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3 شكر وتقدير

يتقدم
أ.د/ أشرف عبد الحفيظ رحيل

قائم بأعمال رئيس الجامعة
بوافر الشكر والتقدير والعرفان للسيد

أ.د/ خالد إسماعيل حمزة 
رئيس الجامعة السابق على رعايته إلعداد هذا الدليل

والسيد أ.د/ محمد عبد الوهاب مرسي 
نائب رئيس الجامعة السابق إلشرافه على اإلعداد 
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المشاركون  في اإلعداد:

الصفةاالسمم

أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعةأ.د/ زاهر أحمد محمد1

األستاذ بكلية دار العلومأ.د/ عبد الرحيم يوسف الجمل2

األستاذ بكلية دار العلومأ.د/ عصام سيد أحمد عامرية3

األستاذ بكلية الزراعةأ.د/ وداد عزب متري4

وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة املجتمع أ.د/ هشام مبروك الديب5

األستاذ املساعد بكلية دار العلومد/ وائل أحمد إبراهيم طوبار6

األستاذ املساعد بكلية التمريضد/ شربات ثابت حسين7

مدير وحدة املكتبة الرقميةد/ زينب حسن أبو الخير8

مدير عام اإلدارة العامة للمدن الجامعيةأ/ فايزة عبد الفتاح إبراهيم9

مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشبابأ/ هشام رجب عبد الفتاح10

مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب أ/ رحاب عبد الرؤف زكي11

مدير عام املوارد البشريةأ/ حازم محمد علي12

مدير عام شئون خدمة املجتمع واملشروعات البيئيةأ/ سوزان عبد القادر عبد الحليم13

مدير إدارة البحوثد/ وليد علي جمعة أبو طالب14

مدير إدارة التغذية والرقابة على األغذيةط.ب/ أسامة فاروق محمد15

منسق بوحدة ضمان الجودة بكلية دار العلومأ/ أحمد أبو السعود محمد16

منسق بمركز ضمان الجودةأ/ أمامة رجب بكري17

مصمم تعليمي بكلية الحاسبات واملعلوماتأ/ محمد مصطفى فهمي18

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ/ محمد منصور جابر19

أخصائي باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالبأ/ محمد فتحي عبد التواب20

أخصائي باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالبأ/ تامر خميس عبد الحفيظ21
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كلمة أ.د/ رئيس الجامعة

السادة الُزمالء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة، الطالب والطالبات، 
وجميع العاملين بجامعة الفيوم

 ملؤها التقدير واالحترام للجميع
ٌ
 تحية

يســعدني ويشــرفني أن أقــدم لكــم دليــل جامعــة الفيــوم، تلــك الجامعــة التــي 
نعتــز كثيــًرا باالنتســاب إليهــا والعمــل تحــت مظلتهــا، باذليــن كل الجهــد فــي ســبيل 

تقدمهــا وتميزهــا، وفــاًء لوطننــا الغالــي، وقيادتــه املخلصــة.
لقــد بــدأت جامعــة الفيــوم مســيرتها فــي منتصــف ســبعينيات القــرن املا�ضــي 
اســتجابة لحاجــة مجتمعيــة ملحــة، ورغبــة مــن أبنــاء اإلقليــم فــي إيجــاد كليــات 

بــه تســهم فــي توفيــر خدمــة التعليــم العالــي ألبنــاء الفيــوم داخــل محافظتهــم.
إلــى أن  انطلقــت الجامعــة بثــالث كليــات هــي التربيــة والزراعــة والهندســة،   
، إضافــة إلــى مركــز التعليــم اإللكترونــي 

ً
وصلــت حالًيــا عشــرين كليــة ومعهــدا

املدمــج، يــزدان بهــم حــرم الجامعــة، فــي داخلــه وخارجــه، لتصبــح صرًحا علمًيا، 
ومعلًمــا ثقافًيــا ومعرفًيــا.
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واســتمراًرا ملشــوار العطــاء، تــم إقامــة املستشــفيات الجامعيــة؛ لتوفيــر خدمــة 
عالجيــة متميــزة ألبنــاء املحافظــة، كمــا ســاهمت املراكــز املتخصصــة فــي إيجــاد 
مزايا تنافسية تهدف في األساس لخدمة مجتمعها املحيط، من خالل تقديم 

الدعــم العلمــي والخدمــي عبــر بيــوت خبــرة معتمــدة.
لقــد ســعت جامعــة الفيــوم جاهــدة منــذ أن كانــت فرًعــا لجامعــة القاهــرة لنيــل 
التميــز العلمــي والثقافــي والريــادة فــي محيطهــا الداخلــي والخارجــي، وقــد ســاهم 
فــي ســبيل تحقيــق تلــك الريــادة إضافــة مكتســبات جديــدة للجامعــة مبنيــة علــى 
أســس علميــة تتســق مــع تطــورات العصــر الحديــث، ومطابقــة ملعاييــر الجــودة 

واالعتمــاد.
إن جامعة الفيوم اليوم وهي تقف على عتبات واقعها تستشرف غًدا أفضل 
تســتطيع مــن خاللــه الوصــول إلــى مرحلــة اإلبــداع والتميــز، وإضافــة أشــياء 

تنفــرد بهــا عــن الجامعــات املصريــة والعربيــة أيًضــا.
ويستطيع القارئ عبر صفحات ذلك الدليل أن يدرك حجم التنمية والتطوير 
الــذي وصلــت إليــه الجامعــة دعًمــا لقدرتهــا املؤسســية مــن جانــب، وإجــادة 

لفاعليتهــا التعليميــة مــن جانــب آخــر.   
 
ً
ولــم نــزل علــى العهــد معكــم باســتكمال مســيرة التنميــة والتطويــر وصــوال
ملنظومــة الجــودة الشــاملة التــي ننشــدها جميًعــا متســلحين بالعلــم واملعرفــة،  
وبكــم  ومعكــم  وتزدهــر،  الحضــارات  وتقــوم  األمــم،  تبنــى  وحــده  فبالعلــم 
ســتتحقق األهــداف واآلمــال التــي نتمناهــا لجامعتنــا، ولوطننــا الغالــي ومصرنــا 

العزيــزة، وفقنــا هللا جميًعــا إلــى مــا يحــب وير�ضــى
 

                                                                              القائم بأعمال رئيس الجامعة
                                                 

                                                                             أ.د/أشرف عبد الحفيظ رحيل
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كلمة نئبا رئيس الجامعة

جامعــة  الطلبــة والطالبــات أبنــاء  هيئــة التدريــس،  الســادة األكارم أعضــاء 
الفيــوم.

تحية عطرة مباركة،
يأتــي إصــدار دليــل جامعــة الفيــوم، فــي إطــار حــرص الجامعــة علــى مــد جســور 
التواصــل مــع جميــع منســوبيها، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، والهيئــة املعاونــة، 

والطــالب والطالبــات، والجهــاز اإلداري.
إن التــزام الجامعــة بإصــدار  هــذا الدليــل ينطلــق مــن قناعــة تامــة بأهميــة 
تقديــم نافــذة معرفيــة ملــا تمتلكــه الجامعــة مــن قــدرات مؤسســية، ومــا تحــوزه 
مــن فاعليــة تعليميــة، األمــر الــذي يســهم فــي تكويــن تصــور عــام لــدى القــارئ من 
خــالل إبصــار العــرض التاريخــي لنشــأة الجامعــة وتطورهــا، علــى صعيــد تدعيــم  
بنيتهــا األساســية مــن جانــب، وتحديــث خدماتهــا التعليميــة مــن جانــب آخــر، 
فضــال عمــا تــم إضافتــه مــن مراكــز متخصصــة، وأنشــطة طالبيــة، تضيــف إلــى 

رصيــد الجامعــة نقــاط تميــز جديــدة.
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لقــد جــاء هــذا الدليــل ليشــكل عالمــة مرجعيــة لجميــع كليــات جامعــة الفيــوم 
نحو إصدار دليل إلكتروني يختص بكل كلية، يتضمن التعريف بالكلية نشــأة 
وتطــوًرا، ولوائحهــا املنظمــة، إضافــة إلــى مــا تقدمــه مــن برامــج تعليميــة وأنشــطة 

خدمية. 
وفي الختام ...

فــإن مــن الوفــاء تقديــم كل الشــكر والتقديــر للســيد أ.د. محمــد عبــد الوهــاب 
ملبادرتــه  نائــب رئيــس الجامعــة الســابق لشــئون التعليــم والطــالب،  مر�ضــي، 
الكريمــة نحــو تبنــي فكــرة وجــود دليــل شــامل للجامعــة، ودعمــه إلصــدار هــذه 

النســخته.
عظيم االمتنان لتلك الجهود املخلصة التي تم بذلها من فريق إعداد الدليل، 

بحيث يحقق الهدف املرجو منه في أبهى حلة وأسلم عبارة.
أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح تحت مظلة جامعة الفيوم الغراء.

أ.د/ محمد عي�سى سيد أحمد
نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث

أ.د/ خالد محمد عطاهللا
نائب رئيس الجامعة لشئون

التعليم والطالب
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الفصل األول
معلومات أساسية
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التعريف بمحافظة الفيوم

هــي إحــدى محافظــات مصــر، وعاصمتهــا مدينــة الفيــوم، تبلــغ املســاحة الكليــة للمحافظــة 
1,827 كيلومتــر مربــع،  وتعــداد الســكان 3,315,668 نســمة للعــام 2017)1(،  وتبعــد مــن 

العاصمــة مســافة 92 كــم جنــوب غــرب محافظــة القاهــرة.
تقــع املحافظــة فــي إقليــم شــمال الصعيــد الــذي يضــم ثــالث محافظــات، هــي: الفيــوم، بنــي 
ســويف، املنيــا. وتتوســط محافظــات مصــر الوســطى: الجيــزة، بنــي ســويف، املنيــا. تحيــط 
الصحــراء باملحافظــة مــن كل جانــب فيمــا عــدا جنوبهــا الشــرقي الــذي يتصــل بمحافظــة بنــي 
محميــة بحيــرة  أشــهرها:  تشــتهر الفيــوم بوجــود العديــد مــن األماكــن الطبيعيــة،  ســويف. 
قارون، محمية وادي الريان، محمية وادي الحيتان املسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، 
بجانــب مناخهــا املعتــدل وموقعهــا القريــب مــن العاصمــة، كذلــك تمتلــك مجموعــة متنوعــة 
مــن اآلثــار الفرعونيــة، والرومانيــة، والقبطيــة، واإلســالمية، ممــا أهلهــا لتكــون إحــدى قبــالت 

الجــذب الســياحي املصريــة.
تحتفل املحافظة بعيدها القومي يوم 15 مارس من كل عام، تخليًدا لوقفة شعب الفيوم 
ضــد االحتــالل اإلنجليــزي إبــان ثــورة 1919 بقيــادة حمــد باشــا الباســل، وُعــدَّ يــوم ثورتهــم فــي 

الخامــس عشــر مــن مــارس عيــًدا قومًيــا للمحافظة.
تعــد املحافظــة أكبــر واحــة طبيعيــة فــي مصــر؛ حيــث تمثــل منخفًضــا عميًقــا فــي الهضبــة 
الجيريــة للصحــراء الغربيــة، وهــي محاطــة بالصحــراء مــن كل جانــب عــدا الجنــوب الشــرقي، 
حيــث تتصــل بمحافظــة بنــي ســويف، وتلتقــي علــى أرضهــا البحيــرات، والعيــون، والخضــرة، 

والصحــراء لتمثــل صــورة طبيعيــة متنوعــة بجانــب مناخهــا املعتــدل طــوال العــام. 

1- http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8

%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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التعريف بالجامعة

تقــع جامعــة الفيــوم فــي قلــب مدينــة الفيــوم عاصمــة املحافظــة، ونظــًرا للزيــادة العدديــة 
الســكانية لإلقليــم، والعتبــارات اجتماعيــة، رؤي إنشــاء كليــات تخــدم أبنــاء اإلقليــم للحــد 
مــن ظاهــرة االغتــراب لاللتحــاق بكليــات خــارج الفيــوم، لذلــك عــرض املجتمــع املدنــي اإلســهام 
فــي إنشــاء هــذه الكليــات بالتبــرع واملشــاركة املجتمعيــة فــي تأسيســها، وتقــرر أن تتبنــى جامعــة 

القاهــرة إنشــاء الكليــات الجديــدة املقامــة بمدينــة الفيــوم وإدارتهــا. 

والعتبــارات مجتمعيــة ملحــة فــي منتصــف الســبعينيات مــن القــرن املا�ضــي، تقــرر أن تكــون 
البداية في إنشاء كلية التربية لتخريج املعلمين؛ حتى يكونوا نواة ودعًما ملدارس اإلقليم، مما 
يقلــل مــن فــرص اغتــراب الطــالب، وكــذا املعلميــن الذيــن يأتــون مــن خارجهــا، وعلــى ذلــك كان 
إنشــاء هــذه الكليــة هــو البدايــة والنــواة األولــى للصــرح التعليمــي لجامعــة الفيــوم القائــم حالًيــا 
علــى األرض. أعقــب ذلــك إنشــاء كليــة الزراعــة بغــرض خدمــة الرقعــة الزراعيــة التــي تتمتــع 
بهــا املحافظــة، والتــي تحتــاج مــن يوجــه مالكيهــا ويمدهــم بالســبل والطــرق الحديثــة للزراعــة 
والــري، وذلــك مــن خــالل أبنائهــم الذيــن ســوف يلتحقــون بهــذه الكليــة. أمــا كليــة الهندســة _ 
والتــي تعــد الضلــع الثالــث مــن املثلــث الذهبــي للتنميــة املجتمعيــة فــي املحافظــة_ فكانــت ثالــث 

هــذه الكليــات ألهميــة الصناعــة والتصنيــع ملحافظــة الفيــوم. 

فــرع لجامعــة القاهــرة يضــم كليــات  1981بإنشــاء  لســنة   587 صــدر القــرار الجمهــوري 
محافظتــي الفيــوم، وبنــى ســويف، ثــم اســتقلت كليــات فــرع الفيــوم عــن بنــي ســويف بصــدور 
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القــرار الجمهــوري 239 لســنة 1983، وظــل الفرعــان يتبعــان جامعــة القاهــرة، وضــم فــرع 
كليــة   ،)1976 )أنشــئت عــام  كليــة الزراعــة   ،)1975 )أنشــئت عــام  الفيــوم كليــة التربيــة 
الهندســة )أنشــئت عــام 1981(. ثــم صــدر القــرار الجمهــوري 84 لســنة 2005 بفصــل فــرع 
جامعة القاهرة بالفيوم عن جامعة القاهرة األم. وتضم جامعة الفيوم حالًيا عشرين كلية 
ومعهــًدا، إضافــة إلــى مركــز التعليــم اإللكترونــي املدمــج، ســيتم اســتعراضها فيمــا بعــد حســب 

تاريــخ املوافقــة علــى إنشــائها وبدايــة الدراســة بهــا.

يقــع الحــرم الجامعــي بحــي الجامعــة بمدينــة الفيــوم، وتبلــغ مســاحة الجامعــة371,000م2، 
الجامعــي  الحــرم  داخــل  الحدائــق  مســاحة  وتبلــغ  324,530م2،  املبانــي  مســاحة  وتبلــغ 

ونســبة الطالــب فــي املســاحة املبنيــة 18م2. 62,000م2، 

يوجد بداخل الحرم الجامعي مجموعة من الكليات واملعاهد؛ حيث يشمل مباني ومعامل 
والهندســة، والســياحة والفنــادق،  كليــات الزراعــة، والخدمــة االجتماعيــة، ودار العلــوم، 
والدارســات  البحــوث  ومعهــد  والحقــوق،  واملعلومــات،  والحاســبات  واآلداب،  والعلــوم، 
اإلستراتيجية لدول حوض النيل، باإلضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وفيه قاعة االحتفاالت 
الكبــرى، واملستشــفى الجامعــي، ومبنــى مركــز التعليــم اإللكترونــي املدمــج، واملكتبــة املركزيــة، 
واملطبعــة املركزيــة، ومبنــى الخدمــات الطالبيــة واإلداريــة، واإلســكان الطالبــي، ووحــدة إدارة 
املشــروعات، ومركــز بحــوث واستشــارات التنميــة. أمــا كليــات القطــاع الطبــي وكليــات أخــرى 

فتقــع خــارج الحــرم الجامعــي.
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شعار الجامعة

يتكون شعار جامعة الفيوم من:

نهر النيل العظيم بدلتاه، مكوًنا بداية كلمة الفيوم باإلنجليزية، كما يمثل املوقع الجغرافي 
طاقــة نــور علــى قبــة الجامعــة، ويحيــط ذلــك ســواقي الفيــوم الشــهيرة، ويرمــز اللــون األخضــر 
للخضــرة التــي تتمتــع بهــا واحــة الفيــوم، كمــا يرمــز اللــون األزرق مليــاه نهــر النيــل وبحيرتــي قارون 
والريــان، فــي تأكيــد علــى أن الفيــوم واحــة خضــراء وســط الصحــراء، وجامعتهــا مركــًزا للمعرفة 

واإلشــعاع الثقافــي، والحضــاري لكافــة أرجــاء املعمــورة.

خطتهــا  الفيــوم  جامعــة  تقــدم  املتالحقــة،  العامليــة  والتطــورات  املســتجدات  ضــوء  فــي 
عاقــدة العــزم علــى تحقيــق  إلــى املجتمــع الجامعــي،   ،)2021-2016( اإلســتراتيجية األولــى 
بهــدف املشــاركة اإليجابيــة، والفعالــة فــي خطــط التنميــة  نقلــة نوعيــة للتعليــم الجامعــي، 
االقتصاديــة املســتدامة، وتعزيــز قيــم االنتمــاء، والجــودة واملحاســبية، والحريــة األكاديميــة 
والشفافية، وعدم التمييز، وحقوق امللكية الفكرية، والتعليم مدى الحياة، في عصر يقوم 

واقتصــاد املعرفــة والتنافســية. وتكنولوجيــا املعلومــات،  علــى املعرفــة، 

، بدأ التحضير 
ً
وتأتي هذه الخطة اإلستراتيجية تتويًجا لعمل مضن وجاد، استمر عاًما كامال

لــه فــي يونيــو 2015، اشــترك فيــه كل األطــراف املعنيــة بالجامعــة، مــن قيــادات أكاديميــة، 
وأعضــاء هيئــة تدريــس، وإدارييــن، وطــالب، وممثليــن للســلطة التنفيذيــة، واملجتمــع املدنــي 

باألقاليــم، بهــدف: 
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الحوكمــة، 	  مفاهيــم  إطــار  فــي  بالجامعــة،  اإلداري  األداء  منظومــة  تطويــر 
العالــي. التعليــم  مؤسســات  جــودة  ومعاييــر  واالتصــال،  املعلومــات  وتكنولوجيــا 

تطويــر منظومــة األداء األكاديمــي بالجامعــة، وفًقــا للمســتجدات والتطــورات 	 
لتقديــم خدمــة متميــزة ملجتمــع الفيــوم،  العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة؛ 

واملجتمــع املصــري ككل.

تطويــر البرامــج الدراســية وأســاليب التعليــم والتعلــم، ونوعيــة الخريــج الــذي 	 
املعاييــر القوميــة األكاديميــة املرجعيــة،  تقدمــه الجامعــة للمجتمــع فــي ضــوء 
خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من املشروعات العمالقة، التي تتطلب 

فنييــن مؤهليــن فــي جميــع التخصصــات.

تقديم مستوى عاٍل من املهارة والكفاءة والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا 	 
وتضييــق الفجــوة القائمــة بيــن التعليــم والتدريــب واالحتياجــات  الحديثــة، 
الفعلية لسوق العمل املصري، والعربي، واإلقليمي، والدولي، في ضوء املعايير 

العامليــة واالتفاقيــات الدوليــة امللزمــة للــدول املوقعــة.

وضع إطار لتطوير املنظومة البحثية، وإنشاء كيانات متميزة للعلوم املتقدمة، 	 
والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية.

تعزيــز الشــراكة بيــن الجامعــة مــن ناحيــة واملؤسســات الحكوميــة، والخاصــة، 	 
واملجتمــع املدنــي، وأصحــاب األعمــال مــن ناحيــة أخــرى.
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مبنى إدارة الجامعة: •

يتكــون املبنــى مــن )32( غرفــة رئيســية، تشــمل: مكاتــب رئيــس الجامعــة، والنــواب، وأميــن 
عــام الجامعــة، وقاعــة االجتماعــات الرئيســية ملجلــس الجامعــة، وقاعــة االحتفــاالت 

الكبــرى، وغيرهــا مــن بعــض اإلدارات الرئيســية بالجامعــة.

املكتبة املركزية:  •

يعــد مبنــى املكتبــة املركزيــة نموذًجــا مصغــًرا ملكتبــة اإلســكندرية، وتبلــغ مســاحتها 1600 
م2، وتتكــون مــن الــدور األر�ضــي الــذي يحتــوي علــى قاعــة مؤتمــرات تتســع لـــ 400 مقعــد، 
وقاعــة كبــار الــزوار، وقاعــة للمركــز اإلعالمــي، وغرفــة تحكــم الكاميــرات، وغرفــة األمــن. 
الــدور األول وبــه مكتــب بــراءات االختــراع، وقاعــة ســفارة املعرفــة، ومكاتــب إداريــة 
ومخــازن، الــدور الثانــي وبــه معمــل الفهرســة اآلليــة للمكتبــة، وقاعــة للكتــب األجنبيــة، 
وتحتوي على 2411 كتاًبا أجنبًيا، الدور الثالث وبه قاعة للكتب العربية، وتحتوي على 
2572 كتاًبــا باللغــة العربيــة، واملكتبــة الرقميــة وبهــا 2695 رســالة ماجســتير ودكتــوراه، 

وقاعــة جامعــة الطفــل.

تهــدف املكتبــة الرقميــة إلــى ميكنــة إجــراءات العمــل فــي مكتبــات الجامعــة، وربــط تلــك 
املكتبــات مــن خــالل شــبكة الجامعــات املصريــة لبنــاء فهــرس موحــد ملقتنيــات تلــك 
املكتبــات، ممــا يســاعد علــى تعظيــم االســتفادة مــن خدماتهــا والقضــاء علــى التكــرار فــي 
املقتنيــات. ويســاعد بنــاء الفهــرس املوحــد علــى تحقيــق التوحيــد فــي إجــراءات العمــل بيــن 
املكتبــات فــي ضــوء املواصفــات واملعاييــر العامليــة، باإلضافــة إلــى التوحيــد فــي املكونــات 
املاديــة والبرمجيــة واعتمــاد سياســات موحــدة تســاعد علــى البرامــج التعاونيــة، مثــل: 

االقتنــاء التعاونــي، والفهرســة التعاونيــة، وتبــادل االســتعارة بيــن املكتبــات.
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قاعة االحتفاالت الكبرى: •

تبلــغ مســاحتها 1200 م2، وتتكــون مــن طابقيــن، وســعتها 800 كر�ضــي، مــزودة بأحــدث 
أجهــزة الصــوت، واإلضــاءة، والتكييــف املركــزي.

املدن الجامعية: •
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وتتكــون مــن أربعــة مبــان  طالــب وطالبــة،   4000 تســتوعب املــدن الجامعيــة حوالــي 
للطــالب، ومبنييــن للطالبــات، ويوجــد باملــدن الجامعيــة قاعــة أنشــطة طالبيــة للحفــالت 
والنــدوات، وقاعــات جيمنزيــم، ومكتبــة، وعــدد 2 كافيتريــا بمــدن الطلبــة والطالبــات، 
وعدد 6 نادى تكنولوجيا معلومات، ومنتدى الفنون والخط العربي، وملعب كرة قدم 

خما�ضــي بمــدن الطالبــات.

وتكــون اإلقامــة نظيــر رســوم شــهرية رمزيــة يســددها الطالــب فــي بدايــة كل شــهر ميــالدي، 
ويتــم توزيــع الطــالب علــى املبانــي والحجــرات وفًقــا للنظــم التــي تضعهــا إدارة املدينــة، 
ا طبًيا على 

ً
وتشمل اإلقامة تقديم تغذية عبر ثالث وجبات يومية، وتوفر املدينة إشراف

الطــالب، كمــا تســمح لهــم بممارســة النشــاط مــن خــالل لجــان األنشــطة املختلفــة. 

وحدة الطباعة والنشر: •

تــم إنشــاء املطبعــة املركزيــة عــام 1996 وتجهيزهــا بأحــداث معــدات وآالت الطباعــة، 
وبلغــت تكلفــة اإلنشــاء والتجهيــز خمســة مالييــن مــن الجنيهــات، وتقــوم املطبعــة بطباعــة 
باإلضافــة إلــى خدمــة القطــاع  واإلداريــة املختلفــة،  واملطبوعــات الجامعيــة،  الكتــب، 

األهلــي والحكومــي.

املركز الريا�سي واملالعب: •

يضــم املركــز صالــة للياقــة البدنيــة، وحمــام ســباحة، وملعــب كــرة اليــد، وكــرة الســلة، 
والكــرة الطائــرة، ومالعــب كــرة قــدم، وحلبــة مالكمــة ومصارعــة، وملعــب تنــس أر�ضــي، 
وصالة لألنشــطة الفنية واالجتماعية، باإلضافة إلى ملعب اســكواش، وامللعب الثالثي 
بكليــة التربيــة، وملعــب كــرة القــدم بالحــرم الجامعــي، وصــاالت اللياقــة البدنيــة بكليــات 

الخدمــة االجتماعيــة، والعلــوم، ودار العلــوم، والتربيــة، والتربيــة للطفولــة املبكــرة. 

مركز الخدمة العامة:  •

أن�ضــيء مركــز خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة عــام 2006، بهــدف التنســيق بيــن الوحــدات 
واملراكــز ذات الطابــع الخــاص بالجامعــة مــن أجــل تقديــم خدمــات للمجتمــع املحلــي. 
وحــدة البحــوث املجتمعيــة،  وحــدة تكافــؤ الفــرص،  وحــدة النصيحــة،  يضــم املركــز: 
وحدة رعاية ذوي اإلعاقة. ويعد تنظيم القوافل الطبية لرعاية فاقدي البصر من أهم 
إنجازات املركز، باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لذوى اإلعاقة من طالب الجامعة 

واألطفــال؛ لتدريبهــم علــى لغــة اإلشــارة، وطريقــة برايــل.
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مركــز بحــوث واستشــارات التنميــة التابــع لقطــاع خدمــة املجتمــع  •
وتنميــة البيئــة:

أن�ضــيء املركــز بمقت�ضــى القــرار الــوزاري )2( لســنة 2006 )وحــدة ذات طابــع خــاص( 
تتمتــع باالســتقالل املالــي واإلداري وفًقــا للوائــح والقوانيــن التــي تتيــح لــه ممارســة مهامــه 
البحثيــة واالستشــارية فــي املجــاالت التنمويــة املتعــددة، والتواصــل مــع املجتمــع املحلــي، 

واملســاهمة فــي حــل القضايــا اإلقليميــة والقوميــة.  

مركز جامعة الفيوم لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة:  •

يقــوم املركــز برعايــة الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة، وتوفيــر كافــة الوســائل التكنولوجيــة، 
واملعامــل لرعايــة املكفوفيــن، ومســاعدتهم، واالرتقــاء بمســتواهم التعليمــي والثقافــي، 
كمــا يقــوم املركــز بتقديــم خدماتــه لالرتقــاء باملجتمــع املحيــط فــي نطــاق املحافظــة مــن 

خــالل مــدارس النــور واألمــل، ومراكــز املعاقيــن.

مركز متابعة الخريجين: •

للخريجيــن،  وإتاحتهــا  الجامعــة،  كليــات  لخريجــي  بيانــات  قاعــدة  ببنــاء  املركــز  يقــوم 
ومؤسســات ســوق العمــل، وتنميــة مهــارات الخريجيــن وتطويرهــا لتناســب ســوق العمــل 
مــن خــالل عقــد الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة املتنوعــة، ممــا يســهم فــي الحصــول علــى 

الوظائــف املالئمــة، وتســويق خريجــي الجامعــة بمؤسســات ســوق العمــل املختلفــة.

وحدة إدارة املشروعات بجامعة الفيوم: •
تهــدف الوحــدة إلــى توفيــر الدعــم، ومتابعــة التنفيــذ، وتقييــم األداء ملشــروعات تطويــر 
التعليــم بالجامعــة، اإلعــالن والنشــر عــن مصــادر تمويــل املشــروعات املختلفــة، تقديــم 
التدريــب علــى كتابــة مقترحــات املشــروعات، تيســير فتــح قنــوات االتصــال الفعالــة بيــن 
الجامعــة والهيئــات العلميــة والجهــات املمولــة ذات العالقــة بمشــروعات تطويــر التعليــم 

العالــي محلًيــا ودولًيــا. وتضــم الوحــدة:

املركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات: •

هــو مركــز معتمــد دولًيــا لتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات بالجامعــة، 
ويعــد أحــد اآلليــات املهمــة فــي إحــداث عمليــة تطويــر  وتحديــث التعليــم العالــي بمصــر مــن 
خــالل تنميــة املــوارد البشــرية )أعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات الجامعيــة( وتبنــي برامــج 

التحديــث املســتمر.
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 مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي: •

أن�ضــيء مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي بجامعــة الفيــوم للمســاهمة فــي 
ضمــان جــودة العمليــة التعليميــة واإلداريــة بالجامعــة، وتحقيــق متطلبــات نظــم الجــودة 
ــا مــن الدعــم املقــدم مــن القيــادات الجامعيــة، واملتابعــة املســتمرة 

ً
واالعتمــاد، وانطالق

لكليات ومعاهد الجامعة، حصلت كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم وكلية التربية 
للطفولــة املبكــرة، وكليــة الحاســبات واملعلومــات علــى االعتمــاد مــن قبــل الهيئــة القوميــة 
لضمان جودة التعليم واالعتماد. وتستعد كل من كلية التربية، وكلية الزراعة، للتقدم 
بطلــب إلعــادة تقييمهــا مــرة أخــرى خــالل دورة التقــدم القادمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن 
مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط اإلســتراتيجي بالجامعــة يســعى أيًضــا إلــى تقديــم الدعــم 
الفنــي لباقــي كليــات الجامعــة، ومعاهدهــا، للمســاهمة فــي إعدادهــا علــى الجانــب املؤس�ضــي 
أو البرامــج التعليميــة منفــردة لتجهيــز متطلبــات التقــدم إلــى الهيئــة القوميــة لضمــان جودة 

التعليــم واالعتمــاد.

نظم وتكنولوجيا املعلومات: •

 البوابة اإللكترونية: «

تقــدم البوابــة اإللكترونيــة خدمــات للمجتمعيــن الجامعــي واملدنــي، وتأهيــل فريــق العمــل 
بمواقــع الجامعــات والكليــات علــى اســتخدام تقنيــات البوابــات اإللكترونيــة والقيــام 
بإدارتهــا، ووضــع اآلليــات الالزمــة التــي تضمــن ربــط وتكامــل البوابــة اإللكترونيــة مــع 
تطبيقــات نظــم املعلومــات اإلداريــة، واملكتبــات الرقميــة، والتعلــم اإللكترونــي، والتدريــب 
علــى تكنولوجيــا املعلومــات، والتكامــل مــع بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة، لتســهيل تقديــم 
خدماتها لزوار البوابة اإللكترونية باللغات: العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، مع توفير 
إحصائيات أساسية عن الجامعة، ونشر ثقافة ميكنة اإلدارة والتعامل من خالل البريد 

اإللكترونــي الجامعــي. 

 نظم املعلومات اإلدارية: «

يسعى نظم املعلومات اإلدارية إلى االستفادة من  قواعد البيانات والبرمجيات املختلفة 
املطبقــة فــي الجامعــات املصريــة وتطبيقهــا بجامعــة الفيــوم، وذلــك فــي جميــع مجــاالت 
العمــل، وإمكانيــة توفيــر إحصائيــات ودراســات مــن البيانــات املتاحــة بقواعــد البيانــات.
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 مشروع البنية التحتية لشبكة املعلومات: «

يعــد هــذا املشــروع العمــود الفقــري لعــدة مشــروعات أخــرى علــى مســتوى الجامعــة، مثــل: 
مشــروع تطويــر نظــم املعلومــات اإلداريــة، ودعــم اتخــاذ القــرار، ومشــروع تطويــر نظــم 
التعلــم اإللكترونــي، ومشــروع املكتبــة اإللكترونيــة والرقميــة، باإلضافــة إلــى مشــروع 
تنميــة الكــوادر البشــرية فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. ويهــدف املشــروع 
إلــى ربــط جامعــة الفيــوم بشــبكة الجامعــات املصريــة واملراكــز البحثيــة عــن طريــق شــبكة 
واحدة ذات سرعات عالية، ومن ثم ربطها بشبكة املعلومات الدولية، باإلضافة إلى نشر 
ثقافة تكنولوجيا املعلومات، وإنشاء بوابة إلكترونية للشبكة، وتطوير  وتنمية الكوادر 
البشــرية مــن خــالل مركــز تدريــب متميــز، وتطويــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

لخدمــة منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي مصــر وتطويرهــا.

 وحدة التعليم اإللكتروني: «

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى نشــر ثقافــة التعلــم اإللكترونــي وتعظيــم الفائــدة منــه، تهيئــة 
مجتمــع الجامعــة للتعامــل مــع املقــررات اإللكترونيــة، واكتســاب خبــرات فــي هــذا املجــال، 
إلــى جانــب تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس إلدارة املقــررات اإللكترونيــة، وتدريــب الطــالب 

وتشــجيعهم علــى اســتخدام هــذه املقــررات.

 التدريب على تكنولوجيا املعلومات: «

مهــارات  علــى  بالجامعــة  والعامليــن  واملعاونيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب  يتــم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتعظيم االســتفادة من اإلمكانات الحالية واملســتقبلية 
لهــذا املجــال، واالرتقــاء بمســتوى األداء فــي العمليــة التعليميــة، والبحثيــة، واإلداريــة 
بالجامعــات، باإلضافــة إلــى نشــر الوعــي بثقافــة »التدريــب علــى الحاســب اآللــي للجميــع«، 

لضمــان التطويــر املســتمر.

 وحدات الخدمات اإللكترونية بالكليات: «

الهــدف مــن إنشــاء وحــدات الخدمــات اإللكترونيــة داخــل كليــات الجامعــة هــو إحــداث 
تكامل بين مخرجات نظم تكنولوجيا املعلومات املقدمة مركزًيا والكليات، تقديم الدعم 
الفنــي للكليــات خاصــة فــي مجــال الشــبكات، نشــر أخبــار الكليــات علــى موقــع الجامعــة، 
متابعــة تحديــث البيانــات فــي نظــم املعلومــات اإلداريــة، متابعــة تفعيــل مقــررات الخدمات 

اإللكترونيــة وتحديثهــا.
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»  :ICDL  مركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

يضــم املركــز أربعــة معامــل بهــا 100 جهــاز حاســب آلــي، وينظــم دورات تدريبيــة، واختبــارات 
الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لكل من أعضاء املجتمع الجامعي 

واملجتمــع املحلــي.

مركز التدريب اإلقليمي لجامعة الفيوم:  •

يقــع املركــز علــى ســاحل بحيــرة قــارون علــى مســاحة 35 ألــف م2 )حوالــي ثمانيــة أفدنــة(، 
يضــم مركــًزا للتدريــب واإلرشــاد الســياحي، وقاعــة مؤتمــرات، وقاعــة تدريــب متعــددة 

األغــراض واألنشــطة، باإلضافــة إلــى مالعــب رياضيــة.

املستشفيات الجامعية: •

تبلــغ املســاحة الكليــة للمبنــى 20 ألــف م2 )أر�ضــي، وأربعــة أدوار علويــة( بإجمالــي تكلفــة 
1,5 مليون جنيٍه، وطاقة استيعابية قدرها 250 سريًرا. يوجد مبنى للمستشفى داخل 
الحــرم الجامعــي، بينمــا تقــع مستشــفى الباطنــة بكليــة الطــب خــارج الحــرم الجامعــي، 
وكذلــك تقــع مستشــفى نفيســة الحصــري بجــوار كليــة التربيــة، ووحــدة التأهيــل والعــالج 

الطبيعــي بجــوار نــادي املعلميــن، ووحــدة العــالج االقتصــادي بكليــة طــب األســنان.



م
عة الفيو

جام
ل 

دلي
م

 2018

25

مركز  تقويم الطالب واالمتحانات: •

يهدف املركز  إلى اعتماد آليات متطورة لتقويم أداء الطالب واالمتحانات تتفق ومعايير 
الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد، مثــل: صياغــة متطلبــات تقويــم 
الطــالب بنــاء علــى املواصفــات املطلوبــة للخريجيــن، إعــداد أســئلة املقــررات الدراســية فــي 
ضــوء نواتــج التعليــم املســتهدفة، تبنــي نظــم تقويــم للطــالب باســتخدام أســاليب تربويــة 
وتكنولوجيــة حديثــة، تطويــر آليــات تقويــم االمتحانــات، وإعــالن نتائجهــا، واســتثمارها فــي 

تطويــر وتحســين مخرجــات العمليــة التعليميــة بالكليــات.

مبنى الخدمات الطالبية واإلدارية: •

يتكــون مــن خمســة طوابــق تضــم معظــم اإلدارات والوحــدات اإلداريــة بالجامعــة بمــا فيهــا 
اإلدارة الطبيــة، وصيدليــة العامليــن بالجامعــة. 

مركز الخدمات الحكومية اإللكترونية:  •

يعــد مركــز الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة أول مركــز مــن نوعــه بالجامعــات املصريــة 
يقــوم بتقديــم كافــة الخدمــات الحكوميــة للجامعــة.

وحدات الخدمات الجماهيرية: •

هــذه الوحــدات موزعــة فــي أماكــن مختلفــة داخــل الحــرم الجامعــي، وتضــم: املستشــفى 
الجامعــي، إدارة خدمــة املواطنيــن، املكتــب اإللكترونــي للخدمــات الحكوميــة، مكتــب 

االتصــال البيئــي، مكتــب بريــد الجامعــة، فــرع البنــك األهلــي املصــري.
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الجودة في جامعة الفيوم
الكليات املعتمدة  •

كلية السياحة والفنادق
تــم اعتمــاد كليــة الســياحة والفنــادق مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم 

واالعتمــاد بتاريــخ 14/ 8/ 2016 
كلية العلوم

تم اعتماد كلية العلوم من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ 
 2017 /8 / 14

كلية التربية للطفولة املبكرة
تــم اعتمــاد كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضمــان جودة التعليم 

واالعتماد بتاريخ 30/ 7/ 2018 
كلية الحاسبات واملعلومات

تــم اعتمــاد كليــة الحاســبات واملعلومــات مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم 
واالعتمــاد بتاريــخ 28/ 2/ 2019

املعامل املعتمدة  •
1 – املعمل املركزي لتحليل التربة واملياه والنبات – كلية الزراعة 

  )ISO/IEC 17025( تم اعتماد املعمل دولًيا بتاريخ 6 / 12 / 2012 على أساس املواصفة
 )ILAC( وكذلــك )EGAC( حيــث حصــل املعمــل علــى شــهادة االعتمــاد الدولــي املوثقــة مــن

مــن الهيئــة الدوليــة لالعتمــاد.
2 – معامل كلية الهندسة ) ثالثة معامل ( :

معمل االنشاءات وخواص ومقاومة املواد بتاريخ 6 / 12 / 2012، طبًقا للمواصفة  «
.2005 : 17025

معمــل هندســة الطــرق واملــرور بتاريــخ 17/ 12/ 2015 طبًقــا للمواصفــة 17025 :  «
.2005

معمــل ميكانيــكا التربــة واألساســات، تــم تقييمــه طبقــا للمواصفــة الدوليــة فــي بعــض  «
االختبــارات امليكانيكيــة للتربــة )IEC/ISO 17025:2005( وحصــل علــى االعتمــاد. 

إصــدار رقــم ) 1 ( : 11 نوفمبــر 2016   صالحــة حتــى 10 نوفمبــر 2020.

الفندق التعليمي:
 بكلية السياحة حصل على: )ISO 9001:2008 ( بتاريخ 30 / 1 / 2017.

مدينة الطالبات: 
حصلت على شهادة األيزو 9001 : 2015 بتاريخ 5 / 8 / 2018 
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الفصل الثاني

جامعة الفيوم في أرقام
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مدخل:

إن جامعــة الفيوم-منــذ أن اضطلعــت بدورهــا العلمــي، واملعرفــي، والثقافــي، وخــالل مســيرة 
 على مراحل النمو والنهوض 

ً
العطاء-شكلت األرقام فيها مقياًسا واقعًيا، ومؤشًرا واضًحا داال

فــي بنيــة الجامعــة املؤسســية، وفاعليتهــا التعليميــة، ويســتطيع القــارئ أن يدرك-مــن خــالل 
الجــداول التالية-مــا تمتلكــه الجامعــة مــن إمكانــات، وقــدرات تــم تجســيدها فــي صــورة أرقــاٍم 

كاشــفة عــن واقــع متميــز. 

جدول )1(  كليات ومعاهد جامعة الفيوم في العام الدرا�سي 2018-2017
الكلية/ املعهدمالكلية/ املعهدم

الكليات
كلية الطب10كلية التربية1
كلية اآلداب11كلية الزراعة2
كلية الحاسبات واملعلومات12كلية الهندسة3
كلية التربية للطفولة املبكرة13كلية الخدمة االجتماعية4
كلية التمريض14كلية دار العلوم5
كلية طب األسنان15كلية العلوم6
كلية الصيدلة16كلية السياحة والفنادق7
كلية الحقوق17كلية التربية النوعية8
كلية التربية الرياضية18كلية األثار9

املعاهد واملراكز
معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل19
مركز التعليم االلكتروني املدمج21املعهد الفني للتمريض20

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل جــدول )1( وجــود تطــور ملحــوظ فــي عــدد الكليــات واملعاهــد التــي تضمهــا 
جامعــة الفيــوم، وذلــك مــن خــالل ســعي الجامعــة إلــى إنشــاء كليــات جديــدة تضيــف مزايــا 

تنافســية للجامعــة، وتحقــق اســتيعاًبا لكافــة قطاعــات املعرفــة.

جدول )2( بيان بأعداد الطالب املقيدين بجامعة الفيوم )2019/2018(

طالب الدرجة 
الجامعية األولى

الدراسات العليا

الدبلوم في 
التربية

الدبلوم 
في كليات 

أخرى

ماجستير 
علوم 
إنسانية

ماجستير 
علوم 
طبيعية

دكتوراه 
علوم 
إنسانية

دكتوراه  
علوم 
طبيعية

30820242447660121512491
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مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل جــدول )2( وجــود ازديــاد ملحــوظ فــي أعــداد طــالب الجامعــة فــي املرحلــة 
 عــن وجــود 

ً
الجامعيــة األولــى مرجــع ذلــك إلــى ســعي الجامعــة فــي إنشــاء كليــات جديــدة، فضــال

الخدمــة االجتماعيــة، والحقــوق، واآلداب، ودار العلــوم. مثــل:  كليــات كثيفــة العــدد، 
أمــا فيمــا يتصــل بقطــاع الدراســات العليــا فتتفــوق أعــداد طــالب دبلــوم التربيــة علــى مجمــل 
ويمكــن تفســير ازديــاد اإلقبــال علــى الدبلــوم التربــوي  أعــداد منســوبي الدراســات العليــا، 
ا ملزًمــا فــي التعاقــدات 

ً
كونــه املؤهــل للخريــج لســوق العمــل بمجــال التدريــس، ووضعــه شــرط

الخارجيــة.

جدول )3( بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة في الجامعة )2019/2018(

الجملة معيدم. مساعدالجملة مدرسأستاذ م.أستاذالفئة

2382727871297498453951األعداد

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببن من خالل جدول )3( أن:

إلــى الطــالب )30820( هــي )1(: )13.7( - 1 نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس ) 2248( 
وهــي نســبة جيــدة  تتســق مــع معاييــر الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم 
واالعتمــاد. حيــث إن النســبة املثلــى )50:1( وبالتالــي فــإن عــدد أعضــاء هيئــة 

التدريــس يتناســب مــع عــدد الطــالب.

نســبة أعضــاء الهيئــة املعاونــة )951( إلــى الطــالب )30820( هــي )1(: )4 ,32( وهــي - 2
نســبة ال تتســق مــع معاييــر الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد، 
حيــث إن النســبة املثلــى )1: 25( واألمــر يحتــاج إلــى تدخــل لزيــادة عــدد الهيئــة 

املعاونــة ليتناســب مــع الطــالب.

هــي- 3  )1297( هيئــة التدريــس  إلــى أعضــاء   )951( الهيئــة املعاونــة   نســبة أعضــاء 
)1 : 36 ,1( وهي نسبة جيدة.

جدول )4( بيان بأعداد العاملين بالجهاز اإلداري في الجامعة )2019/2018(
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مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل جـــــــــــــــــدول )4( أن إجمـــــــــــــــــــالي نســبة الجهــاز اإلداري )3594 ( إلــى الطـــــــــــــالب 
)30820( تبلــغ: )1: 57 ,8( وهــي نســبة  مالئمــة تماًمــا مــع حجــم الجامعــة وطبيعــة أنشــطتها، 
إال أنهــا تــدل علــى وجــود وفــرة فــي أعــداد الجهــاز اإلداري نســبة إلــى أعــداد الطــالب بمــا يزيــد عــن 

النســبة املرجعيــة للهيئــة، وهــي )1: 40(.

شكل )1( أعداد املقيدين بكليات الجامعة في العام الجامعي 2019/2018 والخريجين في العام 
الجامعي 2018/2017

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل شــكل )1( تزايــد أعــداد الطــالب املقيديــن بكليــات الجامعــة، وذلــك طبًقــا 
لتنامــي الطاقــة االســتيعابية لكليــات الجامعــة، وافتتــاح كليــات جديــدة، بمــا ســمح بقبــول 

طــالب جــدد، مثــل: كليتــي التربيــة الرياضيــة، الحقــوق.
كما يتبين تناسب أعداد خريجي الكليات مع أعداد املقبولين بها، فيظهر  استحواذ الكليات 
النظريــة )اآلداب ـ دار العلــوم ـ التربيــة ـ الخدمــة االجتماعيــة( علــى النصيــب األكبــر ألعــداد 

الخريجيــن لكونهــا كليــات كثيفــة العــدد.
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شكل )2(  أعداد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من كلية التربية في العام الجامعي 
)2018/2017(

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل شــكل )2( االحتفــاظ بتســجيل معــدالت مرتفعــة فــي أعــداد الحاصليــن علــى 
الدبلوم بكلية التربية، نظًرا لتزايد مستوى التحاق طالب الدراسات العليا ببرامج الدبلومات 
العامــة والتخصصيــة، وذلــك لالرتبــاط الوثيــق بيــن الحصــول علــى الدبلــوم التربــوي ودبلــوم 

التخصــص، وتوفــر فرصــة عمــل بقطــاع التدريــس داخلًيــا وخارجًيــا.

شكل )3( الدرجات واملجموعات النوعية للجهاز اإلداري بالجامعة عن عام 2018/2017
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مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل شــكل )3( انتظــام منحنــى التــدرج الوظيفــي ابتــداًء مــن الدرجــة السادســة، 
 إلــى نهايتــه فــي درجــة اإلدارة العليــا، ويتوســط قمــة الدالــة الحاصلــون علــى الدرجــة 

ً
وصــوال

الثالثة مع اختالف تصانيفهم بحسب املجموعات النوعية، ويمثل ذلك عنصر قوة يتمثل 
في عدم ازدحام السلم الوظيفي بأعداد كثيفة في درجاته العليا، الوفرة امللحوظة في أعداد 
جيــل الوســط الــذي يمثــل النــواة الصلبــة لعمــاد الجهــاز اإلداري، ويتــم إنجــاز  جــل األعمــال 

مــن خاللهــم.

شكل )4( بيان باإلجازات واإلعارات واملنح واملهمات العلمية واملؤتمرات والبعثات

 بكليات الجامعة في العام الجامعي )2019/2018(

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببن من خالل شكل )4( وجود معدالت رقمية مرتفعة في مشاركات الكليات العملية حيث 
جاءت كلية العلوم في املركز األول تلتها كلية الهندســة والطب واحتلت كلية الزراعة املركز 
الثالــث، وتأتــي  هــذه النســب متســقة مــع ارتفــاع عــدد املنــح املقدمــة، وأعــداد املســتفيدين 
مــن البعثــات، وذلــك مرجعــه للطبيعــة العمليــة لتلــك الكليــات، وتوفــر فــرص عمــل متميــزة 

ملنســوبيها علــى املســتويين الداخلــي والخارجــي.
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شكل )5( أعداد الحاصلين على الدكتوراه واملاجستير والدبلوم بكليات الجامعة في العام 34

الجامعي )2018/2017(

مؤشرات دراسة األرقام:
يتببــن مــن خــالل شــكل )5( وجــود تفــوق ملحــوظ بيــن أعــداد الحاصليــن علــى الدكتــوراه فــي 
الكليات النظرية مقارنة بنظيرتها من الكليات العلمية، يرجع ذلك إلى تزايد أعداد الخريجين 
والدارسين ببرامج الدراسات العليا بالكليات النظرية بخالف الكليات العملية، مع مالحظة 
تزايد أعداد الحاصلين على دبلوم التخصص في الدراسات العليا حيث جاءت كلية اآلداب 
فــي املركــز األول ملــا توفــره دبلومــات التخصــص بهــا مــن مزايــا تنافســية لخريجيهــا تســمح لهــم 
بفــرص متقدمــة فــي ســوق العمــل الخارجــي، كمــا حققــت كليــة الطــب نســبة مرتفعــة تلــت كلية 
اآلداب، وانفرد معهد حوض النيل باالقتصار على تسجيل الدراسين به في برنامج الدبلوم، 

دون توفــر درجتــي املاجســتير  والدكتــوراه.



الفصل الثالث

كليات الجامعة
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كليات الجامعة

مدخل:

لقــد بــدأت الدراســة بجامعــة الفيــوم عبــر ثــالث كليــات، هــي: كليــة التربيــة )أنشــئت 
عــام 1975(، كليــة الزراعــة )أنشــئت عــام 1976(، كليــة الهندســة )أنشــئت عــام 1981(، 
وقــد شــرعت الجامعــة- منــذ إنشــائها- فــي إنشــاء كليــات جديــدة لهــا، إلــى أن وصلــت حالًيــا 
، إضافة إلى مركز التعليم اإللكتروني املدمج، وقد مثلت تلك الكليات 

ً
عشرين كلية ومعهدا

واملعاهــد شــاهًدا علــى مراحــل تطــور الجامعــة.   
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كلية التربية

صــدر قــرار  رئيــس مجلــس الــوزراء )942( لســنة 1975بإنشــاء الكليــة، حيــث بــدأت الدراســة 
بهــا فــي العــام الجامعــي 1976/1975، وتقــع الكليــة خــارج الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:

الدراســة بكليــة التربيــة نظريــة وعمليــة، ومــدة الدراســة للحصــول علــى درجــة الليســانس فــي 
اآلداب والتربيــة، أو درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم والتربيــة، أربــع ســنوات جامعيــة.

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
التربية العام:

درجة البكالوريوس في العلوم والتربية	 
درجة الليسانس في اآلداب والتربية	 

التربية تعليم ابتدائي:
درجة البكالوريوس في العلوم والتربية	 
درجة الليسانس في اآلداب والتربية	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
الدبلوم العام في التربية.	 
الدبلوم املنهي في التربية.	 
الدبلوم الخاص في التربية.	 
دبلوم اآلثار الشرقية القديمة.	 
املاجستير  في التربية.	 
دكتوراه الفلسفة في التربية.	 
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كلية الزراعة

صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء )1142( لســنة 1976 بإنشــاء الكليــة، وبــدأت الدراســة بهــا 
اعتبــاًرا مــن العــام الجامعــي 1977/1976، وتقــع الكليــة داخــل الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:

الدراسة في الكلية عملية، ومدة الدراسة أربع سنوات جامعية، وتم تطبيق نظام الساعات 
املعتمدة من العام الدرا�ضي 2014/2013.

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:

درجتي املاجستير، ودكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية في تخصصات مختلفة.
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كلية الهندسة

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء )1142( عام 1976 بإنشاء الكلية حيث بدأت الدراسة بها 
في العام الجامعي 1983/1982، وتقع الكلية داخل الحرم الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
مــدة الدراســة بالكليــة خمــس ســنوات جامعيــة تبــدأ بإعــدادي هندســة يــدرس فيهــا الطالــب 
املواد التي تؤهله للتخصص، لغة الدراسة بالكلية هي العربية ماعدا بعض مقررات تدرس 

باللغــة اإلنجليزية.

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
 درجة البكالوريوس في الهندسة.

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
 دبلوم الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة في: )الهندسة املدنية/ الهندسة 	 

الكهربية/ الهندسة املعمارية/ هندسة الرياضيات والفيزيقا(.
املاجستير  في الهندسة.	 
املاجستير  في العلوم الهندسية.	 
دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية.	 
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كلية الخدمة االجتماعية

صــدر القــرار الجمهــوري )56( لســنة 1983 بإنشــاء الكليــة، وبــدأت الدراســة بهــا فــي العــام 
الجامعــي 1985/1984، وتقــع الكليــة داخــل الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:

 درجة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية.

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
دبلوم الدراسات العليا في تخصصات مختلفة	 
درجة املاجستير  في تخصصات مختلفة.	 
درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة.	 
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كلية دار العلوم

صــدر القــرار الجمهــوري )362( لســنة 1993 بإنشــاء كليــة الدراســات العربيــة واإلســالمية، 
ثــم صــدر القــرار الجمهــوري )470( لســنة 1999 بتعديــل املســمى إلــى كليــة دار العلــوم، حيــث 

بــدأت الدراســة بهــا فــي العــام الجامعــي 1990/1989، وتقــع الكليــة داخــل الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.  

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة الليسانس في تعليم العربية للناطقين بغيرها. 	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
دبلوم الدراسات العليا العام في اللغة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية.	 
الدبلوم املنهي في تخصصات مختلفة.	 
درجتي املاجستير  ودكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة.	 
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كلية العلوم

صدر القرار الجمهوري )23( لسنة 1995 بإنشاء الكلية، حيث بدأت الدراسة بها في العام 
الجامعي 1995/ 1996، وتقع الكلية داخل الحرم الجامعي.

تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ 14 / 8/ 
 2017

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أربع سنوات جامعية.

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في العلوم.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة الدبلوم في تخصصات مختلفة.	 
درجتي املاجستير  في العلوم ودكتوراه الفلسفة في العلوم في تخصصات مختلفة.	 
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كلية السياحة والفنادق

الكليــة اعتبــاًرا مــن العــام الجامعــي  بإنشــاء   1993 لســنة   362 صــدر القــرار الجمهــوري 
الجامعــي. الحــرم  داخــل  الكليــة  وتقــع   ،1995/1994

تــم اعتمــاد الكليــة مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد بتاريــخ 
 2016/8/14

نظام الدراسة بالكلية:
 مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق.	 

 الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصصات مختلفة.	 
درجتي املاجستير  ودكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة.	 
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كلية التربية النوعية

صــدر القــرار الجهــوري )329( بتاريــخ 10/1/ 1998 بضــم الكليــة إلــى جامعــة القاهــرة فــرع 
الفيــوم، وتقــع الكليــة خــارج الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في التربية النوعية.	 

 الدرجات العملية التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة الدبلوم الخاص في التربية النوعية.	 
درجة ماجستير  التربية النوعية في تخصصات مختلفة. 	 

درجة دكتوراه التربية النوعية في تخصصات مختلفة.	 
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كلية اآلثار

وبــدأت الدراســة بهــا فرًعــا  الكليــة،  بإنشــاء   2005 لســنة   )193( صــدر القــرار الجمهــوري 
لجامعــة القاهــرة فــي العــام الجامعــي 1995/1994، وتقــع الكليــة فــي خــارج الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.

 الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة الليسانس في اآلثار.	 

 الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدارسات العليا:
درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصصات مختلفة.	 
درجة املاجستير  في تخصصات مختلفة.	 
درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة.	 
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كلية الطب

صــدر القــرار الجمهــوري )193( لســنة 2005 بإنشــاء الكليــة، وتــم تحويــل الطــالب امللتحقيــن 
بكليــة طــب جامعــة القاهــرة مــن أبنــاء الفيــوم واملقبوليــن فــي العــام الجامعــي 1996/1995 إلــى 

كليــة الطــب بجامعــة الفيــوم، وتقــع الكليــة خــارج الحــرم الجامعي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مــدة الدراســة بالكليــة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي الطــب والجراحــة ســت ســنوات، علــى أن 
يؤدي الخريجون خاللها سنة تدريبية إجبارية )امتياز( تحت إشراف الكلية في املستشفيات 

التابعة لجامعة الفيوم، وذلك قبل مزاولة املهنة. 

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية للدرجة الجامعية األولى : 
درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.	 

الدرجات العملية التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة املاجستير في العلوم الطبية في تخصصات مختلفة. 	 
درجة الدكتوراه في العلوم الطبية في تخصصات مختلفة.	 
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كلية اآلداب

صــدر القــرار الجمهــوري )129( لســنة 2006 بإنشــاء الكليــة، حيــث بــدأت الدراســة بهــا العــام 
الجامعــي 2007/2006، وتقــع الكليــة فــي داخــل الحــرم الجامعــي.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة الليسانس في اآلداب.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصصات مختلفة.	 
درجتي املاجستير  ودكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة.	 
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كلية الحاسبات واملعلومات

صــدر القــرار الجمهــوري )267( لســنة 2006 بإنشــاء الكليــة، حيــث بــدأت الدراســة بهــا فــي 
العــام الجامعــي 2007/2006، وتقــع الكليــة داخــل الحــرم الجامعــي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في الحاسبات واملعلومات	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
دبلوم الدراسات العليا في علوم الحاسب في تخصصات مختلفة.	 
درجة املاجستير  في تخصصات مختلفة.	 
درجة دكتوراه الفلسفة في تخصصات مختلفة.	 
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كلية التربية للطفولة املبكرة

صــدر القــرار الجمهــوري )267( لســنة 2006 بإنشــاء الكليــة، حيــث بــدأت الدراســة بهــا العــام 
الجامعــي 2007/2006، وتقــع الكليــة خــارج الحــرم الجامعــي.

تــم اعتمــاد الكليــة مــن قبــل الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد بتاريــخ 
.2018/7/30

نظام الدراسة بالكلية:
 مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات جامعية. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في الدرجة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في التربية )للطفولة املبكرة(.	 

الدرجات التي تمنحها الكلية في مرحلة الدراسات العليا:
درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصصات مختلفة.	 
 	. درجة املاجستير  في التربية للطفولة املبكرة 
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة املبكرة. 	 



م
عة الفيو

جام
ل 

دلي
م

 2018

51

كلية التمريض

صدر القرار الجمهوري )370( لسنة 2009 بإنشاء الكلية، وتقع الكلية حالًيا داخل الحرم 
الجامعي.

نظام الدراسة بالكلية:
مــدة الدراســة بالكليــة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي التمريــض أربــع ســنوات جامعيــة، علــى 
أن يــؤدي الخريجــون ســنة تدريبيــة إجباريــة )امتيــاز( تحــت إشــراف الكليــة فــي املستشــفيات 

التابعــة لجامعــة الفيــوم، وذلــك قبــل مزاولــة املهنــة. 

الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في علوم التمريض.	 
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كلية طب األسنان

صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء )277( لســنة 2013 بإنشــاء الكليــة، وتقــع الكليــة خــارج 
الحــرم الجامعــي. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات جامعية .

 الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان. 	 
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كلية الصيدلة

صــدر قــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1596 لســنة 2015 بإنشــاء كليــة الصيدلــة 
بجامعــة الفيــوم، وتقــع الكليــة خــارج الحــرم الجامعــي فــي املجمــع الطبــي بجــوار كليــات الطــب 

والتمريــض وطــب األســنان. 

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات جامعية.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية : 
درجة البكالوريوس في الصيدلة	 
درجة البكالوريوس في الصيدلة )الصيدلة اإلكلينيكية(	 
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كلية الحقوق

صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء )819( لســنة 2017 بإنشــاء الكليــة، وتقــع الكليــة داخــل 
الحــرم الجامعــي. وبــدأت الدراســة بالكليــة فــي العــام الجامعــي 2018/2017.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.

 الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة الليسانس في القانون. 	 
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كلية التربية الرياضية

صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )364( بتاريــخ 2007/9/19 بإنشــاء الكليــة، وتقــع الكليــة خــارج 
الحــرم الجامعــي. وبــدأت الدراســة بالكليــة فــي العــام الجامعــي 2018/2017.

نظام الدراسة بالكلية:
مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات جامعية.

 الدرجات التي تمنحها الكلية في املرحلة الجامعية األولى:
درجة البكالوريوس في التربية الرياضية. 	 
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معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل 

صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء )628( لســنة 2013 بإنشــاء املعهــد، وبــدأت الدراســة بــه 
عــام 2015/2014، ويقــع املعهــد داخــل الحــرم الجامعــي. 

نظام الدراسة باملعهد والدرجات العلمية التي يمنحها في مرحلة الدراسات العليا:

يتبع املعهد نظام الساعات املعتمدة، ويمنح املعهد الدرجات العلمية 
التالية: 

دبلوم نظم املعلومات الجغرافية. 	 
دبلوم إدارة املستشفيات والخدمات الصحية. 	 
دبلوم السكان واملوارد االقتصادية. 	 
دبلوم التنمية الزراعية واألمن الغذائي.	 
املاجستير املنهي في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين باللغتين العربية 	 

واإلنجليزية.
املاجستير املنهي في املحاسبة.	 
الدكتوراه املهنية في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين باللغتين العربية 	 

واإلنجليزية. 
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املعهد الفني للتمريض

بــه  الدراســة  وبــدأت  املعهــد،  بإنشــاء   1996 لســنة   )316( الجمهــوري  القــرار  صــدر 
الجامعــي. الحــرم  خــارج  املعهــد  ويقــع   ،1997/1996

نظام الدراسة باملعهد:
مدة الدراسة باملعهد سنتان يمنح بعدها الخريج درجة دبلوم في التمريض، ويقبل املعهد 

خريجي الثانوية العامة شعبة علوم، باإلضافة إلى خريجي املدارس الثانوية للتمريض.

الدرجات التي يمنحها املعهد في املرحلة الجامعية األولى:
درجة دبلوم املعهد الفني للتمريض. 	 
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ا( 
ً
مركز التعليم اإللكتروني املدمج )التعليم املفتوح سابق

يعــد نظــام التعليــم اإللكترونــي املدمــج بجامعــة الفيــوم أحــد الطــرق التــي تمثــل فرصــة فريــدة 
ويعتمــد  لتحقيــق تطلعــات عديــد مــن الدارســين الراغبيــن فــي تنميــة معارفهــم ومهاراتهــم. 
نظــام التعليــم اإللكترونــي املدمــج علــى حريــة الــدارس فــي اختيــار البرامــج واملقــررات الدراســية 

املناســبة لــه.

نشأة املركز:
صدر القرار الوزاري 24 بتاريخ 2006/1/8 باملوافقة على بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس 
الرعايــة االجتماعيــة بكليــة الخدمــة االجتماعيــة، أعقــب ذلــك صــدور القــرار الــوزاري 45 
بــدء  باملوافقــة علــى   ،2007/8/27 بتاريــخ   2560 الــوزاري  والقــرار   ،2007/3/8 بتاريــخ 

الدراســة بباقــي برامــج مركــز التعليــم املفتــوح.

 أهداف املركز:
ويســاهم فــي تنميــة  يتيــح املركــز فرًصــا مميــزة للتعليــم أمــام قطاعــات املجتمــع املختلفــة، 

بالدولــة. بالقطاعــات املختلفــة  العامليــن  وتحديــث مهــارات وقــدرات 
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الفصل الرابع

المراكز المتخصصة
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المراكز المتخصصة

مدخل:

تمثــل املراكــز املتخصصــة جســور تواصــل بيــن الجامعــة، ومحيطهــا املجتمعــي، عبــر مــا تقدمــه 
تلك املراكز من خدمات، واستشــارات تســهم بشــكل فاعل في  إبراز الدور الثقافي، والخدمي 
لجامعــة الفيــوم، يضــاف إلــى ذلــك الــدور التنمــوي الــذي تضطلــع بــه املراكــز املتخصصــة، 
وأثــره اإليجابــي فــي رفــع كفــاءة منســوبي الجامعــة، ومســتفيدي تلــك الخدمــات، وقــد حرصــت 
الجامعــة علــى إنشــاء وتطويــر العديــد مــن املراكــز املتخصصــة بمــا يضيــف لهــا مزايــا تنافســية 

تؤســس ملوقــع متقــدم ضمــن مؤسســات التعليــم العالــي بمصرنــا الحبيبــة. 

مركز بحوث واستشارات التنمية: 

مقره: مبنى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل.

الغــرض مــن اإلنشــاء: أن يكــون »بيــت الخبــرة« الــذي يســتثمر ويوظــف القــدرات العلميــة 
والبحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، واإلمكانــات واملــوارد املعمليــة املتوفــرة بالجامعــة، لربــط 
الجامعــة بالصناعــة وبأجهــزة الدولــة التنفيذيــة، لتفعيــل مخاطبــة قضايــا التنميــة بكافــة 

أبعادهــا التكنولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية.

يهــدف املركــز إلــى: توفيــر الخدمــات االستشــارية للجهــات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع 
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الخــاص فــي الصناعــة والخدمــات، وخلــق إطــار دائــم يمكــن مــن خاللــه دعــم وتوجيــه البحــوث 
التطبيقية، وإتمام املشروعات التعاقدية للبحوث التطبيقية التي تساهم في نقل وتوطين 
التكنولوجيــا املتقدمــة لرفــع القــدرة املعرفيــة التنافســية للجهــات املســتفيدة، وتفعيــل 
دور الجامعــة فــي دفــع عجلــة التنميــة وتحديــث الصناعــة والخدمــات، ودعــم الصناعــات 
الصغيــرة واملتوســطة مــن خــالل تقديــم املشــورة املتخصصــة، ودراســات الجــدوى الفنيــة 
واالقتصاديــة، وإعــداد الخطــط التســويقية، وتوفيــر كافــة املعلومــات وتحليلهــا فــي مختلــف 

األنشــطة واملجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة.

مركز حضارة وتراث الفيوم:

مقره: مبنى كلية اآلثار الجديد.

الغــرض مــن اإلنشــاء: الحفــاظ علــى تــراث الفيــوم املــادي وغيــر املــادي، وحســن إدارة وتطويــر 
وتســويق مقومــات التــراث الفيومــي الحضــاري املتنــوع واملتميــز لالســتفادة منــه فــي تنشــيط 
أنمــاط ســياحية، غيــر تقليديــة واســتغالل التــراث الحضــاري باملحافظــة كأداة مهمــة للتنميــة 

املســتدامة.

يهــدف املركــز إلــى: توثيــق التــراث الحضــاري ملجتمــع الفيــوم، والتعريــف بمقوماتــه وحســن 
إدارتها، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية، ورفع 
مســتوى الوعــي الثقافــي لطــالب الجامعــة، وعقــد دورات تدريبيــة وتدريســية فــي مجــال التــراث 
الحضــاري، وإقامــة مكتبــة خاصــة لتجميــع كافــة البيانــات والدراســات القديمــة والحديثــة 
عن التراث الحضاري، وإقامة املؤتمرات واملهرجانات واملعارض الثقافية والتراثية، وتنفيذ 

مشــروعات بحثيــة تهــدف إلــى توثيــق التــراث الحضــاري داخــل وخــارج الفيــوم.

مركز املسكوكات اإلسالمية – مصر: 

مقره: مبنى كلية اآلثار الجديد.

الغــرض مــن اإلنشــاء: يعــد املركــز الوحيــد علــى مســتوى العالــم العربــي واإلســالمي والشــرق 
األوســط الــذي يهتــم بجمــع ودراســة املســكوكات اإلســالمية.

يهــدف املركــز إلــى:  جمــع مجموعــات املســكوكات اإلســالمية ،والصنــج واملكاييــل املحفوظــة فــي 
املتاحــف و املؤسســات املصريــة فــي مؤسســة علميــة واحــدة ومتخصصــة بالتعــاون مــع وزارة 
اآلثــار املصريــة، وكــذا أصحــاب املجموعــات الخاصــة فــي مصــر وغيرهــا، كمــا يهتــم بالحفــاظ 
علــى هــذه املســكوكات، كذلــك القيــام بالدراســات واألبحــاث املتعلقــة بمجــال املســكوكات 

اإلســالمية، ودراســة منظومــات إدارة املصــارف فــي العصــر اإلســالمي.
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مركز بحوث وصيانة اآلثار: 

مقره: مبنى كلية اآلثار الجديد.

يهــدف املركــز إلــى:  إجــراء الدراســات الخاصــة بترميــم وصيانــة اآلثــار ومقتنيــات املتاحــف 
وتنفيذ أعمال الترميم والصيانة لآلثار الثابتة ومقتنيات املتاحف، واإلشراف على التنفيذ 
كجهــة استشــارية، وعقــد دورات تدريبيــة، وتقديــم االستشــارات العلميــة، وعقــد املؤتمــرات 

الدوليــة فــي مجــال ترميــم وصيانــة اآلثــار.

مركز جامعة الفيوم للغات والترجمة:

مقره: مبنى كلية التربية.

الغــرض مــن اإلنشــاء: تنميــة وتطويــر قطــاع تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة بمــا يشــتمل عليــه مــن 
مهــارات التحــدث واالســتماع والقــراءة والكتابــة ليغــدو أكثــر قــدرة علــى تخريــج طــالب مؤهليــن 

قادريــن علــى املنافســة فــي ســوق العمــل.

يهــدف املركــز إلــى: تنميــة مهــارات املتحدثيــن باللغــة العربيــة، وإعــداد الطــالب الراغبيــن 
فــي دراســة اللغــة اإلنجليزيــة عبــر برامــج متخصصــة، وإعــداد كــوادر مؤهلــة تســتطيع تحــدث 
اللغــة اإلنجليزيــة بطالقــة، ومســاعدة وتشــجيع الطــالب وإيجــاد الرغبــة لديهــم لتحــدث اللغــة 
األبحــاث،  وملخصــات  العلميــة،  واملنشــورات  الرســائل،  وترجمــة  ومراجعــة  اإلنجليزيــة، 

والشــهادات العلميــة.

مركز متابعة  الخرجين: 

مقره: مبنى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل.

الغــرض مــن اإلنشــاء: التواصــل مــع خريجــي الجامعــة ومتابعتهــم، وتقديــم الخدمــات التــي 
ــي مهاراتهــم، وتؤهلهــم لســوق العمــل، والتواصــل الفعــال مــع جهــات العمــل ومؤسســات  تنّمِ

املجتمــع املدنــي، بهــدف معرفــة احتياجــات ســوق العمــل والفــرص املتاحــة.

يهدف املركز إلى: إحداث تواصل دائم وفعال للخريجين مع الجامعة وكلياتها، وبناء قاعدة 
بيانات للخريجين، وأخرى تكشف حاجات سوق العمل وفرص العمل املتاحة، كما يهدف 
املركز إلى تنمية وتطوير مهارات الخريجين لتتناسب وسوق العمل، وتعزيز قنوات االتصال 
مــع املؤسســات املعنيــة، مــن خــالل إقامــة ملتقيــات توظيــف دوريــة، وإصــدار نشــرات لتزويــد 
الخريجيــن بالجديــد فــي مجــال تخصصاتهــم، وعقــد بروتوكــوالت تعــاون، وإجــراء الدراســات 

االســتطالعية، وإشــراك الخريجين في األنشــطة الجامعية من ندوات ولقاءات. 
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مركز األزمات والكوارث:

مقره: مبنى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل.

الغــرض مــن اإلنشــاء: تحقيــق أعلــى قــدر مــن األمــان فــي موقــع العمــل مــن خــالل نشــر ثقافــة 
التعامل مع األزمات والسيطرة عليها قبل حدوثها أو التقليل من حدة آثارها واتخاذ القرارات 

املناســبة حيالها.

يهــدف املركــز إلــى:  نشــر ثقافــة إدارة األزمــات، واكتشــاف إشــارات اإلنــذار املبكــر لهــا، وتقديــم 
النصائــح واإلرشــادات للتعامــل معهــا، والتعريــف بــدورة حيــاة األزمــة، وكيفيــة التدخــل، 
وتوفيــر األمــن والســالمة للعامليــن بالجامعــة، مــن خــالل تأميــن مبانــي الجامعــة ضــد الحرائــق 

واألزمــات والكــوارث، وتحقيــق معاييــر األمــن والســالمة.

مركز الخدمة العامة:

مقره: مبنى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل.

الغــرض مــن اإلنشــاء: رفــع الكفــاءة التعليميــة والثقافيــة والفنيــة للطــالب، وأبنــاء محافظــة 
الفيــوم، والهيئــات املختلفــة مــن خــالل تقديــم دورات تدريبيــة وتعليميــة فــي كل املجــاالت 

يشــرف عليهــا أســاتذة متخصصــون.

يهدف املركز إلى:  التنسيق بين الوحدات واملراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة ومؤسسات 
املجتمع، وتسويق الخدمات الجامعية، وتنظيم دورات تدريبية ودراسية متقدمة ملواجهة 
احتياجات الهيئات واألفراد، ورفع كفاءة العاملين في املجاالت املختلفة، وتنظيم دراسات 
حــرة فــي مياديــن املعرفــة املختلفــة، والعمــل علــى نشــر الثقافــة القوميــة بيــن املواطنيــن، 
وإتاحــة الفرصــة الســتفادة املواطنيــن مــن إمكانيــات الجامعــة ومرافقهــا فــي مختلــف املجــاالت 

الرياضيــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، والفنيــة .

مركز رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة:

مقره: مبنى كلية اآلداب.

الغــرض مــن اإلنشــاء: املســاهمة بــدور فعــال فــي تقديــم الرعايــة الخاصــة لــذوى اإلعاقــة مــن 
النواحي التعليمية، والثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، وتسهيل الخدمات 
التــي تمكنهــم مــن صنــع مســتقبلهم، واإلســهام اإليجابــي فــي تحقيــق التطــور ضمــن حركــة 

املجتمــع، وترســيخ حقهــم فــي التمتــع بثمراتــه.

يهــدف املركــز إلــى:  املســاهمة فــي خدمــة املجتمــع ورعايــة أبنائــه مــن ذوي اإلعاقــة، وتقديــم 
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الخدمــات التعليميــة املميــزة لهــم، وتوفيــر الدعــم الفنــي املناســب، وتقديــم املشــورة الفنيــة 
بمجــاالت األنشــطة التنمويــة، والتعليميــة، والتوظيفيــة، والحقوقيــة للفئــات مــن ذوي 
اإلعاقــة، وإقامــة املؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل املرتبطــة بمجــال ذوي اإلعاقــة، وتنظيــم 
الــدورات التدريبيــة لــذوى اإلعاقــة لتأهليهــم لســوق العمــل، واملســاهمة فــي رعايتهــم رعايــة 
صحيــة، واالهتمــام باملتميزيــن واملبدعيــن منهــم، وتوثيــق الروابــط بيــن الجامعــة واملؤسســات 
الحكوميــة واملنظمــات والجمعيــات األهليــة واالتحــادات والهيئــات الدوليــة التــي تخــدم هــذه 

الفئــة مــن ذوي اإلعاقــة.

كما ينظم املركز دورات تدريبية للراغبين في فهم والتعامل مع لغة اإلشارة لسهولة التعامل 
مع هذه الفئة وتقديم الدعم الالزم لها.

مركز الخدمات الحكومية اإللكترونية:  

مقره: مبنى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل.

يهدف املركز إلى:  إتاحة الخدمات الحكومية اإللكترونية ملنسوبي الجامعة، وتوفير الوقت 
والجهــد علــى أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن والطــالب فــي اســتخراج شــهادات امليــالد، 
وبطاقــات الرقــم القومــي، وغيرهــا مــن الخدمــات الحكوميــة األخــرى، مــن خــالل التواصــل مــع 

الجهــات الحكوميــة األخــرى التــي تقــدم خدمــات ألســرة الجامعــة.

مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم:

مقره: مبنى معهد كلية السياحة والفنادق.

يهــدف املركــز إلــى:  تســويق خدمــات الكليــات واملعاهــد واملراكــز  والوحــدات ذات الطابــع 
الخــاص، والبرامــج التعليميــة، وخاصــة املميــزة والخاصــة والدراســات العليــا، وإمكانيــات 
وقــدرات جامعــة الفيــوم بمــا يعــزز ويعظــم االســتفادة االقتصاديــة كخطــوة تجــاه تحقيــق 
االكتفاء الذاتي، وإيجاد سبل تنسيق بين املراكز والوحدات املتخصصة القائمة في كليات 
الجامعــة بعضهــا بعًضــا مــع املســتفيدين وأصحــاب األعمــال خــارج الجامعــة فيمــا يتعلــق 
باألنشــطة املشــتركة التــي يمكــن تنظيمهــا، كاملعــارض، والنــدوات، واملؤتمــرات، للتعريــف 
بمخرجاتهــم، وتصميــم خطــط ودراســات تســويقية وبحثيــة للترويــج واإلعــالن عــن خدمــات 
و منتجــات الجامعــة بيــن العمــالء املهتميــن بالتعــاون مــع غــرف التجــارة واتحــاد الصناعــات 
والتجمعــات النقابيــة وأصحــاب األعمــال، وإعــداد وتنفيــذ خطــط لبحــوث التســويق للتعــرف 
علــى فئــات العمــالء الجــدد وآرائهــم بخصــوص خدمــات املراكــز وتقديــم الــرأي الفنــي واإلداري 
إلدارة املراكــز لتعديــل بعــض األنشــطة بمــا يتفــق مــع االحتياجــات املجتمعيــة والتنســيق مــع 
هــذه املراكــز مــن واقــع نتائــج األبحــاث التســويقية ، والتســويق لجامعــة الفيــوم كبيــت خبــرة 
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فــي جميــع التخصصــات واملجــاالت لــدى شــركات األعمــال الخــاص والعــام وشــركات املقــاوالت 
وأصحــاب املنشــآت وخالفــه، والتنســيق واإلعــداد مــع الجهــات التســويقية وإدارة املعــارض 
واملؤتمــرات التــي ترغــب فــي تنظيــم مؤتمــرات أو معــارض أو حفــالت أو ورش عمــل داخــل 
الجامعــة أو بالتنســيق معهــا، وتحديــد احتياجــات املجتمــع املحلــي ســواء مــن حيــث مســتوى 

الخريجيــن أو الخدمــات املطلوبــة لكــي تســتطيع الجامعــة توفيرهــا مســتقبال.

وحدة املركبات:

مقرها: مبنى الخدمات الطالبية.

تهــدف الوحــدة إلــى:  توفيــر وســائل النقــل املناســبة ألعضــاء هيئــة التدريــس املقيميــن خــارج 
محافظــة الفيــوم، ونقــل أعضــاء هيئــة التدريــس املنتدبيــن للجامعــة مــن الخــارج، وتوفيــر 

وســائل نقــل مناســبة لخدمــة العمليــة التعليميــة واألنشــطة الطالبيــة بالجامعــة.

وحدة الطباعة والنشر:

مقرها: مبنى مطبعة الجامعة.

تهدف الوحدة إلى:  تقديم خدمات الطباعة والنشر الخاصة بإدارة الجامعة وجميع كلياتها، 
وإفــادة الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس واملجتمــع الخارجــي بمــا تقدمــه الوحــدة مــن خدمــات 
طباعيــة، والتقــدم ألعمــال العطــاءات واملناقصــات الخاصــة بأعمــال الطباعــة والنشــر وفًقــا 
للوائــح والقوانيــن املنظمــة لذلــك، واملشــاركة الفعالــة فــي تســهيل وتحســين عمليــة التعليــم 
والتعلم في الجامعة من خالل تقديم الدعم اللوجيستي غير املباشر والذى يساهم بصورة 
واضحــة فــي هــذه العمليــة ونوعيــة املطبوعــات العلميــة، كمــا تقــوم الوحــدة بطباعــة جميــع 
نماذج الطالب والشئون األكاديمية، واالنسجام مع خطة الجامعة في الشراكة املجتمعية 
مــن خــالل تقديــم خدمــات الطباعــة والتدريــب لطــالب مــن األقســام التــي تهتــم بالطباعــة 
والنشــر، كذلــك تقــوم الوحــدة بتســهيل ودعــم العمليــة اإلداريــة بالجامعــة مــن خــالل طباعــة 
وتحريــر األوراق الرســمية وإصــدار النشــرات التعليميــة واإلداريــة وتســهيل وصولهــا ونشــرها، 
وكذلــك املســاهمة الفعالــة فــي إثــراء العمليــة التعليميــة مــن خــالل طباعــة الكتــب الجامعيــة 

املؤلفــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس وطباعــة املجــالت العلميــة.
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الفصل الخامس

إدارات الجامعة
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مدخل:
تتميــز جامعــة الفيــوم بوجــود كيــان مؤس�ضــي يلبــي احتياجــات الجامعــة الحاليــة، ويســعى 
لتحقيــق طموحاتهــا املســتقبلية، ســاعد فــي ذلــك بنيــان الهيــكل التنظيمــي للجامعــة، حيــث 
جــاء واضــح املعالــم، مبيًنــا فيــه االختصاصــات، واملهــام الوظيفيــة لــكل إدارة، وموقعهــا فــي 

إطــار منظومــة العمــل، بمــا يحقــق الدقــة فــي األداء، والســرعة فــي اإلنجــاز.
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الهيكل اإلداري للجامعة
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إدارات الجامعة

: اإلدارات التابعة لقطاع األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة
ً

أوال

اإلدارة العامة ملكتب رئيس الجامعة:

خدمــة  مكتــب  وتضــم  الجامعــة،  رئيــس  الدكتــور/  األســتاذ  الســيد  اإلدارة  هــذه  تتبــع 
فــي: وضــع نظــام ملتابعــة كافــة  مواطنيــن، مكتــب املتابعــة، وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة 
أنــواع املوضوعــات الــواردة أو املحالــة ملكتــب رئيــس الجامعــة، وإبــداء الــرأي بشــأنها بمــا 
يكفــل ســرعة إنجــاز املوضوعــات وفًقــا للقواعــد املقــررة والتوقيتــات املناســبة، وتدويــن 
الالزمــة  االتصــاالت  وإجــراء  ورودهــا،  فــور  ومتابعاتهــا  والســريعة  العاجلــة  املوضوعــات 
الجامعــة  رئيــس  بمكتــب  العامــة  اإلدارة  داخــل  ســواء  واملختصــة  املعنيــة  اإلدارات  مــع 
كافــة  واتخــاذ  منهــا  االنتهــاء  وحتــى  الدراســة  محــل  املوضوعــات  ســير  ملتابعــة  خارجهــا  أو 
اإلجــراءات الالزمــة، اإلشــراف علــى األعمــال ومتابعــة التعليمــات واألوامــر واملوضوعــات 
الصــادرة مــن رئيــس الجامعــة، وإعــداد املوضوعــات والقــرارات التــي يطلبهــا رئيــس الجامعــة 
وإبالغهــا للوحــدات املتخصصــة فــي التوقيتــات املناســبة، طلــب البيانــات املختلفــة مــن كافــة 
أجهــزة الجامعــة التــي قــد يحتاجهــا األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة عنــد اتخــاذ القــرارات.

اإلدارة العامة للشئون القانونية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ رئيــس الجامعــة، وتتبعهــا اإلدارات التاليــة: إدارة 
القضايــا والحجــز اإلداري، إدارة الفتــاوى والعقــود، إدارة التحقيقــات اإلداريــة. ويعــد عضــو 

اإلدارة القانونيــة ممثــل الســلطة املختصــة أمــام كافــة الهيئــات القضائيــة وغيرهــا0

وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: إجــراء التحقيقــات فيمــا يحــال إليهــا مــن مخالفــات إداريــة 
أو ماليــة مــن الســلطة املختصــة، ومباشــرة اإلجــراءات املتعلقــة بمجالــس التأديــب، واتخــاذ 
إجــراءات تحويــل التحقيقــات للنيابــة العامــة والنيابــة اإلداريــة فــي الحــاالت التــي تقت�ضــي ذلك 
بعــد موافقــة الســلطة املختصــة، تحريــر كل مــا يتصــل بالدعــاوى التــي ترفــع مــن الجامعــة أو 
عليهــا، وتقديــم املذكــرات املعــدة فــي شــأنها، ومتابعــة تقديمهــا إلــى الجهــات املختصــة، صياغــة 
االتفاقيــات، والعقــود الخاصــة بالجامعــة، وإعــداد املذكــرات املتعلقــة بفحــص التظلمــات 

اإلداريــة.



م
عة الفيو

جام
ل 

دلي
م

 2018

73

اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ رئيــس الجامعــة، وتضــم: إدارة التنظيــم وطــرق 
العمــل، إدارة ترتيــب وموازنــة الوظائــف وتخطيــط القــوى العاملــة، إدارة التدريــب. وتتلخــص 
مهــام هــذه اإلدارة فــي: اإلشــراف علــى رســم السياســــة العامـــــة لتنظيــم الوحــدات وتخطيــــط 
العمــــــل، كل مــا يخــص مجــاالت الوظائــف واملــوارد البشــرية، اقتــراح خطــط وبرامــج العمــل 
وخطة تنمية القوى البشــرية، اإلشــراف على البحوث وإعداد الخرائط التنظيمية، دراســة 
املشــكالت اإلداريــة بالجامعــة، مراعــاة تعليمــات الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة والقيــام 
بــدوره داخــل الجامعــة، االشــتراك فــي إعــداد نمــاذج ومعاييــر الكفايــة، ووضــع معدالت األداء، 

اقتــراح البرامــج التدريبيــة لتنميــة أداء العامليــن بالجامعــة.

اإلدارة العامة لألمن الجامعي:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ رئيــس الجامعــة، وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة 
فــي: القيــام بكافــة األعمــال املتعلقــة بتأميــن الجامعــة، وكلياتهــا ووحداتهــا املختلفــة ضــد كافــة 
أعمــال التخريــب املــادي أو املعنــوي، والقيــام بتأميــن كافــة صــور الدخــول للجامعــة ومرافقهــا 
املختلفــة، والخــروج منهــا، وكــذا تأميــن جميــع وســائل االتصــاالت، والقيــام بصــرف تصاريــح 

دخــول الســيارات، ورســم سياســة تأميــن  كافــة منشــآت الجامعــة، ومرافقهــا املختلفــة.

قاعــات  تأميــن  علــى  والقيــام  والحــوادث،  املشــكالت  فــي  التخفيــف  مبــدأ  علــى  اإلشــراف 
االمتحانــات، والكنتــروالت، والقيــام علــى مناوبــات الحراســة بالجامعــة، وتوفيــر الحراســة 
لشــخصيات الجامعــة، ووضــع خطــط التأميــن ملنشــآت الجامعــة، والقيــام بتأميــن مواقــف 
الســيارات، والحفــاظ علــى اآلداب العامــة بالجامعــة، وتنفيــذ إجــراءات أمــن املعلومــات،  

الوثائــق. وحفــظ 

 اإلدارة العامة للعالقات العامة:

العالقــات  إدارة  الجامعــة، وتضــم:  رئيــس  الدكتــور/  األســتاذ  الســيد  اإلدارة  هــذه  تتبــع 
الخارجية، إدارة اإلعالم. وتتلخص مهام هذه اإلدارة في: قراءة الصحف واملجالت اليومية، 
وعرضهــا علــى رئيــس الجامعــة، ومــد وســائل اإلعــالم باملعلومــات التــي يصــرح بنشــرها رئيــس 
الجامعــة، اقتــراح اإلدارة لشــراء أدوات وهدايــا تذكاريــة لتوزيعهــا علــى الضيــوف الزائريــن، 
تدعيــم العالقــات بيــن الجامعــة والهيئــات العلميــة والثقافيــة فــي الداخــل والخــارج، إعــداد 
وتنفيــذ البرامــج الخاصــة بتدعيــم العالقــات بيــن أســرة الجامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس، 
املطبوعــات  إصــدار  الخارجــي،  باملجتمــع  الجامعــة  وتدعيــم صلــة  والطــالب(  والعامليــن، 
والنشــرات اإلعالميــة املختلفــة، وإعــداد برامــج التعريــف بالجامعــة، تنظيــم حفــالت تكريــم 
أوائــل الطــالب بكليــات الجامعــة، وكذلــك الطــالب املتفوقيــن فــي نواحــي األنشــطة األخــرى 

بالجامعــة، وتوثيــق أنشــطة الجامعــة بالصــور فــي كافــة املجــاالت.   
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اإلدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة:

تتبــع هــذه اإلدارة األســتاذ الدكتــور/ رئيــس الجامعــة، وتضــم: إدارة التخطيــط، إدارة متابعــة 
الخطــة. وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: اإلشــراف علــى كل مــا يتعلــق بالخطــة االســتثمارية 
الختاميــة،  والحســابات  والتنفيــذ  االعتمــاد  مرحلــة  إلــى  اإلعــداد  مرحلــة  منــذ  للجامعــة 
التخطيط  واملتابعة ملشروعات خطة التنمية للجامعة واالشتراك في إعداد مشروع املوازنة 
العامــة للجامعــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ مشــروع الخطــة االســتثمارية، وإعــداد 
الحســابات الختامية للموازنة االســتثمارية، ومتابعة تنفيذ الخطة االســتثمارية ملشــروعات 
الكليــات والجامعــة بمــا تــم اعتمــاده فــي املوازنــة، ودراســة وإعــداد مشــروعات الخطــة العامــة 
مــن مبانــي، وإنشــاءات، وتشــييدات، وتجهيــزات، وآالت، ومســتلزمات، ومتابعــة تنفيذهــا، 
االتصــال بالجهــات املختلفــة ذات الصلــة بمجــاالت أعمــال التخطيــط ومخاطبتهــم رســمًيا، 
وضع مشروع املوازنة االستثمارية السنوية أو مشروع الخطة الخمسية للجامعة، وكذلك 
إصــدار التعليمــات الخاصــة بوضــع إجــراءات فتــح اإليــرادات اإلضافيــة فــي موازنــة الســنة 

الجــاري العمــل فيهــا.

اإلدارة العامة للتوجيه املالي واإلداري:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ رئيــس الجامعــة، وتضــم: إدارة التوجيــه املالــي، 
إدارة التوجيــه اإلداري. وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: إعــداد خطــة التوجيــه املالــي واإلداري 
الدورية وتوزيعها على اإلدارات والكليات، اإلشراف على إعداد الــــرد على تقارير ومناقضـات 
األجهــزة الرقابيــــــة بعــد بحثهــا، ضبــط الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واإلشــراف علــى حســن ســير 
العمــل ومطابقتهــا للقوانيــن واللوائــح، متابعــة الحــوادث واالختالســات بنــاًء علــى توجيهات من 
الســلطة املختصــة، وإعــداد خطــط برامــج التفتيــش الــدوري واملفاجــئ علــى أعمــال الشــئون 
املاليــة واإلداريــة، وبحــث مــا يحــال إليهــا مــن الســلطة املختصــة بالجامعــة مــن املخالفــات 
ذات الصفــة املاليــة واإلداريــة، الرقابــة علــى حســابات الصناديــق الخاصــة، والوحــدات ذات 

الطابــع الخــاص.
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 ثانًيا: اإلدارات التابعة لقطاع األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة 
لشئون التعليم والطالب.

إدارة مكتب األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب، 
وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي دراســة وعــرض جميــع املوضوعــات التــي تــرد للمكتــب، متابعــة 
املوضوعــات الصــادرة منــه، إعــداد الدراســات والبيانــات واملعلومــات، متابعــة املوضوعــات 
التــي يطلبهــا أ.د/ نائــب رئيــس الجامعــة، اإلشــراف علــى أعمــال الســكرتارية الخاصــة باملكتــب، 
وما يتعلق بها من تنظيم االجتماعات، واملقابالت، واالتصاالت التليفونية، والقيام بتنظيم 
االجتماعات التي تعقد باملكتب، إعداد موضوعات اللجان التي يحضرها السيد أ.د/ نائب 
رئيــس الجامعــة، اإلعــداد والتحضيــر ملحاضــر مجالــس التأديــب، إضافــة إلــى تنفيــذ القــرارات 
الــواردة بمحاضــر املجلــس األعلــى للجامعــات، ومجلــس الجامعــة الخــاص بشــئون التعليــم 

والطــالب، التنســيق بيــن اإلدارات التابعــة للقطــاع.

اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب، 
وتتبعهــا اإلدارات التاليــة: إدارة شــئون التســجيل، إدارة الوافديــن، إدارة شــئون الدراســة 
واالمتحانات، إدارة الخريجين والتحريرات. وتتلخص مهام هذه اإلدارة في: متابعة التطورات 
العلميــة لنظــم وبرامــج وأســاليب التســجيل والدراســة واالمتحانــات فــي الجامعــات الخارجيــة 
واالســتفادة بهــا فــي تطويــر نظــم وبرامــج الجامعــة، تنفيــذ قــرارات املجلــس األعلــى للجامعــات، 
ومجل�ضي الجامعة، وشئون التعليم والطالب بشأن تنظيم الدراسة، واالمتحانات، واملسار 
العلمــي، دراســة مشــروعات اللوائــح الداخليــة، واتخــاذ إجــراءات اعتمادهــا، التواصــل 
مــع اإلدارة العامــة للوافديــن بــوزارة التعليــم العالــي، والكليــات بشــأن الطــالب الوافديــن، 

االحتفــاظ بنتائــج وبيانــات الخريجيــن، ومراجعــة شــهادات التخــرج.

اإلدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب، 
وتضــم إدارة املــدن الجامعيــة )طلبــة وطالبــات(: إدارة التغذيــة، إدارة الشــئون املاليــة باملــدن 
الجامعيــة. وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: االشــتراك فــي رســم السياســة العامــة للجامعــة 
واملتعلقــة باملــدن الجامعيــة، ومتابعــة تنفيــذ الخطــط الخاصــة بذلــك، تلقــي طلبــات اإلقامــة 
باملــدن الجامعيــة وتطبيــق القواعــد املقــررة فــي شــأنها، توفيــر وســائل الراحــة والشــروط 
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الصحيــة باملــدن الجامعيــة، وضــع النظــم التــي تكفــل متابعــة أحــوال الطــالب املقيميــن باملدن 
الجامعيــة والعمــل علــى حــل مشــاكلهم، إعــداد اللوائــح الخاصــة بتنظيــم عمليــة اإلســكان 
الخارجي، ورسم السياسات العامة لنظام التسكين باملدن واملتوافقة مع سياسات القبول 

بالكليــات.

اإلدارة العامة لرعاية الشباب:

تتبع هذه اإلدارة األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، وتتبعها 
اإلدارات التالية: إدارة النشــاط الريا�ضي، إدارة النشــاط االجتماعي، إدارة النشــاط الثقافي 
والفنــي، إدارة الجوالــة والخدمــة العامــة، النشــاط العلمــي، قســم الشــئون املاليــة واإلداريــة. 
بيــن الطــالب، وتوثيــق  الــروح الجامعيــة الســليمة  بــث  فــي:  وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة 
العالقــات مــع أســاتذتهم وشــباب الجامعــات األخــرى، التعــرف علــى مشــكالت الطــالب، 
اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع خطــة وميزانيــة اإلدارة الخاصــة باألنشــطة الطالبيــة، إقامــة 
املســابقات والبطــوالت الرياضيــة، وضــع الخطــة العامــة لنشــاط الرحــالت علــى مســتوى 
الجامعــة،  إقامــة وتنظيــم االحتفــاالت واملهرجانــات الكشــفية بالجامعــة، عمــل املعســكرات 
التدريبية واإلرشادية، تنظيم املسابقات داخل الجامعة بين االتحادات، تنسيق االشتراك 

فــي املســابقات التــي تقيمهــا الجامعــات األخــرى.

اإلدارة الطبية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب، 
وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي االشــتراك فــي رســم السياســة العامــة للرعايــة الطبيــة لطــالب 
الجامعــة، إعــداد مقترحــات تطويــر نظــم العــالج، توفيــر خطــة تدبيــر احتياجــات الصيدليــة 
الجامعــة  طــالب  علــى  الطبــي  الكشــف  توقيــع  التحاليــل،  ومــواد  األشــعة،  واملســتلزمات 
واملســتجدين، النظــر فــي االعتــذارات واإلنــذارات املرضيــة للطــالب، وتوفيــر الخدمــة الطبيــة 
لهم أثناء تأدية االمتحانات، املشاركة في لجان القومسيون الطبي باملستشفيات الجامعية 

الخــاص بالطلبــة.



م
عة الفيو

جام
ل 

دلي
م

 2018

77

ا: اإلدارات التابعة لقطاع األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة 
ً
ثالث

لشئون الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية
إدارة مكتب األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

والعالقات الثقافية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 
والبحــوث والعالقــات الثقافيــة، وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي دراســة وعــرض جميــع 
تــرد للمكتــب، متابعــة املوضوعــات الصــادرة منــه، إعــداد الدراســات  املوضوعــات التــي 
والبيانات واملعلومات ومتابعة املوضوعات التي يطلبها أ.د/ نائب رئيس الجامعة، اإلشراف 
على أعمال السكرتارية الخاصة باملكتب، وما يتعلق بها من تنظيم االجتماعات، واملقابالت، 
واالتصاالت التليفونية، القيام بتنظيم االجتماعات التي تعقد باملكتب، إعداد موضوعات 
اللجان التي يحضرها الســيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة، اإلعداد والتحضير ملحاضر مجلس 
الدراســات العليــا، إضافــة إلــى تنفيــذ القــرارات الــواردة بمحاضــر املجلــس األعلــى للجامعــات، 
ومجلس الجامعة الخاص بشئون الدراسات العليا، التنسيق بين اإلدارات التابعة للقطاع.

اإلدارة العـــامة  للدراســات العليا والبحوث والعالقات الثقافية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 
والبحــوث والعالقــات الثقافيــة، وتتبعهــا اإلدارات التاليــة: إدارة الدراســات العليــا، إدارة 

العالقــات الثقافيــة، إدارة البحــوث.

وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: القيــام بتنفيــذ اللوائــح والقوانيــن وقــرارات املجلــس األعلــى 
للجامعــات ومجلــس الدراســات العليــا والبحــوث، وإبــالغ الكليــات بهــا، املشــاركة فــي إعــداد 
الالئحــة الداخليــة للكليــات فيمــا يخــص الدراســات العليــا، اإلعــالن عــن فتــح بــاب القبــول 
لطــالب الدبلومــات، واملاجســتير، والدكتــوراه، اتخــاذ إجــراءات منــح الدرجــات العلميــة بعــد 
اعتمادهــا مــن الجهــات املختصــة، حفــظ ســجالت أســماء طــالب الدراســات العليــا بكليــات 
الجامعــة بحيــث تشــمل بيانــات كل طالــب، تلقــي قــرارات مجالــس الكليــات بمنــح درجتــي 
)املاجســتير-الدكتوراه(، والدبلومــات، واتخــاذ إجــراءات اعتمادهــا مــن وزارة الخارجيــة.  

اإلدارة العامة للمكتبات:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 
والبحوث والعالقات الثقافية. وتتبعها اإلدارات التالية: إدارة املكتبة املركزية، إدارة شئون 
مكتبــات الكليــات، إدارة خدمــة الُقــّراء، إدارة الشــئون املاليــة واإلداريــة. وتتلخــص مهــام هــذه 
اإلدارة فــي: تخطيــــط العمــــــل ملكتبــات الجامعــة بالتعــاون مــع اإلدارات املختصــة، تنظيــم 
عمليــة التبــادل واإلهــداءات للكتــب، والدوريــات العلميــة، متابعــة إجــراءات تزويــد املكتبــات 
بالكتب والدوريات العلمية التي تخدم العملية التعليمية، اإلشراف على تحضير، وتنفيذ، 

ومراقبــة امليزانيــة الخاصــة بشــراء الكتــب والدوريــات.



م
يو

لف
ة ا

ع
ام

ج
ل 

لي
د

م
 2

018

78

رابًعا: اإلدارات التابعة لقطاع األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

إدارة مكتــب األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 
البيئــة:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور/ نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع 
وتنميــة البيئــة، وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي دراســة وعــرض جميــع املوضوعــات التــي تــرد 
للمكتــب، متابعــة املوضوعــات الصــادرة منــه، إعــداد الدراســات والبيانــات واملعلومــات 
ومتابعة املوضوعات التي يطلبها أ.د/ نائب رئيس الجامعة، اإلشراف على أعمال السكرتارية 
واالتصــاالت  واملقابــالت،  االجتماعــات،  تنظيــم  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  باملكتــب،  الخاصــة 
التليفونية، القيام بتنظيم االجتماعات التي تعقد باملكتب، إعداد موضوعات اللجان التي 
يحضرها السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة، اإلعداد والتحضير ملحاضر مجلس شئون خدمة 
املجتمــع، إضافــة إلــى تنفيــذ القــرارات الــواردة بمحاضــر املجلــس األعلــى للجامعــات، ومجلــس 
الجامعــة الخــاص بشــئون القطــاع، والتنســيق بيــن إداراتــه، متابعــة جميــع االجتماعــات التــي 

تنعقــد بالوحــدات ذات الطابــع الخــاص علــى مســتوى الجامعــة والكليــات.

اإلدارة العامة لشئون خدمة املجتمع ومشروعات البيئة:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ الدكتــور / نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع 
البحثيــة  املشــروعات  وتنفيــذ  ومتابعــة  البرامــج  تخطيــط  إدارة  وتضــم:  البيئــة،  وتنميــة 
والبيئيــة، إدارة متابعــة وتقييــم أداء الوحــدات ذات الطابــع الخــاص، إدارة االتصــاالت 
واملؤتمــرات والنــدوات العلميــة. وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: متابعــة أنشــطة الوحــدات 
ذات الطابــع الخــاص، اإلشــراف علــى الســجالت الالزمــة إلثبــات جميــع عمليــات اإليــداع 
والصــرف وفًقــا للنظــم والقواعــد املقــررة، متابعــة املنشــآت الجامعيــة التــي تــؤدي خدماتهــا 
للمجتمــع، إعــداد خطــط وتقييــم وتقاريــر األداء للوحــدات ذات الطابــع الخــاص لعرضهــا على 
الســلطة املختصــة، إعــداد التوصيــات الالزمــة التــي تتعلــق بحســن ســير العمــل بالوحــدات 
ذات الطابــع الخــاص، إعــداد وتحديــد خطــط وبرامــج املســاهمة فــي تنميــة البيئــة، التعــاون 
مــع الجهــات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي فــي تنفيــذ إســتراتيجية الجامعــة فــي خدمــة 
املجتمع، مراجعة اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، اإلشراف على مراجعة 

الحســابات الختاميــة للوحــدات قبــل اعتمادهــا.
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خامًسا: اإلدارات التابعة لقطاع السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة

إدارة مكتب أمين عام الجامعة:

تتبع هذه اإلدارة السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة، وتتلخص مهام هذه اإلدارة في دراسة 
وعــرض جميــع املوضوعــات التــي تــرد للمكتــب، متابعــة املوضوعــات الصــادرة منــه، االشــتراك 
فــي إعــداد املشــروعات والقــرارات واملنشــورات والتعليمــات التــي يصدرهــا أميــن عــام الجامعــة 
وإبالغهــا إلــى الوحــدات املختصــة، ومتابعــة تنفيذهــا، اإلشــراف علــى أعمــال الســكرتارية 
واالتصــاالت  واملقابــالت،  االجتماعــات،  تنظيــم  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  باملكتــب،  الخاصــة 

التليفونيــة، اإلعــداد والتحضيــر ألعمــال اللجــان التــي يرأســها أميــن عــام الجامعــة.

إدارة أمانة املجالس:

تتبع هذه اإلدارة السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة، وتتلخص مهام هذه اإلدارة في القيام 
باإلشراف واملتابعة ألعمال مجالس الجامعة بكافة قطاعاتها، حضور االجتماعات واللجان 
الفنيــة املنبثقــة عنهــا، إعــداد جــداول األعمــال وتوجيــه الدعــوات، تحريــر محاضــر الجلســات، 
كمــا تقــوم اإلدارة بتســلم املوضوعــات املطلــوب عرضهــا علــى مجلــس الجامعــة، إعــداد ملــف 
مجلــس الجامعــة وتوزيعــه علــى الســادة أعضــاء املجلــس، عــرض موضوعــات املجالــس التــي 
تعقــد بالجامعــة علــى األميــن العــام ملراجعتهــا قبــل تنفيذهــا،  االحتفــاظ بقــرارات  رئيــس 
الجمهوريــة والقــرارات الوزاريــة، وقــرارات املجلــس األعلــى للجامعــات ومجالــس الكليــات، 

والقــرارات واملحاضــر والتقاريــر الواجــب عرضهــا.

اإلدارة العامة للموازنة والحسابات:

تتبع هذه اإلدارة السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة، وتضم: إدارة الحسابات، إدارة املوازنة. 
وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي: مباشــرة الســلطات املاليــة فــي حــدود القوانيــن والقــرارات 
املنظمــة لذلــك، اقتــراح خطــط العمــل املالــي والحســابي التــي تكفــل حســن ســير العمــل، تجهيــز 
مشــروع املوازنــة واتخــاذ إجــراءات عرضــه علــى مجلــس الجامعــة وإبالغــه للجهــات املعنيــة ثــم 
إبالغــة لــوزارة املاليــة والجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة، إعــداد الحســاب الختامــي واملراكــز 
املاليــة للجامعــة، مراجعــة تجــاوزات الكليــات فــي املخصصــات املاليــة الخاصــة لــكل كليــة، 
واتخــاذ إجــراءات تعزيــز البنــد فــي الحــاالت التــي تتطلــب ذلــك، متابعــة املوقــف املالــي مليزانيــة 
الجامعــة وفًقــا للقوانيــن واللوائــح املاليــة، اتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بأيــة تعديــالت تطرأ على 

ميزانيــة الجامعــة.
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اإلدارة العامة للمشتريات واملخازن:

تتبع هذه اإلدارة السيد األستاذ/ أمين عام الجامعة، وتضم: إدارة املخازن، إدارة املشتريات. 
وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة فــي:  إعــداد الخطــط والبرامــج التــي تــؤدي إلــى توفيــر احتياجــات 
الجامعــة مــن األدوات واملعــدات واألجهــزة واملســتلزمات املختلفــة فــي الوقــت املناســب بأقــل 
األسعار، وأعلى جودة، وأفضل األصناف عن طريق الشراء املحلي أو االستيراد من الخارج، 
االشــتراك مــع إدارة املوازنــة والحســابات فــي إعــداد مشــروع املوازنــة، تنفيــذ كافــة اإلجــراءات 
للتعاقــد والشــراء ســواء عــن طريــق املناقصــات العامــة أو الشــراء املباشــر أو باملمارســة  وفًقــا 
للقوانيــن والقواعــد واللوائــح املاليــة املقــررة بهــذا الشــأن، املشــاركة فــي أعمــال لجــان الجــرد 
وتجميــع كشـــــوف الجــرد السنـــــوي واتخـــــاذ مــا يلــــزم مــــن إجـــــراءات فــي هـــــذا الشـــــأن، اإلشـــــراف 
علــــى عمليــات الجــرد لألصنـــــاف املخزونـيــــة، والتصــرف فــي أصنــاف املســتغنى عنهــا، اإلشــراف 
على تطبيق إجراءات التخزين بما يحقق سهولة التداول باملخازن واملحافظة على املخزون 

مــن الفســــاد والتلـــــف.

اإلدارة العامة للشئون الهندسية:

  تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ/ أميــن عــام الجامعــة، وتتبعهــا اإلدارات التاليــة: إدارة 
اإلنشــاءات، إدارة الصيانــة والترميمــات، إدارة الشــئون الهندســية، إدارة تشــغيل وصيانــة 
العامـــــة،  فــي رســم السياســة  فــي: املشــاركة  النقــل. وتتلخــص مهــام هــذه اإلدارة  وســائل 
تخطيــــط العمــــل اإلنشــائي بالجامعــة مــن إنشــاءات وصيانــة ومتابعــة تنفيــذه، االشــتراك فــي 
لجنــة املنشــآت الجامعيــة ومتابعــة تنفيــذ قراراتهــا، وتتولــى أعمــال الترميمــات لجميــع مبانــي 
الجامعــة، اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الخاصــة بأعمــال املناقصــات العامــة لتحديــد مقاولــي 
الســنوية للجامعــات ويتــم إخطــار الجهــات املعنيــة بذلــك، اإلشــراف علــى األعمــال املتعلقــة 
بإعداد التقارير الدورية عن األعمال الجارية )مبانيـ  صيانةـ  ترميمات( تمهيًدا لعرضها على 
لجنــة املنشــآت الجامعيــة واســتالم األعمــال بعــد فحصهــا، تجميــع وحصــر أعمــال الصيانــة 
السنوية الخاصة بالكليات واملعاهد والوحدات، والعمل على تفريغها تمهيًدا لعرضها على 

لجنــة املنشــآت الجامعيــة.

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية:

تتبــع هــذه اإلدارة الســيد األســتاذ/أمين عــام الجامعــة، وتضــم: إدارة الــكادر العــام، إدارة 
قســم  املعاشــات،  إدارة  االســتحقاقات،  إدارة  العامليــن،  رعايــة  إدارة  الخــاص،  الــكادر 
الســكرتارية واملحفوظات، قســم الخدمات العامة، إدارة شــئون املقر. وتتلخص مهام هذه 
اإلدارة فــي: القيــام بجميــع األعمــال الخاصــة بالشــئون اإلداريــة، متابعــة واســتيفاء إقــرارات 
الذمــة املاليــة والتقاريــر الســنوية للعامليــن، املشــاركة فــي إعــداد مشــروع موازنــة الوظائــف فــي 
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ضــوء االحتياجــات الفعليــة للوظائــف ومراقبــة تنفيذهــا، حصــر الوظائــف الشــاغرة لإلعــالن 
عنهــا، ومتابعــة اســتيفاء إجــراءات ترشــيح العامليــن لشــغل هــذه الوظائــف، واســتصدار 
قرارات التعيين ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك مع اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة 
بالجامعــة، القيــام بإصــدار أوامــر إنهــاء الخدمــة بســبب الفصــل أو الوفــاة أو االســتقالة أو 
اإلحالــة للمعــاش ببلــوغ الســن القانونيــة أو املعــاش املبكــر وإخطــار الجهــات املختصــة بهــذه 
الحــاالت، إعــداد ســجالت لجميــع العامليــن بالجامعــة، وكذلــك كل التغيــرات التــي تطــرأ علــى 
العامل طوال مدة خدمته حتى انتهاء الخدمة، مراجعة تقارير الكفاية للعاملين بالجامعة، 

وتســجيلها بالســجل املعــد، وعرضهــا علــى لجنــة املــوارد البشــرية  للنظــر فــي اعتمادهــا.





الفصل السادس

القطاعات التعليمية
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قطاع شئون التعليم والطالب 

يهــدف قطــاع شــئون التعليــم والطــالب إلــى تقديــم خدمــة مميــزة للطــالب بالجامعــة بتطبيــق 
برامــج تعليميــة معــدة بعنايــة وجــودة لطــالب املرحلــة الجامعيــة األولــى، ممــا يؤهلهــم للتميــز 

واإلبــداع فــي شــتى مجــاالت تخصصاتهــم املختلفــة، ويعدهــم لســوق العمــل.

قواعد تهم الطالب 

: قبول الطالب
ً

أوال

 يتــم قبــول الطــالب الحاصليــن علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا )وفًقــا لقواعــد القبــول التــي 
يضعها املجلس األعلى للجامعات، والشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات(، كما 
يمكــن قبــول الطــالب الحاصليــن علــى مؤهــالت عليــا بالكليــات التــي تطبــق نظام االنتســاب، أو 
التــي تســمح لوائحهــا الداخليــة بذلــك، وكذلــك يتــم قبــول الطــالب املســتقيلين مــن الكليــات 
العســكرية فــي ضــوء القواعــد التــي يضعهــا مجلــس الجامعــة، وُيْقَبــُل الطــالب املفصولــون 
الســتنفاد مــرات الرســوب بشــرط اســتيفاء الشــروط، والحصــول علــى الحــد األدنــى املطلــوب 
للكليــة التــي يرغــب فــي االلتحــاق بهــا, أمــا فيمــا يتصــل بقبــول الطــالب ذوي اإلعاقــة فيكون بناًء 
على الفحص الطبي الشامل، وتحديد نوع اإلعاقة وتطبيق الشروط، وُيْقَبُل الطالب الذين 
تــم ترشــيحهم الحــدى الكليــات ولــم يتقدمــوا فــي ذات العــام بالكليــة الســابق ترشــيحهم إليهــا 
مــع احتســاب العــام الــذي تــم ترشــيح الطالــب فيــه عــن طريــق مكتــب التنســيق ولــم يتقــدم 
إلنهــاء إجــراءات قيــده عــام رســوب بــدون عــذر، كمــا ُيْقَبــُل طــالب الثانويــة العامــة )لغــات( 
بكلية السياحة والفنادق بشرط أال يقل املجموع الكلي للطالب عن )50%( والحصول على 
)65%( علــى األقــل مــن املجمــوع الكلــي لدرجــة اللغــات, وكــذا ُيْقَبــُل الطــالب الحاصلــون علــى 
الثانوية العامة أو الفنية، ولم يتقدموا بأوراقهم إلى مكتب التنسيق في نفس العام كطالب 
مستجدين بشرط أال يتجاوز الفاصل الزمني بين الحصول على الشهادة والتقدم للتنسيق 

العــام الواحــد. 
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ثانًيا: قبول الطالب الوافدين

يتــم قبــول الطــالب الوافديــن عــن طريــق اإلدارة العامــة للوافديــن، وفــق الضوابــط واآلليــات 
لــإلدارة العامــة للمنــح وقبــول الوافديــن  املحــددة، ويتــم التســجيل عبــر املوقــع الرســمي 
)www.wafeden.go.eg(, وتتيــح الجامعــة التقــدم بطلــب التحويــل ونقــل القيــد علــى املوقــع 

اإللكترونــي ابتــداًء مــن ســبتمبر مــن كل عــام.

تتولــى اإلدارة العامــة للطــالب الوافديــن بــوزارة التعليــم العالــي ترشــيح الطــالب الوافديــن 
بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة بهــذا الشــأن وتوزيعهــم فــي ضــوء األعــداد املحــددة مــن املجلــس 

األعلــى للجامعــات، وفــي ضــوء القــدرة االســتيعابية لــكل كليــة.

ليــس للجامعــة أي دخــل فــي عمليــة قبــول أو تنســيق الطــالب الوافديــن، والجهــة الوحيــدة 
املســئولة هــي وزارة التعليــم العالــي )اإلدارة املركزيــة للطــالب الوافديــن(، وال يجــوز قبــول أي 

طالــب وافــد إال مــن خاللهــا. 

يتم قيد الطالب الوافد بعد استيفاء أوراق التقدم والحصول على املوافقة األمنية، وأداء 
الكشــف الطبــي، وســداد الرســوم واملصروفــات الدراســية املقــررة طبًقــا لقــرار الســيد رئيــس 

مجلــس الــوزراء رقــم 27 لســنة 2016.

أمــا فيمــا يتصــل بالراغبيــن فــي التحويــل مــن الوافديــن، فيتــم تقديــم طلــب التحويــل بــاإلدارة 
املركزيــة للوافديــن، ويشــترط الحصــول علــى موافقــة الســيد أ.د/ وزيــر التعليــم العالــي علــى 

ذلــك، وفــي ضــوء القــدرة االســتيعابية للجامعــات.

ا: بدء الدراسة
ً
ثالث

يبدأ العام الجامعي في األســبوع الثالث من ســبتمبر، وتكون الدراســة على فصلين دراســيين 
كل منهمــا )15( أســبوًعا، وتكــون عطلــة نصــف الســنة أســبوعين وفًقــا لألجنــدة الجامعيــة.

رابًعا: شروط القيد

يقيــد الطالــب بالكليــة بنــاء علــى طلــب يقدمــه قبــل بــدء الدراســة، وبعــد اســتيفاء أوراقــه، 
وأداء الكشــف الطبــي، وســداد الرســوم املقــررة، ويحتــوي ملفــه علــى: بيــان أحــوال الطالــب 
الدراسية وتواريخها )القيد، واالمتحانات، ونتائجها، وتقديراتها(، بيان العقوبات التأديبية 

املوقعــة عليــه، أوجــه النشــاط الريا�ضــي واالجتماعــي والعســكري.

خامًسا: فرص القيد

ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز ملجلس الكلية الترخيص للطالب 
الذين قضوا بفرقتهم سنتين التقدم إلى االمتحان من الخارج في السنة التالية في املقررات 
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التــي رســبوا فيهــا، ويمكــن الســماح لطــالب الفرقــة قبــل النهائيــة والفرقــة النهائيــة بفرصتيــن 
إضافيتيــن للتقــدم إلــى االمتحــان مــن الخــارج.

سادًسا: نقل القيد

يجــوز نقــل قيــد الطالــب مــن كليــة إلــى أخــرى غيــر مناظــرة فــي ذات الجامعــة أو فــي جامعــة أخــرى 
بقــرار مــن مجلــس الكليتيــن، وذلــك بشــرط أن يكــون فــي ســنة حصولــه علــى الثانويــة العامــة 
 علــى املجمــوع الــذي قبلتــه الكليــة فــي 

ً
مســتوفًيا الشــروط املؤهلــة للقبــول بالكليــة، وحاصــال

تلــك الســنة.

سابًعا: التحويالت 

 يجــوز تحويــل الطالــب مــن كليــة إلــى نظيرتهــا فــي ذات الجامعــة أو فــي جامعــة أخــرى، بموافقــة 
مجلس الكليتين املختصتين, ويجوز تحويل الطالب في ظل نظام االنتساب املوجه إلى طالب 
منتظــم فــي حالــة حصولــه علــى تقديــر عــام جيــد بالفرقــة املقيــد بهــا، وذلــك للطالب الحاصلين 

علــى ثانويــة عامــة حديثــة، وليــس املســتنفدين فرص الرســوب.

ا: إيقاف القيد واألعذار عن عدم دخول االمتحان 
ً
ثامن

يجــب علــى الطالــب متابعــة الــدروس واالشــتراك فــي التمرينــات العمليــة أو قاعــات البحــث 
وفًقــا ألحــكام الالئحــة الداخليــة بالكليــة، وملجلــس الكليــة بنــاء علــى طلــب مجالــس األقســام 
املختصــة، وطبقــا ملــا تق�ضــي بــه اللوائــح الداخليــة للكليــات أن يحــرم الطالــب مــن التقــدم إلــى 
االمتحــان كلــه أو بعضــه إذا رأى أن مواظبتــه غيــر مرضيــة، وفــي هــذه الحالــة يعــد الطالــب 
راسًبا في املقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها, ويجوز ملجلس الكلية أن يوقف قيد 
الطالــب ملــدة ســنتين دراســيتين متتاليتيــن أو متفرقتيــن خــالل ســنوات الدراســة، إذا تقــدم 
بعــذر مقبــول يمنعــه مــن االنتظــام فــي الدراســة، وفــي حالــة الضــرورة يجــوز ملجلــس الجامعــة 

زيــادة مــدة وقــف القيــد.

وإذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه 
رسوًبا بشرط أال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة 

بالكلية، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب. 

تاسًعا: مكافآت التفوق 

ُيْمَنــُح الطــالب املســتجدون مــن أبنــاء جمهوريــة مصــر العربيــة، الذيــن ال يجــاوز ترتيبهــم فــي 
امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة الثالثيــن فــي الشــعبة العلميــة، وعشــرة فــي الشــعبة األدبيــة، 
والحاصلون على 80% على األقل مكافأة مالية يستمر صرفها إذا حصل الطالب في امتحان 

النقــل علــى تقديــر عــام جيــد جــًدا. 



م
يو

لف
ة ا

ع
ام

ج
ل 

لي
د

م
 2

018

88

عاشًرا: قواعد التجنيد

يلتــزم جميــع الطــالب الذكــور بضــرورة تقديــم بطاقــة )2 جنــد( ملســئول التجنيــد بالكليــة 
لتســجيل بياناتــه عنــد االلتحــاق بالكليــة، و)6 جنــد( عنــد الحصــول عليهــا مــن قســم الشــرطة 
التابع له الطالب، وذلك إلنهاء إجراءات تأجيل التجنيد الدرا�ضي حتى السن املقررة لذلك.

يتــم إيقــاف الطالــب الــذي يتجــاوز أمــد التأجيــل أو اإلعفــاء، وإخطــار مكتــب االتصــال عنــه، 
عــدا طلبــة الســنوات النهائيــة الذيــن بلغــوا أق�ضــى أمــد للتأجيــل، بعــد بــدء العــام الدرا�ضــي 
املحدد بتاريخ 6/1 يتم تحرير نماذج )2 جند( جديدة لهم، لتأجيل تجنيدهم لنهاية العام، 
وال يستمر قيد أي طالب معافى مؤقت بلغ سن 29 عاما إال بعد تقديم شهادة أخرى حديثة 
بعــد بلــوغ هــذا الســن, وتتابــع اإلدارة الحــاالت التجنيديــة للطــالب مــن خــالل ســجل التجنيــد 

الخــاص بــكل فرقــة.

حادي عاشر: تعليمات األمن الجامعي 

ُيَصــرَُّح بدخــول الطــالب مــن خــالل تحقيــق الشــخصية الصــادر مــن الكليــة, وُيْمَنــُع دخــول 
الطــالب بمالبــس مخالفــة للقواعــد والتعليمــات املعمــول بهــا داخــل الحــرم الجامعي, ويخضع 
ــُب منهــم ذلــك وُيْســَمُح بدخــول الســيارات الخاصــة 

َ
ل
ْ
الجميــع لإلجــراءات األمنيــة حينمــا ُيط

بالطــالب املعاقيــن بنــاًء علــى تصريــح مــن رئيــس الجامعــة.     
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الدراسات العليا

يهــدف قطــاع الدراســات العليــا بالجامعــة إلــى تطبيــق برامــج تعليميــة مواكبــة للتطــور، 
واســتقطاب كرا�ضــي علميــة عامليــة، بمــا يســهم فــي إيجــاد بحــوث أكاديميــة وتنمويــة مبتكــرة، 

ويعــد عضــو هيئــة تدريــس بكفــاءة علميــة ومهنيــة وبحثيــة متميــزة.

الدرجات العلمية بقطاع الدراسات العليا:

دبلوم الدراسات العليا )عام – منهي – خاص(. «

درجة املاجستير. «

درجة دكتوراه الفلسفة. «
شروط القيد ببرامج الدراسات العليا:

 علــى درجــة البكالوريــوس أو الليســانس وتشــترط 
ً

قيــد الدبلــوم: أن يكــون الطالــب حاصــال
بعــض الكليــات أال يقيــد للدبلــوم إال بعــد م�ضــي عــام مــن الحصــول علــى املؤهــل ومــدة 

الدراســة عــام أو عامــان، وفــق اللوائــح الداخليــة للكليــات املنظمــة لذلــك.

قيد املاجستير: أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير عام 
»جيد« على األقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

- ال تقــل املــدة الالزمــة لنيــل هــذه الدرجــة عــن ســنتين، أمــا بخصــوص ماجســتير التربيــة 
وماجســتير الحقــوق فتحســب ســنة مــن هاتيــن الســنتين مــدة الدراســة الالزمــة للحصــول 

علــى الدبلــوم الخاصــة فــي التربيــة أو أحــد دبلومــات الدراســات العليــا فــي الحقــوق.

قيــد الدكتــوراه: أن يكــون الطالــب حاصــال علــى درجــة املاجســتير وتشــترط بعــض لوائــح 
الكليــات الحصــول علــى تقديــر معيــن فــي املاجســتير للقيــد لدرجــة الدكتــوراه، ويمكــن  أن 

يكلــف الطالــب ببعــض الدراســات التمهيديــة طبًقــا ملــا تحــدده اللوائــح الداخليــة.

وملعرفــة املســتندات الالزمــة للتقــدم ومواعيــد فتــح بــاب القبــول يرجــى التفضــل بزيــارة موقــع 
الجامعــة علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة.

اإلشــراف العلمــي: يختــص مجلــس القســم بالنظــر فــي اقتــراح تعييــن املشــرفين علــى الرســائل 
وتشــكيل لجــان الحكــم عليهــا ومنــح درجــة املاجســتير  وتعيــن لجــان الحكــم علــى الرســائل.

لجنة املناقشــة والحكم على الرســالة: يشــكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القســم 
املختص وتوصية لجنة الدراسات العليا والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثالثة 
أعضاء أحدهم املشــرف الرئي�ضــي أو املشــرفون )صوت واحد(  بجانب عضوين من بين 
الســادة األســاتذة أو األســاتذة املســاعدين بالجامعــات املصريــة أو األجنبيــة أو ممــن فــي 
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مستواهم العلمي من األخصائيين بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية 
بالنســبة لرســائل املاجســتير  ومن خارج الجامعة بالنســبة لرســائل الدكتوراه0

شروط منح الدرجة

1-استيفاء الحد األدنى ملدة الدراسة طبًقا للمادة )55( من قانون تنظيم الجامعات.

2-نشــر بحــث واحــد مســتخلص  مــن الرســالة فــي دوريــة إقليميــة أو مؤتمــر علمــي متخصــص 
)خــاص بدرجــة املاجســتير(.

3-نشــر بحــث واحــد مســتخلص مــن الرســالة فــي دوريــة عامليــة محكمــة ذات معامــل تأثيــر أو 
نشر بحثين اثنين بدوريات إقليمية محكمة تقرها اللجان العلمية الدائمة املختصة أو 

نشــر بحثيــن فــي مؤتمــرات دوليــة مفهرســة )خــاص بدرجــة الدكتــوراه(.
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البحوث بجامعة الفيوم

تســعى الجامعــة إلــى تشــجيع البحــث العلمــي فــي املجــاالت التطبيقيــة والنظريــة إلثــراء األصالــة 
هيئــة التدريــس مــن  الفكريــة والعلميــة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للطــالب وأعضــاء 
خــالل توفيــر بيئــة علميــة مالئمــة وتقديــم الدعــم املــادي واملعنــوي، وتشــجيع التعــاون بيــن 
الكليات املختلفة للقيام ببحوث مشتركة وتكوين فرص البحث العلمي في التخصصات 
وكذلــك توفيــر املعامــل واملكتبــات إلجــراء  وتشــجيع النشــر العلمــي الدولــي،  املختلفــة، 

البحــوث العلميــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة. 

الجوائز 

تشارك الجامعة في جوائز ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واملجلس األعلى للثقافة( 
 وفًقــا لخريطــة الجوائــز كمــا تمنــح الجامعــة ســنوًيا الجوائــز التاليــة 

ً
واملعلــن عنهــا ســنويا

وذلك وفق شروط الئحة جوائز جامعة الفيوم )موقع الجامعة( الصادرة بقرار مجلس 
الجامعــة رقــم )94( بتاريــخ 2014/4/30.

جائزة جامعة الفيوم التقديرية

جائزة جامعة الفيوم للتفوق في: )التدريس ـ البحث العلمي ـ خدمة املجتمع وتنمية البيئة(    

جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في:

الترقي  للدرجات العلمية األعلى .

التأليف العلمي  والترجمة.

براءة االختراع .

جائزة جامعة الفيوم للتميز  في النشر العلمي الدولي. 

جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على درجتي املاجستير  والدكتوراه.

جائزة جامعة الفيوم للعاملين.
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العالقات الثقافية:
يمثــل قطــاع العالقــات الثقافيــة جســًرا مهًمــا ملواكبــة التطــورات الحديثــة ذات الوتيــرة 
الســريعة التــي تظهــر فــي الجامعــات األجنبيــة الرائــدة، كمــا تســهم البعثــات واملنــح العلميــة فــي 
جــودة األداء البحثــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة، األمــر الــذي يؤثــر مباشــرة فــي 

تمكيــن الجامعــة وتحســين ترتيبهــا وفرصهــا التنافســية.
البعثــات: الغــرض مــن البعثــة هــو القيــام بدراســة علميــة أو فنيــة أو الحصــول علــى مؤهــل 

علمــي أو كســب مــران عملــي وذلــك لســد نقــص أو حاجــة تقتضيهــا مصلحــة عامــة.
كيفية الترشح للبعثة :

تقــوم وزارة التعليــم العالــي »اللجنــة العليــا للبعثــات« بعــد اســتطالع رأي الجامعــات - 
بوضــع خطــط خمســية للبعثــات، وتقســم إلــى خطــط ســنوية تــوزع علــى الجامعــات، 
ويمكــن معرفــة الشــروط والتفاصيــل واألوراق املطلوبــة واســتمارة التقــدم مــن خــالل 

متابعــة اإلدارة املركزيــة للبعثــات علــى موقعهــا اإللكترونــي
miss@mohe-casm.edu.eg

أنواع البعثات: ) بعثات الخارجية/ بعثات اإلشراف املشترك/ بعثات الداخلية(
البعثات الخارجية- 1

وهــي ســفر املدرســين املســاعدين للخــارج للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه  فــي التخصصــات 
النــادرة التــي ال نظيــر لهــا فــي الجامعــات املصريــة أو تلــك التخصصــات املســتحدثة والتــي ال 

يوجــد متخصصــون مصريــون فيهــا.
بعثات اإلشراف املشترك- 2

هو نظام لتأهيل املدرسين املساعدين بالجامعات املصرية للحصول على درجة الدكتوراه 
مــن الوطــن تحــت إشــراف مشــترك بيــن أســاتذة مصريــن وأســاتذة أجانــب وفيهــا يق�ضــي 
 للمــد لعــام ثــاٍن، وجــزًءا بالداخــل وتتــم 

ً
املبعــوث جــزًءا مــن بعثتــه بالخــارج عاًمــا قابــال

املناقشــة بالداخــل ومــدة البعثــة خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل.
البعثات الداخلية- 3

يتم من خاللها ترشيح املدرسين املساعدين املسجلين لدرجة الدكتوراه من داخل الوطن.
يمكــن لعضــو البعثــة الداخليــة الســفر للخــارج لعمــل أبحــاث أو لجمــع املــادة العلميــة املتعلقــة 
بدراســته ملــدة عــام قابلــة للمــد لعــام آخــر كحــد أق�ضــى، وبنــاء علــى تقريــر املشــرف يوضــح فيــه 
 لغوًيــا قبــل 

ً
الغــرض مــن الســفر ومدتــه وبلــد اإليفــاد وبرنامــج الدراســة بشــرط أن يكــون مؤهــال

الســفر وبعــد موافقــة اللجنــة التنفيذيــة للبعثــات، ويعامــل مالًيــا عنــد الســفر وأثنــاء وجــوده 
بالخــارج معاملــة عضــو البعثــة الخارجيــة.

املنــح الدراســية: هــي إجــازة تمنــح للمعيديــن واملدرســين املســاعدين داخــل الوطــن أو خارجــه 
بهدف القيام بدراسات علمية أو فنية أو الحصول على مؤهل علمي أو التدريب لكسب 
مــران عملــي وذلــك لســد نقــص أو حاجــة تقتضيهــا مصلحــة عامــة, علــى أن يكــون الســفر 

علــى منحــة حكوميــة أو شــخصية أو علــى نفقتــه الخاصــة.



الفصل السابع
الخدمات الطالبية
وممارسة األنشطة
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الخدمات الطالبية

املكتبة الرقمية:  
بــدأت املكتبــة الرقميــة كأحــد مشــروعات تطويــر نظــم وتكنولوجيــا املعلومــات ICTP بجامعــة 
الفيــوم عــام 2008، حتــى صــدور قــرار مجلــس الجامعــة فــي مــارس 2017 بإنشــاء مركــز 
معلومــات جامعــة الفيــوم فأصبحــت إحــدى وحــدات املركــز؛ بهــدف رئيــس للوحــدة هــو 
ميكنــة إجــراءات العمــل فــي مكتبــات جامعــة الفيــوم والربــط بينهــا ومكتبــات الجامعــات 
املصرية قاطبة عبر الفهرس املوحد لشبكة الجامعات املصرية EULC مما يساعد على 

تعظيــم االســتفادة مــن خدماتهــا. ثــم توســعت الخدمــات حتــى شــملت:
كشف االقتباس وفحص النزاهة األكاديمية.( 1
إدخال وتسجيل محتوى الرسائل العلمية، وإعطاء إفادة بذلك.( 2
إعداد الفهرس املوحد ملقتنيات املكتبات الجامعية.( 3
إنشاء املستودع الرقمي للرسائل الجامعية.( 4
النشــر اإللكترونــي وتكشــيف الدوريــات األكاديميــة الصــادرة عــن الجامعــة، واملكتبــة ( 5

الرقميــة.
التدريــب علــى اســتخدام مصــادر املعلومــات املختلفــة ببنــك املعرفــة املصــري ويمكــن ( 6

الدخــول مــن خــالل الروابــط التاليــة :
 	www.ekb.eg بنك املعرفة املصري
 	www.eulc.edu.eg الفهرس املوحد ملكتبات الجامعات املصرية

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة الفيــوم ممثلــة باملكتبــة الرقميــة وبيــن الهيئــة العامــة ( 7
لــدار الكتــب والوثائــق القوميــة لزيــادة وعــي أخصائــي مكتبــات الجامعــة بــكل مــا يتعلــق 

بروافــد عملهــم.

:)MIS( نظم املعلومات اإلدارية

يقوم بإصدار بطاقات الهوية الجامعية لجميع طالب الجامعة في مختلف البرامج واملراحل 
الدراســية، وذلــك مــع بدايــة كل عــام جامعــي، كمــا يتولــى تنظيــم  إدخــال البيانــات لنتائــج 
امتحانــات الكليــات، واإلشــراف علــى الرصــد اإللكترونــي، وإعــالن النتائــج النهائيــة عبــر املوقــع 

الرســمي للجامعــة.
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األنشطة الطالبية 

يمثــل النشــاط الطالبــي ركًنــا مهًمــا ضمــن منظومــة العمليــة التعليميــة بالجامعــة، بهــدف 
بنــاء الشــخصية الســوية للطــالب، وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم وتطويرهــا، ومســاعدتهم علــى 
مواجهــة مشــكالتهم، وتلبيــة احتياجاتهــم املختلفــة، وتتــوزع نطاقــات ممارســة األنشــطة 
الطالبية سواء على املستويين الداخلي (الجامعة )أو القومي( الجامعات األخرى(، وفي إطار 
ســعي اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بالجامعــة نحــو تحقيــق منظومــة الجــودة والتميــز، فإنــه 

يتــم تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات التنمويــة للطــالب عبــر عــدد مــن املســاقات، تتمثــل فــي:

مركز اإلبداع الطالبي وريادة األعمال:
أن�ضــئ مركــز اإلبــداع الطالبــي وريــادة األعمــال بجامعــة الفيــوم بقــرار مجلــس الجامعــة )144( 
بتاريخ 27 / 2 /2018م، وموافقة املجلس األعلى للجامعات  بتاريخ 2018/4/21م، ليكون 
منطلًقــا لإللهــام وخلــق روح االبتــكار والريــادة بيــن طــالب الجامعــة، وتحقيــق تميــز نوعــي فــي 
نموهــم الشــخ�ضي، واكتشــاف مواهبهــم وقدراتهــم، وتنميــة الطاقــات اإلبداعيــة والخالقــة 

 عــن إكســابهم القــدرة علــى ريــادة األعمــال.
ً

لديهــم، فضــال
إن إنمــاء ثقافــة االبتــكار واإلبــداع املعرفــي، ودعــم املوهبــة وتنميــة مهــارات ريــادة األعمــال لــدى 
الطــالب، وتقديــم أنشــطة نوعيــة هادفــة ومخططــة فــي مختلــف املجــاالت، تدعــم العمليــة 
التعليميــة وتلبــي احتياجــات املجتمــع الطالبــي، فــي خطــوة مهمــة نحــو تأســيس جيــل يؤمــن 
بالعمــل واملســئولية االجتماعيــة، ويمتلــك القــدرة علــى تنميــة ذاتــه ومواهبــه، ممــا يســهم فــي 
تطويــر الطــالب ســلوكًيا ومعرفًيــا ومهارًيــا ووجدانًيــا. كمــا أن ريــادة األعمــال للمشــروعات 
فــي حــل مشــكالت البيئــة واملجتمــع، وتعمــل علــى توطيــن  اإلبداعيــة تســهم بشــكل كبيــر 

التكنولوجيــا، وتقويــة الشــراكة بيــن الجامعــة والجهــات الخارجيــة ذات الصلــة.
وفي هذا السياق فإن املركز سوف يتبنى تنفيذ عدد من البرامج التي تسعى لتحقيق أهدافه، 
منهــا: رعايــة املبتكريــن، تطبيقــات الواقــع االفترا�ضــي، العلــوم املســتقبلية، دعــم مشــاريع 
التخــرج املتميــزة، علــوم واســتدامة البيئــة، دعــم الصناعــات الصغيــرة، ريــادة األعمــال، 

الكتابــة العلميــة، الفنــون التشــكيلية.

األنشطة الرياضية: 
تهــدف إلــى إلــى إكســاب الجســم اللياقــة البدنيــة مــن خــالل عــدة أنشــطة، منهــا )كــرة القــدم 
– الكــرة الطائــرة – كــرة الســلة – تنــس الطاولــة – ... ( كمــا يتــم توفيــر أنشــطة تناســب ذوي 

اإلعاقــة إضافــة إلــى تكويــن املنتخبــات للمشــاركة فــي البطــوالت علــى مســتوى الجامعــات.  
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األنشطة االجتماعية:
 تهدف إلى تدعيم الجانب االجتماعي لدى طالب الجامعة عبر مجموعة من األنشطة، مثل: 
مســابقة الطالــب والطالبــة املثالييــن، ودوري الشــطرنج، واألبحــاث االجتماعيــة، وينظــم 
العديــد مــن الرحــالت واألنشــطة االجتماعيــة علــى املســتوى املجتمعــي، والعديــد مــن الزيارات 
امليدانيــة ملستشــفى 57357، ومستشــفى األورام بالفيــوم، والقوافــل الطبيــة، واملعــارض 

الخيريــة للمالبــس واملفروشــات. 

األنشطة الثقافية: 
تســعى إلــى االرتقــاء باملســتوى الفكــري والثقافــي لــدى طــالب الجامعــة مــن خــالل إعــداد 
مسابقات تثقل وتنمي مواهبهم، في مثل: دوري املعلومات، ومهرجان أمير الشعراء، ودوري 
العباقــرة، ومجــالت الحائــط، واملراســل التليفزيونــي، ومســابقات حفــظ القــرآن الكريــم، 

واألحاديــث النبويــة الشــريفة. 

األنشطة الفنية:  
تبــرز وتنمــي املواهــب الفنيــة املختلفــة مــن خــالل تقديــم العديــد مــن املســابقات فــي كافــة 
املجــاالت الفنيــة، مثــل مســابقة ) جولــدن مايــك – مهرجــان املســرح – الرســم الفــوري – 

الغنــاء – العــزف – اإلنشــاد الدينــي – التقليــد – االســكتش(. 

األسر الطالبية: 
تقــدم مزيًجــا مــن األنشــطة املتنوعــة، كالشــعر، والّزَجــل، والقصــة القصيــرة، وحفــظ القــرآن 
الكريــم، وتنظــم العديــد مــن الرحــالت، وحمــالت التوعيــة ضــد األمــراض، ودورات تدريبيــة،  
وتنظــم مهرجــان األســر الطالبيــة للكليــات الــذى يتــرك بصمتــه الخاصــة واملختلفــة كل عــام، 

كمــا تشــرف علــى تكويــن األســر الطالبيــة .  

الجوالة والخدمة العامة: 
 تنظم مسابقات في الفنون الكشفية، والتخييم، والقيادة، والخدمة العامة، باإلضافة إلى 
حفــالت الســمر، وكيفيــة التعايــش فــي حيــاة الخــالء، كمــا تن�ضــئ عشــائر الجوالــة فــي الكليــات، 

وتنمــي مهاراتهــم الكشــفية .

إدارة االتحاد واملعسكرات:  
هي اإلدارة املسئولة عن تنفيذ العملية االنتخابية واإلشراف عليها داخل الكليات والجامعة، 
حتــى يتكــون مجلــس اتحــاد الطــالب، ومجلــس اتحــاد طــالب كل كليــة، ومجلــس اتحــاد طــالب 
الجامعــة مــن خــالل انتخــاب ممثليــن للطــالب ليعبــروا عــن آرائهــم ورغباتهــم ، كمــا تقــدم هــذه 
اإلدارة مجموعــة فريــدة ومتنوعــة مــن األنشــطة الترفيهيــة فــي مهرجــان Fun day، ومســابقة 
جامعــة جــوت تالنــت، ومهرجــان النــدوات الذاتيــة، وســباق الدراجــات، وتجميــل وتزييــن 
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الكليات، وأجمل عروسة مولد، وتنظم العديد من الرحالت لألقصر، وأسوان، والغردقة، 
واإلســكندرية، ومعســكرات إعــداد القــادة، ومجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة املجانيــة فــي 
اللغــة اإلنجليزيــة، والتنميــة البشــرية، وتحتفــل ســنوًيا بشــهر رمضــان املعظــم بتنظيــم إفطــار 

جماعــي ملــا يقــرب مــن 300 طالــب وطالبــة علــى مســتوى الجامعــة. 

مركز األنشطة الطالبية:  

يقــع بجــوار املــرور بمنطقــة كيمــان فــارس، ويضــم مجموعــة مــن املالعــب متعــددة األغــراض، 
كما يضم صالة للياقة البدنية، ووحدات لالستشفاء ) ساونا – جاكوزي (، ومتاح ملمارسة 

األنشــطة الطالبيــة خــالل فتــرة الدراســة واإلجــازة الصيفيــة . 
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حمــام الســباحة:  يوجــد بمركــز األنشــطة الطالبيــة، ويشــغل مســاحة ) 12.5 × 25 متــًرا ( 
يستخدمه طالب الجامعة، وأبناء العاملين، وأعضاء هيئة التدريس من هواة ممارسة وتعلم 

الســباحة .  

قاعة االحتفاالت الكبرى: مسرح مجهز إلقامة االحتفاالت واملناسبات املختلفة بالجامعة.
املســرح املكشــوف :   متواجــد وســط الحــرم الجامعــي إلقامــة املســابقات، واالحتفــاالت 

. أنواعهــا  بمختلــف 
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ملعــب الجامعــة املطــور : يوجــد داخــل الحــرم الجامعــي بجــوار كليــة الزراعــة، وهــو معــد 
ملمارســة خماســيات كــرة القــدم والجــري .

 صنــدوق التكافــل االجتماعــي:  يحقــق الضمــان االجتماعــي للطــالب مــن خــالل تقديــم 
مساعدات اجتماعية مادية تتمثل في سداد املصروفات الدراسية، واملساهمة في سداد 
مصــرو فــات املــدن الجامعيــة، وتقديــم مســاعدات ماديــة فــي حــاالت العجــز أو الوفــاة مــن 
خــالل عمــل بحــث اجتماعــي للطالــب بالتواصــل مــع مســئول التكافــل برعايــة شــباب الكليــة 

أو اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب .   




