
 

 اجلاًعٛ جلٌٚع طالب اهلوٚٞ  @تعوٌٚات ًٌٔٞ بشأْ اإلميٚى

 

فً العالم الواقعً، وبالتالً  كفً العالم اإلفتراضً، كعنوان محل إقامت هٌعتبر اإلٌمٌل الجامعً للطالب هو بمثابة عنوان

أو أى موقع  –)كبنك المعرفة  اإلشتراك علٌه ٌرٌدٌستعمله الطالب فً التعامل مع أي موقع  الطالب علٌه، وٌتم مراسلة 

 .(ٌطلب برٌد موثقبحثً 

.. وغٌرهم( أنه إٌمٌل حكومً الهوت مٌل -الٌاهو –الجٌمٌل بقٌة اإلٌمٌالت األخرى مثل )وٌتمٌز اإلٌمٌل الجامعً عن 

 .من خاللهأو أى موقع بحثً معتمد أو سفارة موثق ومعترف به، ٌمكن مراسلة أى جامعة 

تأخرنا كثٌرا عن قد نا ضرورة ملحة على الجمٌع، وإن ك عدفأصبح اللجوء للتعلم عن ب  ونظرا للظروف الراهنة 

الشحات  وبناًء توجٌهات أ.د/ إٌمان عبد الحق عمٌد الكلٌة، وأ.د/ مجدي  ولهذا ،فً هذا الشأن مواكبة العصر

 باآلتً: وخاصة طالب الفرقة األولى بجمٌع الفرق الطالبننبه على  وكل الكلٌة لشئون الطالب ..

كأْ تِطاٖ ، اجلاًعٛ طٚوٞ دزاضتم باهلوٚٞ اإلميٚىٓى يف ُطٚاْ أٗ فقد اعدَ اإلٌٓاي ٗاهتط -

 كوٚٞ اهرتبٚٞ ذهم.يف  طاهبفال ٙوٚق بطاهب جاًعٞ ٗمبحسد إُتٔا١ االًتحاُات، 

 

أٗ زضا٢ى  ٞأٙ اهدخ٘ي عوٕٚ، الضتقباي أٗ إزضاي تعوٍ جٚدا كٚف تطتعٌى اإلميٚى، ٗكٚفٚٞ -

 اهتطبٚقات اهتعوٌٚٚٞ.أحباث ًّ خالهٕ، ٗاضتخدإً يف 

 

عد ًثى يف اهتعوٍ عّ ُب تطتعٌؤا تطبٚقات ٗامل٘اقع اهيت اإلميٚى اجلاًعٛ ٗاه ِان فسق ٓ -

خمتوف أٗ املِصٞ اهتعوٌٚٚٞ( فتوم اهتطبٚقات ٗامل٘اقع، هلا دخ٘ي  -أٗ اهصَٗٗ –اهتٍٚٚ  )تطبٚق

ٗهلِٔا هٚطت ٟٓ االميٚى  ،ضتعٌاهلاٗصفحات خمتوفٞ عّ اإلميٚى، ٙطتخدَ اإلميٚى يف إ

  اجلاًعٛ.

اهتٍٚٚ هٚتأكد اهدكت٘ز بأُم طاهب بتطتخدَ إميٚوم اجلاًعٛ هودخ٘ي عوٟ حماضسات  أُتف

 ألْكٌطتخدَ  اهتعوٌٚٚٞ تطتخدَ إميٚوم اجلاًعٛاملِصٞ  مباجلاًعٞ ٗاهلوٚٞ، ٗكرهم دخ٘ه

 ، فٚتٍ اهدخ٘ي باإلميٚى اجلاًعٛ فقط.املِصٞ أُش٣ت هطالب اجلاًعٞ

عصٙصٜ اهطاهب عوٚم ًتاعبٞ تعوٌٚات اإلضتخداَ اه٘ازدٝ فقط ًّ ٗحدٝ تلِ٘ه٘جٚا  -

 املعوً٘ات، ٗهٚظ ًّ أ٠ أحد.

 

ًط٣٘هٚتم اخلاصٞ،  (اخلاصٞ باإلميٚى أٗ باملِصٞ ٗغريٍٓ) اتاض٘زدعصٙصٜ اهطاهب إميٚوم ٗب -

ُ٘ت جيب حفعٍٔ يف ، أٗ يف ٗزقٞ ًٌٔوٞ، فقط عوٟ ً٘باٙومٗال حتتفغ بٍٔ فال تعطٍٚٔ ألحد، 

توفٕ، ٗٗحدٝ تلِ٘ه٘جٚا  ٗأضرتجاعٍٔ يف حاهٞ فقدن هوٌ٘باٙى، حتٟ ميلِم إ، ِصيٗزقٛ بامل

املعوً٘ات غري ًط٣٘هٞ عّ احلفاظ عوٛ إميٚوم ٗباض٘زدن، فقد قاَ ًط٣٘هٛ اه٘حدٝ بِشس 



وٟ اإلميٚى، ٗعٌى زٙطت هلى اإلميٚالت، فأصبحت أُت املط٣٘ي عاهدخ٘ي  تعوٌٚاتاإلميٚالت ٗ

 اهطاهب. عِٔا، ٗيف حاهٞ فقدٖ ضٚعاقب

 

ٙسفض امل٘قع دخ٘هم متاًا، باالميٚى أٗ  بأْ، فِٚٞ ٗهلّ ٙ٘جد دعٍ فين يف حاهٞ ٗج٘د ًشلالت

اهباض٘زد، هرهم ٙ٘جد جسٗب عوٟ اه٘اتطاب ٙقَ٘ مبطاعدٝ اهطاهب يف عٌى زٙطت هوإلميٚى، ٗإْ 

 املعوً٘ات.مل تِحح اهطسٙقٞ عوٕٚ اهت٘جٕ ه٘حدٝ تلِ٘ه٘جٚا 

ٙتعاُٗ٘ا عصٙصٜ اهطاهب اعوٍ بأْ أعداد اهطالب باهلوٚٞ كثريٝ جدا، هرهم جيب عوٟ اجلٌٚع أْ  -

ب٘حدٝ تلِ٘ه٘جٚا املعوً٘ات باهلوٚٞ ال ٙطتطٚعْ٘ اهسد عوٟ كافٞ  اهعاًوٚـّ، ألْ ض٘ٙا

أهف طاهب  00111، فٚ٘جد باهلوٚٞ أكثس ًّ بشلى ضسٙع ٗٙسضٛ اجلٌٚع اإلضتفطازات

 فضال عّ أعٌاي أخس٠ كثريٝ تقَ٘ بٔا اه٘حدٝ باهلوٚٞ. ٗاهدزاضات اهعوٚا.باهبلاه٘زٙ٘ع 

، ال ٙصح يف حقم أْ تبخى عوٟ شًٚوم مبعوً٘ٞ، أٗ متتِع عّ كوٚٞ اهرتبٚٞ طوب عصٙص -

األخالق احلطِٞ اهيت جيب أْ ٙتٌتع بٔا اهطاهب اجلاًعٛ املثقف، فضال عّ ًطاعدتٕ، فتوم ًّ 

، ٗاهصدق.. ًاُٞإلٙثاز ٗاألخوق اهتعاْٗ ٗاكبٕ تسضٚخ اهقٍٚ األخالقٕٚ طاهب كوٚٞ اهرتبٚٞ املِ٘ط 

 . اهغد، ٗاهعلظ باهعلظ صحٚح.يف  نًّ ٙطاعد حداهَٚ٘ ضت مضاعد أخٚ
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