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ق7Mــع�ني أن أرســل لـ�ـ� أر ال�<ـ
ـات وأfـ
ـT األم9ـ
ـات ـمـع ب�اـMـة العــام 
 iجامعة م �ل  جامعة القاه)ة ن<�ه معا إلى  ت<
�لع ف�ًال�راسي، والka ن

ء ن8),ــة اآلمــi القــ�مى ال!ــامل  واســ��)ار ع�ل
ــات ال�ـ
ـل الpاـلـo فــى ضــ�
��,) ل�ي تالءم ال��غ
)ات ال�<ل
ة وال�ول
ة،  و�rـا M<قـ[ لهـا �ُال�<�یo وال
ُر,ــادة قاfعــة وواعـــ�ة فــي حاضـــ)ها وم7ــ�قKلها م7ــ��9ة إـلــى إمEان
ــة إشـــKاع 

ة ال�bث)ة في ت<ق
[ إضـافة p>Kة وال
�
حاجات ال����ع مi ال�Wمات ال�عل

 .kإلن7ان ال�`) والع)rيحق
ق
ة ل

ة ال��یـ�ة لل�امعـة �
ًوال شv أن9ا ن7عى ج�
عا ل�ـي ن7ـ���ل اإلسـ�)ات

والـ�ــ�ر,	 واألن!ـــ�ة والK<ـــo العلـ�ــي ، ـفــي #اـفــة مـ
ــادیi العـ�ــل األـكــاد�Mي
نال�الب
ــة وال�ــ�ن ال�امع
ــة وم7�!ــفى ال�لKــة وغ
)هــا مــi ق�اعــات شــ � 

ال�راســات العلـ
ـا والK<ــ�ث  العامــة وق�ــاع األماـنـةوق�ــاع  ال�عـلـ
� وال�ــالب

ة إحـ�اث نهdـة . وق�اع خ�مة ال����ع �
ومi أه� مقاص� تلv اإلسـ�)ات

�ـــ�,)، ومـــi أهـــ� �
ـــة وثقاف
ـــة؛ فـــi>9 ن<ـــ)ص دائ�ـــا علـــى الp>rـــة و
�
تعل
رr} ال�عل
� ب89),ة األمi القـ�مي، وت�ـ�,) ال�علـ
� ��ـا EMفـل عـ�م : معال�ه


� الـa#ي، وت�ـ�,) ال�ـ9ـاهج، ُإن�ـاج عقـ�ل مغلقـة، واـلـ�خ�ل فـي ع`ـ) ال�عـلـ
قوت�~
ـــف fـــ) ال�علـــ
� والـــ�عل� ال<�یpـــة، وت�ـــ�,) أســـال
T ال�قـــ�,� وأســـ لة 

. االم�<اـنـات، وح�#�ــة اإلدارة األكاد�Mـ
ـة، وال��ســع فــي األن!ــ�ة اإلب�اعـ
ـة
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[ ال<�#�ةK�
ة، ت��,)  Governanceت�
، ت��,) الK)امج والل�ائح ال�عل
�,) االم�<اـنــات، زـ,ــادة القـــ�رة ال�9اف7ـــ
ة ال�ـقــ)رات وال�ـ�ــاب ال�امعـــــى، ت�ـــ

ال9Kـ
ــة األساســـ
ة والقـــ�ة (ل�ـــالب جامعـــة القـــاه)ة، ت�ـــ�,) ال�ـــ�ن ال�امع
ـــة 
، ت<ــ�یo الق),ــة األول
�Kـ
ــة ال),اضــ
ة ومالعــT ال�ل
ــات، ت<7ـــ
i )ال9اع�ــة


ـة، ت�9ـ
ـة روح االب��ـار الWـ�ماتK� وم
Eـ9ـة الق�ـاع، ت�ــ�,) الWــ�مات ال


ـــة وال<ـــل ا قوالفـــ)p>Kـــة ال
لعل�ـــي لل�!ـــEالت، ت��یـــ� ال�ف�
ـــ) الـــ�ی9ي، ت�9
ال��اهـــT الpقافـ
ــة والف9ـ
ــة وال),اضـــ
ة واألدبـ
ــة واك�!ـــاف وصـــ9اعة ال�9ـــ�م، 

iاف�ی�اعي، ز,ادة أع�اد ال�� .ال��افل االج
�ـلـع إـلـى ال�7ــ�قKل ن�ــ� أن أمامـ9ـا ال�pـ
ـ) مــi الع�ــل إلن�ــازه�. وألنـ9ـا ن

م ب�اجKاتهــا #امـلـة هــaا العــام، ون9�8ــ) هــaا العــام مــi ج�ـ
ـع ال�لـ
ـات أن تـقـ�
̀ــــ
)ه�  Kه� وت
وأن ت<قـــ[ دورهـــا فـــي ت�9
ـــة شW`ـــ
ة ال�ـــالب و�ثـــ)اء وعـــ

عـــة ال���ـ�ـــع، وع�ل
ـــة ال��9ـ
ـــة، ســـ�اء ت�9ـ
ـــة الـــ�if أو ت�9ـ
ـــة اـلـــaات K��

̀ـــ
ة، فdـــال عـــi ن!ـــ) اـلــ�عي الpـقــافي وال7
اســـي والفـ9ــي W!ًوالـقــ�رات ال .
ف�ــ)ة القادـمــة إلــى حــ� #Kـ
ــ) و,ع��ــ� اســ��)ار ر,ــادة جامـعــة القــاه)ة خــالل ال

�ـ�,)�ًون<ـi ج�
عـا فـي . على م�Z إمEان
ـة اسـ��)ار ع�ل
ـات ال�<ـ�یo وال
 iمbـات، #ـ�ـا ـنـ
جامـعـة الـقـاه)ة ـنـbمi �ـ�ـا ـلـ�ی9ا ـمـi ال)ؤـ,ـة واإلرادة واإلمEانـ
نأن9ا قادرو على ت<ق
[ األحالم ال���حة وال�ي سـ�ف ت�Kلـ�ر ج�
عهـا فـي 

ولـM i<ـ�ث . ق) لهaه ال�امعة الع),قـةال�! ات�اه ه�ف واح� وه� ال�7�قKل
�ــ}، وفـقـا ل�عــای
) ال�ــ�دةWال aـ
ًهــaا ـبـ�و ت9فـ وألنـ9ـا ن89ــ) إـلـى ال�7ــ�قKل . ن

 �Kـي ن`ـ�
) مi الع�ل إلن�ازه، مi أجـل ت<ق
ـ[ ال)سـالة الpن�� أمام9ا ال�
ًإل
هـــا، وهـــي تWـــ),ج fـــالب عـلــى أعلـــى م7ـــ�� عل�
ـــا ومهارـ,ــا وســـل�#
ا ً ً Z .

ــــــ� أن تقــــــون)ج ــــــ�لـ
ـــات وال�ع�م الـــ ـــى أك�ــــل وجــــه فــــي هــــaا ـ اه� ـبـــ�ورها عـل
 . اإلfار

إن �f�حـ9ــا الـــka نع�ـــل علـــى ت<ق
قـــه هـــ� ال�صـــ�ل إـلــى أ�عـــ� نق�ـــة 



 

 

 

 

 

 ٢٠١٩-٢٠١٨دليل الطالب لعام 

 ٧

��,) خالل ال97�ات القل
لة ال�قKلة�ُم�9Eة في فdاء ال ولi ی�أتي هaا إال . ُ

ة تع��� على ال�هارات ال��ق�مة فـي ال�ـ�ر,	، وال�9ه�
ـة العل�
ـة �
�إس�)ات

Kٌ<ـــo، واألداء الف9ـــي فـــي اإلدارة، وقKـــل #ـــل هـــaا م:,ـــ� مـــi ت�ـــ�,) فـــي ال
�ـ�ر ال<ـادث �مهارات أعdاء ه
 ة ال�ـ�ر,	 واإلدار,ـ
i علـى ن<ـ� یالئـ� ال

 .في ع�ل
ة ال��دة
أت�9ـــى مـــi #ـــل قلKـــي ال��ف
ـــ[ ل:مالئ9ـــا أعdـــاء ه
 ـــة .. وفـــي ال9هاMـــة

 ..  ال��ر,	 والعامل
i وألب9ائ9ا ال�لKة األع:اء

�������  ..
����� �� ���� ����� ������. 

���� ����	 
��� א�

 ���د����ن�א����.�د.��
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 أب%ائى و ب%اتى

، 7Mــع�نى أن أرحــE� Tــ� ٢٠١٨/٢٠١٩ فــي م7ــ�هل العــام ال�ــامعي 
 مع��ـ�ة مـi اله
 ـة إعـالمل
ـة  #أول جامعـة القـاه)ة اإلعـالمفي رحـاب #ل
ـة 

  اإلعــالمقالق�م
ـة لdــ�ان جــ�دة ال�عـلـ
� و االع�ـ�ـاد  و أعــ) و أـقـ�م #لـ
ـات 
ف�ار,خ ال�راسات اإلعالم
ة ال�امع
ة في م`)  .في م`) و العال� الع)rي

 ح
�9ـا تـ� إن!ـاء معهـ� ال`ـ<افة العـالي الـka عـ)ف M١٩٣٩ع�د إلى عـام 
�ـة وال`ـ<افة فـي #ل
ـة اآلداب جامـعـة ف
�ـا �عـ� �اسـ� معهـ� ال�<)ـ,ـ) وال�)ج

و,)جـــع الفdـــل ـفــي تأســـ
	 ال�عهـــ� إـلــى اـلــ�#��ر م<�ـــ�د ع:مـــي . الـقــاه)ة
ـــا معــــادال ل�رجــــة  
ًواـلـــ�#��ر fــــه ح7ــــ
i، و#ــــان ال�عهــــ� �Mــــ9ح دبل�مــــا عالـ

(
� .ال�اج7
 ت<ـ�ل ال�عهـ� إلـى ق7ـ� لل�<),ـ) وال�)ج�ـة وال`ـ<افة ١٩٥٤وفي عام 


) وال�#��راه، وت�لى رئاس�ه �Eل
ة اآلداب، 9�Mح درجات الل
7ا�ن	 وال�اج7

ـف حـ�ـ:ة/ الـ�#��ر� تـ� ت<�ـ,ـل الق7ـ� إـلـى معـهـ� ١٩٦٩وفـي عــام. عـKـ� الل

م7ـــ�قل لإلعـــالم، بـــ�أت ال�راســـة ف
ـــه ل�ـــالب ال�راســـات العل
ـــا فـــي مـــارس 
 ١٩٧٤وـفــي . ، وـفــي أكـ�ــ�r) ـمــi نـفــ	 الـعــام ل�ـــالب الKـEــال�ر,�س١٩٧١

ن ل��ــ� أول #لـ
ـة م7ــ�قلة لإلعــالم ت<ــ�ل معهــ� اإلعــالم إـلـى #لـ
ـة اإلعــالم،
، )ال`ــ<افة وال9!ــ): (قفــي ال!ــ) األوســ}، تdــ� ثالثــة أق7ــام عل�
ــة هــي

 )..العالقات العامة واإلعالن(، و)ناإلذاعة وال�ل
ف:,�(و
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  ، أن!ــ � شــعKة اإلعــالم �اللغــة ٢٠٠٥/٢٠٠٦و ـفـي العــام ال�ــامعي 
:
��
ا ومه9
ا، اإلن�ل
:,ة ال�ي ت7عي إلى إع�اد وتأه
ل خ),�
i م�Mأكاد i,ً ً

 i
�قوحpه� على ال�9اف7ـة فـي سـ� الع�ـل مـi خـالل ال�فاعـل ��القـة �ـاللغ
و تع��ـــ� ال!ـــعKة فـــي ال�ـــ�ر,	 عـلــي ن8ـــام ال7ـــاعات . الع)rـ
ــة واإلن�ل
:ـ,ــة

 .ال�ع���ة  مpل �اقي األق7ام العل�
ة �ال�ل
ة 
  رؤ/ة و رسالة معل%ة  اإلعالمول'ل!ة 

قور,ادتهــــا #�احــــ�ة مــــi أعــــ) #لـ
ـــات ت��ــــح إـلـــى دعــــ� مEان�هــــا فهــــى 

ـــ:ة علـــى ال�7ـــ��  اإلعـــالم فـــي العـــال� الع)rـــي،��Zســـع
ا ل�<ق
ـــ[ مEانـــة م ً

 .             ال�ولي
�لـفـة Wـفـي م�ــاالت اإلعــالم ال� i,:ـ
وتلـ�ـ:م ال�لـ
ـة �إعــ�اد خــ),�
i م��ـ

اجــات ســ� ��ــ�را، یلـKـي اح�قوـتـأه
له� ـتـأه
ال عل�ـ
ـا ومه9ـ
ـا و ت�9�ل�جـ
ـا م ً ً ً ً ً

�لـKـــــات ال�9اف7ــــــة م<لـ
ـــــا وعال�ـ
ـــــا،مع رـفـــــع م7ــــــ�� الـ�ـــــ:امه� الع�ــــــل �Zوم ً ً
�ال�7 �ل
ة االج��اع
ـة وال�ه9
ـة واألخالق
ـة ت�ـاه الـ�if وقdـاMا ال����ـع، 
�ـة �أول�,ـات ال����ـع وقdـاMاه Kـة ال�)ت
�اإلضافة إلي إج)اء الK<�ث العل�

 .وم!Eالته األساس
ة

ــ: لل�راســـات العل
ــا ،�� حـ
ــo ت�ــ9ح  درجـ�ــي و لل�ل
ــة ن8ــام راـئــ� و م


) و الـــ�#��راه فـــي �
) . اإلعـــالمال�اج7ـــ�هـــaا الـــى جانـــT ب)نـــامج ال�اج7ـــ
. ٢٠١٦االل��)وـنـــي  و دبـلـــ�م اإلنـ�ـــاج ال�ل
ف:ـ,ـــ�نى اـلـــka ـتـــ� f)حــــه عــــام 

س�<�ث�� عi ال�راسات العل
ا و ب)ام�ها األسـ�اذة الـ�#��رة ه�,ـ�ا م`ـ�في 
 و#
ل ال�ل
ة لل�راسات العل
ا و الK<�ث 

 ال�حـــ�ات ذات إن!ـــاءا ل)ؤ,ـــة ال�امعـــة ، ت�ســـع� ال�ل
ـــة فـــي و ت<ق
قـــ
ال�ــــا�ع الWــــاص و م9هــــا م)ـ#ـــ: الـ�ـــ�ر,T و ال��ثـ
ـــ[ و اإلنـ�ـــاج اإلعالمــــي 

و م)#ـــ: �<ـــ�ث اـلــ)أk العـــام  و م)#ـــ: �<ـــ�ث و دراســـات ال�ـــ)أة ) ١٩٨٩(
 .اإلعالمو



 

 

 

 

 

 ٢٠١٩-٢٠١٨دليل الطالب لعام 

 ١١


ــة اإلعــالمو لــ�k #ل
ــة �

ــة ت�9Eهــا مــi تــ�ف
) ب
 ــة تعل�
 مــ�ارد  تعل
�
:ة ل��
ـة ٦ فه9اك ،البهام�

ـ�ت) مـ:ودة �أحـ�ث الKـ)امج ال�علK�# معامـل 

 إلــىهــaا . و م�Kعــة ت7ــ��Wمها ال�ل
ــة ل�Kــع أعــ�اد ج),ــ�ة صــ�ت ال�امعــة
�ـــــاح  . جانـــــT اســـــ��دی�هان إذاع
ـــــان  واســـــ��دی� تل
ف:,ـــــ�نى�ومـــــbخ)ا تـــــ� اف


ة  إه�اءوه� . اس��دی� األس�اذة ال�#��رة ج
هان رش�يr(ز ع�
 مi سEاk ن
� �أحــــ�ث  اعــــي و أخــــ) تل
ف:,ــــ�ني تــــ� ت�ه
:ه�ــــان�ــــ� مــــi اســــ��دی� إذو ی

 .ال�ق9
ات

ـ ـة الع�ــل إـلـىهــaا Kـ ـة م�اثلــة  ل
 جانــT حــ)ص ال�ل
ــة  عـلـي تــ�ف
) ب
̀ـــ<افة ج)ـ,ــ�ة صـــ�ت ال�امعـــة  أســـK�ع
ا  ال�اقعـ
ــة، ̀ـــ�ر fلـKــة ال M oــ
حـ

�لفــة مــi الـKــ)امج إن�ــاجنو,�ــارس fلKــة اإلذاعــة  و ال�ل
ف:,ــ� Wال� Tالــ�الق 
 اونالیـi  وق9ـاة إعالمذاع
ة و ال�ل
ف:,�ن
ة  مi خالل م<�ة إذاعة رادی� اال

أمـا fلKـة العالقـات العامـة فلـ�یه�  . تل
ف:,�ن
ة  اونالیـi �اسـ� اعـالم تـى فـي
�لف األن!�ة Wخاللها م iم �ارس�M  ة
 .اإلعالن
ةنو#الة إعالن

 iـــ)ا مــــ
̀ــــة و م��ـ
ـــ:ة  تdــــ� عــــ�دا #Kـ `W��ـKـــة عل�ـ
ـــة مEـــة م
ولل�لـ
bــــة ال�
K9ــــة و األج
r(ــــة الع
 ن7ــــWة #�ــــاب �اللغــــة ١٧٠٩٨(لفــــات اإلعالم

 جاـنــــT رســـــائل إـلــــى، ) ن7ـــــWة #ـ�ــــاب �اللغـــــة اإلن�ل
:ـ,ــــة٦٦٣٣الع)rـ
ــــة و

) و اـلــ�#��راه الـ�ــي ت�9<ـهــا ال�لـ
ــة � رســـالة د#ـ�ــ�راه �اللـغــة ١٠٥٨(ال�اج7ـــ


) ١٨٥٨ رســـالة د#ـ�ــ�راه �اللغـــة اإلن�ل
:ـ,ــة و ٢١الع)rـ
ــة و� رســـالة ماج7ـــ

ة و�اللغةr(ـة٣٦ الع,:

) �اللغـة اإلن�ل��Kـة ).  رسـالة ماج7ـEـ� ال�dك�ـا ت

̀ـــ9
ف دوـلــي األجK9ـ
ــةأعــ�ادا ـمــi اـلــ�ور,ات العل�ـ
ــة الع)rـ
ــة و   الـ�ــي لـهــا ت

انـــات االل��)ون
ـــة ال��احـــة مـــi . مع��ـــ�Kاعـــ� ال�ة فـــي ق#(��Kـــة م!ـــEو ال�

   .خالل م�قع شEKة ال�امعات ال�`),ة
 ال�bس7ـي لل�ل
ـة الـى �ـاألداء ال�صـ�ل وrال�ل
ة وح�ة لل�ـ�دة ت7ـ�ه�ف


ــة مــi خــالل رصــ� تق
ــ
� ال�ــالب �
kأعلــي م7ــ�� و ت<ق
ــ[ الفاعل
ــة ال�عل
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 �
لل�قــ)رات ال�راســ
ة و الــka یــ�� فــي نهاMــة الف`ــل ال�راســي و M!ــ�ل تق
ــ
kال�اـلـــــT ل�<ـ�ـــــ� ال�ـقـــــ)ر و أداء أســــــ�اذ ال�ـقـــــ)ر واإلمEانـ
ـــــات ال�عل
�ـ
ـــــة 

̀ـــل9ا عـلــي و ـقــ� قاـمــ� وحـــ�ة ال�ـــ�. ال�7ـــ��Wمة دة ���ـهــ�د #Kـ
ــ) حـ�ــي ح
 .ال��دة العام ال�اضي

 Tاهــ�ال� �Mـقـ��وال�امـعـة ل
7ــ� مEاـنـا ل�لـقـي العـلـ� فـقـ}، و لـ�ـi أdMــا ل

ــ) عــi ال�اقــات ال�ام9ــة  لــ�k ال�ــالب  مــi خــالل األن!ــ�ة الف9
ــة Kع�وال

ـلـaا ادعــ�#� لل�!ــار#ة الفاعـلـة . وال),اضــ
ة والpقافـ
ـة واالج��اعـ
ـة و العل�ـ
ـة
). ، أن!ـ�ة ال�ـ�دةاألسـ)ات<ـاد ال�لKـة، (االت ال9!ا� ال�ـامعي في #ل م�

ن شــعار#� فــي #ــل ع�ــل تق�مــ� �ــه ســ�اء علــي اإلبــ�اعو لــ
iE االب��ــار و 
 .kم7�� ال�ق)رات ال�راسي أو األن!�ة الالصف
ة

قوســ
E� لــ�ی9ا صــ�9و ل�لقــي األفـ�ــار غ
ــ) ال�قل
�Mــة االب��ار,ــة الـ�ــي  ن
 .  و م�d�نا ته�ف ل9هdة و ت��,) ال�ل
ة شEال

 : كل�ة أخ!�ة

 �ـ�ـا ت�dــ�9ه ـمـi خـKـ)ات م��ـ
ـ:ة و إمEانـ
ـات ضــ�Wة اإلعــالمان #لـ
ـة 
 �أسـKاب العلـ� و األخـaتdعها في خ�م��� و مـi أجل�ـ� ، فـال ت�ـ)ددوا فـي 

كــل عــام .  هللاـ�ـإذنأشــE)#� ج�
عــا وعــام أكــاد�Mي ـنـاجح . قال�ـفـ� و ال)فعــة
i
K
f �� .وان

�م�������א�����������������ل�

_J<�ï†ÛŠÖ]<�]<ífâ< 
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_<íÛ×ÒJ�<Jl^Ò†e<�]<xjÊ<‚éÖæ<

høŞÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<áçò�Ö<íé×ÓÖ]<ØéÒæ<

 

 

 ...أب%ائى و4%اتى 

 ..........األب%اء األع9اء 7الب �ل!ة اإلعالم ال5 د 

نأرحE� Tـ� فـي ب
ـ��� الpـاني الـka س�قdـ� فـي أرجائـه أرrـع سـ9�ات 
ن س�a#)ونها في ال�7�قKل وت�a#)و �إذن هللا، أحK7ها أحi7 س9�ات الع�)،

ـكـل ـمـا وـقـع ف
ـهـا ـمـi أحــ�اث، وـ#ـل ـمـi ـقـابل���ه� ـمـi أســاتaة أو زمــالء أو 
 .عامل
i في ال�ل
ة

أنــ�� صــف�ة ال9ــاج<
i فــي الpان�,ــة العامــة، أر,ــ�#� أن تفWــ)وا �ال�ل
ــة 
9��ــ�ا إل
هــا، فهــى �<ــ[ شــأنها شــأن�� مــi صــف�ة ال�لـ
ـات �الـ�ـي اخ�)ت��هــا ل


ة حاصلة على شهادة ال�ـ�دة واالع��ـاد األكـاد�Mي، وأدعـ�#� ال�امع
ة، #ل
̀ـــ
ل العـلــ� والWـKــ)ة  �اع �ـEــل دق
ـقــة تقdـــ�نها ـبــ
i جK9اتـهــا، ـفــي ت<��لالســـ
وال�هارة، وصـ<Kة الـ:مالء وصـ�اقاته�، وم�ارسـة األن!ـ�ة ال�ـي K>Mهـا #ـل 

 .م��9

أع�ـقـــ� أن �عdــــ�E قــــ� ســــ�ع أو ـقـــ)أ تعل
قــــات عـKـــ) م�اقــــع ال��اصــــل 
̀ـــ) ومـــا آل إلـ
ــه، وأن دارســـي اإلعـــالم ـقــ� االج��ـــاعي عـــ ik اإلعـــالم ال�
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ًـفــات زمـــانه� وـلــ�M iـــ�وا مEاـنــا لهـــ� ـفــي هـــaا الق�ـــاع ال�هـــ� مـــi ق�اعـــات 
ال����ـــع، ولهـــbالء ولل��ـ
ــع أقـــ�ل ال تفـــ�ح أذنـ
ــv ل�ـــل مـــا Mقـــال، وال تفـــ�ح 
̀ــــ�ره جاهــــل أو حاـقـــ� أو مغــــ)ض،  ُع
9ـ
ـــv ل�ــــل ـمـــا EMـ�ـــT، فـقـــ� MـEـــ� م ن

ً �ال�ـفـاؤل، وـتـa#) دائ�ــا أن علـ
ـv االج�هــاد وال�ـpـاب)ة، اســ�قKل أMامــv القادمــة
 .وات)ك ال�9اح وال��ف
[ ل�الv األق�ار

نأfـ
ـــT أم9ـ
ـــاتي ألبـ9ـــائي وrـ9ـــاتي اـلـــaی7M iــــ�قKل� عــــامه� األول ـفـــي 
��ل بي الع�) ألراهـ� �عـ� أرrـع سـ9�ات " دراسة"م�ال اإلعالم M وأت�9ى أن

7�قKل� عامه� األول في م�ال اإلعالم Mًع�ال"ن." 

�وא���م���
	��و����א�

��و��'�א�&�����%$#ن�א�!�����وא���

_J�<Jl^Ò†e<�]<xjÊ<‚éÖæ<
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ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<�è…^i 

̀ــــ),ة  p�Mـــل شـــعار جامعـــة الـقـــاه)ة صـــ�رة إلـــه ـمـــi أقـــ�م األلهـــة ال�
نولقــــ� #ــــان ال�`ــــ),� القــــ�ماء " تــــ�ت"أو ) ج
<ــــ�تى(الق��Mــــة هــــ� اإللــــه 

ن)و إل
ه #إله للعل� وال�ع)فة، وال!عار p�Mل اإلله فى ه
 ة رجل جال	 ی89
 	
ًو,�7ــv بـ
ـ�ه قل�ــا وق)fاســا #أـنـه ی�أهــT ) أـبـ� م�9ــل(ـبـ)أس fــائ) األـبـ ً

لل��ا�ة، و,)جع الفdل إلى جامعة القاه)ة فى ال�!ف عi آثـار مه�ـة لهـaا 
 .اإلله فى م9�ق�ى األش��ن
i وت�نا

Z شــــه�ت قاعــــة م�لــــ	 شــــ�ر ،١٩٠٨ د7Mــــ�K) عــــام ٢١فــــى یــــ�م 
9
ة مWل`ة، قام بهـا fد و�ل� ال�امعة ال�`),ة ال��ی�ة �ع� جه�م i
الق�ان
̀ــ�فى #اـمـل، �دمحم ف)ـ,ـ�،  ًنـفـ) قلـ
ـل ـمـi زعـ�ـاء األـمـة وأع
انـهـا ـبـ�ءا ـمـi م
، ونهاMــة  ̀ــ�فى الغ�ــ)او ، وم Zوال!ــ
خ دمحم عKــ�ه، ومــ)ورا �أح�ــ� ال�9!ــاو Z ً

 .�7ع� زغل�ل، وقاس� أم
i وحف9ى ناصف

̀ــــــ) الW�اجــــــه  وقــــــ� بــــــ�أت ال�راســــــة فــــــى ال�امعـــــــة ال�ل
ــــــ�ة فــــــى ق
 	

ـــــة ��
ـــــ�ان ال�<),ـــــ) حال
ــــــا(ن7ـــــ��ر ج9ـــــاكلE,(ًال�امعـــــة األم ( vوذلــــــ
ـــــا : ـفـــــى م�ضـــــــ�عات 
ـــــار,خ –ال�غ)افـ �ــــــ:,ة، – الـ 
ـــــة واإلن�لـ 
 اآلداب الع)rـ


عـــــــة وال),اضـــــــة، K�ــــــ� ت�سعــــــــ� ف
�ـــــــا �عـــــــ� ل�!ـــــــ�ل دراســـــــات علـــــــ�م ال ـث
rاصـــــــــ� األورو�ـــــــ�أت العrلل�امعــــــــة وـ i
ـــــــة ت!ـــــــــه� وصـــــــــ�ل أول مKعــــــــ�ث 
ـ

�لـــــف فـــــ)وع العلــــ�م ل��ــــ� نــــ�اة له
 ــــة ال�ــــ�ر,	 Wنال��یــــ�ة لل�راســــة فــــى م
�ال�امعـــــة ال�`ـــــ),ة، و#ـــــان علـــــى رأس هـــــbالء ال�Kعـــــ�ث
i الـــــ�#��ر fـــــه 
̀ــــــــــ) ل�ل
ــــــــــة اآلداب  Zح7ــــــــــ
i ع�
ــــــــــ� األدب الع)rــــــــــى، وأول ع�
ــــــــــ� م

 .��امعة القاه)ة
 



 
 
 
 
 
 

  

    جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

 ١٨

ق<ق� وال�T لل�امعة، وفـى ، ت� ض� م�رس�ى ال١٢/٢/١٩٢٣وفى 
̀ــ),ة وضــ�ها ١٩/٥/١٩٢٥ ، صــ�ر ال�)ســ�م ال�ل�ــى �إن!ــاء ال�امعــة ال�

ـلـ�زارة ال�عــارف، وقــ� ت��ـنـ� ال�امعــة فــى ذـلـv ال�قــ� مــi #لـ
ـات اآلداب، 
̀ــ
�لة العل
ــا  ، ال�ــT، وفــى العــام نف7ــه تــ� ضــ� م�رســة ال قالعلــ�م، ال<قــ�

T� .ل�ل
ة ال
اء مقــــار دائ�ــــة إلدارة ، بــــ�أت ال�امعــــة فــــى إن!ــــ١٩٢٨وفــــى عــــام 

 iـهــا ال�امـعــة مـــ
̀ـــل� عل ال�امـعــة و#ل
اتـهــا، وذـلــv عـلــى األرض الـ�ــى ح
Zال<E�مة تع�,dا عi األرض ال�ى تK)ع� بها األم
)ة فا�fة ب�9 ال�Wی�  ً

 وضـع ح�ـ) األسـاس ٧/٢/١٩٢٨إس�اع
ل لل�امعة، وrالفعـل تـ� فـى یـ�م 
�ـاح ال�امعـة فـى ل�Kانى ال�امعة ال��ی�ة ��9�قة األورمـان �ـال�
:ة، وتـ�� اف

 فــى حـفـل مهـ
ـT تق�مــه ال�ـلـv ـفـbاد األول، وفــى ١٩٣٢مق)هــا ال<ــالى عــام 
 تـــ� ضـــ� مـــ�ارس اله�9ســـة ال�ل�
ـــة، وال:راعـــة العل
ـــا، وال��ـــارة ١٩٣٥عـــام 

�) لل�امعة
Kال T� .Zالعل
ا، وم�رسة ال

ـــــ) اســـــ� ١٩٤٠وفـــــى عـــــام 
ال�امعـــــة "، صـــــ�ر م)ســـــ�م مل�ـــــى ب�غ

̀ــKح اسـ�ها " ال�`ـ),ة 
̀ــل� ١٩٣٨وفـى عــام ". مـعـة ـفـ=اد األولجا"ل  انف
�ــ) عــi #ل
ــة ال�ــT ل�`ــKح #ل
ــة م7ــ�قلة، وفــى عــام 
Kال Tــ�Zم�رســة ال

 وrـعــ� قـ
ــام ١٩٥٣ ضــ�� م�رســـة دار العـلــ�م لل�امـعــة، وفــى عـــام ١٩٤٦
̀ــKح اســ�ها  
ًالـpـ�رة أصــ�ر م�ـلـ	 اـلـ�زراء م)ســ�ما ب�عــ�یل اســ� ال�امعــة ل

̀ـــل١٩٥٥، وفـــى عـــام "جامعـــة القـــاه)ة" ̀ـــ
�لة وfـــT  ـثــ� انف � م�رســـ�ا ال
وفـى العـام نف7ـه . األس9ان عi #ل
ة ال�ـT ل�`ـKح #ـل م9ه�ـا #ل
ـة م7ـ�قلة

أن!ــــئ ـفــــ)ع ل�امـعــــة الـقــــاه)ة ـ�ــــالf(W�م وهـــــ� dMـــــ� اآلن #لـ
ــــات اآلداب، 
، وال��ارة، والعل�م  .قوال<ق�

، ٦٠/١٩٦١وتــ�الى إن!ـــاء ال�ل
ــات �ـعــ� ذلــv، فـفــى العــام ال�ـــامعى 
̀ــا � أن!ــئ ١٩٦٢د والعلــ�م ال7
اســ
ة، وفــى عــام بــ�أت ال�راســة �Eل
ــة االق

̀ــائ
ة، #�ــا أن!ـــئ ال�عهــ� القــ�مى لــألورام،  معهــ� ال�راســات والK<ــ�ث اإلح
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 أن!ــــ � #ل
ـــة اإلعــــالم و#ل
ـــة اآلـثـــار ومعهـــ� ال�راســــــات ١٩٧٠وفـــى عـــام 

عـى ١٩٧٥والK<ـ�ث األف),ق
ة، وفى عـام K� ضــ� ال�عهـ� العـالى للعـالج ال

بــــــ�أت ال�راســــــة فــــــى #ل
ــــــة ال<اســــــKات  ١٩٩٦ل�ل
ــــــة ال�ــــــT وفــــــى عــــــام 
 .وال�عل�مات

 �اع�Kـار ف)عـى ال�امعـة فـى Z٢٠٠٥وق� ص�ر الق)ار ال��هـ�ر عـام 

i بــ�ءا مــi العــام ال�ــامعى �
i م7ــ�قل�ًكــل مــi الف
ــ�م و9rــى ســ�,� جــامع

٢٠٠٥/٢٠٠٦. 

^ãÂæ†Êæ<^â‚â^ÃÚæ<íÃÚ^¢]<l^é×Ò<

 :ت��ل جامعة القاه�ة ال'ل!ات وال�عاه  اآلت!ة

 – #ل
ــة االق�`ــاد والعلــ�م ال7
اســ
ة –ق #ل
ــة ال<قــ� –داب كل
ــة اآل
 #ل
ـة العـالج – #ل
ة ال��),� – #ل
ة ال�ـT – #ل
ة العـل�م –كل
ة ال��ارة 


عـــى K�̀ــ
�لة – #لـ
ـة fــT الفــ� واألســ9ان –ال  – #لـ
ـة اله�9ســة – #ل
ــة ال
�ـ) –كل
ة ال:راعة 
Kال Tـ� – #ل
ـة اإلعـالم – #ل
ـة دار العلـ�م –Z #ل
ة ال

} الع�)انى –كل
ة اآلثار �W�– #ل
ة ال<اسKات ون�8 ال�عل�مات– #ل
ة ال


ــة ال9�عـ
ـة -r(� معهــ� ال�راســات – #ل
ــة ال�)rـ
ـة لل�ف�لــة ال�EKــ)ة – #لـ
ـة ال
̀ـــــائ
ة   ال�عهـــــ� – معهـــــ� الK<ـــــ�ث وال�راســـــات اإلف),قـ
ــــة –والK<ـــــ�ث اإلح


ة–الق�مى لألورام r(� . #ل
ة ال�راسات العل
ا لل

]<íÃÚ^q<Å†ÊÝç�†¤^e<ì†â^ÏÖV<

 . #ل
ة العل�م– #ل
ة ال��ارة –ق #ل
ة ال<ق� –كل
ة اآلداب 

íÃÚ^r×Ö<íé‰^‰ù]<ÐÊ]†¹]V<

  ـ9ــــــى��ـKــــــة ال�)#:ـ,ــــــة لل�امعـــــــة، وتقEاـ�ــــــا و٢٩٧٨٣٥ال��# ً١٤٣١٨ 
��fةWم. 
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  ـــ� عـــام>�� وتعقـــ� بهـــا جل7ـــات ١٩٣٥قاعـــة أح�ـــ� ل�فـــى ال7ـــ
�، اف
 .م�ل	 ال�امعة وال��ل	 األعلى لل�امعات

 ـ� عـام قاع>��، اف  آالف ٤ وت�7ـع لعـ�د Z١٩٣٥ة االح�فـاالت ال�Kـ)
 .ف)د، وم:ودة �ال�)ج�ة الف�ر,ة ل�W	 لغات

 بــ)ج ســاعة جامعــة القــاه)ة عــام 	١٩٣٧ســاعة جامعــة القــاه)ة، تأســ 
 .ً م�)ا�٤٠ارتفاع 

  عــــة جامعــــة القــــاه)ة تأس7ــــ� ســــ9ةK� وتقــــ�م ��Kــــع ال��ــــT ١٩٤٥م
 .العل�
ةال�امع
ة وم�K�عات ال�امعة وال��الت 

  Tع�� . fالKة٢٩٥٠ً fالKا و٧٤١٦ال��ن ال�امع
ة، وت7

  ـــ� عـــام>��، وتdـــ� أج9<ـــة إلقامـــة ضـــ
�ف ١٩٨٣دار الdـــ
افة، اف
 .ال�امعة وصالة لل<فالت

  ح عــام��ــ�ر ١٩٨٩م�<ــف ال�امعــة، اف�ــ� إلبــ)از ال�ــار,خ العل�ــى وال
 .١٩٠٨اله�9سى ل�Kانى ال�امعة مa9 إن!ائها فى عام 
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Ö]<íÃÚ^q<íÖ^‰…ì†â^Ï<

�ا�عـة �نتأه�K جامعة القـاه)ة للقـ) ال<ـادZ والع!ـ),i، عKـ) سل7ـلة م
مـــi ال�ـــbت�)ات، الـ�ــى اســـ�ه�ف� إعـــادة تأكـ
ــ� رســـالة ال�امعـــة، ـفــى تWـــ),ج 
̀ـــــ) و�عـــــادة تأهـ
ــــل الK<ـــــ�ث  ـكــــ�ادر ـقــــادرة عـلــــى م�ابـهــــة م7ـــــ���ات الع

ف�ـ�ح وال�راسات العل
ا، والعالقات الpقاف
ة لل�امعة، والـ�خ�ل �عـ� ال�علـ
� ال�
إـلـــى عــــال� ال�عـلـــ
� عــــi �عــــ�، و�عــــادة تأهـ
ـــل ال�ـ9ـــاهج والـKـــ)امج ال�عل
�ـ
ـــة، 

(���Kات وشEKات ال�عل�مات، وتق�,� األداء �!Eل م7Eوال�. 
ت��ـpــل رســـالة جامعـــة القـــاه)ة فـــى أداء دور فعـــال الزدهـــار ال����ـــع 

ـا ومهار,ـا، وم�ـi لهـ� سـ�الت �Mأكاد i,:ـ
��، وجaب ال�الب ال� ًال�`) ً Z

Z ال�9ـ� ال!W`ـى وخ�مـة ال����ـع، واالرتقـاء ��7ـ�� الWـ),�
i، ت�ل علـى

ـ:، Mع�ـل فـى ~ـل م9ـاخ ثقـافى و,عdـ�ه ن8ـام ��مi خالل ن8ام تعل
�ى م

��رة� .Zع`) للo>K العل�ى، وت�9�ل�ج
ا ال�عل
� ال�

ـة، �
ك�ا ت9Kى فل7ـفة األداء ال�عل
�ـى والp>Kـى علـى تقـ��M بـ)امج تعل

�ــ�رة، تــ�ف) ل�
ــة مp>� اجاتهــا وخــ�مات
��bس7ــات وم�89ــات األع�ــال اح
ال���ــ�دة مــi الWــ),�
i ال�)مــ�ق
i، وال�غلــT علــى م!ــEالت األداء، ورفــع 
، مع ال�<اف8ة علـى ج
ـل مـi األسـاتaة  Zم7�� اإلن�اج
ة لإلن7ان ال�`) Z

 .القادر,i على الWل[ واإلب�اع
 oــ>Kوال �
�هــا ل)فــع م7ــ�� ال�علــ�Zك�ــا ت)ت�ــ: أن!ــ�ة ال�امعــة وخ

ال�راسات العل
ا، وخ�مـة ال����ـع، والـ�89 اإلدار,ـة وال�ال
ـة الفعالـة العل�ى و
�ــ�,) اـلـ�ائ�، ل�ــى ت<ـقـ[ الفعالـ
ـة وال�عاصــ)ة، ول�ــى ت�Kـ9ـى �عـلـى ت9!ــ
} ال
9
i لـــ�یه� fا�ا مـــ�نـــ�EM ـــى�خلـــ[ م9ـــاخ حق
قـــى ومف�ـــ�ح M!ـــ�ع ال�ـــالب ح
شــــع�ر ورغKــــة ق�,ــــة لل�7ــــاه�ة ال�ــــادة فــــى ب9ــــاء وت�ــــ�,) ال����ــــع �عــــ� 

 وفــى هــaا ال7ــ
اق تقــ�م ال�امعــة �إرســال ق�افــل ال9ــ�ر واألمــل فــى تWــ)جه�،
�ــة �ال�امعــة وـrـaلv ت�ــ� 

ـ ـة ال�<Kمــة ال�Wة #ــل عــام ل
̀ــ
ف نالع�ــالت ال

 .ال�امعـة م9ارة لل��ـ��ع وrأقل ق�ر م�iE مi األعKاء ال�ف)وضة عل
ه



 
 
 
 
 
 

  

    جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

 ٢٢

^ãŠÖ^¥æ<íÃÚ^¢]<ì…]�c 

íÃÚ^¢]<í‰^ñ…V<

ُدمحم عpـ�ــان الW!ـــ�، و,ـ�ــ�لى إدارة / ـیــ)أس ال�امعـــة األســـ�اذ اـلــ�#��ر
ال�امـعـــة، العل�ـ
ـــة، واإلدارـ,ـــة، وال�الـ
ـــة، وهــــ� اـلـــp�M Zaلـهـــا أمــــام اله
ـ ـــات 

iل م# vو,عاونه فى ذل ،  :Zاألخ)
ن نائــT رئــ
	 ال�امعــة ل!ــ � هKــة م`ــ�فى نــ�ح/ ة الــ�#��رةاألســ�اذ -١

 ال�عل
� وال�الب

ــT/ األســ�اذ الــ�#��ر -٢�Wال ìــ) الــ�ی �امعــة  نائــT رئــ
	 الأ�Mــi ن

 نل! � ال�راسات العل
ا والK<�ث

ســـع
� M<ـ
ــى م<�ــ�د الdـــ� ناـئــT رـئــ
	 ال�امـعــة / األســ�اذ اـلــ�#��ر -٣

 ة وخ�مة ال����عKال �نل!  

 م��Z ج�ال ع�K القادر أم
i عام ال�امعة / األس�اذ ال�#��ر -٤

íÃÚ^¢]<‹×¥V<

iه #ال م�,�dفى ع �d,ال�امعة، و 	
 :ی)أس م�ل	 ال�امعة رئ

 .�امعةن�اب رئ
	 ال -١

 .ع��اء ال�ل
ات وال�عاه� ال�ا�عة لل�امعة -٢

٣-  �
نأرrعـــــة أعdـــــاء عـلــــى األكـpــــ) مـــــi ذو الWـKــــ)ة ـفــــى شـــــ � ال�عـلــــ Z
 .نال�امعى وال! � العامة
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‚â^Ã¹]æ<l^é×ÓÖ]<ì…]�c 

íé×ÓÖ]<ì…]�cV<

 :يرأس الكلية أو المعهد عميد، ويعاونه ثالثة وكالء

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -١

 .ة لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلي -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

 .رؤساء األقسام -٢

 .أستاذ من كل قسم -٣

 .أستاذ مساعد، ومدرس -٤

 .ج الكليةثالثة أعضاء على األكثر من خار -٥

íé×ÓÖ]<Ý^ŠÎ_V<

تنقسم كليات الجامعLة ومعاهLدها إلLى أقسLام مسLتقلة، لكLل منهLا كيانLه 

الLLذاتى مLLن الناحيLLة العلميLLة واإلداريLLة، والماليLLة ويLLرأس المجلLLس رئLLيس 

مجلس القسم، ويتكون المجلس من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين فLى 

 .القسم، وخمسة من المدرسين على األكثر
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¹]‚ãÃ¹]<æ_<íé×Ó×Ö<îÛ×ÃÖ]<†³öV<

ی�عـــ�ه ع�ـ
ــ� ال�لـ
ـة أو ال�عــهــ� إـلـى االج�ـ�ـاع ـمـ)ة عـلـى األـقـل خــالل 
العـــــام ال�ـــــامعى، و,!ـــــEل ال�bت�ــــــ) العل�ـــــى ب)ئاســـــة الع�
ـــــ� و,dـــــ� فـــــى 

�ه,�dع: 

 .ج�
ع أعdاء ه
 ة ال��ر,	 فى ال�ل
ة أو ال�عه� -١

�ـــــــل
ة أو م�pلــــــــ
i عــــــi ال��رســـــــ
i ال�7ـــــــاع�یi وال�عـــــــ
�یi ـفـــــى ال -٢
 .ال�عــه�

 .م�pلـ
i عi ال�ـالب على أن EM�ن�ا مi ال��ف�ق
i فى ال�راسة -٣

 �
نو,Wـــــ�� ال�ـــــbت�) العلـ�ــــى بـ�ــــ�ارس وم9اق!ـــــة #اـفــــة شـــــ � ال�عـلــــ
��رة� .والo>K العل�ى وم�الT ال����ع وحاجاته ال�
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ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<^ãÛ¿ßi<ìˆéÛjÚ<íŞ�Þ_ 

îÊ^ÏnÖ]<Ü‰ç¹]V<

�

ــة، علــى الق
ــام ت<ــ)ص ال�امعــة، ��انــT م7ــ �ل�
ها العل�ـ
ـة وال�عل

ل ذلـــv، تـــ�89 ال�امعـــة Kقافـــة ال�ـــادة، وفـــى ســـpبـــ�ورها ال)ائـــ� فـــى ن!ـــ) ال

i�d�ًم�س�ا ثقاف
ا وف9
ا ی ً ً: 

- ،i,(ال�وـلــة، وال�ف�ـــ� i
  لـقــاءات ـمــع ال7ـــادة اـلــ�زراء، و#ـKــار ال�7ـــ �ل
 .واألد�اء والعل�اء

عـ)وض م7ـ)ح
ة، م�س
قى، #�رال، أم7
ات شـع),ة، (ً  ع)وضا ف9
ة -

ل
ةE!ت �نمعارض، ف9.( 

íéeøŞÖ]<íŞ�Þù]V<

تق�م اإلدارة العامة ل)عاMة ال!Kاب �ال�امعة �إع�اد الK)امج واألن!ـ�ة 
�لفة ال�ى ت7اع� ال�الب على اس��pار أوقاته� ��ـا Mعـ�د علـ
ه� �ـال9فع Wال�
والفاـئــ�ة، و�rـــا یهـ
ــئ لهـــ� الـفــ)ص الع�ـیــ�ة ل��9ـ
ــة وصـــقل مـــ�اهKه� و�شـــKاع 

ًاMاته� فى ال��االت ال��9�عة لألن!�ة، ول
	 األم) مق`�را فى مKاش)ة ه�
�ــ� أdMـــا ل
غ�ــى الع�ـلــ�M ة عـلــى مــ�ار الـعــام ال�راســى، ـبــل� ةًهــaه األن!ــ

ًال`
ف
ة �أك�لها، إ�Mانا مi ال�امعة �اس��)ار رسال�ها ت�اه أب9ائها ال�الب 
ذج هـــaه أمـــل الغـــ� وذخ
ـــ)ة ال�7ـــ�قKل لل9هـــ�ض ب�99fـــا ال�فـــ�Z، ومـــi ن�ـــا

 :األن!�ة

 .Zدور ر,اضى ب
i ال�ل
ات -

 .Zلقاءات ر,اض
ة مع ال�امعات األخ) واألن�Mة ال),اض
ة -

 .م)اك: ت�ر,T فى ج�
ع األلعاب الف)دMة وال��اع
ة -
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 ). م9�عات–م7)ح (ع)وض ف9
ة  -


ل
ة -E!ت �نمعارض ف9. 

 .م7ا�قات ثقاف
ة -

 .ن�ادZ عل�م -

íéeøŞÖ]<l^Ú‚¤]V<

��اعى �ال�امعـة وصـ9ادی[ ال��افـل �ال�ل
ـات ت��لى إدارة ال��افل االج
�لفـة مـi تـأم
i أو رعــاMة Wره ال��ـالب �`ـ�ت<ق
[ الdـ�ان االج��ـاعى لل
اج��اع
ـة وت7ـاه� فـى ت9ف
ـa الWــ�مات ال�الب
ـة ال�ـى ت7ـاع� ال�ــالب عـلـى 

 .ناس��)اره� ال�
� وال9!} فى دراس�ه� دو مع�قات
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íÃÚ^¢^e<íéeøŞÖ]<l]�^ ÷] 

دات ال�البـ
ــة مـــf iـــالب ال�لـ
ــات وال�عاهـــ� ال�امعـ
ــة ت!ـــEل االت<ـــا

i الaی7M iـ�دو K7�
i ال�ق
�یi بها، و,E� لل�الب ال�اف�یi وال�9
نال89ام ن
نرس�م االت<ـاد حـ[ م�ارسـة أوجـه ال9!ـا� الWـاص �االت<ـاد، دو أن EMـ�  ن

 .له� ح[ االن�Wاب أو ال�)ش
ح

 أهــ�اف و,ع�ــل م�لــ	 ات<ــاد fــالب ال�ل
ــة أو ال�عهــ� علــى ت<ق
ــ[
 :مB خالل الل5ان ال�ال!ةاالت<ادات ال�الب
ة 

 .ل�9ة ال9!ا� ال),اضى) ٢.               (ل�9ة األس)) ١(

 .ل�9ة ال9!ا� الف9ى) ٤.       (ل�9ة ال9!ا� الpقافى) ٣(

 .ل�9ة ن!ا� ال��الة وال�Wمة العامة) ٥(

 .ل�9ة ال9!ا� االج��اعى وال)حالت) ٦(

 .ل�9ة ال9!ا� العل�ى) ٧(

îi`è<^²<íÃÚ^¢]<hø�<�^ ]<‹×¥<“j−V<

)١(  i
ت89
� ال�7ا�قات ال),اضـ
ة، والف9
ـة، واألدب
ـة، وال�!ـف
ة ال�ـى تـ�� بـ
 .كل
ات ال�امعة ومعاه�ها

قت�ــــ�,i الـفـــ) الـ�ـــى ت�ـpـــل ال�امعــــة ـفـــى األن!ــــ�ة ال),اضــــ
ة والف9ـ
ـــة،  )٢(
 .واألدب
ة، وال�!ف
ة

 .Zت�ث
[ العالقات مع ال�امعات األخ) )٣(
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 ]<á‚¹]íéÃÚ^¢ 

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

  ل على�� . م9Kى١٤م�ی9ة ال�لKة، وت!

  ل على�� . مKان٤م�ی9ة رعاMة ال�الب، وت!

  ل علـــى�� مKـــان، �عـــ� اســـ�<�اث وتعل
ـــة ١٠م�ی9ـــة ال�الKـــات، وت!ـــ
 .fاب[ واح� فى #ل م9Kى

  ة فى
مق) جامعة القاه)ة م�ی9ة ال!
خ زای� وهى أح�ث ال��ن ال�امع
 .���ی9ة ال!
خ زای�
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<

<

<

<

<

ÝøÂý]<íé×Ò<

ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<
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íéréi]�‰÷]<^ãjŞ}æ<íé×ÓÖ]<íÖ^‰…<

ì†â^ÏÖ]<íÃÚ^q<ÝøÂý]<íé×Ò<

#لـ
ـة مع��ــ�ة مــi اله
ـ ـة الق�مـ
ـة لdــ�ان جــ�دة ال�عـلـ
� كلـ
ـة اإلعــالم 
، وهـــى ال�ل
ـــة ال)ائـــ�ة فـــى م�ـــال ١٩٧٠واالع��ـــاد وتـــ� ان!ـــاؤها فـــى عـــام 

̀ـــ) والعـــال� الع)ـrــى وتWـــ)ج ف
ـهــا مـــا  Zال�راســـات اإلعالمـ
ــة عـلــى م7ـــ�� م
 Zع!ــــ)ة آالف إعالمــــى علــــى مــــ� iقــــ)ب مــــMدفعــــة ٤٣ iعامــــا بــــ�ءا مــــ ً ً

١٩٧٥. 
MI<íé×ÓÖ]<íèõ…V<

ت��ح #ل
ة اإلعالم جامعة القاه)ة إلى دع� مEان�هـا ور,ادتهـا #�احـ�ة 
ًمــi أعــ) #ل
ــات اإلعــالم فــي العــال� الع)rــي، ســع
ا ل�<ق
ــ[ 
ــ:ة ق�� مEانــة م

 .Zعلى ال�7�� ال�ولي
NI<ÜéÏÖ]V<<

 .ال),ادة -
- :
�� ال

- (����,) ال�7� .ال

 ال<فا� على اله�,ة ال<dار,ة -

 .العال�
ة -

 .ال89)ة ال�7�قKل
ة -

OI<íÖ^‰†Ö]V 
�لـفـة Wـفـي م�ـاالت اإلعــالم ال� i,:ـ
��تل�ـ:م ال�لـ
ـة �إعـ�اد خــ),�
i م

�ــ��ًوتــأه
له� تــأه
ال عل�
ــا ومه9
ــا وت�9�ل�ج
ــا م ً ً 
اجــات ســ� ً�قرا، یلKــي اح ً
�لـKــــات ال�9اف7ـــــة م<لـ
ــــا وعال�ـ
ــــا، مـــــع رـفــــع م7ـــــ�� الـ�ــــ:امه� �Zالعـ�ــــل وم ً ً
�ال�7 �ل
ة االج��اع
ـة وال�ه9
ـة واألخالق
ـة ت�ـاه الـ�if وقdـاMا ال����ـع، 
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�ـة �أول�,ـات ال����ـع وقdـاMاه Kـة ال�)ت
�اإلضافة إلي إج)اء الK<�ث العل�
 .وم!Eالته األساس
ة

PI<l^è^ÇÖ]V 

 . رفع الق�رة ال�bس7
ة لل�ل
ة–أ 

ة ل�)حلة الEKال�ر,�س-ب�
 . رفع #فاءة الفاعل
ة ال�عل

ة ل�)حلة ال�راسات العل
ا-جـ�
 . رفع #فاءة الفاعل
ة ال�عل
�ها �أول�,ات ال����ع–د rة ور
 . رفع #فاءة الK<�ث العل�

:ة وم7ـ�قلة لل�ـالب تـ9عE	 علـى م7ـ�قKله� -هـ��
ة م`Wش i,�ت� 

 . �ع� ال�W)جال�ه9ى
QI<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]V 

 : رفع القدرة المؤسسية للكلية-١

 .Z  ت�9
ة ق�رات ال�هاز اإلدار١/١
 .  اس���ال م
9Eة األع�ال اإلدار,ة �ال�ل
ة١/٢
�هـــــا ١/٣rــــة ور 
ــــة ال�7ـــــ�<�ثة �ال�لـ   ت�ـــــ�,) أداء ال�حـــــ�ات اإلدارـ,

89
�ى لها� .�اله
Eل ال
 :ية لمرحلة البكالوريوس رفع كفاءة الفاعلية التعليم-٢

٢/١  
�9� .ه�
ال�7��)ة لق�رات أعdاء ه
 ة ال��ر,	 ومعاون ةال
 .  ت<7
i نK7ة ع�د أعdاء ه
 ة ال��ر,	 إلى ال�الب٢/٢
�7
ل٢/٣� .  ت��,) ن�8 اإلرشاد وال
 .  ت��,) الK)امج ال�راس
ة٢/٤

اجات س� الع�ل٢/٥� .ق  اس�<�اث ب)امج دراس
ة ج�ی�ة تلKى اح
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 . ت��,) ن�8 ال��ر,T الع�لى لل�الب ٢/٦
�Kة ون�8 ال�عل�مات واالت`ال �ال�ل
ة٢/٧Eال� (,�� .  ت

 : رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا-٣

 .  وضع الئ<ة ج�ی�ة لل�راسات العل
ا ب89ام ال7اعات ال�ع���ة٣/١
 .  اس�<�اث ب)امج ج�ی�ة فى ال�راسات العل
ا٣/٢
٣/٣��)ونـى   اسE
 فـى بـ)امج �WE. Learningام أسل�ب ال�عل� االل

 .ج�ی�ة لل�راسات العل
ا

ـ:ة ٣/٤��
ـة مK9ـات إعـالم أج
  إن!اء درجـات عل�
ـة م!ـ�)#ة مـع #ل

 .ًدول
ا
 : رفع كفاءة البحوث العلمية وربطها بأولويات المجتمع-٤

  ز,ــادة عـــ�د األ�<ــاث العل�ـ
ــة واألســـاتaة ال�!ــار#
i ـفــى ال9!ـــ) ٤/١
 .Zعل�ى على ال�7�� ال�ولىال

�ـة وال7ـعى مـi أجـل ح`ـ�لها ّ�َ<ُ  ت��,) ال��ـالت العل�
ـة ال�٤/٢
 .نعلى وز نK7ى دولى


ة لل�ل
ة٤/٣p>Kة ال�W,� ال�ور لل�ق� .Z  ال
 تكوين شخص0ية متمي0زة ومس0تقلة للط0الب ت0نعكس عل0ى مس0تقبلهم -٥

 :المهنى بعد التخرج

 .  دع� األن!�ة ال�الب
ة وتفع
لها٥/١

اجـات ٥/٢�
ة الWاصـة �ال�هـارات الالزمـة الحK,ر��  ز,ادة الK)امج ال

 .قس� الع�ل
 : توثيق ارتباط الكلية بالمجتمع-٦

  ت��,) أداء ال�حـ�ات ذات ال�ـا�ع الWـاص ل�قـ��M االس�!ـارات ٦/١
T,ر�� .وال



 
 
 
 
 
 

  

    جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

 ٣٤

RI<ØÛÃÖ]<íŞ}<V 

ًه9ــــاك م���عــــة ال�Kــــادرات واألن!ــــ�ة ال�<ــــ�دة زم9
ــــا وال�ــــى ت<قــــ[ 

ــة، وال�<ــ�د أdMــا مbشــ)ات ق
ــاس ن�احهــا األهــ�افE
���
ة وال�
 االســ�)ات

i�d� :ًك�
ا وت
  إن!اء ن8ام داخلى لل��دة-أ

  ت9ف
a أن!�ة ل9!) ثقافة ال��دة وس} أعdاء ه
 ة ال��ر,	-ب

  ت9ف
a أن!�ة ل9!) ثقافة ال��دة وس} اإلدار,
i-ج

: ـلــ�یه�  ت9فـ
ــa أن!ـــ�ة ل9!ـــ) ثقاـفــة ال�ـــ�دة ـبــ
i ال�ـــالب وخـلــ[ ال<ـــاف-د
 .لل�Kادرة ��!ار#�ه� فى هaه األن!�ة و تفع
لها

 ال�!ــــــار#ة ـفـــــى وضــــــع ال�ـعـــــای
) ال�)جعـ
ـــــة األكاد�Mـ
ـــــة لل�راســــــات -هـــــــ
 .Zاإلعالم
ة على م7�� ل�9ة الق�اع �ال��ل	 األعلى لل�امعات

 . ت��,) ال�ق)رات وت�ص
فها-و

��رة-ز�  ت�~
ف تق9
ات ال�عل
� ال�

��رة فى العال� إن!اء درجات عل�
ة م!�)#ة-ح�  مع #ل
ات إعالم م

�هـا ل�9ف
ـa بـ)امج -� 
 ت��,) ن�8 ال�عل�مات واالت`ال داخل ال�ل
ـة وته
�)ونىE
 ال�عل
� االل

k-	,ر���9
ة ق�رات أعdاء ه
 ة ال�  ت9ف
a ب)امج ل


انات داخل ال�ل
ة-كKاع� ال�ة وقK�Eال� (,��  ت
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������ ��	 
���� 
 �� ����)226 ( ������9/10/2018 

 رئيسا  عميد الكلية            قائم �عمال      هبة هللا 'جت السمرى/ د. أةالسيد .١

 عضوا    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وليد فتح هللا مصطفى بركات/ د.السيد أ .٢

 ة لشئونكيل الكليقائم �عمال ورئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون و هويدا سيد على مصطفى /د. أةالسيد .٣

 عضوا                         الدراسات العليا والبحوث

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة ا9تمع وتنمية البيئةشريف درويش مصطفى اللبان  / د.السيد أ .٤

 عضوا    رئيس قسم الصحافة     حممود إبراهيم خليل/ د.السيد أ .٥

 عضوا  امة واإلعالنرئيس قسم العالقات الع إميان نعمان خليل مجعة/ د.أة السيد .٦

 عضوا    أستاذ بقسم الصحافة   سعيد حمـمد الغريب/ د.السيد أ .٧

 عضوا )منسق الشعبة اإلجنليزية (قسم اإلذاعة والتلفزيونبأستاذ  أماىن السيد فهمى أمحد/ د.أة السيد .٨

 عضوا    أستاذ  بقسم العالقات العامة واإلعالن  سلوى دمحم العوادىل/ د. أةالسيد .٩

 عضوا   الصحافةمتفرغ بقسم أستاذ  جنوى كامل عبد الرحيم/ د. أةالسيد .١٠

 عضوا  متفرغ بقسم اإلذاعة والتليفزيونأستاذ  مىن حممـد سعيد احلديدى/ د. أةالسيد .١١

 عضوا  عالقات العامة واإلعالنمتفرغ بقسم الأستاذ  على السيد إبراهيم عجوة/ د.السيد أ .١٢

 عضوا    ذ مساعدأقدم أستا وسام حممـد أمحد نصر/  دةالسيد .١٣

 عضوا     أقدم مدرس  طارق فتح هللا مصطفى شبل/  دالسيد .١٤

 عضوا    مدير وحدة اجلودة مد عبداOيدـليلى حم/ د.أالسيدة  .١٥

 :من اخلارج

 عضوا   رئيس اهليئة العامة لالستعالمات   ضياء رشوان .د .١٦

 عضوا    قناة النيل الدوليةرئيس    تغريد حـسني .أ .١٧

* * *
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íé×ÓÖ]<Ý^ŠÎ_ 

 :نت��� ال�ل
ة مi األق7ام العل�
ة ال�ال
ة
 . ق�7 ال`<افة-١
 .نوال�ل
ف:,� ق�7 اإلذاعة -٢
 . ق�7 العالقات العامة واإلعالن-٣
 . شعKة اإلعالم العام �اللغة اإلن�ل
:,ة-٤
ًم��� حال
ا( ب)نامج ال`<افة اإلل��)ون
ة -٥ ّ.( 
 . ب)نامج اإلعالم لل�عل
� ال�ف��ح-٦

  ������ �*+,- .��� /0��0���1�� 2�3�4 

 الEKـال�ر,�س ت�9ح جامعة القاه)ة ب9اء على fلT #ل
ة اإلعالم درجـة
 :فى اإلعالم فى أح� ال�W``ات ال�ال
ة

 .ن اإلذاعة وال�ل
ف:,�-٢.                     ال`<افة-١
  شعKة اإلعالم العام �اللغة اإلن�ل
:,ة-٤  .   العالقات العامة واإلعالن-٣

�)ون
ة -٥E
ًم��� حال
ا( ب)نامج ال`<افة االل ّ( 
 . ب)نامج اإلعالم لل�عل
� ال�ف��ح-٦

�لـــT ال<`ـــ�ل علـــى درجـــة الEKـــال�ر,�س فـــى اإلعـــالم لل�ـــالب �و,

ـة أو �اللغـة اإلن�ل
:,ـة دراســة r(اللـغـة الع� i

i مـi ال�ارسـ
) ١٣٢(ال89ـام

�لـKـات عامــة، �̀ــ�ل دراســ
ة ت�dــ�i م ســاعة مع��ــ�ة عـلـى مــ�Z ث�انـ
ـة ف
�لKات الق�7��لKات إجKار,ة لل�ل
ة إلى جانT م�ولل�ق)ر ال�احـ� ثـالث . وم

 بـ9ـــاء عـلـــى اق�)احــــات األق7ــــام – مع��ــــ�ة، و,<ــــ�د م�ـلـــ	 ال�لـ
ـــة ســــاعات

قى K�العل�
ة ال7اعات الفعل
ة ل�ل مق)ر دراسى، وال��اد ال�ى بها جانT ت

قـى والع�لـى �7ـاعة K��وع�لى، علـى أن ت<�7ـT ال7ـاع�ان فـى ال�انـT ال

 .مع���ة واح�ة
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�(��5�� %�67 

عـلــى ن8ـــام ال7ـــاعات  م)حـلــة الEKـــال�ر,�ستع��ـــ� ال�راســـة ـفــى ب)ـنــامج  -١
، وال7ـــاعة ال�ع��ـــ�ة عـKــارة عـــi م<اضـــ)ة Credit Hoursال�ع��ـــ�ة 

�ـKــ)ات Wع لل��Kـفــى األســـ i
�ًن8),ــة لـ�ــ�ة ســـاعة أســـK�ع
ا وتعــادل ســـاع

قات وورش الع�ل وال��ر,Kات و,��ـ� الف`ـل ال�راسـى مـi سـ�ة K��نوال

 .ًع!) أسK�عا

 أرrع س9�ات ماإلعالم�ة ال�راسة لل<`�ل على درجة الEKال�ر,�س فى  -٢
 Za,� الـ�ق�
i وف[ ال
نجامع
ة، و,��� العام ال�امعى مi ف`ل
i دراس
تع���ه جامعة القاه)ة، و,قع ب
i الف`ل
i ع�لـة ن`ـف العـام ال�راسـى 

̀ــــى ،ومــــ�تها أســــK�عان ̀ــــل صــــ
فى مEـpـــف �<ــــ� أق  و,�ــــ�ز fــــ)ح ف
 i,ـ�ـ�ة(مـقـ)ر�، وrال79ــKة لل�ــالب دواعــى ال�Wــ)ج ـیـ�� )ســ� ســاعات مع

 .)رات �<� أق`ىمق) ٣(f)ح 

̀ـــــ�ل عـلــــى درجـــــة الEKـــــال�ر,�س اج�ـ
ــــاز  -٣ �ـلــــT ال<�ســـــاعة ) ١٣٢(ی
̀ــ�ل دراســ
ة(مع�ـ�ـ�ة م�زعــة عـلـى ال7ــ9�ات األرـrـع  ��ســ}  )ث�انـ
ـة ف��

̀ــ� ل�ــل مقــ)ر ـثـالث .  دراســى ســاعة مع��ــ�ة فــى #ــل عــام٣٣ W,و
ً مق)را دراس
ا٤٤ ى�إج�الساعات مع���ة  ً. 

ًأرrعة م7��,ات Kfقا لعـ�د ی�� ت`9
ف fالب م)حلة الEKال�ر,�س إلى  -٤
 :ال7اعات ال�ع���ة ال�ى اك�K7ها ال�الT على ال9<� ال�الى

 .Zال�7�� األول ع�9 ال�<اق ال�الT �ال�ل
ة) أ (

از ال�الT ) ب(� . ساعة مع���ةZ٣٣ال�7�� الpانى �ع� اج

از ال�الT ) جـ(� . ساعة مع���ةZ٦٦ال�7�� الpالo �ع� اج

از ال�الZ Tال�7�� ال)ا�ع �ع� ) د(� . ساعة مع���ة٩٩اج
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̀ـــل وـفــ[ ال�ـقــ�,�  -٥ 7Mـــ�ل ال�اـلــT ال�ـقــ)رات ال�راســـ
ة ـفــى ب�اـMــة #ـــل ف
̀ــــاب –ال�ع��ــــ� �Eل
ــــة اإلعــــالم  ̀ــــى ل9  جامعــــة القــــاه)ة، وال<ــــ� األق

و,�ـ�ز ) سـ�ة مقـ)رات دراسـ
ة(ً ساعة مع��ـ�ة أسـK�ع
ا ١٨ ال�الT ه�
̀ــــاب إـلـــى  ̀ــــ� تWــــ٢١زـ,ـــادة ال9 ̀ــــى �ق )ج ً ســــاعة أســــK�ع
ا #<ــــ� أق

 .ال�الT فى الف`ل ال�راسى ذاته

٦-  iعلى معـ�ل ت)اك�ـى أقـل مـ Tال�فـى نهاMـة الف`ـل ) ٢(إذا ح`ل ال
ال�ارسى ی�جه إل
ه إنaار أكـاد�Mى أول مـع تWفـ
� عK ـه ال�راسـى فـى 

و�ذا ) أرrعة مق)رات على األكp)( ساعة مع���ة ١٢الف`ل ال�الى إلى 
�ع ت<ق
ـ[ مـعـ�ل ت)اك�ـى �ى الف`ـل ال�راســى عـلـى األقـل ـفـ) ٢(لـ� 7Mــ

 ٩ال�الى ی�جه إل
ه إنaار أكاد�Mى ثان مع تWف
� عK ـه ال�راسـى إلـى 
ل<ــ
i ارتـفـاع مع�ـلـه ال�)اك�ــى ) ثالـثـة مـقـ)رات دراســ
ة(ســاعات مع�ـ�ـ�ة 

 .على األقل) ٢(إلى 


قـات  -٧K��یل�:م ال�الT �ال��ا~Kة على حd�ر ال�<اضـ)ات ال89),ـة وال
و�ذا زادت ن7ــKة غ
ــاب % ٧٥ى الع�ل
ــة لل�قــ)رات ال�ق
ــ� بهــا �<ــ� أدنــ

مi ع�د ال7اعات ال89),ة والع�ل
ة ی�جه لـه إنaار % ١٠ال�الT على 
و�ذا بلغ� نK7ة . ی�جه له إنaار ثان% ٢٠أول و�ذا بلغـ� نK7ة غ
ا�ه 

 Tالـــ�
ق
ـــة % ٢٥غ
ـــاب الK��فـــأكp) مـــi عـــ�د ال7ـــاعات ال89),ـــة وال
 فــى (F)) راســT(ًاع�Kــ) راســKا فــى ال�قـــ)ر ال�راســى و,)صــ� لــه تقــ�ی) 

 .س�له ال�راسـى ومع�له الف`لى وال�)اك�ى

 :ال<aف واإلضافة واالن7<اب مi ال�ق)رات -٨

 ســـاعات ٦-٣(E�Mـــi لل�الـــT حـــaف و�ضـــافة مقـــ)ر,i علـــى األكpـــ) 
وآخ) ) نهاMة األسK�ع الpانى مi ال�راسة(ًوفقا لل�ق�,� ال�راسى ) مع���ة

�ـع مـi ال�راسـة نم�ع� ل<ـaف مقـ)ر دو رسـ�ب هـ� نهاMـة األسـK�ع ال)ا
�7ـــT ) م(و,)صـــ� ـفــى ال7ـــ�ل ال�راســـى لل�اـلــT رمـــ: >M وال T>م79ـــ
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وفـى حالـة االن7ـ<اب مـi أZ مقـ)ر . لل�ق)ر ساعات مع���ة أو تق�ی)
ً�ع� ال��اع
ـ� ال�<ـ�دة Mع�Kـ) ال�الـT راسـKا فـى ال�قـ)ر و,)صـ� ال�قـ)ر 

و,<T7 هaا ال�ق)ر وتق�ی)ه ) راسT(نفى ال�7ل ال�راسى و,E� تق�ی)ه 
 . ح7اب ال�ع�ل الف`لى وال�)اك�ى لل�الTع�9

��ل -٩Eم (
 :تق�ی) غ

 Tالــ�یل�ــ:م ال�الــd>� Tــ�ر االم�<ــان ال9هــائى و,�ــ�ز أن ی)صــ� لل
��ل(فى س�له ال�راسى Eم (
إذا تغ
T عi أداء االم�<ان ) غ م) (غ

ًال9هائى �عaر قه) MقKلـه م�لـ	 ال�ل
ـة، و,ـbدZ ال�الـT ام�<انـا فـى  Z
ى ال��عـــ� اـلــZa ت<ـــ�ده إدارة ال�لـ
ــة، و�ذا ال�ـقــ)ر اـلــZa تغـ
ــT عـ9ــه ـفــ

رســـT ـفــى ام�<ـــان هـــaا ال�ـقــ)ر M<ـــ[ ـلــه إضـــاف�ه إذا أدZ االم�<ـــان 
ًخـــالل فـ�ــ)ة اإلضـــافة �!ـــ)� أن EMـــ� ال�قـــ)ر م�)وحـــا لل�راســـة فـــى  ن

̀ــل ال�راســى ذاـتـه ̀ــل دراســى . الف و�ذا أوـقـف ال�اـلـT ت7ــ�
له ـفـى ف
��ل(ما، و#ان عل
ه إزالة م�قف Eم (
`ـل فـإن عل
ـه فـى هـaا الف) غ

إزالة هaا ال�ضع فى أول ف`ل Mع
� ت�7
له ف
ه، و,!�)� لل89) فـى 
ال�لـــT الـــM Zaق�مـــه ال�الـــT لقKـــ�ل عـــaره عـــi الغ
ـــاب فـــى ام�<ـــان 

�ـ�ــل(ال�قــ)ر واح�7ـــا�ه Eــ) م
ًأن MـEــ� م9�8ـ�ــا ـفــى ال�راســـة وـلــ� ) غـ ن
وأال Mقـــل م��ـــ�ع درجاتـــه فـــى األع�ـــال % ٢٥ی��ـــاوز غ
ا�ـــه ن7ـــKة 

 %.�٦٠ق)ر عi الف`ل
ة لهaا ال

١٠- �
 :وقف الق

̀ـــل ال�راســـى األول ول�ـــ�ة ال ت:ـ,ــ�  E�Mـــi لل�اـلــT وـقــف قـ
ــ�ه �عـــ� الف

i �7ــTK عــaر 
�ــال�
i م
̀ــل
i دراســ ̀ــ�ل م�ف)قــة أو ف علــى ثالثــة ف

 .مقK�ل Mع���ه م�ل	 ال�ل
ة
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l^Þ^vjÚ÷]æ<ÜèçÏjÖ]:<

̀ـــ
ل  -١ �MZـpــل ال7ـــ�ل األكـــاد�Mى لل�اـلــT ال�ث
ـقــة الـ�ــى ت<ـ�ــ� عـلــى ت<

ا و,!ـــ�ل ال�قـــ)رات ال�ـــى أتـــ� دراســـ�ها وال�قـــ�ی)ات ال�ـــى ال�اـلــT دراســـً

ح`ل عل
ها فى #ل مق)ر وال�ع�ل الف`لى وال�ع�ل ال�)اك�ى وتع��ـ� 
�� ال�ل
ةW� قة
 .هaه ال�ث

یـــ�� اح�7ـــاب ال�عـــ�ل الف`ـــلى مـــi خـــالل ت��
ـــع عـــ�د ال9قـــا� ال�ـــى  -٢
̀ـــل عل
هــا ال�الــT فــى ال�قــ)رات ال�ــى أتــ� دراســ�ها وق7ــ��ها علــى  ح

̀ــــل ال�راســـى، وـ,ــ�� ح7ـــاب ال�عـــ�ل ال�)اك�ـــى عـــ�د ا ل�ـقـــ)رات ـفــى الف
GPAة ال7ا�قة
 . وف[ م��س} ال�ق�ی)ات فى ج�
ع الف`�ل ال�راس

 : درجة م�زعة على ال9<� ال�الىWM١٠٠`ـ� ل�ل مق)ر دراسى  -٣

 : درجة لألع�ال الف`ل
ة م�زعة على٥٠  -

 . درجة لل<d�ر٢٠

 . درجة لألع�ال وال�اجKات وال��ل
فات١٠

 . درجة الخ�Kار م9�`ف الف`ل ال�راسى٢٠  -

̀ـــة لالم�<ـــان ال9هـــائى٥٠  - `Wـــة .  درجـــة م
و,�ـــ�ز ل��لـــ	 ال�ل
Zإقــ)ار معــای
) أخــ) ل��ز,ــع درجــات �عــ� ال�قــ)رات ذات ال�ــا�ع 


قىK�� .الع�لى ال
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 ومـــا ٢٠٠٨/٢٠٠٩دفعـــة ( وت<7ـــT تقـــ�ی)ات ال�الـــT فـــى #ـــل مقـــ)ر -٤
 :على ال9<� ال�الى) �ع�ها

 رمز التقدير لمئويةالنسبة ا
  أوةالقيم

 النقاط عدد

 ٤ A كp)فأ% ٩٠
 i٨٧م % i٩٠إلى أقل م% A- ٣,٧ 
 i٨٤م % i٨٧إلى أقل م% B+ ٣,٤ 
 i٧٧م % i٨٤إلى أقل م% B ٣ 
 i٧٧م % i٨٠إلى أقل م% B- ٢,٧ 
 i٧٤م % i٧٧إلى أقل م% C+ ٢,٤ 
 i٧٠م % i٧٤إلى أقل م% C ٢ 
 i٦٧م % i٧٠إلى أقل م% C- ١,٧ 
 i٦٤م % i٦٧إلى أقل م% D+ ١,٤ 
 i٦٠م % i٦٤إلى أقل م% D ١ 

 i٦٠أقل م% F (صف 

 : ی�� ح7اب ال�ع�ل ال�)اك�ى وتق�ی)ات ال�W)ج على ال9<� ال�الى-٥

 التقدير المعدل التراكمى

 Excellent م��از  فأعلى٣,٥٠

٣ -  iج�ا ٣,٥أقل م �
 Very Good ًج

٢,٥ -  i٣أقل م �
 Good ج

٢ -  iل ٢,٥أقل م�Kمق Pass 

 i٢أقل م Tراس Fall 
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 ـیــــ�� ح7ـــــاب ال�عـــــ�ل ال�)اك�ـــــى وتـقــــ�ی)ات ال�Wـــــ)ج لـلــــ�فعات مـــــا قـKــــل -٦
 : على ال9<� ال�الى٢٠٠٨/٢٠٠٩

 الرمز التقدير النسبة املئوية
٩٠ %(pاز فأك� A م�

 B ًج
� ج�ا ٩٠ – ٨٠

٨٠ – ٧٠ �
 C ج

 D مقK�ل ٧٠ – ٦٠

 i٦٠أقل م Tراس F 

8�9�.:4�"'� 4�: 

ًت<ــ�د ال�لـ
ـة لـ�ـل م���عــة ـمـi ال�ــالب م)شــ�ا أكاد�Mـ
ـا ـمـi أعdــاء  ً
ه
ـ ـة الـ�ـ�ر,	 Mـقـ�م ��هــام إرشــاد ال�اـلـT وت�ج
هــه الخ�ـ
ـار ال�ـقـ)رات الـ�ـى 
 aمـ9ــ Tاـلــ�ت9اســT ق�راـتــه واســـ�ع�اده، و,��ــ� دور ال�)شـــ� األـكــاد�Mى مــع ال

لى ت�ج
ه ال�الـT ال�<اقه �ال�ل
ة وح�ى تW)جه، وال تق�`) مهام ال�)ش� ع
خـــــالل فـ�ــــ)ة ال�7ـــــ�
ل فقـــــ}، و�ن�ـــــا ت�ـ�ــــ� ل�راســـــة حاـلــــة ال�اـلــــT ال9ف7ـــــ
ة 
̀ـــ
ل  >�واالج��اع
ــة وم�ا�ـعــة ســـ
) ال�راســة لل�اـلــT وـمــ�Z ق�رتــه عـلــى ال
العل�ى، و,�ـT أن M<ــo ال�ــالT علـى ال�ـ)دد عل
ـه �ان�8ـام fـ�ال الف`ـل 

ل�الـT هـ� ال�7ــ �ل ًال�راسى، و,ع�Kــ) رأZ ال�)شــ� األكــاد�Mى اس�!ـار,ا، وا
�هKها ب9اء على رغ
�7
ل ف��ار الWM ى� .عi ال�ق)رات ال
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�7
ل فـى #ـل ف`ـل دراسـى  -١�نEM� ال<� األدنى لل7اعات ال�ع���ة لل
̀ــى ٩  ســاعة مع��ــ�ة ١٨ ســاعات ب�اقــع ثالثــة مقــ)رات، وال<ــ� األق

 .ب�اقع س�ة مق)رات دراس
ة
�ـلـــع ال�اـلـــT عـلـــى ال�ــــ� -٢M ـــة وعـلـــى
ول ال�راســــى ال�عـلـــi داخــــل ال�لـ

 .ال��قع االل��)ونى لل�ل
ة

ــار ال�قــ)رات  -٣�ی��جــه ال�الــT لل�)شــ� األكــاد�Mى ل�7ــاع�ته علــى اخ

 iعهــــا مــــ
�ــــــاقة وت�قKــــــ)رات فــــى ال ال�ــــى ت9اســـــKه وتــــ�و,i هـــــaه ال�ق
 .ال�)ش�

�7
ل ال�ق)رات فى  -٤�ی�خل ال�الT على ال��قع االل��)ونى الWاص ب
Zت ال�ــى M<ــ�دها ق7ــ� اإلرشــاد وال�7ــ�
ل ل�ــل م7ــ�� دراســى ال��ق
ـ�ـا

�7
ل ب9ف7ه م7��Wما الـ)ق� ال7ـ) الWـاص �ـه، #�ـا �Zل
ق�م �ع�ل
ة ال ً

i فـى ال�7ـ�
ل Kالب الـ)اغ�
�ت) �ال�ل
ة أمام الKح معامل ال���ی�� ف

�7
ل مi ال�9:ل�
7) له� ف)صة ال� .والaیi ال ت
�Kع ال�الـT ج�ولـه ال�راسـى و,ع��ـ�ه مـ -٥M ى و,7ـل��Mال�)شـ� األكـاد i

�7
ل� .نW7ة م9ه إلى ق�7 اإلرشاد وال
T�M أن ی�<اور ال�الT مع م)ش�ه األكاد�Mى قKل ال!)وع فى الق
ام  -٦

 .�ع�ل
ات ال<aف واإلضافة واالن7<اب مi ال�ق)رات
٧-  iمــ i
Kل لـلـ)اغ
تـ�ـاح ف)صــة حــ�الى أســK�ع �عــ� ان�هــاء ع�لـ
ـة ال�7ــ�

 جــ�اوله� ال�راســ
ة �ال<ــaف أو ال�ــالب ـفـى إدخــال أZ تغ
ـ
ـ)ات عـلـى
 .اإلضافة أو ال�<�,ل مi شعKة إلى شعKة داخل نف	 ال�ق)ر
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i
� :ت9ق�7 ال�راسة فى #ل
ة اإلعالم إلى م)حل

مـ�تها ف`ـالن دراسـ
ان ی�لقـى ف
ه�ـا ال�الـT �عـ� : ال�)حلة األولـى
�لKــــات ال�ل
ــــة ومــــ�اخل ال�W``ــــا�ت فــــى األق7ــــام ال�قــــ)رات العامــــة وم

 .العل�
ة الpالثة

م�تها س�ة ف`�ل دراسـ
ة ح
ـo یKـ�أ ال�W`ـ� فـى : ال�)حلة الpان
ة
̀ــ<افة (أحــ� األق7ــام الpالثــة   العالقــات العامــة –ن اإلذاعــة وال�ل
ف:,ــ� –ال

ًاع�Kارا مi الف`ل ال�راسى الpالـo ول�ـل ق7ـ� أن dMـع ال!ـ)و� ) واإلعالن
 . إق)ارها مi م�ل	 ال�ل
ةوال�ق)رات ال�bهلة لالل�<اق �ه �ع�

̀ـــ�ل علـــى درجـــة الEKـــال�ر,�س فـــى اإلعـــالم فـــى أحـــ�  و,!ـــ�)� لل<

از � : ساعة مع���ة م�زعة على ال9<ـ� ال�الى١٣٢تW``ات ال�ل
ة اج

�لKات عامة -١� ساعة مع���ة ٢٤ = ٣ × مق)رات ٨ م

�لKات ال�ل
ة -٢� ساعة مع���ة ٤٢ = ٣ × ًمق)را ١٤ م

�لKات إجKار, -٣� ساعة مع���ة ٤٥ = ٣ × ًمق)را ١٥ ة للق�7م


ار,ة للق�7 -٤��لKات اخ� ساعة مع���ة ١٥ = ٣ × مق)رات ٥ م

 ساعة مع���ة ٦ = ٣ × مق)ر ٢ مق)رات ح)ة -٥

  ساعة مع���ة١٣٢ = ٣× ً مق)را ٤٤اإلج�الى 
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 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 

  اإلعالنالمدخل إلى

 ) مقررات فقط٤يختار 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

 ثتاريخ العلم الحدي

 الجغرافيا السياسية

 مبادىء االقتصاد

 القانون الدولى

 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
 ل االتصالنشأة وسائ

 الرأى العام
 اإلعالم والمجتمع

 

 مقررات إجبارية للقسم: ًثانيا 

 صحــافــة
 المقرر الكود

 ٢٠١صحف
 ٢٠٢صحف
 ٢٠٣صحف
 ٢٠٤صحف

 تاريخ الصحافة المصرية
 )١(مادة إعالمية بلغة أجنبية 

 )١(الترجمة الصحفية 
 تكنولوجيا الصحافة والطباعة

 

 زيونــة وتليفــإذاع
 لمقررا   الكود 

 ٢٠١ذاع
 ٢٠٢ذاع
 ٢٠٣ذاع
 ٢٠٤ذاع

 )١(مادة إعالمية بلغة أجنبية 
 )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

 إدارة اإلعالن

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

 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٢٠٥ صحف

 ٢٠٦ صحف

 النشر الصحفى

 الصحافة العربية

 

 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 فنىالنقد والتذوق ال ٢٠٥ ذاع

  

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٢٠٦ علن

 ٢٠٧ علن

 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

 ٢٠٥ صحف

 ٢٠٦ علن

 شر الصحفىالن

 بروتوكول ومراسم
 

 عالقـات عامــة وإعـــالن

 المقرر الكود

 ٢٠٥ ذاع

 ٢٠٥ صحف

 النقد والتذوق الفنى

 النشر الصحفى

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

 المقرر الكود
 مدخل إلى الفنون التشكيلية 

 مدخل إلى الموسيقى
 اإلرشاد السياحى

 الجرافيك والرسوم المتحركة
 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

 ٣٠١ صحف

 ٣٠٢ صحف

 ٣٠٣ صحف

 ٣٠٥ صحف

 ٣٠٦ صحف

 صحافة أجنبية

 صحافة مصرية معاصرة

 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

 اإلخباريةاألخبار والبرامج 

 الدراما فى اإلذاعة والتليفزيون

 اإلعالن اإلذاعى والتليفزيونى
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 عالقـات عامــة وإعـــالن

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

 التسويق االجتماعى
 األنشطة الترويجية

 )١(أسس إنتاج مواد إعالمية 
 اإلحصاء وبحوث العمليات

 اإلقناع
 لعالقات العامة واإلعالنبحوث ا

 :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 

  العامة واإلعالنالكتابة للعالقات
 
 )من خارج القسم(

 صحــافــة

 المقرر الكود

 ٣١٠ذاع 

 ٣٠٩علن

 التصوير التليفزيونى

 الكتابة للعالقات العامة واإلعالن

 

 زيونــة وتليفــإذاع

 المقرر الكود

 ٣١٠صحف

 ٣٠٩علن

 الحمالت الصحفية

 الكتابة للعالقات العامة واإلعالن

  

 نعالقـات عامــة وإعـــال

 المقرر الكود

 ٣٠٤صحف

 ٣١٠صحف

 الصحافة اإللكترونية

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

 المقرر الكود

 مدخل إلى الفنون التشكيلية 

 مدخل إلى الموسيقى

 اإلرشاد السياحى

 الجرافيك والرسوم المتحركة

 حيةمدخل إلى الفنون المسر

 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

 سة صحفيةإدارة مؤس

 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

  

 ة وإعـــالنعالقـات عامــ

 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

 البرامج المتخصصة

 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 

 ية فى اإلذاعة والتليفزيونالحمالت اإلعالم

 اإلعالم الدولى فى اإلذاعة والتليفزيون

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

 المقرر الكود

 ١٠٠ذاع 

 ١٠١ذاع 

 ١٠٢ذاع 

 ١٠٣ذاع 

 ١٠٤ذاع 

 مدخل إلى الموسيقىال

 مدخل إلى الفنون التشكيليةال

 اإلرشاد السياحى

 يك والرسوم المتحركةالجراف

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

ــــة فـــــى العـــــام ال�ـــــامعى  ـتــــ� إن!ـــــاء شـــــعKة اإلعـــــالم �اللغـــــة اإلن�ل
:ـ,
 و,ق�م �ال��ر,	 فى ال!ـعKة نKWـة مـi أسـاتaة ال�ل
ـة وخKـ)اء ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 .فى م�ال اإلعالم
ام ال7ـــاعات ال�ع��ـــ�ة وتع�ـKــ) تع��ـــ� ال!ـــعKة فـــى الـ�ــ�ر,	 عـلــى ن8ـــ

 .اللغة اإلن�ل
:,ة لغة ال��ر,	 األساس
ة فى ال!عKة
) الKـEـال�ر,�س ـفـى اإلعــالم العــام(تـ�ـ9ح شــعKة اللـغـة اإلن�ل
:ـ,ـة درجــة 

 .�ع� إت�ام ث�ان
ة ف`�ل دراس
ة �ال�ل
ة
أما �الK79ة ل!)و� القK�ل الWاصة �االل�<اق �!عKة اللغة اإلن�ل
:,ـة 

 -:فهى #ال�الى
  هـــا
ت<�یـــ� ن7ـــKة ل�رجـــة اخ�Kـــار اللغـــة اإلن�ل
:,ـــة ال�ـــى ح`ـــل عل

 .ال�الT فى الpان�,ة العامة تق)رها ال�ل
ة س9�,ا
  iالب ال��د م� ). درجة٥٠(إج)اء اخ�Kار قK�ل لل

  Tالـ�وrع� إعالن أس�اء ال9اج<
i فى اخ�Kار القK�ل ی�ع
i على ال
ه، وقـ� حـ�دها س�اد ال�`)وفات ال�راس
ة لل!عKة إلت�ام ع�ل
ـة قK�لـ

فــى ) اثـ9ـا ع!ــ) أـلـف ج9ـ
ـه (١٢٠٠٠م�ـلـ	 جامعــة القــاه)ة ��Kـلـغ 
 .كل عام جامعى

                                                           
 ٢٠١٧/٢٠١٨ة للعام   تم إصدار دليل خاص لطالب شعبة اللغة اإلنجليزي. 
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;!<�� =�4>� %�67  

l^ÃÚ^r×Ö<î×Âù]<‹×�]<àÚ<ì‚ÛjÃ¹]<ÝøÂý]<íé×ÓÖ<íé×}]‚Ö]<ívñøÖ<ğ̂ÏÊæ<

<ì�^ÚMNOV< 

نال�ــــــالب ال�ق
ــــــ�و والـ�ــــــ)خ� لهــــــ� ب�أدMــــــة ام�<ـــــــان مــــــi الWـــــــارج 
نوال�7��ع� خاضع� لل9 
i ف
�ا �ع�نKى ال�Kأدی� .8ام ال

<ì�^ÚMNPV< 
Mع�ـKـ) مWالفــة تأدیKـ
ـة #ــل إخــالل ـ�ـالق�ان
i والـلـ�ائح وال�قالـ
ـ� ال�امعـ
ـة 

 :وعلى األخ�
 .األع�ال ال�Wلة ب89ام ال�ل
ة أو ال�9!آت ال�امع
ة -١

ـــــل ال�راســـــة أو ال�<ـــــ),� عل
ـــــه أو االم�9ـــــاع ال�ـــــ�ب) عـــــi حdـــــ�ر  -٢�تع

�Zامعـ
ـــة األخــــ) الـ�ـــى تقdــــى الـلـــ�ائح اـلـــ�روس وال�<اضــــ)ات واألعـ�ـــال ال
 .�ال��ا~Kة عل
ها

كل فعل ی�9افى مع ال!ـ)ف وال�)امـة أو مWـل �<7ـi ال7ـ
) وال7ـل�ك داخـل  -٣
 .ال�امعة أو خارجها

كــل إخــالل ب89ــام ام�<ــان أو الهــ�وء الــالزم لــه و#ــل غــ¤ فــى ام�<ــان أو  -٤
 .ش)وع ف
ه

 . أو ت�Kی�هاكل إتالف لل�9!آت واألجه:ة أو ال��اد أو ال��T ال�امع
ة -٥
٦-  �
نكــــل ت89ــــ
� لل��ع
ــــات داخــــل ال�امعــــة أو االشــــ�)اك ف
هــــا ـبـــ�و تــــ)خ

�`ةWة ال�
 .ساب[ مi ال7ل�ات ال�امع
ت�ز,ــــع ال9!ــــ)ات أو إصــــ�ار ج)ائــــ� حــــائ} �أMــــة صــــ�رة �ال�ل
ــــات أو ج�ــــع  -٧

�`ةت�ق
عات Wة ال�
 .نب�و ت)خ
� ساب[ مi ال7ل�ات ال�امع
شـ�)اك فـى م8ـاه)ة مWالفـة لل89ـام االع�`ام داخل ال�Kـانى ال�امع
ـة أو اال -٨

 .العام أو اآلداب
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<ì�^ÚMNQV< 

ًـكـل fاـلـT ی)تـ�ـT غ!ــا ـفـى ام�<ــان أو شــ)وعا فـ
ـه و,dــK} ـفـى حاـلـة  ً
 iـــان و,<ـــ)م مـــ>�تـلــK	 WM)جـــه الع�ـ
ــ� أو مـــi یـ9ــ�ب عـ9ــه مـــi ل�ـ9ــة االم
ًدخ�ل االم�<ان فى �اقى ال�ـ�اد و,ع�Kـ) ال�الـT راسـKا فـى ج�
ـع مـ�اد هـaا 

 .إلى م�ل	 ال�أدیTاالم�<ان و,<ال 

�ل االم�<ان �ق)ار مi م�لـ	 ال�أدیـT أو K
Zأما فى األح�ال األخ) ف
م�ـلــ	 ال�لـ
ــة و,�)ـتــT علـ
ــه ��ـــالن ال�رجـــة العل�ـ
ــة إذا #اـنــ� ـقــ� م9<ـــ� 

 .لل�الT قKل #!ف الغ¤

<ì�^ÚMNRV< 

 :العق4Eات ال�أدی�!ة هى


ه شفاهة أو #�ا�ة -١K9� .ال

 .اإلنaار -٢

٣- � .الب
ةال<)مان مi �ع� ال�Wمات ال

 .ًال<)مان مi حd�ر دروس أح� ال�ق)رات ل��ة ال ت�اوز شه)ا -٤

 .ًالف`ل مi ال�ل
ة ل��ة ال ت�اوز شه)ا -٥

٦- (pان فى مق)ر أو أك>� .ال<)مان مi االم


) أو الــــ�#��راه ل�ــــ�ة ال ت�ــــاوز  -٧�وقــــف ق
ــــ� ال�الــــT ل�رجــــة ال�اج7ــــ
 .شه),i أو ل��ة ف`ل دراسى

٨- (pفى مق)ر أو أك Tال� .إلغاء ام�<ان ال

ًالف`ل مi ال�ل
ة ل��ة ال ت�اوز ف`ال دراس
ا -٩ ً. 

١٠- (pان فى ف`ل دراسى واح� أو أك>� .ال<)مان مi االم
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) أو الـ�#��راه مـ�ة ف`ـل دراسـى  -١١�ح)مان ال�الT مi الق
� لل�اج7ـ
(pأو أك. 

 . ف`ل دراسىلىالف`ل مi ال�ل
ة ل��ة ت:,� ع -١٢

̀ـــل إلـــى ال�امعـــات  -١٣ ̀ـــل ال9هـــائى مـــi ال�امعـــة و,Kـلــغ قـــ)ار الف الف
Zاألخـــ) و,�)تـــT عل
ـــه عـــ�م صـــالح
ة ال�الـــT للق
ـــ� أو ال�قـــ�م إلـــى 


ةr(ر,ة م`) الع�انات فى جامعات ج�ه>� .االم


ـة داخـل ال�لـ
ـة Kأدی�و,�ـ�ز األمـ) ـ�ـإعالن القـ)ار ال`ـادر �العق�ـrـة ال
Tال� .و,�T إبالغ الق)ارات إلى ولى أم) ال


ـK9�
ـة عـ�ا الKأدی�Zه ال!ـف� فـى وت<ف¥ الق)ارات ال`ـادرة �العق�rـات ال
Tال� .ملف ال

ول��ل	 ال�امعة أن Mع
� ال89) فى الق)ار ال`ادر �الف`ل ال9هـائى 
 .�ع� مdى ثالث س9�ات على األقل مi تار,خ ص�ور الق)ار

<ì�^ÚMNSV< 

ولهــ� ت�قـ
ـع العق�ـrـات األرـrـع األوـلـى : ناألســاتaة واألســاتaة ال�7ــاع�و -١

ـ9ـــة ـفـــى ال�ــــادة ال7ــــا�قة ع�ــــا Mـقـــع مــــi ال�ــــالب أKثـ9ـــاء اـلـــ�روس ال�

�لفةWة ال�
 .وال�<اض)ات واألن!�ة ال�امع


9ــة فــى ال�ــادة : ع�
ــ� ال�ل
ــة -٢Kــان األولــى ال��pــات الr�ــع العق
ولــه ت�ق
ال7ا�قة، وفى حالة ح�وث اض�)ا�ات أو إخالل �ال89ام ی�TK7 ع9ه 
نأو WM!ــى مـ9ـه عــ�م ان�8ــام ال�راســة أو االم�<ــان EMــ� لع�ـ
ـ� ال�لـ
ـة 


9ــة فــى ال�ــادة ال7ــا�قة، علــى أن Mعــ)ض ت�ق
ــع ج�
ــع العق�rــات اKل�
األمــــ) خــــالل أســــK�ع
i مــــi تــــار,خ ت�ق
ــــع العق�rــــات علــــى م�لــــ	 
 	
ال�أدیT إذا #ان� العق�rة �الف`ل ال9هائى مi ال�امعة، وعلى رئ
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ال�امعة �الK79ة إلى غ
) ذلv مـi العق�rـات، وذلـv لل89ـ) فـى تأی
ـ� 
 .العق�rة أو إلغائها أو تع�یلها


9ـة فـى ال�ـادة ال7ـا�قة : رئ
	 ال�امعة -٣Kات ال�r�ع العق
وله ت�ق
ع ج�
ع�ا العق�rـة األخ
ـ)ة، وذلـv �عـ� أخـa رأZ ع�
ـ� ال�ل
ـة، ولـه أن 9�Mـع 
ال�الT ال�<ال إلى م�لـ	 ال�أدیـT مـi دخـ�ل أم9Eـة ال�امعـة ح�ـى 

 .ال
�م ال�<�د ل�<اك��ه

٤- Tأدی� .وله ت�ق
ع ج�
ع العق�rات: م�ل	 ال

<ì�^ÚMNTV< 

ـrـة مــi العق�ـrـات اـلـ�اردة ـفـى الKـ9ـ� الWــام	 ومــا �عــ�ه مــi ال ت�ـقـع عق�
إال �عــ� ال�<ق
ــ[ مــع ال�الــT #ل
ــة وســ�اع أق�الــه ف
�ــا هــ� ) ١٢٦(ال�ــادة 

م79ــ�ب إل
ــه فــإذا لــ� d>Mــ) فــى ال��عــ� ال�<ــ�د لل�<ق
ــ[ ســق} حقــه فــى 
 .س�اع أق�اله و,��لى ال�<ق
[ مi ی9���ه ع�
� ال�ل
ة

ن9��ب لل�<ق
[ مـع ال�الـT أن EMـ�  ال�	وال �M�ز لعd� ه
 ة ال��ر,
Tأدی� .ًعd�ا فى م�ل	 ال

<ì�^ÚMNUV< 


ـة Kأدی��`ـة ب��ق
ـع العق�rـات الWـات ال� 
الق)ارات ال�ى ت`�ر مـi اله
 .نت�� نهائ
ة) ١٢٧(ًوفقا لل�ادة 

̀ـــادر غ
اب
ـــا مـــi م�لـــ	  ًومـــع ذلـــv ت�ـــ�ز ال�عارضـــة فـــى القـــ)ار ال
نـه إلـى ال�الـT أو ولـى أمـ)ه ال�أدیT وذلv فى خالل أسK�ع مi تـار,خ إعال

 �Wإلـــى شــــ iر قـــ� أعـلـــ�ــــd>ال Tلـــf ر,ا إذا ـ#ـــان�ـــdـــ) الـقـــ)ار حK�ًو,ع
  .ال�الT أو ولى أم)ه وتWلف ال�الT عi ال<d�ر �غ
) عaر مقK�ل
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ÝøÂý]<íé×Óe<h^f�Ö]<íè^Â…<ì…]�c<

íèõ†Ö]V<


ة لألن!ـ�ة ال�الب
ـة لل9هـ�ض �ال�امعـة �
وضع معال� وخ�ة اس�)ات
(
 ال�9ــاخ األمpــل لل�ــالب ل��ارســة الKــ)امج واألن!ــ�ة إلــى مــi خــالل تــ�ف


ة�
 .جانT الع�ل
ة ال�عل

مi هaا ال�9�ل[ ی�� وضع ب)امج وأن!�ة م�9�عة ل�<ق
[ االسـ��Wام 
األمpـل لل�ـ�ارد واإلمEان
ـات الK!ـ),ة وال�ادMـة مـع ت�ـ�,) ثقافـة ال�ق
ـ
� ح�ـى 

�9
ة ال!املة� .ن`ل إلى ن8),ة ال

 . وال�9�ع واإلب�اع ل�f Zالب وشKاب ال�امعةالق�رة على االب��ار

íÖ^‰†Ö]V<

ًن8)ا ل�9�ع م
�ل ال�الب وات�اهاته� ت�9ـ�ع م�ـاالت ال9!ـا� والKـ)امج 
̀ــ�رة إ�Mابـ
ـة  اســ��ا�ة ل<اجــاته� ومـ
ـ�له� ورغـKـاته� ل!ــغل أوـقـات ـفـ)اغه� �
ًومpال
ــــة الســــ�غالل fاقــــاته� و�ك7ــــابه� أف�ــــارا ومهــــارات م�9�عــــة وم9اف7ــــة 

 .ش),فة

ù]Í]‚âV<

- i,�ــــ��  م�ارســــة األن!ــــ�ة ال�البـ
ـــة هــــى الK�تـقـــة الـ�ـــى ت7ــــاع� عـلـــى ال
 T9ا إلى جK9ج {Wا الaه (
ًال9ف7ى واالج��اعى وال�ج�انى ال7ل
� و,7

 .مع ال���,i العل�ى
  األن!�ة ت7اع� علـى إعـ�اد ج
ـل قـادر علـى الق
ـادة والقـ�رة علـى اتWـاذ -

 .الق)ار
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�لفـــــة فـــــ-Wال� Tاهـــــ�ـــــة وصـــــقل ال�
.. الpقاف
ـــــة.. ى #افـــــة ال��ـــــاالت  ت�9
 .الخ.. ال��الة.. األس).. الف9
ة.. االج��اع
ة

 .  ز,ادة ال�عى الpقـافى االجـ��اعى ال�ی9ى ال),اضى وال�ف�
) العل�ى-
- iعــ 	ـ�ر,�  إتاحـة الف)صـة لل�ــالب لل�قـارب وال�عـارف �أعdــاء ه
 ـة ال

 .f),[ م�ارسة األن!�ة واالس�فادة مi خK)اته�
ًال�ـــ� ال�9اســـT العل�ـــى �ـــاح��اء م!ـــاكل ال�الـــT وحلهـــا مادMـــا،   ته
 ـــة -

ًومع9�,ا، واج��اع
ا ً. 
 :  ت�ارس األن!ـ�ة �إدارة رعـاMة ال!Kاب مi خالل الل�ان اآلت
ة-

 الل�ــــــ9ة – الل�ــــــ9ة االج��اعـ
ــــة – الل�ــــــ9ة العل�ـ
ــــة –الل�ــــــ9ة الpقافـ
ــــة 
 .سـ) ل�9ة األ– ل�ـ9ة ال��الة – الل�ـ9ة الف9
ة –ال),اض
ة 

íéÊ^ÏnÖ]<íßr×Ö]V<

  إ~هــــار ال��اهـــــT األدب
ــــة ع9ــــ� ال�ــــالب فــــى ال!ــــع) واإللقــــاء وال:جــــل -
 .والق`ة الق`ـ
)ة وال�قـال وال��ـا�ة ال`<ـف
ة وم�الت ال<ائ}

�لفة-Wة ال�
 .  إقامة ال�7ا�قات الpقاف
 .  إقامة م7ا�قات حف¥ الق)آن ال�),�-

ات عامة وrا-`W!ة ل
 .رزة  إقامة ن�وات ثقاف
 .  إقامة معارض م�الت ال<ائ} ومعارض لل��اب-
 .Z  االش�)اك فى ال�7ا�قات الpقاف
ة على م7�� ال�امعة-

íéÛ×ÃÖ]<íßr×Ö]V<

تWــ�� هــaه الل�9ــة �عقــ� ال�<اضــ)ات العل�
ــة وع�ــل دورات عل�
ــة 
وت�ف
) ال��ر,Kات لل�الب خارج ال�ل
ة مـi أجـل تق�,ـة ال�هـارات اإلعالم
ـة 

 .ع�9 ال�الب
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×Ö]íéÂ^Ûjq÷]<íßrV<

 : ال� مات االج��اع!ة-

 . ت�7ی� ال)س�م ال�راس
ة-١
 . ت�ز,ع #�T ال�ع�-٢
 . ت�7ی� رس�م ال��ی9ة ال�امع
ة-٣
 . ص)ف م7اع�ات مادMة-٤

 :  ال%�اH االج��اعى-


i على م7�� ال�ل
ة-١
 .Z م7ا�قة ال�الT وال�الKة ال�pال
 . م7ا�قة الK<�ث االج��اع
ة-٢
٣-� .Z)نج على م7�� ال�ل
ة م7ا�قة ال!
 . ح�لة ال�K)ع �ال�م-٤
 . رحالت ت)ف
ه
ة-٥

íé•^è†Ö]<íßr×Ö]V<


:,i ر,اض
ا ف)صة لل�!ـار#ة، ��ًتع�ى له�اة م�ارسة ال),اضة أو ال�
i
 :وهى ق�7

 .مpل #)ة الق�م وال�)ة ال�ائ)ة و#)ة ال
�:   ألعاب ج�اع
ة-
احة وال�الك�ـــة مـpــل ـتــ9	 ال�اوـلــة واالســـE�اش وال7ـــK:   ألعـــاب ف)دـMــة-

̀ـــارعة و#�ـــال األج7ـــام وال��ـنــغ ـفــ� وال�اEM�ـنــ�و وال�اراتـ
ــه ... وال�
 .وغ
)ها



 

 

 

 

 

 ٢٠١٩-٢٠١٨دليل الطالب لعام 

 ٦٥

íéßËÖ]<íßr×Ö]V<

اك�!ـــاف وت�9ـ
ــة ال��اهـــT الف9ـ
ــة ـفــى ال��pـ
ــل وـ,ــ�� :   ال9!ـــا� ال�7ـــ)حى-
̀ــــ
)ة وf�,ـلـــة ـفـــى  تـ�ـــ�,i ف)ـ,ـــ[ ال�7ــــ)ح وع�ــــل عــــ)وض م7ــــ)ح
ة ق

�لفةWال�7ا�قات وال�ه)جانات ال�. 

 .كالغ9اء الف)دZ وال��اعى والع:ف الف)دZ وال��رال: ت  ال�9�عا-


ل
ة-Eــ!�̀ــ�,) ال:,�ــى : ن  الف9ــ� ال �كال)ســ� وال:خ)فــة واألشــغال الف9
ــة وال
والف�تــــ�غ)افى وت89ــــ
� ال�عــــارض الف9
ــــة و�قامــــة ورش ف9
ــــة لل�هــــارات 

 .ال��9�عة

íÖ]ç¢]<íß¢V<

�� �ال��ر,T علـى مهـارات ال��الـة وال�هـارات ال�!ـف
ة Wلفـة وت�Wال�
للKـ9ــــ
i والKـ9ــــات وتعـلــــ
� مـKــــاد¦ اإلســـــعافات األولـ
ــــة وتعـلــــ
� أصـــــ�ل بـ9ــــاء 


�ات و�قامة ال�عE7)اتWال�. 

†‰ù]<íß¢V<


ل األس) -١E!عادة ت�
ل واع��اد األس) ال��ی�ة وE!اإلش)اف على إج)اءات ت 
 .الق��Mة

 اإلش)اف على ج�
ع أن!�ة األس) مi ن�وات ثقاف
ة ون!ا� اج��اعى -٢
 .ت وز,ارات خ
),ةورحال

 م�ارسة ج�
ع األن!�ة ال��9�عة ��ا ی�ف[ مع ض�ا�} الئ<ة ال9!ا� -٣
>.ال�البى
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ÝøÂý]<íé×Ò<ífjÓÚ 


ـ:ة تقـع فـي الـ�ور الpـا���Kـة عل�
ـة م�W``ـة ومEة م
 نىت��لv ال�ل

i لإلfـــالع، تdـــ� األولـــى ، مـــi م9Kـــى ال�ل
ـــة��Kـــة إلـــى قـــاعEوت9ق7ـــ� ال�

9
ات مi ال)سائل ال��
ـة، وتdـ� الpان
ـة ال�قK9األج Tـ�امع
ة وال�ور,ات وال�
̀ــ� لل�لـKـة  ال�ـ�ـT واـلـ�ور,ات الع)rـ
ـة، وأعـ�ـال ال�ــbت�)ات العل�ـ
ـة، وهــي مق

 Tع��
i مi داخل م`) وخارجها، وت�d أماكi ت7pاحKا فـي  ٧٢والKالf
i
� .وق� واح� في القاع

9
اتها م�
i ع�ة خ�مات وهي االfالع على مقpاحKة للK�Eوتق�م ال� i
ة ال��ــــT وال)ســــائل العل�
ــــة، واالســــ�عارة الWارج
ــــة لل�ــــالب وأعdــــاء ه
 ــــ

 . ال�عاونةة ه
 الال��ر,	 و

وهي م:ودة �أرrع ماك
9ات ت`�,) ح�یpة أسـه�� فـي فاعل
ـة خ�مـة 
 . ال�`�,) مi ال��T وال�ور,ات وال)سائل

�Kــــة �ع�ــــل م7ــــح رق�ــــي لل)ســــائل العل�
ــــة الWاصــــة Eوقــــ� قامــــ� ال�
 رســـالة حـ�ــى اآلن، وتـ�ــ
ح ١٣٠٤ـ9ــة ��د ال)ســـائل ال�)ق�ال�لـ
ــة، ووصـــل عـــ

 ٨عK) ) ورقة �٥٠<� أق`ى (خ�مة االfالع وال79خ ال)ق�ي مi ال)سائل 

�ت)K�# أجه:ة. 


انــات م�انــا، عKــ) Kاعــ� ال�نــ� وق(�ًك�ــا ت�ــ
ح خ�مــة الK<ــo فــي اإلن

�ت) ١٠K�# أجه:ة. 


اـنـات االل��)ونـ
ـة ال��احــةKاعــ� ال�ة فــي ق#(��ـKـة م!ــEخــالل وال� iمــ 
̀ــــ),ة،  ، وrالـ�ـــالي تـ�ـــ
ح eg.edu.eul.wwwم�ـقـــع شــــEKة ال�امعــــات ال�


انــات العال�
ــة ال�ــي تــ� االشــ�)اك بهــا عــf i),ــ[  االfــالعKاعــ� ال�علــى ق
 .ال��ل	 األعلى لل�امعات
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9
اتـهــا فــي الفـهــ)س ال��حـــ� �ك�ــا قاـمــ� مــbخ)ا �إعـــادة إدخـــال #ــل مق
 . �ع لل��ل	 األعلى لل�امعات ال�`),ةال�ا

̀ـــة فـــي م�ـــاالت اإلعـــالم  `W�
ـــ:ة وم��9
ـــات م��Kـــة مقEـــ� ال�dوت
 oــــة علــــى ت<ــــ�ی
�ـلـــف العلــــ�م االج��اع
ــــة واإلن7ــــان
ة، وت<ــــ)ص ال�لWوم

9
اتهـا  � ١٧١٧٨م<��,اتها و�م�ادها �ال��ـT ال��یـ�ة سـ9�,ا، و,Kلـغ عـ�د مق
ـ�ـاب �اللغــة اإلن�ل
:ـ,ـة، #�ــا  ن7ــWة #٦٦٨٠ن7ــWة #ـ�ـاب �اللغــة الع)rـ
ـة، و

د#ـ�ـــ�راة �اللغــــة رســــالة  ٢٣ود#ـ�ـــ�راة �اللغــــة الع)rـ
ـــة، رســــالة  ١١٢٥تdــــ� 

ة،  رسالة ٢٠١٤واإلن�ل
:,ة، r(اللغة الع� (
�
) ـماج7ـرسالة  ٣٨وماج7�

),ة ـها ال��لة ال�`مi ب
�9اللغة اإلن�ل
:,ة، وع�ة دور,ات وم�الت عل�
ة 
ة لK<ـ�ث الـ)أk العـام، وال��ـالت العل�
ـة لK<�ث اإلعالم، وال��لة ال�`ـ),

Zألق7ــام ال�ل
ــة الpالثــة، وأعــ�اد مــi دور,ــات أخــ) مpــل الK<ــ�ث اإلعالم
ــة 
��امعــــة األزهــــ)، وم�لــــة ال�راســــات اإلعالم
ــــة، وم�ــــالت #ل
ــــات اآلداب 


ـة ��امعـة ال�9`ـ�رة، وغ
)هـاr(�. ��امع�ي ال:قاز,[ وال�9
ا، وم�لـة #ل
ـة ال

) مi أع�K# ع�د vلa#ت�)اتوbال ال�  . 

�ـKـات Èــ� فــى م�ــال ال� W��ـKـة و,!ــ)ف عل
هــا ف)ـ,ـ[ مEوـ,ـ�ی) ال�
Zوت�9�ل�ج
ـــا ال�عل�مـــات مbهـــل عل�
ـــا ومه9
ـــا علـــى م7ـــ�� عـــال، وrعـــ�  ً ً
̀ــ�  Wـات أو فــى تKـ�Èــ� ال� Wفــى ت (
�نأـفـ)اده M<�ـلـ� درجــة ال�اج7ــ

 .اإلعالم
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 ن,� اس��دی�هات ق�7 اإلذاعة وال�ل
ف:-١

 ج
هان رش�ى. د. اس��دی� أ-٢

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

 نأس��دی� تل
ف:,�) ١(أس��دی� إذاعة و) ٢(و,!�ل ع�د 

 One man Show أس�EدیE -أ 

̀ــ�ت لــه - ن  وف
ــه EMــ� ال�ــMaع هــ� القــائ� �الع�ــل الف9ــى مــi ت7ــ�
ل ال

�ف و�دارة ال<�ار وع�ل ال��ن�اجdولل. 

ن�
ل ـبـ)امج إذاعــة إعــالم أو الـیـi ـمـi هــaا األســ��دی� وـتـaاع   وـ,ـ�� ت7ــ-
 .على ال�9

  اس�EدیE اإلذاعة-ب

�7
الت وال�ـ�خالت وال��ن�ـاج -��� على ح�)ة 9#�)ول لل�<�E �ال>M  Z

�فdع والMaه ال�
ًال`�تى و,<�� أdMا على الKالت�ه و,�ل	 ف Z. 

 :ن اس�EدیE ال�ل!فE/9-جـ

 :نی��� مi بالت�ه و9#�)ول

 م�ــا یـ�ـ
ح ت7ــ�
ل ـبـ)امج تل
ف:,�نـ
ـة ون!ــ)ات ٢م١٥٠ الKالـتـ�ه م7ــاحة  -
̀ــــ�,)  �ZأخKــــار وrعــــ� الــــ�راما و,<�ــــ� الKالتــــ�ه علــــى #ــــام
)ات ال

 .وال�
E)ف�نات وشEKة إضاءة معلقة فى ال7قف

  ال�9�ــــ)ول وrــــه أجهــــ:ة ال�7ــــ�
ل والــــ�<�E فــــى ال�ــــام
)ات واإلضــــاءة -
 .HDوم�خالت ال�bث)ات ال)ئ
7ة وج�دة ال`�رة 
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 : وح ة ال�EK/� ال�ارجى-د

�لـفـة األـنـ�اع لـ�ـ�ر,T #اـفـة Z٢١ت<ـ�ـ� عـلـى W,) خــارجى م�̀ــ  #ــام
)ا ت
Zال�7��,ات مi ال�7�� الpانى ح�ى ال�7�� ال)ا�ـع و�ن�ـاج م!ـ)وعات  Z
 iـــارجى ـمــW,) ال�̀ـــ �ال�Wــ)ج و,!ـــ�ل ج�ـ
ــع ال�7ـــ�ل:مات الWاصـــة �ال

 .م
E)ف�نات وح�امل و�ضاءة

ğ̂éÞ^m<V_<çè�çj‰_J�<Já^ãéqîj�…<<

، ZHDأســ��دی� ج�ـیـ� �اـلـ�ور ال)اـ�ـع �ال�لـ
ـة عـلـى أحــ�ث م7ــ�� جــ�دة 
ــــ� علـــــى أســـــ��دی� تل
ف:,ـــــ� وأســـــ��دی� إذاعـــــة وغ)فـــــة لل�)اقKـــــة،  �نM<ـ Z

 .ووح�ت
i لل��ن�اج ال�ل
ف:,�نى وال`�تى

وهـــ� dMـــارع االســـ��ی�هات ال�7ـــ��Wمة للـKــo ال�ل
ف:ـ,ــ�نى ـفــى القـ9ــ�ات 
�ار اإلعالمــى لل�لـ
ـة، ونفaـتـه  لالســ�p~ـKـىالفdــائ
ة، أه�ـتـه شــ)#ة أـبـ� 


ـة (r(ز ع�ـ
ZتWل
ـ�ا لـa#) األسـ�اذة ) Sky News ArabicسـEاZ ن ً
 . ع�
�ة ال�ل
ة األسK[–ج
هان أح�� رش�ى / ال�#��رة ال)احلة

و,ـقـع عـلـى عــات[ اســ��ی�هات #لـ
ـة اإلعــالم عــTء ـتـ�ر,f Tــالب ق7ــ� 
Zاإلذاعــة وال�ل
ف:ـ,ـ� مــi ال�7ــ�� الpــانى وحـ�ـى ال�7ــ�� ال)اـ�ـع  Z عــالوة ن

على إع�اد الK)امج وال��اد اإلعالم
ة ال�ى ی�� بpها عK) الق9اة اإلذاع
ـة 
)iاد ) نإعــــــالم أو الیــــــ�ــــــ)امج وال�ــــــKنــــــ�، وال(�ال�ــــــى تKــــــo عKــــــ) االن

الـ�ـى تKــo عـKـ) م�قــع ) TVإعــالم (ال�ل
ف:,�نـ
ـة مــi الق9ــاة ال�ل
ف:,�نـ
ـة 
 .ی�ت
�ب، و,�� إن�اج #ل هaه الK)امج �أی�f Zالب ال�ل
ة
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Ú^ÃÚíé×ÓÖ^e<†içéfÛÓÖ]<Ø<
<

١- Nالعالقات العامة واإلعالن رق Nت� ق�E!��� ١( مع�ل( 

 :  ع�د األجه:ة �ال�ع�ل-
 أجه:ة ١٠ (P4) 390 Dell. 
 أجه:ة ٥ (P4) 360 Dell. 
 أجه:ة ٥ Apple (M). 

٢- Nالعالقات العامة واإلعالن رق Nت� ق�E!��� ٢( مع�ل( 

 :  ع�د األجه:ة �ال�ع�ل-
 أجه:ة ٩ (Cori5) Icon. 
 أجه:ة ٥ (Cori5) Sico. 

  7Mــــ��Wم مع�ــــل ق7ــــ� العالقــــات ـفــــى إت�ــــام الع�ــــل الWــــاص ب�7ـــــ�
ل -
̀ـــل
i األول  �ـلــف ال�7ـــ��,ات ال�راســـ
ة الفW�� ــة
ال�ـقــ)رات ل�لـKــة ال�لـ

 .والpانى
7��Wم مع�لى الق�7 فى ت�ر,T ال�لKة مi خالل سEاشi مادة م9اهج -M  

 للف)قـــة الpانـ
ــة وذـلــv بـ9ــاء الK<ـــo للف)قـــة الpالـpــة وسEاشـــi الف�ت�شـــ�ب
عـلــى جـــ�اول الـ�ــ�ر,T ال�ـقــ)رة مـــi قـKــل رـئــ
	 الق7ـــ� وال�!ـــ)ف عـلــى 

 .ال��ر,T �الق�7
فـى ) ٢(  ی�� تق��M سEاشi مادة ال`<افة االل��)ون
ة وذلv ��ع�ل رقـ� -

 .الف`ل
i األول والpانى
  یــــ�� ال7ــــ�اح ل�لKــــة ال�ل
ــــة �الــــ�خ�ل علــــى اإلن�)نــــ� لع�ــــل األ�<ــــاث -

i
 . بها مi قKل أساتaة الق�7ال�Eلف
  یــ�� عقــ� اج��اعــات م!ــ)وعات ال�Wــ)ج الWاصــة ��لKــة الف)قــة ال)ا�عــة -

 .�القd>� �7�ر األساتaة ومعاون
ه� ال�b7ول
i عi ال�!)وعات
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  #�ا ی�� ع�ل ال�!)وعات على أجه:ة مع�لى الق7ـ� وت<�
لهـا لع)ضـها -
>.فى مه)جان ع)ض ال�!)وعات

٣-T� E(Final Cut)ر  مع�ل ال'��!Eت� ال�

 Final cut جهاز أبل م:ود بK)نامج Z١٥  �ال�ور األول و,<�� على -
 .لع�ل ال��ن�اج ال9هائى على ت�7
الت الف
�ی�

 )آبل ماك%�Eش( مع�ل اإلخ�اج الVKفى -٤

̀ــ<افة لع�ــل تــ�ر,Kات ال�لKــة علــى - �ــ�ر ی�ـKـع ق7ــ� ال�  وهــ� مع�ــل م
 .ت9ف
a ج),�ة ص�ت ال�امعة

Âý]<íé×Ò<íÃfŞÚÝø<


ـ:ة �ال�ل
ـة، وف
هـا ��تع�K) م�Kعة #ل
ة اإلعالم إح�Z اإلمEان
ـات ال�
 ��ی�� ت�ر,f Tالب ق�7 ال`<افة على Kfاعة ج),ـ�ة صـ�ت ال�امعـة، و,ـ

م�لة �<ـ�ث اإلعـالم وم�لـة �<ـ�ث : ًأdMا Kfاعة ال��الت العل�
ة لل�ل
ة
`ـ<افة، ال: ال)أZ العام عالوة علـى Kfـع ال��ـالت العل�
ـة لألق7ـام الpالثـة

، والعالـقـــــات العامــــــة واإلعــــــالن، #�ــــــا ـیـــــ�� Kfاعــــــة  نواإلذاعــــــة وال�ل
ف:ـ,ـــــ�
م�K�عات ال�bت�)ات وال�9وات العل�
ة لل�ل
ة، و#ـaلv ال��K�عـات الWاصـة 

�لفةWة ال�
 .�إدارات ال�ل
ماك
ـ9ـة : و,�جـ� �ال��Kـعـة ماك
ـ9ـات ومـعـ�ات مـf iــ)ازات ح�یـpـة مـpـل

مار#ــــة هاـیـــ�لK)ج ) ســــ�٧٠×٥٠( ـفـــ)خ ٢/١ن ـلـــ� مـقـــاس Kf٢اعــــة أوف7ــــ� 
ال�انى ال`9ع وهى مi أحـ�ث ال�ـ)ز و,ـ�� Kfاعـة ج),ـ�ة صـ�ت ال�امعـة 
̀ــقات واإلعالـنـات  عل
ـهـا #�ــا �MـEـi لهــaه ال�اك
ـ9ـة Kfاعــة ال���ـ,ـات وال�ل

�ها ل�Kاعة 

: هaه ال�اك
9ة �إمEان��ق ل� على فـ)خ الـ�ر فـى ٢ال�ل�نة وت ن
نر ولـ� علـى ال8هـ) فـى نال�ورة ال�اح�ة أو Kfاعة لـ� علـى وجـه فـ)خ الـ� ق

 .نف	 ال�ورة
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قو,�ج� أdMا ماك
9ات Kfاعة صغ
)ة ل� واح� �أق`ى مقاس للـ�ر  ن ً
 .س� و,�� عل
ها Kfاعة ال`ف<ات ال�اخل
ة لل��الت العل�
ة٤٠ × ٣٠

قك�ــا ی�جــ� �عــ� ال�عــ�ات ال�عاوـنـة مـpـل مـقـ� اـلـ�ر وهــ� صــ9اعة 
اك
ـ9ــة جـ�ــع وثـ9ــي أل�انـ
ــة ـمــ:ود ب�حـــ�ات أـمــان ل<�اـMــة الـعــامل
i علـ
ــه، وم

، و,�9Eـهـا جـ�ـع وfــى حـ�ـى  ̀ــف ١٣قـمـالزم اـلـ�ر  ورـقـة، وت�ب
7ــها ـمـi ال9
 .فى وق� واح�


i تـ�ر,Kا عل�ـ
ـا ومه9ـ
ـا rالـ�ـ�ر i
ًو,ـ�ی) ال��Kـعـة م���عــة مـi الـعـامل ً ً
 .ًفائقا ل�9ف
a أZ م�K�عات �7)عة فائقة وج�دة عال
ة

íÃÚ^¢]<lç‘<ì‚è†q:<

�Kـــ) الع�لـــى ل�ـــالب ق7ـــ� ال`ـــ<اWم تعـــ� ال��قـــM oـــ
فة �ال�ل
ـــات ح
Zال�ــالب مــi ال�7ــ�� الpــانى وح�ــى ال�7ــ�� ال)ا�ــع ب�<),ــ) ج�
ــع ال�ــ�اد  Z
 �8�̀ـــ<فى، وقــ� اـنــ ال`ــ<ف
ة �ال�),ــ�ة، �اإلضـــافة إلــى أعـ�ــال اإلخــ)اج ال

 (r�ــ� ح�ــى ٢٠١٤صــ�ور ال�),ــ�ة خــالل ال7ــ9�ات الــpالث األخ
ــ)ة مــi أك

 ـة ال�امعKعلـ[ �ال��لـف ًاآلن أسK�ع
ا، وته�� �Eل مـا یWة فـى م

ـة وال!ـKاب

�قـاع م`ـ)، و,�ـ�لى أسـاتaة ق7ـ� ال`ـ<افة وأعdـاء اله
 ـة ال�عاونـة مه�ـة 
̀ـــــ<ف
ة فـــــى إfـــــار ال<فـــــا� علـــــى  تـــــ�ر,T ال�ـــــالب وصـــــقل مهـــــاراته� ال

 .األخالق
ات والق
� ال�ه9
ة وال����ع
ة
 ��و,�� Kfاعة ال�),�ة �األل�ان Kfاعة فاخ)ة فى م�Kعة ال�ل
ة #�ـا یـ

̀ــ� إجــ)اء �عــ� الع� Wت) ال��ـ
لـ
ـات الف9ـ
ـة واإلخ)اجـ
ـة ـفـى مع�ــل ال��Kـ
 .و,�� إص�ارها فى م�ل�ات سـ9�,ة. لaلv وال�ل<[ �ال��Kعة
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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<


ــة ١٩٨٢تأســ	 م)#ــ: �<ــ�ث الــ)أZ العــام عــام p>� ــة
م #�حــ�ة عل�

ــة ذات fــا�ع خــاص تK,ــة اإلعــالم ��امعــة القــاه)ة وال�)#ــ: لــه ت�ر

ــع #ل�

 .ك
انه ال�7�قل مi ال9�احى الف9
ة وال�ال
ة واإلدار,ة
ت��ـpـل رســالة م)#ــ: �<ــ�ث اـلـ)أZ الـعـام �Eلـ
ـة اإلعــالم جامعــة الـقـاه)ة 
̀ــــ) الع)ـrـــى اع��ــــادا عـلـــى اإلمEاـنـــات ال��احــــة  ًـفـــى خ�مــــة ال����ــــع ال� Z

 ال�ع9ـ
ـة �قdـاMا ال��ـاه
) ـمـi نوال�عـاو ال�7ـ��) ـمـع الـ�زارات وال�bس7ـات

� اه��امات ال�)#: فىWتل iE�,ث وال�راسات و�>Kخالل إج)اء ال: 

�لـــــف ال��ضـــــ�عات -Wل م�ـــــة حـــــ
  إجـــــ)اء ال�راســـــات والK<ـــــ�ث العل�
̀ــــ)  ـــال����ع ال� ̀ــــادMة واالج��اعـ
ـــة ال��علقــــة ـ� �Zال7
اســــ
ة واالق
̀ــفة خاصــة، وقـ
ـاس ات�اهــات اـلـ)أZ الـعـام ن<ــ� القdــاMا ال<
�ـ,ـة � 

 .ال)اه9ة
  تKــــادل اآلراء العل�
ــــة مــــi خــــالل عقــــ� ال�ــــbت�)ات وال9ــــ�وات وورش -

الع�ـــــــل ال�W``ـــــــ
ة وال�<اضـــــــ)ات الهادفـــــــة ال�ـــــــى تK<ـــــــo فـــــــى 

ةp>Kاماته ال�� .ال��ض�عات ال��`لة �ع�ل ال�)#: واه


ـة فـى -p>Kادر ال�ة لل�ـ
  ال�7اه�ة �فاعل
ة فى ت��,) ال�هارات ال�~
ف

ة ال�pEفةم�ال ال)أZ العام مi خالK,ر�� .ل عق� الK)امج ال

نی�عــاو م)#ــ: �<ــ�ث الــ)أZ العــام مــع الع�یــ� مــi اله
 ــات وال�هــات 
̀ــــــ),ة مpــــــل ̀ــــــ<ف
ة الق�م
ــــــة : ال� كــــــاأله)ام، واألخKــــــار، (ال�bس7ــــــات ال

Zوال��لــ	 الـقــ�مى لل7ــEان، وال�هــاز ال�)ـ#ــ: لل�عK ــة العاـمــة ) وال��ه�ر,ــة
�9��
ـــة الK<ـــo العل�ـــى وال�M̀ـــاء، وأكاد قل�ج
ـــا، وصـــ�9و ال�Kـــادرات واإلح

�9
ــة الpقاف
ــة، وم)#ــ: ال�عل�مــات ودعــ� اتWــاذ القــ)ار �
ــة، وصــ�9و ال 
Kقال
خاصـة تلـv ال�ا�عـة لألمـ� (ال�ا�ع ل��ل	 ال�زراء، وrعـ� اله
 ـات ال�ول
ـة 

 ).ال��<�ة وم�89اتها ال��W``ة
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̀ـــف ســـ9�,ة �ع9ـــ�ان  Mقـــ�م ال�)#ـــ: �إصـــ�ار دور,ـــة عل�
ـــة م<�Eـــة ن
̀ـــ)," تـقــ�م �<ـــ�ث أكاد�Mـ
ــة رصـــ
9ة ـفــى " ة لK<ـــ�ث اـلــ)أZ العـــامال��ـلــة ال�

(
 .م�ال اإلعالم واالت`ال �ال��اه
ˆÒ†¹]<^ãe<Ý^Î<îjÖ]<íŞ�Þù]<àÚ<tƒ^´V<


i ضــــ�i فعالـ
ـــات اح�فالـهـــا �ال
�rـ
ـــل 
̀ــــ<ف دراســـة مق�ـمـــة ل9قاـ�ـــة ال
̀ــ),ة وات�اهاتــه "ال�اســى �ع9ــ�ان  م<ــ�دات عالقــة ال��هــ�ر �ال`ــ<ف ال�

 .م٢٠١٦ن<�ها فى 
� iال�)#ـــ: عـــ vـ9ــKعـــاو مـــع ال�Z<ـــo �ال دور اإلعـــالم فـــى معال�ـــة "ن

Zاد`� .م٢٠١٧فى الف�)ة مi ی9ای) ح�ى مارس " قdاMا اإلصالح االق

ـة للعـامل
i ب�حـ�ة ق
ـاس اـلـ)أZ العـام ���لـ	 ال9ـ�اب حــ�ل K,دورة ت�ر

 .م٢٠١٥" ال)أZ العام وأسال
T ق
اسه"
" ٢٠١٥وr)ل�ــان اإلعــالم "ن8ــ� ال�)#ــ: نــ�وة عل�
ــة م�ســعة �ع9ــ�ان 

، وتقـ
ـــ
� ال�غ�ـ
ـــة ٢٠١٥وـنـــاق¤ ف
هــــا اـلـــ�ور ال)ـقـــابى وال�!ــــ),عى لK)ل�ــــان 
 .٢٠١٥اإلعالم
ة الن�Wا�ات ب)ل�ان 

اإلعـــالم واـلــ�عى الـ�ــأم
9ى واـلــ)أZ "ن8ـــ� ال�)#ـــ: ورشـــة ع�ـــل �عـ9ــ�ان 
̀ـــ) القا�dـــة لل�ـــأم
i فـــى " العـــام نت�ـــارب وخKـــ)ات �ال�عـــاو مـــع شـــ)#ة م
 .م١٣/١٢/٢٠١٦

فــــــــى " اإلعــــــــالم وال!ــــــــائعات والــــــــ)أZ العــــــــام"وة ن8ــــــــ� ال�)#ــــــــ: نــــــــ�
 م�ل	 –نم �ال�عاو مع م)#: ال�عل�مات ودع� اتWاذ الق)ار ٢٣/٢/٢٠١٧

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

 ل
7ــاه� ـفـى إعــ�اد إعالمـ
ـ
i م��ـ
ـ:,i ـفـى ١٩٨٩أن!ــئ ال�)#ــ: عــام 
�̀ـــات لـــ�یه� ال�فـــاءة والقـــ�رة علـــى ال `W��لـــف الWـــات مKل��عامـــل مـــع م

 :ال��ال اإلعالمى وت��راته، وذلv �اإلضافة إلى
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 ) م)ئ
ة- م�7�عة –م�K�عة ( إن�اج م�اد إعالم
ة -١
�لفة-٢Wس7ات ال�bى لل�K,ى وت�ر�
 . إع�اد م�اد إعالم
ة ذات fا�ع تعل
 الع�ــــــل علــــــى ال��ث
ــــــ[ اإلعالمــــــى للK<ــــــ�ث وال�راســــــات واألن!ــــــ�ة -٣

 .اإلعالم
ة
 .,T اإلعالمى ل�ـافة ال�bس7ــات داخـل م`ــ) وخارجها ت�ـ�,) ال��ر-٤

 T,ـ�ر�7�ع
i ال�)#: �����عة م�W``ة مi الKW)اء فـى م�ـال الM
واإلن�اج اإلعالمى وال�ل
ف:,ـ�نى وال`ـ<فى وت�9�ل�ج
ـا ال�عل�مـات والK<ـ�ث 

 .العل�
ة
 T,ــ�ر�ك�ــا 7Mــ�ع
i ال�)#ــ: �إمEان
ــات ال�لـ
ــة فــى م�ــال اإلن�ــاج والـ

م9هــا أحــ�ث أســ��دی� تل
ف:ـ,ـ�نى رق�ــى وغــ)ف ال��نـ�ـاج ال)ق�ـ
ـة ال�ل
ف:ـ,ـ�نى 
�7
ل ال`�تى� .وأس��دی� لل

 .�اإلضافة لقاعة ال�bت�)ات ال��ه:ة �ال�)ج�ة الف�ر,ة

îÚøÂý]<†èçŞjÖ]æ<gè…‚jÖ]<Ù^¥V<

Zو,Wــ�م ال�)#ــ: fــالب ال�لـ
ـة وغـ
ـ)ه� مــf iــالب ال�امعــات األخــ) 
ى Mـقــ�مها ـفــى م�ـــاالت م�عـــ�دة وخ),�هـــا مـــi خـــالل اـلــ�ورات ال��ر,Kـ
ــة الـ�ــ


i وال��ارســـــ
i ـفــــى ال��ـــــاالت اإلعالمـ
ــــة 
̀ـــــائ وعـلــــى أـیــــ�Z #ـKــــار األخ
 .وrأسعار فى م�9اول ال�الب

 : ال� ر/] على مهارات االتKال-١

 .  فi ال�عامل مع ال��ه�ر-
 .ن  مهارات وف9� العالقات العامة-
 .  ال�)اس� والK)وت�#�ل-
-],�7� .  ال
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٢-E%ر/] على ف � : اإلعالمن ال


} ال<�الت اإلعالم
ة-�Wت  . 
 .  ت`�
� و�ن�اج اإلعالن ال��K�ع-
 .  ت`�
� وت9ف
a اإلعالن ال�ل
ف:,�نى-
 .  ال�Maع ال�<�)ف-
 .  اإلخ)اج ال�ل
ف:,�نى-

 : دورات ت ر/�!ة م��KKة فى م5االت م��لفة-٣


ة فى ال��ث
[ اإلعالمى-K,دورات ت�ر  . 

ة فى ال�)ج-K,ة  دورات ت�ر
 .�ة اإلعالم
 web developer)  دورات ت�ر,Kـ
ــة فـــى ال��Kـ
ــ�ت) واإلن�)ـنــ� -

diploma – multimedia – auto cad – maya – 3d 
max-civil diploma - spss) 


ة فى إدارة األزمات-K,دورات ت�ر  . 

ة فى ال9ق� ال),اضى-K,دورات ت�ر  . 
-Zاد`� .  اإلعالم االق

 .ا�ع مi م9Kى ال�ل
ةو,قع ال�)#: فى ال�اب[ ال)

EO<DÝøÂý]æ<ì_†¹]<l^‰]…�æ<pçw<ˆÒ†Ú<

 M١٩٩٦ع�ـــل ال�)#ـــ: #�حـــ�ة ذات fـــا�ع خـــاص م9ـــa اإلن!ـــاء عـــام 
قعلى ت<ق
[ رؤ,ة رسالة ال�ل
ة فى دع� مEان�ها ور,ادتها #�اح�ة مـi أعـ) 
 ��
:ة على ال�7��Zكل
ات اإلعالم فى العال� الع)rى، سع
ا ل�<ق
[ مEانة م ً

 .ال�ولى
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…ˆÒ†¹]<íÖ^‰V<


i ال�ـ)أة للق
ـام بـ�ور E��فى إfار رؤ,ة #ل
ة اإلعالم 7Mعى ال�)#: ل
��,) ق�راتها اإلعالم
ة وال�ه9
ة دع�ـا �ًفعال فى خ�مة ال����ع واإلسهام ب

�9
ة� .لل
 :ومB أن�Tة ال���9 خالل العام ال�اضى

 .٢٠١٦ مارس ٢٦إن�ازات و�f�حات : ن�وة ال�)أة ال�`),ة*  
ضـــ�i فعالـ
ــات ال�ـــbت�) " العـ9ــف ضـــ� الـ�ــ)أة"7ـــ��ی)ة �عـ9ــ�ان ماـئــ�ة م*  

 i,(!انى والعp٤-٣العل�ى ال�ولى ال �٢٠١٦ مای. 
  * i
لـقـاء تع),ـفـى ـبـ�ورات األمــ� ال��<ــ�ة ـفـى إfــار ب�اـ�ـة ال�ع)ـفـة لل��Eــ

لل��ا�ـة " Her Storyق`ـ�ها "االق�`ادZ لل�)أة وال�!ار#ة فى ح�لـة 

�Mا KE,عة و�س���٣ (K�7M٢٠١٦ د. 

دور اإلعالم فى مEاف<ـة ~ـاه)ة ال�<ـ)ش ال�79ـى والع9ـف ضـ� "ن�وة *  
 یــ�م ل�9اهdــة الع9ــف ��١٦امعــة القــاه)ة ضــ�i فعال
ــات الـــ " ال�ــ)أة

 .ض� ال�)أة

EP<DîËv’Ö]<p]�Ö]<ˆÒ†Ú<

 .ًاألن!�ة م���ة حال
ا

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

 وتع��ـــ� فـــى ٢٠١٦اؤها عـــام هـــى وحـــ�ة ذات fـــا�ع خـــاص تـــ� ان!ـــ

:ة ال�ى M<فل بها ق�7 العالقات ��ع�لها على ال��ادر الK!),ة ال�bهلة وال�

 :العامة واإلعالن، و,T`9 دورها فى

اجـات ال�هـات ال�الKـة، والق
ـام ) أ (�ًالق
ام �ال�راسات ال�7�,ق
ة Kfقا الح

̀ــ)  �Zأ�<ــاث ودراســات دورـ,ـة وم7ــ��)ة لقـ
ـاس ات�اهــات ال7ــ� ال� ق
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تف
ــــ� فــــى ت)شــــ
� ع�ل
ــــة اتWــــاذ القــــ)ارات فــــى ال��ــــاالت ال�7ــــ�,ق
ة 
�لفةWال�. 

�} ال�7�,ق
ة للع�
ل) ب(Wوضع ال. 
�ة اإلعالن
ة ) ج(Wال a
ت<),) ال9`�ص اإلعالن
ـة، ال�`ـ�
� الف9ـى (ت9ف

 ).لإلعالنات

ع
ة ل�یه�) د(Kال �الق T,عاو مع الع�الء فى م�ال ت�ر�Zال  .ن

} ب)امج العال) هـ(�Wة ت
 بـ)امج –إدارة األزمـات (قات العامـة ال�W``ـ

 إدارة العالقــــــــات –ال�7ــــــــ �ل
ة، إدارة العالقــــــــات ب�ســــــــائل اإلعــــــــالم 
 – إدارة العالـقــــات ـ�ــــال��~ف
i –ن إدارة ال!ـــــ � العامـــــة –الWارجـ
ــــة 

 ).إدارة األح�اث الWاصة
ــــة، و�دارة ال7ـــــ�عة ) و( 
̀ـــــ�رة الaه9ـ ــــة إلدارة ال 
ت9فـ
ــــa ال<�ـــــالت اإلعالمـ

 .تلل��89ا

} وت9ف
a ح�الت ال��ع
ة ) ز(�Wاعى(ت�� ).ال�7�,[ االج
 .تق��M االس�!ارات الف9
ة إلدارة األزمات) ح(
ـتـ�ف
) ـتـ�ر,T ع�ـلـى 7EMــf Tــالب ق7ــ� العالـقـات العامــة واإلعــالن ) �(

̀ـــ
ة ال��ل�ـrــة، وـ,ــbهله� لالل�<ـــاق �7ـــ�  `W�ق�ال�لـ
ــة ال�هـــارات ال
�لKاته� .الع�ل، وال�فاء ��

)Z (ــار األهــ�اف االســهام ـفـfـة ـفـى إ
ى ت�ــ�,) ال�W)جــات ال�عل
�ـ
ـة لل�لـ
 .الق�م
ة ال�)ج�ة لهaه ال�)حلة فى م`)

 

<
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ì�ç¢]<ì‚uæ<

Zال�ص�ل �األداء ال�bس7ى لل�ل
ـة إلـى أعلـى م7ـ��  �ح�ةالت7�ه�ف 

� ال�الب لل�ق)رات ال�راس
ة 

ة مi خالل رص� تق�
وت<ق
[ الفاعل
ة ال�عل


� ال�الT ل�<�� ال�قـ)ر ف`ل #ل والZa ی�� فى نهاMة 
Zدراسى و,!�ل تق

ة ال�7��Wمة�
 و,!ارك ال�الب فـى .وأداء أس�اذ ال�ق)ر واإلمEان
ات ال�عل


ة مi خـالل �
وال�ـى M!ـ)ف ) ج�اعـة أصـ�قاء ال�ـ�دة(أن!�ة ال��دة ال�عل
 i
عل
ها أح� أعdاء ه
 ـة ال�ـ�ر,	 وال�ـى تهـ�ف إلـى ن!ـ) ثقافـة ال�ـ�دة بـ

 .ج�
ع fالب ال�ل
ة

ـقـ� قامــ� وحــ�ة ال�ــ�دة ���هــ�د #Kـ
ـ) مــi خــالل ف)ـ,ـ[ الع�ــل اـلـZa و

ـــ:ة إلعـــ�اد ملـــف ال�ل
ـــة ��تdـــ�ه والـــM Za!ـــ��ل علـــى خKـــ)ات م�9�عـــة وم
لل�ق�م لل<`�ل على االع��اد األكاد�Mى مـi اله
 ـة الق�م
ـة لdـ�ان جـ�دة 

 .ال�عل
� واالع��اد

îÛ×ÃÖ]<†�ßÖ]æ<l^ÂçfŞ¹]<ì‚uæ<

9
ة ل�افة ال��K�عات ال�ى ت�� �ال�ل
ـة مـi تق�م ال�ح�ة �ال��ه
:ات الف
ال��الت العل�
ـة والـ�ور,ات وال�ـbت�)ات وال9ـ�وات ودل
ـل ال�الـT وشـهادات 
̀ــ�
�ات الWاصــة  �ال��ــ),� لل�لKــة لألق7ــام العل�
ــة #افــة، و#ــaلv ج�
ــع ال
�االح�فال
ات وال�bت�)ات و�عادة ت�ه
: ال��K�عات ��ا ی�9اسT مع االت�ـاه 


:ة مـi العام �ال�ل
ة، ��و,�ج� ب�ح�ة ال��K�عات وال9!) العل�ى م���عة م

عة ع�له�Kf اف[ مع��
i ��ا ی
 .اإلدار,
i والف9
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ì‚uæÐémçjÖ]æ<íÃe^j¹]<<

ع�ـ
ـ� ال�لـ
ـة مــi / د. #افــة أع�ــال أ وتEثـ!ـ_حـفـ^ ال�حــ�ة إـلـى ت7ــعى
�ـــــاح نـــــ�وات ومـــــbت�)ات اتفاقـــــاتاج��اعـــــات، وت�ق
ـــــع � وr)وت�#ـــــ�الت، واف

Kـادرات9ـي ومه)جانات، وتKصـ�ار، م�
Kـات تف`ـ
ل
ة عـi أهـ� األن!ـ�ة و�# 
 مـــi خـــالل  ســـ!� الع�ل!ـــة ال�عل!�!ـــةم�اaعـــةواالن�ـــازات، �اإلضـــافة إلـــى 

 iــال عــdلفــة، ف�Wداراتهــا ال��ًال�ـقـار,) ال�ورـ,ـة اـلـ�اردة مــi و#ــاالت ال�لـ
ـة و
م�ا�عـــة ت9ف
ـــa قـــ)ارات م�لـــ	 ال�ل
ـــة فـــ�ر انعقـــاده، وت9ف
ـــa ت�ل
فـــات الع�
ـــ� 

�لـفــة، تـلــإلداراWق�ال ال��ن أو مع�ـقــات حاـلــ� دو ت9فـ
ــa � أـdــة شـــbاوواســـ
 .األع�ال ال��ل�rة مع م<اولة ا�Mاد سKل ل<لها

l]†³ö¹]<íÂ^Î<

 وـتــ� ١٩٩٥تـقــع فـــى ال�ـــاب[ ال)اـ�ــع مـــi مKـ9ــى ال�لـ
ــة وأن!ـــ � عـــام 
 ٥ً مقـعـ�ا �اإلضـافة إـلـى Z١٣٠ وت<�ـ� علـى ٢٠١٦ت��یـ�ها �ال�امـل عــام 

̀ــة، وهــى مــ :ودة �7ــ� أجهــ:ة ت�
ـ
ـف هــ�اء عالـ
ـة القــ�رة مقاعــ� عـلـى ال�9

i مــــi ال�قــــاس ال<ــــائ�ى ZData Showوجهــــاز عــــ)ض � مــــع شاشــــ

̀ــــ�ر لل�ال7ــــ
i عـلـــى �LEDاإلضــــافة إـلـــى شاشــــة تل
ف:,�نـ
ـــة   لعــــ)ض ال
 �Mــة تـقــ�
�ـــ�ر مـــع إمEانـ�̀ـــة، وـقــ� ـتــ� ت:وـ,ــ� القاعـــة ب89ـــام صـــ�تى م ال�9

 .ت)ج�ة ف�ر,ة
�Zـــى اـلــ�ولى ال7ـــ9� ل�لـ
ــة وت7ـــ��Wم القاعـــة الس�dـــافة ال�ـــbت�) العل

 .اإلعالم وغ
)ه مi ال�9وات والفعال
ات العل�
ة والpقاف
ة
ول<ــ[ �القاعــة ال)ئ
7ــ
ة قاعــة ال�ائــ�ة ال�7ــ��ی)ة وال�ــى ت�7ــع ل<ــ�الى 

ً شW`ا، وت7��Wم فى ت89
� ورش الع�ل وال�ل7ات الف)ع
ة لل�bت�)ات ٢٥
 .واس�dافة اج��اعات الل�ان العل�
ة وغ
)ها
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 ?@�ء ?*�7#�AB# �C�+D�� &E� ���5��� �F�G ء�HI 
 ال�الحeات ال رجة االسN م
 اعارة أستاذ د سليمان سالم صالح .أ ١

 رئيس قسم أستاذ د محمود ابراهيم خليل.أ ٢

 أستاذ د شريف درويش مصطفى اللبان .أ ٣
وكيل الكلية لخدمة 

 المجتمع

 قة الزوجةاجازة خاصة لمراف أستاذ د حسنى دمحم مرسى نصر.أ ٤

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة أستاذ د السيد بخيت دمحم درويش.أ ٥

 اعارة أستاذ د جمال عبد العظيم احمد.أ ٦

  أستاذ د هشام عطية عبد المقصود .أ ٧

 اعارة استاذ د ايناس دمحم ابو يوسف.أ ٨

  استاذ د دمحم حسام الدين محمود .أ ٩

  داخليةإعارة اذاست  السيد احمد متولىأملد .أ ١٠

  استاذ د سعيد دمحم الغريب ابراهيم  .أ ١١

  استاذ متفرغ د مختار دمحم التهــــامي.أ ١٢

  استاذ متفرغ د عواطف محمـــد عبدالرحمن.أ ١٣

  استاذ متفرغ د شاهيناز محمـــــد طلعت.أ ١٤

  استاذ متفرغ د راجية احمد قـــــــــنديل .أ ١٥

  استاذ متفرغ  عبد المجيدد ليلى دمحم.أ ١٦

  استاذ متفرغ د محمود سليمان دمحم الحسيني علم الدين.أ ١٧

  استاذ متفرغ د نجوى كامل عبد الرحيم.أ ١٨

 إعارة استاذ متفرغ د اشرف محمود حسن صالح.أ ١٩

 اجازة خاصة لرعاية الطفل استاذ مساعد هناء فاروق صالح . د ٢٠

 إعارة استاذ مساعد محرز حسين محرز غالى. د ٢١

 اعارة استاذ مساعد ماجدة عبد المرضى دمحم . د ٢٢

 اجازة خاصة لمرافقة الزوج استاذ مساعد  فاطمة الزهراء دمحم .د ٢٣
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  استاذ مساعد منى عبد الوهاب ابو الوفا. د ٢٤

  استاذ مساعد نرمين نبيل عبد العزيز األزرق. د ٢٥

  استاذ مساعد إيمان دمحم حسني عبدهللا. د ٢٦

  داخليةعارةا استاذ مساعد سهير عثمان عبد الحليم . د ٢٧

  داخليةعارةا استاذ مساعد سماح دمحم دمحمي سعد . د ٢٨

  مدرس كمال قابيل دمحم دمحم خضر .  د ٢٩

 اعارة مدرس سناء جالل عبد الرحمن.  د ٣٠

  مدرس احمد دمحم محمود ابراهيم . د ٣١

  مدرس حميد قطب شيم عبد ال. د ٣٢

  مدرس هانى دمحم دمحم على . د  ٣٣

 الزوج اجازة مرافقة مدرس شرين سالمة السعيد . د ٣٤

 اعارة مدرس دمحم عبد الحفيظ الباز.د ٣٥

 اعارة مدرس سحر مصطفي عبد الغني. د ٣٦

  مدرس سمارجريت سمير ساوير. د ٣٧

 إعارة مدرس وائل دمحم دمحم العشرى . د ٣٨

  مدرس  ايمن عبد الهادى سيد أحمد جاد الحق. د ٣٩

  مدرس عثمان فكرى عبد الباقى .د ٤٠

 أجازة خاصة لرعاية أطفال مدرس حنان عبد الفتاح بدر.د ٤١

  مدرس سماح عبد الرازق الشهاوى. د ٤٢

  مدرس شريف نافع ابراهيم نافع. د ٤٣

  مدرس سارة سعيد عبد المجيد المغربى . د ٤٤

 مهمه قوميه مدرس اسماء احمد ابو زيد عالم . د ٤٥

  مدرس نرمين عبد السالم دمحم . د ٤٦

  مدرس خالد زكي ابو الخير إبراهيم . د ٤٧

  مدرس نيرمين عبد الغفار سليمان الصابر. د ٤٨
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 ٨٣

  مدرس رنا سمير احمد صديق. د ٤٩

  مدرس ياسمين دمحم محمود ابو العال . د ٥٠

  مدرس متفرغ العـيون ناهد احمد أبو.د ٥١

 اعاره مدرس متفرغ حماد ابراهيم حامد  . د ٥٢

  مدرس متفرغ دمحم منصور محمود هيبه . د ٥٣

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة  متفرغمدرس عصام الدين سيد عبد الهادى. د  ٥٤

  مدرس مساعد عيد سعد السيد مقبول   ٥٥

  س مساعدمدر هند عبد الرحمن دمحم عبد المتجلى  ٥٦

  مدرس مساعد احمد دمحم ابراهيم عبد المقصود  ٥٧

  E شعبة .ممدرس  رحاب هاني جاد هللا مصطفي  ٥٨

  مدرس مساعد مارى منصور خيرى لبس  ٥٩

  مدرس مساعد نانسى عادل فهمى حبشى ٦٠

  E شعبة .ممدرس  منة هللا ايهاب صالح الدين محمود ٦١

   مساعدمدرس وسام دمحم عمر هندى  ٦٢

  مدرس مساعد عائشة عصام احمد محمود الحداد  ٦٣

  مدرس مساعد اسماء احمد رمضان معوض احمد ٦٤

  مدرس مساعد اسراء دمحم كمال الزيني ٦٥

  مدرس مساعد كريمة كمال طنطاوي كامل ٦٦

  دراسيةأجازة Eشعبة . مدرس م رضوى سعد دمحم مبروك ٦٧

  عدمدرس مسا شيماء مازن طلعت  ٦٨

  مدرس مساعد ياسمين صالح عبد الرحمن ٦٩

  مدرس مساعد عزة حسن توفيق عبدالرحمن المراكبي ٧٠

  مدرس مساعد ريهام عاطف عبد العظيم  ٧١

  مدرس مساعد بسمة احمد عبود سعد همام  ٧٢

  مدرس مساعد  عز الدين السيد دمحمأميرة ٧٣

  E  شعبةمدرس مساعد سارة شريف دمحم المشمشي ٧٤
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 ٨٤

 أجازة رعاية طفل معيـد لميس متولي دمحم احمد النجار ٧٥

  Eمعيـد شعبة  نورهان هشام دمحم جالل الدين ٧٦

  معيـد الزهراء احمد رشاد طحون ٧٧

  معيـد دعاء عبد هللا حسن حسن الشربيني ٧٨

  معيـد ضحى دياب عبد العزيز دياب ٧٩

  Eمعيـد شعبة  زهراء بدر محمود دمحم بدر ٨٠

  معيـد دمحم خليل دمحم شديد ٨١

  معيـد ندى دمحم دمحم عبد الرحمن   ٨٢

  معيـد ندى جمال دمحم أحمد ٨٣

  معيـد دينا طارق محمود عبدالحميد ٨٤

  معيـد هناء حسين دمحم حسين العجمي ٨٥

  معيـد ميمي جمال الشحات عبد العاطي ٨٦

  معيـد دمحم وليد فتح هللا مصطفى بركات ٨٧

  معيـد رحاب عبد الوهاب عبد الكريم السعدنى ٨٨

  معيـد وداد حسين دمحمي علي ٨٩

  معيـد دمحم عبد الجليل داود ٩٠

  معيـد شيماء حسن عبد السالم السكرى ٩١

  معيـد  جودةأحمد سرور ٩٢
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 ٨٥
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 الح8اتال� ال�رجة االس� م
 قائم بأعمال عميد الكلية أستاذ  هللا بهجت السمرى ةد هب.أ ١

٢ 

 أستاذ د هويدا سيد على مصطفى .أ

  والتليفزيونرئيس قسم اإلذاعة

وكيل الكلية للدراسات والقائم بأعمال 

 العليا والبحوث

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة أستاذ د صابر سليمان عسران .أ ٣

 وكيل الكلية للتعليم والطالب أستاذ  مصطفى بركات د وليد فتح هللا.أ ٤

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة أستاذ د هشام محمود مصباح .أ ٥

 اعارة أستاذ د عادل عبد الغفار فرج خليل .ا ٦

  أستاذ د ايمن منصور احمد ندا.أ ٧

  أستاذ د خالد صالح الدين حسن .أ ٨

  أستاذ د امانى السيد فهمى احمد فهمى .أ ٩

 اعارة أستاذ د شيماء ذو الفقار حامد زغيب .أ ١٠

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة أستاذ د  أشرف جالل حسن .أ ١١

 اجازة خاصة لمرافقة الزوج أستاذ عزة عبد العظيم دمحم احمد. د.أ ١٢

  استاذ متفرغ د نسمة احمد يونس البطريق .أ ١٣

  غاستاذ متفر د سعيد دمحم السيد  .أ ١٤

 اعارة استاذ متفرغ د ماجي الحلواني حسين .أ ١٥

  استاذ متفرغ د منى دمحم سعيد الحديدي .أ ١٦

  استاذ متفرغ د سامية احمد احمد علي .أ ١٧

 إعارة داخلية استاذ متفرغ د ابتسام ابو الفتوح احمد الجندي .أ ١٨

  استاذ متفرغ د سلوى امام على دمحم.أ ١٩
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 ٨٦

  استاذ متفرغ  حافظ الكاملد  فرج دمحم.أ ٢٠

  استاذ متفرغ د حسن عماد عبد المنعم مكاوي  .أ ٢١

 إعارة داخلية استاذ متفرغ د سامي دمحم ربيع الشريف  .أ ٢٢

 اعارة استاذ متفرغ د عصام نصر محمود سليم .أ ٢٣

  استاذ متفرغ د دمحم محمود دمحم المرسى .أ ٢٤

  استاذ متفرغ  د بركات عبد العزيز عبد هللا.أ ٢٥

   متفرغأستاذ د جيهان يسرى حسين ابو العال .أ ٢٦

 اعارة داخلية استاذ مساعد عادل فهمى البيومي . د ٢٧

  استاذ مساعد وسام دمحم احمد نصر . د ٢٨

 اعارة داخلية استاذ مساعد نشوة سليمان دمحم عقل. د ٢٩

  استاذ مساعد منى مجدى عبد المقصود. د  ٣٠

  استاذ مساعد  االميرة سماح فرج.د ٣١

  استاذ مساعد صفا فوزى عبد هللا . د ٣٢

  متفرغ. استاذ م دمحم نبيل دمحم محمود طلب.  د ٣٣

 اجازة خاصة مدرس  الكنيسىهانى دمحم ابو الفتوح. د  ٣٤

  خاصة لمرافقة الزوجأجازة مدرس امل جابر صالح . د ٣٥

 جازة خاصة لرعاية الطفلا مدرس زينب دمحم حامد حسن. د ٣٦

 اعارة داخلية مدرس نهى سمير طه محجوب. د ٣٧

  مدرس بسنت مراد فهمى . د ٣٨

  مدرس امانى رضا عبد المقصود. د ٣٩

  مدرس جادسالى دمحم احمد . د ٤٠

  مدرس ياسمين احمد على حسن فؤاد . د ٤١

  مدرس داليا عثمان ابراهيم عثمان . د ٤٢
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 ٨٧

  مدرس د عبد العاطى فايد هشام احم. 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  هللا احمد هدير محمود عبد. د ٥٠

  مدرس مروة محمود عبد هللا. د ٥١

  مدرس متفرغ دمحم  دمحم مهنى قناوي. د ٥٢

 اجازة مرضية مدرس مساعد مايسه السيد طاهر جميل ٥٣

  مدرس مساعد مها دمحم رجب دمحم الوزير ٥٤

  مدرس مساعد دينا منصور محمود يونس خريبة ٥٥

   مساعدمدرس شيماء دمحم دمحم حسنين ٥٦

  مدرس مساعد نجالء دمحم حامد حسن  ٥٧

  Eشعبة . مدرس م منة هللا عبد الحميد سالم عبد الحميد ٥٨

  Eشعبة . مدرس م  احمد هريهام صالح عبد رب ٥٩

  Eشعبة . مدرس م دينا مجدي موريس مرعي  ٦٠

  مدرس مساعد هبه فتحى حسانين دمحم على ٦١

  Eشعبة . مدرس م م ايه مدحت محمود احمد عاص ٦٢

  Eشعبة . مدرس م نرمين مراد دمحم صفي الدين أبو العز ٦٣

 أجازة دراسية Eشعبة . مدرس م مني عبد الستار إبراهيم السواح ٦٤

  مدرس مساعد عبد الغفار أحمد فاطمة  ٦٥
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 ٨٨

 لمرافقة الزوجاجازة خاصة  مدرس مساعد شيماء احمد ابراهيم دمحم عبد اللطيف ٦٦

  مدرس مساعد رة احمد المجد دمحم رشاد شبايك ني ٦٧

  مدرس مساعد ايه دمحم على دمحم على ٦٨

  مدرس مساعد سهر احمد السيد احمد ٦٩

  مدرس مساعد جيهان عبد الحميد عبد العزيز حنفي ٧٠

  مدرس مساعد منة هللا حسين مأمون حسن ٧١

  مدرس مساعد أمل جمال حسن عبد العظيم ٧٢

  مدرس مساعد أبو زيد عشري دمحملهام إ ٧٣

  مدرس مساعد ساره فوزي احمد مصطفى ٧٤

  مدرس مساعد أميرة إسماعيل خالد إسماعيل خالد ٧٥

 اجازة خاصة لرعاية الطفل معيـد مريم بهجت جمال زكي جورجي ٧٦

  Eمعيـد شعبة  اسماء دمحم إدريس مخيون  ٧٧

  معيـد ريهام ود إسماعيل علي عوض  ٧٨

  معيـد ماهيتاب جمال عبد السالم   ٧٩

  معيـد أماني عزت إبراهيم عرنوس حجازي ٨٠

  Eمعيـد شعبة  اميرة محمود شعبان احمد ٨١

  معيـد منى السيد أحمد عبد هللا ٨٢

  معيـد دينا تامر حسن مصطفى الصاوى ٨٣

  Eمعيـد شعبة  شيرى عصام حنا وهبه ٨٤

  معيـد مروه مصطفى عوض حفنى ٨٥

  معيـد اية جمال سعد دمحم طلبه ٨٦

  Eمعيـد شعبة  ندى ايهاب ابراهيم دمحم مغاورى ٨٧
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 ٨٩
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 ال�الح8ات ال�رجة االس� م
 اجازة خاصة أستاذ د بسيونى ابراهيم عبد الحليم حمادة .أ ١

 رئيس قسم أستاذ د ايمان نعمان خليل جمعة  .أ ٢

  أستاذ د حنان فاروق دمحم جنيد  .أ ٣

  أستاذ د سلوى دمحم يحي محمود العوادلى.أ ٤

 اجازة خاصة أستاذ د خيرت معوض عدالن عياد  .أ ٥

 اعارة أستاذ ثريا احمد البدوى . د.أ ٦

 اجازة خاصة أستاذ اشرف احمد احمد عبد المغيث . د.أ ٧

  داخليةاعارة استاذ عيل خضر نرمين زكريا اسما. 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 ياسين احمد احمد الشين.أ ١١

  أستاذ متفرغ د سامي السيد عبد العزيز .أ ١٢

  أستاذ متفرغ د محمود يوسف مصطفى عبده.أ ١٣

  أستاذ متفرغ د سامى عبد الرؤف دمحم طايع .أ ١٤

 اجازة خاصة لمرافقة الزوجة استاذ مساعد خالد شاكر احمد جاويش . د ١٥

  استاذ مساعد دمحم سيد دمحم على عتران. د ١٦

  استاذ مساعد داليا دمحم عبد هللا محمود. د ١٧

 اعارة استاذ مساعد دينا احمد على عرابى  . د  ١٨

  استاذ مساعد ياء سامى عبد الفتاح  د عل ١٩

  استاذ مساعد عادل طه  أحمد ريم . د  ٢٠

 إعارة استاذ مساعد أمل دمحم فوزي منتصر  . د  ٢١

 إعارة استاذ مساعد احمد دمحم الشربينى خطاب. د ٢٢

  استاذ مساعد متفرغ صفوت دمحم مصطفى العالم  . د ٢٣

  استاذ مساعد متفرغ  كريمان دمحم فريد على صادق . د ٢٤
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 ٩٠

 اجازة خاصة لمرافقة الزوج مدرس هبه مسعد احمد مختار . د ٢٥

  مدرس طارق فتح هللا مصطفى شبل . د ٢٦

 إعارة مدرس سها على حسن البطراوى . د ٢٧

  مدرس جيهان كمال عبد السالم البيطار . د ٢٨

 إعارة مدرس إيمان دمحم دمحم زهرة  . د  ٢٩

 إعارة مدرس  ابو سريع خليل انجى دمحم. د ٣٠

  مدرس نرمين على السيد ابراهيم عجوة. د ٣١

  مدرس انجى كاظم مصطفى فهمى. د ٣٢

  مدرس احمد عبد السالم سيد احمد. د ٣٣

  مدرس  ايمان اسامه احمد عبد الفتاح . د ٣٤

  مدرس  ايمان رمضان عبد التواب . د ٣٥

  رس مد دمحم مصطفى رفعت محرم . د ٣٦

 اجازة خاصة لرعاية الطفل مدرس ايمان طاهر سيد عباس . د ٣٧

  مدرس ايمان دمحم سليمان امين. د ٣٨

  مدرس مسعد السعيد صالح. د ٣٩

  مدرس متفرغ فاتن دمحم رشاد.  د ٤٠

  مدرس متفرغ نهله على دمحم الحفناوى . د ٤١

  مدرس مساعد رانيا دمحم على حيدر ٤٢

  مدرس مساعد رنى حياة بدر ق ٤٣

 اجازة خاصة لرعاية الطفل مدرس مساعد رضا هانى عبد الرؤوف سالم  ٤٤

  مدرس مساعد مها السيد بهنسى حسن   ٤٥

  مدرس مساعد هبه احمد مرسى ٤٦

  مدرس مساعد محمود عرفات البسيونى ٤٧

 اجازة خاصة لرعاية الطفل مدرس مساعد دعاء سليمان عاشور ٤٨

  مدرس مساعد  دمحم على دمحمهند دمحم ٤٩
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 ٩١

  مدرس مساعد  ماريان مراد انيس بطرس ٥٠

 اجازة خاصة لرعاية الطفل مدرس مساعد ياسمين احمد محمود حشيش ٥١

  مدرس مساعد مريم عبد الحق عبد الحليم جاد ٥٢

  مدرس مساعد  فوزي السيد عبد اللطيف آالء ٥٣

 أجازة دراسية E  شعبة.مدرس م اية سامي دمحم علي شطا  ٥٤

  مدرس مساعد تغريد مجدى فوزى احمد ٥٥

  مدرس مساعد ايمان دمحم احمد دمحم حمادة ٥٦

  مدرس مساعد سارة محمود احمد السعيد خاطر ٥٧

  مدرس مساعد فتحية صبرى عبد الرحمن السيد ٥٨

  مدرس مساعد هناء حمدي احمد البيومي ٥٩

  مدرس مساعد هدى صالح عبد الحميد ابو حرب  ٦٠

  مدرس مساعد ندى عبد هللا بخيت دمحم ٦١

  مدرس مساعد نوران عبد الرحمن عدلي دمحم مدينة ٦٢

  مدرس مساعد مي حسام حسنى حسن برعي ٦٣

  معيـد اميرة دمحم علي احمد  ٦٤

  معيـد هدية عبد القادر جمال الدين مراد  ٦٥

  معيـد شيماء نبيل عبد الحميد دمحم  ٦٦

 أجازة دراسية Eمعيـد شعبة  كريم  عبد الرؤوف الدمنهوري ٦٧

 أجازة دراسية Eمعيـد شعبة  سلمى مدحت دمحم عبد الرازق ٦٨

  معيـد هالة السيد يسري فتح الباب   ٦٩

  معيـد أسماء عز الدين خالد صالح ٧٠

  معيـد الياس خميس خلود ماهر ٧١

  Eـد شعبة معي ساره عبد الحميد عبد المؤمن إمام ٧٢

  معيـد رحاب عبد المعز عبد هللا مبروك ٧٣

  معيـد مى مصطفى عبد الحميد القليوبي ٧٤

  معيـد لمياء احمد شعبان عواد ٧٥



 
 
 
 
 
 

  

    جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

 ٩٢

  معيـد احمد عبد المنعم يوسف دمحم رحمة ٧٦

  Eمعيـد شعبة  كريستين سعد اسكندر ٧٧
 

 

 


