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 رسالة من األستاذ الدكتور رئيس جامعة اإلسكندرية

        إلى الطالب الجدد      

 
 

يسعدني أن أرحب بكم في جامعة اإلسكندرية التي تلتحقون بها اليوم وقد مضي علي إنشائها ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما       

واحيي طموحكم في مواصلة التعليم العالي الذي تبذل الدولة فيه , أسهمت فيها بدور مرموق في العلم والثقافة في مصر والوطن العربي

وعلي أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين , وفق احدث النظم الجامعية –يره لكم أقصي ما تستطيع لتوف

تعتز بهم الجامعة وبدورهم المرموق في تعليم شباب الوطن واالرتقاء به لمواصلة رسالة العلم والحضارة التي اشتهرت بها مصر عبر 

 .التاريخ

وتدريب عملي , سبيل تحقيق طموحات طالبها الجدد والقدامى علي حد سواء من خالل تعليم حديث أن الجامعة ال تدخر وسعًا في      

ونأمل في النهاية أن يحقق ذلك كله ما نصبو إليه جميعا من , ونشاط طالبي في مجاالت عدة توفره الجامعة والكلية في آن معا, مالئم

وااللتزام بالميثاق األخالقي , الطالب يتصفون بالذكاء والمقدرة علي أداء الواجبإيمانا منا أن أبناءنا ,تقدم وازدهار لمصرنا الخالدة

 .عبر القيم والتقاليد الجامعية األصيلة –وعلي ترسيخها  –وتلك كلها صفات نحرص عليها , للجامعة

 ,إليه جميعا من تفوق وتقدم هلل جميعا وحقق لكم وبكم ما نصبوا كموفق                                   

 ,,,واهلل الموفق والمستعان

 

 رئيس الجامعة                                                                       

  عصام الكردي/ د.أ                                                                         
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 نائب رئيس الجامعةكلمة األستاذ الدكتور 

 لشئون التعليم والطالب
 

 

 : طالبات جامعة اإلسكندرية بناتى

وأهنئكم بالتحاقكم بهذذه الكليذة التذي تسذهم مذع  يرهذا مذن كليذات الجامعذة فذي , أرحب بكم جميعا في جامعة اإلسكندرية يسعدني أن    
مستويات ممكنة علي يد صفوة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فذي الكليذة يعملذون بأرقي توفير التعليم الجامعي والبحث العلمي 

 .في منظومة جامعية ذات كفاءة عالية ومستوي تعليمي متميز جميعاً  بتنا م

ذ أرحب بكم جميعا فانه يسرني أن أضع أمامكم بعضا مما تقدمه الجامعة ألبنائها الطالب الجدد والقدامى     إلي ما توفره فباإلضافة , وا 
, من خالل إدارة رعاية الشباب متنوعة والجامعة من خدمات تعليمية وأكاديمية فإنها تقدم خدمات طالبية اجتماعية ورياضيةالكلية 

وكذلك في المدن الجامعية للطالب , كلها عبر منافسات طالبية شريفة بين كليات الجامعة, وأنشطتها العديدة علي مستوي الجامعة
 .ت في آن معاوالطالبا

ي األخذص مستشذفي طلبذة الجامعذة والوحذدات إضافة إلذي ذلذك فذإن الجامعذة تذوفر لكذم خذدمات طبيذة مناسذبة فذي مستشذفياتها وعلذ    
 .متكاملة للطالب ذو االحتياجات الخاصة  رعايةكما توفر العالجية 

واخذتم كلمتذي بهذذين البيتذين مذن أشذعار حذافظ , كذل التوفيذق والسذداد فذي خدمذة العلذم والذوطن دواممرة أخري أحييكم وأرحب بكم متمنيا 
 :إبراهيم 

 

 "ما لم يتوج ربه بخالق ........ ال تحسبن العلم ينفع وحده " 

 "تعليه كان مطية اإلخفاق ........ العلم إن لم تكتنفه شمائل  " 

 

 

 لشئون التعليم والطالب نائب رئيس الجامعة                                                                              

 جابرمحمد هشام / د.أ                                                                              
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   كلمة األستاذ الدكتور عميد الكلية

 
 

 
 

 

 طالبات الكلية  العزيزاتبناتي  

وانتهز هذه المناسبة ألتقدم إلي  7102/7102أنه من دواعي سروري تهنئتكن بالعام الدراسي الجديد        

وتمنياتي لجميذع الطالبذات بالكليذة بذدوام التوفيذق  بإلتحاقكم بالكليةبناتي طالبات الكلية الجدد بخالص التهنئة 

 مية محبذذين لمصذذرنا العزيذذزة وجذذامعتكعلذذي مسذذتوي المسذذئول ونذذواكمذذا أتمنذذى مذذن اهلل عذذز وجذذل أن تك والنجذذا 

األم في مجال ريذا  األطفذال ونحذن جميعذا أعضذاء هيئذة تذدريس وعذاملين  مكليتكجامعة األسكندرية العريقة 

التذى تخذص األطفذال , , والكليذة بهذا العديذد مذن األنشذطة والمجذاالت لكذن جميعذانقوم بتقذديم افضذل الخذدمات 

 .وتؤهلك للعمل معهم بنجا  

 .ا بالعلم واألخالق ألنكم أمهات المستقبل و أتمنى لكم التوفيق والنجا  فى جميع نواحى حياتكم , تزود  

                                                          

 عميد الكلية                                                                                      

 هاله إبراهيم الجرواني/ د. أ                                                                                                

 

 

 



6 

 

 

 

 
 وكيل الكلية كلمة األستاذ الدكتور 

 لشئون التعليم والطالب
 

 :طالباتى العزيزات 

حياة دراسية ناجحة مليئة بالتحدى  ملك وأتمنى أرحب بكمجامعة األسكندرية ,  –يطيب لى تهنئتكم بالقبول فى كلية ريا  األطفال    

 .لتساهم بعد تخرجها فى رقى الوطن ورفعته  هى أهم أستثمارن اهلل , فالطالبة الجامعية واألصرار والتفوق بأذ

اآلن وأنتم فى كليتكم تتعلمون كيفية , يقدم للطالبة المستجدة معلومات هامة عن الحياة الجامعية ونظام الدراسة بالكلية  وهذا الدليل   

المهارات والفكر الالزم لتحصيل المعرفة طوال حياتك العملية الممتدة  مما يكسبكالبحث على المعلومة وتوظيفها لألستفادة منها 

 . أن ننسى التحلى باألخالق والقيم ألن الطالبة المعلمة هى أساس التربية لألطفال وتنشئة جيل سوى فيما بعد دونوالناجحة 

الفرصة لألستفادة من اساتذة أجالء فى مجال الطفولة فاسعوا جاهدين لألستفادة من علمهم وخبرتهم الطويلة فالطريق  ناآلن أمامك  

ما هو حديث والتربية العملية واألطالع المستمر على كل  التطبيقيةفى السكاشن  واأللتزامللنجا  يبدأ بالتفاعل مع األستاذ بالمحاضرة 

 .بمجال الطفولة 

على أول طريق الممارسة األجتماعية اإليجابية من خالل  أدعوكم أن تضعوا أقدامكمإال أن فى نهاية كلمتى ال يفوتنى  بناتى   

لوفير , أدعو اهلل أن يكلل جهودكم بالنجا  وأن نا بالخير انفى األنشطة الطالبية لخدمة المجتمع والبيئة , مما يعود على وط المشاركة

 .والتفوق الدائممرة وناجحة مليئة بالذكريات السعيدة بالكلية مث تكون دراستكم

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                                               

جنات عبد الغنى البكاتوشى/ د. أ                                                                                                  
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ركلمات عن مص  

فهذي تقذع عنذد , أسهم موقعها الجغرافي بذدور حاسذم فذي شخصذيتها وقيمتهذا عبذر التذاريخ, وحضارتهامصر دولة فريدة في تاريخها    
فريقيا والبحرين المتوسط واألحمر حيث يفضي أولهما إلي المحيط األطلسذي واألخذر إلذي المحذيط الهنذدي ومذن ثذم , ملتقي قارتي آسيا وا 

وجاء شق قنذاة السذويس فذي سذتينيات القذرن التاسذع , تجارة قديما وحديثاكان اتصالها مع باقي الشعوب شرقا و ربا من خالل طرق ال
 .عشر ليضيف لمصر أهمية إستراتيجية وحيوية في العالم كله

وتأخذذ شذكال مربعذا تتسذاوي فيذه األضذالع , بالتحديذد(  7كذم 0,101,012) وتصل مساحة مصر إلي حوالي مليون كيلذومتر مربعذا    
كيلذومتر علذي امتذداد الحذدود المصذرية  0721ومذن الشذرق إلذي الغذرب , كيلذومتر 0127إلذي الشذمال  فهذي تمتذد مذن الجنذوب, تقريبذا

 .كيلومتر من رفح شرقا إلي السلوم  ربا 999أما علي ساحل البحر المتوسط شماال فيبلغ اتساع مصر , السودانية

ث شق طريقه في صحراء قاحلة وفي واديه الخصيب في حي –سيد األنهار في العالم  –وقد ارتبطت مصر حضارة وتاريخا بنهر النيل   
وكذان ضذبط النهذر ومياهذه , وقيام حضذارة عريقذة أسذهمت فذي العذالم فكذرا وتراثذا وثقافذة, صعيد مصر والدلتا ظهر العمران البشري مبكرا

 .مرتبطا بمركزية الحكم واإلدارة عبر تاريخ مصر بأكمله

ويتركذز , فذي الحضذر% 04مذن هذذا العذدد فذي الريذف و% 92(  7102تقذدير )  مليذون نسذمة 91ويعيش علي ار  مصر نحو     
حيث بلغت . وبكثافة هي من اعلي الكثافات السكانية في العالم 7كم 90,412من السكان في وادي النيل والدلتا بمساحة قدرها % 92

ذا اسذتمر علذي ذلذك فذأن السذ, سذنويا% 7,0كما يزيد السذكان بمعذدل , 7كم/نسمة 0299  021كان سيتضذاعف عذددهم ليصذل إلذي وا 
 .مع ما يحمله هذا العدد من ضغوط ومشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية, 7109مليون نسمة سنة 

فقد تكونت علي ما هي عليه أالن , حديثة النشأة –إال أن حدودها السياسية الحالية , وعلي الر م من أن مصر من أقدم دول العالم    
سذواء فذي , وكانت حدود مصر قبل ذلك ترتبط بقوتها علذي التوسذع شذرقا وجنوبذا و ربذا, 0979و 0299ن عامي سنة فقط بي 72في 

أو  –هذي منذاطق تخذوم  –قبذل ترسذيم الحذدود الحديثذة  –وكانت مناطق الحدود بين مصر وجيرانهذا , التاريخ المصري القديم أو الحديث
وجنادل نهر النيل في الجنوب وذلك إضافة إلذي حمايذة البحذر المتوسذط , ق والغربمناطق صحراوية حاجزة بينها وبين جيرانها في الشر

 .خير مثال علي ذلك –وكانت أراضي مصر الفرعونية قديما ومحمد علي وخلفائه حديثا . والبحر األحمر في الشرق, في الشمال

لي مصر والسودان عندما حددت الحدود مع السذودان أثناء السيطرة البريطانية ع 0299وقد بدا ترسيم الحدود الجنوبية لمصر عام    
عندما تحددت الحدود مع فلسطين التاريخية بين رفح ورأس  0912وسنة , كم 0724شماال ويبلغ طولها  77متمشية مع خط عر  

هذذذه وعلذذي امتذذداد , كذذم 0091شذذرقا ويبلذذغ طولهذذا  79مذذع ليبيذذا متمشذذية مذذع خذذط طذذول  0979وسذذنة , كذذم 722طابذذا ويبلذذغ طولهذذا 
كمذا حذددت , عندما حددتها مصر باثني عشذر مذياًل بحريذا 0992واستمر ذلك حتى سنة , السنوات لم يكن هناك تحديد للمياه اإلقليمية

وعامذة يبلذغ طذول , عر  المنطقة المتاخمة بأربعة وعشرين مذياًل بحريذا مذن خطذوط األسذاس التذي يقذاس فيهذا عذر  البحذر اإلقليمذي
 .كيلومترا علي البحر األحمر 0900كيلومترا علي البحر المتوسط و 999لومترا منها كي 7972السواحل المصرية 
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وشذهدت مولذد أول , سذنة قبذل المذيالد 0111وتعد مصر مهدا لحضارة قديمة ظهرت وتطورت علي أرضذها الفيضذية منذذ أكثذر مذن     
وهذذه بذدورها كونذت , بنوهذا فذي حذو  البحذر المتوسذط واسذتمد اإل ريذق حضذارتهم التذي, نظام للدولة السياسذية فذي التذاريخ اإلنسذاني

 .األساس الذي اعتمدت عليه الحضارات األوروبية الحديثة

فلقد بدأت الجذذور المسذيحية فذي مصذر فذي العقذود المبكذرة . قد قدمت مصر إسهاما مهما للثقافة اإلقليمية التي أصبحت جزءا منها    
آنذذذاك أهميذذة قصذذوى فذذي مذذزارات العذذالم  –المذذيالدي حذذازت اإلسذذكندرية عاصذذمة مصذذر  وحتذذى القذذرن الرابذذع. األولذذي للعصذذر المسذذيحي

 .ولعبت بطريركية اإلسكندرية دورا بارزا في تطور الكنيسة وفي العقيدة المسيحية, المسيحي بعد روما

ومضذت  –والذي اللغذة العربيذة  –تحولذت مصذر تذدريجيا الذي الذدين الجديذد  –بسالم  –ميالدية  200عندما دخل اإلسالم مصر سنة    
 .مصر لتصبح مركزا للنفوذ والعلوم في العالم اإلسالمي والعربي

وسذذطا فذذي الموقذذع والذذدور الحضذذاري , ولكنهذذا امذذة وسذذطا بكذذل معنذذي الكلمذذة, ذات بيئذذات متناقضذذة, وشخصذذية مصذذر متعذذددة األبعذذاد   
ولعل في هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتهذا علذي , رة والتفكيروفي النظ, وفي الموارد والطاقة وفي السياسة والحرب, والتاريخي

شخصذية  –وفذي كلمذة واحذدة  –ال تتكذرر فذي أي ركذن مذن أركذان العذالم ( فلتة جغرافيذة ) كما يقول جمال حمدان  –وهي , مر العصور
وقد  –شعب خاص  –إن شعب مصر ) هي نسيج وحده مختلف وسمة حقيقية مؤكدة شهد بها حتى الكتاب األجانب و , مصر هي التفرد

 (.جعلهم تاريخهم وجغرافيتهم يختلفون عن سكان أية امة من األمم 

والموضذع هذو البيئذة بخصائصذها وحجمهذا ومواردهذا فذي . والموقذع, يرجع التفرد في الشخصية المصرية إلذي التفاعذل بذين الموضذع    
وقذذد اسذذتمدت مصذذر شخصذذيتها الحقيقيذذة مذذن , وشذذكل الذذوادي والذذدلتا وتركيبهمذذا, الخاصذذةأي البيئذذة النهريذذة الفيضذذية بطبيعتهذذا , ذاتهذذا

دولة لشعب واحد تجمعه وطنية  –بقرون علي األقل  –وقبل أي بلد أخر  –منذ فجر التاريخ  –فقد كانت دائما . شخصية أرضها ونيلها
ال , كمذا لذم تعذرف التقسذيم ال بذالطول وال بذالعر , او االنحالل ومنذ ولدت هذه الدولة الموحدة لم تعرف االنفراط. واحدة في وطن واحد

 .ومن الوحدة إلي المركزية وتلك ظاهرة جوهرية في شخصية مصر. في ظل االستقالل وال حتى االستعمار

 

 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
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مدينة العلم والحضارة اإلسكندرية  

تاريخها وأدوار تطورها  فيأسهم موقعها بدور حاسم  التير المتوسط مصر وشرق البح فيتعد اإلسكندرية من المدن القليلة  
مالمح  ذي جغرافيأسيرة موقع  -وما تزال-ذلك كله فيارتفاعًا وهبوطًا على مدى تاريخها الطويل بين المدن المصرية والعربية, وكانت 

الغرب, وكانت على مر العصور مركزًا ثقافيًا وحضارياً  فيالشرق, وصحراء  فيالجنوب, ونهر  فيالشمال, وبحيرة  فيمتعددة بين بحر 
 41م إلى .ق 447) اليونانيقبل الميالد حتى بلغت شأنًا عظيمًا منذ العصر  440عام  فيمتميزًا, فما أن أنشأها االسكندر األكبر 

السعة والثراء  فيقديمة والمصرية العالم وفاقت كل المدن اليونانية ال فيوالعصور التالية, فقد كانت أكبر وأعظم عاصمة ( م.ق
 .والفخامة وأصبحت موضع إعجاب كل العالم القديم واشتهرت بمكتبتها الكبرى ودار الحكمة بها وقصورها الملكية العظيمة

وبر م أن اإلسكندرية فقدت كثيرًا من مظاهر ازدهارها بعد اتخاذ الفسطاط عاصمة لمصر اإلسالمية, واضمحاللها نسبيًا خالل 
القديم,  الثقافيقرون الثالثة األولى للهجرة عما كانت عليه فى العصرين البطلمي والروماني, فقد احتفظت خالل تلك القرون بمركزها ال

ذا كانت الفسطاط ثم القطائع ثم القاهرة قد أصبحت العاصمة اإلدارية لمصر واالقتصادي والفني العلميومارست نشاطها  العصر  في, وا 
لها,  العثمانيلمصر حتى الفتح  العربيامتد من الفتح  الذيكانت اإلسكندرية العاصمة الفعلية للبالد طوال هذا العصر , فقد اإلسالمي

وقد أسهمت مدارسها فى ازدهار العلوم والهندسة والفلسفة والفلك . وعصر المماليك األيوبيالعصر  فيوقد وضح هذا الدور بجالء 
, وكان إلنشاء دار الفاطميتوافد العلماء المسلمين من مشارق األر  ومغاربها منذ العصر  وعلوم الدين, وقد تحقق ذلك نتيجة

سهامهم  فيالمغاربة ومدرستهم على يد صال  الدين أثر كبير  وفود جمهور كبير من علماء المغرب واألندلس ونزولهم باإلسكندرية وا 
 .ل اإلسكندرية علوم الحديث والقراءات والفقه وعلوم اللغةالحركة العلمية بها, ومن هؤالء العلماء أخذ كثير من أه في

تتعر  لها تستغرق مئات السنين  التيوفى العصر الحديث بدأت اإلسكندرية مرحلة جديدة من حياتها, وبعد أن كانت التطورات 
اتسعت مساحتها اتساعًا ضخمًا سنة نمت و  مائتيعشرات السنين, وفى فترة وجيزة من حياتها تصل إلى  فيأصبحت تحقق نموًا كبيرًا 

 .العربيوتحولت من مدينة متواضعة إلى واحدة من أكبر مدن البحر المتوسط والعالم 

 التيم  0270حفر ترعة المحمودية سنة  الذي( محمد على)العصر الحديث إلى  فينمو اإلسكندرية  فيويرجع الفضل األكبر 
للمواصالت بين اإلسكندرية وبقية  الرئيسيضواحيها, كما أنها أعادت الشريان  فين وفرت مياه الشرب لسكان المدينة وزراعة البساتي

 .أنحاء مصر مما ساعد على استعادتها لمركزها القديم منفذًا لتجارة مصر الخارجية

انيين واإليطاليين حياتها تأثيرًا كبيرًا وكان معظمهم من اليون فيكما تميزت اإلسكندرية بوفود عدد كبير من األجانب الذين أثروا 
 .مصر فيوالفرنسيين واإلنجليز وتركوا بصمات واضحة على عمارتها ووظائفها وثقافتها أكثر من أية مدينة أخرى 

فقد . إلى حد كبير العمرانينموها  الثقافيمصر, وقد واكب دورها  فيوتعد اإلسكندرية مركزًا ثقافيًا وتعليميًا وسياحيًا رئيسيًا 
حضارة  فيوأسهمت المدينة بتراثها وبيئتها ووظائفها بدور كبير ( م0907)أنشئت بها كثير من دور العلم خاصة جامعة اإلسكندرية 

الحركة الوطنية المصرية على امتداد  فيمصر الحديثة, فأخرجت أدباء وعلماء ورجال صحافة وموسيقى وفنون كما لعبت دورًا كبيرًا 
 .منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى تحقيق االستقالل الوطنيحل الكفا  مرا
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مصر, ويمثل  فيوباإلضافة إلى وظائفها التجارية والصناعية والثقافية, فإن اإلسكندرية تعد من أكبر المراكز السياحية 
ميز واعتدال مناخها وسهولة اتصالها المت الجغرافيالنسبة العظمى من حركة السياحة بها, وقد ساعد على ذلك موقعها  االصطياف

 .اإلسالميوالعصر  والروماني اليونانيمعظمها للعصرين  فيأنحاء البالد, ووجود مناطق أثرية هامة بها ترجع  بباقي

حو  البحر المتوسط واهتمام دول  فيالعصر الحديث خاصة عندما تزايدت العالقات الدولية  في الحضاريوقد تعاظم دور اإلسكندرية 
وأصبحت اإلسكندرية معبرًا اقتصاديًا وثقافيًا وحضاريًا بين شمال حو  البحر . واألسيوي األفريقيأوروبا بأقطاره العربية على الساحلين 

تأثير الجاليات  وشهدت أكثر من أية مدينة مصرية أخرى اإلسالميوحضارة الشرق  المسيحيالمتوسط وجنوبه أو بين حضارة الغرب 
النيل ومدن البحر المتوسط حتى أضحت عالمية التأثير والتأثر من  واديحياتها وعمارتها وجمعت بذلك بين خصائص مدن  فياألجنبية 

 .خالل موقع متميز ووظائف متعددة وتاريخ عريق
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سطور فيجامعة اإلسكندرية   

البدايذة كليتذين  فذيوكانذت تضذم ( فؤاد األول سذابقاً )عندما أنشئت كفرع من جامعة القاهرة  0942يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة      
بإنشاء جامعة فاروق األول باإلسذكندرية  0907من أ سطس  الثاني في ملكيكلية اآلداب, وكلية الحقوق, ثم صدر بعد ذلك مرسوم : فقط هما

 (.كلية التجارة-كلية الزراعة-كلية الهندسة-كلية العلوم-كلية الطب-كلية الحقوق-كلية اآلداب: )بع كليات هىتتكون من س

وكان الدكتور طه حسين عميد " تشجيع البحوث العلمية, والعمل على رقى اآلداب والعلوم فى البالد" فيوتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها     
, ليصذبح أسذمها 0997بعذد قيذام ثذورة يوليذو عذام  أيوقد تغير أسم الجامعة بعد عشر سذنوات مذن إنشذائها  . امعةأول رئيس للج العربياألدب 

ومنذ ذلك الحين تعاظم دورها من خالل إنشاء كليذات وتخصصذات جديذدة, فقذد أنشذئت بهذا كليذة الصذيدلة, وكليذة التمذري , . جامعة اإلسكندرية
 .بإدفينا البيطرية السياحة والفنادق, كلية الطب وكلية طب األسنان, كلية التربية, كلي

ضذمت الجامعذة إليهذا كليذات ومعاهذد كانذت تتبذع جامعذة حلذوان باإلسذكندرية, وهذى كليذة التربيذة الرياضذية للبنذين, وكليذة  0929وفى سنة      
ت لهذا كليذة التربيذة النوعيذة وكليذة ريذا  األطفذال التربية الرياضية للبنات, وكلية الفنون الجميلة, وكليذة الزراعذة بمنطقذة سذابا باشذا, كمذا ضذم

أنشذئت سذنة والتذي والعلذوم السياسذية  االقتصذاديةأما آخر الكليذات المسذتحدثة بالجامعذة فهذى كليذة الدراسذات . العاليوكانتا تتبعان وزارة التعليم 
جامعية, إضافة إلذى ثالثذة معاهذد للدراسذات العليذا, كلية  71, وبذلك أصبحت جامعة اإلسكندرية من أكبر الجامعات المصرية حيث تضم 7107

 أنشذذذن)ومعهذذذد الدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث ( 0920أنشذذذن سذذذنة )ومعهذذذد البحذذذوث الطبيذذذة ( 0924أنشذذذن سذذذنة )وهذذذى معهذذذد الصذذذحة العامذذذة 
 .والتجريبية و يرها والتطبيقية البحتةمجال العلوم  في, وذلك كله بغر  التوسع فى الدراسات العليا والبحوث والتدريب (0927سنة

 فذذي الجذذامعيالتعلذذيم  انتشذذاروقذذد تحملذذت جامعذذة اإلسذذكندرية خذذالل العقذذدين السذذابع والثذذامن مذذن القذذرن العشذذرين مسذذئولية توسذذيع دائذذرة     
ا بعذد ذلذك, كمذا أصذبحت نذواة لجامعذة طنطذ والتذيمدينذة طنطذا  فذيكلية الطب, وكلية العلوم, وكلية التربية  أنشأتالمحافظات القريبة منها  فقد 

دمنهذذور, وكانذذت فرعذذًا لجامعذذة  فذذي البيطذذريكليذذات لذذ،داب, والتجذذارة والتربيذذة والزراعذذة والطذذب  وأنشذذأتأنشذذأت كليذذة للزراعذذة فذذى كفذذر الشذذيخ, 
 .جامعة دمنهور باسماإلسكندرية ما لبث أن تحول إلى جامعة مستقلة 

 فذيحيذث أنشذأت كليذات للتربيذة وللسذياحة واآلثذار واللغذات والتربيذة الرياضذية  ماليالشذالسذاحل  فذي - ربذاً –امتد تأثير جامعة اإلسذكندرية      
 .الصحراء الغربية لمصر فيهذه المنطقة النائية  فيمرسى مطرو , وأصبحت هذه الكليات فرعًا تابعًا للجامعة ويرأسه نائب لرئيس الجامعة 

إنشذاء  فذيالبذارز  التذاريخيمذن خذالل دورهذا  العربذيالذوطن  فذينشذر التعلذيم  فذيأما خارج مصر, فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير    
, وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديميًا, حيث حدد تلذك العالقذة اقتصاديا, فقد ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة 0921جامعة بيروت العربية سنة 

شئونها العلمية واإلدارية والمالية,  فيلجامعة بيروت العربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها  األساسيحدده النظام  علمي أكاديميرباط 
جامعة بيروت العربية, وتزودها بأعضاء هيئة التدريس, وتعتمذد اللذوائح  لخريجيوفى سبيل ذلك كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية 

المتخصصذين المعذارين  باألسذاتذةاآلن علذى تزويذدها  لعالقذة علذى امتذداد نحذو نصذف قذرن, وأصذبحت مقتصذرةالداخلية بكلياتها, واستمرت تلك ا
 .التخصصات المختلفة فيوالمنتدبين بعد أن تكاملت لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية 



14 

 

-حاليذاً -بدولذة جنذوب السذودان يتكذون -تونج مدينة فيأفريقيا كذلك حيث أنشأت فرعًا لها  فيوقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها 
الوقت الحاضذر  فيمدينة أنجامينا بدولة تشاد, يضم  فيآخر وفرعًا . , والتربية, والتمري البيطريالزراعة, والطب  هيأربع كليات من 

كليذذات هذذذين الفذذرعين  يفذذالتوسذذع  إسذذتراتيجيتها فذذيوتضذذع جامعذذة اإلسذذكندرية . , وكليذذة الزراعذذةالبيطذذريكليتذذين فقذذط همذذا كليذذة الطذذب 
 .خدمة العلم واإلنسانية في, وذلك كله تحقيقًا لرسالتها وعطائها الدائم والتعليمي, األكاديميالمجال  فيوالتعاون مع دول أخرى 
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 الجامعة ومكتبة اإلسكندرية

اإلسكندرية, بمنطقة الشاطبى, وتطل واجهتها الشمالية تقع مكتبة اإلسكندرية الجديدة بين البحر ومجمع الكليات النظرية بجامعة  
الحى الملكى القديم المنتمى للحضارة )وموقع المكتبة الجديد هو ذاته موقع البروكيوم . على البحر المتوسط عند لسان السلسلة

 .0994كما تدل على ذلك الحفريات األثرية التى أجريت بالمنطقة عام ( اليونانية الرومانية

قبل الميالد, وكان األساس  722سنة على يد بطليموس األول سنة  7411شئت مكتبة اإلسكندرية القديمة منذ أكثر من وقد أن
فيها أن تكون أكاديمية علمية تجتذب كبار العلماء والمفكرين ثم ألحقت بها مكتبة, اتسعت ونمت لتشمل المعارف فى كل العالم القديم, 

 .مخطوط 911.111 ولقد حوت المكتبة فى أوج مجدها

ومنذ تأسيسها انفتحت المكتبة على كل الحضارات, حيث تمت بها أول ترجمة للعهد القديم من العبرية إلى اليونانية, كذلك ُوضعت 
قبل  02وكان أول حريق أصاب المكتبة على يد يوليوس قيصر عام . بها أسس الهندسة والفلك والرياضيات والجغرافيا وعلوم المكتبات

 .م490السرابيوم عام  فيوتم حرق ما تبقى منها . د خالل حرب اإلسكندريةالميال

النداء بفكرة إحياء مكتبة اإلسكندرية, وقامت بالفعل بتخصيص األر  وبناء مركز  فيوكانت جامعة اإلسكندرية صاحبة الفضل 
 .وميقذلك الموقع المتميز عند السلسلة, ثم تبنت الدولة المشروع كمشروع  فيالمؤتمرات 

, ونظم مسابقة معمارية شاركت فيها مئات المكاتب المعمارية من عشرات 0922وقد شارك اليونسكو بالدعوة للمشروع بنداء عام 
, وذلك بحضور العديد 7117أكتوبر  02 في, وتم افتتا  المكتبة رسميًا 0999وقد بدأ التنفيذ عام . أفضل التصميمات واختيرالدول 

دعم وتأييد المشروع, باإلضافة إلى صفوة من الشخصيات المصرية والعالمية  فيساهمت  التيم, خاصة الدول من ملوك ورؤساء العال
 .البارزة

المعاصر,  الرقمي للتحديتجليها الجديد إلى أن تكون نافذة لمصر على العالم, ونافذة للعالم على مصر, تلبية  فيوتهدف المكتبة 
بة اإلسكندرية الجديدة, كما كانت مكتبة اإلسكندرية القديمة, منارة للفكر, وملتقى لحوار األمم لتكون مكت. الحضاريومركزًا للحوار 

 .والحضارات, ومركزًا للبحث والتوثيق, ومفخرة لمصر وللعالم أجمع

عددة, الموارد المكتبة الرئيسية, مكتبة طه حسين, مكتبة النشء, مكتبة الطفل, مكتبة الوسائط المت: ويضم مجمع مكتبة اإلسكندرية
, متحف الخطوط, متحف العلوم, القبة السماوية, قاعة األثري, المخطوطات والكتب النادرة, المتحف االنترنتاإللكترونية, أرشيف 

لتوثيق التراث  القوميلدراسات المعلومات, مركز الدراسات والبرامج الخاصة, مركز المخطوطات, المركز  الدولي, المعهد االستكشاف
 ., مركز الخطوط, مركز دراسات اإلسكندرية والبحر المتوسط, مركز الفنون, مركز المؤتمرات والخدمات الملحقة بهوالطبيعي الثقافي
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 رؤية ورسالة جامعة األسكندرية

 :الرؤية

ة نوعية شاملة في مختلف تتطلع جامعة اإلسكندرية علي إستعادة المكانة التاريخية لمدينة المعرفة األشهر في العالم وتحقيق نقل   
مجاالت المعرفة , في إطار من القيم اإلنسانية النبيلة , بما يمكنها من تبوء مكانة ريادية في محيطها الوطني والعربي واألفريقي 

 .والمتوسطي والعالمي

 :الرسالة

المعرفة وجمعها ونشرها , تؤكد علي بناء إنسان جامعة اإلسكندرية مؤسسة وطنية تعليمية بحثية تنموية متكاملة , ورائدة في إنتاج    
عصري وتأهيله معرفيًا ومهنيًا ونفسيًا وحضاريًا ليسهم في تقدم ورقي المجتمع , ويكون قادرًا علي تبوء مواقع قيادية في كافة قطاعات 

 .متطلبات الجودة الشاملةومستويات العمل كم تتيح فرص التعليم المستمر لمن ير ب من أفراد المجتمع دون تمييز ووفقًا ل

 :القيم

 حتضان مبادرات التطوير وتشجيعها: اإلبداع واإلبتكار  .توفير المناخ الداعم والمحفز علي إكتشاف المعارف وتطبيقها وا 

 اإللتزام بمعايير الجودة وفقًا للمرجعيات العالمية في كل مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والمهنية : الجودة والتميز
 .والثقافية بما يحقق التميز والتنافس الحميد

 .خلق المناخ وثقافة مؤسسية تشجع علي العمل الجماعي وتنمي رو  الفريق: العمل الجماعي ورو  الفريق 

 .بالمواثيق األخالقية والتقاليد الجامعية  وااللتزامبالموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عليه  االعتزاز:  وااللتزام االنتماء

التنوع الفكري , وترسيخ ثقافة  وتشجيعالرأي اآلخر  واحترامدعم الحرية األكاديمية في إطار من المسئولية المجتمعية : حرية الفكر 
 .التسامح

 تلتزم الجامعة بإتاحة فرص متساوية للجميع دون تمييز علي أساس الدين أو العرق أو النوع أو : العدالة وتكافؤ الفرص
 .السن
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األخالقية واألعراف الجامعية للطالب بجامعة اإلسكندرية القيم  

قرار االلتزام بها طوال الدراسة بالجامعة  وا 

     

 بالتعليم يتعلق ما كل فى م1942الجامعات الحكومية التي تحددت رسالتها منذ إنشائها عام  ُتعد جامعة اإلسكندرية إحدى    
 والفنيين بالمتخصصين المجتمع وتزويد ُمتميزًا, عالياً  تعليماً  أبنائه تعليم خالل من الوطن خدمة سبيل فى العلمي والبحث الجامعي
 األخالقية القيم على اعتمادا السليم العلمي التفكير وطرق المعرفة, بأصول الُمزود الطالب بإعداد وذلك المجاالت, ُمختلف ىف والخبراء
 .اإلنسانية وخدمة الوطن مستقبل لصنع الرفيعة

 في العالي التعليم خالل من به لالرتقاء والعاملين التدريس هيئة أعضاء جهود وتتضافر التعليمية, العملية محور هو الطالب    
 تعد ُمجملها في وهى بالجامعة, دراسته طوال الطالب بها يلتزم جامعية وأعراف أخالقية قيم على اعتمادا المختلفة التخصص مجاالت
 الُمبدع الُحر التفكير وممارسته العلم طلب إلى خاللها من الطالب يسعى والتي المتميزة األكاديمية المنظومة من وجزءاً  أخالقياً  ميثاقاً 
 والعاملين أساتذته تجاه القويمة بالمبادئ وملتزماً  , ولوائحها الجامعة قانون ذلك في محترماً  متكاملة وأخالقية ثقافية معايير خالل من

عداده الطالب خدمة أجل من جميعاُ  جهودهم تتكامل الذين بالجامعة  في أقرانه مع ًيسهم صالحاً  مواطناً  ليكون  وبدنياً  ونفسياً  علمياً  وا 
 .وتقدمه المجتمع تطور
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 حقوق الطالب الجامعي

 

 :أبرزها الحقوق من بمجموعة اإلسكندرية بجامعة الطالب يتمتع

 الجامعية المسيرة في والتفوق والنجا  الذات بناء على تساعد التي والتفكيرية التعليمية المهارات على الحصول حق. 
 الديانة أو النوع أو العرق بسبب الطالب بين التمييز وعدم بالجامعة المتاحة الخدمات من واالستفادة المعاملة في المساواة 

 . يرها أو االجتماعية الخلفية أو
 الكلية إدارة عبر جامعي أمر أي في والتظلم الشكوى حق. 
 الطالبية األنشطة في والمتميزين علميًا, المتفوقين للطالب المقرر والدعم العلمية الرعاية على الحصول حق.          
 الجامعية واألنشطة الخدمات أو ,التعليمي األداء تطوير في ُتسهم التي واألفكار االقتراحات تقديم في الحق. 
األنشطة هذه في االشتراك عبر وتطويرها الكامنة الذاتية القدرات عن والتعبير الُطالبية, األنشطة ممارسة في الحق. 
وبالعملية به المرتبطة والقوانين اللوائح وكذلك والجامعة, بالكلية الطالبي بالنشاط الخاصة المعلومات على الحصول حق 

 .و يرها الغياب ولوائح الدراسي والوضع االمتحانات ومواعيد التقويم وطرق الدراسية, المقررات أهداف مثل التعليمية
الشخصية معلوماته وسرية خصوصياته على والمحافظة الخاصة شئونه في التدخل عدم. 
واعتبارات والُمجتمعية األخالقية الضوابط مع يتفق بما العلمية لأل را  المختلفة الموضوعات في العلمي البحث حرية 

 .القومية المصلحة
نجازه الدراسي بتحصيله تتعلق بيانات أو معلومات أي على الحصول في الطالب حق  عليها المتعارف األصول وفق التعليمي وا 

  .الجامعة تقرها والتي
الذات وبناء والمعرفة بالعلم االستزادة في الجامعية الحياة استثمار.  
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 التعريف بكلية رياض األطفال 

 

،  07د أمين شهيب رقم تقع كلية رياض األطفال باألسكندرية فى قلب مدينة األسكندرية بمنطقة مصطفى كامل فى شارع محم         

المصري  لتتويجاً لجهود االرتقاء بالطفوقد حلت مبنى دار المعلمات سابقا ،  0929تم إنشاء كلية رياض األطفال باإلسكندرية عام و

وإعداده ليواكب عصر المعلومات والتكنولوجيا حتى نستطيع إرساء دعائم دولة متحضرة يتم إعدادها لتستعيد مكانتها كإحدى منارات 

 .بضم كلية رياض األطفال لجامعة اإلسكندرية  0992لسنة  329صدر القرار الجمهوري رقم  م ،العلم والحضارة في العال

ثدرت أن تزيدد مدن توسدعاتها العلميدة فانطلقدت العدزائم للسدعي إلرسداء آاإلسكندرية بددورها الحضداري الواسدع وأيمانا من جامعة       

القواعد بضم كلية رياض األطفال لجامعة اإلسدكندرية هدذه الجامعدة العمالقدة التدي تدؤدى رسدالتها كمندارة للمعلدم المعاصدر فدي الدوطن 

 .العربي 

هتمت جامعة اإلسكندرية بضرورة االرتقاء بمستوى الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة وال يتم هذا ونظرا لمكانة الطفل المصري فقد ا   

الدذي يدؤهلهم لمواكبدة ركدب االرتقاء إال عن طريق رفع مستوى أداء معلمات تلدك المرحلدة حرصدا علدى إعدداد أطفالندا اإلعدداد السدليم 

كاديمياً ومدربة وفقاً ألحدث نظريات التربية وعلم النفس الحديث للطفل في وذلك عن طريق إعداد معلمة رياض أطفال مؤهلة أالتقدم ، 

حيث تقوم الطالبة أثناء دراستها بالفرقة الثالثة والرابعة بالتدريب العملي في الروضات التابعدة لمددارس وزارة التربيدة ، تلك المرحلة 

تعليم الطبيعية ويقوم باإلشراف عليها أعضداء هيئدة التددريس بالكليدة والتعليم حتى تكتسب الثقة ومهارات التعامل مع الطفل في بيئة ال

 .دائها ومساعدتها على تخطى عقبات التطبيق لنظريات التربية وعلم النفس آومشرفين من وزارة التربية والتعليم لتقييم وتقويم 

، وقددد باركددت هددذا  77/01/0929تدداري  ب 0192بددالقرار الددوزارى رقددم  0929وأنشددئت كليددة ريدداض األطفددال باألسددكندرية عددام     

إسددماعيل / أحمددد فتحددى سدرور والسدديد المستشددار / والسدديد األسددتاذ الددكتور سددوزان مبدارك / السدديدة وأفتتحددت مبنددى الكليدة األهتمدام 

والمؤسسدات فأهتمدت بجميدع المجداالت سهام محمد بدر العميد المؤسس لكلية رياض األطفال ، / الجوسقى مع السيدة األستاذ الدكتور 

إلعداد المعلمة المؤهلدة أكاديميداً والواعيدة المدربدة علميداً لترعدى وتربدى  0991التى ترعى الطفولة بأفتتاح كلية رياض األطفال عام 

 .طفل ما قبل المدرسة 
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 رؤية ورسالة وأهداف كلية رياض األطفال

 : رؤية الكلية

جامعة اإلسكندرية أن تكون مركزاً وصرحاً علمياً للتميز في مجاالت دراسات الطفولة ، ونشر المعرفة  -تتطلع كلية رياض األطفال     

الخاصه في بمرحلة الطفوله في المجتمع لالرتقاء به حضارياً في مجال الطفولة ، كما تدعم الكلية فكرة أن جميع األطفال سواء 

ت الخاصه قادرين على التعلم لمواكبة المستويات العالمية في كافة برامجها اإلكاديمية وأنشطتها العلمية من خالل العاديين أو الفئا

 .معايير الجودة واالعتماد

 : رسالة الكلية

اداً شامالً تسعى كلية رياض األطفال إلى إعداد معلمة رياض أطفال متميزة ذات كفاءة عالية في التعامل مع الطفل ، وإعدادها إعد   

من خالل برامج تعليمية تحقق التنمية الشاملة المستدامة بما ( الفنية  -األنفعالية  –العقلية  –الحركية )متكامالً من جميع الجوانب 

. يواكب متطلبات العصر الحديث لتكن المعلمة على درجة كبيرة من الوعي والثقافة في كل ما يتعلق بمجال تخصص دراسات الطفولة 

تد رسالة الكلية لتشمل دور المعلمة نحو تطويع نتائج البحث العلمي في مشكالت ومجاالت خدمة المجتمع وذلك في ضوء المعايير وتم

 .القومية والعالمية

 :أهداف الكلية 

 .إكساب الطالبة معرفة برسالتها ودورها المهنى تجاه الطفل واألسرة والمجتمع  -

 .وأهدافها وتطورها وأهميتها كمرحلة متميزة فى بناء الشخصية المصريةرياض األطفال تعريف الطالبة بفلسفة  -

تزويد الطالبة بالنظريات العلمية وأسس التعامل مع طفل الروضة وكيفية إكتشاف قدراته وتنمية مهاراته وتكوين إتجاهاته  -

 .السوية نحو نفسه ومجتمعه

 .ألمام الطالبة بمظاهر نمو طفل الروضة وخصائصة وحاجاته -

ريف الطالبة بالمواصفات النموذجية لمنشآت وتجهيزات رياض األطفال وكيفية إعداد الروضة كبيئة تربوية صالحة لتعليم تع -

 .وتعلم الطفل

 .تزويد الطالبة بطرق وأساليب العمل مع األطفال وكيفية مواجهه مشاكله والتعامل معها بأساليب ناجحة سوية -

 .الالزمة للتعامل مع طفل الروضة ( اللغوية  –الحركية  –الفنية  –موسيقية ال)تزويد الطالبة بالمهارات المختلفة  -

 .تدريب الطالبة على مهارات الترويح واأللعاب المختلفة التى تسهم فى نمو طفل الروضة  -

 إكساب الطالبة المهارات األجتماعية الالزمة لتكوين عالقات وإتصاالت ناجحة مع الجهات والمؤسسات المعنية برياض -

 .األطفال

تزويد الطالبة بالمهارات المهنية المختلفة التى تمكنها من صحة إختيار وتصميم وتنفيذ األنشطة والخبرات الالزمة لطفل  -

 .الروضة 

توعية الطالبة بأهمية الوسائل التقنية فى العملية التربوية والتعليمية وكيفية إستخدام خامات البيئة فى تصنيع الوسائل  -

 .الروضة  المناسبة لطفل

 .تزويد الطالبة بأساليب التقويم المختلفة وكيفية إستخدامها -
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 برامج الدراسة بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برامج الدراسية بالكلية

 ثانياً 

 البرنامج المميز

برنامج إعداد أخصائى التدخل المبكر  لذوى األحتياجات 
(الساعات المعتمدة) الخاصة       

 أوالً  

البرنامج العادى    

 برنامج إعداد معلمة رياض األطفال
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 أواًل : البرنامج العادى 

 برنامج إعداد معلمة ريا  األطفال

 ( .فصول دراسية  2)الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التربية ريا  األطفال أربع سنوات  مدة -
 ةويشترط لدخول الطالب افى فرقته ةا الطالبتاألمتحانات فى مرحلة البكالوريوس فى المقررات التى درسهتعقد  -

من ساعات المحاضرات والدروس % 29األمتحان فى أى مقرر أن يكون مستوفيًا لنسبة حضور ال تقل عن 
بة من التقدم لألمتحان فى تحرم الطالالتطبيقية ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام العلمية أن 

المقررات التى لم تستوف فيها نسبة الحضور , أو إذا كانت متابعة ألعمال السنة  ير مرضية وفقًا للقواعد التى 
فى المقررات  ة راسبةعتبر الطالباألعلى المختص , وفى هذه الحالة تيضعها وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس 

ن فيها ما لم يكن  يابها لعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فتعيد األمتحان فى هذه دم لألمتحامن التق تالتى حرم
 .فيها  احتفظ بتقديرهالمقررات وت

ى إذا رسبت الطالبة فى التدريب الميدانى فى أى من الفرقتين الثالثة والرابعة يبقى لألعادة وتؤدى األمتحان ف -
 .رى التدريب الميدانى فقط وما رسبت فيها من مقررات أخ

تعتبر الطالبة الغائبة فى األمتحان التحريرى ألحد المقررات راسبة فى هذا المقرر , وتحتفظ الطالبة بتقديرها فى  -
 .هذا المقرر إذا تقدمت بعذر يقبله مجلس الكلية 

 :تحسب درجات المقررات النظرية والمقررات ذات الجانب التطبيقى والتدريب الميدانى على النحو التالى  -
  :ررات النظرية المق

 .من النهاية العظمى لكل مقرر نظرى% 21واألمتحان التحريرى % 71تقدر درجات أعمال السنة بنسبة 
 :المقررات ذات الجانب التطبيقى 

لكل مقرر له جانب ظمى من النهاية الع% 91ودرجات األمتحان التحريرى بنسبة % 71تقدر أعمال السنة بنسبة 
 .تطبيقى 
 :الميدانى التدريب 

% 91)بمائة درجة ( المشاهدة والمناقشة)تحسب درجات مقرر التدريب الميدانى فى كل من الصفين األول والثانى 
 (.للممارسة % 91لألختبار التحريرى و 

% 21)تحسب درجة مقرر التدريب الميدانى لكل من الصفين الثالث والرابع بمائة درجة تقسم على النحو التالى 
لمديرى أو نظار الروضة التى يتدرب بها % 01 –للممتحنين الخارجين % 41 –المشرفين الداخلين أعمال سنة 
 (.الطالبات 

 



23 

 

 ثانياً  : البرنامج المميز

 برنامج إعداد أخصائى التدخل المبكر لذوى األحتياجات الخاصة )الساعات المعتمدة(

 : البرنامجرسالة 

الى اعداد كوادر متميزة فى مجال التدخل المبكر ذو كفاءة عالية فىى المجىال وهىذا االعىداد يسعى برنامج اعداد اخصائى التدخل المبكر 

 .يجب ان يكون شامال ومتكامال فى كافة التداخالت بما يواكب متطلبات العصر الحديث 

 : البرنامجرؤية 

مبكرة ان يكون برنامج مميز فى مجاالت التربية تطلع برنامج اعداد اخصائى التدخل المبكر فى مجال التربية الخاصة لمرحلة الطفولة ال

 .الخاصة ونشر المعرفة فى مرحلة الطفولة والمساهمة فى حل مشكلة االعاقة فى مراحلها االولى

 : البرنامجأهداف 

الطفىل العىادى ، المعىرض لالصىابة باالعاقىة ، ذوى ) إلمام الطالبة بالمعىارف والمعلومىات الخاصىة عىن نمىو الطفىل وتعلمىه  -

 (.الحتياجات الخاصة ا

 .اكساب الطالبات مهارات اعداد بيئة تعليمية محفزة للطفل العادى وذو االحتياجات الخاصة -

 .اكتساب المهارات المساعدة فى تنمية تحفيز قدرات الطفل المختلفة -

 .اكتساب مهارات دعم الشراكة مع أولياء االمور والمؤسسات المعنية بالطفل -

 .العمل بكفاءة فى فريق عمل متكامل داخل المؤسساتاكساب الطالبات مهارات  -

 

 نظام الدراسة بالبرنامج المميز )التدخل المبكر(

 

 :مواعيد الدراسة ( :  0) مادة 

 .أسبوع دراسى شامال األمتحانات 09يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة : فصل الخريف  -
 .أسبوع دراسى شامال األمتحانات 09يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة : فصل الربيع     -
 .أسابيع شاملة األمتحانات 2يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة : فصل الصيف   -
 :نظام الدراسة ( :  7) مادة 

بالتسذجيل فذى المقذررات التذى  ةبالتسذجيل فذى فصذلى الخريذف والربيذع كمذا يسذمح للطالبذ ةيطبق نظام الساعات المعتمدة ويسمح للطالبذ
 .الكلية فى الفصل الدراسى الصيفىتطرحها 
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 :الساعات المعتمدة ( :  4) مادة 

 :الساعات المعتمدة هى وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر فى الفصل الدراسى الواحد وهى تعادل 

 .ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع -
 .األسبوعأو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية أو اإلكلينيكية فى  -
 .أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبوع طوال الفصل الدراسى -
 :مدة الدراسة ( :  0) مادة 

 .ساعة 007عدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجة 

 :سى الواحد الحدان األدنى واألقصى لعدد الساعات المعتمدة المسمو  للطالبة بتسجيلها فى الفصل الدرا( : 9) مادة 

ساعة فيما عدا حذاالت  07بتسجيلها فى فصلى الخريف والربيع هو  ةالحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب -
 .التخرج او التعسر وبناء على موافقة مجلس الكلية

ساعة معتمدة ويجوز  02بتسجيلها فى فصلى الربيع والخريف هو  ةالحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب -
 .او لحالت التخرج 4.9ساعة معتمدة وذلك للطالب اللذين يحققون معدال تراكميا عاليا ال يقل عن  71زيادتها الى 

زاد هذذا الحذد سذاعات معتمذدة ويذ 2بتسذجيلها  ةبالنسبة للفصل الصيفى يكون الحد األقصى لعدد الساعات التى يسمح للطالب -
 .ساعات معتمدة لحاالت التخرج فقط 9الى 

 :المرشد األكاديمى ( :  2) مادة 

مرشذدا أكاديميذا ويفضذل ان يكذون مذن اعضذاء هيئذة التذدريس مذن نفذس التخصذص كلمذا أمكذن , وذلذك لتقذذديم  ةيحذدد القسذم لكذل طالبذ
ويكذون رأى . دراسية األساسية واألختيارية الالزمة لمجال تخصصهالنصح واألرشاد خالل فترة دراسية ولمساعدته فى اختيار المقررات ال

 .للمقررات ةوذلك حتى نهاية دراسة الطالب ةالمرشد األكاديمى أستشاريا وليس الزاميا للطالب

 :التسجيل ( :  2) مادة 

تطرحها قبل الفصل الدراسى تحدد مجالس األقسام المشتركة فى البرنامج المقررات الدراسية األساسية واألختيارية التى سوف  -
. التالى لمراحل الدراسة المختلفة بفترة ال تقل عن شهر العطاء الفرصة للطلبة لالختيار المقررات التى ير بذون التسذجيل بهذا

وتحدد الكلية مواعيد تسجيل المقررات الدراسية توضع على موقذع الكليذة علذى شذبكة المعلومذات قبذل الموعذد بفتذرة اسذبوعين 
قل كما تعلن فذى اقسذام الكليذة وتقذوم الطالبذة تحذت أشذراف المرشذد االكذاديمى بوضذع الخطذة الدراسذية وترتيذب دراسذة على اال

المقررات االساسية واختيار المقررات االختيارية ثم يقوم بتعبئة النموذج المخصص واعتماده من المرشد األكاديمى وتسليمها 
 .الى ادارة شئون الطالب



25 

 

 جيل فى مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية ضمن برنامجه الدراسى وذلك بعد موافقذة مجلذس الكليذةالتس ةيجوز للطالب -
 Grade( GPA)بنذاء علذى اقتذرا  مجلذس القسذم المخذتص وتذدخل هذذه المقذررات فذى حسذاب المتوسذط التراكمذى للذدرجات 

Point Average 

 : المتطلب السابق للمقرر( :  2) مادة 

 .بالتسجيل فى أى مقرر دراسى يشترط له إجتياز متطلب سابق  ةاليسمح للطالب

 : ضافةالحذف واأل( :  9) مادة 

أو نهايذة األسذبوع األول مذن ( الربيذع -الخريذف)ضيف أى مقرر قبل االسبوع الثانى من بداية الفصل الدراسىت/ حذفتأن  ةيحق للطالب

عتمذذاده مذذن  االمرشذد األكذذاديمى دون أن يظهذذر المقذرر الذذذى تذذم حذفذه فذذى سذذجله فصذل الصذذيف بعذذد تعبئذة نمذذوذج الحذذذف واالضذافة وا 

 .الدراسى

 : األنسحاب من المقرر( :  01) مادة 

باالنسحاب من المقرر الدراسى قبل نهاية األسبوع الثانى عشر من بداية فصلى الربيع والخريف أو األسبوع السادس من  ةيسمح للطالب

عتمذاده مذن المرشذد األكذاديمى وفذى هذذه الحالذة ال تحسذب للطالبذ سذاعات هذذا المقذرر  ةالفصل الصيفى بعد تعبئذة نمذوذج اإلنسذحاب وا 

 .الدراسى افى سجله Withdrawal(  w)تقدير منسحب  ةويرصد للطالب

 :اإلنسحاب من الفصل الدراسى ( :  00) مادة 

 :تنطم أمور االنسحاب من الفصل الدراسى طبقا للقواعد التالية 

مجلذس الكليذة, علذى أال  بناء على طلبهذا وموافقذة مجلذس القسذم واعتمذاداالنسحاب الكلى من الفصل الدراسى  ةيجوز للطالب -

 .سبوع الثامن من بداية فصلى الخريف والربيع ,و نهاية األسبوع الخامس من بداية الفصل الصيفىيتجاوز ذلك نهاية األ

 .سجلتمن الفصل الدراسى إذا لم  همنسحب ةعتبر الطالبت -

 .ال يجوز أن يتجاوز عدد الفصول التى ينسحب منها عن أربعة فصول دراسية يلغى بعدها تسجيل الطالب فى الكلية -
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 :حضور المقررات  ( :  07) مادة 

بذدجول االمتحذان  ةالمحاضرات والدروس العلمية والتدريبات جزء جوهرى من العملية التعليميذة وال يسذمح للطالبذ الطالباتيعتبر حضور 
بحرمانذذه مذذن دجذذول أمتحذذان نهايذذة الفصذذل  ةر للطالبذذحظذذمذذن السذذاعات التدريسذذية للمقذذرر وي علذذى األقذذل% 29النهذذائى اال إذا حضذذر 

 Forced Withdwolمنسحبا انسحاب اجباريا  (FW)الدراسى ويرصد له فى سجله الدراسى تقدير 

 :األنذار للغياب ( :  04) مادة 

 ةحذرم الطالبذتأسذابيع و  4إذا تجذاوز مذرات  يابذه أسبوعين عن حضور الساعات التدريسية ويعطى إنذار ثانيا  ابعد  يابه ةينذر الطالب
 .بيعاأس 0 امرات  يابه تمن دخول األمتحان إذا تجاوز 

 : تغيير البرنامج الدراسى( :  00) مادة     

فترة فذى نفذس  هابعد قضائ على طلبهاوبتوجيه من المرشد االكاديمى وموافقة مجلس القسم بناء  تغيير البرنامج الدراسى ةيجوز للطالب
من مقررات سبق دراستها على أن تكون من متطلبذات البرنذامج الدراسذى  ةمجلس الكلية ويجوز احتساب الطالب اعتمادالكلية وذلك بعد 

 .الجديد

علذى النسذبة المحذددة للقبذول بهذا فذى سذنة حصذوله  امن كلية الى كلية أخرى يكون قد استوفى شذرط حصذوله ةكما يجوز انتقال الطالب
تساب مقررات سبق دراستها واجتيازها على أن تكون من متطلبات البرنامج الجديد وعلى أال يكون حعلى شهادة الثانوية العامة ويجوز أ

 .سنوات 9وال يكون قد مر على دراستها اكثر من  خالل دراستها على درجة علمية تقد حصل

 : األنذار األكاديمى( :  09) مادة 

بذالبرامج  افى نهاية الفصل الدراسى الثذانى مذن التحاقهذ2من أقل  CGPAأكاديميا إذا حصل على معدل تراكمى  ةنذر الطالبت -
 .أو أى فصل دراسى أخر بعد ذلك

 07بالتسذجيل فذى أكثذر مذن  اأكاديميا تحت المراقبة األكاديمية فى الفصل الدراسى التالى وال يسمح له ةالمنذز  ةضع الطالبتو  -
 .ساعة معتمدة

 .من البرنامج ةفصل الطالبتفى ثالثة فصول متتالية  2أقل من  CGPAعلى معدل تراكمى  ةفى حالة حصول الطالب -
رفذع مذن المراقبذة تأو أكثذر  GPA =2الموضوع تحت المراقبذة األكاديميذة فذى فصذل دراسذى علذى متوسذط  ةالطالب تإذا حصل -

 .األكاديمية
 .ن البرنامجمفصل تأربعة فصول دراسية متفرقة  فىأو أقل  GPA= 2على  ةالطالب تإذا حصل -
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 : الفصل من الجامعة( :  02) مادة 

 :فى الحاالت التالية ةفصل الطالبت

 عدد مرات االنسحاب المسمو  بها  تإذا تجاوز  -
 5,3بند ( 09)إذا أنطبقت عليه نصوص المادة  -
 قرار فصل بسبب سلوكى أو أخالقى اإذا صدر بحقه -
 خول األمتحان النهائى لجميع المقررات لفصلين دراسيين بعذر  ير مقبول دمن  تإذا حرم -

 :إلغاء القيد  ( :  02) مادة 

 , تقذديم طلذب التحذاق جديذد, موضذحًا بذه مبذررات العذودة ال يحذق لذه العذودة للدراسذة إال بعذد ابنذاء علذى طلبهذ اى يلغذى قيذدهتال ةالطالب
معاملذذة  ةعامذل الطالبذذتجامعذة, وفذذى حالذة الموافقذذة بالموافقذذة يعذذر  علذى مجلذذس ال ويعذر  علذذى مجلذس الكليذذة, وفذى حالذذة التوصذية

 .بناء على وضعه السابق فى الكلية قبل إلغاء قيده ةالمستمر  ةالطالب

 :الرسوم الدراسية( :  02) مادة 

مسذجال اال بعذد سذداد الرسذوم  ةالبذبذر الطتعتمذدة بقذرارمن مجلذس الجامعذة وال تحدد فى بداية كل عام دراسى قيمة تسجيل السذاعة المعت
 .الدراسية

 :متطلبات التخرج  ( :  09) مادة 

 :الدرجة الجامعية األولى البكالوريوس بعد إكمال جميع المتطلبات التالية ةمنح الطالبت

 الدراسية للكليةإكمال دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة فى البرنامج الدراسى بنجا  سواء أساسية أو اختيارية طبقا للخطة  -

 .2الحصول على معدل تراكمى ال يقل عن 

 سداد كامل المصروفات الدراسية -

 : األعمال الفصلية( :  71) مادة 

فى مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلية ودرجة االمتحان النهائى لهذا المقرر,ودرجة األعمال الفصلية  ةيقوم نشاط ومستوى الطالب
وقذد يشذمل التقذويم . خالل الفصل الدراسى, وال يقل عدد امتحانذات أعمذال الفصذل عذن أثنذين ةتقوم بها أعمال الطالب التىللمقررات هى 

أمتحانذذات تحريريذذة أو تذذدريبات علميذذة, أو بحذذوث,أو تقذذارير,أو أى نشذذطة تعليميذذة مختلفذذة للمقذذرر علذذى أن تحذذدد كذذل كليذذة مواعيذذد 
 .األمتحانات الفصلية
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ى امتحذان معلذن مسذبقا مذن امتحانذات أعمذال الفصذل بذدون عذذر يقبلذه المحاضذر تقذدر درجتذه بصذفر فذى هذذا خلذف عذن أتت ةكل طالب
 .أما إذا كان التخلف بعذر مقبول فيمكن للمحاضر أن يسمح للطالب بأمتحان تعويضى.االمتحان وتدخل فى حساب درجة أعمال الفصل

 :االمتحان النهائى( :  70) مادة 

انظريذا  نهاية كل فصل دراسى مرة واحدة, ويمكن أن يكون اختبارفى عن أمتحان شامل فى المقرر يعقد  قرر عبارةاالمتحان النهائى لم
هذى درجذة االمتحذان النهذائى  ةحصل عليها الطالبذتوالدرجة التى . ومواصفات المقرر أو علميًا أو شفويًا أو كل ذلك بناء على متطلبات

 .الئحة الداخلية للكليةوتحدد طبيعة االمتحان النهائى فى ال

مذن   % 40:الدرجة النهائية لمقرر ما هذى مجمذوع درجذة األعمذال الفصذلية ودرجذة االمتحذان النهذائى لهذذا المقذرر وفقذًا للنسذب االتيذة
 .لالمتحان النهائى %60النهاية العظمى لدرجات المقرر تخصص لألعمال الفصلية, و

 ماهى مميزات برنامج التدخل المبكر ؟  -س 

برنامج رائد فى دراسة األطفال ذوى األعاقات ، وطرق وأساليب التعامل معهم وكيفية األكتشاف المبكر لألعاقات المختلفة   - ج

، يتيح بهدف تفعيل حق كل طفل فى الحصول على أنشطة مالئمة لقدراته النمائية والحصول على تعليم متميز للحد من تفاقمها 

بما يتناسب مع خريجة مجاالت التربية الخاصة واألطفال ذوى األعاقة داخل وخارج مصر الفرصة للطالبة للعمل فى كثير من 

 .متميزة لها أولوية فى بناء المواطن والوطن 

كما يأتى البرنامج إنطالقا من أهمية إعداد أخصائيات تدخل مبكر مؤهالت تأهيال تربويا عاليا لمساندة المعلمات فى المدارس 

األطفال فى سن مبكر وتقديم تعليم متميز يرتقى بجودة المخرجات الطالبية وحاجة المدارس إلى ولتنمية قدرات هؤالء 

 .اخصائى تدخل مبكر يساند المعلمات فى آداء أدوارهن 
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 األقسام العلمية والدرجات العلمية التى تمنحها كلية ريا  األطفال

 :أقسام الكلية العلمية 

 قسم العلوم التربوية -

 العلوم النفسيةقسم  -

 قسم العلوم األساسية  -

 :وتنقسم الدراسة بالكلية إلى مرحلتين 

 .مرحلة الدراسة الجامعية ومدتها أربع سنوات تدرس الطالبة فيهم دراسة عامة فى مجال التخصص -

 .مرحلة دبلومة الدراسات العليا فى رياض األطفال ومدتها سنتان -

 

 :األطفال  الدرجات العلمية التى تمنحها كلية رياض

برنامج التدخل المبكر و درجة البكالوريوس فى  ،(البرنامج العادى)درجة البكالوريوس فى التربية رياض األطفال -

  ( .البرنامج المميز)للطفولة كلية رياض األطفال 

المجلس ويجوز لمجلس الكلية أنشاء دبلومات بناء على أقتراح مجلس األقسام وموافقة ) دبلومة الدراسات العليا  -

 (األعلى للكليات النوعية ورياض األطفال طبقاً لحاجة المجتمع

يشترط لتسجيل درجة الماجستير الحصول على إحدى دبلومات الدراسات العليا من كليات ) درجة الماجستير  -

 (رياض األطفال أو الحاصلين على الدبلوم الخاص بكليات التربية أو ما يعادلها

 .لسفة التربية رياض األطفالتمنع درجة الدكتوراه فى ف -
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 األقسام األدارية بالكلية التى تقدم خدمات للطالبات

عدة إدارات تختص كل واحدة منها بجزء من المهام سواء كانت تعليمية أو بحثية أو  يرها ومن أهم اإلدارات التي  الكليةتضم 
منذ بداية قبولك بالكلية ويجب أن تعلم بأنك أصبحت أحد أفراد أسرة الكلية ( شئون الطالب)سوف تتعامل معها إدارة الشئون التعليمية 

هذا باإلضافة الى إدارة رعاية الشباب وهي القناة الرسمية لممارسة نشاطك في كافة المجاالت المتاحة . ولك أن تبدي رأيك واقتراحاتك
 .كما سيأتى فيما بعد, هذا باإلضافة الى العديد من اإلدارات األخرى التي أنشأت من أجل ُحسن سير العملية التعليمية

 :قسم شئون الطالب  -
طهراً  2صباحاً وحتى الساعة  9لبات وإستقبالهن وتسهيل إجراءاتهن من الساعة يقوم هذا القسم بالعمل على خدمة الطا

 .يوميا ً 

إعداد السجالت وإستخراج البطاقات وإعتماد الشهادات لطالبات الفرق الدراسية األربعة ، ومطابقة أسماء الطالبات الجدد على 

 .راق الكشف الطبى وإختبارات القدرات كشوف الكمبيوتر الواردة من مكتب التنسيق وإستكمال الملفات بأو

والمتخلفات والراسبات ووقف القيد واألعذار المرضية ، وإستالم كشوف فاقدات ( دور مايو)حصر عدد طالبات البكالوريوس 

 وتسليم أعمال األمتحانات فى الكنترول وإستالمنسبة الحضور من األقسام العلمية وتفريغها وإعتمادها من عميدة الكلية ، 

وذلك بالنسبة للفصل الدراسى الثانى ، أما بالنسبة للفصل الدراسى األول فتعلن النتيجة بعد اعتمادها وإعالنها للطالبات 

 .النتيجة بدون تطبيق قواعد الرفع 

يتم حصر مكافأة التفوق للطالبات المتفوقات من خالل كل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأه 

 (جنيه 01)ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا يمنح مكافأة سنوية قدرها ( جنيه 021)نوية قدرها س

 :أسئلة تتكرر من الطالبات المستجدات لقسم شئون الطالب 

 سؤال عن التحويالت إلى الكلية ؟  - س

 .البد أن تحصل الطالبة على الحد األدنى للقبول بالكلية   -ج

 مكان الكشف الطبى ؟ - س

 .بالوحدة العالجية بكلية التجارة بالمجمع النظرى  -ج

 :ماهى أختبارات القدرات  - س

 (الشخصى  –النفسى  –الموسيقى  –الحركى  –الفنى )خمس اختبارات فى  -ج
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 :قسم رعاية الشباب  -

الكلية فى محافل األنشطة  ، كما يتيح للطالبة شرف تمثيل ةتميزميعنى قسم رعاية الشباب باألنشطة الطالبية المتنوعة وال

 :المتعددة على مستوى الجامعة ، ومن هذه األنشطة 

 :النشاط األجتماعى والرحالت  -0

تعتبر اللجنه األجتماعية من أهم اللجان حيث أنها تهدف إلى بث روح التعاون وغرس حب التعاون الجماعى بين 

الرياضية بين الطالب د جو مناسب للتنافس بيهم ، كما تختص اللجنة األجتماعية بالعمل على بث الروح الطالبات وإيجا

 .والعمل على رفع المستوى األجتماعى والعمل على تنميتها كما تختص اللجنة بتنظيم النشاط األجتماعى بالكلية 

 :تهدف اللجنة األجتماعية إلى 

ية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وإشاعة روح التعاون بينهم بكل الوسائل العمل على تنمية الروابط األجتماع -

 .المناسبة 

 .دمتمكين الطالبات الغير قادرات من مواصلة الدراسة من خالل صندوق التكافل األجتماعى وتنظيم حمالت التبرع بال -

 .لطالبات على التعرف على معالم الوطن تنظيم الرحالت والمعسكرات األجتماعية والترويحية التى تساعد ا -

األشتراك فى المسابقات التى تنظمها إدارة رعاية الطالب بالجامعة وبعض الهيئات العامة وعمل البحوث التى تنظمها وزارة  -

 .الدولة لشئون البيئة 

 

 

 :نشاط األسر  -2

وتقوم هذه طالبة ، (011 -21 )تكون األسرة منتقوم لجنة األسر بتكوين عدد األسر التى ترغب الطالبات فى تكوينها حيث 

األسر بممارسة كافة األنشطة الرياضية واألجتماعية والثقافية والفنية ، وذلك خالل األيام الرياضية والرحالت والحفالت 

 .والمهرجانات الطالبية 

تنمية معاني اإلخاء والصداقة إن األسر تنظيم ينمى روح التعاون بين الطالب وأساتذتهم وبينهم وبين بعض وتؤدى إلى 

  -:واأللفة والمحبة وما تحمل هذه الكلمات من معاني ومن أهدافها 

 توطيد الروابط األسرية بين طالب الجامعة وأساتذتهم رواد األسر بالكليات المختلفة  -

 تدعيم وغرس قيم االنتماء داخل مجتمع الجامعة لدى الطالب  -

 .والتنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية من أجل مصلحة الجماعة توطيد معنى ايثارالكل عن الذات   -

 .مساعدته الطالب فى بناء شخصيتهم لينفعون أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وبيئتهم المحيطة وبالتالي وطنهم  -

 .صقل واكتشاف المواهب والقدرات ومهارات الطالب فى كافة األنشطة المتاحة -
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 :مسرحية وفنون شعبية و فنون تشكيلية  وأنشطةالنشاط الفنى والكورال  -3

النشاط الفني الطالبات وتوسيع قاعدة الممارسين له وتوجيهه بما يتفق مع أ راضه السامية إلشباع ميول الشباب ممارسة تشجيع  -
 .وربط هذا النشاط بالحياة الجامعية ويعبر عنها ويرقي بها ويساهم في أن ينفعل الشباب باألحداث القومية 

 العمل علي إتاحة الفرص لتنمية المهارات وقدرات الموهوبين من الطالب في هذا المجال ورفع مستوي أنتاجهم    -

 . إعداد الفرق الفنية المتنوعة وتدبير اإلمكانيات واألدوات الالزمة لمزاولة نشاطها   -

 .فى كافة المجاالت الفنية على ايدى متخصصين  توفير االالت الموسيقية الحديثة وانشاء مراكز تدريب وتعليم للطالب الموهوبين -

 .انشاء ورش عمل لتعليم الطالبات فنون التمثيل واالخراج والمسر  والتصوير الفوتغرافى  -

نشر الثقافة الفنية من خالل عرو  ومحاضرات وندوات يدعي لتقديمها المتخصصون والفنانون ويستعان فيها بالوسائل السمعية  -
 .رفة الشباب باالتجاهات الفنية الحديثة وترقية الذوق الفني العام بينهم  والبصرية لتنمية مع

قامة المعار  التي تبرز النشاط الفني وتنظيم العرو  الفنية - وكل ما يخص  أعداد المسابقات الفنية في األنشطة المتنوعة وا 

 إلخ ...الجانب الفنى من كورال

 

 

 :النشاط الرياضى  -4

 هى اإلدارة المعنية برفع مستوى اللياقة البدنية للطالب واالرتقاء بمستوى الرياضة واكتشاف المهارات واالبطال بين الطالب       

بث الرو  الرياضية بين الطالب والعمل على رفع مستوى الرياضة بينهم والربط الكامل مع لجنة النشاط الرياضى باتحاد  -
 .الطالب 

الذى يخدم قاعدة عريضة كبرنامج اساسى  مع توفير اإلداوات واالمكانيات ( طالبات  –طلبة ) دعم النشاط الداخلى سواء -
 .للوصول للمستوى المرجو 

 تنظيم برامج النشاط الرياضى بالجامعة واالشراف على تنفيذها بما يحقق حسن سيرها اداريًا وفنياً  -

 .ة والهيئات الخارجية اعداد وتنظيم المهرجانات الرياضية والقاءات بين فرق الجامع -

 .التنسيق بين برامج النشاط المركزى واالمركزى لوصول الى اقصى معدل لتشغيل المالعب والمنشئات الرياضية  -
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 :النشاط الثقافى  -5

تنظيم جميع اوجة النشاط الثقافى لمواكبة كافة المناسبات  الوطنية والدينية بعقد الندوات والمحاضرات واالجتماعات  -
قامة المهرجانات وأعداد النشرات والمطبوعات التي من شأنها تعريف الطالب بمجريات األمور وما يدور داخل  والمؤتمرات وا 

 .البالد وخارجها وتزويدهم بالثقافة العامة  

لمجاالت    رعاية الممتازين والموهوبين من الطالب في النواحي الثقافية والعلمية والدينية و تنظبم المسابقات في كافة ا -
 األدبية والروحية والدينية وابراز اعمالهم االدبية وطبعها ونشرها على مستوى الجامعة والجامعات 

  -   : تنظيم وتنفيذ المسابقات الثقافية التي تشمل المهارات اللغوية في  -

نية وندوات ثقافية ومسابقات يشتمل على مسابقات دي -التأليف المسرحي  –الخطابة  –الزجل  –الشعر  –المقال  -القصة ) 

 (.الشعر والزجل والقصة والخطابة 

 

 

 :لجنة الجوالة  -0

تقوم لجنة الجوالة بالعديد من األنشطة الكشفية والمعسكرات داخل وخارج الكلية وتمثيل الكلية فى كل مناسبات الجامعة ، حيث تقوم     

المختلفة ألختيار الفرق الرياضية وإقامة أيام رياضية داخلية بالكلية بين اللجنة الرياضية بعمل تصفيات للطالبات الجدد فى األلعاب 

، واقامة يوم رياضى بين طالبات فرق الكلية والكليات األخرى ، وتوزيع جوائز للطالبات فى نهاية اليوم وتمثيل الكلية طالبات الفرق

 .رياضيا فى مسابقات الجامعة 

ة السليمة بين الطالبات وتوثيق الروابط بينهم وبين اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ، اتحاد الطالب ، هدفه بث روح الجماع   

كذلك تنمية القيم اإليجابية واألخالق السوية بين الطالبات واكتشاف مواهب الطالبات وقدراتهن ، ونشر وتنظيم األنشطة الرياضية 

 .تفوقين فيها واألجتماعية والكشفية والفنية والثقافية وتشجيع الم

 .العمل على نشر حركة الجوالة والمرشدات فى وسط الجامعة بحيث تكون نواة للخدمات العامة التطوعية  -

وضع البرامج التنفيذية لمشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل والجوالة والمرشدات على مدار العام الدراسى على مستوى  -
 .الجامعة واالشراف على تنفيذها 

 .الدراسات التدريبية العضاء عشائر الجوالة والمرشدات تنظيم  -

تنظيم الدراسات والبرامج التدريبية لقادة العشائر والخدمة العامة والعمل على توفير قيادات طبيعية تشارك فى مشروعات الخدمة  -
 .العامة التى تقوم بها الجامعة 

 خدم العامة والعمل العام بما يخلف وعيًا مستنيرًا  لدى جموع الطالبالقيام بحمالت التوعية لتحفيز الطالب لألنضمام فى صفوف ال -

 .انشاء مخيم دائم لجوالى الجامعة  واستخدام كوحدة ذات طابع خاص لخدمة الجامعة والمجتمع  -

 .ترشيح الطالب المتمازين فى الجوالة والدمة العامة لألشتراك فى المشروعات والبرامج القومية  -
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 :اللجنة العلمية  -7

تختص بعقد الندوات والمحاضرات  و تهتم بكل ما هو جديد فى مجال العلوم المختلفة من خالل األبحاث ، المجالت ، المسابقات العلمية   

 .العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة انتاجا وتطبيقا عن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمية 

 .ين منهم لعر  أنتاجهم علي المستوي القومي اختيار المتميز  -
 .العمل علي نشر أهداف النادي بين طالب المجمعات العلميذذذذة بصفة خاصة  -

 .مساعدة الطالب فى  انجاز مشروعات التخرج الخاصة بالكلية  -

لشرعية      لتسجيل المساهمة فى توفير االمكانيات والخامات للطالب الموهوبين علميًا ومساعدتهم  وتوجيههم للطرق ا -
 براءات االختراع وتيسير االجراءات مع الجهات المعنية

 اقامة المعار  الدائمة لنوادى العلوم وذلك بمساهمة رجال االعمال والصناعة وذلك لتفعيل دور الشباب -

والخبرات ولزيادة الوعى العمل على المشاركة فى ملتقيات نوادى العلوم على مستوى الجامعات المصرية لتبادل المهارات  -
 .العلمى لدى الطالب مما يساعد على اكتشاف المواهب واالبتكارات 

 

 

 :االتحادات الطالبية  -8

 -: هى التنظيمات الشرعية الممثلة لطالب الكليات والمعاهد والجامعات فى مصر وتهدف الى تحقيق ما يلى

قيمة االنتماء والوالء وتعميق اسس الديمقراطية وحقوق االنسان  تنمية القيم الروحية وترسبخ الوعى الوطنى والقومى واعالء -
  والمواطنه لدى الطالب والعمل برو  الفريق مع كفاله التعبير عن ارائهم فى اطار التقاليد واالعراف الجامعية

 صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم  ومهاراتهموتزطيفها بما يعود بالفائده على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن  -
تكوين االسر والجمعيات والنوادى العلمية مع تنزظيم اسلوب االستفاده من طاقات ومهارات الطالب والعمل على دعم انشطتهم  -

 .وتنمية قدراتهم االبداعية 
طة الطالبية الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية و يرها وتوسيع قاعده المشاركة تنظيم االنش -

 وتحفيز الطالب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها 
  -:يضم اتحاد طالب الجامعة اللجان االتية  -

جنة ل -لجنة الجوالة والخدمة العامة  - اللجنة الفنية -المى لجنة النشاط الثقافي واالع -ضية لجنة النشاط الريا  - لجنة األسر)
 (لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى  -النشاط االجتماعى والرحالت 
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 أماكن تهمك بالكلية

 :التدريب الميدانى  مكتب -

نظام التدريب الميدانى للطالبة طبقا لما هو موضوع فى حدود  مجلس قسم العلوم التربويةبناء على طلب  يحدد مجلس الكلية

 .خطة الدراسة 

يعتبر التدريب الميدانى مادة متصلة يتم إمتحانها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى ، وإذا رسبت الطالبة فى التدريب الميدانى 

التدريب الميدانى فقط وما رسبت فيه من مقررات فى أى من الفرقتين الثالثة أو الرابعة تبقى لألعادة وتؤدى األمتحان فى 

عتبر التربية العملية من أساسيات الكلية فالبد من األلتزام بالحضور فى الروضات لألستفادة العملية فى مجال ، وتأخرى 

 .التعامل مع األطفال 

 :مكتبة الكلية  -

استخراج بطاقة األستعارة الداخلية يوميا ، كذلك  العلمية والدوريات والرسائل العلمية ، ويمكن مزودة بالمراجع المكتبة

أيام إلى اسبوع  3لألستعارة الخارجية وهى صالحة طوال العام الدراسى حيث يصرح للطالبة بأستعارة كتابان ومدة األستعارة 

+ ن مضاعف ويجوز تجديد األستعارة ، وإذا فقدت الطالبة كتاب فعليها شراء نسخه أخرى أو يخصم ثمن الكتاب من الضام

 .مصاريف إدارية % 05

 :معمل الكمبيوتر  -

أو طالب الدراسات العيا أو أعضاء هيئة  البرنامجينها سواء طالبات لليخدم العملية التعليمية بكافة مراح المعمل مصمم

 .التدريس ، كما أنه مزود بشبكة أنترنت 

 :وحدة الخدمات األلكترونية  -

الميل األلكترونى الجامعى للطالبات بالكلية ،  لهم  قدمتتواصل معها طالبات الكلية فهى تتعتبر من أهم الوحدات التى البد أن 

 .ويتم اعالن الجداول الدراسية والنتائج عليه 

 :المركز التربوى للطفولة  -

داخل أطفال ة بالكلية عن طريق مشاهدةاألتتم دراسيقدم المركز التربوى لطالبات الكلية فرصة مشاهدة الجانب التطبيقى لما ي

، وكيفية التعامل معهم باألضافة إلى توفير فرصة التعامل مع االطفال أثناء من خالل صالة المشاهدة غرف النشاط  بالروضة 

وعلم النفس والتربية التربية العملية بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة بالكلية تحت إشراف المتخصصين فى مجال الطفولة 

 .عديل السلوك وأخصائيات التخاطب وت

المتخصصين فى  أعضاء هيئة التدريسكما يقدم المركز التربوى دورات وندوات لطالبات الكلية تحت إشراف نخبة من    

مجال الطفولة والتى تؤهلهم إلى الحياة العملية وتزيد من كفائتهن باألضافة لحصولهن على شهادات من المركز تؤكد 

 .السيرة الذاتية لديهن  أجتيازهن تلك الدورات مما يرفع من

 :قسم شئون الخريجين  -
وإستخراج شهادات األربع سنوات والتقديرات باللغة سحب األوراق وإستخراج الشهادات  الطالبات فى إجراءات يساعد القسم

 .العربية واألنجليزية

 :الحرس الجامعى  -
على أموال ومنشأت الكلية ، وتحمى الطالبات داخل الكلية وتمنع حدوث أى شغب أو تخريب  هو شرطة تخصصية للحفاظ

 .بمنشآت الكلية وأمنها 
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 معلومات تهمك

 نظام مسائلة للطالبات 

, نظذام مسذاءلة الطذالب 079إلذي المذادة  074قانون تنظيم الجامعات حقوق الطالب وواجباتهم, ويوضذح فذي المذواد مذن المذادة  يحدد
  :علي النحو التالي

الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضذعون للنظذام التذأديبي المبذين  –( 074)مادة 
 .فيما بعد
 :يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية علي األخص –( 070)مادة 

 .األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية -
تعطيذذل الدراسذذة أو التحذذري  عليذذه أو االمتنذذاع المذذدبر عذذن حضذذور الذذدروس والمحاضذذرات واألعمذذال الجامعيذذة األخذذرى التذذي  -

 .ئح بالمواظبة عليهاتقضي اللوا
 .كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها -
 .كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل  ش في امتحان أو شروع فيه -
 .كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها -
 .ت داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصةكل تنظيم للجمعيا -
 .توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة -
 .و اآلداباالعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أ -
كذذل طالذذب يرتكذذب  شذذا فذذي امتحذذان أو شذذروعا فيذذه ويضذذبط فذذي حالذذة تلذذبس يخرجذذه العميذذد أو ينذذوب عنذذه مذذن لجنذذة  –( 079)مذذادة 

 .االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسب في جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب
بطل االمتحذان بقذرار مذن مجلذس التأديذب او مجلذس الكليذة ويترتذب عليذه بطذالن الدرجذة العلميذة إذا كانذت قذد أما في األحوال األخرى في

 .منحت للطالب قبل كشف الغش

 :العقوبات التأديبية هي –( 072)مادة 
 .التنبيه شفاهة أو كتابة -
 .اإلنذار -
 .الحرمان من بع  الخدمات الطالبية -
 .المقررات لمدة ال تتجاوز شهراالحرمان من حضور دروس إحدى  -
 .الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا -
 .الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر -
 .وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي -
 .إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر -
 .فصال دراسياالفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز  -
 .الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر -
 .حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر -
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 .الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي -
طالذب للقيذد أو التقذدم إلذي الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه عذدم صذالحية ال -

 .االمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية
 .ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلي ولي أمر الطالب -
 .وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب -
امعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور ولمجلس الج -

 .القرار
 :الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي  –( 072)المادة 

لطذالب أثنذاء ولهم توقيع العقوبذات األربذع األولذي المبينذة فذي المذادة السذابقة عمذا يقذع مذن ا: األساتذة واألساتذة المساعدون -
 .الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة

وله توقيع العقوبات الثماني األولذي المبينذة فذي المذادة السذابقة, فذي حالذة حذدوث اضذطرابات أو إخذالل بالنظذام : عميد الكلية -
قوبذات المبينذة فذي المذادة يتسبب عنذه أو يخشذي منذه عذدم انتظذام الدراسذة أو االمتحذان يكذون لعميذد الكليذة توقيذع جميذع الع

السابقة, علي أن يعر  األمر بالفعل النهائي من الجامعة, وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي  ير ذلك من العقوبذات, وذلذك 
 .للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها

األخيذرة, وذلذك بعذد اخذذ رأي عميذد الكليذة, وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبذة : رئيس الجامعة -
 .وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته

 .وله توقيع جميع العقوبات: مجلس التأديب -

بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقوالذه إال ( 072)ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من -( 072)المادة 
ال .فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميذد الكليذة

 .يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس التأديب

 .تكون نهائية( 072)ت التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة القرارا –( 079)المادة 
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر  يابيا من مجلس التأديب وذلك في خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلي الطالب أو إلي ولي 

الطالذب عذن الحضذور بغيذر عذذر علن إلى شذخص الطالذب أو ولذي أمذره وتخلذف أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أ
التظلم من قذرار مجلذس التأديذب بطلذب يقدمذه إلذي رئذيس الجامعذة خذالل خمسذة عشذر يومذا مذن تذاريخ إبال ذه  ةويجوز للطالبمقبول , 

 .  بالقرار, ويعر  رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيه
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 معلومات تهمك

 خطوات تسجيل للطالبات المستجدات

 

مكتب شئون الطالب  إلىالتوجه ويسرنا ان تستقبلك متمنية لك النجا  والتوفيق مع رجاء  جامعة اإلسكندريةمرحبًا بك في 
 :, لتسليم الملف الخاص بك والذي يحتوي علىالمستجدين

 .منها صورة+ شهادة الثانوية العامة  أصل -
 .منها صورة+ شهادة الميالد  أصل -
 .صورة شخصية وكتابة االسم من الخلف (2)عدد  -
 .صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب -
 .صورة من بطاقة الترشيح -
 .سداد الرسوم المطلوبة+  (الطالب شئون)من ........ قيمة مظروف بمبلغ  -

 

 البطاقة الجامعية وأهميتها للطالبة )الكارنية(

تستخدم البطاقة الجامعية في دخول الحرم الجامعي وهي داخل الحرم الجامعي تعادل الرقم القومي خارج أسوار الجامعة, فهي 
الكتب وحضور  واستعارةبطاقة التعريف المعترف بها داخل الكلية, وتمثل أهمية كبيرة لحاجتك لها عند دخول الحرم الجامعي 

 ىعليها من الضياع وأحفظ ىعلى حملها معك دائما وحافظ ىامل مع إدارات الكلية المختلفة, فأحرصالنظرية والعملية والتع المحاضرات
إجراء الكشف وللحصول عليها عليك أواًل ... ألنه سيطلب منك للتعريف بنفسك( رقم الطالب)دائما الرقم المتضمن لهذه البطاقة ويسمى

من قانون تنظيم  271ؤدى على دفعة واحدة قبل بدء الدراسة طبقًا للمادة يجب أن ت والتي سداد المصروفات الدراسية, ثم الطبي
 :وهى ةتؤدى للطالب التيوهذه المصروفات تخصص للخدمات . الجامعات

 .رسوم المكتبة -2.           رسوم المختبرات وتأمين المعامل -1 

 .ادثرسوم التأمين ضد الحو  -4.                    رسوم الخدمات الطبية -3

 .الطالب اتحادرسوم  -5
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 معلومات تهمك

 إجراءات القبول بالمدن الجامعية

تبدأ أعمال مكتب التنسيق لإللتحاق بالمدن الجامعية ألى عام جامعى وبالنسبة للطالبات القدامى والطالبات المستجدات طبقا لمراحل 
 :مكتب تنسيق القبول للجامعات وعليه 

 .من كل عام بالمدن الجامعة  40/2وحتى  0/2من  يفتح مكتب التنسيق إعتباراً  -

 .تصرف أستمارة األتحاق للطالبات الناجحات فقط دون الموقع عليهم جزاءات مع إستيفاء كافة البيانات من الكلية  -

يضا  عنوان المراسالت سواء لولى األمر أو الضامن وفى  - ثبوت حالة مراعاة عدم الكشط او التعديل فى بيانات األستمارة وا 
أى بيانات  ير صحيحة سيتم أستبعاد الطالبة حتى ولو كان قد تم قبول ألدالئها ببيانات  ير صحيحة , وفى حالة تغيير 

 .العوان يتم األبالغ فورًا  إلدارة المدن 

 .يتم صرف األستمارات من إدارة المدن الجامعية طلبة وطالبات بالكلية  -

 .ئية على اإلقامة شراء مظروف األقامة ال يعد موافقة نها -

 :المستندات واألوراق المطلوب توافرها 

 .إفادة النجا  من الكلية بها تقديرات النجا   -

 .إعتماد األستمارة من شئون الطالب  -

 .ختم شعار الجمهورية بالنسبة للضامن  -

 .صورة بطاقة ولى األمر + صورة البطاقة الشخصية للطالب  -

 .صورة شخصية حديثة  2عدد  -

 .بطاقة الترشيح بالنسبة للطالب الجدد صورة  -

 .يصرف مظروف اإللتحاق مقابل الرسوم المقررة  -

 .ن والتغذية دعميد الكلية المشرف العام على الم/ د .تعلن نتيجة قبول طلبات األلتحاق بعد إعتمادها من أ -

 :شروط األاتحاق بالمدينة الجامعية 

 .ية سواء من الجامعة أو الكلية أو المدن الجامعية طوال فترة دراستهاأال يكون قد صدرت ضد الطالبة أى عقوبات تأديب -

 .أن تكون منقولة للفرقة األعلى  -

ترتيب طالبات األلتحاق حسب تقدير النجا  حيث يتم القبول تنازليا من التقدير األعلى إلى األدنى حسب األماكن المتاحة  -
 .وبحيث يبدأ بقبول الفرق األدنى األعلى 
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 تهمكمعلومات 

 للطالباتصندوق التكافل األجتماعى 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطذذذذذالب: رئيس مجلس اإلدارة -

 رئيس قسم رعاية الشــــباب: أمين الصنذذدوق  -

 االجتماعين بقسم رعاية الشباب  ناألخصائيي: أعضاء الصندوق -

وتكون المساعدة في  فاء األوراق المطلوبة وبحث حالتهناإلعانة بعد استي يستحقن الالتى الطالباتيقوم الصندوق بمساعدة  -
 :الصور اآلتية

 .تسديد الرسوم الدراسية, إعانة كتب, عمل النظارات الطبية, إعانة الكوارث, إعانة الوفاة, مساعدات خاصة -

 كيفية الحصول على مساعدات من صندوق التكافل االجتماعي؟

 .الشبابيتم سحب االستمارة المخصصة من مكتب رعاية 

 .ُتختم االستمارة من إدارة شئون الطالب 

 :تقدم االستمارة لمكتب رعاية الشباب مرفقًا معها المستندات التالية

 .صورة معتمدة من مفردات المرتب الخاصة بالوالد, أو صورة من سركي المعاش إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفى -

 .ع لها سكن الطالب معتمدة إذا كان الوالد يعمل مزارعًا أو باألعمال الحرةبحث اجتماعي من وحدة الشئون االجتماعية التاب -

 .بطاقة الرقم القومي لولي األمر مع صورة منها -

 .صورة من شهادة ميالد األخوة أو بطاقة التموين لألسرة -
 

 األنشطة الطالبية المتاحة للطالبات على مستوى الجامعة أماكن ممارسة

 : يمكن للطالبات ممارسة األنشطة الطالبية باألماكن اآلتية
 .مجمع األنشطة الطالبية أمام كلية الهندسة - أ

 (.تنس –يد  –سلة  –طائرة  –ملعب كرة القدم )إستاد الجامعة ويتضمن  .0

 .مرسم .7

 .الموسيقى , الكورال .4

 .المسر  .0

 .أنشطة الجوالة .9

 .المدينة الجامعية بسموحة - ب

 .ملعب كرة القدم .0

 .يد –سلة  –طائرة   –مالعب  .7

 .صالة جيم .4

 .أر  كشفية لممارسة نشاط الجوالة .0
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 معلومات تهمك

 حاالت وقف القيد واألعذار

 

 اله ةخالل دراسته الجامعية, والطالبتميز من منطلق ال ةالطالببها  لمتهناك العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن 
بصفة خاصة بحقوق  ريا  األطفالسكندرية عامة وكلية تمتع الطالب الملتحقون بجامعة اإلحقوق وعليه واجبات أو مسئوليات حيث ي

الحصول على خدمة تعليمية تساعده على النجا  والتفوق وممارسة األنشطة من خالل رعاية الشباب وكذلك  ةومن أهم حقوق الطالب
 .دية والموضوعية فى التقييمالمساواة بين الطالب والحيا

 فهي االلتزام والسلوك القويم ألن اإلخالل يعوق المسيرة التعليمية له ويعرضه ةأما المسئولية الملقاة على عائق الطالب
 , هذا باإلضافة لبع تنظيم الجامعات لقانونمن الالئحة التنفيذية  079, 070وفقًا ألحكام نص المادة وذلك لة التأديبية اءللمس

 (.دليل القيم واألعراف والتقاليد الجامعية  )خرى المتعلقة بنظام تأديب الطالب المواد األ

 

 حاالت وقف القيد واألعذار المسمو  بها والفصل

 

 : األعذار المرضية

األخصائيين يكون النظر في األعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية باإلدارة الطبية بالجامعة, ويجوز للجنة استشارة  .0
 .بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحاالت التي تحتاج إلي استشاره

بالنسبة لألمرا  النفسية فتعر  بمعرفة اإلدارة الطبية على لجنة ثالثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها  .7
 .عميد الكلية

تشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية تعر  على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المس .4
 .العامة, ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعًا عليها من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه

ية المصرية وطبيبها إذا كما تعر  على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصل .0
 .وجد

 .ال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة .9

االعتذار عن عدم دخول االمتحان قبل بدء االمتحان أو أثناءه أو خالل يومين على األكثر من تاريخ انتهائه, وال  ةقدم الطالبت .2
لطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ, يقدم ا

 .بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول وال يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين

 .تقوم إدارة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب, بإخطار الطالب بالتقدم لإلدارة الطبية بذلك .2

خطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة واالمتحان بالكليات يجب البت في  .2 األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وا 
 .بأسرع وقت ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحان بوقت كاف

زي أو ال يمكنه من الحضور إلي اإلدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مرك ةإذا كان مر  الطالب .9
مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته وعليه اإلقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورًا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها 

 .من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه, وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية
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 .االمتحان في الدور الواحد ال يجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول .01

 .ال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إال بمقر الكلية .00

 .يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .07

عن اذا تخلف الطالب علي دخول االمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال يحسب  يابه رسوبا بشرط اال يزيد التخلف  .04
فرصتين متتاليتين او متفرقتين خالل سني الدراسة بالكلية و يجوز في حالة الضرورة بقرارمجلس الجامعة منح فرصة ثالثة 

من الالئحة  21وذلك طبقًا للمادة ه  ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغيرعذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جد. للطالب
 .التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 :االجتماعية راألعذا
جتماعي شرحًا لهذا العذر مصحوبًا بكافة األوراق الرسمية الدالة االمتحان لعذر ايجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول  .0

 .على حقيقة العذر  ير رسمية

 .من البند الخاص باألعذار المرضية 01, 0, 7األحكام الواردة في البنود  تسري على األعذار االجتماعية .7

 :أحكام عامة

جتماعي من اختصاص مجلس االمتحان لعذر اعتذار عن عدم دخول القيد أو اال يكون تقدير األسباب التي تدعو إلي وقف
الكلية أو مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة كل في حدود اختصاصه, بعد دراسة الظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة على 

 .حده

 :فصل الطالب

 :في الحاالت التالية ةالطالبفصل ت

عن كل مادة رسوب ويعاد رسوم امتحان بسداد  ةقوم الطالبتثم  متحانستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج لالفصل ال .0
 .في السنة األعلى في حالة نجاحه من الخارج ةقيد الطالب

 ةقوم الطالبت –ستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعالن النتيجة نهائي ال ةالمفصول ةسوب يعلن الطالبستنفاذ مرات الر فصل ال .7
بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها  ةالمفصول ةتسلم الطالبت –المفصول بإخالء طرفه من الكلية وسحب ملفه 

 .لاللتحاق بإحدى الكليات الرا ب االلتحاق بها طبقًا لقرار المجلس األعلى للجامعات بخصوص ذلك

ذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد األقصى المشار إليه يفصل  الطالب تجنيديًا بمجرد بلو ه سن ثمانية وعشرون عامًا وا 
 .الثالثين عام ةأستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي  بشرط أال يتجاوز سن الطالب
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 معلومات تهمك

 تعليمات هامة خاصة باالمتحانات
 

 :الطالب بااللتزام بالتعليمات في االمتحانات النظرية والشفوية على جميع

 . ير مسمو  نهائيًا بالدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات االمتحانات .0

 . ير مسمو  بالتدخين داخل قاعات االمتحانات .7

يسمح رئيس االمتحان على جميع الطالب التواجد داخل القاعات قبل بدء االمتحانات بخمسة عشر دقيقة على األقل ولن  .4
 .عن بدء االمتحان بالدخول للطالبات المتأخرات

ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبته أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء  .0
 .وكذلك عدم صحبة أي أدوات أو شنط خالف ما يلزم لإلجابة على األسئلة

 .ر من كراسة إجابة واحدةأكث ةلن يمنح الطالب .9

 .التأكد من كتابة أسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على ظهر كراسة اإلجابة ةعلى الطالب .2

 :االلتزام باآلتي الطالباتيجب على جميع  .2

 كتابة اإلجابات فقط داخل ورقة اإلجابة. 

 عدم كتابة أي إجابة على ورقة األسئلة مهما كانت. 

  بداية صفحة مستقلةإجابة كل سؤال في. 

 بمغادرة االمتحان قبل مرور نصف ساعة ال يسمح ألي طالبة. 

 ال يسمح بالخروج من مقار االمتحان خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة من االمتحان تنظيمًا لعملية استالم كراسة اإلجابة. 

للمساءلة أمام مجلس  اويعرضه ةالطالب يلغي امتحان أي محاولة للغش أو الشروع فيه أو اإلخالل بالنظام داخل قاعات االمتحان سوف
 .التأديب بالكلية
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 وحدة ضمان الجودة

  قد أنشئت وحدة ضمان الجودة بقرار فى ضوء التحديات ومستقبل كلية ريا  األطفال , وواقع الجامعات المصرية
ستراتيجيات تطوير الكلية والربط ومشكالتها ومتطلبات تطوير أوضاعها و األرتقاء بجودة أدائها ,  من خالل مناقشة خيارات وا 

 .مع مؤسسات الدولة من خالل جامعة األسكندرية لمسايرة ومواكبة التغيرات والتطورات العالمية لكليتنا 

  وحدة ضمان الجودة رسالة: 

 .العالمية تحقيق مستويات اآلداء التعليمى والبحثى الذى يتفق مع المعايير المحلية واألقليمية و 

  رؤية وحدة ضمان الجودة: 

إنشاء نظام متكامل لتحسين العملية التعليمية وضمان الجودة واألعتماد من خالل تطوير معايير متجددة للجودة تضمن تميز 
 .وجودة العملية التعليمية والبحثية للكلية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعترف بها 

  أهداف وحدة ضمان الجودة: 

ستراتيجية الجامعة  -  .الوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واألعتماد وا 

 .أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكلية التوعية ونشر ثقافة تقييم األداء وضمان الجودة بين جموع  -

لتلبية احتياجات سوق العمل بما التخطيط المستمر للنهو  بالعملية التعليمية ومخرجاتها لتتوافق مع متطلبات العصر و  -
 .يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فى الخريجات 

 .تطوير نظام متكامل للمراجعة الداخلية والتقييم الذاتى المستمر  -

دراسة اإلمكانيات والموارد الفنية والبشرية المتاحة لدى الكلية وتحديد مدى مالئمتها لمخرجات ضمان وتوكيد جودة العملية  -
 .التعليمية 

وضع المقترحات والتوصيات إلى إدارة الكلية لتصحيح مسار األداء للجهات التى شملها التقييم الذاتى لتتطابق مع المعايير  -
 .الموضوعية 

 .إعداد الكلية لمرحلة ضمان الجودة الشاملة واألعتماد على المستوى القومى والعالمى  -

 .إستمرارية عملية التطوير فيما بعد المشروع  -
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 حقوق الملكية الفكرية

 :مهام المكتب 

  بين الطالباتنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية 

  تشجيع الطالبات على تقديم طلبات للحصول على البراءة. 

 تيسير وتسهيل تقديم طلب البراءة على المخترع. 

 سهولة اجراء التعديالت المطلوبة من خالل مكتب نقطة االتصال. 

  والتظلمات من الناحية االدارية والفنية والقانونية حتى الحصول على براءة االختراع متابعة طلب البراءة. 

 تقديم االستشارات الفنية والقانونية وخدمات التسجيل والتقييم واالدارة لحقوق الملكية الفكرية 

 الدعم الفنى للمخترع من خالل نقطة االتصال. 

  والتقنية فى مجاالت الملكية الفكريةرصد ومتابعة التطورات القانونية واالقتصادية. 
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 تقديم الشكاوى والمقترحات
 

 ....عزيزتى الطالبة 

ان رو  . ان النهو  بكليتنا وتطويرها يستلزم تقديم المقترحات النابعة منك وكذلك لفت االنظار الى السلبيات من خالل مالحظتكم لها 
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / عميد الكلية والسيدة االستاذ الدكتور/ الديمقراطية والنظرة االمومية من السيدة االستاذ الدكتور 

  -:ذة الكلية بفتح مكاتبهم وقلوبهم لكم ومعالجة مشاكلكم وذلك من خالل واسات

كتابة المقتر  او الشكوى مع مالحظة كتابة االسم كوسيلة اتصال اذا كانت شخصية او يمكن كتابة االسم ثم وضع الشكوى  -0
الشكوى تعتبر محاطة بالسرية ويتم التحقيق فيها سرا تحت / فى صندوق المقترحات والشكاوى وفى هذه الحالة فان االقترا  

 عميد الكلية / د.ب التى ترسل نتيجة التحقيق الى ادارة الكلية متمثلة فى أاشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطال

امام مكتب  –طرقة شئون الطالب ) وتوجد اماكن صناديق الشكاوى ( يوم الخميس) يتم فتح صناديق الشكاوى اسبوعيا  -7
 (رعاية الشباب

 يتم فحص الشكاوى وعمل االجراءات الالزمة لحل الشكوى -4

 

  

 
 

 


