاذ مساعد دينا احمد على عرابى  . د  ١٦
 استاذ مساعد د علياء سامى عبد الفتاح   ١٧
 استاذ مساعد ريم أحمد عادل طه  . د  ١٨
 استاذ مساعد وزي منتصر  أمل دمحم ف. د  ١٩
 استاذ مساعد احمد دمحم الشربينى خطاب. د ٢٠
 استاذ مساعد متفرغ صفوت دمحم مصطفى العالم  . د ٢١
 استاذ مساعد متفرغ كريمان دمحم فريد على صادق  . د ٢٢
 استاذ مساعد متفرغ دمحم سيد دمحم على عتران. د ٢٣
 مدرس هبه مسعد احمد مختار . د ٢٤
 مدرس طارق فتح هللا مصطفى شبل . د ٢٥
 مدرس سها على حسن البطراوى . د ٢٦
 مدرس جيهان كمال عبد السالم البيطار . د ٢٧
 مدرس إيمان دمحم دمحم زهرة  . د  ٢٨
 مدرس انجى دمحم ابو سريع خليل . د ٢٩
 مدرس نرمين على السيد ابراهيم عجوة. د ٣٠



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٦

 مدرس انجى كاظم مصطفى فهمى. د ٣١
 مدرس احمد عبد السالم سيد احمد. د ٣٢
 مدرس  ايمان اسامه احمد عبد الفتاح . د ٣٣
 مدرس  ايمان رمضان عبد التواب . د ٣٤
 مدرس  دمحم مصطفى رفعت محرم . د ٣٥
 مدرس ايمان طاهر سيد عباس . د ٣٦
 مدرس إيمان دمحم سليمان أمين. د ٣٧
 مدرس مسعد السعيد صالح. د ٣٨
 مدرس  حياة بدر قرنى . د ٣٩
 مدرس  رضا هانى عبد الرؤوف سالم . د ٤٠
 مدرس  مها السيد بهنسى حسن  . د ٤١
 مدرس ماريان مراد انيس بطرس. د  ٤٢
 مدرس متفرغ فاتن دمحم رشاد. د ٤٣
 مدرس متفرغ نهله على دمحم الحفناوى . د ٤٤
 مدرس مساعد رانيا دمحم على حيدر ٤٥
  مساعدمدرس  مرسىهبه احمد  ٤٦
   مساعدمدرس دعاء سليمان عاشور ٤٧
 مدرس مساعد هند دمحم دمحم على دمحم ٤٨
 مدرس مساعد ياسمين احمد محمود حشيش ٤٩
 مدرس مساعد مريم عبد الحق عبد الحليم جاد ٥٠
 مدرس مساعد آالء فوزي السيد عبد اللطيف  ٥١
 Eشعبة . مدرس م اية سامي دمحم علي شطا  ٥٢
 مدرس مساعد تغريد مجدى فوزى احمد ٥٣
 مدرس مساعد ايمان دمحم احمد دمحم حمادة ٥٤
 مدرس مساعد سارة محمود احمد السعيد خاطر ٥٥
 مدرس مساعد فتحية صبرى عبد الرحمن السيد ٥٦
 مدرس مساعد هناء حمدي احمد البيومي ٥٧

 مدرس مساعد  هدى صالح عبد الحميد ابو حرب ٥٨

 مدرس مساعد د هللا بخيت دمحمندى عب ٥٩

 مدرس مساعد كريم  عبد الرؤوف الدمنهوري ٦٠
 مدرس مساعد نوران عبد الرحمن عدلي دمحم مدينة ٦١
 مدرس مساعد مي حسام حسنى حسن برعي ٦٢



 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩دل
ل الطالب لعام 

 ٨٧

 مدرس مساعد أسماء عز الدين خالد صالح ٦٣
 مدرس مساعد خلود ماهر الياس خميس ٦٤
 معيـد اميرة دمحم علي احمد  ٦٥
 معيـد  هدية عبد القادر جمال الدين مراد ٦٦
 معيـد شيماء نبيل عبد الحميد دمحم  ٦٧
 Eمعيـد شعبة  سلمى مدحت دمحم عبد الرازق ٦٨
 معيـد هالة السيد يسري فتح الباب   ٦٩
 معيـد علياء خالد دمحم حلمى ٧٠
 Eمعيـد شعبة  ساره عبد الحميد عبد المؤمن إمام ٧١
 معيـد  عبد المعز عبد هللا مبروكرحاب ٧٢
 معيـد مى مصطفى عبد الحميد القليوبي ٧٣
 معيـد لمياء احمد شعبان عواد ٧٤

 معيـد احمد عبد المنعم يوسف دمحم رحمة ٧٥

 Eمعيـد شعبة  كريستين سعد اسكندر ٧٦
 معيـد  أميرة أحمد عبد المجيد ٧٧

 معيـد  ماريان سامح يونان ٧٨

 معيـد  عزت عباس ليلى خالد ٧٩
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