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تحرص جامع��ة المنيا على أن تق��دم لطالبها الجدد 
والقدام��ى وأن تض��ع بين أيديه��م دلياًل إرش��اديًا 
لتعريفه��م بطبيع��ة الحي��اة الجامعي��ة ومتطلباتها 
وأعرافه��ا وتقاليدها، حيث يقدم هذا الدليل معلومات 
عن الجامعة وخدماتها اإللكترونية التي تقدمها لطالبها، 
هذا باإلضافة إلى تقديم الدليل للمعلومات المتنوعة حول 
األنشطة التي تقدمها رعاية الطالب، وخدمات قطاع  شئون 
التعليم والطالب بالجامعة، والخدمات المقدمة للطالب متحدي 
اإلعاق��ة، هذا فضاًل عن تعريف الط��الب ببرامج كليات الجامعة 
في تخصصاتها المختلفة، وإمدادهم بتطبيقات وطبيعة التعليم 

الهجين، ومنصاته اإللكترونية.

وتتمنى إدارة الجامعة لطالبها حياة جامعية مليئة بالجد والنشاط
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السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي 
رئيس الجمهورية
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أ.د/ خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي والبحث والعلمي
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أ.د/مصطفي عبد النبي عبد الرحمن
رئيس جامعة المنيا

Prof. President of Minia University
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أ.د/عصام الدين صادق فرحات
نائب رئيس الجامعة

لشئون التعليم والطالب

Prof.Vice President of Minia University
For education and student affairs
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أ.د/ هاني فوقي العربي
مستشار رئيس الجامعة لألنشطة الطالبية

وليد عبد القوي عبد الوهاب
مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الطالب
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ابنائي وبناتي طالب جامعة المنيا كل عام وأنتم بخير 
وتعلوه  باألمل  متوج  جديد  جامعي  عام  بداية  مع 
الهمة والعمل، عام جديد نجدد به العهد معكم نحو 
العلمي  وتميزها  ومكانتها  لريادتها  بمصر  العودة 

إقليميا ودوليًا.
أبنائها  إن نهضة مصر ورفعتها لن تتحقق إال بأن يسلك 

وبالمثابرة  بالمهارات،  أنفسهم  ويصقلوا  العلم  طريق 
والتنمية  به  نحلم  الذي  المستقبل  تحقيق  نحو  واالجتهاد 

التي ترنو إليها مصرنا العزيزة.
وإن جامعة المنيا تهدف من إعداد هذا الدليل أن تمد أواصر 
طالبها  مع  والكليات  الجامعة  إدارة  قيادات  بين  التعاون 

الجامعية،  والتقاليد  بالقيم  وتعريفهم  والقدامى  الجدد 
شخصية  صقل  على  تعمل  التي  الطالبية  االنشطة  ومختلف 

تسعى  ما  وهذا  وإبداعاتهم،  مواهبهم  واكتشاف  الطالب 
إليه الجامعة إلى جانب دورها األساسي في العملية التعليمية 

والبحث العلمي.
أبنائي وبناتي أنتم أمل المستقبل وبكم ينهض الوطن ويحقق 
غاياته العليا، فضعوا مصر نصب أعينكم، واجتهدوا في دراستكم 

ألنفسكم  لتحققوا  شخصيتكم،  واصقلوا  هواياتكم،  ومارسوا 
ولبالدكم ما يجعلها دائمًا في مصاف البالد.

أ.د/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن 
رئيس جامعة المنيا
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أ.د/ عصام الدين صادق فرحات
نائب رئيس جامعة المنيا
لشئون التعليم والطالب

لقد فرضت تطورات العالم التكنولوجية التي أصبحت 
الحديث،  العصر  تقنيات  على  االعتماد  لها،  حد  ال 

أكثر  تعليمية  بيئة  إلى  التقليدية  البيئة  من  واالنتقال 
السريعة  التطورات  لمالحقة  مواكبة  وأشد  انفتاحًا 

التكنولوجي  الحراك  لهذا  يقودنا  ما  أفضل  وإن  حولنا، 
ومواكبته هو شباب بالدنا المبدع المبتكر، الذي ال يعيقه 

تتماشى  حديثة  متطلبات  وفق  التقدم  تحقيق  عن  شيًئا 
مع هذا التغير التكنولوجي المتسارع في التعليم والتعلم 

وفي كافة مناحي الحياة.
لقد وضعت  والقدامى،  الجُدد  الجامعة  وبناتي طالب  أبنائي 

القيادات الجامعية وعلي رأسها األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد 
استراتيجية  لتنفيذ  الجامعة، خططها  رئيس  الرحمن  عبد  النبي 

الرقمي والتطوير  التحول  الدولة المصرية في تطبيق منظومة 
وفًقا  العالي،  التعليم  بمنظومة  االرتقاء  أجل  من  التكنولوجي؛ 

الرابعة، كما وظفت جامعتكم جميع  الصناعية  الثورة  لمتطلبات  
للنهوض  الحديثة  التعليمية  والوسائل  والطرق،  االستراتيجيات، 

تُلبي احتياجاتكم في استيعاب أكبر قدر  التي  التعليمية،  بالعملية 
والتقنيات  التواصل  مواقع  من  واالستفادة  والمعارف،  العلوم  من 

التعليم  أنظمة  لمُحاكاة  الذاتي؛  التعلم  المتنوعة في  التكنولوجية 
العالي العالمية، في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

أبنائي الطلبة والطالبات لقد أثبت جائحة فيروس كورونا التي شهدها 
أننا في أشد الحاجة لهذا التطور، حتى ال يمنعنا وال يقف  العالم أجمع 

أمامنا ما يطرأ علينا من مستجدات عن اللحاق بركب التقدم.
وفقكم اهلل وحقق أمانيكم وجعلكم شبابًا داعمين ومساهمين بكل ما 

أوتيتم للرقي بجامعتكم والنهوض بوطننا الغالي مصر.
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صعيد  عروس  هي  المنيا  محافظة 
مصر تقع بين محافظتي اسيوط وبني 
بين  المتوسط  بموقعها  اشتهرت  سويف، 
النيل،  نهر  بها  ويمر  والقبلي،  البحري  الوجهين 
العصور  لجميع  خالدً  وسجلاً  ا  متحفاً المحافظة  وتعتبر 
التاريخية التي مرت على مصر، بدًء  بالعصر الفرعوني ومروًا 
وقد  واإلسلمي،  القبطي  بالعصر  وانتهاًء  واليوناني  بالروماني 
تطور اسم المنيا من الكلمة الهيروغليفية »منعت« اختصارًا للسم 
القديم »منعت خوفو«، ثم تحول اسمها إلى »مني« في القبطية  وتعني 
الحالي  االسم  اإلسلمي، ومنها جاء  العصر  بن خصيب« في  المنزل، ثم »منية 

»منيا الفولي« نسبة إلى العالم اإلسلمي أحمد الفولي. 
وتضم المنيا تسعة مراكز من الشمال إلى الجنوب »العدوة - مغاغة- بني مزار- مطاي- 

سمالوط - المنيا - أبو قرقاص- ملوي -  ديرمواس«.
وتعتبر محافظة المنيا، محافظة زراعية إلى جانب كونها سياحية، وتتعدد مجاالت وفرص االستثمار 
المصانع  بافتتاح  صناعيًا  أو  فدان،  ونصف  المليون  بمشروع  بمشاركتها  زراعيًا  سواًء  بالمحافظة، 

الكبرى، وربطها بشبكة طرق وكباري كبرى تربطها بباقي المحافظات والمواني المصرية.
التاريخ صفحات من  للمحافظة حيث سجل هذا  .. يعد يوم 18مارس من كل عام عيدًا قوميًا 

الكفاح والنضال من أجل الحرية واالستقلل.

محافظة المنيا
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صعيد  يف  العريقة  الحكومية  املصرية  الجامعات  أحدي  هي 
ألبناء  والفنون  والثقافة  للعلوم  منارة  لتكون  أنشأت  والتي  مصر، 

الصعيد، وذلك بالقرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1976 تحت مسمى 
»جامعة املنيا«.

ويقع الحرم الجامع شمال مدينة املنيا على مساحة تبلغ 310 فدان على طريق 
مصر أسوان الزراعي، وتضم جامعة املنيا حاليًا 20 كلية ومعهدًا فنيًا، منها أربعة كليات 

خـارج الحرم الجامعي وهي: )اآلداب – طب األسنان – الهندسة - باإلضافة إىل كلية الطب 
البيطري وتقع بمدينة املنيا الجديدة(، وعدد 16 كلية داخل الحرم الجامعي وهم : ) الرتبية – 

الرياضية  الرتبية   – والفنادق  السياحة   – الجميلة  الفنون   – الطب   – العلوم  دار   – العلوم   – الزراعة 
بنني وبنات – األلسن – التمريض – الصيدلة – الرتبية النوعية – الحاسبات واملعلومات – رياض األطفال 

– الرتبية الفنية - الحقوق(، وباإلضافة إلي املعهد الفني للتمريض.
واتخذت الجامعة  )رأس نفرتيتي( شعارًا لها على كتاب مفتوح تحيطه أزرع الشمس الفرعونية.

بإجمالي  الجامعي 2020/2019 )25691( طالبًا و)39008( طالبة  للعام  الجامعة  وبلغ عدد طالب كليات 
)64699( طالبًا وطالبًة.

جامعة المنيا
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رؤية الجامعة:
ودوليًا،  محليًا  المتميزة  العلمية  لها مكانتها  أن تكون  إلى  المنيا  تسعي جامعة 

علمي  بحث  إلنتاج  الفرص  بأفضل  باحثيها  وتمد  الجودة  عالي  تعليمًا  تقدم  حيث 
يمكن من التنافس دوليًا، كما تسعى لتنمية الريف المصري، والمناطق العشوائية 

وتعمير الظهير الصحراوي، وجذب رجال األعمال، والصناعة ليتخذوا من الجامعة شريكا 
ًيمكنهم من تحقيق المنافسة محليًا وعربيًا ودوليًا.

رسالة الجامعة:
متطلبات  يُواكب  فعال  تعليم  تقديم  خالل  من  رؤيتها  بتحقيق  المنيا  جامعة  تلتزم 

العمل محليًا وعربيًا  المنافسة في أسواق  أجيال متميزة قادرة على  العصر، وذلك إلعداد 
وتنفيذ  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  في  بالتفوق  تلتزم  كما  محددة،  مجاالت  في  وعالميًا 

المشاريع البحثية التي تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه محافظة المنيا وصعيد مصر.

جامعة المنيا
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اقرت جامعة المنيا تطبيق  نمط التعليم الهجين على جميع كليات الجامعة اعتبارًا من العام 
الجامعي 2021/2020  والذى  يمزج بين التعليم المباشر وجهًا لوجه والتعليم عبر االنترنت، 
التعليمي فى شكله  النظام  الجامعي ويعتبر هو  التعليم  وتم اعتماده على نطاق واسع عبر 

الجديد ويهدف إلى:
1. تقليل الكثافة الطالبية لتحقيق الجودة في التعليم.

2. تحقيق االستفادة العظمى من البنية التحتية التكنولوجية وخبرة أعضاء هيئة التدريس.
3. تحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة.

4. تحقيق االستفادة العظمى من االمكانيات التكنولوجية خارج الجامعة.

تطبيق نمط التعليم الهجين  بجامعة المنيا 
اعتبارًا من العام الجامعي 2021/2020
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وقد تم اعتماد اآلليات التالية 
                           لتطبيق نمط التعليم الهجين

         تقسيم الطلبة وتناوب أوقات التدريس:

المخصصة  األماكن  من  المتاح  ضوء  فيي  صغير   تدريسية  مجموعات  إلى  الطلبة  تقسيم  اوال: 
للتدريس وبما يحافظ على التباعد االجتماعي وجودة العملية التعليمية فى حدود  50-75 طالب 

فى الكليات العملية و 100-150 طالب  فى الكليات النظرية

ثانيا: يوزع التدريس على جميع أيام األسبوع من السبت للخميس من الثامنة صباحًا وحتى السادسة 
مساءا على أن يكون كما يلى:

أحد/ او  اسبوعيًا )سبت/اثنين/اربعاء  أيام  ثالثة  تثيت جدول لكل مجموعة على  العملية:  الكليات 
ثالثاء/خميس(

أو  أحد/اربعاء  او  )سبت/ثالثاء  أسبوعيا  على يومين  لكل مجموعة  تثبيت جدول  النظرية:  الكليات 
أثنين/خميس(

         نسبة التعليم وجهًا لوجه إلى التعليم عن بعد:

الدروس العملية: تبقى كما هو متبع سابقًا على هيئة مجموعات صغيرة )20-30 طالب( وتدرس  
وجهًا لوجه. 

المحاضرات النظرية: سواء بالكليات العملية أو النظرية يتم تدريسها بنسبة 50% وجها لوجه إلى 
50% عن بعد )تجهز الجداول لكل مجموعة دراسية  بوضع مادتين نظرى فى نفس الميعاد اسبوعيا 

للمجموعة الدراسية الواحدة يتم تدريسهم وجهًا لوجه أسبوع وعن بعد األسبوع التالى بالتبادل(
لتكون نسبة التعليم وجهًا لوجه تقريبًا بنسبة  60-70% وبنسبة 30-40% بنظام التعليم عن بعد 
بعد  التعليم عن  بنظام  لوجه ونسبة 40-50% تقريبًا  العملية، وبنسبة 50-60% وجهًا  بالكليات 

بالكليات النظرية.
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        آليات التطبيق:
تستخدم منصة المقررات االلكترونية على موقع الجامعة )لحين التعاقد على نظام إدارة تعلم 	 

LMS( لرفع المحاضرات على أن تكون المنصة مغلقة بصالحيات مختلفة لكل من الطالب، عضو 
التدريس، ادارة الكلية، ادارة الجامعة وستتيح المنصة تحميل أنشطه وأسئلة على كل  هيئة 

درس بجانب المحاضرة.
تشمل المحاضرات االلكترونية بصفة أساسية:	 
عرض تقديمي )بوربوينت( مع تسجيل شرح صوتى كشرط أساسى.	 
شرح فيديو مدعم بانفوجرافيك وغير مقبول قراءة المحتوى العلمي فقط.	 

عملية التقييم فى التعليم الهجين
االختبارات  بإجراء  والتمريض(  والصيدلة  االسنان  وطب  البشرى  )الطب  الطبي  القطاع  كليات  إلزام 
بالتطبيق  البدء  على  الكليات  باقي  وتشجيع   ،2021/2020 الدراسي  العام  من  اعتبارًا  الكترونيا 

سواءً جزئيًا أو كليًا.

          آليات  تحقيق عملية التعليم و التقييم فى التعليم الهجين 
- االنتهاء من التعاقد على رفع سرعة االنترنت بالجامعة  ألربعة أضعاف السرعة الحالية.

- االنتهاء من البنية التحتية لمركز االختبارات االلكترونية بالجامعة بحد أقصى منتصف أكتوبر )تم 
االنتهاء من 85% من البنية التحتية وفى انتظار توريد األجهزة(.

  ILOs قرار مجلس الجامعة  بجلسته بتاريخ 2020/8/25 إلزام الكليات بإدخال مخرجات التعلم -
لكل مقرر على نظام إدارة الجودة لربطه بنظم االمتحانات لقياس  مدى تحقق تلك المخرجات.

- تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على إعداد المحاضرات إلكترونيا من خالل وحدات تكنولوجيا 
المعلومات بالكليات.

- البدء بعقد ورش عمل ألعضاء هئية التدريس بكليات القطاع الطبي على إنشاء بنوك األسئلة من 
خالل مركز القياس والتقويم بالجامعة.
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برنامج
 كلية

الهندسة

برنامج
 كلية

الهندسة
1

2

3

4

هندسة الميكاترونيات 
و الربوتــات الصناعيــة

 هندســـــــــــة
 البتروكيماويات

برنامج
كلية

صيــدلة

الصيدلــــــة 
االكلينيكية 

برنامج
كلية

طب األسنان

طب االسنان المتميز 

برنامج
 كلية

الحاسبات
 و

المعلومات

برنامج
 كلية
التربية

5

6

7

8

الحوسبة و المعلوماتية
الحيوية

اعـــداد معلمــــى
العلوم و الرياضيات 
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للطفــولة المبكــرة
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برنامج
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الهندسة

برنامج
 كلية

الهندسة
1

2

3

4

هندسة الميكاترونيات 
و الربوتــات الصناعيــة

 هندســـــــــــة
 البتروكيماويات

برنامج
كلية

صيــدلة

الصيدلــــــة 
االكلينيكية 

برنامج
كلية

طب األسنان

طب االسنان المتميز 
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برنامج
 كلية
التربية

5

6

7

8

الحوسبة و المعلوماتية
الحيوية

اعـــداد معلمــــى
العلوم و الرياضيات 
باللغـة االنجليزيــة 

برنامج
كلية

العلوم

تقنيــــــــة 
المعلومات 

برنامج
كلية

 التربية
للطفولة
المبكرة

معلم التربية الخاصة
للطفــولة المبكــرة

تقر الجامعات المصرية بموجب القرار رقم 46 لسنة 1973 »التربية العسكرية«، كمادة يجب على 
الطالب الذكور المصريين اجتيازها كشرط للحصول على الشهادة الجامعية، من خالل دورة تدريبية 
علمية في »العسكرية« تدرس عن طريق أفراد من القوات المسلحة المصرية، وتشمل الدراسة بها 

جانبين إحداهما نظري واآلخر عملي.
الهدف من التربية العسكرية:

خُصصت دورات التربية العسكرية في الجامعات بهدف: تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن، وترسيخ 
الروح الوطنية لدى الطالب، وتأهيلهم بدنيًا ونفسيًا إلعدادهم لالنخراط في الخدمة الوطنية طبقًا 
للمراحل التجنيدية المختلفة، وتعريفهم بأهمية دراسة التاريخ العسكري، وتهيئتهم للتأقلم على 
الحياة العسكرية، والعروض العسكرية، وتنمية روح الفريق، والعمل الجماعي، إلى جانب توعيتهم 

وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة.
بالتربية العسكرية، يتولى مسئوليتها أحد أفراد القوات المسلحة،  يوجد بكل جامعة إدارة خاصة 
وتقوم هذه اإلدارة بوضع جداول الدورات على مدار العام، وإعالم الطلبة في الكليات بها وبمدتها.

التربية العسكرية:
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الجامعات  قيام  على  االمية وحرصت  على مشروع محو  الضوء  على تسليط  المصرية  الدولة  ركزت 
بالدور المنوط بها في هذا الشأن من أجل التخلص والقضاء على مشكلة الجهل، ومساعدة األميين 
على  محو أميتهم ومن ثم المشاركة في التطور وتنمية المجتمع ومساعدة الدولة المصرية على 
للبروتوكول  وفًقا   المنيا  جامعة  وتقوم   ،2030 مصر  رؤية  وتحقيق  المستدامة  التنمية  تحقيق 
الموقع بينها وبين الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بمحو أمية العديد من األهالي بقرى 
المحافظة، من خالل طالبها المعنيين بالقيام بهذا الدور وهم طالب الجامعة من كليات: التربية، 
والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم، واآلداب، والتربية الفنية 
المنيا، ويشترط على  أمي على مستوى محافظة  ألف  أمية أكثر من 14  الجامعة في محو  ونجحت 

طالب هذه الكليات محو أمية 8 أميين كشرط للتخرج من كلياتهم.

مشروع محو األمية وتعليم الكبار: 
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دعمًا من الجامعة واهتمامًا منها بطالبها والطالب متحدى اإلعاقة، وتشجيعًا لهم على التميز 
والتيسير عليهم الستكمال دراستهم دون أية عوائق، قامت الجامعة بوضع سياسة واضحة 
للدعم المالي والعيني والنفقات العالجية للطالب من خالل صندوق التكافل الطالبي وصندوق 
تقوم  حيث  المعنية،  والوزارات  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  والتعاون  الطبية  الخدمات 
الجامعة بتقديم إعانات لطالبها دعمًا من صندوق التكافل االجتماعي بالجامعة تشمل: صرف 
إعانات نقدية وعينية تتمثل في المساهمة في شراء مالبس، ونظارات طبية، ودفع رسوم 

المدن الجامعية واإلسكان الخارجي والرسوم الدراسية.
كما تتكفل الجامعة أيضًا بصرف إعانات استثنائية من صندوق التكافل االجتماعي بالجامعة 
للطالب متحدى اإلعاقة بالجامعة، تتمثل في دفع رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية، باإلضافة إلى 
المساهمة فى شراء الكتب الدراسية، ودفع الرسوم الدراسية، وشراء دراجات بخارية مجهزة.

- تصرف إعانات للطالب المحتاجين من صندوق التكافل االجتماعي بالكليات واإلدارة المركزية 
بعد التقدم باالستمارات المخصصة لذلك ويرفق بها المستندات المطلوبة والتي تفحص من 
المتخصصين بالص��ندوق، كما تصرف هذه اإلعانات في صورة عينية أو مالية في سرية تامة 

حفاًظا على مشاعر الطالب . 
- لذا ال تتردد وال تترددي في التقدم للحصول علي هذه اإلعانات إن كنت مستحق لها.

التكافل الطالبي:
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يتم شراء الكتاب الجامعي من خالل فروع جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي بالكليات 

ورعاية  عالج  نفقات  بصرف  الجامعة  تقوم  وخدمتهم،  تجاه طالبها  المنيا  جامعة  لدور  واستكمااًل 
طبية وصحية للطالب، يستفيد منها طالب الجامعة من صندوق الخدمات الطبية، تتمثل تلك الخدمات 

في دعم نفقات عالج للطالب، وإجراء العمليات الجراحية وصرف أدوية.
- يستخرج الطالب بطاقة صحية مرة واحدة ويستخدمها طوال سنوات الدراسة. 

وحداتها  وكذلك  الطبية  للخدمات  العامة  اإلدارة  خالل  من  طبيًا  الطالب  برعاية  الجامعة  تقوم   -
بالكليات باإلضافة إلى وحدات األسنان، والصيدليات المجهزة باألدوية، والتي تضم مجموعة متخصصة 

من األطباء.
- في حالة احتياج الطالب ألي مساعدة طبية عليه الذهاب إلي الوحدة العالجية الخاصة بالكلية أو إلي 

اإلدارة الطبية. 
- في حالة احتياج الطالب للتحويل للمستشفى الجامعي أو أي مستشفى تخصصي آخر، يتم تحويل 

الطالب فورًا عن طريق الوحدة الطبية بالكلية وتتكفل الجامعة بجميع النفقات.

الكتاب الجامعي:

بتوزيع  للجامعات، وال يسمح  األعلى  المجلس  قبل  المحدد من  للنظام  المحدد وفقا  وبالسعر  فقط 
الكتب خارج فروع الجهاز بالكليات .. 

يستفيد الطالب من الدعم الذي يحدده مجلس الجامعة كل عام وال يصرف في صورة نقدية وإنما 
يستفيد منه الطالب في صورة دعم لتخفيض سعر الكتب.

الخدمات الطبية ودعم النفقات العالجية للطالب:
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لتوفيرها حياة جامعية  للطالب؛ وذلك  الرعاية  المنيا أهم قطاعات  بجامعة  الجامعية  المدن  تعتبر 
متكاملة وخاصًة للطالب المغتربين عن أسرهم، ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وعلميًا وثقافيًا وبدنيًا، 
االحتياجات  وذوي  والمتفوق  المغترب  الجامعي  للطالب  مالئمة  بيئة  توفير  علي  تحرص  فالجامعة 
من  متكاملة  رعاية  بها  المقيمين  للطالب  خاللها  توفر  والعشرين ساعة  األربع  مدار  علي  الخاصة 
المتخصصين  واألساتذة  المدربة  األطقم  توفير  وكذلك  الغذائية،  العناصر  متكامل  ووجبات  إقامة 
في مجال التغذية والعمل االجتماعي والطالبي واألنشطة الطالبية، بما يوفر لهم الراحة والهدوء 

وأماكن االستذكار.
- يتم قبول الطالب المستجدين للمدينة الجامعية حسب السن والمجموع بينما يتم قبول الطالب 

القدامى وفقًا للتقدير.
- القبول بالمدينة يتم بالتنسيق اإللكتروني بالجامعة. 

- يتم قبول الطالبات المستجدات حسب بعد محل اإلقامة والطالبات القدامى بأفضلية التقدير وبعد 
المكان.

- قبول الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة بعد اعتماد الحالة 
من اإلدارة العامة للخدمات الطبية.

- تضع الجامعة جدول للتسكين للطلبة والطالبات.
تتوافر  ممن  والطالبات  الطلبة  جميع  تسكين  عادة  يتم   -
التسكين وطبقًا  المعلنة خالل فترة  القبول  فيهم شروط 

للظروف االستثنائية في ظل جائحة كورونا.

المدن الجامعية:
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كما تقدم الجامعة خدمات إقامة ميسرة ألبنائها الطالب في المدن الجامعية، تقدم أيضًا عددًا كبيرًا 
الجامعية  بالمدن  المقيمين  الصحية، لطالبها  للمواصفات  الجيدة والمدعمة والمطابقة  الوجبات  من 
أو من الخارج، من خالل ما تمتلكه من مطعم مركزي بالحرم الجامعي باإلضافة إلي مطعم كلية 

الهندسة، وذلك بعد حجز الطالب وجباته إلكترونيًا علي موقع الجامعة.

الوجبات المدعمة:
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المواصالت الخارجية : 
السكك الحديدية )القطار( – األتوبيسات السياحية – الميكروباصات –  سيارات األجرة .

المواصالت الداخلية :  
ميكروباصات – أتوبيسات من داخل المدينة إلى الجامعة وبالعكس ، واألجرة جنيهان  وتاكسي 

داخل المدينة.
مواصالت الجامع�ة :  

خصصت الجامعة أتوبيسات لنقل طالبها من جميع األحياء إلى جميع الكليات داخل الحرم وخارجه 
نظير إشتراك رمزي شهري.

تقدم الجامعة كذلك خدمة توصيل طالب كلية الطب البيطري إلى مقر فرع الجامعة بمدينة المنيا 
الجديدة نظير إشتراك رمزي شهري . 
مواصالت داخل الحرم الجامعي : 

خصصت  الجامعي  الحرم  داخل  الكليات  إلى  الجامعة  بوابة  من  الجامعة  طالب  انتقال  على  تسهياًل 
الجامعة أتوبيسات بالتعاون مع محافظة المنيا.

وسائل النقل بمحافظة المنيا:
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المطعم المرك�������زي:  يقدم ما يقرب من عشرة آلف وجبة يوميًا لطالب المدن الجامعية والطالب 
من الخارج باإلضافة إلي مطعم كلية الهندسة بطاقة 2000 وجبة يوميًا.

مركز الطباعة والنشر: تقدم خدماتها للطالب والباحثين وطباعة كافة إصدارات الجامعة.
للطالب،  اإللكترونية  االختبارات  لمركز  الفني  الدعم  بتقديم  ,يختص  المعلومات:  مركز تكنولوجيا 
الطالب،  شئون  ميكنة  لنظم  المتكاملة  واإلدارة  االمتحانات،  نظم  إلدارة  البرمجية  الحزم  وتوفير 
والدراسات العليا، ونظم إدارة الجودة واالعتماد، والتدريب علي نظم تكنولوجيا المعلومات للعاملين 

بالمركز والجامعة.
مركز االختبارات اإللكترونية: وهو يوفر القدرة على أداء وإدارة االختبارات اإللكترونية لطالب جميع 

الكليات على مستوى الجامعة وذلك لضمه 1080 جهازًا كمرحلة أولي..
مركز األنشطة الطالبية لمتحدي اإلعاقة: تم إنشاءه للرعاية الطالب الموهوبين من الطالب متحدي 

اإلعاقة وإتاحة الفرصة لممارسة األنشطة الطالبية لهم وتبني مواهبهم.
الجامعة  تدريب طالب  الصغر: يستهدف  الصغيرة ومتناهية  الحرف والصناعات  التدريب على  مركز 

والمجتمع الخارجي واألسر المعيلة لتدريبهم علي الحرف لكي تدر لهم دخل وحياة كريمة.
التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمية  األبحاث  دعم  في  تساهم  أجهزة  يضم  المعم�������ل المركزي:  

والباحثين.
متحف الفن الحديث: يضم ست قاعات عرض تحتوي علي العديد من األعمال الفنية لكبار الفنانين 

المصريين والعالميين.
ترجمة  ل�2000 مقعد، 3 غرف  والمؤتمرات: يحتوي علي قاعة كبرى تسع  والفنون  اآلداب  مركز 

واسقاط سينمائي و3 قاعات فرعية تسع 200 مقعد .
الصالة المغط���������اة: صالة رياضية مكيفة الهواء بها ملعب وتضم ألفين مقعد .

االستاد الرياضي والمالعب المفتوحة :استاد أوليمبي يسع 10 آالف متفرج وممر ترتان 9 حارات.
حم���ام السباح������ة: حمام أوليمبي به وحدات تعقيم وتسخين وغرف خلع مالبس ومدرجات.

والطوارئ،  االستقبال  ووحدة  الرئيسي،  الجامعي  المستشفي  وتضم  الجامعية:  المستشفيات 
والصدر،  القلب  ومستشفى  والمسالك،  الكلي  ومستشقي  واألطفال،  والتوليد  النساء  ومستشفي 
للعمليات  وملحقة  الجديد  الجامعي  المستشفى  انشاء  من  االنتهاء  وجاري  الكبد،  ومستشفي 

ومستشفي األورام، ومستشفى الرمد.

المنشآت الجامعية:
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 إرشادات
هامة

اآلداب و التقاليد الجامعية

 اإلجراءات االحترازية
للوقاية من كورونا

الدخول من البوابات الرئيسية
الشكاوى و المقترحات
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لتوجيه  الجامعية  لألنشطة  المنظمة  القوانين  إطار  في  الطالب  وتوعية  تحفيز  إلى  الجامعة  تهدف 
الطالب إلى األخالقيات والواجبات والحقوق للطالب الجامعي المثالي، عن طريق تحقيق أهداف الميثاق 
وتضمن  الجامعي،  المجتمع  يرتضيها  التي  والضوابط  الطالب  سلوك  حيث:  من  الجامعي  األخالقي 
الجامعة  أسرة  الطالب عضوًا هامًا في  بحيث يكون  الجامعية  الحياة  في  التفاعالت  لكافة  تمتعه 
الخارجي، ومن هنا يتوجب على الطالب  وشريًكا فاعاًل في صناعة سمعتها وهيبتها في المجتمع 

التمتع بمجموعة من السمات نذكر بعضًا منها علي سبيل المثال: 

االلتزام باالنضباط داخل الحرم الجامعي وخارجه.. 1
وهويتها . 2 ورسالتها  رؤيتها  في  للجامعة  الفكري  اإلطار  احترام 

وأهدافها ولوائحها وبرامجها وخطها وتعليماتها.  
المكتبية . 3 والساعات  المحاضرات  وأوقات  بمواعيد  الطالب  التزام 

وفترات الراحة بين المحاضرات.
التفوق العلمي واألكاديمي وفق المعدل التراكمي.. 4
االتزان االنفعالي والثقة بالنفس.. 5
السلوك اإليجابي والمهارات الشخصية.. 6
القيام بدور بارز في خدمة المجتمع الجامعي واللمجتمع المحيط به.. 7
القدرة على إنجاز أداء المهام والواجبات المكلف بها الطالب.. 8

اآلداب الجامعية وميثاق الطالب الجامعي:
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متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسي.. 9
المظهر الالئق والخلق الحسن.. 10
استغالل الوقت وتقسيمه بطريقة صحيحة.. 11
المحافظة على ممارسة الهوايات والتمتع والثقافة العامة والمتنوعة.. 12
اإللمام باألحداث المحلية واالقليمة والعالمية الجارية.. 13
القدرة على إقامة عالقات طيبة مع زمالئه وأساتذته.. 14
المشاركة في االنشطة المجتمعية وخدمة المجتمع.. 15
احترام أساتذته من أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وتثمين جهودهم في خدمتهم.. 16
التعاون مع زمالئه في المنافع والخدمات.. 17
الصبر والمثابرة في طلب العلم.. 18
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ما هو فيروس كورونا ) كوفيد-19( ؟
هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات 
وتتراوح  التنفسي  الجهاز  تصيب  والتي  »كورونا«  التاجية 
حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد خطورة 
عالج  اكتشاف  يتم  ولم   ،« ميرس   « و  »سارس«  مثل 

ل�«كوفيد-19« حتى اآلن.

طرق انتقال فيروس كورونا:
تتمثل الطريقة الرئيسية النتقاله في الرذاذ الذي يتناثر من 
أنف أو فم الشخص المصاب بالفيروس عند السعال، ويمكن 
أن يلتصق باألشياء واألسطح المحيطة بالشخص، مما ينتج 
عنه إصابة اآلخرين بالمرض عند مالمستهم لهذه األشياء أو 
األسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم. ولذا فمن 
واحد  متر  بمسافة  المريض  الشخص  عن  االبتعاد  األهمية 

على األقل.

أعراض فيروس كورونا:
الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى 
من اآلالم واألوجاع أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، 
األعراض خفيفة وتزداد  ما تكون هذه  أو اإلسهال، عادة 

تدريجيًا.

اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا:
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االلتزام بالقواعد التي تقرها الجامعة بما يخص مواعيد الدخول من البوابات الرئيسية والكليات 	 
على  دخوله  منذ  االحترازية  اإلجراءات  جميع  إلى  الطالب  يخضع  أن  على  الجامعي  الحرم  خارج 
الحرارية،  بالكاشفات  الحرارة  درجات  وقياس  الذاتي،  التعقيم  بوابات  خالل  من  وذلك  البوابات، 
تشابه  اعراض  أي  من  ال يشتكي  الطالب  وأن  »الكمامة«،  الطبي  الماسك  ارتداء  من  والتأكد 

اعراض فيروس كورونا.
التزام الطالب بالحضور إلى الحرم الجامعي طبًقا للجداول الدراسية المعتمدة بكليته بالتناوب بين 	 

الفرق الدراسية.
التجنب التام للزحام والتكدس ومراعاة المسافات بين الطالب في مقار كلياتهم.	 
التزام الطالب باإلجراءات االحترازية والوقائية التي تقرها المدن الجامعية للمقيمين بها.	 
ضرورة مغادرة الطالب الحرم الجامعي فور انتهاء المحاضرات، ويحذر التجمعات.	 
بهم 	  الخاصة  المياه  زجاجة  واصطحاب  الشخصية،  واألدوات  األقالم  تبادل  بعدم  الطالب  التزام 

لعدم انتشاء الفيروس.

الوقاية من الفيروس:
نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما 

جيدًا بالماء والصابون.
واألنف  الفم  تغطية  على  أحرص  والعطس،  السعال  عند 
بعد  المنديل  من  وتخلص  ورقي،  بمنديل  أو  المثني  بمرفقك 

ذلك فورًا واغسل يديك.
والسعال،  بالحمى  المصابين  األشخاص  من  االقتراب  تجنب 

واالحتفاظ بمسافة ال تقل عن متر واحد )3 أقدام(.
إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، بادر بالتوجه 

بأماكن العناية الطبية مبكرًا.

اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي يجب على الطالب اتباعها داخل الحرم الجامعي:
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الدخول بالبوابات الرئيسية:
تضم الجامعة 5 بوابات رئيسية هي:

1- البوابة الرئيسية: على طريق مصر أسوان الزراعي.
2- بوابة كلية التربية الرياضية: على طريق مصر أسوان الزراعي. 

3- البوابة الغربية: على الطريق الدائري. 
4- البوابة البحرية: على الطريق الدائري.

5- بوابة كلية اآلداب: المواجهة لحي شلبي.

ضرورة غسل األيدي جيدًا بالماء والصابون أكثر من مرة خالل التواجد بالحرم الجامعي.	 
إذا شعر أحد الطالب بأي من أعراض اإلصابة بالمرض التوجه إلى اإلدارة الصحية بالكلية، وغرف 	 

العزل المتوفرة بكل كلية للخضوع للفحص والتأكد من عدم اإلصابة بالفيروس.
ال يجب إعادة استخدام الكمامات ألكثر من مرة، وعدم لمسها باأليدي، واستخدامها بالشكل 	 

الصحيح.

الشكاوى والمقترحات:
أعدت الجامعة منصة للشكاوى والمقترحات لتكون واجهة للطالب يعبرون من خاللها عن مشاكلهم 
ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية، ولتحقيق التواصل المباشر مع الطالب والقيادات الجامعية 

بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات وسعيًا لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطالب.
وذلك من خالل المنصة على موقع الجامعة علي الرابط التالي:

https://www.minia.edu.eg/Minia/complian2.aspx

خدمات طالبية

الخدمات
اإللكترونية 

 خدمات
شئون طالب

الدفع األلكترونى

األنشطة الطالبية
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خدمات طالبية

الخدمات
اإللكترونية 

 خدمات
شئون طالب

الدفع األلكترونى

األنشطة الطالبية
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أواًل: الخدمات االلكترونية على موقع الجامعة:
تتيح جامعة المنيا العديد من الخدمات االلكترونية ألبنائها الطالب 
www. وذلك من خالل موقع الجامعة اإللكتروني على االنترنت

minia.edu.eg  وكذلك موقع كل كلية وسنحاول استعراض 
بعض من هذه الخدمات.

موقع 	  على  الطالب  تبويب  خالل  من  الدراسية:  الجداول 
الدراسية  الجداول  على  االطالع  للطالب  يمكن  الجامعة 

الخاصة بكليته.
بوابة المقررات: من خالل تبويب الطالب على موقع الجامعة والكليات وهي المنصة التعليمية 	 

التي تحتوي على محتويات المقررات الدراسية والمستخدمة في نظام التعليم الهجين.
على 	  اإلطالع  للطالب  يمكن  الجامعة  موقع  على  الطالب  تبويب  خالل  من  االمتحانات:  جداول 

جداول االمتحانات فور اعتمادها من الكليات.
المنيا وكانت لها يد السبق 	  التي استحدثتها جامعة  الخدمات  التحصيل اإللكتروني: وهي من 

وحذا حذوها الكثير من الجامعات المصرية، حيث يقوم الطالب بدفع مقابل الخدمات التي يرجو 
الموجودة بسهوله  واشتراكات قطارات...(  ،وشهادات،  حالة  بيانات  )استخراج  عليها  الحصول 
باختيار  الطالب  فيقوم  الجامعة  موقع  على  اإللكتروني  التحصيل  تبويب  خالل  من  الكترونيًا 

الخدمات اإللكرتونية املتاحة لطالب جامعة املنيا



43

خدمات طالبية، ومن ثم يدخل بياناته ويختار طريقة الدفع.
تطبيق المحمول الخاص بالطالب: وهو تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية يستفيد فيه 	 

النتائج والجداول وغير ذلك الكثير من  الطالب من امكانية معرفة 
الخدمات

ثانيًا خدمات البريد االلكتروني الخاص بجامعة المنيا
ما هو البريد االلكتروني الجامعي الخاص بجامعة المنيا؟؟

هو بريد إلكتروني تهديه جامعه المنيا لطالبها مجانا في حين تتحمل 
الجامعة تكلفة تراخيص المنتجات الموجودة في حساب الطالب

فكما أن لديك بريد إلكتروني موجود على google.com  ينتهي بالصيغة @gmail.com  ويمكن 
أن يكون لك حسابات اخرى على مواقع أخرى، فان جامعة المنيا قامت بإنشاء حساب خاص مؤمن 
تابع للكلية التي ينتمي إليها الطالب فمثال طالب بكلية اآلداب سيكون له حساب ينتهي بالصيغة @
arts.s-mu.edu.eg ويعتبر حساب البريد اإللكتروني بمثابة البطاقة الشخصية اإللكترونية للطالب.

ما الفائدة من وجود حساب جديد على نطاق الجامعة؟
الحقيقة أن لهذا البريد اإللكتروني فوائد عديدة حيث تستخدمه الشركات للتأكد من كونك طالب 

في جامعة المنيا لتقدم لك بعض العروض أو التخفيضات الخاصة بالطلبة فقط.
الذي  اإللكتروني  البريد  باستخدام  الدوالرات  من  آالف  بضعة  تعادل  مزايا  على  تحصل  أن  يمكنك 
المؤسسات  و  بالجامعات  الخاص  و   edu.eg بامتداد.  ينتهي  وأن  البد  والذي  الجامعة  لك  تهديه 
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التعليمية وسنشير هنا الى بعض من العروض المجانية المُقدمة حصريًا للطلبة فقط.
Auto Desk : مجموعه من برامج  مثل  AutoCAD و D-Max 3, يمكنك عن طريق البريد 	 

http://www.autodesk.  اإللكتروني الجامعي الحصول على نسخ مجانية تعمل لمدة 15 شهر
com/education/home

لمدة 	  أخرى  لعروض و مميزات  باإلضافة  السريع  و  المجاني  الشحن  :  مزايا   Amazon Prime
ستة أشهر تجدد بعدها بستة أشهر بخصم 50% باإلضافة ل10 دوالرات في حساب التسويق 

http://www.amazon.com/gp/student/signup/info بالعمولة الخاص بك على أمازون
Rip Tiger: سهل االستعمال يقوم تلقائيا بتحميل أي فيديو تشاهده في المتصفح الخاص 	 

بسهولة  إليها  تحتاج  التي  اإلنترنت  على  الفيديو  مواد  جميع  تحميل  من  يمكنك  بك، وسوف 
Edu. http://www. إلكتروني على  بريد  لديهم  الذين  للطلبة  البرنامج حساب مجاني  ويقدم 

riptiger.com/edu.html
 	https://education.github.com/pack  حزمة من البرامج واألدوات المجانية  : GitHub
 	http://prezi. حساب برو مجاني Prezi لتصميم العروض التقديمية يقدم لك موقع : Prezi

/com/profile/signup/edu
 	https://www. الموقع  خالل  بالبرمجة  الخاصة  األدوات  و  البرامج  من  العديد    :  Jet Brain

/jetbrains.com/estore/students
 	 for education 365 Microsoft office خدمات

رخصة Microsoft office 365 المقدمة من خالل البريد االلكتروني الجامعي تقدم مجموعة 
الخدمات  البرامج، حيث يستطيع الطالب الحصول على العديد من  من 27 تطبيق من حزم 
ومرخصة،  قانونية  بصورة  جهازه  على  الخدمات  هذه  تثبيت  يمكنه  كما  المميزة  السحابية 
وفيما يلي سنحاول إيجاز بعض أهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها باستخدام بريدك 
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األكاديمي والخاص بجامعة المنيا.
اآلن . 1 األشهر،  النصي  المحرر  برنامج  هو    Word برنامج 

يمكنك الحصول عليه بصورة قانونية واستخدامه سحابيًا 
أو على جهازك الشخصي أو على جهازك المحمول، كما 
الملفات بحيث يمكنك استخدامها من  يمكنك مزامنة 

أي مكان.
أو . 2 بيانات  جداول  في  النصية  أو  الرقمية  بياناتك  تنظيم  يمكنك     Excel برنامج 

مصنفات. ومن شأن عرضها في سياق مساعدتك في اتخاذ قرارات أفضل
برنامج Power Point  عروضا تقديمية مخصصة ذات جودة عالية عن طريق توفير . 3

خيارات تصميم تساعدك في زيادة التأثير البصري لعرضك إلى أقصى حد في خطوتين 
سهلتين، ما عليك سوى إضافة صورة ثم اختيار تصميمك المفضل

One Drive  اآلن يمكنك الحصول على مساحة تخزينية كبيرة مجانًا على الويب قد . 4
تصل إلى TB 5 )تيرا بايت(. كما ستتمكن من تأمين ملفاتك الهامة أو مشاركتها 
مع اآلخرين، بحيث يكون لديك نسخة كاملة من جميع ملفاتك موجودة في حسابك 

المُؤمن على نطاق الجامعة.
Share Point يعمل على إنشاء مواقع الكترونية بسهوله ويسر لعرض . 5 خدمات 

محتوى يمكن فريق العمل من زمالئك بمشاركة الملفات والبيانات واألخبار والموارد.
خدمات Yammer  أداة  مشابهة تماما لخدمات Facebook ولكنه مغلق على طالب . 6

الجامعة تساعدك على التواصل والتفاعل عبر الجامعة؛ حيث يمكنك بدء المحادثات 
ومشاركة المعلومات وبناء مجتمعات لتسريع أداء المهام بقدر أكبر.
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خدمات Planner  يتيح لك إمكانية تجميع الفرق والمهام والمستندات والمحادثات . 7
معًا لسهولة التواصل وتبادل المعلومات.

من . 8 الخدمة  هذه  وتمكنك   YouTube ب  الشبه  أقرب  وهو      stream خدمات 
مشاركة ملفات الفيديو على شبكة االنترنت.

OneNoteحيث يمكنك تجميع محاضراتك ومالحظاتك سواء كانت بخط . 9 خدمات 
اليد أو مطبوعة في مكان واحد ومن ثم مشاركتها مع زمالئك من أي مكان.

اإلنترنت . 10 الموجود على  الخاص    blog Sway وهو أشبه ما يكون ب  تطبيق  
تقديمي من خالل  إنشاء موقع ويب  المستخدم من  يتمكن  التطبيق  ومن خالل 
الجمع ما بين النصوص والصور الثابتة أو المتحركة كما يمكنه استيراد محتويات 
من موقع يوتيوب ، وفيسبوك، ووان درايف يمكن عرض عروض سواء على أي 

مستعرض ويب أو على اجهزة اآليفون وأنظمة أند رويد
تحميله . 11 يتم   WhatsApp ل�  مشابه  الكتروني  تطبيق  وهو   Kaizala خدمات 

ومشاركته على الهواتف الذكية الخاصة بطالب الجامعة.



47

لطالبها  وآمنة  مريحة  وسيلة  الجامعة  تتيح 
اإلقامة  ومصروفات  الدراسية  الرسوم  لدفع 
والمستخرجات  الجامعية  بالمدن  والتغذية 
منافذ  خالل  من  وغيرها  الطالبية  والخدمات 
الجامعي،  بالحرم  المنتشرة  فوري  خدمات 
بعد  وذلك  اإلئتمانية،  البطاقات  وكذلك 
التحصيل  منصة  عبر  الخدمة  تسجيل 
اإللكتروني علي موقع الجامعة وإرسال رسالة 
بكود  للطالب  المحمول  الهاتف  علي  نصية 
يستخدم  والذي  وقيمتها  المطلوبة  الخدمة 
لتسديدها خالل 48 ساعة علي ماكينة فوري، 
أو باستخدام البطاقة اإلئتمانية وسيصل إليك 

علي البريد اإللكتروني إيصال سداد الخدمة.

مكتب بريد الجامعة:
يقدم خدمات لطالب جامعة المنيا ضمن الخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة لطالبها بالتعاون مع 
هيئة البريد بالمنيا، وذلك من خالل مكتبين أحدهما بكلية طب األسنان واآلخر داخل الحرم الجامعي 
الذهبي  الفورية والحساب  السريع والحواالت  البريد  المركزي وقد تم توفير خدمة  المطعم  بمبنى 

والفضي ذو العائد اليومي إلى جانب الخدمات البريدية اآلخرى.

الدفع اإللكرتوني:
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قيد الطالب المستجدين والكشف الطبي:
وفقا  الجدد  الجامعة  طالب  على  الطبي  الكشف  بتوقيع  الطبية  للخدمات  العامة  اإلدارة  تقوم   -1
لجدول زمني يُوضع بالتنسيق مع إدارة الجامعة وإدارة الكليات مع اإلدارة العامة للخدمات الطبية، 
ويتم كذلك بالوحدة العالجية بالكلية التابع لها الطالب في حالة تخلف الطالب عن المواعيد المحددة.

2- يتم إجراء مقابلة شخصية أو اختبار شخصي في بعض الكليات وذلك بعد حصول الطالب المستجد 
على استمارة من شئون الطالب بالكليات المعنية. 

فوري،  خدمات  خالل  من  الدراسية  الرسوم  دفع  يتم  الطبي  الكشف  إجراء  من  االنتهاء  بعد   -3
واستخراج بطاقة الطالب الجامعية. 

في حالة فقد البطاقة الجامعية : 
يتوجه الطالب بتحرير محضر بالفقد ويسدد الرسوم المحددة الستخراج بطاقة بدل فاق��د من شئون 

طالب الكلية الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة.
المكافآت التشجيعية:

- الطالب الحاصل على 80 % في الثانوية العامة يصرف لهم مكافأة تشجيعية على دفعتين والطالب 
الثالثون األوائل على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة يمنحون مكافأة تشجيعية بقيمة أعلي 
على أقساط شهرية لكل طالب، تستمر المكافأة لهؤالء الطالب في حالة الحصول على تقدير عام 

جيد جدًا في الفرقة األولي وتزداد قيمة المكافأة في حالة الحصول على تقدير عام ممتاز.
- الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدًا ألي سنة دراسية يمنحون مكافأة في العام التالي.

خدمات شئون الطالب:
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تسعي الجامعة لتوفير مناخ إيجابي يُمكن طالبها من االستفادة العلمية والبحثية ويحقق تطلعاتهم 
الجامعة  لتحقق  الطالبية،  لألنشطة  طالبها  ممارسة  خالل  من  مواهبهم  ويصقل  وطموحاتهم 
الجامعي  الطالب  بناء شخصية  بارزًا في  التعليمية، وتلعب دورًا  العملية  رسالتها في جزء هام من 
بناًء متكاماًل، من خالل ممارسته لألنشطة الطالبية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية واالجتماعية 
التي تُسهم في إشباع ميوله وتبني مواهبه  العامة واالتحادات الطالبية واألسر  والجوالة والخدمة 

واكسابه الخبرات والمهارات التي ترفع مستواهم الفكري والبدني والثقافي.
وذلك من خالل اإلدارة العامة لرعاية الطالب ومكاتب رعاية الطالب بالكليات أحد أهم أدوات الجامعة 
التي تتعامل مع طالبها تتالحم معهم، ويمكن للطالب المشاركة فيها داخل الكليات والجامعة 

كالتالي: 
بالكلية  الطالب  رعاية  لمكتب  يتوجه  أن  داخل كليته  األنشطة  مزاولة  في  الراغب  الطالب  على   -
بياناته،  لتسجيل  للجامعة  الطالبية  األنشطة  منصة  إلي  أو  األنشطة،  طالب  ضمن  أسمه  لتسجيل 

والنشاط الذي يرغب في ممارسته.
- تعطي األولوية في االستفادة من الرحالت والمعسكرات لطالب النشاط. 

- يعطي طالب النشاط رعاية وعناية خاصة من أخصائي مكتب رعاية الطالب وإدارات الكليات.
أوال : النشاط الثقافي والفني : 

القرآن  )حفظ  األدبية  المجاالت  في  مسابقات  الثقافي  النشاط  يضم 
 – والمقال  البحث   – الزجل   – الشعر   – القصيرة  القصة   - الكريم 
القومية  المسابقات  جانب  إلى   ) الحائط  مجالت   – العامة  المعلومات 
والرياضة وغيرها  الشباب  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  تنفذها  التي 

من الجهات. 

األنشطة الطالبية:
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ويضم النشاط الفني المنافسات التالية )المسرح – الفنون الشعبية - الموسيقي 
– الكورال( ومركز لتنمية وصقل الموهوبين التشكيليين )الفن التشكيلي( إلى 

جانب المسابقات القمية علي مستوي الجامعات.
ثانيا : النشاط االجتماعي والرحالت : 

ينظم مسابقات متعددة كما ينظم رحالت ومعسكرات تثقيفية 
ودينية وشاطئية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب 

والرياضة، إلى جانب دورات إعداد القادة والمشاريع القومية.
ثالثا : نشاط األسر : 

الرياضي  النشاط  بين  يجمع  متكاماًل  نشاًطا  األسر  نشاط  يعتبر 
واالجتماعي والثقافي والفني والرحالت وهذه األنشطة تُزاول من داخل األسر المختلفة بكل كلية 

بإشراف منسقي األنشطة بالكليات. 
رابعًا : الجوالة والخدمة العامة: 

معسكرات الخدمة العامة داخل الكليات والحرم الجامعي، تنظيم دورات تنشيطية لجوالي وجواالت 
الكليات – دورات قمية. 

خامسا : النشاط الرياضي : 
تدريب  مراكز   – بالجامعة  والجماعية  الفردية  األلعاب  دوري   – بالكليات  والفرق  األقسام  -دوري   
األلعاب المختلفة – دوري األلعاب علي مستوي الجامعة – دوري الجامعات المصرية لمختلف األلعاب 

الرياضية للجميع - والدورات التنشيطية . 
األلعاب التي يشارك فيها طالب وطالبات الجامعة : 

كرة قدم )طلبة(   -1
خماسي كرة قدم )طلبة – طالبات(  -2

كرة يد )طلبة - طالبات(   -3
كرة سلة )طلبة - طالبات(   -4

كرة طائرة )طلبة - طالبات(   -5
سباحة )طلبة - طالبات(   -6

ألعاب قوي )طلبة - طالبات(   -7
اسكواش )طلبة - طالبات(   -8
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تنس )طلبة - طالبات(   -9
تنس طاولة )طلبة - طالبات(   -10

رفع األثقال )طلبة(   -11
كاراتيه )طلبة - طالبات(   -12

لياقة بدنية )طلبة – طالبات(.   -13
الغطس .   -14

الجمباز .   -15
المالكمة .   -16

مصارعة )طلبة(  -17
وأية ألعاب أخري يقترحها الطالب 

سادسا: نادي العلوم : 
في  والمخترعين  المبتكرين  الطالب  برعاية  العلوم  نادي  يقوم 
مجال العلوم والبرمجيات وتوفر لهم الجامعة جميع اإلمكانيات 

الالزمة لرعايتهم .. 
سابعا : اتحاد طالب الجامعة : 

الجامعي  الطالب  نبض  الصادق عن  والمعبر  الشرعي  الممثل  هو 
الكليات  وإدارة  الطالب  بين  الوصل  همزة  وهو  ومتطلباته 
المختلفة من واقع فهمه الحتياجات  والجامعة، ويقدم خدماته 
في  حيويًا  دورًا  يلعب  كما  لواقعهم،  ومعايشته  الزمالء 
المشاركة في وضع خطط األنشطة التي تصقل شخصية الطالب 

وتطلق طاقاتهم وإبداعاتهم وتنمي قدراتهم ومواهبهم. 
يقوم اتحاد طالب الجامعة بتقديم األنشطة الطالبية والرحالت من خالل مجلس اتحاد طالب الجامعة 
اللذين يتم انتخابهم كممثلين لزمالئهم كأمناء، وأمناء مساعدين بالكليات المختلفة من خالل لجان 

األنشطة المتنوعة.
البالد في ظل جائحة  به  تمر  لما  بطابع مختلف نظرًا  الطالبي  النشاط  العام  ويأتي هذا 
كورونا بما يضمن الحفاظ علي صحة الطالب وسالمتهم، دون اإلخالل بأهمية النشاط 

وضرورة ممارسته.
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مكتب رعاية الطالب بالجامعة والكليات
تفتح أبوابها للطالب لتنمية المهارات الفكرية والعقلية 

والقدرات الإبتكارية في مختلف األنشطة الطالبية 

شعار الجامعة توسيع قاعدة المشاركة 
في األنشطة الطالبية

المشاركة في األنشطة الطالبية أساس التفوق

جامعة المنيا تدعو طالبها من ذوي االحتياجات الخاصة 
للمشاركة في األنشطة الطالبية بالجامعة
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تحت رعاية

أ.د/ مصطفى عبد النبي عبد الرحمن
رئيس الجامعة

تحت إشراف

أ.د/ عصـام الدين صادق فرحات
نائب رئيس الجامعة 

لشئون التعليم و الطالب

أ.د/ هانى فوقى العربى
مستشار رئيس الجامعة لألنشطة الطالبية

وليد عبد القوى
مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الطالب

ميرفت مريد 
مدير عام اإلدارة العامة لشئون الطالب

الحسن حسام الدين
شيرى أشرف شحاتة 
فاطمة عنتر شحاتة 
ندا صفوت محمود
مى ربيع عبد اهلل

د. اسالم الجداوى
وفاء علي فوزي

محمد ربيع محمد
هيثم محمد فتحي
محمـود مؤمــــن

أحمد صابر عبد الحكيم
مدير المركز األعالمى

اعداد و تصميم و اخراج 
اسرة المركز األعالمى
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