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  بــــلاـل الطــدلی

  
  فرید عوض حیدر   / الدكتور األستاذ كلمة

  عمید الكلیة     
  

  أبنائي وبناتي طلبة وطالبات كلیة دار العلوم العریقة 
ة خالصة،  ة قلبی ئكم تھنئ د ، أھن ة في مستھل عام دراسي جدی ئكم تھنئ وأھن

رنا  اریخ مص ن ت دة م ة جدی ة تاریخی تھل حقب ي مس ة ف ة ثانی ة خالص قلبی
الحبیبة، التي عادت إلینا بعد غیاب طویل، كي ننعم فیھا بالحریة، ونملك فیھا 
عب  ذا الش ا ھ ي یمتلكھ ارة الت ات الجب ا الطاق ق فیھ ا، ونطل ا وقرارن إرادتن

ت مھ ً العظیم، طاقات بشریة ومادیة ھائلة، كان اء ا أن تكون ھب د لھ ، أری ً رة َ د
ا ً ور داعاتكم . منث ولكم وإب ى عق ان إل نكم یحتاج الي وط تكم وبالت إن كلی ذا ف ول

ا عز وجل والتسلح  د االستعانة ب اد بع وإلى سواعدكم، فإلى الجد واالجتھ
ا{بقوة اإلیمان؛ قال تعالى َ ا ی ھَ ُّ ی َ ینَ  أ ِ ذ َّ واْ  ال ُ ن َ ُواْ  آم ین ِ ع َ ت ْ ِ  اس ر ْ ب الصَّ ِ الصَّ ب َ َةِ و  ال

 َّ ِن َ  إ ّ عَ  هللا َ َ  م ین ِ ر ِ اب رة ({الصَّ م ) ١٥٣البق ا عز وجل، ث ة ب والتسلح بالثق
ى  اج إل ة تحت األخذ باألسباب وإخالص العمل  تعالى، إن بلدنا مصر الحبیب
العلماء وكل طالب وطالبة منكم ھو نواة عالم، وإن بلدنا مصر الحبیبة تحتاج 

دین الحیاة؛ فھیا إلى العمل الجاد وإلى اإلنتاج إلى الجد وإلى التعب في كل میا
ل  م، داخ ب العل ى آداب طال رص عل ا أن نح ھ، وعلین ي موقع ل ف وق ك والتف
الى  الكلیة وخارجھا، كي تكونوا قدوة یقتدى بكم، ھذا ظني بكم وأسأل هللا تع
د  ب، وبع رة الطل ي فت م ف ا لك ً احب وق مص یفكم، والتف ق حل ل التوفی أن یجع

  .التخرج
  

  عمید الكلیة                                                                  
   

                                                                                           
  فرید عوض حیدر/ أ  د 

  
  
  

 



  بــــلاـل الطــدلی

  
  ربیع محمد عبد العزیز      / الدكتوراألستاذ كلمة 

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                  
  

  أبنائى طالب وطالبات دار العلوم

ع،       ة تجم ى رحاب كلی م ف یسعدنى، فى مستھل عام جامعى جدید، أن أرحب بك
فى تفرد نادر، بین األصالة والمعاصرة، متمنیا لكم حیاة جامعیة یحدوھا األمل فى 

  .كان فیھ لغیر المبرزینالتفوق، والحرص على التبریز فى عصر ال م

االنتماء إلى دار العلوم شرف كبیر تشعرون بھ تباعاً؛ فالكلیة بمناھجھا، وعلمائھا، 
اخرون  د تخرجكم سوف تف م بع ل إنك ام، ب د ع ً بع ا امكم عام ورسالتھا، تتضح أم
ة  ا، سمعة علمی ا وخریجھ باالنتماء إلى دار العلوم، بعد أن حققت، بفضل علمائھ

  .لعربي إلى المحیط اإلسالميجاوزت المحیط ا

م ة دارك م : الكلی ى أنك ك ف الجني ش ذا ال یخ م؛ لھ ى بك ا، وھ تم بھ أن
و  ا ھ و أصیل، وم ا ھ ین م د ب ث تظل واسطة العق ى سمعتھا بحی ستحافظون عل

ً بكم: مرة لیست أخیرة. معاصر   .أھال

  
                                                                      

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
                                           

 ربیع محمد عبد العزیز  /د ٠أ                                                             

 



  بــــلاـل الطــدلی

   

  كلیة دار العلوم في سطور
  المولد والنشأة والتسمیة

وم  ٩٠/ ٨٩ الجامعيالعام  فيالكلیة  فيالدراسة بدأت *  كفرع من كلیة دار العل
اھرة ي و بالق بتمبر  ف ین من س در المرسوم  ١٩٩٣الثالث اء  الرئاسيص بإنش

  فرع الفیوم –جامعة القاھرة  – واإلسالمیةكلیة للدراسات العربیة 
اص الخ الرئاسيصدر المرسوم  م١٩٩٩عامالتاسع والعشرین من دیسمبر  في* 

  .إلى كلیة دار العلوم واإلسالمیةبتغییر اسم كلیة الدراسات العربیة 
ة  بإنشاءالخاص  الرئاسيصدر المرسوم  ٢٠٠٥ أغسطسمن  األول في*  جامع

  جامعة الفیوم  –لذا تغیر االسم إلى كلیة دار العلوم  ؛الفیوم
وم *  ل  نأیستطیع خریج كلیة دار العل يیعم ل ف دة مث دریس ال :مجاالت ع ة ت لغ

ل ، بمختلف مراحلھا رساالمد في اإلسالمیةالعربیة والعلوم  ھ العم وكذلك یمكن
  .أیضاوفى وزارة الثقافة  اإلعالممجال  في

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بــــلاـل الطــدلی

  رؤیة الكلیة ورسالتھا
   :الرؤیة  

اھیم  یم والمف ة والق ق باللغ ا یتعل ة فیم ع األم ي واق ي تحدث ف رصد المتغیرات الت
المیة والعرب ورات اإلس اوالتص ى تقویمھ ل عل ة والعم یة  ؛ی ى الشخص ا عل حفاظ

  .العربیة واإلسالمیة
   :الرسالة  

والعلوم اإلسالمیة بمفاھیمھا الصحیحة البناءة  ،تعلیم اللغة العربیة وآدابھا .١
وللراغبین في تعلمھا داخل  ،لطالبھا بمرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا

  . الكلیة وخارجھا
  . ریة في صورتھا األكادیمیة والعلمیةتحسین قدرات الخریج المھا .٢
ا  .٣ دل بم ر اإلسالمي الصحیح المعت اء الفك ي بن األصالة  تقتضیھاإلسھام ف

  . والمعاصرة
االتتل .٤ ي المج تمرة ف ع المس ة المجتم ة حاج ة( :بی ةو ،التعلیمی  ،البحثی

  ). والثقافة ،واإلعالمیة
ظا على الھویة حفا ؛اللغة والثقافة العربیة واإلسالمیة عالمیةالوصول إلى  .٥

  . العربیة واإلسالمیة
  . عرض الوجھ الحضاري للرسالة اإلسالمیة .٦
 . التواصل الفعال مع اآلخرین .٧

  
  
  
  
  
  
  



  بــــلاـل الطــدلی

  إدارة الكلیة
  

  

  فرید عوض حیدر/ األستاذ الدكتور
  عمیــد الكلیة

  

  ربیع محمد عبد العزیز حلبي/ األستاذ الدكتور
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

  

  زید عبد المنعم عبد المنعم ابو/ وراألستاذ الدكت
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

  

  مصطفى إبراھیم الضبع/ األستاذ الدكتور
  وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع

  

  جمعة عبد المعبود عبد ربھ / السید 
  الكلیة ممدیر عا



  بــــلاـل الطــدلی

  
  )الدراسات التكمیلیة(

 ل ة تقب وم دار كلی ة العل وما جامع الب لفی لین الط ى الحاص ھادة عل ة ش  الثانوی
ا العامة ا وم ا المرشحین ،یعادلھ ق عن لھ ب طری ول تنسیق مكت ات القب  للجامع

  .المصریة والمعاھد
 الحاصلین من طالب قبول – الجامعة مجلس موافقة بعد – الكلیة لمجلس یجوز 

  :على
ة  .أ  انس درج ي اللیس ة اآلداب ف م( والتربی ة قس ة اللغ ن )العربی دى م ات إح  كلی

  .بالكلیة الثالثة بالفرقة ویقبلون المصریة، بالجامعات التربیة
ھادة  .ب  ازةاإل ش ا ج ن العلی ي م ول كلیت دین أص ریعة ،ال ة ،والش ر بجامع  .األزھ

  .بالكلیة الثالثة بالفرقة ویقبلون
ات إحدى من عال مؤھل  .ج  د أو ،المصریة الجامع ا المعاھ ون .العلی ة ویقبل  بالفرق

 .بالكلیة األولى
 ل ة تقب ل الكلی ا التحوی ن إلیھ ات م اظرة، الكلی ى المن ع أن عل ررات تراج  المق

 .الدراسیة المعادلة وتحقیق التوازي الستكمال
 د ار یعق ي اختب حین شخص ن للمرش ب م یق مكت ون ،التنس ازه ویك رطاً  اجتی  ش

 .بالكلیة للقبول
  خطة الدراسة لمرحلة اللیسانس  
  ع سنوات  مدة الدراسة لنیل درجة اللیسانس في وم اإلسالمیة أرب ة و العل اللغة العربی

  . جامعیة
  ل بوعیا لك ة أس اعات مخصص دد س ة بع رق الدراس ى ف یة عل ررات الدراس وزع المق ت

  . مقرر حسب ما تبینھ الجداول اآلتیة
  الس ددھا مج ي تح رر الت ل مق ي ك درس ف ي ت وعات الت ة الموض س الكلی رر مجل و یق

  . األقسام المختصة

  : سام العلمیة بالكلیةاألق         
  : )١(مادة     

   :تتكون الكلیة من األقسام اآلتیة      
  .قسم النحو والصرف والعروض .١
 .والشرقیة قسم علم اللغة والدراسات السامیة .٢
 .قسم الدراسات األدبیة .٣

 الئحة كلیة دار العلوم



  بــــلاـل الطــدلی

 .قسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن .٤
 .قسم الشریعة اإلسالمیة .٥
 .قسم الفلسفة اإلسالمیة .٦
 .م التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیةقس .٧

  ): ٢(مادة   
  :الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة  

وم ة الفی س جامع نح مجل وم ،یم ة دار العل س كلی ب مجل ى طل اء عل درجات  بن ال
  :العلمیة اآلتیة

  .درجة اللیسانس في اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة .١
  .في العلوم اإلسالمیة) أو( ،درجة ماجستیر في اللغة العربیة .٢
 .في العلوم اإلسالمیة )أو( ،درجة دكتور في اللغة العربیة .٣



  بــــلاـل الطــدلی

  :الفرقة األولى    
  :الفصل الدراسي األول

  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م
    ٤  )القواعد(النحو   ١
    ٣  مدخل في البالغة و النقد  ٢
    ٣  األدب الجاھلي  ٣

  مدخل للشریعة اإلسالمیة  ٤
  )١(العبادات 

٢  
  ورقة امتحان واحدة  ٢

  المصادر األولى للتاریخ اإلسالمي  ٥
  عصر النبوة و الخلفاء الراشدین

٢  
  ورقة امتحان واحدة  ٣

  مادة متصلة  ٢  اللغة األوربیة  ٦
    ٢١  إجمالي عدد الساعات

  الفصل الدراسي الثاني
  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م
    ٢   )القواعد(النحو   ١
    ٢   وضالصرف و العر  ٢
    ٣  علم البیان   ٣
    ٣  نصوص األدب الجاھلي   ٤
    ٢  النثر القدیم و فنونھ   ٥

  علم اللغة العام   ٦
  فقھ اللغة 

٢  
  ورقة امتحان واحدة   ٢

٧  
  علم األخالق 

  الفلسفة العامة 
  مدخل إلى الفلسفة اإلسالمیة 

٢  
٢  
١  

  ورقة امتحان واحدة 

  مادة متصلة   ٢  اللغة األوربیة   ٨
    ٢٣  لي عدد الساعاتإجما

  
  :الفرقة الثانیة     

  الفصل الدراسي األول
  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م
    ٤   )القواعد(النحو   ١
    ٢  الصرف و العروض   ٢
    ٣  النقد األدبي القدیم   ٣
    ٣  أدب صدر اإلسالم و العصر األموي   ٤

  األصوات   ٥
   المعاجم اللغویة و تاریخ الفكر اللغوي القدیم

٢  
  ورقة امتحان واحدة   ٢

  ورقة امتحان واحدة   ٣  العصر األموي و العباسي األول   ٦



  بــــلاـل الطــدلی

  ٢  مصر من الفتح إلى العصر الفاطمي 
  مادة متصلة   ٢  اللغة األوربیة   ٧

    ٢٣  إجمالي عدد الساعات
  الفصل الدراسي الثاني

  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م
    ٢   )التطبیق(النحو   ١
    ٣  البدیع المعاني و  ٢
    ٣  نصوص أدب صدر اإلسالم و األموي   ٣
    ٢  األدب المصري   ٤

   )الزواج و فرق الزواج(األحوال الشخصیة   ٥
  العبادات 

٤  
  ورقة امتحان واحدة  ٢

  المنطق و مناھج البحث   ٦
  علم الكالم 

٢  
  ورقة امتحان واحدة  ٢

  مادة متصلة  ٢  اللغة األوربیة   ٧
    ٢٢  إجمالي عدد الساعات

              :لفرقة الثالثةا     
  الفصل الدراسي األول                           

  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م
    ٤   )القواعد(النحو   ١
    ٤  النقد األدبي الحدیث   ٢
    ٤  األدب العباسي و األندلسي  ٣

٤  
  أصول التفسیر و مناھجھ 

  المیراث و الوصیة 
  ث الحدیث و مصطلح الحدی

٢  
٢  
٢  

  ورقة امتحان واحدة

٥  
  الفلسفة اإلسالمیة الحدیثة 

  فالسفة اإلسالم
  مقارنة األدیان 

٢  
٢  
١  

  ورقة امتحان واحدة

    ٤  العبریة / اللغة الفارسیة   ٦
  مادة متصلة  ٢  اللغة األوربیة   ٧

    ٢٩  إجمالي عدد الساعات
  الفصل الدراسي الثاني

  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م

    ٢   )التطبیق(نحو ال  ١
    ٢  الصرف و العروض   ٢
    ٣  النقد العربي المعاصر   ٣
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    ٤   األندلسينصوص األدب العباسي و  ٤
    ٦  علم اللغة   ٥

  فتوح المغرب و األندلس   ٦
  الممالیك ومصر و الشام في عصر األیوبیین 

٢  
  ورقة امتحان واحدة  ٣

    ٢  اللغة األوربیة   ٧
    ٢٤  إجمالي عدد الساعات

           :الفرقة الرابعة
  الفصل الدراسي األول                              

  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م

    ٤   )القواعد(النحو   ١
    ٣  النقد التطبیقي   ٢
    ٣  األدب الحدیث و المعاصر   ٣

٤  
  علم اللغة المعاصر 
  علم اللغة المقارن 
  علم اللغة التطبیقي 

٢  
٢  
٢  

  ن واحدة ورقة امتحا

    ٣  النظم و الحضارة اإلسالمیة   ٥

  الفكر اإلسالمي الحدیث   ٦
  علم التصوف 

٢  
٢    

  مادة متصلة   ٢  اللغة األوربیة   ٧
    ٢٥  إجمالي عدد الساعات

  الفصل الدراسي الثاني
  مالحظات  عدد الساعات  المادة  م

    ٢   )التطبیق(النحو   ١
    ٢  الصرف و العروض   ٢
    ٤  األدب المقارن   ٣
    ٤  المعاصر نصوص األدب الحدیث و  ٤

  تفسیر   ٥
  حدیث

٢  
  ورقة امتحان واحدة  ٢

    ٣  الشرق اإلسالمي في العصر الحدیث   ٦
    ٤  العبریة / اللغة الفارسیة   ٧
  مادة متصلة  ٢  اللغة األوربیة   ٧

    ٢٥  إجمالي عدد الساعات
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  :والتقییم االمتحان
رراتیكون االمتحان تحریریا في  ):٥(مادة  ع المق رر ، جمی ل مق ري لك ان التحری ن االمتح وزم

   .ثالث ساعات
ال السنة% ٢٠تخصص  :)٦(مادة  رر ألعم س القسم المختص ، من درجة كل مق دد مجل ویح

  .)شفوي أو تحریري أو بحث(نوع االمتحان 
ادة  فویا: )٧(م ان ش ة االمتح ة الرابع ب الفرق ؤدى طال وب ،ی اح والرس ررا للنج ر مق  ،ویعتب
  .درجتھ في التقدیر العام وتدخل
ادة  ع : )٨(م ي جمی ح ف ا إذا نج ي تلیھ ة الت ى الفرق ا إل د بھ ة المقی ن الفرق ب م ل الطال ینق

ھ، المقررات ن فرقت ررین م ى مق د عل ا ال یزی با فیم ي، أو كان راس ة أدن ذه . أو من فرق ى ھ وف
  .ھا المقررالحالة یؤدى الطالب االمتحان فیما رسب فیھ مع طالب الفرقة التي یدرس فی

ن  االذین رسبو، بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة: )٩(مادة  رقتھم أو م في مقرر أو مقررین من ف
ام، فرقة أدنى ل ع رر رسوبھم      .یعقد لھم امتحان دور ثان خالل شھر سبتمبر من ك إذا تك ف

  .امتحنوا فیما رسبوا فیھ مع طالب الفصل الدراسي الذي یدرس فیھ ھذا المقرر
  :وفى التقدیر العام بأحد التقدیرات اآلتیة، یقدر نجاح الطالب في المقررات: )١٠(مادة 
 فأكثر من مجموع الدرجات% ٩٠        ممتاز.  
 من مجموع الدرجات%  ٩٠إلى اقل من %  ٨٠من         جید جدا.  
 من مجموع الدرجات%  ٨٠إلى اقل من %  ٦٥من              جید .  
 من مجموع الدرجات%  ٦٥إلى اقل من  % ٥٠من           مقبول .  

   :اآلتیین نیقدر رسوب الطالب بأحد التقدیری         
 من مجموع الدرجات%  ٥٠إلى اقل %  ٣٥من           ضعیف .  
 من مجموع الدرجات%  ٣٥أقل من       ضعیف جدا .  
   .نوات األربعللس )التراكمي( یحتسب النجاح في درجة اللیسانس بمجموع الدرجات :)١١(مادة 
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  :المطلوب من طالب الفرقة األولى
ة وھى  ى الكلی ة بنفسھ إل یالد(یقوم الطالب بتقدیم أوراق أصل  -أصل شھادة الم

  )صورة شخصیة مدون علیھا اسم الطالب –شھادة الثانویة العامة 
ى كشوف الحاسب  یتم التأكد من أسماء الطالب المتقدمین عن طریق الرجوع إل

 من مكتب التنسیق الواردة اآللي
یحصل إلى إذن دفع من مسئول الفرقة ثم (یقوم الطالب بتسدید الرسوم الدراسیة 
 .یتجھ إلى خزینة الكلیة لتسدید الرسوم

ة إال إذا  ً بالكلی دا ب ومقی ر الطال ب وال یعتب ار شخص الطال از ویتم عمل اختب اجت
 .الشخصياالختبار 

 .مبنى الخدمات الطالبیةبدارة الطبیة على الطالب فى اإل الطبيیتم توقیع الكشف 
ة  ة الجامعی ة بالمدین ى اإلقام راغبین ف ى ال ربین(عل ف ) المغت ى مل ول عل الحص

ى االستمارة  ات الموجودة عل ة لملء البیان المدینة الجامعیة ثم التوجھ إلى الكلی
 بمعرفة الموظف المختص بعد استیفاء شروطھ بالكلیة

  :حانبالنسبة لألعذار عن دخول االمت
س ( قھريإذا تخلف الطالب بعذر  ھ مجل ارج یقبل ى الخ مرض أو سفر إل

رقین  الیتین أو متف ف عن فرصتین متت د التخل الكلیة غیاب رسوباً بشرط أال یزی
  خالل مدة الدراسة بالكلیة ویجوز فى حالة الضرورة منح فرصة ثالثة للطالب

  .قدیر ضعیف جداً ویقید الطالب المتغیب عن االمتحان بغیر عذر راسباً بت
  

  )أستنفاز سنوات الرسوب(بیان فرص القید بالفرق الدراسیة المختلفة  

  من الخارج  فرص من الداخل  الفرقة الدراسیة

  ال یوجد  )باقى –مستجد (فرصتان   الفرقة األولى
  فرصة واحدة )باقى –مستجد (فرصتان   الفرقة الثانیة
  ث فرصثال )باقى –مستجد (فرصتان   الفرقة الثالثة

 )باقى –مستجد (فرصتان   الفرقة الرابعة
ثالث فرص وإذا رسب الطالب فیما ال یزید 

عن نصف عدد المقررات فى الفرقة 
  یرخص لھ االمتحان حتى التخرج

  :بالنسبة للدراسات التكمیلیة
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ى درجة اللیسانس أو  ة الطالب الحاصلین عل تقبل الكلی
ات أو  ى كلی ا ف ا یعادلھ الوریوس أو م ب البك دم الطال ى أن یتق رى عل د أخ معاھ

  -:باألوراق األصلیة إلى مكتب التحویالت المركزى بالجامعة وھى
 شھادة المیالد  -  شھادة المؤھل  -  شھادة الثانویة العامة

 موافقة جھة العمل بالنسبة للعاملین  -  الخدمة العسكریة أو اإلعفاء منھا شھادة 
ھ باأل ت إقامت ا یثب ب م دم الطال ك ویق وم وذل ة الفی ة لجامع ة التابع ام اإلداری قس

اء ( رسميبموجب مستند  ون  –إیصال كھرب از –تلیف ب ) غ وم الطال ى أن یق عل
ة  ى طالب االنتساب الموجة ویلتحق بالفرق ررة عل بسداد الرسوم الدراسیة المق

  .األولى
  .أما طالب كلیة التربیة قسم اللغة العربیة فقط یلتحقون بالفرقة الثالثة

  
  :قبل الكلیة المكفوفینت

ى أن یكون ھؤالء الطالب % ٥٠بشرط حصولھم على  ى عل من المجموع الكل
ور واألمل  حاصلین على الثانویة العامة من مدرسة طھ حسین للمكفوفین أو مدارس الن

  ویتقدم الطالب باألوراق األصلة اآلتیة إلى مكتب التحویالت المركزى مباشرة وھى
  صور شخصیة ٦  –  شھادة المیالد  –  انویة العامةاستمارة النجاح فى الث

  :قبول الطالب الحاصلین على الثانویة األزھریة
  

م  ن القس ھ م ام نفس ى الع ة ف ة األزھری ى الثانوی لون عل الب الحاص يالط  األدب
  والعلمى یتم قبولھم عن طریق مكتب التنسیق

  

تحویلھم فى األماكن  الطالب الحاصلون على الثانویة األزھریة فى العام نفسھ یتم
 .الخالیة بعد انتھاء أعمال مكتب التنسیق بشرط استیفائھم الحد األدنى للقبول
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  :للطالبشئون الطالب الخدمات التى یقدمھا قسم 
ب بسحب  وم الطال د أن یق ك بع ربین وذل ة للطالب المغت عمل استمارات المدینة الجامعی

  استمارة اإلقامة من المدینة الجامعیة
ل  ة مث ات مختلف ى جھ ھ إل الب لتقدیم د للط ات قی ل إثب تم عم ة (ی ئون االجتماعی  –الش

 ).الجوازات –المعاشات 
 .سنة ٢٨یتم عمل تأجیل للطالب الذین لم یتجاوزا سن 

 .یتم عمل استمارة البطاقة الشخصیة
 .على الطالب باإلدارة الطبیة الطبيوذلك لتوقیع الكشف  الطبيیتم عمل بطاقة الكشف 

 .عمل استمارة االشتراك على السكة الحدید
  .یتم عمل استمارة الدعم الخاصة برعایة الشباب

  :بالنسبة للفرقة الرابعة
ا یشترط أن  - ب دخول االمتحان كم ب بملء طل وم الطال ان أن یق دخول االمتح یشترط ل

  .یقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسیة
 .قرش ٧٠فئة  حدیثة ودمغة ٦×  ٤یجب إحضار صورة شخصیة  -
ایو أو سبتمبر وتسلیمھا  - ایر أو م اجحین سواء من دور ین یتم عمل كشوف براءة للن

ر  لقسم الخریجین بالكلیة مع ملفات الطالب الناجحین فقط ویتم حجز ملفات الطالب الغی
 .مسددین للرسوم الدراسیة

ان  - ل امتح ع  شفھيیتم عم ك بعمل كشوف توقی ة وذل ة الرابع كشوف  +لطالب الفرق
  .درجات
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  الدراسات العلیا
  :بنظام الساعات المعتمدة العلیا للدراسات الكلیة الئحة

كلیة دار العلوم تحویل نظام الدراسة في قطاع الدراسات العلیا في  تم 
دة؛ جامعة الفیوم م  إلى نظام الساعات المعتم وزاري رق رار ال ا للق  ٣١١طبق

ام من م ١٣/٢/٢٠١١بتاریخ  ذا النظ ا لما في ھ ة، ولم اییر الجودة العالمی ع
ق  ب ، وتحقی فیھ من قدرة دقیقة على قیاس المدى العلمي واالستیعابي للطال
ب مع ضمان شفافیة  ى الطال الغایة من العملیة التعلیمیة وصدق وصولھا إل
ل  كاملة، ومصداقیة غیر مسبوقة ، إلى جانب أن نظام الساعات المعتمدة یكف

  .ده على استثمار میولھ ومواھبھ وثقافاتھللطالب حریة االختیار ویساع

ى  الي، عل ویمكن مراجعة الالئحة الخاصة بھذا النظام على الموقع الت
  :موقع كلیة دار العلوم ـ جامعة الفیوم

http://www.fayoum.edu.eg/DarulUloom/PostgraduateRegulations.a
spx  
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  :قسم النحو والصرف والعروض :أوال

  جةالدر  مــــاالس  م

  متفرغأستاذ   محمد صالح الدین بكر .د٠أ  ١
  متفرغأستاذ   حمد محمد عبد الراضيأ.د٠أ  ٢
  أستاذ   خلیل عبد العال خلیل.د٠أ  ٣
  )رئیس القسم( أستاذ  مأمون عبد الحلیم محمد. د٠أ  ٤
   )منح لقب( أستاذ  حمد عامریة أعصام  .د  ٥
   أستاذ مساعد  رجب عبد القادر بدوي. د  ٦
   أستاذ مساعد  محمد النادى  حسام .د  ٧
  أستاذ مساعد  منیرة محمد على حجازي.د  ٨
  أستاذ مساعد  إبراھیمل یبراھیم جمإ. د  ٩
  مدرس   ماھر عباس جالل .د  ١٠
  مدرس   عصام عبد الفتاح ندا .د  ١١
  مدرس   األمینعبیر محمد . د  ١٢
  مدرس   صالح عبد المعز العشیرى . د  ١٣
  درس م  حسن رمادى غانم . د  ١٤
  مدرس   منصور  أنوریمان إ .د  ١٥
  مدرس   على رمضان البیومى . د  ١٦
   مدرس  محمد عبد التواب مفتاح  د  ١٧
   مدرس  یمان شعبان جودة إ د  ١٨
  مساعد مدرس  محمد محمد عبد الحمید الغمرى ٠أ  ١٩
  مساعد مدرس  تحیة عبد التواب احمد٠ا  ٢٠
  مساعد مدرس  صدیق محمود صدیق. أ  ٢١

أعضاء ھیئة 
 التدریس بالكلیة
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  جةالدر  مــــاالس  م

  معید  محمد عبد العظیم محمود.أ  ٢٢
٢٣      
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  :قسم علم اللغة والدراسات السامیة والشرقیة :ثانیا
 الدرجة  ــــــم االســـــــ م
 )عمید الكلیة (   أستاذ فرید عوض حیدر .د٠أ ١
 متفرغ أستاذ حسام البھى على البھنساوي .د٠أ ٢
 )ورئیس القسم( أستاذ محمد ربیع  آمال.د٠أ ٣
 مساعد  أستاذ بیع عبد السالم عبد السالم ر. د ٤
 مساعد  أستاذ محمد حامد عجیلة . د ٥
 أستاذ مساعد احمد عبد العزیز بقوش . د ٦
 مدرس محمد عبد الفتاح  إمام. د ٧
 مدرس غالیة  أبوخالد حسن . د ٨
 مدرس شعبان قرني عبد التواب . د ٩

 مدرس  لبنى حسین عبد التواب . د ١٠
 مدرس محمود بكر محمد بكر . د ١١
 مدرس فرغل مكرم تونى . د ١٢
 مساعد مدرس ماني سید محمد أ. أ ١٣
 مساعد مدرس زید  أبوالسید مبارك . أ ١٤
 معید  حمدي أمین. أ ١٥
  معید  محمد احمد عبد اللطیف سعد ٠أ  ١٦
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  :األدبیةقسم الدراسات  :ثالثا

  

  الدرجة  االسم  م

   متفرغأستاذ   ن أبو القاسم رشوا .د.أ  ١
  متفرغ أستاذ   عبد الرحیم یوسف الجمل  .د.أ  ٢
  ) رئیس القسم( أستاذ   محمد أبو المجد على  .د.أ  ٣
  أستاذ   محمد مصطفى منصور  .د  ٤
  ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا أستاذ  عبد المنعم أبو زید عبد المنعم ٠د  ٥
   أستاذ   إسماعیلحمد عبد الحمید أ. د  ٦
   أستاذ مساعد  عادل الدرغامى عبد النبى . د  ٧
  مدرس  فرحان محمد عمار . د  ٨
  مدرس   یاسر احمد صفوت . د  ٩
  مدرس   حمد العشیرى أمحمود . د  ١٠
  مساعد مدرس  بیومى محمد بیومي  ٠أ  ١١
  مساعد مدرس  محمد ھاشم عبد السالم  ٠أ  ١٢
  مساعد مدرس  محمد سلیم. أ  ١٣
  مساعد مدرس  فاطمة عویس السید٠أ  ١٤
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   :قسم البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن :رابعا

  
  
  
  
  
  

  :قسم الشریعة اإلسالمیة :خامسا
  الدرجة  االسم  م
  متفرغ  أستاذ  محمد فھیم محمد حسن.د٠أ  ١
  متفرغأستاذ مساعد   رمضان الحسنین جمعة . د  ٢
  أستاذ مساعد  السید الصافي محمد . د  ٣
  )قائم بعمل رئیس القسم( أستاذ مساعد  صابر السید محمد . د  ٤
   أستاذ مساعد  وجیھ عبد القادر شعبان . د  ٥

  الدرجة  مــاالس  م
  متفرغ غیر أستاذ   محمد حسن عبد هللا .د٠أ  ١
  ووكیل الكلیة لشئون التعلیمأستاذ   ربیع محمد عبد العزیز .د٠أ  ٢
   ون البیئةووكیل الكلیة لشئأستاذ   الضبع  إبراھیممصطفى . د٠أ  ٣
  قائم بعمل رئیس القسم(أستاذ مساعد  ولید سعید عیسى . د  ٤
  مدرس   ثناء محمود قاسم . د  ٥
  مدرس  صالح احمد حفنى . د  ٦
  مدرس    الحمید دعب الستارمیرال عبد . د  ٧
  مساعد مدرس  محمد عبد الرحمن محمد . أ  ٨
  مساعد مدرس  إلھام عبد العزیز. أ  ٩
  مساعد مدرس  رسىأحمد سمیر الم. أ  ١٠
  معید  ربیع عبد السمیع دالیا ٠أ  ١١
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   أستاذ مساعد  محمود قرنى محمد . د  ٦
  أستاذ مساعد  على محمد عفیفى . د  ٧
  أستاذ مساعد  محسن محمد أحمد. د  ٨
  مدرس   باسم محمد خلیل . د  ٩

  مدرس   سمیر عبد الحمید الحسیكى . د  ١٠
  مدرس مساعد  د هللاعب عبد هللا رجب. أ  ١١
  مدرس مساعد  الفتاح دعب إسالم عبد العزیز. أ  ١٢
  معید  السید أحمد الحداد ٠أ  ١٣
١٤      

  
  
  
  

  :قسم التاریخ اإلسالمى: سادساً 
 الدرجة  االســــــــــــــــــــم  م

 رئیس القسم( أستاذ صالح الدین محمد نوار . د٠أ ١
  ذأستا عبد الباري محمد الطاھر . د٠ا ٢
 مساعد متفرغ أستاذ عبد المنعم محمد  صبحي. د ٣
 متفرغمساعد  أستاذ صبري عبد اللطیف سلیم . د ٤
 استاذ مساعد حسن احمد عبد الرازق . د ٥
 مدرس فرغل محمد  إبراھیم. د ٦
  مدرس مساعد  إبراھیموائل احمد . أ ٧
  مدرس مساعد محمد سید عرابي . أ ٨
 معید  سعد عویس حمادة ٠أ ٩

 معید یاسین احمد یاسین ٠أ ١٠
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١١   
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  :قسم الفلسفة اإلسالمیة :سابعاً 
  الدرجة  االسم  م 

   متفرغ غیر أستاذ  محمد عبد هللا عفیفى  .د٠أ  ١
  متفرغ غیر أستاذ  على عمر  شوقي. د٠أ  ٢
  ورئیس القسم أستاذ  الحسن  أبوحمد عرفات أ. د  ٣
  أستاذ   رزق یوسف الشامى . د  ٤
  أستاذ مساعد   عادل محمد على  .د  ٥
  أستاذ مساعد  حافظ  أمینعادل . د  ٦
  مدرس   عبد الستار محمد  رشدي. د  ٧
  مدرس   ماجد محمد إبراھیم . د  ٨
  مدرس مساعد   حمادة محمد محمد إبراھیم . أ  ٩

  معید  عادل سالم عطیة٠أ   ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  بالكلیة الجودة ضمان وحدة

ودة    مان الج دة ض ئت وح ام أنش ة ع دیر  ،م٢٠٠٧بالكلی وم الم ویق
ة  ،بتنشیط الوحدة یاسر أحمد صفوت حشیش، .دالتنفیذي  التي تمثل حجر الزاوی

ت ي أي وق ا ف دة بزیارتھ ة، وتتشرف الوح والتعرف  ،في العملیة التعلیمیة بالكلی
  .وما یمكن أن یفید منھا الطالب ،على برامجھا

  :ومن خالل وحدة ضمان الجودة بالكلیة
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دخل  تأمل دیھا م وافر ل كلیة دار العلوم جامعة الفیوم أن یت
ھ  ا یتصل ب نظامي للمحافظة علي تحسین وتطویر وتعزیز المستوي التعلیمي وم

، من أنشطة مختلفة بصورة تستطیع بھا الكلیة اكتساب ثقة المجتمع في خریجیھا
دیر أنشط ة ت تھا ویتمثل ھذا المدخل النظامي في وجود وحدة ضمان جودة بالكلی

وبصورة تضمن تحقیق مبادئ العالنیة والشفافیة ، بما یتفق ونظم اإلدارة الجدیدة
  .والمساءلة

ا  اءة نظمھ ات كف ل وإثب ن تفعی ة م ام بالكلی ذا النظ اء ھ یمكن إنش ا س كم
ا ین بھ تفیدین المعنی ا ، للمس ة داخلی ودة للكلی مان الج ن أدوات لض وفره م ا ت لم

 .ات تقویمیة حدیثةوخارجیا من خالل ما تقدمھ من معلوم
  :األھداف العامة

  .نشر فكر الجودة والتطویر في مجتمع الكلیة -١
یم ، تعزیز قدرات أعضاء ھیئة التدریس -٢ والھیئة المعاونة في مجاالت التعل

 .وإعداد البرامج الدراسیة
 .تحسین جودة فرص التعلیم  -٣
 .إعداد وتنفیذ نظام للمراقبة الداخلیة لضمان الجودة -٤
 .معدالت األداء والتعرف علي اإلیجابیات والسلبیاتمتابعة وتقییم  -٥
 .وضع خطة للتغلب علي نقاط الضعف -٦
 .إیجاد عالقة إیجابیة بالتفاعل مع مجموعات المستفیدین -٧
 .تقییم ومراجعة الخدمات المجتمعیة والبیئیة -٨
 .وضع الخطط المستقبلیة -٩

  :عوائد المشروع\مخرجات 
  الخطة اإلستراتیجیة.  
 الكلیة إعداد رسالة ورؤیة. 
 إنشاء وتأثیث وحدة ضمان الجودة. 
 وضع المعاییر األكادیمیة. 
 التعریف بالمعاییر المرجعیة. 
 توصیف البرامج والمقررات الدراسیة. 
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  ة والسیر في ضوئھ للتحسین ر سنوي للكلی إعداد تقری
 .والتطویر

 تطویر مصادر التمویل وتعزیزھا. 
 ةإعداد قاعدة بیانات للوحدات المختلفة بالكلی. 
  تأھیل وتدریب فریق من شباب أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  

  :المستفیدون
   .أعضاء ھیئة التدریس) ١(
   .المدرسون المساعدون والمعیدون) ٢(
  .الطالب) ٣(
  الخریجون ) ٤(
  المجتمع) ٥(

  :المخاطر
  .تعدد األعباء اإلداریة للجنة العلیا لوحدة ضمان الجودة) ١(
  .الوجوبیةاإلجازات ) ٢(
  .ومقاومة ذلك، عدم تجاوب بعض أعضاء ھیئة التدریس مع فكر الجودة) ٣(
  .قلة اإلمكانات المادیة) ٤(
  .عدم توفر نظام للحوافز) ٥(
وب) ٦( ة التطویر المطل ة عن مواكب از اإلداري بالكلی توي الجھ ، ضعف مس

  ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلي التدریب
  نادي التكنولوجیا بالكلیة

، ویقدم دورات للكمبیوتر تقبل النادي طالب الكلیة المھتمین بالشبكة العنكبوتیةیس
  .مخفضة لجمیع الطالب على مدار العام

  
  
  

  التعلیم المفتوح بالكلیة
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ة  ة العربی تسعى الكلیة إلى نشر الفكر اإلسالمي الصحیح والثقاف
  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ الجامعى  العاممن األصیلة من خالل التعلیم المفتوح الذي بدأ 

  برنامج
  العلوم العربیة والدراسات اإلسالمیة

  العلوم العربیة والدراسات اإلسالمیة  :سم البرنامجا :أوال
نح درجة  یدرس العلوم العربیة والدراسات اإلسالمیة من خالل التعلیم المفتوح لم

  اللیسانس في اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة 
  :ھذا البرنامج إلىیھدف  :أھداف البرنامج :ثانیا

مام الحاصلین على مؤھالت علیا للحصول على درجة أإتاحة الفرصة  -١
  .اللیسانس في اللغة العربیة والعلوم اإلسالمیة

ة -٢ ة العربی ادة اللغ ارات إج ة مھ راءةً  ،تنمی ً و ،ق ة ة  ،كتاب ذلك تنمی وك
ي داع األدب ارات اإلب ؤھالت ، مھ ى الم لین عل دى الحاص عري ل والش

 .وأبناء األمة العربیة واإلسالمیة ،املین بالدولةوالع ،المتوسطة
ة -٣ ة الفكری ة المعرف المیة ،تنمی ة واإلس ة العربی ة  ،والثقاف ذلك تنمی وك

ھ ،لألمة اإلسالمیةالوعي بالتراث الحضاري الشامل  ذي لعب دور ال  وال
وطن  اء ال دى أبن دمھا ل ي تطور الحضارة اإلنسانیة وتق ھذا التراث ف

 . المیةواألمة العربیة واإلس
حیحة  -٤ اھیم الص ة المف ین لمعرف ام الدارس ة أم ة الفرص المإتاح  لإلس

امیةالو محة الس ادئ الس اء  ،مب ة للعلم اریة الراقی ھامات الحض واإلس
رب  لمین والع يالمس الم  ف ي الع ة ف اریة التنویری ة الحض ث النھض بع

 .العربي
   :اإلطار العام للبرنامج :ثالثا
شروع على تقدیم تعلیم متمیز بخطة مرنة تتمثل یقوم اإلطار العام لھذا الم    

ن الدارسین من االل ي تمك دة الت ام دون في نظام الساعات المعتم اق بالنظ تح
بإعطاء  –من خالل المواد االختیاریة التي یتضمنھا  –یسمح  كما أنھ ،عوائق

  .الحریة للدارسین باختیار المواد التي تناسبھم
   :للبرنامجنبذة عن الخطة الدراسیة  :رابعا
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یة وال         ام الفصول الدراس ى نظ الي عل امج الح د البرن یعتم
  - :یعتمد على نظام الساعات المعتمدة ویتمیز بما یلي

  .إعطاء الطالب فرصة االختیار بین مجموعة من المقررات االختیاریة -١
زوده  -٢ ى ت ة الت ات الجامع ة متطلب ین لدراس ام الدارس ة أم ة الفرص إتاح

 .رات والمھارات الحدیثة والمعاصرةبالمعارف والخب
ى  -٣ ن الحاصلین عل ة م یتیح ھذا البرنامج فرصة واسعة أمام شرائح مختلف

ا ة مع طة والجامعی ؤھالت المتوس ي م ،الم الي ف یم الع لة التعل صر لمواص
الٍ  ،وخارجھا ي  ،والحصول على مؤھل ع الھم ف ابعین ألعم ائھم مت ع بق م

 .محال إقامتھم
  :نظام وضوابط الدراسة

   :یليعلى ما  ،یعتمد نظام الدراسة بنظام التعلیم المفتوح
   :تيوتعلمھا ذاتیا باالستعانة باآل ،تسجیل الدارس لمقررات دراسیة -١

  .المراجع العلمیة المتخصصة  .أ 
عرض  -أشرطة الفیدیو–أشرطة الكاسیت (الوسائط التعلیمیة األخرى   .ب 

  )شرائح –شفافیات  –البروجكتور 
  .لیةالدروس التطبیقیة العم  .ج 

وب دراستھا  ،نظام الساعات المعتمدة -٢ ویبلغ عدد الساعات المعتمدة المطل
  .مائة وستا وثالثین ساعة) ساعة١٣٦(
   :تكون خطة الدراسة في ھذا النظام على النحو التالي :خطة الدراسة -٣

  .متطلبات جامعة) أربع عشرة ساعة) ساعة١٤(  .أ 
  .لبرنامج المرفقحسب ا )مائة واثنان وعشرون ساعة) (ساعة١٢٢(  .ب 

أن یقرر تقدیم  ،ولمجلس الجامعة ،بنظام الفصول الدراسیة ،تكون الدراسة -٤
  .فصل صیفي للدارسین

ر من تسع عشرة ساعة  -٥ دارس بتسجیل أكث د ) ساعة١٩(ال یسمح لل كح
ي الفصل الدراسي  ،كحد أدنى) ساعات٦(وال بأقل من ست ساعات  ،أقصى ف
  .الواحد

دارس ال -٦ ذا ال یجوز لل ابق لھ ب الس از المتطل رر إال إذا اجت ي مق جیل ف تس
  .المقرر
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٧-  ٌّ   .أقصى لسنوات الدراسة ال یوجد حد
حذف أو إضافة مقررات دراسیة خالل األسبوع الرابع من  ،یجوز للدارس -٨ 

  .بدء التسجیل
ول ،یجوز للدارس االنسحاب من مقرر -٩ ذر مقب  ،أو من الفصل الدراسي بع

دء التسجیل(حذف واإلضافة فترة ال بعد انتھاء ع من ب ى  )األسبوع الراب وحت
  .بعد نھایة االمتحانات بأسبوع على األكثر

   الضوابط الخاصة باالمتحانات
ً في جمیع المقررات -١ دة االمتحان ساعتان  ،یكون االمتحان تحریریا وم

  .لكل مقرر
 .النھایة العظمى لكل ساعة معتمدة خمسون درجة -٢
 :وفقاً للقواعد اآلتیة ،ورسوبھ ،ستكون تقدیرات نجاح الدار -٣
   :تقدیرات النجاح  -  أ

  فأكثر % ٨٥من  :ممتاز= ز 
  % ٨٥إلى أقل من % ٧٥من  :جید جدا= جـ جـ 

  % ٧٥إلى أقل من % ٦٥من  :جید= جـ 
  % ٦٥إلى أقل من % ٥٠من  :مقبول= م 
  :تقدیرات الرسوب -ب

   ٥٠إلى أقل من ٣٠من  :ضعیف= ض
   ٣٠أقل من  :ضعیف جداً = ض جـ 

ي -٤ وع التراكم ام المجم اً لنظ دارس وفق ام لل دیر الع در التق الل  ،یق خ
  .المراحل الدراسیة المختلفة

ر  ،یجوز إعفاء الدارس من المقررات التي سبق لھ دراستھا -٥ ولھا نظی
 ،من مقررات البرنامج )%٥٠(على أال یتجاوز ذلك  ،بالتعلیم المفتوح

ة مرجوع إلى األقساالویتم ذلك ب ررات بمط ،المعنی ات المق ة محتوی ابق
دم ھا المتق ي درس ة الت تھا  ،المدروس اعات دراس دد س ذلك ع  –وك
امج درس بالبرن ي ت المقررات الت یم  ،ب س التعل اد مجل د اعتم ك بع وذل

 .المفتوح
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   :الشروط العامة لاللتحاق
 أو ما یعادلھا بشرط  ،الحصول على الثانویة العامة -١
ة  -٢ دارس الفنی ل الم ى مؤھ ول عل نا(الحص ة  –عیة الص  –الزراعی

 بشرط  )التجاریة –الفندقیة 
 .الحصول على مؤھل فوق المتوسط -٣
الٍ  -٤ ل ع ى مؤھ ول عل ا الحص دى الجامع ن إح ا م د العلی ت أو المعاھ

 .المعترف بھا
 .على الثانویة األزھریة الحصول -٥

  :المصروفات الدراسیة
  )تسدد المصروفات الدراسیة المقررة عند التسجیل(

  :المصریون
  .مائة جنیھ للملف عند االلتحاق) جنیھ١٠٠(ارس مبلغ یسدد الد -١
غ  -٢ دارس مبل دد ال ھ١٥٠(یس ة ) جنی ینمائ اً  وخمس ل  ،جنیھ ن ك ع

ة رسوبھ یسدد  ،وھذا ألول مرة ،یتم التسجیل فیھ ،مقرر وفى حال
  .من قیمة رسم التسجیل% ٥٠

اً مصریا رسوم ) جنیھا١٥(یسدد الدارس مبلغ  -٣ خمسة عشر جنیھ
 .أداء االمتحان

ة عشرین) جنیھاً  ٢٠(سدد الدارس مبلغ ی -٤ ً رسم معادل عن  ،جنیھا
 .في جامعة أخرى ،كل مقرر سبقت دراستھ

  :الوافدون
دارس -١ دره  ،یسدد ال امج ق د بالبرن ھ إسترلیني١٠٠(رسم قی ة  )جنی مائ

  .أو ما یعادلھا ،جنیھ إسترلیني
دارس  -٢ ة (یسدد ال ا إسترلینیا وخمسونمائ ا) جنیھ ا یعادلھ رسم  ،أو م

 .یل المقرر الواحدتسج
ل  -٣ ا رسم لك ا یعادلھ اً إسترلینیا أو م غ عشرین جنیھ دارس مبل یسدد ال

 .مقرر سبقت دراستھ في جامعة أخرى
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  إدارة رعایة الشباب بالكلیة
واھبھم  ات الشباب، وصقل م ى إطالق طاق تھدف إدارة رعایة الشباب إل

، وذلك عن ةادة وتحمل المسؤولیوتنمیة قدراتھم على التفكیر، وتدریبھم على القی
وین  م وتك ى دع اھم ف ى تس ة الت طة المختلف رامج واألنش ذ الب داد وتنفی ق إع طری

  .شخصیة الطالب وتكاملھم من خالل األنشطة المختلفة

  :خدمات تقدمھا رعایة الشباب -: أوالً 

  صندوق التكافل االجتماعى -١
ذلك یھدف الصندوق إلى تحقیق الضمان االجتماعى للطالب  بصوره المختلفة، وك

ى حل  نھم عل ى تعی دیم المساعدات الت ة وتق ذ الخدمات الطالبی المساھمة فى تنفی
ك  ى تل ول عل الب الحص ن للط ة، ویمك ى الدراس دمھم ف وق تق ى تع اكلھم الت مش
ب  ة الطال ت أحقی ذى یثب اعى ال دیم البحث االجتم الخدمات فى شكل إعانات بعد تق

  -:لإلعانة التى تتمثل فى

  .د الرسوم الجامعیةسدا -
 .سداد رسوم اإلقامة المدینة الجامعیة -
 .شراء مالبس -
 ).إعانة طوارئ(إعانات نقدیة  -
 .عمل نظارات طبیة للمحتاجین -

  :دعم الكتاب -٢
اعى  ً دراسیة مجانا للطالب المحتاجین، وذلك بعد تقدیم بحث اجتم تقدم الكلیة كتبا

غ  ف  خمسھ( ٤٥٫٠٠٠یثبت أحقیتھم لإلعانة، وقد خصص للكلیة مبل ین أل وأربع
ة ام ) جنی ة االنتظ یین لطلب لین الدراس ى الفص امعى عل اب الج دعیم الكت وزع لت ت

  .ومثلھا تقریبا لطالب االنتساب

  :التغذیة -٣ 
ة  عر الوجب زى، س عر رم ات بس ع بون باب بتوزی وم إدارة الش ل  ٣تق ة یحص جنی

وجبة لغیر المقیمین الطالب بموجبھا على وجبة مطھیة بالمطعم المركزى، وھذه ال
  .بالمدینة الجامعیة
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  :االتحادات الطالبیة: ثانیاً 
د  ات والمعاھ الب الكلی ة لط رعیة الممثل ات الش ى التنظیم ة ھ ادات الطالبی االتح

  -:والجامعات فى مصر وتھدف إلى تحقیق ما یلى

  :أھداف اتحاد الطالب
مى وإعالء تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة، وترسیخ الوعى الوطنى والقو -١

ان  وق اإلنس ة، وحق س الدیمقراطی ق أس والء، وتعمی اء وال ة االنتم قیم
م  والمواطنة لدى الطالب والعمل بروح الفریق مع كفالة التعبیر عن آرائھ

  .فى إطار التقالید واألعراف الجامعیة

ود  -٢ ا یع ا بم ارتھم وتوظیفھ دراتھم ومھ ة ق الب وتنمی ب الط قل مواھ ص
 .ؤسسة التعلیمیة والوطنبالفائدة على الطالب الم

تكوین األسر والجمعیات والنوادي العملیة، مع تنظیم أسلوب االستفادة من  -٣
دراتھم  ة ق طتھم وتنمی م أنش ى دع ل عل الب، والعم ارات الط ات ومھ طاق

 .اإلبداعیة

تنظیم األنشطة الطالبیة الریاضیة واالجتماعیة والكشفیة والفنیة والثقافیة  -٤
ا وتو ة وغیرھ ى والتكنولوجی الب عل ز الط اركة وتحفی دة المش یع قاع س

 .المشاركة وتشجیع المتمیزین فیھا

  :تشكیل اتحاد الطالب
یشكل اتحاد الطالب من طالب الكلیة النظامیین وطالب االنتساب الموجة المقیدین 
الس  ان مج دم للترشیح لعضویة لج یمن یتق بھا لنیل درجة اللیسانس ویشترط ف

  -:االتحادات أن یكون

  بجنسیة جمھوریة مصر العربیة متمتعا -١

 متصفا بالخلق القویم والسمعة الحسنة -٢

 طالبا مستجدا فى فرقتھ -٣

 مسددا الرسوم الدراسیة -٤

 لھ نشاط فعال ومستمر فى مجال عمل اللجنة التى یرشح نفسھ فیھا -٥
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وص  -٦ زاءات المنص ن الج ھ أى م ع علی بق أن وق م یس ل
ادة  ى الم ا ف ادا ١٨٣علیھ د االتح ویتھ بأح ف عض ن وق ة أو م ت الطالبی

 لجانھا

 لم یسبق أن حكم علیھ بعقبة مقیدة للحریة -٧

ا  ویحق لطالب االنتساب والتعلیم المفتوح والوافدین وطالب الدراسات العلی
المسددین للرسوم الدراسیة ممارسة أوجھ النشاط الخاص باالتحاد دون أن یكون 

  .لھم حق االنتخاب أو الترشیح

  :تشكیل لجان اتحاد الطالب
ى أن تشك ة دراسیة عل ل كل لجنة من لجان االتحاد سنویا من طالبین عن كل فرق

  .ینتخب من بینھم أمین وأمین مساعد على مستوى الكلیة

ین  ن ب اد م س االتح ان مجل ة من لج ل لجن ار مستشار لك ة باختی یقوم عمید الكلی
أعضاء ھیئة التدریس ممن لھم خبرة فى مجال نشاط اللجنة للعمل تحت إشراف 

ة وك ورة للجن ة والمش دعم والتوجی دیم ال الب لتق یم والط ئون التعل ة لش ل الكلی ی
  .ویكون مدیر رعایة الشباب فى الكلیة أمینا لصندوق المجلس

  :لجان اتحاد الطالب
  :یضم اتحاد الطالب الكلیة اللجان التالیة

 لجنة األسر  - ١
ة المجاالت والتنس ى كاف یق وتختص بتشجیع وتكوین األسر ودعم نشاطھا ف

  .فیما بینھا
 : لجنة النشاط الریاضى -٢

وتختص بتنظیم وتشجیع ممارسة األنشطة الریاضیة وتكوین الفرق الریاضیة 
  .وأقامة المباریات والمسابقات الریاضیة بھدف تنمیة المواھب الریاضیة

  :لجنة النشاط الثقافى واإلعالمى -٣
بقضایا الوطن وتختص بتنظیم أوجھ النشاط الثقافى واإلعالمى وتنمیة الوعى 

ان  وق اإلنس ة حق ر ثقاف ة ونش ة والدیمقراطی اھیم المواطن خ مف ا یرس بم
ة  ة والثقافی والمشاركة المجتمعیة والعمل العام وتنمیة طاقات الطالب اإلبداعی

  .واإلعالمیة
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  -:لجنة النشاط الفنى -٤
وتختص بتنظیم األنشطة الفنیة للطالب بھدف إبراز مواھبھم وصقل إبداعاتھم 

  .الفنیة
  :لجنة الجوالة والخدمة العامة -٥

ة  ة العام روعات الخدم ى مش اركة ف فیة والمش ة الكش دعم الحرك تص ب وتخ
  .وتنفیذ برامجھا لخدمة البیئة والمجتمع

  :لجنة النشاط االجتماعي والرحالت -٦
وتختص بتنظیم الرحالت والمعسكرات االجتماعیة والثقافیة والترفیھیة بھدف 

ة و روابط االجتماعی ة ال ة تنمی اء ھیئ الب وأعض ین الط اون ب ث روح التع ب
  .التدریس والعاملین وتقدیم الدعم االجتماعى لغیر القادرین مادیا ومعنویا

  -:ولوجىنكلنشاط العلمي والتلجنة ا -٧
رات  دوات والمحاض د الن تص بعق درات العلوتخ ة الق دف تنمی ة بھ ة یمالعلمی

ق ن ن طری ا ع ا وتطبیق ة أنتاج ر المعرف ا ونش وم والتكنولوجی وادى العل
  .والجمعیات العلمیة
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