دليل الطالب
كمية االعالم وتكنولوجيا االتصال
جامعة جنوب الوادى
لمعام الجامعى 0201/0202
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رئيس الجامعه
أ.د .يوسف احمد غرباوي

عميد الكمية
أ.د /حممى محمود محسب
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كممة االستاذ الدكتور /يوسف احمد غرباوى ...رئيس الجامعه

ابنائً وبناتً طالب و طالبات جامعة جنوب الوادي ...

اتوجه إلٌكم بأطٌب االمنٌات و خالص التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسً الجدٌد متمنٌا لكم عاما دراسٌا
موفقا فً رحاب جامعتكم جامعة جنوب الوادي.
تحرص جامعة جنوب الوادي دائما ان تقدم لطالبها باقة متنوعة من االنشطة و تمنحهم الفرصة
للمشاركة فً مختلف الفعالٌات والمنافسات و تشجع المبدعٌن و اصحاب المواهب فً مختلف المجاالت و
تعتز بسواعد الطالب المشاركٌن فً خدمة مجتمعهم والمساهمٌن فً إحداث التنمٌة الشاملة فً محٌط
االقلٌم.
كما تحرص جامعة جنوب الوادي على تطوٌر خدماتها الطالبٌة من خالل مٌكنة مختلف الخدمات المقدمة
للطالب بالكلٌات و المدن الجامعٌة و توفٌر البنٌة التحتٌة التكنولوجٌة الالزمة لذلك.
و تسعى الجامعة لتطبٌق معاٌٌر الجودة فً مختلف الكلٌات و توصٌف المقررات الدراسٌة بما ٌتوافق مع
متطلبات سوق العمل وهو ما ٌصب فً مصلحة الطالب الذي ٌتعٌن علٌه ان ٌكون فعاال و اٌجابٌا فً
تطوٌر ذاته و صقل مهاراته من خالل االلتحاق بالدورات التدرٌبٌة التً تقدمها الجامعة بمختلف المراكز
البحثٌة و الخدمٌة .

اجدد التحٌة لكم ابنائً وبناتً الطالب و اطٌب امنٌاتً بدوام التوفٌق و النجاح
أ.د ٌ /وسف احمد غرباوي
رئٌس جامعة جنوب الوادي
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عميد الكمية

كممة االستاذ الدكتور  /حممى محسب ....

اعزائى الطالب ...
ٌُسعدنً أن أرحب بكم فى رحاب كلٌة االعالم وتكنولوجٌا االتصال  ،ونحن فى بداٌة فترة تارٌخٌة
مشرقة من حاضر ومستقبل بلدنا الحبٌب مصر ،متمنٌا ً لكم ولكلٌتنا دوام التقدم والرقى بفضل مجهودكم
وحرصكم على العمل الجاد ،وانتظامكم فى حضور المحاضرات ،واإلطالع الدائم على المصادر المتنوعة
لتحصٌل المادة العلمٌة
وأدعوكم أبنائى الطلبة والطالبات إلى الحرص على آداب وأخالقٌات طالب العلم داخل وخارج كلٌتنا
الحبٌبة ،وأن تكونوا صورة مضٌئة ومشرفة للكلٌة
أدعوكم للمشاركة فى األنشطة المتنوعة الموجودة فى الكلٌة وأرحب بأرائكم ومقترحاتكم سعٌا لتقدٌم
األفضل وتحسٌن مستوي الخدمات التعلٌمٌة المقدمة

أ.د /حلمى محمود محسب
عمٌد الكلٌة
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رؤية الكمية
تتّخً سؤ٠خ اٌىٍ١خ ـ " ٟخٍك تٕٛع ٚتىبًِ ـ ٟاٌتخصصبد ٚإٌّب٘ذ ٚاٌشؤ ٜـِ ٟزبي
اإلعالَٚ ،ئتمبْ ٚاثتىبس ـِ ٟزبي اٌتعٍٚ ُ١اٌجضج ٚخذِخ ِزتّع رٕٛة اٌصع١ذ خبصخ ِٚصش
عبِخٚ ،اٌّسبّ٘خ ثفبعٍ١خ ـ ٟخذِخ اٌخمبـخ اإلٔسبٔ١خ ـ ٟظً اٌضفبظ عٍ ٟاٌسّبد اٌّّ١زح
ٌصع١ذ ِصش ٚصٛال ئٌ ٟاٌعبٌّ١خ".

رسالة الكمية
"اٌتشو١ز عٍ ٟاوتسبة اٌّعشـخ اإلعالِ١خ ٚاٌّٙبساد اٌفٕ١خ ٚاٌتذس٠ت ٚدٚس٘ب ـ ٟتّٕ١خ
ِٙبساد اٌتفى١ش اٌعٍّٚ ٟاٌجضخٚ ٟاإلعالِ ٟـ ٟخذِخ اٌّزتّع ٚاٌخمبـخ اإلٔسبٔ١خ ـ ٟظً
اٌضفبظ عٍ ٟاٌتشاث اٌضضبسٚ ٞاالٔفتبس عٍ ٟحمبـخ ا٢خش".

الخدمات الطبية لمطالب
أوال  :عالج الطالب
ٌ -1الستفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌطج١خ ٠م َٛاٌطبٌت ثبستخشاد اٌجطبلةخ اٌعالر١ةخ ـةٟ
ثذا٠ةةخ وةةً عةةبَ رةةبِعِ ٟةةٓ ِست ةةف ٝاٌطةةالة ثعةةذ تمةةذ ُ٠وبسٔ١ةةخ اٌىٍ١ةةخ
ٚصٛسح شخص١خ
٠ -2مةة َٛاٌطبٌةةت ـةة ٟصبٌةةخ ِشضةةٗ ثبٌتٛرةةٗ ئٌةةِ ٝست ةةف ٝاٌطةةالة ٚاسةةتخشاد
تةةزوشح لّ١تٙةةب خّسةةخ رٕٙ١ةةبد ٠ٚمةة َٛسج١ةةت اٌّست ةةف ٝثبٌى ةةؿ اٌطجةةٟ
ٚوتبثخ اٌعالد إٌّبست ٠ٚتُ صشـٗ ِزبٔب ٌٍطبٌت ِٓ ص١ذٌ١خ اٌّست ف. ٝ
 -3ـ ٟصبٌخ صبرخ اٌطبٌةت ئٌة ٝئرةشا ـضٛصةبد سج١ةخ أ ٚعٍّ١ةبد رشاص١ةخ
٠ةةةتُ تضٍ٠ٛةةةٗ ئٌةةةِ ٝست ةةةف ٝلٕةةةب اٌزةةةبِع ٟثخطةةةبة تض٠ٛةةةً ِعتّةةةذ ِةةةٓ
ِست ف ٝاٌطبٌت ٠ٚم َٛثارشا اٌفضٛصبد أ ٚاٌعٍّ١ةبد ِزبٔةب ثبٌّست ةفٝ
اٌزبِعٟ
 -4ـة ٟصبٌةخ عةذَ تةٛاـش عةالد اٌطبٌةت ثّست ةف ٝلٕةب اٌزةبِع ٟعٍ١ةٗ ئصضةةبس
تمش٠ش ٠ف١ذ ثزٌه صتّ٠ ٝىٓ تض ٍٗ٠ٛئٌِ ٝست ف ٝآخش تتٛاـش ثٗ اِىبٔ١ةبد
اٌعالد ٌٍطبٌت
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ثانيا :الغياب عن الدروس العممية بالكميات:
 -1ـ ٟصبٌخ ِشض اٌطبٌت اٌز ٞأد ٜئٌ ٝؼ١بثٗ اٌطبٌت عٓ اٌّضبضةشاد أٚ
اٌةةذسٚا اٌعٍّ١ةةخ ثبٌىٍ١ةةخ عٍ١ةةٗ اٌتٛرةةٗ ئٌةةِ ٝست ةةف ٝاٌطةةالة ٌتمش٠ةةش
صبٌتٗ اٌصض١خ صت٠ ٝتُ ئثالغ اٌىٍ١خ ثبصتسبة ؼ١بثٗ ثعزس ِشض. ٝ
 -2ـةة ٟصبٌةةخ عةةذَ لةةذسح اٌطبٌةةت عٍةة ٝاٌضضةةٛس ٌّست ةةف ٝاٌطةةالة ٠زةةت
عٍ ٗ١اٌتٛرٗ ـتشح ِشضٗ ئٌ ٝالةشة ِست ةف ٝرةبِع ٟأِ ٚست ةف ٝعةبَ
ٌتٛل١ةةةةع اٌى ةةةةؿ اٌطجةةةةٚ ٟئصضةةةةبس تمش٠ةةةةش ثضبٌتةةةةٗ اٌصةةةةض١خ ٚتمذّ٠ةةةةٗ
ٌّست ف ٝاٌطالة ـٛس عٛدتٗ ٌٍىٍ١خ .
ٌ -3ةةٓ ٠ةةتُ ا صتسةةبة ؼ١ةةبة اٌطبٌةةت عةةٓ اٌةةذسٚا اٌعٍّ١ةةخ ـةة ٟصبٌةةخ تمةةذُ٠
اٌطٍت ٚاٌتمبس٠ش اٌطج١خ ثعذ ـتشح سٍ٠ٛخ ِٓ تبس٠خ اٌؽ١بة .

ثالثا  :الغياب عن االمتحانات:
 -1تت ٌٝٛئداسح شئ ْٛاٌطالة ثىً وٍ١ةخ تض٠ٛةً اٌطةالة اٌةز٠ ٓ٠شؼجة ْٛـةٟ
اٌتخٍؿ عٓ دخٛي االِتضبٔبد عأعزاس ِشض١خ أحٕب ِشض ُٙعٍ ٝاالداسح
اٌطج١ةةخ ٚاٌتةة ٟتمةة َٛثعشضةة ُٙعٍةةٌ ٝزٕةةخ اعأعةةزاس اٌّشضةة١خ حةةُ ئخطةةبس
وٍ١بت ُٙثمجٛي اٌعزس ِٓ عذِٗ.
 -2ـة ٟصبٌةخ تعةشض اٌطبٌةةت ٌّةشض ِفةبرد لجةةً ثذا٠ةخ االِتضبٔةبد ٚتشتةةت
عٍ ٝرٌه تعزس تأد٠خ االِتضةبْ ـةِٛ ٟعةذٖ ثبٌىٍ١ةخ عٍ١ةٗ اٌتٛرةٗ ِجبشةشح
ئٌةِ ٝست ةةف ٝاٌطةةالة ا ٚاٌّست ةف ٝاٌزةةبِعٚ ٟاٌضصةةٛي عٍةة ٝاعأٚساق
اٌشسةةّ١خ اٌذاٌةةخ عٍةة ٝسةةبعخ ٚصةة ٌٗٛاٌّست ةةفِٚ ٝؽبدستةةٗ ٠ٚ ,عةةشض
اٌطبٌت عٍ ٝألشة ٌزٕخ سج١خ تٕعمذ ٌألعزاس اٌّشض١خ .
 -3ارا تعةةةشض اٌطبٌةةةت ٌّةةةشض ِفةةةبرد أحٕةةةب تأد٠ةةةخ االِتضةةةبْ ّٕ٠عةةةٗ ِةةةٓ
اسةةتىّبي االِتضبٔةةبد ٛ٠لةةع اٌى ةةؿ اٌطجةة ٟعٍةة ٝاٌطبٌةةت ثٛاسةةطخ سج١ةةت
اٌٍزٕخ ٚوتبثخ تمش٠ش عٓ صبٌتٗ ٠ٚ ,عتّذ ِٓ سئ١س ٌزٕخ االِتضبْ ٠ٚ ,تُ
تض ً٠ٛاٌطبٌت ئٌِ ٝست ف ٝاٌطةالة ٠ٚ ,ةتُ عةشض اٌتمش٠ةش عٍةٌ ٝزٕةخ
االعزاس اٌّشض١خ.
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 -4ـ ٟصبٌخ تعشض اٌطبٌةت إلصةبثبد أ ٚصةٛادث وجةش ٜا ٚعٍّ١ةبد سبسئةخ
تسةةتذع ٝصزةةزُ٘ ثاصةةذ ٜاٌّست ةةف١بد ٚال ّ٠ىةةٓ ٔمةةً اٌطبٌةةت ٌٍعةةشض
عٍةةة ٝاٌٍزٕةةةخ ٠ ،إرةةةً إٌفةةةش ـةةة ٟاٌعةةةزس اٌّشضةةة ٝاٌّمةةةذَ اٌةةة ٝرٍسةةةخ
اسةةةتخٕبئ١خ تضةةةذد ثّعشـةةةخ اٌٍزٕةةةخِ ,ةةةع اصضةةةبس ِةةةب ٠ف١ةةةذ تةةةبس٠خ دخٌٛةةةٗ
ٚخشٚرٗ ِٓ ٘زٖ اٌّست ف١بد.
 -5ـةةة ٟصةةةبالد اعأِةةةشاض اٌّزِٕةةةخ اٌتةةة ٟتعةةةٛق اٌطبٌةةةت عةةةٓ أدا دخةةةٛي
االِتضبٔةةبد ٠عتّةةذ اٌعةةزس اٌّشضةة ٝعةةٓ وةةً ِةةٛاد االِتضبٔةةبد  ,أِةةب ارا
استأٔؿ اٌطبٌت ثعذ رٌه دخٛي أِ ٞبدح ِٕفصٍخ ـٔ ٟفس اٌةذٚس٠ ,عتجةش
اٌعزس اٌّشض ٝالؼٚ ٟتعتجش ثةبل ٟاٌّةٛاد اٌتةٌ ٟةُ ٠ةذخٍٙب اٌطبٌةت تؽ١ةت
عٓ االِتضبٔبد ثذ ْٚعزس ٚتجٍػ ثزٌه وٍ١بت. ُٙ

األنشطة الطالبية
 -1ئرا وبْ ٌذ ٜسبٌت اٌزبِعخ ِ٘ٛجخ س٠بض١خ ـ ٟئصذ ٜاعأٌعبة اٌفشد٠خ أٚ
اٌزّبع١خ عٍ ٗ١ثتسز ً١اسّٗ ٌذ ٜسعب٠خ اٌ جبة ثبٌىٍ١خ ِٚ ,تبثعخ
اٌّسبثمبد اٌت ٟتزش ٜث ٓ١وٍ١بد اٌزبِعخ ـ٘ ٟزٖ اٌٍعجخ صتّ٠ ٝىٓ اخت١بسٖ
ضّٓ ِٕتخت اٌزبِعخ ـ ٟصبٌخ تّ١زٖ ٚظٛٙسٖ ثّست٠ ٜٛإٍ٘ٗ ٌزٌه .
 -2ارا وبْ ٌذ ٜاٌطبٌت ِٛ١ي أِٛ ٚا٘ت ـٕ١خ ـِ ٟزبالد اٌعزؾ – اٌؽٕب –
اٌفٕ ْٛاٌت ى١ٍ١خ – اٌفٕ ْٛاٌ عج١خ – اٌّسشس عٍ ٗ١اٌتمذَ ئٌ ٝئداسح إٌ بس
اٌفٕ ٟثبٌزبِعخ صتّ٠ ٝىٓ صمً ِ٘ٛجتٗ  ِٚبسوتٗ ـ ٟاالصتفبالد اٌفٕ١خ داخً
اٌزبِعخ سٛا ِع ـش٠ك اٌىٍ١خ إِٔ ٚتخت اٌزبِعخ.
 -3ئرا وبْ ٌذ ٜاٌطبٌت ٘ٛا٠بد حمبـ١خ ـِ ٟزبالد (اٌ عش – اٌشٚا٠خ – اٌمصخ
اٌمص١شح – اٌّمبي) عٍ ٗ١اٌتٛرٗ ئٌ ٝئداسح إٌ بس اٌخمبـٌ ٟشعب٠خ اٌ جبة
اٌّشوز٠خ ٌعشض ِ٘ٛجتٗ صتّ٠ ٝىٕٗ اٌتمذ ُ٠ـ ٟاٌّسبثمبد اٌت ٟتمبَ داخً
اٌزبِعخ ٚخبسرٙب .
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 -4ئرا وبْ اٌطبٌت ِٓ ِضج ٝاٌّعسىشاد ٚاٌخذِخ اٌعبِخ عٍ ٗ١اٌّ بسوخ ـٟ
ئداسح اٌزٛاٌخ ثبٌىٍ١خ صتّ٠ ٝىٕٗ اٌّ بسوخ ـ ٔ ٟبس اٌزٛاٌخ سٛاي اٌعبَ .
 -5ئرا وبْ اٌطبٌت ٌذِ٘ٛ ٗ٠جخ االثتىبس ٚاالختشاعبد ٚاٌجضج اٌعٍّ ٟعٍٗ١
اٌّ بسوخ ـٔ ٟبد ٜاٌعٍ َٛثشعب٠خ اٌ جبة اٌّشوز٠خ ٌذعُ ِ٘ٛجتٗ ٚاٌّ بسوخ
ـ ٟاٌّسبثمبد .
 -6ارا وبْ اٌطبٌت ٠عبٔ ِٓ ٝظشٚؾ اسش٠خ أ ٚارتّبع١خ أ ِٓ ٚر ٜٚاالصت١بربد
اٌخبصخ ٠ٚطٍت ِسبّ٘خ اٌزبِعخ ـِ ٟسبعذتٗ ـ ٟسس َٛاٌذساسخ أٚ
اٌّذٕ٠خ اٌزبِع١خ عٍ ٗ١اٌتٛرٗ ئٌ ٝئداسح إٌ بس االرتّبع ٟثشعب٠خ اٌ جبة
اٌّشوز٠خ صتّ٠ ٝىٓ ثضج صبٌتٗ ِٚسبعذتٗ ِٓ اٌزبِعخ .
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نظام تأديب الطالب
من قانون تنظيم الجامعات رقم( )94لسنة 1490
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اقسام الكمية
** لسُ اٌصضبـخ .
** لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ٚاالعالْ.
** لسُ االراعخ ٚاٌتٍفز. ْٛ٠
** لسُ االعالَ االٌىتش.ٝٔٚ
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الشهادات التى تمنحها الكمية
تّٕش اٌىٍ١خ شٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ا ـ ٟاالعالَ ـ ٟاصذ اٌتخصصبد االت١خ-:
** تخصص اٌصضبـخ .
** تخصص اٌعاللبد اٌعبِخ ٚاالعالْ .
** تخصص االراعخ ٚاٌتٍفز. ْٛ٠
** تخصص االعالَ االٌىتش. ٝٔٚ

اإلدارة العلٌا للكلٌة
عّ١ذ اٌىٍ١خ
اِ ٓ١اٌىٍ١خ

أ.د/صٍِّ ٝضّٛد ِضّذ أصّذ
أ /سضٛاْ ٘ٚج ٝس٠بْ

ادارات الكمية
شئ ْٛاٌطالة

اٌعاللبد اٌعبِخ

سعب٠خ اٌ جبة

اٌخزٕٗ٠

اٌّعبًِ ٚاالستذ٘ٛ٠بد

اٌ ئ ْٛاٌعبِخ

اٌّىتجٗ

ٚصذح اٌزٛدح
ٚصذح اٌخذِبد االٌىتش١ٔٚخ

شئ ْٛاٌعبٍِٓ١
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أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بقسم الصحافة
أ.َ.د /اسّب ِضّذ ِصطف ٝعٍٝ
د٘/جٗ عجذاٌّعز أصّذ ئثشاُ٘١
د /وشّ٠خ وّبي عجذاٌٍط١ؿ تٛـ١ك
د /أسّب ِضّذ ثٙب اٌذِ ٓ٠صطفٝ
د /ششٙ٠بْ ِضّٛد اثٛاٌضسٓ
شّ١ب ِضسٓ ِضّذ ِجبسن
اث ٛاٌضسٓ ساشذ عٍٝ
سّش خبٌذ عجذ اٌضّ١ذ عجذ اٌجبلٟ
ِشٚح اث ٛاٌضزبد اِِ ٓ١صطفٟ
ٚسدح عجذ اٌستبس اصّذ عٍٝ

سئ١س لسُ اٌصضبـخ
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا ِسبعذ
ِذسا ِسبعذ
ِذسا ِسبعذ
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ
.

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بقسم االذاعة والتلفزٌون
سئ١س لسُ االراعخ ٚاٌتٍفزْٛ٠
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا ِسبعذ
ِذسا ِسبعذ
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ

أ.د٘/بٌٗ وّبي أصّذ ٔٛـً
د/سشب ِضّذ أصّذ ِشسٟ
دِ/ضّذ ِضّذ عٍٕ٘ ٝذ ٜعّبسٖ
اسشا اصّذ ِضّذ ِضّذ
ٕ٘ب ِضّذ عشث ٝعجذاٌال٘ٝ
اٌٙبَ س١ذ اٌسب٠ش صّذاْ
١ٌٚذ وّبي ِصطف ٝعجذاٌٍط١ؿ
اال ثٙب اٌذ ٓ٠عٛض اصّذ
رٙبد عال ِضّذ عجذاٌجبسط
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أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بقسم العالقات العامة واالعالن
أ.دِ/ضّذ ِضفٛظ اٌز٘ش ٞأصّذ
دِ/صطف ٝس١ذ عجذ اٌالٖ عجذاٌّطٍت
د/شّ١ب عجذاٌعبس ٝسع١ذ صبثش
د ٝٙٔ /صسِ ٓ١ضّذ ِضّٛد
د /أ ّٓ٠عجذاٌىش ُ٠أصّذ صسٓ
د/ئٕ٠با صسٓ عجذاٌعز٠ز ِضفٛظ
د/سبسٖ ِض ٝاٌذِ ٓ٠ضّذ
اِبي ِضّذ سعذ ٜعجذاٌشصّٓ
اِ١شح عجذاٌّعز ِضّذ ِضّٛد
صسٓ إٌٛث ٝصسٓ سٍُ١
اِّ١خ اصّذ عٛض اصّذ
ٚسدح عجذ اٌستبس اصّذ عٍٝ

استبر ِتفشغ
ِذسا ِتفشغ
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ

.

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بقسم اإلعالم االلكترونى
سئ١س اٌمسُ
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا
ِذسا ِسبعذ
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ
ِع١ذ

أ.د/صٍِّ ٝضّٛد ِضّذ أصّذ
د/إ٠با ِضّذ ِسعذ ـّٝٙ
دِٕ /بي ِضّذ أث ٛاٌّزذ عٍٝ
د /عجذهللا عجذاٌشصِ ُ١ضّذ
د /عجذٖ لٕب ٜٚأصّذ عجذاٌعز٠ز
أصّذ خ١شِ ٜضّذ اعأِ١ش
ٕ٘ب صبِذ ِضّذ أصّذ
ٚاضضخ أٛس اصّذ صجشٖ
أس٠ذ عجذإٌبصش عجبا ـشؼٍٝ
اِّ١خ اصّذ عٛض اصّذ
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الخدمات التى تقدمها ادارات الكمية لمطالب
 -1الخدمات التى تقدمها ادارة رعاية الشباب لمطالب
اٚال  :اٌتىبـً االرتّبعٟ
تقدم الكلٌة المساعدات العٌنٌة واالجتماعٌة بسرٌة كاملة من صندوق التكافل االجتماعً
للطالب الغٌر قادرٌن وذلك وفقا لما تراه لجنة المساعدات االجتماعٌة بالكلٌة ،وتكون هذه
المساعدات ( المصروفات الدراسٌة – الكتب الدراسٌة – نظارة طبٌة – مالبس ...الخ .

حبٔ١ب  :إٌ بس اٌش٠بضٟ
ٌهدف النشاط الرٌاضً لمساعدة وتشجٌع الطالب على ممارسة النشاط وكذلك بث روح
المنافسة بٌن الطالب ومساعدة الطالب على تكوٌن اجسادهم بشكل سلٌم من خالل األنشطة
التالٌة:




االلعاب الرٌاضٌة الجماعٌة ( قدم  .سلة ٌ .د .طائرة...الخ).
االلعاب الرٌاضٌة الفردٌة ( تنس  .العاب قوى ...الخ ).
مسابقات اللٌاقة البدنٌة وااللعاب الصغٌرة والٌوم الرٌاضً والمهرجانات الرٌاضٌة .

حبٌخب :إٌ بس اٌخمبـٟ
تهدف إلكساب الطالب معلومات جدٌدة وتساعدهم على تبادل الخبرات وتشجٌعهم على
ممارسة األنشطة وكذلك تنمٌة الوعى الدٌنً والثقافً وذلك من خالل :
 ندوات دٌنٌة وتثقٌفٌة وسٌاسٌة .
 مسابقات دٌنٌة وثقافٌة والشعر واالدب .
 مجالت الحائط والمجالت الدوري.

ساثعب:إٌ بس اٌفٕٟ
ٌهدف لتنمٌة المهارات الفنٌة وتنمٌة الذوق الفنً لدى الطالب من خالل
 مسابقات فنٌة فً الرسم والفنون التشكٌلٌة .
 مسابقات فً الغناء والكورال والمسرح .
 الحفالت التى تقٌمها الكلٌة.
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:

خبِسب ٔ :بس اٌزٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌعبِخ
تهدف إلكساب الفرد القدرات التً تساعده على تحمل المسئولٌة ولدٌه القدرة على حسن
التصرف وتنمٌة روح الوالء واالنتماء والعمل التطوعً من خالل:
 معسكر استقبال الطالب الجدد.
 معسكر اختٌار واعداد عشٌرة جوالة .
 معسكرات الخدمة العامة .

سبدسب :إٌ بس االرتّبعٟ
تهدف الى تعلم المهارات االجتماعٌة والترفٌهٌة وتكوٌن عالقات اجتماعٌة وتنمٌة القدرة
على التفاعل االجتماعً بشكل سوى بٌن الطالب والمجتمع وذلك من خالل :
 مسابقات الطالب والطالبة المثالٌة والشطرنج .
 الرحالت العلمٌة والترفٌهٌة .
 الحفالت التً تقام لألٌتام وتنمٌة المجتمع.

سبثعب ٔ :بس االسش اٌطالث١خ
تتكون تلك االسر تحت اشراف رعاٌة الشباب لتشجٌع الطالب على النشاط وتكوٌن روابط
اجتماعٌة بٌنهم وتنمٌة القدرات االبداعٌة وبث روح الجماعة والتعاون من خالل :
 الرحالت التً تقٌمها االسر .
 المسابقات المتنوعة بٌن االسر .

حبِٕب :إٌ بس اٌعٍّٚ ٟاٌتىٌٕٛٛرٟ
تنمٌة وعى الطالب عن التكنولوجٌا والوسائل الحدٌثة فً االتصاالت والتكنولوجٌا وذلك من
خالل :
 مسابقة افضل  cdعن الكلٌة .
 مسابقة افضل مجلة الكترونٌة .
 دوري المعلومات.
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 -0الخدمات التي تقدمها إدارة شئون الطالب
تعتبر إدارة شئون الطالب من أكثر االدارات قربا من الطالب بما تتضمنه من تعامل مباشر
معهم  ،وبما تقدمه من خدمات وتوجٌهات ٌكون الطالب فى امس الحاجه الٌها وخصوصا
الطالب الجدد فى مجالى شئون التعلٌم والطالب  ،وٌتم استخدام الكمبٌوتر فى ادخال البٌانات
للطالب وطبع نتائج الفصول الدراسٌة بما ٌناسب تكنولوجٌا المعلومات والتقنٌة الحدٌثه
وتقدم شئون الطالب الخدمات االتٌة :
 استالم ملفات الطالب المقبولٌن بالكلٌة وانهاء كافة االجراءات االدارٌة .
 استخراج البطاقة الجامعٌه للطالب الجدد والقدامى.
 اظهار نتائج الفصول الدراسٌة.
 استخراج شهادات وافادات عن حالة الطالب بالكلٌة لجمٌع الجهات الحكومٌة.
 مساعدة الطالب الراغبٌن فى التحوٌل او نقل القٌد والحصول على بٌان حالة.

 -3الخدمات التى تقدمها المكتبة لمطالب :
تقع بالدور الثانى بمبنى الكلٌة ( وتحتوي على الكتب والمراجع العربٌة ،ورسائل الماجستٌر
والدكتوراه) ،وتخدم جمٌع الطالب والدراسات العلٌا  ،تحتوى على مكتبة الكترونٌة مدرج بها
أرقام وتصنٌفات الكتب  ،لتسهٌل الحصول علٌها ،و تعاون الجامعة فى تحقٌق رسالتها فى
مجاالت التعلٌم والبحث العلمى وتقدم الخدمات التالٌة للطالب -:
 توفر مصادر المعرفة التعلٌمٌة والعلمٌة والثقافٌة ومواكبة ما ٌصدر منها فى العالم
 زٌادة مقتنٌاتها من أوعٌة المعرفة المختلفة وفقا الحتٌاجات المجتمع داخل وخارج
الجامعة.
 تتعاون مع مكتبة الجامعة فى مجال تبادل وإهداء المطبوعات.
 تٌسٌر وتبسٌط المكتبة لروادها والمستفٌدٌن منها من خدمة االستعارة الخارجٌة
واالطالع الداخلى.
 الحفاظ على نتاج الفكر االنسانى ونشرة.
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 -9الخدمات التى تقدمها ادارة المعامل واالستديوهات لمطالب :
تقوم ادارة المعامل واالستدٌوهات بتنظٌم سٌر العمل فى المعامل ( معامل الحاسب االلى )
وكذلك االستدٌوهات والكامٌرات واالستدٌو االعالمى الموجود فى كلٌة االداب وتقدم للطالب
الخدمات التالٌة :
 فتح المعامل لمحاضرات الطالب العملٌة على أجهزة الحاسب االلى .
 إعارة بعض االجهزة والكامٌرات والمكروفونات للطالب عند الحاجة .
 تدرٌب الطالب على استخدام اجهزة التصوٌر والمونتاج .

 -9الخدمات التى تقدمها وحدة الخدمات االلكترونية لمطالب :
تقوم وحدة الخدمات االلكترونٌة بدعم جمٌع اشكال استخدام التكنولوجٌا فً العملٌة االدارٌة
والتعلٌمٌة بالكلٌة وتقدم الوحدة الخدمات االتٌة :
 تسلٌم البرٌد اإللكترونً الخاص بالجامعة للطالب
 استقبال شكاوى الطالب على الموقع اإللكترونً
 نشر جمٌع االخبار واالمتحانات والجدول على موقع الكلٌة على االنترنت وكذلك كافة
األنشطة المتعلقة بالكلٌة
 صٌانة االجهزة وتوصٌل نقاط االنترنت بالكلٌة
 استخراج نتائج الطالب فً االمتحانات واعالن النتائج على الموقع اإللكترونً
 مساعدة الطالب فً البحث على االنترنت من خالل مواقع البحث العلمى وقواعد
البٌانات العالمٌة
 عمل المقررات االلكترونٌة للمواد التى ٌتم دراستها بالكلٌة ونشرها على االنترنت

- 18 -

البرٌد االلكترونى الدارات الكلٌة
تنفٌذا لتعلٌمات االستاذ الدكتور ٌوسف غرباوى – رئٌس الجامعه  ،نحو تفعٌل استخدام
التكنولوجٌا فى العمل فلقد الغى استخدام المكاتبات الورقٌة وتم تفعٌل استخدام البرٌد
االلكترونى لالدارات للتعامل علٌه وهذه قائمة بالبرٌد االلكترونى الدارات الكلٌة :
االداسح

عّ١ذ اٌىٍ١خ
أ .د /صٍِّ ٝضّٛد ِضّذ أصّذ
ٚصذح اٌخذِبد االٌىتش١ٔٚخ
ٚصذح اٌزٛدح
شئ ْٛاٌطالة
سعب٠خ اٌ جبة
اٌّىتجٗ
اٌّعبًِ ٚاالستذ٘ٛ٠بد
أ .د ٘/بٌٗ وّبي أصّذ ٔٛـً
أ .د ِ/ضّذ ِضفٛظ اٌز٘ش ٞأصّذ
دِ/ضّذ ِضّذ عٍٕ٘ ٝذ ٞعّبسٖ
أ. َ .د/اسّب ِضّذ ِصطف ٝعٍٝ
د/شّ١ب عجذاٌعبس ٟسع١ذ صبثش
د/.إ٠با ِضّذ ِسعذ ـّٝٙ
د/.سشب ِضّذ أصّذ ِشسٟ
د٘ /جٗ عجذاٌّعز أصّذ ئثشاُ٘١
د ٝٙٔ/صسِ ٓ١ضّذ ِضّٛد
دِٕ/بي ِضّذ أث ٛاٌّزذ عٍٝ
د/وشّ٠خ وّبي عجذاٌٍط١ؿ تٛـ١ك
د/أ ّٓ٠عجذاٌىش ُ٠أصّذ صسٓ
د /عجذهللا عجذاٌشصِ ُ١ضّذ
د /عجذٖ لٕب ٜٚأصّذ عجذاٌعز٠ز
د /ئٕ٠با صسٓ عجذاٌعز٠ز ِضفٛظ
د/أسّب ِضّذ ثٙب اٌذٓ٠
د /سبسٖ ِض ٝاٌذِ ٓ٠ضّذ
د /ششٙ٠بْ ِضّٛد اثٛاٌضسٓ
دِ/صطف ٝس١ذ عجذ اٌالٖ عجذاٌّطٍت

اٌجش٠ذ االٌىتشٝٔٚ

dean.masscomm@svu.edu.eg
helmy.mahmoud@svu.edu.eg
it_masscomm@svu.edu.eg
qualmasscom@svu.edu.eg
stadmasscom@svu.edu.eg
ycaremasscom@svu.edu.eg
libmasscom@svu.edu.eg
labsmasscom@svu.edu.eg
hala.nofl@svu.edu.eg
mohamed.mahfwz@svu.edu.eg
omaraman27@svu.edu.eg
asmaa_mohamed@svu.edu.eg
shimaa_abdelaty@svu.edu.eg
enas.mosaad@svu.edu.eg
rasha.morsy@svu.edu.eg
heba.abdelmoez@svu.edu.eg
noha.hussein@svu.edu.eg
manal.aboelmagd@svu.edu.eg
karema.kamal@svu.edu.eg
ayman.abdelkareem@svu.edu.eg
abdallah.abdelrehem@svu.edu.eg
abdou.kenawy@svu.edu.eg
enas.hassan@svu.edu.eg
asmaa.bahaa@svu.edu.eg
sara.mohy@svu.edu.eg
shreehan.abulhassan@svu.edu.eg
moustafa.sayd@svu.edu.eg
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اٌذخٛي ال١ّ٠الد اٌىٍ١خ عٍٚ ٝسبئً اٌتٛاصً االرتّبع: ٝ
 -1الدخول على موقع الكلية على الرابط التالى :
https://www.svu.edu.eg/faculties/mass/

 -2الضغط على االيقونات المظللة باالسود فى شمال الصفحة

سٚاثط ِّٙخ ٌٍطبٌت
موقع الجامعه
موقع كلٌة االعالم
موقع تقدٌم المدن الجامعٌة
بنك المعرفة

http://www.svu.edu.eg
https://www.svu.edu.eg/faculties/mass/
http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications
https://www.ekb.eg/ar/home
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ِع إِ١بتٕب ثذٚاَ إٌزبس ٚاٌتٛـ١ك

مع تحٌات
إدارة رعاٌة الشباب
وحدة الخدمات االلكترونٌة
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