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 أضواء على كلية الرتبية
 مالمح وإجنازات

 م3102/3102الجامعي للعام 
 م (1122/1122م إىل 1122/1121من والفرتة ) 

 
 

 

 وإشراف رعاية حتت
 الكلية عميد   

 السالم عبد ىمصطف السالم عبد/ د.أ
                                                 

 

 م3102/3102
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 عبد السالم فيالسيد أ.د. عبد السالم مصط
 عميـــــد الكليـــــة

 

 أ/ حممد عبد الفتاح حممد
 وحدة التدريب والتنمية البشرية

 
 

 ةـــــبالكليال ـــــاالتص
 

 يـــــاجلامع رمـــــاحل –ورة ـــــوان : املنصــــــــــــــالعن

 8844422/020 :  سنرتال الكليـــــة

 8892222/020         : ـــاكس الفـــــــــــ
 edufac@mans.edu.egالربيد االلكرتوني   :   

mailto:edufac@mans.edu.eg
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 الدليـــــل حمتويـــــات
 الصفحة املوضـــــوع م

  . رئيس اجلامعة –كلمة السيد أ.د. السيد أمحد عبد اخلالق   2

 . عميد الكلية –كلمة السيد أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم    1

 . األهداف االسرتاتيجية ورؤية ورسالة الكلية  2

 . أمني عام الكليةالسيد أ.د. عميد الكلية والسادة الوكالء والسيد   2

 . السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية  5

 . األقسام العلمية بالكلية  6

 . السادة عمداء الكلية منذ نشأة الكلية حتى اآلن  7

 . السادة وكالء الكلية لشئون التعليم والطالب منذ نشأة الكلية حتى اآلن  8

 . الدراسات العليا والبحوث منذ نشأة الكلية حتى اآلنالسادة وكالء الكلية لشئون   9

 .منذ نشأة الكلية حتى اآلن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة السادة وكالء الكلية لشئون   21

 . اهليكل التنظيمي للكلية  22

 م .1122 /1122تشكيل جملس الكلية للعام اجلامعي   21

 نبذة عن الكلية .   22

 العلمية اليت متنحها الكلية .الدرجات   22

 شروط القبول بالكلية .  25

 نظام الدراسة واالمتحانات .  26

 قواعد صرف مكافآت التفوق للطالب .  27

 السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية .  28

  اجلهاز اإلداري بالكلية .  29

 والتجهيزات .إجنازات الكلية على مستوى اإلنشاءات   11

  م .1122 / 1122قرارات وإجنازات العام الدراسي   12

 طموحات وآمال الكلية .  11

  م .1122 / 1122إحصائيات وأرقام خالل العام اجلامعي   12

 بروتوكوالت التعاون بني الكلية واجلهات التعليمية واجملتمعية . 12

  .م1122م حتى 1122خالل الفرتة من  بكلية الرتبية  اليت عقدتالدورات التدريبية  15

 م .1122 / 1122الندوات واالحتفاالت املقامة بالكلية خالل العام اجلامعي املؤمترات و 16

  م .1122 – 1122زيارات لوفود عربية وأجنبية خالل العام اجلامعي  17

 م .1122 – 1122االجتماعات وورش العمل خالل العام اجلامعي  18

 م .1122 – 1122تقرير األنشطة الطالبية عن العام اجلامعي  19
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 ةكلمـــ
أمحد عبد اخلالقالسيد  األستاذ الدكتور/السيد  

 امعةـــس اجلــرئي

 

 .ةإنه ملن دواعي السرور أن أقدم هلذه األضواء على كلية الرتبية باملنصور

حيث أنها من أقدم كليات اجلامعة وترتيبهاا الاالاث علاى مساتوى كلياات      

جامعااة املنصااورة الاايت قاماال ومااا زالاال بنعااداد اآلالف ماان املعلمااني    تلاا      

وكاذل   واملدارس الدولياة  التخصصات اليت حتتاجها مدراس وزارة الرتبية والتعليم 

 الدول العربية الشقيقة .

احاني   اجملاالت الرتبوياة املتعاددة ومانحهم    كما تقوم الكلية بنعداد الب

 درجات الدبلوم واملاجستري والدكتوراه   الرتبية . 

عديادة تا ز   وإجناازات  إن هذه األضواء تشتمل علاى موضاوعات وأنشاطة    

جهود إدارة الكلياة   جمااالت عديادة فيماا يتعلاق بشائون التعلايم والطاالب         

 تمع وتنمية البيئة . وبالدراسات العليا والبحوث وخبدمة اجمل

 مع أطيب متنياتي ألسرة الكلية بالتوفيق

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته,,,
 

                                                                               

 رئيس اجلامعة 
القــد اخلـد عبـد أمحـأ.د/ السي 
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 كلمـــة
عبد السالم فيعبد السالم مصط  / األستاذ الدكتورالسيد 

 عميـــــد الكليـــــة  

 املعاونة واهليئةالسادة الزمالء والزميالت .... أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة املنصورة –السادة املعلمني خرجيي كلية الرتبية 

 أبناءنا األعزاء طالب الكلية

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تقوم كلية الرتبية على إعداد معلمي املستقبل    تلا  التخصصاات الايت حتتاجهاا     

, كما تقاوم علاى إعاداد جيال مان البااحاني   جمااالت        واملدارس الدولية وزارة الرتبية والتعليم

 .وتكنولوجيا التعليمواملناهج وطرق التدريس والصحة النفسية أصول الرتبية وعلم النفس 

اهليكال  جهاود التطاوير و  ويسعدني أن أقدم هلذا الادليل الاذي يتضامن معلوماات حاول      

التنظيمي للكلية وأقسامها العلمية والادرجات العلمياة الايت متنحهاا وشاروط القياد والقباول        

 .نشطة واإلجنازاتوالعديد من األونظام الدراسة واالمتحانات 

للطاالب   مرحلاة البكاالوريوس والليساانس ومرحلاة      كما يتضمن أعاداد املقيادين   

وبياان بأعضااء هيئاة التادريس وكاذل  بياان        م1122/1122  العاام اجلاامعي   الدراسات العلياا  

 بالدرجات الوظيفية .. اخل .  

رئايس   -السيد أمحد عباد اخلاالق   أ.د/  لسيدلوال يفوتين أن أقدم خالص الشكر والتقدير 

على جهودهم احلاياة ودعمهم املستمر  مني عام اجلامعةأستاذ/ اجلامعة والسادة النواب والسيد األ

 .  لية للك ًاماديا ومعنوي

كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير للسايد األساتاذ/ وكيال وزارة الرتبياة والتعلايم      

رئيس جملاس أمنااء أكادةياة وجامعاة الادلتا علاى        -بالدقهلية , وللسيد أ.د/ حممد ربيع ناصر 

 التعاون وتبادل املعلومات واخل ات اليت تعود بالفائدة على أبنائنا الطالب واملعلمني .

 ,,,والسدادمع أطيب متنياتي ألسرة الكلية بالتوفيق 

 عميد الكلية                                                                                    

 عبد السالم فيعبد السالم مصطأ.د/                                                  
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 للكلية االسرتاتيجية األهداف  
اجلامعااة  اساارتاتيجية  ضااوء رؤيااة الكليااة ورسااالتها, ومتشاايًا مااع    

 التالية:الغايات فنن كلية الرتبية باملنصورة تسعى إىل حتقيق  والتوجهات العاملية,

 تطوير منظومة التعليم والتعلم , وتهيئة بيئة تعليمية أفضل . 

إحداث نقلة نوعية   برنامج إعداد املعلم مبا يواكب متطلبات سوق العمل ,  

 واملتغريات املعاصرة .

ضاوء توجهاات املنافساة ,     تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلماي ,    

 واالرتقاء مبخرجاتها الكيفية والكمية .

 تطوير منظومة اخلدمات اجملتمعية , واملساهمة   حل مشكالت اجملتمع . 

 تطوير منظومة تقويم الطالب ؛ لتعكس التوجهات احلدياة   التقويم . 

ورساالة  تطوير القادرات اإلدارياة , وتنمياة املاوارد الذاتياة , مباا يقاق رؤياة          

 الكلية .

 إرساء نظام اجلودة بالكلية , واحلصول على االعتماد . 

 ةـــالرؤي  

تسعى كلية الرتبية باملنصورة إىل حتقيق اجلودة والتمياز وتباوء مكاناة    

اجلاامعي  وذل  بتوفري بيئة متميزة للتعليم  مرموقة على خريطة التعليم اجلامعي,

للمنافساة علاى   والتعلم والبحاث الرتباوي وخدماة اجلامعاة واجملتماع مباا يؤهلاها        

 املستويني احمللي والعربي .
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 الةــــالرس  

إعداد معلمي التعلايم قبال اجلاامعي املاؤمنني برساالتهم والقاادرين علاى        

إعداد الباحاني القادرين على تطاوير  و واملنافسة   سوق العمل وتدريبهم, اإلبداع

املعرفااة وتوظيفهااا   حاال املشااكالت الرتبويااة واجملتمعيااة, وتااوفري اخلاادمات    

الفنية املتخصصة مان خاالل املراكاز والوحادات ذات الطاابع اخلاا         واالستشارات

 بالكلية.

 

 

  



 13 
 

 السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء والسيد أمني الكلية
 م 2013/2014يف العام اجلامعي 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 
               

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

                                                               

                                                     

أ.د/ حممد إبراهيم عطوة جماهد

   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

أ.د/ بدران عبد احلميد حسن

  الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون 

  

            

 أ.د/ جمدي صالح طه املهدي

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

السالم مصطفى عبد السالمأ.د/ عبد 

 عميـد الكليـة

 أمحد عبد الغفور النجارأ / 

 أمني عام الكلية
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 ةـــالكليالعلمية والرتبوية بام ـــقسالسادة رؤساء األ
 م2013/2014يف العام الدراسي 

 قسم أصول الرتبية: 
رئيس القسم :

 مهين حممد إبراهيم غنايمأ. د/ 

 :سيقسم املناهج وطرق التدر 

 رئيس القسم :
 أ.د/ إميان حممد البشبيشى

  :         قسم علم النفس الرتبوي 
 رئيس القسم :

  ييوسف جالل يوسف أبو املعاطأ. د/ 

 : قسم تكنولوجيا التعليم  
 رئيس القسم :

 أ.د/ عبد العزيز طلبه عبد احلميد 

 قسم الصحة النفسية : 
 رئيس القسم :

 عصام حممد زيداند/ م.أ.

 
    اللغة العربية والدراسات اإلسالمية : قسم

 رئيس القسم :

 حممـــد السيــد موســـى/ دأ.
  قسم اللغات األجنبية : 

  املشرف على القسم :

  أ. د/ عبد السالم مصطفي عبد السالم 
 الكلية عميد

 قسم الدراسات االجتماعية : 
  : القسم رئيس

  مـــــامل إبراهيـــد سـأ.د/ حمم

http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25312011202752&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25611301200289&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25611301200289&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=26306181201673&Lang=A
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 األقسام العلمية بالكلية  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 قسم علم النفس الرتبوي

قسم املناهج وطرق 
 التدريس

 الصحـة النفسيـة قسـم

  قسم تكنولوجيا التعليم

 قسم اللغة العربية
 والدراسات اإلسالمية

  قسم أصول الرتبية

 قسم اللغات األجنبية
قسم املواد االجتماعية 

 والفلسفية
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 حىت اآلن السادة عمداء الكلية منذ نشأة الكلية

 ىــــــإل نــــــــم مــــــــــــاالس م

 29/21/2976 2/22/2969 أ.د/ حممد لبيب النجيحى

 2/1/2988 11/21/2976 أ.د/ سيد حممد خري اهلل

 26/1/2992 22/1/2988 أ.د/ أميل فهمي شنودة

 22/8/2991 27/1/2992 طعيمةأ.د/ رشدي أمحد 

 6/9/2995 7/9/2991 أ.د/ صالح أمحد مراد

 22/7/2999 15/9/2995 الدين يثابل علأ.د/ حممد 

 22/2/1112 2/8/2999 أ.د/ طلعل حسن عبد الرحيم

 11/2/1119 12/2/1112 الكنانيأ.د/ ممدوح عبد املنعم 

 22/7/1121 27/8/1119 أ.د/ فاروق السعيد ج يل

 26/21/1122 16/8/1121 أ.د/ إبراهيم حممد شعري

 حتى اآلن 19/21/1122 عبد السالم  فيأ.د/ عبد السالم مصط
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 السادة وكالء الكلية لشئون التعليم والطالب 
 حىت اآلن منذ نشأة الكلية

 إىل نـــــم مـــــــــــــاالس م

 29/21/2976 19/9/2972 أ.د/ سيد حممد حسن خري اهلل  2

 2/7/2978 5/6/2977 أ.د/ عبده عبد العزيز قلقيلة  1

 16/2/2982 2/7/2978  مغربي/ إبراهيم حممد أ.د 2

 26/2/2982 1/5/2982 أ.د/ حممد ثابل على الدين  2

 22/1/2988 27/2/2982 شنودة  فهميأ.د/ أميل  5

 2/9/2989 22/5/2988  مغربيأ.د/ إبراهيم حممد  6

 2/9/2991 1/9/2989 عطيفة  العزيزعبد  محديأ.د/  7

 21/9/2995 22/9/2991 / حممد ثابل على الدين أ.د 8

 22/21/2998 25/21/2995 أ.د/ حممد سويلم حممد البسيونى  9

 11/2/1112 25/21/2998 أ.د/ ممدوح عبد املنعم الكنانى  21

 22/22/1112 12/2/1112 أ.د/ حممد سويلم حممد البسيونى  22

 28/22/1119 29/22/1112 أ.د/ حممود أمحد أبو مسلم  21

 15/8/1121 21/2/1121 أ.د/ إبراهيم حممد حممد شعري  22

 اآلنحتى  2/21/1121 أ.د/ حممد إبراهيم عطوه جماهد  22
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 السادة وكالء الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
 حىت اآلن منذ نشأة الكلية

 ىـــــإل نـــــم مـــــــاالس م

 29/21/2976 19/9/2972 اهللأ.د/ سيد حممد حسن خري  2

 2/7/2987 5/6/2977 أ.د/ عبده عبد العزيز قلقلية 1

 2/5/2982 2/7/2987 أ.د/ إبراهيم حممد مغربى 2

 22/8/2985 1/5/2982 أ.د/ حممد ثابل على الدين 2

 19/22/2986 8/9/2985 أ.د/ أميل فهمى شنودة 5

 2/9/2989 21/22/2986 أ.د/ طلعل حسن عبد الرحيم 6

 22/7/2992 1/9/2989 أ.د/ إبراهيم حممد مغربى 7

 6/9/2991 2/8/2992 أ.د/ صالح أمحد مراد 8

 227/2995 26/9/2991 أ.د/ صالح الدين عويس السيد 9

 22/7/2999 26/9/2995 أ.د/ طلعل حسن عبد الرحيم 21

 12/8/1112 2/8/2999 أ.د/ صالح الدين إبراهيم معوض 22

 2/9/1117 5/9/1112 حسن حممد إبراهيم حسانأ.د/  21

 6/8/1122 28/22/1117 أ.د/ تودرى مرقص حنا 22

 18/21/1122 22/9/1122 عبد السالم فيأ.د/ عبد السالم مصط 22

 حتى اآلن 2/2/1121 حسنأ.د/ بدران عبد احلميد  25
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 السادة وكالء الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 حىت اآلن الكليةمنذ نشأة 

 ــــــىإلــ ـــــنمــــــ االســـــــــــــــــم م

 22/1/2995 2/21/2992 أ.د/ إمساعيل حممد دياب 2

 22/7/2997 12/5/2995 أ.د/ صالح الدين إبراهيم معوض 1

 22/7/1115 2/8/2999 أ.د/ مهين حممد إبراهيم غنايم 2

 22/21/1117 27/21/1115 أ.د/ فاروق السعيد ج يل 2

 15/8/1121 28/2/1117 سرور أ.د/ عايدة عبد احلميد 5

 حااتى اآلن 2/2/1122 أ.د/ جمدي صالح طه املهدي 6
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 2013/2014لعام اجلامعي لجملس الكلية  تشكيل
عميد الكلية ورئيس  عبدالسالم فيعبدالسالم مصطبرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 

 وعضوية كل من : اجمللس

 أعضاء من  الداخل: أوال :

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .د. حممد إبراهيم عطوة جماهدأ  1

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أ.د. بدران عبد احلميد حسن حممد   2

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جمدي صالح طه املهديأ.د.   3

 رئيس جملس قسم أصول الرتبية حممد إبراهيم غنايم ىمهنأ.د.   4

 الرتبويرئيس جملس قسم علم النفس  املعاطيأ.د. يوس  جالل يوس  أبو   5

 املناهج وطرق التدريسرئيس جملس قسم  يإةان حممد علي البشبيشأ.د.   6

 رئيس جملس قسم تكنولوجيا التعليمقائم بعمل  أ.د. عبد العزيز طلبة عبد احلميد  7

 قائم بعمل رئيس قسم الدراسات االجتماعية د. حممد سامل إبراهيمأ.  8

 قائم بعمل رئيس جملس قسم الصحة النفسية د. عصام حممد زيدان أ.م.   9

 جملس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالميةرئيس  أ.د. حممد السيد موسى  11

 أستاذ متفرغ بقسم اللغات األجنبية      ي. ابراهيم حممد املغربأ.د  11

 يأستاذ متفرغ بقسم علم النفس الرتبو يممدوح عبد املنعم الكنانأ.د.   12

 أستاذ متفرغ بقسم أصول الرتبية عبد الرمحن عبد الرمحن النقيب أ.د.  13

 أستاذ متفرغ بقسم الصحة النفسية عبدالعظيم البناأ.د. إسعاد   14

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس أ.د. على عبد السميع قورة    15

 م22/5/1122   أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم أ.د. الغريب زاهر إمساعيل  16

 أستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أ.د. السيد حممد خضر  17

 هذه الدورة  أقدم أستاذ مساعد بالكلية  أمحد أنور ثابلأ.م.د.   18

 هذه الدورة بالكلية  أقدم مدرس  حممد السيد عبدالرازق. د  19

 :اخلارج:أعضاء من   ثانيًا

 أستاذ متفرغ بقسم علم النفس الرتبوى   أ.د. سيد حممد خرياهلل        1

 املناهج وطرق التدريسبقسم أستاذ متفرغ  أ.د. حممد سويلم البسيونى  2

 ممال كلية العلوم جامعة املنصورة أ.د. صالح نصر إبراهيم عياد  3

 نائب مدير أكادةية الدلتا للعلوم املهندس/ أسامة حممد ربيع ناصر  4

 ودعي للحضور
1  

 مدير وحدة ضمان اجلودة أ.م.د. امساعيل حممد امساعيل

  إبراهيمالسيد / خالد فهيم سكرتارية اجمللس: 
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 نبذة عن الكلية  
   كاناال كليااة الرتبيااة   البدايااة تتبااع جامعااة القاااهرة حتاال اساام كليااة

 .2969( لسنة 2188املعلمني وذل  بالقانون )

       وعندما أنشئل جامعة شرق الدلتا مبقتضاى قارار رئايس اجلمهورياة بالقاانون

إىل  2972كانل إحدى كلياتها وملا عدل مسمى اجلامعاة عاام    2971( لسنة 29)

جامعة املنصورة سادس جامعات مصار عادل اسام كلياة املعلماني إىل كلياة       

 لبنني . الرتبية وكانل   البداية تشغل مبنى مدرسة املنصورة الاانوية ل

        ثام افتاتم مبناهااا اجلدياد داخاال احلارم اجلااامعي وبادأت الدراسااة باه   العااام

 . 92/2995اجلامعي 

     وقد اختذت الكلية شعارا هلا يضم سنابل األرز الذي تشاتهر بزراعتاه حمافظاة

الدقهلية والكتاب الذي يرمز إىل نور العلم ويتوسط قار  الشامس الايت متتاد     

 رخاء .بأشعتها لتعطى النماء وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 شعار كلية الرتبية
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 الدرجات العلمية التي متنحها الكلية  

 أواًل: يف مرحلة الدراسة اجلامعية : 

 درجة البكالوريوس   العلوم والرتبية . -2

 والرتبية .درجة الليسانس   اآلداب  -1

 درجة البكالوريوس أو الليسانس التعليم االبتدائي . -2

 . درجة البكالوريوس   الرتبية اخلاصة  -2

درجة البكالوريوس   برنامج إعداد معلمي العلاوم والرياضايات باللغاة     -5

 اإلجنليزية للتعليم األساسي والتعليم العام .

 ثانيًا: يف مرحلة الدراسات العليا : 

 يف الرتبية :درجة الدبلوم  -0

  . الدبلومة العامة   الرتبية 

  . الدبلومة املهنية   الرتبية 

  . الدبلومة اخلاصة   الرتبية 

 درجة املاجستري يف الرتبية من األقسام العلمية :  -3

 . علم النفس الرتبوي 

 . الصحة النفسية 

 . أصول الرتبية 

 . املناهج وطرق التدريس 

  . تكنولوجيا التعليم 

 درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية :  -2

 . نفس األقسام العلمية سالفة الذكر 
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 شروط القيد والقبول بالكلية  
   يشرتط لقيد الطالب للدراسة   مرحليت البكالوريوس والليسانس باإلضاافة

إىل الشااروط العامااة املنصااو  عليهااا   الالئحااة التنفيذيااة لقااانون تنظاايم 

 اجلامعات ما يلي: 

     لطا  لياقاة الطالاب ملهناة     أن تقرر جلنة مان كلياة الرتبياة والقومسايون ا

 .التعليم

 . أن يكون متفرغا ملتابعة الدراسة بالكلية 

       بالنسبة لشعب رياض األطفال والتعليم االبتادائي , ياتم الرتشايم هلاا مان

مكتب التنسيق مباشرة على أن يوضم ذل    بطاقات االختيار مبكتب 

 التنسيق .

 أن تقباال الكليااة   مرحلااة الليسااانس أو البكااالوريوس طالبااا ماان   جيااوز

احلاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادهلا مان كلياات أو   

معاهد معرتف بها الطالب كل حالة بقارار مان جملاس الكلياة بعاد أخاذ رأى       

 وذل  بشرط أن يتفرغ الطالب للدراسة . ةاملختص ماألقسا

  ار علاى خرجياي الكلياة الاراغبني   االلتحااق بشاعبة       ويسرى هذا القار

 ختتل  عن الشعبة اليت خترجوا منها . 
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 نظام الدراسة واالمتحانات  
     مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس أرباع سانوات جامعياة

 وجيب أال تقل مدة الدراسة الفعلية عن ثالثني أسبوعا   العام . 

  كال عاام دراساي إىل فصالني دراسايني ينتهاي األول        ةتنقسم الدراسا  

بامتحان قبل أجازة منتص  العام الدراسي وينتهي الااني بامتحان   نهاية 

العام وتعلن نتاائج كال فصال علاى حادة علاى أن تكاون نتاائج املاواد          

 ويكون العام للفصلني معا   نهاية كل عام دراسي.  ,تاملتصلة بالدرجا

  الفرقة األعلى إذا كان ناجحاا   يياع ماواد الفصالني     ينقل الطالب إىل

الدراسيني أو كان راسبا فيما ال يزيد عن مادتني ويؤدى الطالاب االمتحاان   

فيما رسب فيه مع طالب الفرقة اليت تادرس فيهاا املاادة , إماا طاالب الفرقاة       

النهائية الذين يرسبون فيما ال يزيد عن مقررين فيعقد هلم دور ثان   شهر 

بتم  من كل عام , وإذا تكارر رساوبهم امتحناوا فيماا رسابوا فياه ماع        س

طالب الفصل الدراسي الذي يدرس هذا املقرر حتى يتم جناحهم فيما رسابوا  

 فيه . 

     جيوز أن يشمل ال نامج الدراسي لبعض الشعب رحاالت علمياة تشاكل

لاس  م وبعاد موافقاة جم  جزءا متمما لل نامج وفقا ملا تقرتحه جمالس األقسا

 .الكلية سنويا

       جيوز أن تتطلب بعض املقاررات الدراساية حضاور الطاالب دورات تدريبياة

بعد مرافقة جملس الكلياة  وتعليمية   جماالت حتددها جملس األقسام و

 . واجلامعة

        تنظم الكلية تدريبا طالبياا   املادارس املناسابة لطاالب الفرقاة الاانياة

تعليم ابتدائي والفرقتني الاالاة والرابعة ييع الشعب والتخصصات وذل  

مبعدل يوم أسبوعيا طوال العام الدراسي ولفرتة متصلة ال تقل عان أسابوع   

 خالل النص  الااني من العام . 
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    ديرات اآلتياة ساواء   املاادة الواحادة أو       يقدر جناح الطالاب بأحاد التقا

 اجملموع الكلى للمواد الدراسية . 

 ممتاز % فأكار من الدرجة91من 

 جيد جدا % من الدرجة91% إىل أقل من 81من 

 جيد % من الدرجة81% إىل أقل من 71من 

 مقبول % من الدرجة71% إىل أقل من 61من 

  : ويقدر رسوب الطالب ألحد التقديرات اآلتني 

 ضعي  % من الدرجة 61% إىل أقل من 21من 

 ضعي  جدا % من الدرجة 21أقل من 
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 قواعد صرف مكافآت التفوق للطالب  
ياتم صاارف مكافااآت التفااوق لطاالب الكليااة لالئحااة التنفيذيااة لقااانون   

 يلي :كما  2/21/2997اجمللس األعلى للجامعات بتاريخ 

 الطالب املستحقون مكافآت التفوق قيمة املكافأة الشهرية

 جنيها مصريا 211

الاالثاااون األوائااال  {أدباااي}للعشااارة األوائااال  

  الاانوية العامة اخلمسة, األوائال     {علمي}

  .الشهادات الفنية

 .% فأكار   الاانوية العامة 81للحاصلني على   جنيها مصريا 82

 .إذا حصل الطالب على تقدير امتياز   جنيها مصريا 211

 .إذا حصل الطالب على تقدير جيد جدا   جنيها مصريا 82

 .إذا حصل الطالب على تقدير امتياز   جنيها مصريا211

 .إذا حصل الطالب على تقدير جيد جدا   جنيها مصريا 61

 :مع مالحظة أن   

يعااملون معاملاة طاالب     الفاين الصاناعي  دبلوم الا الطالب احلاصلني علاى  

 م. 1/8/2981الاانوية العامة بناء على قرار اجمللس األعلى للجامعات   
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 السادة أعضاء هيئة التدريس 
 واهليئة املعاونة بالكلية
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 أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم أصول الرتبية
 الوظيفةتاريخ شغل  الوظيفــة ـمــــــــاالســـ م

 12/8/1111 أستاذ متفرغ عبد الرمحن عبد الرمحن النقيب 2

 22/7/1118 أستاذ متفرغ حسن حممد إبراهيم حسان 1

 6/8/1122 أستاذ متفرغ تودري مرقص حنا مقار 2

 2/7/1121 أستاذ متفرغ صالح الدين إبراهيم معوض 2

 2/21/1122 متفرغ أستاذ مهين حممد إبراهيم غنايم 5

 25/21/1122 متفرغ أستاذ إبراهيم عطوة جماهدحممد  6

 7/2/1122 متفرغ أستاذ عبد الودود حممود على مكروم 7

 2/7/1117 أستاذ حممد حسنني عبده العجمى 8

 2/7/1117 أستاذ جمدى صالح طه املهدى 9

 15/21/1119 أستاذ مساعد متفرغ إبراهيم السيد العويلى 21

 5/21/1122 مساعد متفرغأستاذ  عادل منصور حممود صاحل 22

 25/7/1121 أستاذ مساعد متفرغ طاهر امحد حممد الغنام 21

 2/7/1121 أستاذ مساعد على عبد ربه حسني إمساعيل 22

 12/2/1122 أستاذ مساعد أشرف السعيد أمحد حممد 22

 12/1/2992 مدرس حممد السيد حممد االخناوى 25

 15/21/2995 مدرس أمل حسن حسن حرات 26

 19/2/2998 مدرس اهلجرسي منيعأمل معوض  27

 16/21/1122 مدرس دينا على حامد امحد 28

 16/21/1122 مدرس منار منصور أمحد منصور 29

 م12/9/1122 مدرس حامد امحد حممد السيد شحاته 11

 12/22/1122 مدرس أمساء اهلادى ابراهيم 12

 17/2/1122 مدرس عال عاصم السيد حممد  11
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 واملدرسني املساعدين بقسم أصول الرتبيةأمساء السادة املعيدين 
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـــــة م ــــــــاالس م

 22/8/1121 مدرس مساعد أمرية عبد اهلل حامد  2

 19/21/1121 مدرس مساعد حممد إبراهيم مطر  1

 26/2/1118 معيد مروة بكر  تار إبراهيم  2

 25/2/1122 معيد السيد فكرى عبد العزيز  2
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 أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس الرتبوي
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــة مــــــاالس م

 11/2/2999 أستاذ متفرغ سيد حممد حسن خري اهلل 2

 6/2/1121 أستاذ متفرغ فاروق السعيد ج يل 1

 2/21/1122 أستاذ متفرغ حممود أمحد أبو مسلم 2

 22/22/1122 أستاذ متفرغ ممدوح عبد املنعم الكنانى 2

 5/9/1122 أستاذ متفرغ فتحي مصطفى  يوس  الزيات 5

 17/21/1112 أستاذ عالء حممود الشعراوى 6

 2/7/1117 أستاذ يوس  جالل يوس  7

 17/2/1121 أستاذ حممد عبد السميع رزق 8

 21/7/1121 أستاذ هامن أبو اخلري الشربينى 9

 19/6/1121 أستاذ مساعد فتحى جاد الرب هشام  21

 16/2/1122 أستاذ مساعد وليد حممد أبو املعاطى  22

 25/7/1121 مدرس متفرغ نبيل على حممود حممد 21

 16/21/1122 مدرس رباب صالح الدين إمساعيل 22

 16/21/1122 مدرس إبراهيم السيد إمساعيل 22

 علم النفس الرتبوي أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــة مـــاالس م

 17/2/1118 مدرس مساعد رضا عبد الرازق ج  2

 2/21/1118 مدرس مساعد سهام شوقي حممود حممد 1

 12/21/1122 مدرس مساعد إيناس حممد عبد اهلل 2

 21/2/1121 معيد زهراء حممود فرجاني 2

 8/21/1121 معيد حنان ممدوح الصاوي طلبة 5

 2/21/1122 معيد هديل السيد عامان السيد  6
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 أمساء السادة أعضاء هيئة بقسم الصحة النفسية
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــة االســـم م

 15/2/1116 أستاذ متفرغ أنور فتحي عبد الغفار أمحد 2

 6/9/1121 أستاذ متفرغ فؤاد حامد املوا  الشورى 1

 28/21/1121 أستاذ متفرغ حممد البناإسعاد عبد العظيم  2

 22/2/1121 أستاذ فوقية حممد حممد راضي 2

 19/9/1118 أستاذ مساعد حممود مندوه حممد سامل 5

 17/2/1119 أستاذ مساعد عصام حممد زيدان 6

 29/2/1119 مدرس متفرغ ليلى عبد العظيم متولي سيد 7

 2/9/1122 متفرغ مدرس ماجدة إبراهيم امحد السيد 8

 28/21/1122 متفرغ مدرس نادية السعيد حممود  9

 16/21/1122 مدرس حممد إبراهيم حممد عطا اهلل 21

 12/6/1122 مدرس دينا صالح الدين إبراهيم معوض 22

 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم الصحة النفسية
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـــــة االســــــم م

 12/6/1119 مدرس مساعد حممد ساملحممد عيسى  2

 12/21/1121 مدرس مساعد منى مسري البهجى درغام 1

 11/9/1121 مدرس مساعد كريم منصور حممد عسران 2

 16/2/1122 مدرس مساعد مروة صبحي رجب شل  2
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 أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــــة مــــــــــــــاالســ م

 22/2/1112 أستاذ وعميد الكلية عبد السالم مصطفي عبد السالم 2

 1/8/1121 أستاذ متفرغ رشدي امحد عبد اهلل طعيمه 1

 محدي أبو الفتوح عطيفة 2

أستاذ غري متفرغ من 

 اخلارج

19/21/1117 

 29/21/1112 أستاذ متفرغ حممد حممود حممد مصطفي 2

 2/5/1112 أستاذ متفرغ عبد اهلل حسني علىجابر  5

 8/2/1115 أستاذ متفرغ دكران كاورك سحاقيان سريفرت  6

 12/7/1115 أستاذ متفرغ ممدوح عبد العظيم الصادق 7

 22/2/1121 أستاذ متفرغ فؤاد حممد موسى عبد العال 8

 18/6/1122 أستاذ متفرغ رمضان صاحل رمضان 9

 27/22/1122 متفرغأستاذ  حممد سويلم البسيونى 21

 16/2/1121 أستاذ متفرغ فاديه دةرتي يوس  22

 2/2/1122 متفرغ أستاذ على عبد السميع قوره 21

 21/21/1122 أستاذ متفرغ عبد املؤمن حممد عبده مغراوى 22

 11/2/2997 أستاذ عايدة عبد احلميد على سرور 22

 15/22/1112 أستاذ بدران عبد احلميد حسن 25

 2/7/1111 أستاذ البشبيشىإةان حممد  26

 2/2/1112 أستاذ محدي عبد العظيم حممد البنا 27

 18/2/1112 أستاذ إبراهيم امحد بهلول 28

 2/7/1117 أستاذ حمرز عبده يوس  الغنام 29

 2/7/1117 أستاذ إبراهيم حممد شعري 11
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 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــــة مــــــــــــــاالســ م

 12/21/1117 أستاذ ضياء الدين حممد عطية 12

 16/21/1118 أستاذ جناح السعدي املرسي عرفات 11

 17/22/1122 أستاذ أمساء عبد املنعم مصطفي 12

 21/9/1121 أستاذ زبيدة حممد قرني عبد اهلل 12

 2/21/1121 أستاذ مساعد متفرغ مرفل حممد احلديدي 15

 18/2/1121 أستاذ مساعد متفرغ عاصم السيد حممد إمساعيل 16

 12/9/2992 أستاذ مساعد لطفي عمارة  لوف 17

 2/2/1112 أستاذ مساعد الشيخ عادل عبد احلليم 18

 2/7/1117 أستاذ مساعد يال الشحات عبد احلميد أمحد 19

 18/22/1117 أستاذ مساعد إبراهيم حممد علي 21

 25/6/1122 أستاذ مساعد حممد السيد متولي منصور الزيين 22

 11/21/1121 مدرس متفرغ زينب حممود املتولي جاد 21

 19/21/1122 مدرس متفرغ زهدي على مبارك عمران 22

 12/2/1121 مدرس متفرغ امحد حممد إبراهيم الور 22

 17/22/1122 مدرس متفرغ واضحة منصور األحول 25

 17/2/2989 مدرس متفرغ ييى إمساعيل حسني حممد 26

 11/1/1122 مدرس متفرغ املهدي على البدرى امحد 27

 21/2/2989 مدرس أمال عبد ربه إبراهيم 28

 17/1/2989 مدرس إبراهيم حسني رسالن 29

 17/21/2992 مدرس حممد السيد عبد الرازق 21

 22/21/2992 مدرس صفاء عبد اهلل أبو زيد عامر 22

 17/2/2995 مدرس عادل منصور السيد امحد 21
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 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــــة مــــــــــــــاالســ م

 12/2/1111 مدرس نادية صفوت أمحد اخلميسي 22

 22/2/1112 مدرس أمحد حممود عبد الغين أبو العز 22

 18/21/1112 مدرس رفقي إبراهيم حممد سليمان 25

 22/5/1112 مدرس السعيد حممود السعيد عراقي 26

 17/1/1115 مدرس حممد أمحد أمحد عيسى 27

 18/22/1115 مدرس حممد رشدي أبو شامة أمحد 28

 15/1/1118 مدرس أماني على السيد رجب 29

 12/2/1121 مدرس إةان حممد جاد املوىل 51

 21/9/1121 مدرس شريين السيد  حممد خليل 52

 21/9/1121 مدرس أمحد حممد  تار إيهاب 51

 12/1/1122 مدرس مساح رزق رمضان الرفاعي 52

 25/6/1122 مدرس رحاب محدته أبو الغيط جوهر 52

 25/6/1122 مدرس هبة عطية علي سامل 55
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 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم املناهج وطرق التدريس
 الوظيفةتاريخ شغل  الوظيفـة االســـــم  م

 22/8/1121 مدرس مساعد تهاني عطية حممود البنا  2

 22/8/1121 مدرس مساعد رانيا أمحد إبراهيم أمحد السيد 1

 22/8/1121 مدرس مساعد منى مصطفي السعيد ج يل  2

 19/22/1121 مدرس مساعد عبد اجلواد حممد الزكي  2

 12/21/1122 مدرس مساعد هبه السيد عبد السميع  5

 12/1/1122 مدرس مساعد حممد فتحي على حممد  6

 11/1/1121 معيد أماني كمال عامان يوس   7

 11/1/1121 معيد ملياء  تار فتحي حامد  8

 21/2/1121 معيد أمرية عزت حممود عبد العزيز  9

 25/2/1122 معيد هالة السيد أمحد عبد العال  21

 22/2/1121 معيد حممد صبحي عبد العزيز  22

 8/21/1121 معيد ص ي حممد عز الرجال عايدة 21

 2/1/1122 معيد دينا عبد السالم حممد حممود 22
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 أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم تكنولوجيا التعليم
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـــــة م ــــاالســــ م

 16/2/1115 أستاذ الغريب زاهر إمساعيل حممد 2

 16/7/1122 أستاذ عبد العزيز طلبه عبد احلميد 1

 2/7/1117 أستاذ مساعد الشرقاوي عبد الرمحن فييال مصط 2

 12/9/1117 أستاذ مساعد إمساعيل حممد إمساعيل 2

 12/1/2992 مدرس على حسن عويس اجلارحى 5

 15/22/1111 مدرس منال شوقي بدوى األخضر 6

 12/9/1117 مدرس ياسر شعبان عبد العزيز 7

 17/9/1119 مدرس السيدرشا امحد إبراهيم  8

 15/21/1119 مدرس إةان عبد العاطى حممد 9

 21/21/1122 مدرس عبد العال عبد اهلل السيد 21

 15/6/1121 مدرس يونس  أمني صالح الدين أمني 22

 21/7/1121 مدرس السجينىعبده وليد تاج الدين  21

 21/7/1121 مدرس الشربينىحسن زينب حسن  22

 21/7/1121 مدرس حنان حسن على خليل 22

 21/9/1121 مدرس ريهام حممد أمحد حممد الغول 25

 16/22/1121 مدرس رشا محدي حسن علي هداية 26

 21/21/1121 مدرس ميسون عادل منصور 27

 12/21/1122 مدرس حممد امحد العباسي 28

 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم تكنولوجيا التعليم

 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــة مـــاالســـــ م

 16/2/1115 مدرس مساعد شيماء حممود عبد الوهاب 2

 25/2/1122 معيد رجب الزهريي وفاء حممود عبد الفتاح 1
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 أمساء أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــة م ـــــاالســـــ م

 12/2/1111 أستاذ متفرغ عبد العظيم القطعبد احلميد  2

 25/7/1121 أستاذ متفرغ السيد أمحد حممد فرج 1

 16/9/1121 أستاذ فيعبد الرمحن حممد الوصي 2

 21/21/1122 أستاذ حممد السيد عبد الرازق  موسى 2

 16/21/1122 أستاذ إدريس فيعبد احلفيظ مصط 5

 12/2/1122 أستاذ السيد على حممد خضر 6

 7/5/1112 أستاذ مساعد متفرغ عبد السيد الصاوي أمحد 7

 22/21/1117 أستاذ مساعد متفرغ سعد حسن حممد محودة 8

 21/2/1119 أستاذ مساعد متفرغ إبراهيم سعد حممود قنديل 9

 2/7/1118 أستاذ مساعد عمر عبد املعطى أبو العينني 21

 18/9/1118 أستاذ مساعد وداد حممد حممود نوفل 22

 16/22/1121 أستاذ مساعد عبد الرمحن النقيبأمحد طاهر  21

 12/2/1122 أستاذ مساعد عبد اهلل علي أبو شبانه خل  2

 مل ةنم بعد أستاذ مساعد عبده زيدان علي أمحد 2

 9/6/1122 متفرغ مدرس حممد عبد املقصود عبد اهلل 1

 17/9/2999 مدرس أمحد عبد السالم أبو الفضل 2

 11/5/1115 مدرس مسيه محزة حممد فتم اهلل 2

 22/2/1112 مدرس عبد الرمحن عبد الغنى النجوىل 5

 21/7/1116 مدرس أفكار أمحد زكى على 6

 18/22/1117 مدرس منى إبراهيم عزام 7

 18/9/1118 مدرس أشرف حمروس نور زاهر 8

 16/21/1118 مدرس حممود على يوس  يوس  9

 17/2/1122 مدرس رزق املتولي رزق أمحد بيلى 21

 22/5/1122 مدرس حمرز حممد عبد اجلواد  22
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 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم 
 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــة االســــــــم م

 11/9/1121 مدرس مساعد جنوى إبراهيم أمحد عبده  2

 21/2/1112 معيد رباب صالح الدين أمحد  2

 8/2/1112 معيد الشيماء صالح إبراهيم 2

 8/2/1112 معيد أمل يي منصور البسطويسي 1

 22/2/1121 معيد حازم أمحد حسن سليط 2

 8/21/1121 معيد ميادة إبراهيم أمحد إمساعيل 2

 2/21/1122 معيد إةان محدي حممود إبراهيم 5
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 األجنبيةأمساء أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغات 
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـة االســـــــم  م

 25/7/1121 أستاذ متفرغ إبراهيم حممد مغربي 2

 19/6/1115 أستاذ مساعد متفرغ أمحد أنور ثابل 1

 2/7/1119 أستاذ مساعد عبد الوهاب حممد السعدني 2

 18/2/1119 مدرس متفرغ ناجى ميالد فرج عوض اهلل 2

 26/5/1122 مدرس متفرغ حممدفاطمة عبد احلميد  5

 19/5/2995 مدرس رجب سليم على عبد ربه 6

 22/7/2995 مدرس هالة سيد ابراهيم عامان 7

 21/6/2997 مدرس إبتسام السيد حممد الدسوقي 8

 12/2/2998 مدرس عبد الرازق فيعبري مصط 9

 21/2/2998 مدرس على عوض حسن عوض 21

 18/9/2998 مدرس العيسوى فيبشري مصط 22

 18/9/2998 مدرس أشرف السيد حممود أمحد 21

 18/6/2999 مدرس برسوم فكرى برسوم جاد 22

 21/8/2999 مدرس هالة أمحد كمال عبد احلى 22

 22/2/1111 مدرس عادل السيد حسن أمحد 25

 15/2/1112 مدرس حممود شوقي البسيونى 26

 21/9/1111 مدرس هناء حممد حلمي اجلندي 27

 17/21/1112 مدرس هشام رزق بدير حممد 28

 19/8/1115 مدرس الزيات فيإيناس فتحي مصط 29

اوركيدا فايز حسنني  11

 امساعيل

 15/9/1116 مدرس

 18/22/1117 مدرس جنالء أمحد أنور ثابل 12

 19/2/1118 مدرس هناء حممد موسى أبو ريه 11

 21/6/1118 مدرس نهله عبد القادر أمحد خليل 12
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 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـة االســـــــم  م

 17/9/1119 مدرس إيناس السيد عبد الرمحن 12

 17/2/1122 مدرس رشا عباس حممد الشربينى 15

 8/9/1122 مدرس إةان أمحد حممد علوان 16

 18/9/1122 مدرس نهاد صالح حممد رمضان 17

 21/2/1121 مدرس منى صالح أمحد الكيال 18

 19/8/1121 مدرس هامن السيد علي الفرحاتي 19

 21/9/1121 مدرس نهاد معاذ حممد زغروت 21

 18/22/1112 مدرس الطحاوي فرحات ملياء فرحات 22

 19/2/1122 مدرس محاده شعبان أبو الفتوح 21

 12/22/1122 مدرس سلمى أمحد وائل سعيد منصور 22

 25/6/1122 مدرس إةان عبيدة حممد منصور 22

 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم اللغات األجنبية
 شغل الوظيفةتاريخ  الوظيفـة م ـــــــــاالســـ م

 15/7/1115 مدرس مساعد غادة حممد عبد القادر 2

 11/21/1116 مدرس مساعد دعاء حممود سعيد عبد مناف 1

 21/6/1121 مدرس مساعد أمل السيد عبد الفتاح 2

 22/8/1121 مدرس مساعد حممد صابر عبد احلميد 2

 12/21/1121 مدرس مساعد أمرية ص ي إمساعيل بهلول 5

 18/5/1122 مدرس مساعد عبد احلميدأمساء حسنى  6

 2/8/1121 مدرس مساعد وحيد حممد أبو السعود التهامي 7

 18/2/1122 مدرس مساعد رنا أسامه فتحي خاطر 8

 26/6/1122 مدرس مساعد هبه وضاح السيد على 9

 21/2/1121 معيد إةان حممود عبد الوهاب نوفل 21

 8/21/1121 معيد بسمة إبراهيم حممد حممد السيد 22

 2/21/1122 معيد جنالء حممود علي علي البلتاجي 21
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 أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم املواد االجتماعية والفلسفية
 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفـة االســــــــم م

 19/7/1122 أستاذ حممد سامل إبراهيم سامل 2

 28/2/1116 أستاذ مساعد متفرغ زكى على البحريى 1

 5/2/1121 أستاذ مساعد متفرغ عمر عمر عامان الش اوى 2

 25/7/1121 أستاذ مساعد متفرغ عبد املنعم أمحد الدسوقي 2

 22/22/1121 أستاذ مساعد متفرغ عبد احلميد إبراهيم عبد احلميد 5

 2/7/1117 أستاذ مساعد زكريا زكريا صادق الرفاعي 6

 18/9/1118 أستاذ مساعد سلوى عبد اخلالق على أمحد 7

 22/2/1121 أستاذ مساعد ياسر أمحد السيد نور 8

 21/6/1111 مدرس أمحد فاروق رضوان دياب 9

 16/7/1112 مدرس ييل حممد عزب النجار 21

 18/9/1112 مدرس منال عبد احملسن رمضان 22

 17/2/1121 مدرس حممد صبحي إبراهيم حممد 21

 21/21/1122 مدرس مسري إبراهيم عبد الفتاح 22

 21/9/1121 مدرس حممد حممد عبد العال إبراهيم 22

 أمساء السادة املعيدين واملدرسني املساعدين بقسم املواد االجتماعية والفلسفية

 تاريخ شغل الوظيفة الوظيفــــــة االســــم  م

 16/6/1117 مدرس مساعد أمحد حممد حسني القناوي 2

 26/21/1119 مدرس مساعد نها عوض حممود العجمي 1

 22/9/1122 مدرس مساعد  تار حممد  تار احلسانني 2

 21/2/1121 معيد فاطمة حممود منصور صاحل 2

 2/21/1122 معيد مروة حممد حممود حممد 5
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 اجلهاز اإلداري بالكلية  

 مدير عام الكلية  -

 السيد/ أمحد عبد الغفور النجار

 مكتب أ.د / عميد الكلية  -

 املكتب( . سكرتري)                                السيد/ خالد فهيم إبراهيم 

 املكتب ( . مديرةالسيدة/ وفاء سرايا                                             ) 

 مكتب أ.د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  -

 ( . سكرترية املكتب )       حناااان وجاااادي كااااامل  السيدة/ 

 أ.د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب  -

 ( . سكرترية املكتب ) السيدة/ حرية حممد عبد اهلل                      

 مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -

 ( . سكرترية املكتب ) دة/ شاهندا علي عبد احلميد سالم السي

 مكتب السيد أ/ مدير عام الكلية -

 السيدة / زينب عبد اللطي  شعبان          ) سكرترية املكتب (

 إدارة الشئون اإلدارية :    -

 . رة اإلدارةااديااام             السيدة/ وفيقة حممود أبو ستيل 

 رئيس شئون العاملني )كادر خا ( .                     السيدة/ ثناء عبد الرازق سيد 

 . رئيس شئون العاملني )كادر عام( منى عبد الباسط عبد الغفار    السيدة/ 

 رئيس وحدة )اإلجازات( .                      السيدة/ إةان حممد شحاتة 

 رئيس االستحقاقات )كادر خا ( .                 السيدة/ أحالم حممد املراكبى

 االستحقاقات )كادر عام( . رئيس                       السيدة/ بديعة سعد يعه 

 رئيس القيد واحلفظ .                              علي أمحد رزق /   السيد

 إدارة الشئون املالية :  -

 مدير إدارة احلسابات واملوازنة .               السيدة/ فاطمة موسى الشناوي

 . نواملخازمدير إدارة املشرتيات       / زكية حممد أمحد حسني ةالسيد

 إدارة شئون التعليم : -

 مدير إدارة شئون الدراسة واالمتحانات .                          السيدة/ وفاء صاحل محام 
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 إدارة شئون اخلرجيني : -

 مدير إدارة شئون اخلرجيني .                      السيدة/ ماجدة حممد السعيد

 إدارة رعاية الطالب : -

 مدير إدارة رعاية الطالب .                   و اإلسرار السيدة/ جنات حممد أب

 قسم اجلداول واالنتدابات : -

 . قسمالرئيس                السيد/ أمحد عبد الفتاح الدسوقي

 قسم حفظ وثائق الكنرتول : -

 قسم الرئيس                  ومياااد بيااد السيااالسيد/ حمم

 إدارة شئون الدراسات العليا والبحوث :  -

 مدير إدارة الدراسات العليا .           السيد/ زغلول كمال عبد اللطي  

 إدارة العالقات  الثقافية:  -

 مدير إدارة العالقات الاقافية .          الدكتور/ سي  اإلسالم حممد على

 إدارة املكتبة:  -

 مدير إدارة املكتبة .                     السيدة/ زكياة حممد حاادي 

 إدارة الشئون القانونية :  -

 مدير إدارة الشئون القانونية .                        السيد/ ياسني يوس  ياسني 

 إدارة الشئون اهلندسية :  -

 مدير إدارة الشئون اهلندسية .             املهندسة/ مريفل حممود عبد العزيز

 املعامل والصيانة : إدارة شئون  -

 مدير إدارة املعامل والصيانة .                       املهندس/ أمحد إبراهيم زكى 

 اإلحصاء  ومتابعة اخلرجيني:  قسم -

 . قسمالعلي عبد احلافظ عوض                  رئيس / السيد

 العال قات العامة :  -

 . قسمالرئيس                      السيد/ عبد اهلل حممد يوس  
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 الشئون العامة:  -

 قسم.الرئيس  السيد/ رضا عوض عوض                              

 :  التصويرالطباعة و قسم -

 قسم  .الرئيس                 السيدة/ فاطمة عزت عبد الفتاح 

 حدائق الكلية :  -

 املشرف على شئون الزراعة بالكلية .       عوض                       السيد/ رضا عوض 

 اخلدمات املعاونة :  -

 رئيس العمال .            جودة                السيد/ حممود طلبه

 سنرتال الكلية :  -

 السيد/ ناص  الدسوقي السيد .

 معاون الكلية :  -

 . أمحد سامي احملمدي/ السيد
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  على مستوى اإلنشاءات والتجهيزات إجنازات الكلية 
 م حىت اآلن2011يف الفرتة من 

   إنشاااء ويهيااز املكتبااة اإللكرتونيااة لطااالب الدراسااات العليااا بالكليااة

 باألثاث وأجهزة الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنل وأجهزة التكيي  .

 ( معامل للتدريس املصغر وتزويدها باألثاث وأجهزة 8تطوير عدد ) الكمبيوتر

 وخطوط اإلنرتنل.

  ( معامال لتادريس العلاوم والتنسايق اإللكرتوناي ويهيزهاا       2تطوير عادد )

 باألثاث وأجهزة الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنل.

   ( باألثاااث وأجهاازة الكمبيااوتر 115تطااوير ويهيااز معماال اإلحصاااء )قاعااة

 والتكيي  وخطوط اإلنرتنل.

    اهج وطارق التادريس وتزويادها    ( بقسام املنا  212تطوير قاعة التادريب )قاعاة

باألثاااث والتجهياازات وأجهاازة التكيياا  وخطااوط اإلنرتناال وجهاااز عاارض   

 ( وشاشة عرض.Data Showالبيانات )

  ( بقسم املناهج وطرق التدريس وتزويدها باألثاث 212تطوير قاعة البحث )قاعة

 (.LCDوالتجهيزات وأجهزة التكيي  وخطوط اإلنرتنل وشاشة العرض )

  ( معاماال تكنولوجيااا التعلاايم وتزوياادها باألثاااث 2عاادد )حتااديث و تطااوير

 .وخطوط اإلنرتنل  LCDوالتجهيزات والشاشات 

      تزويد ييع املدرجات وقاعات التدريس بالصاوتيات وأجهازة عارض البياناات

Data Show .وأجهزة الكمبيوتر وخطوط االنرتنل واملراوح الكهربائية 

   اللغاة اإلجنليزياة واللغاة الفرنساية     تصميم املوقع اإللكرتوناي للكلياة ب

 باإلضافة إىل اللغة العربية.

         إعداد وتقاديم أ.د/ عمياد الكلياة للتقاارير السانوية عان األداء بالكلياة

ثالثاااة  م وذلااا    شاااكل   1122/1122, م 1121/1122م, 1122/1121 لألعاااوام 

وضم مالمم وإجنازات الكلية خالل تلقي الضوء على الكلية وت كتيبات

 . األعوام املقبلةمل أماهلا وطموحاتها خالل حتو سنوات األخرية الاالث

 : القيام بنعداد أدلة ومطبوعات عن القطاعات املختلفة بالكلية وهي 

 إعداد دليل الطالب الوافدين . -
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 إعداد دليل الطالب   مرحلة البكالوريوس و الليسانس. -

 إعداد دليل الطالب   مرحلة الدراسات العليا. -

 . دليل اخلرجيني بالكليةإعداد  -

 إعداد دليل وحدة ضمان اجلودة . -

 . إنشاء مكتب الطالب الوافدين 

 . تطوير وتوسيع مكتبة االطالع للطالب 

 قسم املناهج وطرق التدريس وتزويادها   تطوير وحتديث وتوسيع قاعة سيمنار

باألثاث والتجهيزات وأجهزة التكيي  والصوتيات وخطوط اإلنرتنل وشاشات 

 العرض.

  وتزويادها باألثااث    أصول الرتبياة تطوير وحتديث وتوسيع قاعة سيمنار قسم

والتجهياازات وأجهاازة التكيياا  والصااوتيات وخطااوط اإلنرتناال وشاشااات    

 العرض.

 ( من15تصنيع عدد ). صة تدريس للمدرجات وقاعات التدريس واملعامل 

        تغيري ييع السابورات الطباشاريية إىل السابورات القلمياة  مياع مادرجات

 وقاعات التدريس بالكلية .

    يهياااز يياااع حجااارات الكااانرتوالت املركزياااة وكااانرتوالت مرحلاااة

ة البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا باألثاث والتجهيزات وأجهز

 . (A3)( طابعات  2وعدد )  الكمبيوتر وخطوط االنرتنل

  الكاانرتوالت وحتويلااها ماان اليدويااة إىل النتااائج اإللكرتونيااة    ميكنااة

 وتوصيل أجهزة الكمبيوتر بالكنرتوالت على شبكة اإلنرتنل باجلامعة .

   ( للتصااحيم اإللكرتونااي وتزوياادها باألثاااث    261ختصاايص غرفااة رقاام )

 الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التكيي  .والتجهيزات وأجهزة 

 . تزويد ييع املدرجات وقاعات التدريس بالسبورات القلمية 

     ( واتصاااهلا    21تزويااد املكتبااة اإللكرتونيااة بعاادد ) أجهاازة كمبيااوتر

 باإلنرتنل.

    ( كاامريا   ممارات الكلياة والفنااء واألجنحاة       28تزويد الكلياة بعادد )

 الرئيسية بالكلية .
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  مكتب السيد أ.د/ عميد الكلية وجملس الكلية واملمرات الرئيسية تزويد

, وقاعااة سايمنار القساام املناااهج وطارق التاادريس , وقاعااة   وقاعاة املااؤمترات  

بشاشاات  وبعاض مادرجات الكلياة الكابرية     سيمنار قسم أصول الرتبياة ,  

 . شاشة بالزما (22)وعددها  ( LCD )العرض 

 عة أعداد سنويًا مان جملاة الكلياة بعاد أن     إصدار أربتطوير اجمللة العلمية و

كان يتم إصدار ثالثة أعداد . وكذل  قيام السيد األستاذ الدكتور/ عمياد  

للمجلة وأمساء احملكمني لكل عدد  يالكلية بتشكيل جملس استشار

من الدول العربية  أساتذة متخصصني. واقرتاح أن يشارك   حتكيم البحوث 

 واألجنبية .

  بتطوير املكتبة ملواكبة متطلبات اجلودة وإعداد الرؤياة والرساالة   االهتمام

 والقيم اجلوهرية للمكتبة .

     يرافتتاح قاعة سيمنار قسم املناهج وطرق التادريس بعاد التجديادات والتطاو 

عميد  –والتوسعة اليت استحدثها السيد أ.د/ عبد السالم مصطفى عبد السالم 

 .ها 2225ربيع اآلخر   8م , 8/1/1122الكلية وذل  يوم السبل املوافق 

     افتتاح قاعة سيمنار قسم أصول الرتبية بعد التجديادات والتطاوير والتوساعة

عميد الكلياة   –اليت استحدثها السيد أ.د/ عبد السالم مصطفى عبد السالم 

 .ها 2225ربيع اآلخر  19, م 2/2/1122السبل املوافق وذل  يوم 

  والطالبااات وأعضاااء هيئااة التاادريس  ب تطااوير وصاايانة دورات املياااه للطااال

 . بالكلية وتزويدها بالكولديرات وم دات املياه

  ات( خزان 8) خزانات املياه وعددها تغيري ييع . 

    تطوير مكتب السيد أ.د/ عميد الكلية وقاعة اجتماعات جملاس الكلياة

ومكاتب السادة رؤسااء األقساام العلمياة وأعضااء هيئاة التادريس واهليئاة        

 املعاونة وتزويدها باألثاث والتجهيزات وأجهزة الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنل .

  ورؤساء األقسام تطوير مكتب أ/ مدير عام الكلية ومكاتب مديري اإلدارات

بالكلية وتزويدها باألثااث والتجهيازات وأجهازة    ومكاتب اإلداريني اإلدارية 

 . الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنل

  وتزوياادها بااآالت التصااوير والطابعااات   ليااة مطبعااة الكتطااوير وحتااديث

 احلدياة .

 . تزويد إدارة الدراسات العليا بالكلية بآلة تصوير 

  ضمن مبنى رعاية الطالب .يهيز مكتب ألعضاء احتاد الطالب بالكلية 
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  م2013/2014قــرارات وإجنازات العام الدراسي  
 ( بتاااريخ 296قاارار جملااس الكليااة  لسااته رقاام )م علااى تطااوير 8/21/1122

 وحتديث قاعة سيمنار قسم أصول الرتبية.

     ( بتاااريخ 296قارار جملاس الكلياااة  لساته رقام )م علاى تطااوير  8/21/1122

 (.2معمل اللغات رقم )

   تركيااب اللوحااات اإلرشااادية جلميااع املباااني واملاادرجات وقاعااات التاادريس

 اء هيئة التدريس واملمرات واألدوار بالكلية.ومكاتب أعض

  تزويد مكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملني بأجهزة الكمبيوتر وخطوط

 الكمبيوتر واألثاث.

 ( بتاريخ 285قرار رئيس اجلامعة رقم )م بنلغااء قارار جملاس اجلامعاة     21/2/1121

بشاأن دماج    م2/21/1121م واملمتدة حتاى  21/22/1121(  لسته بتاريخ 277رقم )

قسم املناهج وطرق التدريس, وقسم تكنولوجيا التعلايم حتال مسامى قسام     

املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعلايم, والبقااء عليهماا كقسامني     

 منفصلني بكلييت الرتبية باملنصورة ودمياط.

     ( بتااريخ  255قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   16/1/1121

راسااة بقساام الصااحة النفسااية بكليااة الرتبيااة باملنصااورة  تفعياال باادء الد

 ودمياط.

 ( بتاريخ 272قرار جملس الكلية  لسته رقم )( 7موضوع رقم ) –م 22/2/1121– 

 باملوافقة على إنشاء وحدة التدريب والتنمية البشرية.

 ( بتااريخ  272قرار جملس الكلية  لسته رقم )( 9موضاوع رقام )   –م22/2/1121

باملوافقااة علااى إنشاااء وحاادة إلدارة األزمااات والكااوارث  – موضااوعات عامااة

 بالكلية.

     ( بتااريخ  259قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   15/6/1121

مذكرة بشأن موافقة اجمللس األعلى للوحادات ذات الطاابع اخلاا   لساته     

بياة  م على اقرتاح إنشاء مركز اخلدمة العاماة بكلياة الرت  17/5/1121بتاريخ 

 باملنصورة واعتماد الئحته الداخلية.
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     ( بتاااريخ 225قارار جملاس العمااداء  لساته رقام )م باملوافقاة علااى  27/2/1121

عرض بعض اللوائم الداخلية لبعض الوحدات ذات الطابع اخلا  على اجمللس 

األعلى للوحدات ذات الطابع اخلا  بناء على اقارتاح السايد أ.د/ نائاب رئايس     

دمة اجملتمع وتنمية البيئة وذل  قبل عرضاها علاى جملاس    اجلامعة لشئون خ

اجلامعة, والذي تضمن الالئحة الداخلية ملركز اخلدمة العامة بكلية الرتبية 

 باملنصورة.

     ( بتااريخ  261قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   21/7/1121

م 8/7/1121مذكرة بشأن موافقاة جملاس كليااة الرتبيااة  لساته بتااريخ       

( من الالئحاة الداخلياة ملركاز اخلدماة      5, 2, 1على اقرتاح تعديل املواد أرقام ) 

 العامة بالكلية.

   م باملوافقاة  27/5/1121قرار اجمللس األعلى للجامعات  لسته املنعقدة بتااريخ

 على ما يلي:

فتم شعبة الرتبية اخلاصة بكلييت الرتبية باملنصورة ودمياط ملنم درجاة   -2

 البكالوريوس   الرتبية اخلاصة.

تطبيق الالئحة الداخلية شعبة الرتبية اخلاصة بكلياة الرتبياة  امعاة     -1

الزقازيق على شعبة الرتبية اخلاصة بكلييت الرتبية باملنصاورة ودميااط   

 جامعة املنصورة. –

   اختاذ الالزم حنو تعديل اللوائم الداخلية لكلييت الرتبية باملنصورة ودميااط

 جامعة املنصورة مبا يسمم بذل .  –

     ( بتااريخ  261قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   21/7/1121

مااذكرة بشااأن موافقااة جملااس شاائون التعلاايم والطااالب  لسااته بتاااريخ  

م علاى اقارتاح إنشااء برنااامج )إعاداد معلماي العلاوم والرياضاايات       27/7/1121

احللقة االوىل" والتعلايم العاام( بكلياة    باللغة اإلجنليزية للتعليم األساسي "

 الرتبية واعتماد الالئحة الداخلية لل نامج.

     ( بتااريخ  256قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   17/2/1121

مذكرة بشأن موافقة جملس الدراساات العلياا والبحاوث باملنصاورة  لساته      

لداخلياة لكلياة الرتبياة    م علاى اقارتاح اعتمااد الالئحاة ا    29/1/1121بتااريخ  

 باملنصورة )مرحلة الدراسات العليا( بعد تعديلها.
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  م على إنشاء 11/21/1121موافقة جلنة قطاع الدراسات الرتبوية  لستها بتاريخ

برنامج إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة اإلجنليزية للاتعلم األساساي   

عتمدة بكلية الرتبية ك نامج احللقة األوىل والتعلم العام  طبقًا لالئحة امل

 من برامج التعلم املميز )مبصروفات(.

 ( بتااريخ  2226قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات رقم )

م علااى إنشاااء باارامج إعااداد معلمااي العلااوم والرياضاايات باللغااة 27/22/1122

 اإلجنليزية.

 ( بتااريخ  2919للجامعات رقام )  قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى

م بشااأن تعااديل بالالئحااة الداخليااة لكلااييت الرتبيااة باملنصااورة  18/6/1122

جامعة املنصورة حيث متنم كلية الرتبية درجة البكالوريوس    –ودمياط 

 الرتبية اخلاصة.

  ( بتااريخ  2729قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات رقام )

م بشأن إجاراء تعاديل بالالئحاة الداخلياة لكلياة الرتبياة جامعاة        2/21/1122

 م ) مرحلة الدراسات العليا ( .1122املنصورة مارس 

 ( بتاريخ 262قرار جملس اجلامعة رقم )م باملوافقاة علاى بروتوكاول    21/9/1121

جامعاة املنصاورة وأكادةياة وجامعاة الادلتا       –التعاون بني كلية الرتبياة  

 بطلخا ويصة .

 م باملوافقاة علاى تشاكيل    1/6/1122( بتااريخ  2811ار رئيس اجلامعاة رقام )  قر

 جملس إدارة مركز اإلرشاد النفسي .

   ( بتاااريخ 286قارار جملااس الكلياة رقاام )م باملوافقاة علااى مشااروع  21/2/1122

البحااث اإلجرائااي لطااالب املاجسااتري والاادكتوراه بااني اجلامعااة األمريكيااة 

 . جامعة املنصورة –وكلية الرتبية 

     ( بتااريخ  297قرار جملاس الكلياة  لساته رقام )م باملوافقاة علاى   21/2/1122

بروتوكول التعاون باني فارع اهليئاة القومياة لتعلايم الكباار وحماو األمياة         

   . جامعة املنصورة –بالدقهلية مع كلية الرتبية 

 ماذكرة  علاى  باملوافقاة  م 22/2/1122( بتااريخ   112جملس الكلية رقام )   قرار

موافقة جلنة الدراسات العلياا والبحاوث علاى اقارتاح اساتحداث الا امج       بشأن 

 التالية   الدبلوم املهنية   الرتبية ختصص :
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  برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . -2

 برنامج تعليم اللغة اإلجنليزية لألغراض اخلاصة . -1

 برنامج تعليم نظم املعلومات اجلغرافية . -2

 املساحة .برنامج تعليم  -2

  ( بتاريخ  112قرار جملس الكلية رقم )اقارتاح قسام   على باملوافقة م 22/2/1122

 الصحة النفسية إنشاء الدبلومات الرتبوية اآلتية :

 أواًل : الدبلوم املهنية :

 الدبلوم املهنية   الرتبية شعبة اإلرشاد النفسي . -2

 الدبلوم املهنية   الرتبية شعبة الصحة النفسية . -1

 : اخلاصةثانيًا : الدبلوم 

 الدبلوم اخلاصة   الرتبية شعبة اإلرشاد النفسي . -2
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 طموحات وآمال  
 املؤمتر العلمي الدولي الااني لكلية الرتبية عقد . 

 واحلصول على االعتماد األكادةي . ةحتقيق اجلود 

  باملبنى الرئيسي للكلية .) املصعد الكهربائي ( تركيب األسانسري الااني 

     استبدال السيارة امليكروبا  حيث صدرت موافقة السايد أ.د. رئايس جملاس

 م باملوافقة على استبدال ميكروبا  الكلية .1121( لسنة  811 رقم ) الوزراء

  اوار مبناى التادريس    وإدارة املشرتيات واملخازن إنشاء مبنى جديد للمعامل 

 املصغر .

 الرتبيااة بالاادول  عقااد بروتوكااول للتعاااون بااني الكليااة وبعااض كليااات

 العربية واألجنبية .
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 إحصائيات وأرقام
 م2013/2014خالل العام اجلامعي 
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  م 2014-2013الطالب املقيدون يف العام اجلامعي 

:البكالوريوس والليسانس  مرحلة

 الشعب

 العلمية

 الشعب

 األدبية

 تعليم ابتدائي

 أدبي وعلمي

 رياض

 األطفال

 الشعب

 الصناعية

تربية 

 خاصة
 اإلمجالي

: الدراسات العليا مرحلة

 الدبلوم العام 

 )تفرغ(

 الدبلوم العام 

 )عامني(

الدبلوم 

 املهنية

الدبلوم                      

 اخلاصة
 اإلمجالي الدكتوراه املاجستري

 إحصائية عدد الطالب الوافدين
 الدراسات العليامبرحلة البكالوريوس ومرحلة 

 3102/3102 ،  3103/3102،  3100/3103خالل األعوام اجلامعية 

 ةــــاملرحل
 ددــــالع

3100/3103 3103/3102 3102/3102 

   والليسانس مرحلة البكالوريوس

    مرحلة الدراسات العليا

    اجملموع
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 بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة
 واألجازاتعلى رأس العمل واإلعارة 

 م2013/2014للعام 

 القســـم

 على رأس العمل

 جمندين معارين
أجازات 

 خاصة
 اجملموع بعثة

ة 
يئ

 ه
اء

ض
أع

س
ري

تد
نة 

او
مع

ة 
يئ

ه
 

 11 ا 2 ا 2 6 21 علم النفس الرتبوي

 25 ا ا ا 1 2 9 الصحة النفسية

 16 ا 1 ا 1 2 29 أصول الرتبية

 68 2 2 ا 7 21 22 املناهج وطرق التدريس

 11 2 1 ا 2 2 22 تكنولوجيا التعليم

 26 ا 22 ا 5 8 11 اللغات األجنبية

 21 ا 2 ا 5 2 29 اللغة العربية

 29 2 ا ا 1 2 21 املواد االجتماعية

 وعــــــاجملم
221 26 

 126 2 16 ا 19

288 
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 بيان بالدرجات والفئات الوظيفية للعاملني 
 2014-2013للعام اجلامعي باجلهاز اإلداري بالكلية 

 أوال المجموعة التخصصية :  

 اإلمجالي ثالثة ثانية أوىل كبري التخصص/الدرجة

 التنمية اإلدارية

 التمويل واحملاسبة

 اخلدمات االجتماعية

 اهلندسة

 التعليم

 الوثائق واملكتبات

 الزراعة

 اإلحصاء

 التغذية والتدبري املنزلي

 الفنون

 علوم

 اإلمجالي العام

 ثانيا المجموعة المكتبية :  

 اإلمجالي رابعة الثالثة الثانية األوىل كبري الدرجة

 العدد
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 ثالثا المجموعة الفنية :  

 اإلمجالي الرابعة الثالثة الثانية األوىل كبري التخصص/الدرجة

 اهلندسة املساعدة

 الفنون والعمارة

 فين معمل

 وزراعة تغذية

 اخلدمات االجتماعية

 اإلمجالي العام

 رابعا المجموعة المهنية :  

 الدرجة      

 التخصص
 اإلمجالي اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل

 الفنون والعمارة

 الورش واآلالت

 احلركة والنقل

 زراعة وتغذية

 اإلمجالي

 خامسا الخدمات المعاونة :  

 اإلمجالي السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الدرجة

 العدد
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 بيان بأعداد السادة العاملني باجلهاز اإلداري على رأس العمل
 والتعاقدات اخلارجية واإلجازات الداخلية بالكلية

 2014 - 2013للعام اجلامعي 

 إمجالي  أجازات داخلية  تعاقدات خارجية  على رأس العمل 
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  تقرير شامل عن التكنولوجيا اخلاصة بالعملية التعليمية بالكلية 

 خطوط النت بالكلية -أواًل:

 -:ي( خط نل موزعة كالتال281عدد )ي بنيال

 . ( خط نل75أعضاء هيئة التدريس عدد ) -2

 . ( خط نل55املعامل عدد) -1

 . ( خط نل22الكنرتوالت عدد) -2

 . ( خط نل26املكتبة عدد ) -2

 . ( خط نل25املدرجات والقاعات ) -5

 . ( خط نل215اإلدارات عدد ) -6

 . ( خط نل28األمن والبصمة عدد) -7

 . ( خط نل11الطابع اخلا  عدد )الوحدات ذات  -8

 . خط نل (12السويتشات الفرعية عدد) -9

 بالكلية (Data Show)عرض البيانات أجهزة  -ثانيًا :

 -( جهاز موزعة كالتالي :75بنيالي عدد )

 . جهاز داتا شو بالكابالت واحلامل (21املدرجات عدد ) -2

 . ( جهاز22القاعات عدد ) -1

 .  ( جهاز11املعامل عدد ) -2

 . ( جهاز7) قاعات املؤمترات وورش العمل والسيمنارات عدد -2

 . ( جهاز2مصادر التعلم عدد) -5

 شاشات البالزما بالكلية -ثالثًا :

 -: ي( شاشات موزعة كالتال22عدد ) يبنيال

 . ( شاشة2شاشة أمن الكلية باملدخل الرئيسي عدد ) -2

 أمام األسانسري . ( شاشة1مدخل الكلية عدد) -1

 . ( شاشة2عدد)جملس الكلية  -2

 . طة بكامريات الكليةب( شاشة مرت2مكتب عميد الكلية عدد) -2

 . ( شاشة2والسادة الوكالء عدد) أ.د. عميد الكلية مدخل  -5

 . ( شاشة1مدرج خري اهلل عدد ) -6
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 ( شاشة . 2قاعة املؤمترات عدد )  -7

 ( شاشة . 2قاعة سيمنار املناهج وطرق التدريس عدد )  -8

 ( شاشة . 2عدد )  قاعة سيمنار أصول الرتبية -9

 األجهزة الصوتية بالكلية  -رابعًا :

 -: ي( ماكينة أمبلفاير مزودة مبايكات موزعة كالتال51عدد ) يبنيال

 . ( أمبلفاير27) املدرجات  عدد -2

   .( أمبلفاير  15القاعات عدد ) -1

 . (8) ورش العمل وقاعات املؤمترات عدد -2

 أجهزة الكمبيوتر مبعامل تدريس العلوم ومعمل اإلحصاء  -: خامسًا

مبعاماال تاادريس  (LCD)جهاااز كمبيااوتر وشاشااات  ( 21)  نيااالي عااددب

( جهااز الب تاوب مبعمال اإلحصااء ا جهااز كمبياوتر بشاشاة         21العلوم, وعادد )  

(LCD) . 

  الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر مبعامل  -: سادسًا

جهااااز كمبياااوتر مبشاااتمالته باالثاااة معامااال   (  211ياااالي عااادد ) بن

 للكمبيوتر.
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 بيان مبكتبة الكلية  
 أواًل التجهيزات:

1 server 

   

 ثانيًا: الكتب والمراجع والدوريات:

  

  

  

  

 C.D 

 C.D 

 C.D 
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   2310/2310ثالثًا: الموقف المالي عام 

  

  

     

  

 رابعًا: عناوين قواعد البيانات المتاحة :

 Science direct  

 Springer 

 Proquest dissertations & Theses 

 Ebsco Academic Search Complete 

 Wilson Humanities Full text 

 ISI 

 ERIC 

 م2014أعداد املرتددين على املكتبة اإللكرتونية خالل شهر مارس 
طالب  التدريس أعضاء هيئة

 دراسات عليا

طالب مرحليت 

 البكالوريوس والليسانس
 إمجالي املرتددين

 من اخلارج من الداخل
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 بروتوكوالت التعاون
جامعة املنصورة وأكادميية وجامعة الـدلتا   –بروتوكول التعاون بني كلية الرتبية  -0

 :بطلخا / مجصة  
الرتبية على حتقيق التميز من خالل دعم وتطوير الكوادر حرصًا من كلية 

البشرية ومواكبة االياهات املعاصرة واألفكار الرتبوية احلديااة مان خاالل رفاع     

كفاءة السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني بأكادةية الدلتا مباا يانعكس   

ة  بتقاديم  طالب وتاري العملية التعليمية حيث تلتزم كلية الرتبيعلى مستوى ال

اخل ات واالستشارات وتوفري األساتذة املتخصصني وإجاراء الدراساات والبحاوث الايت     

تطلبها األكادةية واإلسهام   اإلشراف على التدريب امليداني ودعوة أكادةياة  

 الدلتا للمشاركة   املناسبات  واألنشطة واملؤمترات والندوات العلمية . 

ادةياة الادلتا بتعايني الطاالب األوائال مان         مقابل أن تلتزم جامعاة وأك 

ييع الشعب بكلية الرتبياة حساب حاجاة األكادةياة واملشااركة   صايانة       

قاعات التادريب ورعاياة النادوات واملاؤمترات العلمياة ودعاوة طاالب أكادةياة         

 .وجامعة الدلتا إلجراء البحوث العلمية   جمال العلوم اإلنسانية 

عمياد الكلياة ,    -. عبد السالم مصطفى عباد الساالم   وحرصًا من السيد أ.د

والساايد أ.د. حممااد ربيااع ناصاار رئاايس جملااس أمناااء أكادةيااة وجامعااة الاادلتا   

 ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف مت توقيع بروتوكول التعاون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتوقيع بروتوكول التعاون بني كلية الرتبية وأكادميية الدلتا صور
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جامعــة املنصــور ة وفــرع اهليئــة العامــة  –بروتوكـول التعــاون بــني كليــة الرتبيــة   -3

 بالدقهلية :لتعليم الكبار وحمو األمية 

انطالقُا من الواجب الوطين وإةانًا بأن حمو األمية مشروعًا قوميًا , فنن كلياة  

جامعااة املنصااورة وعيااًا ماان مساائوليتها القوميااة واستشااعارًا خبطااورة    –الرتبيااة 

عمياد الكلياة ,    –املشكلة قد وقع السيد أ.د. عبد السالم مصطفى عبد الساالم  

ع اهليئة العامة لتعليم الكبار وحمو األمية والسيد اللواء / أنور حامد محاد   مدير فر

بالدقهلية بروتوكواًل للتعاون بني الكلياة وباني اهليئاة العاماة لتعلايم الكباار       

وحمو األمية تقوم فيه كلية الرتبية ممالة   كوادرها البشرية من أعضااء هيئاة   

كاز  التدريس والطالب  هود حملو أمية عمال اجلامعة وعدد مان قارى وأحيااء ومرا   

احملافظة من خالل برنامج لتعليم الكبار وحمو األمية وذل  بنشراف كلية الرتبية . 

كما تقاوم الكلياة بتكاوين فارق  اياة مان طاالب اجلامعاة وأعضااء هيئاة           

التدريس حلصر وتصني  األميني   املواقع املختلفة . كما تقاوم الكلياة بعقاد    

 و األمية .دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملني   جمال حم
 
 

 

 

 

 

 

 بعض الصور لربوتوكول التعاون بني كلية الرتبية واهليئة العامة لتعليم الكبار
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 الدورات التدريبية التي عقدت بكلية الرتبية 
 م2014م حىت 2011خالل الفرتة من 
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 : املعاصرة يف اإلدارة املدرسية "الربنامج التدرييب " االجتاهات (2 

عادد مان الادورات التدريبياة حاول "       كلية الرتبية جامعاة املنصاورة  نظمل 

االياهات املعاصرة   اإلدارة املدرسية " وذل  ملعلماي ومعلماات املادارس الاانوياة     

مبحافظة الدقهلية من املرشحني إلدارة املدرسة , وذل  بهدف تنمية معلومات ومهارات 

درسااية واياهااات مااديري املاادارس الاانويااة حنااو االياهااات املعاصاارة   اإلدارة امل

 وكفاءات مديري املدرسة الاانوية املتميز .

 ت من شقني : وقد تشكلل املادة التدريبية هلذه الدورا

 نظري ومشل مخسة موضوعات تدريبية أساسية وهي:شق  -2

 االياهات املعاصرة ومهارات مدير املدرسة الاانوية .  

 إدارة األزمات   املدارس الاانوية . 

 التفويض اإلداري .صنع القرارات الرتبوية و 

 التقويم الذاتي للمدرسة الاانوية . 

 إدارة اجلودة الشاملة . 

شق تطبيقي وركز على تنظيم ورش عمل بني املتدربني بتقسيمهم إىل  -1

 جمموعات عمل , وتضمنل هذه الورش ما يلي :

حتديد األساباب الايت أدت إىل ضاع  اإلدارة   مصار خاالل السانوات        

 ا .األخرية وكيفية مواجهته

اختيار مشكلة إدارية تعاني منها املدرسة الاانوياة وتطبياق خطاوات     

 املنهج العلمي   اقرتاح حلوهلا .

تصميم جدول دراساي ألحاد الفصاول باملدرساة الاانوياة وفقاًا ملبااد          

 وأسس إدارة الوقل .

 كيفية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية   املدرسة الاانوية . 

 سية وإجيابيات كل منها وسلبياتها .حتديد أنواع القيادة املدر 

 ورشة الكفاءات الالزمة ملدير املدرسة الاانوية . 

 :كالتالي  تنيوقد عقدت هذه الدورات التدريبية خالل الفرتة مرحل
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م وكاان العادد   7/1/1121م حتاى  16/21/1122املرحلة األوىل خاالل الفارتة مان    

 .متدرب  715متدرب وبلغ العدد الفعلي  767املستهدف 

م وكاان العادد   5/2/1121م حتى 15/1/1121خالل الفرتة من أما املرحلة الاانية  

 متدرب . 2175متدرب وبلغ العدد الفعلي   2298املستهدف 

وقااد مت تنفيااذ الاا امج التدريبيااة ماان خااالل عاادد ماان أساااتذة الكليااة      

املتخصصااني   املياادان التاادري  احملاادد , مت اختيااارهم بناااء علااى ختصصاااتهم    

 والكفاءة املشهودة هلم   التدريب   املراحل التدريبية السابقة .
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تــدريب املعلمـــني علــى اســرتاتيجيات الـــتعلم النشــو وأســاليب التقـــويم      الربنــامج التــدرييب "   (1 

 : "احلديثة

عادد مان الادورات التدريبياة حاول       كلية الرتبياة جامعاة املنصاورة   نظمل 

" اسارتاتيجيات الاتعلم النشاط وأسااليب التقاويم احلديااة      تدريب املعلماني علاى   "

للسااادة معلمااي املرحلااة الاانويااة مبحافظااة الدقهليااة بهاادف إكساااب املتاادربني  

)معلمااني وأخصااائيني اجتماااعيني ونفساايني( مهااارات خاصااة بااالتعلم النشااط    

 واسرتاتيجيات التقويم احلدياة .

 تل  ال امج التدريبية :وكان من إجيابيات 

حدوث تغيري   اياهات املتادربني حناو التادريب بصافة عاماة والاتعلم        

 النشط بصفة خاصة .

االستفادة الكبرية من قبل املتادربني كماا اتضام مان االساتبانات الايت        

 كانل تعطى هلم   نهاية كل فوج .

 التفاعل الواضم بني املدربني واملتدربني أثناء التدريب . 

ياة مان حياث القاعاات اجملهازة وشاشاات       االستفادة من إمكانيات الكل 

 العرض جعلل ال نامج أكار فاعلية .

 وقد عقدت هذه الدورات التدريبية خالل الفرتة مرحلتني كالتالي :

م وكاان العادد   8/1/1121م حتاى  16/21/1122املرحلة األوىل خاالل الفارتة مان    

 متدرب . 2191متدرب وبلغ العدد الفعلي  2111املستهدف 

م وكان العدد 18/2/1121م حتى 16/1/1121ة الاانية  خالل الفرتة من أما املرحل

 متدرب . 911متدرب وبلغ العدد الفعلي   9126املستهدف 

وقااد مت تنفيااذ الاا امج التدريبيااة ماان خااالل عاادد ماان أساااتذة الكليااة      

املتخصصااني   املياادان التاادري  احملاادد , مت اختيااارهم بناااء علااى ختصصاااتهم    

وذلا  حتال    هودة هلام   التادريب   املراحال التدريبياة الساابقة .     والكفاءة املش

رعاية وإشراف السيد األستاذ الدكتور / عبد السالم مصطفى عبد الساالم عمياد   

 الكلية .
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الدورة التدريبية لتوعية األئمة والدعاة مبحافظة الدقهلية :  (2

  رحاب كلية الرتبياة أقيمال الادورة التدريبياة لتوعياة األئماة والادعاة        

م حتال رعاياة أ.د. عباد الساالم     1122أبريال   12-11مبحافظة الدقهلية   الفرتة مان  

مصطفى عبد السالم عميد الكلية والذي تارأس الادورة التدريبياة بالتعااون ماع      

عبد الرمحن عبد الرمحن النقياب   مركز الدراسات املعرفية بالقاهرة والذي ماله أ.د.

مستشار املركز والذي توىل أمانة الدورة التدريبية وكان مقررًا للدورة أ.د. جمادي  

 صالح طه وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة. 

وقد حضر الدورة عددًا كبريًا من أئماة ومشاايخ األزهار الشاري  مبحافظاة      

 الدقهلية.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

بعض الصور لفاعليات الدورة التدريبية
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برنامج " التأهيل الرتبوي للمعلمني غري املؤهلني تربويًا "  (2

الرتبوية احلديااة التاى تقتضاى احلصاول علاى كفااءات       إطار مسايرة التوجهات   

الذى تلعبه كلية الرتبية  يبشرية متميزة قادرة على املنافسة العاملية وتفعياًل للدور االجياب

ومركاز التمياز الرتباوي    واألكادةية املهنية للمعلماني  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

إعاداد  تطاوير العملياة التعليمياة بصافة عاماة و       جامعة عاني مشاس    –بكلية الرتبية 

التأهيل الرتبوي للمعلمني غري املاؤهلني  برنامج "  تنفيذمت ة , بصفة خاص املعلمني وتدريبهم

  تنتهااي  اساابوعًا21م وملاادة 7/2/1122اجلمعااة املوافااق  ابتااداءم ماان يااوم  وذلاا    "  تربويااًا

 .م21/5/1122

ال نامج عدد كبري من املعلمني من درجات وظيفياة  تلفاة    وقد تقدم لالشرتاك  

املادارس   يالرتبية والتعليم غري املؤهلني تربوياًا باإلضاافة إىل عادد مان معلما      من العاملني  

 جمموعات . 7مقسمني على  ًامتدرب(  729) بلغ حوالي   اخلاصة

موثقاة ومعتمادة مان    اجتيااز ال ناامج    تدرب   نهاية ال نامج على شهادةويصل امل

 جامعة عني مشس . –مركز التميز الرتبوي بكلية الرتبية 

ماان أساااتذة الكليااة كاابري عاادد مشاااركة وتنفااذ الاا امج التدريبيااة ماان خااالل  

, مت اختياارهم بنااء علاى ختصصااتهم والكفااءة املشاهودة هلام           التدريباملتخصصني   

التدريبية السابقة . وذل  حتل رعاية وإشراف السايد األساتاذ الادكتور /     ال امجالتدريب   

 عبد السالم مصطفى عبد السالم عميد الكلية .

حفاًل ختاميًا مت فيه تكريم القائمني علاى ال ناامج    أقام املعلمونو  نهاية ال نامج 

ث تسالم  عمياد الكلياة حيا    –السيد أ.د/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم       حتل رعاية

القاائمني علاى ال ناامج شاهادات     أعضاء هيئاة التادريس واإلدارياني    السادة بعض سيادته و

اليت بذلل من أجل جناح ال نامج   حتقيق أهدافاه   الكبريةتقدير وذل  تقديرًا للمجهودات 

 . املنشودة

عمياد الكلياة   كلمتاه     –ورحب السيد أ.د/ عبد السالم مصاطفى عباد الساالم    

بالسادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني وبالسادة املعلمني املشااركني   ال ناامج   

التأهيلي وأثنى على جهاود أعضااء هيئاة التادريس واإلدارياني بالكلياة   تاوفري الظاروف         

اجهل الساادة  ييع املشكالت اليت واملناخ املناسب للتدريب وتقديم ييع التسهيالت وحل و

حرصاهم علاى   املعلمني   التدريب وكذل  قدم الشكر  جلمياع املعلماني علاى التازامهم و    

  نامج وحتقيق أهدافه .االستفادة من ال
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 جانب من احلفل اخلتامي
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 املؤمترات والندوات املنعقدة بكلية الرتبية
 م وحىت اآلن2011/2012يف العام اجلامعي 
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 املؤمترات: أواًل

األول "رؤية استشرافية ملستقبل التعليم يف مصر والعامل املؤمتر العلمي الدويل 
 "العربي يف ظل التغريات اجملتمعية املعاصر

 م0212فرباير  01-02خالل الفرتة من 

رئايس   –حتل رعاية السايد األساتاذ الادكتور/ السايد أمحاد عباد اخلاالق        

نائاب رئايس اجلامعاة     –اجلامعة, والسيدة األستاذة الدكتورة/ ماجدة أمحد نصر 

لشئون الدراسات العليا والبحوث, وبرئاسة السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم     

مصطفى عبد السالم عميد الكلياة أقايم املاؤمتر العلماي الادولي األول لكلياة       

الرتبية جامعة املنصورة حتل عنوان "رؤياة استشارافية ملساتقبل التعلايم   مصار      

تغريات اجملتمعيااة املعاصاارة" باالشاارتاك مااع مركااز  والعااامل العربااي   ضااوء الاا 

الدراسات املعرفية بالقاهرة وذل  من أجل البحث عان أبعااد التعلايم املنشاود للادول      

العربية خاصة   ظل ثورات الربيع العربي. ونشأت فكرة هذا املؤمتر بالتعاون بني 

ن والرتباويني  كلية الرتبية ومركز الدراسات املعرفية بالقااهرة لادعوة املفكاري   

املتخصصني ملناقشة أبعاد هذا التعليم الذي حتتاجاه األماة العربياة ملواجهاة أزماتهاا      

الاورية من ناحية ولبناء عامل عرباي جدياد يقاق لناا آمالناا   احلرياة واملسااواة        

 والعدالة االجتماعية والنهضة من ناحية أخرى.

أساباب الااورات العربياة     وقد قام املؤمتر على العديد من األهداف أهمهاا رصاد  

وأهدافها واألبعاد املختلفة للتغريات اجملتمعية املعاصرة, دراسة التحديات الداخلياة  

واخلارجية اليت تواجهها ثورات الربيع العربي وأهمية التخطيط االسرتاتيجي, دراساة  

واقع املناهج الدراسية ومشكالت تنفيذها   العاامل العرباي, حتدياد أبارز مالمام      

ير مناهج التعليم   ضوء التغريات اجملتمعية املعاصرة, دراسة تطبيقات علام  تطو
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النفس احلديث   تطوير املناهج الدراساية, اقارتاح اسارتاتيجية التعلايم لتحقياق      

أهااداف اجملتمعااات العربيااة, تقااديم التصااور املقاارتح إلدارة التعلاايم ومتويلااه,      

 والعالي واخلا .  معيواستشراف مستقبل التعليم العام والفين واجلا

ومن هنا مت دعوة املخلصني من أبنااء األماة مفكريهاا وتربوييهاا باملسااهمة      

العلمية الالزمة إلجنااح هاذا املاؤمتر مان خاالل الدراساات واأل ااث وأوراق العمال         

واملناقشات اجلادة حول حماوره األربعة وهي املناهج وطارق التادريس وتكنولوجياا    

 البحث العلمي. –علم النفس والصحة النفسية  –أصول الرتبية  –التعليم 

باحاًا من دول مصر والساعودية والعاراق    81وقد شارك   املؤمتر ما يقرب من 

  اًا   احملاور األربع السابقة. 67واألردن وفلسطني واجلزائر واليمن وليبيا قدموا 

عادد مان احملااور الايت      وقد أسفر املؤمتر عن العديد من التوصيات حياث تبلاور  

يندرج حتل كل حمور منها بعض التوصيات اليت تزيلل البحوث والدراساات, والايت   

أسفرت عن جممال املناقشاات, وآراء املاؤمترين, وهاي: جماال التخطايط التعليماي        

والرتبوي, وبرامج إعداد املعلماني والتنمياة املهنياة, والطاالب, واملنااهج الدراساية,       

ال, واجلااودة واالعتماااد, والتعلاايم االلكرتونااي والتعلاايم ومرحلااة رياااض األطفاا

اجلامعي عن بعاد, وأعضااء هيئاة التادريس باجلامعاة, وقضاايا جامعياة وشائون         

 .جمتمعية, والباحاون والبحث العلمي

 
 

  
 

عميد الكلية

 أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم
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 : الندواتثانيًا

 ندوة "أستاذية اجلامعة بني احلقوق والواجبات"  

الادكتور/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم       حتل رعاية السيد األساتاذ  

عميد الكلية ورئيس الندوة, وحتل إشراف السيد األستاذ الدكتور/ عباد الاودود   

علي مكروم مدير مركز القيم واالنتماء الوطين بالكلية و ضور عادد كابري   

من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية أقيمل ندوة بعنوان "أساتاذية اجلامعاة   

م بقاعااة املااؤمترات 21/22/1121ق والواجبااات" وذلاا  ياوم الساابل املوافااق  باني احلقااو 

 بالكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بعض الصور لفاعليات الندوة
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 ندوة " أخالقيات املهنة والعمل اإلداري يف حميط اجلامعة " 

حتل رعاية السيد األساتاذ الادكتور /عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم        

عميد الكلية, وحتل إشراف السيد األستاذ الدكتور/ عبد الاودود علاي مكاروم    

مدير مركز القيم واالنتماء الاوطين بالكلياة و ضاور عادد كابري مان الساادة        

العاملني باجلهاز اإلداري بالكلية أقيمل نادوة بعناوان "أخالقياات املهناة والعمال      

م بقاعااة املااؤمترات 19/22/1121اإلداري   حماايط اجلامعااة" يااوم اخلماايس املوافااق  

 بالكلية.
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 ندوة " يف اجلنة يا جهاد" لفضيلة الداعية الشيخ حازم شومان  

/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم      حتل رعاية السيد األساتاذ الادكتور  

عميد الكلية, وحتل إشراف السيد األستاذ الدكتور/ جمدي صاالح طاه وكيال    

  اجلناة ياا    الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة أقيمل الندوة الدينياة " 

مبادرج أ.د.   1/2/1122جهاد" لفضيلة الشيخ حازم شومان وذلا  ياوم الاالثااء املوافاق     

 .  بكلية الرتبية جامعة املنصورةسيد خري اهلل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورة لفاعليات الندوة
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 إحتفالية عيد املعلم 
رعاية السيد األستاذ الدكتور/ عباد الساالم     رحاب كلية الرتبية وحتل 

مصطفى عبد السالم عمياد الكلياة و ضاور كال مان السايد األساتاذ نقياب         

معلمي مصر, والسيد األستاذ وكيال وزارة الرتبياة والتعلايم بالدقهلياة, والسايد      

األستاذ سكرتري عام حمافظ الدقهلية والسيد األستاذ نقيب معلمي الدقهلية أقايم  

 م.6/2/1122بعيد املعلم وذل  يوم السبل املوافق االحتفال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بعض الصور لفاعليات الندوة
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 عند الداعية الرتكي األستاذ فتح اهلل كولن" ندوة "تربية اإلنسان اجلديد 
جامعااة املنصااورة حتاال رعايااة الساايد األسااتاذ    –نظماال كليااة الرتبيااة  

عميد الكلية, وحتل إشراف السيد  –الدكتور/ عبد السالم مصطفى عبد السالم 

األستاذ الدكتور/ جمدي صالح طه وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية 

البيئة و  حضور السيد األستاذ الدكتور/ عبد الرمحن النقياب, والسايد األساتاذ/    

عمر يوس  ب  النادوة العلمياة "تربياة اإلنساان اجلدياد عناد الداعياة الرتكاي         

م بقاعااة املااؤمترات 8/2/1122 كااولن" وذلاا  يااوم االثاانني املوافااق األسااتاذ فااتم اهلل

 بالكلية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

بعض الصور لفاعليات الندوة
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 االكتشاف املبكر ألمراض الثدي لدى السيدات " ندوة " 
عباد الساالم    فيحتل رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاط     

عميد الكلية ورئيس الندوة, وحتل إشراف السيد األستاذ الدكتور/ جمدي صالح 

طه املهدي وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمياة البيئاة و باالشارتاك ماع     

ندوة تاقيفية عن التوعية بأهمية " االكتشااف  مت عقد وعات باجلامعة إدارة املشر

بقاعاة   15/22/1122املبكر ألمراض الادي لدى السيدات " وذل  ياوم االثانني املوافاق    

د/ عمر الفااروق أساتاذ   1املؤمترات بالكلية , الساعة العاشرة صباحًا , حاضر فيها أ

  1نصورة مساعد جراحة األورام بكلية الطب جامعة امل

وقااد اسااتهدفل الناادوة التوعيااة بااأمراض الااادي , وخاصااة أورام الساارطان    

واألمراض األخرى اليت قد تتشابه معه , وكيفية الوقاية مناه , وأهمياة التشاخيص    

  1املبكر له 

( ساايدة 251متااام الساااعة العاشاارة عقاادت الناادوة  ضااور مااا يقااارب )  و

د/ وكيل الكلية لشائون خدماة اجملتماع    1وطالبة من طالبات الكلية , وحضور أ

وتنمية البيئة , الاذي ألقاى كلماة رحاب فيهاا باألساتاذ الادكتور/ عمار فااروق          

منهاا عادد    وشكره على اجلهد الذي يبذله   التوعية بهذه األماراض الايت يعاانى   

  1كبري من أعضاء اجملتمع 

عادة  د/ عمر فاروق عان  1وباستخدام التكنولوجيا املوضحة والرسوم املبينة حتدث أ

 منها : نقاط

 ملاذا الكش  املبكر عن أمراض الادي لدى السيدات ؟ -2

 أنواع األورام اليت قد تصاب بها السيدات؟ -1

  1املسببات املختلفة ألمراض الادي  -2

  فة ألمراض الادي لدى السيدات .ختلاألعراض امل -2

  1 يطرق التشخيص املبكر ألمراض الاد -5

 كي  تستطيع السيدة ان تكتش  مبكر أمراض الادي؟ -6
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  1االكتشاف املبكر ألمراض الادي  دور التوعية   -7

نهاية الندوة توجه السيد األستاذ الدكتور / عمياد الكلياة بالشاكر      و 

للسيد األستاذ الدكتور / عمر فاروق على الفائادة العلمياة الكابرية الايت قادمها      

 واليت استفاد منها احلاضرون , كما توجه سيادته بالشكر للسادة احلضور .

 

  بعض الصور لفاعليات الندوة 
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 االحتفال باليوم البيئي األول لكلية الرتبية 
عباد الساالم    فيحتل رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاط     

جمادي  , وحتال إشاراف السايد األساتاذ الادكتور/       عميد الكلية ورئايس النادوة  

نظمال  وكيل الكلية لشائون خدماة اجملتماع وتنمياة البيئاة       صالح طه املهدي

بيئيًا حتل شعار " كلييت نظيفة " شارك فيه أكاار مان مائاة    يوما كلية الرتبية 

ومخسني طالباًا مان طاالب الكلياة مان  تلا  الفارق والتخصصاات الدراساية          

  1 م2/21/1122وذل  يوم األحد املوافق  بالكلية

 وكان اهلدف من هذا اليوم :

 .توعية طالب الكلية بأهمية النظافة داخل الكلية  -2

 .املشاركة   األنشطة البيئية املختلفة  تعويد طالب الكلية على -1

  1تعميق انتماء الطالب جملتمع الكلية وللوطن  -2

  1توثيق أواصر الصالت بني أعضاء هيئة التدريس والطالب  -2

  1املساهمة   يميل الكلية  -5

 فيمت عقد اجتماعًا برئاسة السيد األستاذ الدكتور / عبد السالم مصط وقد

وذل  ملناقشة بعض األمور املتعلقة بالعملية التعليمية  عبد السالم عميد الكلية

اثين على اجلهود ومن خالل الكلمة اليت ألقاها سيادته وحتقيق متطلبات اجلودة , 

ة , وأهمياة ذلا  كلاه   تهيئاة الكلياة      ءاملبذولة , واملشااركة الطالبياة البناا   

البيئاي بعادد مان    املشاركون   هذا الياوم  سيادته للجودة واالعتماد , وقد أوصى 

ياة , والعمال علاى    ئاألمور , منها احلر  على متابعة تنظايم ماال هاذه األياام البي    

توسيع جماالت العمل واخلدمة البيئية لتشمل أنشطة أخرى كتنظايم املساابقات   

الاقافية والشعرية املرتبطة بالبيئة , واعتبار مدخل خدمة اجملتماع وتنمياة البيئاة    

  1له كل أعمال اجلودة التعليمية داخل الكلية األساس الذي تظهر من خال

و  نهاية اليوم قام كال مان السايد األساتاذ الادكتور / عمياد الكلياة ,        

والسيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدماة اجملتماع وتنمياة البيئاة     

 بتوزيع شهادات التكريم على الطلبة والطالبات الشاركون   فعاليات هذا اليوم.
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   بعض الصور لفاعليات اليوم البيئي
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 ندوة " التوعية السياسية لطالب اجلامعة " 
عباد الساالم    فيحتل رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاط     

جمادي  , وحتال إشاراف السايد األساتاذ الادكتور/       عميد الكلية ورئايس النادوة  

مت عقاد  ,  وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتماع وتنمياة البيئاة    صالح طه املهدي

وذلا  ياوم االثانني املوافاق      ندوة حتل عنوان " التوعية السياسية لطالب اجلامعاة " 

محد أساتاذ القاانون الادولي املسااعد     أالدين  ىد/ رشا عل1حاضر فيها أ, م 1/21/1122

من طالب الكلية وطالبة ( طالب 111بكلية احلقوق جامعة املنصورة ,  وحضرها )

 .بهاوعدد من أعضاء هيئة التدريس 

أكد فيها على وقد بدأت فعالية الندوة بكلمة للسيد أ.د. / عميد الكلية 

دور قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة   االرتقاء بالكلية والتفاعل مع طالبها , 

د/ رشا على الدين على ما تبذله مان جهاد داخال اجلامعاة وخارجهاا   نشار       1واثين أ

املختلفااة , وشااجع طااالب الكليااة علااى التوعيااة السياسااية بااني فئااات اجملتمااع 

املشاركة   مال هذه الفعاليات اليت تزيد مان ثقاافتهم , وترتقاي بااجلودة داخال      

 . كلياتهم

د/ وكيل كلية الرتبية لشئون خدمة اجملتماع  1أالسيد كلمة ثم تلى ذل  

وتنمية البيئة , اليت رحب فيها باحلاضرين , وقدم شكره لألستاذة الدكتورة / رشا 

تلبية الدعوة , وأشار إىل أهمية موضوع احملاضرة   ظل الظاروف  ي الدين على عل

 . متر بها البالد اليت

تناولل التوعية حماضرة / رشا على الدين امحد  ثم ألقل بعد ذل  السيدة أ.د

 1بصاافة خاصااة  هأ, وأهميااة املشاااركة السياسااية للماارالسياسااية بصاافة عامااة 

 وعرضل لنقاط عديدة منها : 

  1املصري  خدور املرآة   احلياة السياسية على مدار التاري (2

  1بعض املشكالت اليت تواجه املرأة   املشاركة السياسية  (1

 الدستور املصري اجلديد : من يضعه ؟ وكي ؟ (2

  1الوعى بالدستور قبل االستفتاء عليه من خالل محلة " اعرف دستور بلدك"  (2

أهمية التصاحل بني فئات اجملتمع املختلفة إلجناح مسرية الدةقراطياة داخال    (5

  1اجملتمع 

 1حقوق الطالب داخل اجلامعة وواجباتهم  (6
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  ندوة التوعية السياسية لطالب اجلامعةبعض الصور لفاعليات 
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 لقاء " رابطة اخلرجيني " 
عبد السالم عميد الكلية و  حضور  فيعقد السيد أ.د/ عبد السالم مصط

كل من السيد أ.د/ سيد حممد خري اهلل األستاذ املتفرغ بقسم علم النفس الرتباوي ,  

والسيد أ.د/ حممد إبراهيم عطوة جماهد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب , 

جمدي صالح طه املهدي وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية والسيد أ.د/  

وذلا  ياوم الاالثااء    ئة لقاءم مع رابطة خرجيي كلية الرتبياة جامعاة املنصاورة    البي

م وذل  إلجراء مناقشات حول مساتقبل الطاالب بعاد انتهااء فارتة      21/21/1122املوافق 

 الدراسة واملشاكل اليت تواجههم وحماولة إجياد حلول هلا . 

أحاد   وقد ألقل رابطاة خرجياي كلياة الرتبياة جامعاة املنصاورة مان خاالل        

أعضائها كلمة تضمنل املشكالت اليت تواجه اخلرجيني واملتمالاة   صاعوبات   

احلصول على وظيفة والعالقة الطردية بني زيادة أعداد اخلارجيني وزياادة أعاداد    

البطالة خاصة   ظل األوضاع السياسية واالقتصاادية الايت متار بهاا الابالد والاذي       

بصفة خاصة والدولة بصفة عامة ,  ةال ضغوط إضافية تلقى على عاتق الشباب

وعارض   وكذل  تنااول اللقااء إجيااد وتاوفري بعاض احللاول لتلا  املشاكالت .        

منها العمل على مسايرة احتياجات  املقرتحات اليت من شأنها تذليل تل  الصعوبات .

 السوق من العمالة واخل ة والتدريب .
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   بعض الصور لفاعليات اللقاء مع رابطة اخلرجيني
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 : آفاق التدخل والتأهيل بني الدجل والتجهيل """اضطراب التوحدندوة  

عميد الكلية , وحتل إشاراف   –حتل رعاية السيد أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم 

السيد أ.م.د. عصام حممد زيدان مدير مركاز اإلرشااد النفساي , عقاد مركاز اإلرشااد النفساي        

 "أهيال ذوي االحتياجاات اخلاصاة نادوة بعناوان      بالتعاون مع مركز احليااة للعاالج الطبيعاي وت   

وذلاا  ياوم االثاانني املوافااق  "  آفااق التاادخل والتأهياال بااني الادجل والتجهياال  اضاطراب التوحااد :  

 .م بقاعة املؤمترات بكلية الرتبية   متام الساعة العاشرة صباحًا 22/2/1122

ألقاها كال مان الادكتور/    وبدأت الندوة   الساعة العاشرة صباحًا بكلمات افتتاحية 

 هعصام حممد زيدان مدير مركز اإلرشاد النفسي واستعرض فيهاا تااريخ املركاز وأهام إجنازاتا     

خالل الستة شهور املاضية أي منذ صدور قرار تفعيل املركز وتشاكيل جملاس إدارتاه, ثام رحاب      

كز  مياع  د/ عبد السالم مصطفى عبد السالم عميد الكلية ورئيس جملس إدارة املر1السيد أ

 احلضور وقدم الشكر للضيوف وعرض برنامج الندوة حتى الساعة العاشرة والنص .

د/ إيهاب رجاء أساتاذ الوراثاة   1ثم قام بتقديم املتحدث الرئيس   اجللسة األوىل وهو السيد أ

  كلينيكية واملخ واألعصاب لألطفال باملركز القومي للبحوث, حياث عارض حماضارة عان:    اإل

ثم بدأت اجللسة الاانياة وحتادث فيهاا     , ج اضطراب التوحد بني الدجل والتجهيل "" تشخيص وعال

الضي  الااني وهو الدكتور/ حممد نادر اخلولي , حاصال علاى دكتاوراه   العاالج الطبيعاي      

لألطفال ومدير مركز احلياة للعالج الطبيعي وتناول فيها موضوع :" التأهيل احلركي والعاالج  

ثم بدأت اجللسة الاالاة فتحدثل األستاذة/ نهلاة احلويادي أخصاائي    , حدي " الوظيفي للطفل التو

" حادي يارب وخ ات عملية   تأهيل الطفل التو"تأهيل  ذوى االحتياجات اخلاصة حول موضوع: 

علاى يياع األسائلة واالستفساارات وقادم      حياث قاام باالرد    د/إيهاب رجاء 1السيدأ واختتم الندوة 

ولياء األمور واجلمهور والسادة أعضاء هيئة التدريس حاول القضاايا اخلاصاة    اإلرشادات لألمهات وأ

ومشكالت أبنائهم التوحديني وتصحيم بعض املفاهيم واملمارسات غري الصحيحة   التشخيص 

 التوحد . توالعالج حلاال

بعاض عماداء كلياات اجلامعاة وبعاض      فاردًا مان بيانهم     291حضر الندوة ماا يقارب مان    

إىل ييع قيادات كلية الرتبية مان الساادة الاوكالء ورؤسااء األقساام ويياع       الوكالء إضافة 

أعضاء قسم الصحة النفسية وكاري من السادة أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم النفس الرتبوي 

واملناهج وطرق التدريس وأصول الرتبية وتكنولوجيا التعليم أي أن ييع أقسام الكلية كانل 

الادلتا, وفاد مان مديرياة الرتبياة       ةضيوف وفاد مان جامعاة وأكادةيا    كما حضر من ال 1حاضرة

 والتعليم بالدقهلية واملسئولني عن الرتبية اخلاصة. 
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 ندوة البعض الصور لفاعليات
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 " دور كليات الرتبية يف حمو األمية وتعليم الكبارندوة " 

عميد الكلياة ,   –حتل رعاية السيد أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم 

وحتل إشراف السيد أ.د. جمدي صالح طه املهدي , وبالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم 

" وذل  ياوم   حمو األمية حق وواجبالكبار وحمو األمية , مت عقد ندوة حتل عنوان " 

 م بالكلية .22/2/1122االثنني املوافق 

وأكد  ة احلضور حيث رحب السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بالساد

سيادته على ضرورة العمل اجلاد من أجل القضاء على األمية اليت هي أهام خطاوات   

 . التقدم احلضاري لألمم

كذل  أكد سيادته على مسئولية طالب اجلامعة وواجابهم حناو القضااء    

تها موضحًا أن العاامل املتقادم اآلن يعااأل األمياة التكنولوجياة      على األمية وحمارب

 . وحنن مازلنا   طور معاجلة أمية القراء والكتابةواملعرفية 

حضاار الناادوة عاادد كاابري ماان طااالب الفاارق والشااعب املختلفااة بالكليااة 

باإلضافة إىل عدد من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وعدد من أعضاء اجلهاز 

 اإلداري بالكلية .
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 مبادرة التعليم اجملتمعي املصرية "" ورشة عمل 

 –على هامش قيام السيد األستاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم       

عميد الكلية بافتتاح قاعة سيمنار قسم املناهج وطرق التدريس بعد التجديدات الايت قاام   

السيد أ.د/ بعض السادة عمداء الكليات باجلامعة بها سيادته لتطوير القاعة و  حضور 

 –السايدة أ.د/ أمااني حمماد شابل     و عميد كلياة الساياحة والفناادق ,    –وليد سيد أمني 

ماادير مركااز احلساااب العلمااي  –والساايد أ.د/ الغريااب زاهاار عميااد كليااة التمااريض , 

مدير وحدة التعليم اإللكرتوني باجلامعاة   –والسيد أ.د/ شري  السيد كش   باجلامعة

, شائون التعلايم والطاالب    وكيال الكلياة ل   –السيد أ.د/ بدران عباد احلمياد حسان    و, 

مدير وحدة ضمان اجلاودة باجلامعاة , وبعاض     –والسيدة أ.د/ أمساء عبد املنعم مصطفى 

وعادد مان أعضااء هيئاة التادريس مان داخال الكلياة         رؤساء األقسام العلمية بالكلية 

وجمموعة من أعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية وعلى رأساهم السايد أ/ أمحاد عباد     وخارجها 

 Blackأقيمال ورشاة عمال حاول مباادرة شاركة       الكلياة   مادير عاام   –لنجار الغفور ا

Board  " هندس / هيام خضر " والذي حاضر فيها السيد املالتعليم اجملتمعي املصريةبعنوان

 .م16/2/1122ممااًل عن الشرك , وذل  يوم السبل املوافق 

بعاض  بالساادة عماداء   حيث رحب السيد أ.د/ عمياد الكلياة   بداياة كلمتاه     

ثام حتادث سايادته عان قاعاة سايمنار قسام         ميع السادة احلضاور ,  كليات اجلامعة و

وعطااء  بأن ما وصلل إلياه هاو نتااج جهاد     بعد تطويرها وحتدياها املناهج وطرق التدريس 

داري ومتناى سايادته أن   اإلهااز  اجلعضااء  ألنظومة العمل داخال كلياة الرتبياة    مستمر مل

العملية التعليمياة داخال الكلياة , وتاوفري البيئاة       تكون إضافة مامرة تسهم   دعم

 واملناخ املناسب ألعضاء هيئة التدريس والباحاني وطالب الدراسات العليا .

ثم قام سيادته بعد ذل  باحلديث عن املنحة واملبادرة اليت وافق عليهاا مبادئيًا السايد    

 . Black Boardأ.د/ رئيس اجلامعة بالتعاون مع شركة 

مادير مركاز احلسااب العلماي باجلامعاة عان        –ثم حتدث السيد أ.د/ الغريب زاهر 

املادير   - ثم قام بعد ذل  املهنادس/ هياام خضار    مشروع مبادرة التعليم اجملتمعي املصرية , 

التنفيااذي للمبااادرة بشاارح وتقااديم الشااركة صاااحبة تلاا  املبااادرة ونظرتهااا للعمليااة  

قدمها املبادرة للجامعة مقارناة باال امج األخارى . وختلال     التعليمية . وكذل  املزايا اليت ت

ذل  العديد من املناقشاات واملاداخالت املامارة للساادة احلضاور وعلاى رأساهم السايد أ.د/         

 شري  كش  مدير وحدة التعليم اإللكرتوني .
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 ورشة العمل فاعليات الفتتاح القاعة وبعض الصور 
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 جنبيةاألعربية واللوفود ازيارات 
 م2013/2014خالل العام اجلامعي 
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 اليمن زيارة وفد جامعة صنعاء(0 

عمياد  -استقبل السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصطفى عباد الساالم  

 ممااًل  : 1121/ 22/ 11اليمن   يوم   –الكلية وفدًا من جامعة صنعاء 

رئيس فريق برنامج معلم الصافوف األوىل   –أ.د. أمحد عبد الرمحن مشسان  -2

 كلية الرتبية جامعة صنعاء. –

كلياة الرتبياة    –اهلجامي رئيس قسام العلاوم   أ.د. حممد عبد املوىل سعيد  -1

 جامعة صنعاء.

وذلاا  ملناقشااة اللااوائم الدراسااية وبرنااامج إعااداد معلاام التعلاايم االبتاادائي  

-بالتخصصات املختلفة واالتفاق على عمل بروتوكول للتعاون بني كلية الرتبية

 جامعة صنعاء والكلية.
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 ردستان العراق للكلية :زيارة وفد جامعة كوية يف ك(3 

عباد الساالم عمياد     فياستقبل السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصط

الكلية وفد من جامعاة كوياة مان كردساتان باالعراق  برئاساة السايد األساتاذ         

وحضور كال مان السايد األساتاذ      , الدكتور / خضر معصوم رئيس جامعة كوية

ة  امعاة كوياة , والسايد    سعيد صااحل محاد عمياد كلياة الرتبيا     الدكتور / 

وذلا  ياوم    األستاذ الدكتور عمر حسن رئيس العالقات العاماة  امعاة كوياة ,   

. وقااام الساايد األسااتاذ الاادكتور/ عميااد الكليااة   م 15/22/1122االثاانني املوافااق 

 بالرتحيب بالسادة احلضور  , ثم بعد ذل  مت مناقشة املوضوعات التالية :

مت تبادل اخل ات واملعلومات حول الدراسة بكلية الرتبية باملنصورة واللاوائم   (2

الدراسية وحالاة الطاالب الوافادين مان العاراق وحملاة عان مكوناات وأبنياة          

 بالكلية .الكلية واملدرجات واملعامل وأعضاء هيئة التدريس 

( 1122س مت مناقشة جهود كلية الرتبية   تطوير الئحة الدراسات العليا )مار (1

 والتيسريات اليت تقدمها إدارة الكلية للطالب الوافدين .

جامعاة   –االتفاق على البدء   عمل بروتوكول تعاون بني كلية  الرتبياة   (2

جامعاة كوياة باالعراق وتباادل الزياارات باني        –املنصورة وكلياة الرتبياة   

 الكليتني .
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   بعض الصور لوقائع زيارة الوفد العراقي
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 زيارة وفد مفوض التعليم بوالية كانو النيجريية :(2 

عباد الساالم عمياد     فياستقبل السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصط

م وفادًا مان وزارة التعلايم   والياة كاانو      28/21/1122الكلية يوم األربعاء املوافق 

 النيجريية  ضور كل من :

 السيد / تاج الدين جامبو (2

 نيجرييا -بوالية كانو املفوض السامي لشئون التعليم  

 فاروق إبراهيمالسيد /  (1

 نيجرييا -السكرتري الدائم وممال احلكومة الفيدرالية بوالية كانو 

 السيد / تيجاني عمر (2

 نيجرييا -التمريض بوالية كانو مدير مدرسة 

املرحلاة اجلامعياة األوىل      يتوقيع بروتوكول تعاون تعليم   إطاروذل  

ة بني والية كاانو وهاى كا ى الوالياات الصاناعية بنيجريياا وجامعاة املنصاور        

 . طالبا نيجرييا للدراسة بكلية التمريض باملنصورة 51وتفعيل التعاون باستقبال 

وقد مت تبادل املعلومات واخل ات حول الدراسة بكلياة الرتبياة واللاوائم الدراساية .     

وقام السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بنعطاء حملة عن مكونات الكلياة  

ضاء هيئة التادريس بهاا ماع تفقاد بعاض األبنياة       وأبنيتها ومدرجاتها ومعاملها وأع

 واملعامل واملدرجات املوجودة بالكلية . 
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   بعض الصور لوقائع زيارة الوفد النيجريي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 119 
 

  



 111 
 

 
 
 
 
 
 

 االجتماعات وورش العمل
 م2013/2014خالل العام اجلامعي 
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 عميد الكلية  -عبد السالم  فيحمضر اجتماع السيد أ.د. عبد السالم مصط
 11/9/2013مع اجلهاز اإلداري بالكلية يوم األربعاء املوافق 

------------- 

عبد السالم عميد الكلية  فيعبد السالم مصط األستاذ الدكتور/عقد السيد 

اجتماع مع السادة مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية والعاملني بالكلية ياوم  

 الساعة احلادية عشر والنص  صباحًا . 28/9/1122األربعاء املوافق 

الساالم  عباد   في  بداية االجتماع رحب األستاذ الدكتور/عبد الساالم مصاط  

عميااد الكليااة بالسااادة احلضااور وهنااأهم ببدايااة العااام الدراسااي اجلديااد ووجااه 

 الشكر للجميع على تلبية الدعوة واحلضور وااللتزام .

 -وبدأ سيادته بعرض ومناقشة املوضوعات اآلتية :

االلتزام مبواعيد العمل الرمسية وعدم اخلروج إال بنذن أو تصريم بااخلروج أو   (5

 القانون والالئحة .خط سري حسب 

الدقة   العمل وسرعة األداء وعادم تاأخري مصااحل الطاالب , أو العااملني أو       (6

 أعضاء هيئة التدريس .

ومبناسبة قرب بدء العاام الدراساي نوجاه إىل أهمياة حمسان معاملاة الطاالب         (7

 وأعضاء هيئة التدريس.

م العدالااة االجتماعيااة   املكافااآت بااني األقسااام اإلداريااة وتكلياا  قساا  (8

احلسابات واملوازناة بعمال قاعادة بياناات تفصايلية توضام أمسااء الساادة         

العااملني و املكافاآت الايت حصالوا عليهاا علاى مادار السانة املالياة املاضاية           

1121/1122. 

معايري اختيار القيادات اإلدارية ) مدير عام الكلية , مديري اإلدارات ورؤساء  (9

املعايري على ييع اإلدارات واألقسام األقسام اإلدارية( , وقد سبق تعميم هذه 

  -اإلدارية بالكلية وهي :

) األقدمية , اخل ة ,الكفاءة , عالقاته بزمالئه بالقسم والكلية , احلصول 

و تزكياة مان الارئيس      ICTPعلى دورات تدريبياة, احلصاول علاى رخصاة     

 املباشر( .

مستندات رمسياة  االلتزام بقواعد ومباد  العمل وعدم استخراج أو تسليم أي  (21

ألي شااخص إال بعااد موافقااة كتابيااة ماان الساايد/مدير عااام الكليااة أو     

 السيد/أ.د. عميد الكلية.
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اجلودة   األداء والعمال واحملافظاة علاى مسعاة الكلياة والعمال علاى         (22

حتسني املناخ السائد بني العاملني بالكلية وسرعة تطوير اإلدارات واألقسام 

 دة .اإلدارية   ضوء متطلبات اجلو

تكلي  مديري اإلدارات بتقديم تقارير نصا  شاهرية عان مساتوى األداء      (21

 واملعوقات وتقديم مقرتحات ملعاجلة هذه املعوقات بكل إدارة وقسم إداري .

التأكيد على سكرتارية األقسام بااللتزام بالقيام بعملهم بدقاة ومراعااة    (22

توجيهات املرسالة  تبليغ السادة أعضاء هيئة التدريس بال يد والتعميمات وال

 للقسم   حينها .

و  النهاية أكد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية أن مكتب سيادته مفتاوح  

للجميع حلل أي مشكلة أو تقديم رأي أو مقرتح لدفع ودعم مسرية العمل وتطوير 

 الكلية للحصول على اجلودة واالعتماد. 
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   باجلهاز اإلداري بالكلية  أ.د. عميد الكليةالسيد بعض الصور لوقائع اجتماع 
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 عميد الكلية  -عبد السالم  فيحمضر اجتماع السيد أ.د. عبد السالم مصط
 م21/9/2013مع الطالب اجلدد والقدامى بالكلية يوم السبت املوافق 

------------- 

عبد السالم عميد الكلية  فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد السالم مصط

السااعة   12/9/1122اجتماع مع الطالب اجلدد والقدامى بالكلية يوم السبل املوافق 

 احلادية عشر صباحًا .

  ضور السادة وكالء الكلية :

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - السيد أ.د. حممد إبراهيم عطوة -2

 ة للراسات العليا والبحوثوكيل الكلي - السيد أد. بدران عبد احلميد حسن -1

وبعض السادة أعضااء هيئاة التادريس ومادير عاام الكلياة وماديري اإلدارات        

 اإلدارية

عباد الساالم    في  بداية االجتماع رحب األستاذ الدكتور/عبد الساالم مصاط  

 عميد الكلية بالطالب اجلدد والقدامى وهنأهم ببداية العام الدراسي اجلديد.

 -ومت مناقشة ما يلي :

تعري  الطالب بالكلياة وتوزياع برشاور عان رؤياة ورساالة الكلياة         -2

واألهداف االسرتاتيجية للكلية وأهمية حتقيق اجلودة واحلصول علاى  

وكااالء الكليااة ورؤساااء األقسااام  االعتماااد األكااادةي, وكااذل  

 العلمية , وكتاب عن اجنازات ومالمم كلية الرتبية.

ب أسااعار مركااز دعاام أسااعار الكتااب وااللتاازام بأسااعار الكتااب حساا -1

 الكتاب اجلامعي.

 املواظبة على حضور احملاضرات واملعامل. -2

  احملافظة على نظافة الكلية. -2

 وانتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية عصراً،،،
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   بالطالب اجلدد والقدامى الكلية عميد أ.د. بعض الصور لوقائع اجتماع
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 حمضر اجتماع 
 جملس إدارة اجلودة بالكلية

 م22/11/2013يوم االثنني املوافق  
------------- 

عباد الساالم عمياد الكلياة ورئايس       فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد الساالم مصاط  

جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة اجتماعًا ماع الساادة أعضااء هيئاة التادريس بالكلياة ومادير        

ياوم الاالثااء   وحدة ضمان اجلودة ومنسقي معاايري اجلاودة و ضاور الساادة وكاالء الكلياة       

 م الساعة الاانية عشر ظهرًا.21/21/1122املوافق 

عبد السالم عميد الكلياة   فياألستاذ الدكتور/عبد السالم مصط  بداية االجتماع رحب 

بالسادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس وشكرهم على اجلهود املبذولة   أعماال اجلاودة متمنياًا    

 بذل املزيد من اجلهد للوصول إىل االعتماد. 

ساتوى كال   و  ضوء املناقشات ومقرتحات السادة أعضاء هيئة التدريس وتبادل اآلراء حول م

 -معيار من معايري اجلودة مت التأكيد على ما يلي:

اتضام أن تقرياار أعضاااء جلنااة املراجعااة الساابق بااه بعااض املالحظااات غااري املوضااوعية    -2

 وتتناقض مع الوضع احلالي لألداء بالكلية.

 اطبة السادة رؤساء األقسام لتشكيل جلان اجلودة باألقساام واعتمادهاا مان األقساام      -1

 .وجملس الكلية

مت مناقشاة مهاام ومسائوليات مسائول اجلاودة باالكنرتوالت وعرضاها مباذكرة علاى           -2

 جملس الكلية.

ضرورة قيام السادة منسقي املعايري بدعوة مكتوبة جلميع الزمالء بكل معيار )حمادد   -2

بها اليوم وساعة االجتماع ومكاان االجتمااع( وحتريار حمضار االجتمااع لعرضاه علاى        

يقه وإعالناه جلمياع أعضااء هيئاة التادريس واإلدارياني       جملس الكلية العتماده وتوث

 والطالب بوسائل اإلعالن املختلفة.

أن يقدم كل منسق من منسقي املعاايري تقريارًا موضاحًا باه أمسااء الازمالء املتعااونني         -5

والذين يقومون بأعماال اجلاودة املطلوباة مانهم وكاذل  الاذين مل ينتهاوا مان األعماال          

اختاذ اإلجراءات الالزمة لعالج الصعوبات واملعوقاات   كال   املطلوبة منهم حتى ةكن 

 معيار.

ضرورة عقد ندوة عن معايري اجلودة وأعمال اجلاودة ومتطلباتهاا علاى أن ياضار فيهاا       -6

 جمموعة من األساتذة املتخصصني واخل اء   جمال اجلودة بالتعليم اجلامعي.
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باني الاذين ينهاون أعماال اجلاودة      ونظرًا للعجز الشديد   ميزانياة الكلياة وللتميياز     -7

ويشجعون على حصول الكلية على االعتماد والاذين ال ينهاون أعمااهلم يقارتح رباط      

صرف حافز اجلودة أو حافز التطوير بننهااء األعماال املطلوباة للجاودة مان الساادة الازمالء        

 أعضاء هيئة التدريس.

حسان   أعماال اجلاودة    حتديد موعد لعقد االجتماع الاااني ملناقشاة مادى التقادم والت     -8

حتاى ةكان    21.21السااعة   21/1/1122لكل معيار مان املعاايري علاى أن يكاون ياوم      

 حتديد موعد زيارة أعضاء جلنة املراجعة للكلية.

 وانتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية والنصف عصراً،،،

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميـد الكليـة
 

 أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم
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   بعض الصور لوقائع اجتماع جملس إدارة اجلودة
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 حمضر اجتماع 
 جملس إدارة اجلودة بالكلية

 م10/12/2013يوم االثنني املوافق  
------------- 

عباد الساالم عمياد الكلياة ورئايس       فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد الساالم مصاط  

جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة اجتماعًا ماع الساادة أعضااء هيئاة التادريس بالكلياة ومادير        

وحدة ضمان اجلودة ومنسقي معايري اجلودة و ضور السادة وكاالء الكلياة وبعاض الساادة     

 لنص  صباحًا.م الساعة العاشرة وا21/21/1122أعضاء هيئة التدريس يوم الاالثاء املوافق 

 -ومت مناقشة جدول األعمال كما يلي :

 م.15/22/1122متابعة جدول أعمال االجتماع األول جمللس إدارة اجلودة الذي عقد يوم  -5

 مستوى األداء مبعايري اجلودة. -6

 حتديد موعد االنتهاء من متطلبات اجلودة. -7

 عقد ندوة عن معايري اجلودة وأعمال اجلودة ومتطلباتها. -8

 االجتماع الاالث. حتديد موعد -9

عبد السالم عميد الكلياة   في  بداية االجتماع رحب األستاذ الدكتور/عبد السالم مصط

بالسادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس وشكرهم على اجلهود املبذولة   أعماال اجلاودة متمنياًا    

 بذل املزيد من اجلهد للوصول إىل االعتماد. 

ة أعضاء هيئة التدريس وتبادل اآلراء حول مساتوى كال   و  ضوء املناقشات ومقرتحات الساد

 -معيار من معايري اجلودة مت التأكيد على ما يلي:

أهمية عالج الصعوبات واملعوقات اخلاصة بتطبيق االساتبيانات اخلاصاة بابعض املعاايري      -2

 وذل  بتوزيعها عن طريق السادة رؤساء االقسام.

 از املعيار اخلا  بكل فريق.سرعة إجناز املهام واألعمال واملطلوبة إلجن -1

 قام السادة رؤساء فرق املعايري بعرض مستوى األداء والتقدم   كل معيار من املعايري. -2

من املهام واألعمال املطلوباة إلجنااز كال املعاايري حتاى       لالنتهاءم 21/1/1122حتديد تاريخ  -2

 نتمكن من حتديد موعد زيارة أعضاء جلنة املراجعة الداخلية باجلامعة.

  شاهر ف ايار    عقد ندوة عن معايري اجلودة وأعمال اجلاودة ومتطلباتهاا  مت االتفاق على  -5

 م .1122

م 21/1/1122مت االتفاق على حتدياد موعاد عقاد االجتمااع الاالاث   ياوم االثانني املوافاق          -6

 الساعة الاانية عشر ظهرًا.

 والنصف عصراً،،،عشرة وانتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية 
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   بعض الصور لوقائع اجتماع جملس إدارة اجلودة 
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عبد السالم عميد الكلية  فيلسيد األستاذ الدكتور / عبد السالم مصطاجتماع احمضر 
 بالسادة مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية بالكلية

 م11/2/2014يوم الثالثاء املوافق 
------------- 

عبد السالم عميد الكلية اجتماعًا ماع   فيعقد السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصط

السااعة   22/1/1122السادة مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية بالكلياة ياوم الاالثااء املوافاق     

 احلادية عشر صباحًا .

عبد السالم عميد الكلياة   في  بداية االجتماع رحب األستاذ الدكتور/عبد السالم مصط

 ميع على تلبية الدعوة واحلضور وااللتزام .بالسادة احلضور ووجه الشكر للج

 -وبدأ سيادته بعرض ومناقشة املوضوعات اآلتية :

 مناقشة متطلبات احلصول على اجلودة واالعتماد ومعوقات التقدم لالعتماد.  (2

علاى   ومت التأكيد على أهمية وضع اجلودة أمام أعيننا ييعًا لتحديد االجيابياات والوقاوف  

كال إدارة مان إدارات الكلياة وذلا  حلصار هاذه السالبيات واجيااد طارق          السلبيات املوجودة ب

 للتعامل معها وحلها.

 مناقشة عوامل حتفيز وتشجيع السادة اإلداريني امللتزمني واملتعاونني مع إدارة الكلية. (1

أشااار ساايادته إىل أن إدارة الكليااة حتفااز وتشااجع السااادة اإلداريااني امللتاازمني واملتعاااونني   

بصافة  مان بعاض املاوظفني    حتدياد السالبيات الايت تتكارر     ألجازات االستانائية وباملكافآت وا

 .وتوجيه النصم واإلرشاد لغري امللتزمنيمستدةة لتفاديها 

 .الكادر اإلداري بالكليةاملوظفني بتدريب الص  الااني من  (2

الالزماة  وخ ات العمل واملهارات ساسيات أكد سيادته على ضرورة تزويد املوظفني اجلدد باأل

لتحمل املسئولية نظرًا خلروج عدد كابري مان اإلدارياني للمعاشاات وسارعة تلبياة األعماال         هلم

واملهام املختلفة املتعلقة باجلودة واحملافظاة علاى مسعاة الكلياة والعمال علاى حتساني املنااخ         

 .اجلودة اإلدارية   ضوء متطلبات السائد بني العاملني بالكلية وسرعة تطوير اإلدارات واألقسام

 املوضوع الرابع: األجازات االستانائية. (2

توزيااع الكفاااءات اإلداريااة عنااد تقساايم األجااازات    أكااد ساايادته علااى ضاارورة مراعاااة  

االستانائية حتى ال يتوق  العمل وعدم حصول أي شخص من املاوظفني أو العماال غاري امللتازمني     

التأخري والغياب املستمر وعادم اجلدياة    وغري املتعاونني على أي امتيازات وعدم منم الذين اعتادوا

من األجازات االستانائاة واملكافآت اإلضافية حلني تعديل السلوك واحلر  على حتقيق اجلاودة  

   اآلداء.

 . معاملة الطالب واستقباهلم   بداية الفصل الدراسي الااني (5

نص  العاام واعتباارهم أبناءناا     حسن معاملة الطالب بعد العودة من أجازةأكد سيادته على 

 طاقة كبرية مهمة واحلر  على تقديم ييع اخلدمات املطلوبة هلم بسرعة.النهم 
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 أعمال املالحظة واملراقبة   االمتحانات. (6

مان بعاض املالحظاني واملاراقبني ماع      عدم تكارار التجااوزات الايت حادثل     أكد سيادته على 

واختاذ اإلجراءات الالزمة لعدم تكارار ماا حادث مان      ولأثناء امتحانات الفصل الدراسي األالطالب 

 .ياوزات

و  النهاية أكد أ.د عميد الكلية أن مكتب سيادته مفتوح للجميع حلال أي مشاكلة أو   

تقاديم اآلراء واملقرتحااات لاادفع ودعاام مساارية العماال وتطااوير الكليااة للحصااول علااى اجلااودة  

 واالعتماد قريبًا إن شاء اهلل. 
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عميد الكليةعبد السالم مصطفى عبد السالم الجتماع السيد أ.د. بعض الصور   
 باجلهاز اإلداري 
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 عن اجلودة بعنوان :ورشة عمل 
 إدخال البيانات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس

 م11/3/2014املوافق  االثنني
------------- 

عبد السالم عميد الكلية  فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد السالم مصط

ورشااة عماال حااول "إدخااال البيانااات  ورئاايس جملااس إدارة وحاادة ضاامان اجلااودة  

السااادة أعضاااء هيئااة التاادريس   ضااور األكادةيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس"

بالكلية ومدير وحدة ضمان اجلودة ومنساقي معاايري اجلاودة و ضاور الساادة      

 .صباحًا العاشرةالساعة  م27/2/1122املوافق  االثننييوم وكالء الكلية 

الاوكالء  حيث قام السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بالرتحيب بالساادة  

الزمالء أعضااء هيئاة التادريس واهليئاة املعاوناة      ورؤساء األقسام العلمية وبالسادة 

 بالكلية , وشكرهم على اجلهد املبذول والسعي حنو تطوير األداء .واإلداريني 

تقنياة   مبركز  -دة املهندسة / نيفني سي  الدين زكي أبو السعود وقامل السي

السادة أعضاء هيئة التدريس علاى كيفياة إدخاال     االتصاالت واملعلومات بتدريب

 م على موقع اجلامعة .1122البيانات األكادةية لسنة 

ومت توضيم ذل  من خالل جمموعة من اخلطاوات واإلجاراءات والتطبياق الفعلاي     

السرية الذاتية اخلاصة بالسيد أ.د. بدران عبد احلميد حسان وكيال   كذل  على 

 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

و  نهاية ورشة العمل تقدم السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بالشكر 

 للسادة الزمالء احلضور .

 ،،،الساعة الثانية عشر ظهراً متام وانتهى االجتماع يف
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   بعض الصور لفاعليات ورشة العمل
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 حمضر اجتماع 
 اجلودة بالكلية جملس إدارة

 م11/3/2014املوافق  الثالثاءيوم  
------------- 

عباد الساالم عمياد الكلياة ورئايس       فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد الساالم مصاط  

 جملاس إدارة وحادة ضامان اجلاودة    جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة اجتماعًا مع السادة أعضااء  

إعاداد الدراساة الذاتياة والساادة منساقو توصاي  الا امج واملقاررات         بالكلية ومنسقي معايري 

م 28/2/1122و ضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية يوم الاالثاء املوافق  السنوية 

 الساعة الاانية عشر ظهرًا.

بدأ اللقاء أ.د./ عميد الكلية بالرتحيب وتقديم الشكر والتقدير جلمياع الساادة الاوكالء    

ورؤساء األقسام وأعضااء هيئاه التادريس احلاضارين علاى جهاودهم وتعااونهم مان اجال حتساني           

 مستوى األداء والتقدم لالعتماد.  

 -11وأشااار ساايادته  إىل أن ميعاااد زيااارة املراجعااة الداخليااة للجااودة مت حتديااده   يااومي      

 م.12/2/1122

ض علاى جملاس الكلياة قبال     مت إنهائه مان أعماال للعار    أشار سيادته إىل انه جيب عرض ما

 ميعاد الزيارة ملعرفة االجيابيات والسلبيات ومعاجلتها.

ثم بعد ذل  مت عرض النسب احلاصل عليها املعايري من قبال جلناة املراجعاة الداخلياة للجاودة      

وشكر رؤساء الفرق وأعضاء الفرق الذين حصلوا على نسابة عالياة وكاذل  حاث بااقي الفارق       

 نسبة منخفضة ببذل مزيد من اجلهد. ورؤسائها احلاصلني على

ثم طلب أ.د./ عميد الكلية من السادة رؤساء فرق املعايري توضيم االجيابيات اليت مت حتقيقها 

 ., وحتدث رئيس كل معيار ياستفاضة   هذا اخلصو   والصعوبات اليت تعرتضهم

وأكاد علاى    قام سيادته بشاكر يياع الازمالء احلاضارين مارة ثانياة      و  نهاية االجتماع 

 أهميه الروح اجلماعية والتعاون بني السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على اجلودة.

عان توصاي  املقاررات     فيمصاط  موقد مت حتديد ورشة عمل للسايدة أ.د./ أمسااء عباد املانع    

 الساعة العاشرة صباحما بقاعة املؤمترات بالكلية. 12/2/1122و رجات التعلم يوم االثنني املوافق 

 وقد انتهى االجتماع يف الساعة الثانية والنصف ظهراً...
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   بعض الصور لوقائع اجتماع جملس إدارة اجلودة 
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 بعنوان :عن اجلودة ورشة عمل 
 وتوصيف الربامج واملقررات الدراسية وخمرجات التعلم " هجاخرائط املن" 

 م24/3/2014االثنني املوافق 
------------- 

عبد السالم عميد الكلية  فيعقد السيد األستاذ الدكتور/عبد السالم مصط

خاارائط املناااهج  ورئاايس جملااس إدارة وحاادة ضاامان اجلااودة ورشااة عماال حااول " 

"  ضور السادة أعضاء هيئة  امج واملقررات الدراسية و رجات التعلموتوصي  ال 

التدريس بالكلية ومدير وحدة ضمان اجلودة ومنسقي معاايري اجلاودة و ضاور    

م 27/2/1122ياوم االثانني املوافاق    ورؤساء األقساام العلمياة   السادة وكالء الكلية 

 .صباحًا العاشرةالساعة 

الاوكالء  حيث قام السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية بالرتحيب بالساادة  

واإلداريااني أعضاااء هيئااة التاادريس واهليئااة املعاونااة  ورؤساااء األقسااام العلميااة و

 بذول والسعي حنو تطوير األداء .بالكلية , وشكرهم على اجلهد امل

اء عبد املنعم كما قام سيادته بتوجيه الشكر للسيدة األستاذة الدكتور/ أمس

مصطفى واليت قامل بنلقاء احملاضرة اخلاصة بتل  الورشة حياث أوضاحل سايادتها    

مسئولية كل معياار بشاكل حمادد ودور رؤسااء املعاايري   إدارة العمال داخال        

كل معيار وإجناز املهام املطلوبة , كاذل  التأكياد علاى التازام رؤسااء املعاايري       

  القياام  هليئة املعاوناة  اوبة شخصيًا وعدم توكيل القيام باملهام املطلواجلدية   

 .بتل  املهام والواجبات 

و  نهاية االجتماع قام سايادته بشاكر يياع الازمالء احلاضارين مارة ثانياة        

والتعااون باني   وباذل اجلهاد والعطااء املساتمر     وأكد على أهميه الروح اجلماعياة  

دة ضامان اجلاودة بالكلياة    والسيد أ.م.د/ مدير وحا السادة أعضاء هيئة التدريس 

 .واحلصول على االعتماد  اجلودة لتحقيق

 والنصف ظهراً...عشرة وقد انتهى االجتماع يف الساعة الثانية 
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   بعض الصور لفاعليات ورشة العمل
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 زيارة جلنة املراجعة الداخلية لوحدة ضمان اجلودة
 م23/4/2014-22يومي الثالثاء واألربعاء

------------- 
لمراجعاة  لكلياة الرتبياة ل   ةنظم مركز ضمان اجلودة  امعة املنصورة زياار 

والاايت ضاامل  1122/1122الداخليااة خااالل الفصاال الدراسااي الااااني للعااام اجلااامعي 

جمموعة من اخل اء   جمال ضمان اجلاودة واملراجعاات الداخلياة واملعتمادين مان      

ضاافة لالساتعانة بااخل ات    اهليئة القومية لضامان جاودة التعلايم واالعتمااد باإل    

اء هيئة التدريس من داخل جامعة املنصورة املتميزة   جمال ضمان اجلودة من أعض

 ة .مان اجلودة بكليات جامعة املنصوروكذا مديري وحدات ض

بالسايد أ.د/ عباد الساالم مصاطفى      املراجعة الداخليةحيث اجتمع أعضاء فريق 

عميد الكلية , والسادة وكالء الكلية , والسادة رؤسااء األقساام    –عبد السالم 

/ مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية والسادة أعضاء وحادة  العلمية , والسيد أ.م.د

, والسايد / مادير عاام الكلياة وبعاض الساادة ماديري        ضمان اجلودة بالكلياة  

 .اإلدارات بالكلية 

و  البداية رحب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بالسادة أعضاء فريق 

أعضااء وحادة ضامان    ريني وأعضاء هيئة التدريس واإلدا املراجعة الداخلية والسادة

 اجلودة بالكلية . ثم بعد ذل  متل مناقشة أعمال اجلودة داخل الكلية .
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   الزيارةلفاعليات بعض الصور 
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 تقرير األنشطة الطالبية 
 م2013/2014للعام 
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 جلنة النشاط العلمي والتكنولوجيتقرير 
 م2013/2014للعام اجلامعي 

******************* 
 مستشار اللجنة : أ.د /  محمد عبد السميع رزق                   

 مشرف اللجنة أ/  خالد سالمه

 اســم النشــاط م

األ ااث العلمياة لطاالب اجلامعاة خاالل       ةاالشرتاك   دوري مساابق 

 م .1122نوفم  

واملتجاددة خاالل   اقامة مسابقة  وث علمية   جمال الطاقة اجلديادة  

 م .1122شهر مارس 
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 اللجنة الرياضيةتقرير 
 م2013/2014للعام اجلامعي 

************ 
 مستشار اللجنة  أ. م . د/ إسماعيل محمد إسماعيل   

 السيدة / ليلى محمد رفعت حسن                        السيد / محسن احمد عز الدين    
 السيد / سعد عبد الهادي سليط                             د / أمير صبري بدير أبو العطا       

 النشــــــــــاط م

دورة كاارة القاادم اخلماسااي بااندارة النشاااط الرياضااي خااالل شااهر    االشاارتاك   2

 م 1122أكتوبر 

حاب   سباق الطريق مبناسبة انتصارات أكتوبر اجملياد حتال شاعار      االشرتاك   1

 م .8/21/1122مصر يوم  الاالثاء 

كارة   –دوري اجلامعة طلبة وطالبات ألعااب ياعياة ) كارة القادم      االشرتاك   2

م إىل 11/21/1122كاارة الطااائرة ( وذلاا  خااالل الفاارتة ماان   –كاارة الساالة  –اليااد 

 م 9/21/1122

دوري اجلامعة طلبة وطالبات ألعاب فردية )ألعاب قوى ميدان ومضامار    االشرتاك   2

 –جاودو   -مصارعة –رفع أثقال  -تايكوندو –كاراتيه  –سباحة  –كمال أجسام  –

 . م9/21/1122م إىل 19/21/1122مالكمة  ( وذل  خالل الفرتة من 

 م 1122طالب الكلية خالل شهر نوفم   إقامة دورة كرة قدم ثالثي بني 5

 م 1122طالب الكلية خالل شهر ديسم   إقامة دورة تنس الطاولة بني 6

 م1122إقامة دورة بلياردو بني طالب الكلية خالل شهر ديسم   7

 . م1122إقامة مسابقة مصارعة الذراعني بني طالب الكلية خالل شهر ديسم   8

م 1122كرة قدم مخاسي خاالل شاهر أبريال     الدورة الشاطئية  مصه االشرتاك   9

 على مستوى اجلامعة .ي واحلصول على املركز الاان

 م1122طالب الكلية خالل شهر مارس  إقامة دورة كرة قدم ثالثي بني 21

 م1122طالب الكلية خالل شهر مارس  إقامة دورة تنس الطاولة بني 22

 م1122شهر مارس إقامة دورة بلياردو بني طالب الكلية خالل  21
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 تقرير اللجنة الثقافية
 م2013/2014للعام اجلامعي 

****************** 
 مستشار اللجنة: د / المهدي علي البدري

 مشرف اللجنة:  أ/ خالد سالمه

 اســم النشــاط م

إقامة ندوة دينية ياضر ها خنبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلياة يعقبهاا    2

بصالة كبار الزوار مبجمع اخلدمات الطالبياة باجلامعاة وذلا  للساادة      إفطار ياعي

أعضاء هيئة التدريس وجملس احتاد الطالب والطالب املتميزين خاالل شاهر أغساطس    

 م .1122

االشرتاك   املعسكر التاقيفي لطالب برملان كليات اجلامعة   مصاة خاالل شاهر     1

 م .1122سبتم  

ب الفرقة األولي ملدة ثالثة أيام بالتعاون مع احتاد الطاالب  خاالل   إقامة دورة تأهيل لطال 2

 م .1122شهر سبتم  

ربعه( خالل شاهر   –نصفه   –الالاني   –إقامة مسابقة   حفظ القرآن الكريم  ) كله  2

 م.1122أكتوبر   

 م.1122إقامة مسابقة ثقافية مطبوعة  خالل شهر أكتوبر  5

 ياحلال وحاضارها أ.د/ ذكاى الابحري     ةالنيال واسارتاتيجي   اهميا إقامة ندوة ثقافية عن  6

 م.1122وذل  خالل شهر أكتوبر  

 م . 22/1122/ 28االشرتاك   دوري املعلومات بكلية العلوم وذل  يوم   7

 م .15/22/1122االشرتاك   الندوات الاقافية الذاتية لرعاية الطالب يوم  8

ربعه ( بالكلية وذلا  ياوم    –نصفه  –إقامة مسابقة   حفظ القرآن الكريم  ) كله  9

 م .29/2/1122االربعاء 

م وكانال املساابقة   16/2/1122الشعر والزجل بالكلية ياوم األربعااء    إقامة مسابقة   21

 بني كليات الرتبية والرتبية الرياضية ولصيدلة وطب األسنان .

م وكانال املساابقة   2/2/1122الت احلائط بالكلياة ياوم الاالثااء    جم إقامة مسابقة   22

 بني كليات الرتبية والرتبية الرياضية ولصيدلة وطب األسنان .

االشرتاك   منتدى الفتاة اجلامعية األول بااإلدارة العاماة لرعاياة الطاالب  وذلا  ياوم        21

 م. 2/1122/ 1األربعاء 

( مصر احلبيبة والوطن العربي )األحداث اجلارية   مسابقة  وث اجتماعية ثقافية   22

 م .1122بالكلية خالل شهر أبريل 
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 تقرير جلنة األسر الطالبية
 م2013/2014للعام اجلامعي 

******************** 
 مستشار اللجنة أ.د/ سلوى عبد الخالق

 مشرف األسر أ/ خالد محمد أبو النجا  

 النشاط م

خاالل شاهر سابتم       املهرجان الفين الرياضي بني اسر كليات اجلامعاة    االشرتاك  2

 م .1122وأكتوبر 

 م . 1122/ 2/22اللقاء التبادلي مع كلية التمريض يوم االثنني   االشرتاك  1

أقامه ندوة تنميه بشريه باالشرتاك مع احد املراكز املتخصصة ) أسره وعد( خاالل شاهر    2

 م  1122نوفم  

 م .21/22/1122االشرتاك   اللقاء التبادلي مع كلية رياض أطفال يوم الاالثاء  2

جمااالت احلاائط مكتوباة ومصاورة باني األسار خاالل شاهر           إقامة مسابقة مفتوحة  5

 م  1122نوفم  

أقامه مهرجان ثقا  فين بني األسر لتنمية روح التناافس باني األسار خاالل شاهر ناوفم         6

 م  1122

 م  28/22/1122امة معرض فين ألسرة عمار األرض االثنني إق 7

 م 11/22/1122االشرتاك   مهرجان األلعاب اخلفيفة بني الكلية وكلية اآلداب  8

 م .1122مسابقة حفظ القرآن باجلامعة خالل شهر نوفم    االشرتاك  9

 م .1122مسابقة األحاديث النبوية باجلامعة خالل شهر نوفم    االشرتاك  21

 م 1122/ 12/22إقامة يوم ترفيهي ألسره بداية يوم السبل  22

 م 16/22/1122إقامة معرض فين ألسره مستقبل تربيه يوم الاالثاء 21

 م 7/21/1122إقامة معرض فين ألسره رؤية يوم السبل املوافق  22

 م  1122باجلامعة  بني كليات اجلامعة  خالل شهر مارس  مهرجان األسر الفيناالشرتاك    22

 م 1122إقامة معرض فين لألسر الطالبية بالكلية  خالل شهر مارس  25

إقامة رحلة اىل مدينة اإلسكندرية ) أسرة مستقبل تربية ( وذل  يوم اخلمايس املوافاق    26

 م 17/2/1122

الطالبية باجلامعة ) شطرنج ودوري معلوماات ( خاالل شاهر     مسابقة األسر  االشرتاك  27

 م .1122أبريل  

مسابقة األسار الطالبياة باجلامعاة ) التصاوير الفوتاوغرا  ( خاالل شاهر          االشرتاك  28

 م.1122أبريل 
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 االجتماعية والرحالتاللجنة تقرير 
 م2013/2014للعام اجلامعي 

*********************** 
 أ. د / على عبد السميع قورة         اللجنة:مستشار 

 مشرف اللجنة:  أ/ انجي الشحات عبد العزيز   

 اســم النشــاط م

 م . 1122إقامة مسابقة شطرنج بني طالب الكلية خالل شهر أكتوبر  2

 م . 1122مسابقة الطالب املاالي والطالبة املاالية خالل شهر نوفم   1

إقامااة مسااابقة    البحااوث االجتماعيااة  فااى موضااوع ) سياسااة التعلاايم اجلااامعي   2

 م .1122ومتطلبات سوق العمل ( خالل شهر نوفم  

إقامة مسابقة    البحوث االجتماعية  فى موضوع ) آليات النهوض بااجملتمع املصاري    2

 م .1122بعد الاورة ( خالل شهر نوفم  

مسابقة الشطرنج باإلدارة العامة لرعاية الطالب على مستوى اجلامعاة   االشرتاك فى 5

 م .1122خالل شهر نوفم  

االشرتاك فى مسابقة البحوث االجتماعية على مستوى اجلامعات  فاى موضاوع )دور    6

اجلامعات   تقدم البحث العلمي وأثر هذا التقدم على اجملتمع  ( خالل شهر ديسم  

 م .1122

  الطالبة / إسراء محدي راشد عبد الواحد )  الفرقة الاانية أساساي علاوم (    فاز

 باملركز األول على مستوى اجلامعة   مسابقة الطالبة املاالية باجلامعة .

      فاز الطالب  / ماجد حامد عسكر  )  الفرقة الرابعاة لغاة عربياة (   بااملركز

 الي باجلامعة .الاالث  على مستوى اجلامعة   مسابقة الطالب املا
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 اللجنة الفنيةتقرير 
 م2013/2014للعام اجلامعي 

********************* 
 مستشار اللجنة: د / محمد االخناوى 
 مشرف اللجنة:  د/ احمد  محمود االباصيرى  

 اســم النشــاط م

إقامة مسابقة فنون تشكيلية مطبوعة لطالب الفرقاة األولاي خاالل  شاهر أكتاوبر       2

 م .1122

احتفاالت قواتنا املسلحة الباسلة بأعياد أكتوبر اجمليدة من خالل تنسيق  االشرتاك   1

...... إخل ( خاالل شاهر     -لوحاات فنياة    –حنال   –معرض الفنون التشكيلية من ) رسام  

 م1122أكتوبر 

 م .1122االشرتاك   مسابقة الغناء الفردي باجلامعة  خالل  شهر أكتوبر  2

كافااة جماااالت الفنااون تشااكيلية خااالل  شااهري نااوفم    مسااابقة فنيااة  إقامااة  2

 م .1122وديسم  

 م .1122االشرتاك   ورشة الفنون التشكيلية  باجلامعة  خالل  شهر نوفم   5

 م . 1122إقامة مسابقة   الفنون التشكيلية خالل شهر مارس  6

 م .1122مارس إقامة يوم فين مفتوح بني طلبة الكلية خالل شهر  7

 م.1122االشرتاك   مهرجان الرسم على اإلسفلل بكلية التجارة خالل شهر أبريل  8
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 تقرير جلنة اجلوالة واخلدمة العامة
 م2013/2014للعام اجلامعي 

***************** 
 أ. د / محمد العجمي مستشار اللجنة:

 مشرف اللجنة:  أ/ طه حسين أبو زيد

 النشــاطاســم  م

 م .1122استقبال الطالب اجلدد بالكلية خالل شهري سبتم  وأكتوبر  2

د/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم عمياد الكلياة والاوكالء         1إقامة لقاء ماع أ  1

 م .1/21/1122والسادة أعضاء هيئة التدريس للرتحيب بالطالب اجلدد وذل  يوم 

جلااوالي كليااات اجلامعااة   الفاارتة ماان    22االشاارتاك   الاادورة الكشاافية الااا    2

 م .2/2/1122إىل  19/2/1122
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 املراكز التي حصدتها إدارة رعاية الطالب بالكلية      
 م2013/2014خالل للعام اجلامعي 

**************** 
 –كارة الياد    –صعود فرق الكلية إىل دور األربعة   ألعاب كرة القادم   -2

 م .1122/1122الكرة الطائرة بدوري اجلامعة للعام اجلامعي 

حصول الكلية على املركز األول   رفع األثقال وكماال األجساام علاى     -1

 مستوى اجلامعة .

  كرة اليد للبناات بادوري اجلامعاة     الرابعحصول الكلية على املركز   -2

 م .1122/1122للعام اجلامعي 

متايل طلبة وطالبات الكلية   منتخباات اجلامعاة   رياضاات كارة       -2

 القدم واليد والطائرة وبعض األلعاب الفردية .
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 ةحصول الكلية على درع اجلوال
  إدارة اجلوالة واخلدمة العامة –من اإلدارة العامة لرعاية الطالب  

************************* 
لة وذل  من اإلدارة العامة لرعاياة الطاالب   حصلل كلية الرتبية على درع اجلوا

جلوالي اجلامعة  22وذل  خالل الدورة الكشفية الا  إدارة اجلوالة واخلدمة العامة , –

وذل  لتفوق الكلية متمالة   إدارة  م ,2/2/1122م حتى 19/2/1122خالل الفرتة من 

 رعاية الطالب   جمال اجلوالة واخلدمة العامة .

وكيال الكلياة لشائون     –كل من السايد أ.د. حمماد عطاوة جماهاد      وقد قام

مدير إدارة رعاية الطالب بتساليم    –السيدة / جنات أبو األسرار التعليم والطالب , و

 عميد الكلية . -الدرع إىل السيد أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم 
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 ق التكافل االجتماعي اخلدمات الطالبية التي تقدم عن طريق / صندو
 م  2013/2014لعام اجلامعي اخالل 

***************** 

 املبلغ اإلمجايل طالبة طالب النشــــــــــــــــاط م

 21921.81 122 112 21 مساعدات تسديد رسوم دراسية 2

 


