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 ةـكلم
  السيد أمحد عبد اخلالقالسيد أمحد عبد اخلالق/ /   الدكتورالدكتور  األستاذاألستاذ  السيدالسيد

 رئيس  اجلامعة

إن جامعة املنصورة تتميز بالعديد من  اصصنا و ملاملمومنال النف تهلانأ  نا نن تهلنون        

إحدى اجلامعال العاملية مللعأ خري ما تتميز به هو العنصر البشرى لهلافة نعضاء هيئنة التندري    

اء اهلل نسعى لرتسيخ نظنا  يهلانأ لهلنأ جه جوند ملعلن  نن      ملا يئة املعاملنة ملالعاملني ن ملإن ش 

يسو  بأفضأ ما عنده ملجلك تأكيدا على إمياننا العميق نن اجلامعة جامعة الهلأ ملللهلأ ملنن 

 .ارتماء اجلامعة يعود باصري على مجيع منسوبيوا

لذا فالدعوة قا مة لهلافنة نعضناء هيئنة التندري  ملا يئنة املعاملننة ملالعناملني باجلامعنة         

لإلسوا  يف النووض بوا ملتطويرها سواء م  خالل اللماء املباشر، تمدي  الاهلرة، اإلسوا  املناده من    

خالل المنوال الشرعية .... اخل، ملجلك يف إطار م  العمأ املنظ  املخطط، ملميهلننا حتمينق كنأ   

علينا، البونو    جلك يف مجيع احملاملر ملاملستويال، حمور املرحلة اجلامعية األملىل، حمور النندراسال ال 

 .األساسية ملالتطبيمية، التعاملن مع اجملتمع ملالبيئة

نن  –ملهى إحندى اجلامعنال املتمينزة يف مجوورينة مصنر العربينة        –يشرف جامعة املنصورة 

تستمبأ الطالب الوافدي  م  الدملل العربية ملاإلسالمية ملغريها يف إطار إمياننا بأن التعلي  ملالعل  

اجلامعة يسعدها نن تمند  خدمنة تعليمينة متمينزة لنا ملهلنه من         ال ملط  له ملحق للجميع ، مل

برامج تعليمية متميزة يف املرحلنة اجلامعينة األملىل ملمرحلنة النندراسال العلينا يف بنرامج عادينة        

 ملنوعية متخصصة مللا لديوا م  معامأ حبث علمي .

ري املصريني، حينث  مليسنعدها نن توفر البيئة املناسبة ملالتسويالل الالزمة لطالب العل  م  غ

ملاملئال م  نعضاء هيئة التندري ، هنذا فضنال     –كلية  52 –تزخر بالعديد م  الهلليال املتنوعة 

 ع  البيئة التهلنولوجية املتاردة بالتميز.

كما نن جامعة املنصورة تنوفر بيئنة اجتماعيننة مننواتية من  خنالل منا تنوفره من  ننشنطة           

يف المرينة األململبينة لنا فيونا من  مالعنب ملقندرال         اجتماعية ملترفيوية ملثمافية متنوعنة منار   

متنوعة هذا فضال ع  تنظي  برامج ملفعاليال خاصة لينمني فيونا الطنالب قندراتو  علنى العمنأ       

 ملالعطاء.

 واهلل تعاىل من وراء القصد،،،

 رئيس اجلامعة                    

 أ.د/ السيد أمحد عبد اخلالق           

http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25409141201611&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=25409141201611&Lang=A


- 6 - 
 



- 7 - 
 

  

 ةـكلم
  السالمالسالم  عبدعبد  مصطفيمصطفي  السالمالسالم  عبدعبد/ / الدكتورالدكتور  األستاذاألستاذ  السيدالسيد

 الكلية عميد
  

 املعاملنة ملا يئةالسادة الزمالء ملالزميالل .... نعضاء هيئة التدري  

 افدي الونبنا ي األعزاء .... الطلبة ملالطالبال 

 السال  عليهل  ملرمحة اهلل ملبركاته

يسننعدني نن نرحننب بهلنن  يف الهلليننة العريمننة كليننة الرتبيننة ، الننف تعنند ثنناني نقنند  

فوي لا حتمله م  رسالة سامية ملمنا تمنو  بنه من  ندملار      كليال جامعة  املنصورة م  حيث النشأة

ملسنتمبأ يف تتلن    متعددة ملمونا  متنوعنة تعند العمنود الامنره يف تأهينأ ملإعنداد معلمني ا        

ملدملرهنا  ملاملدار  الدمللية التخصصال العلمية ملاألدبية الف حتتاجوا مدار  ملزارة الرتبية ملالتعلي  

يف تطوير اجملتمع ملحتميق نهدافه، كما تمو  كلية الرتبية علي إعداد جينأ من  البناحيفني يف    

  الننا  ملالصنوة   جماالل نصول الرتبينة ملاملنناهج ملطنرل التندري  ملتهلنولوجينا التعلني  ملعلن       

الهللية بهلأ ما ملك م  قنوه بشنرية ملمادينة ملزوينزال إىل حتمينق       الناسية . ملتسعى إدارة

، ملجلنك بتنوفري   ملاجلنامعي  العنالي   اجلودة ملالتميز ملحتميق مهلانة مرموقة على خريطة التعلني  

 بيئة متميزة للتعلي  ملالتعل  ملالبوث الرتبوه ملخدمة اجملتمع ملتنمية البيئة .

ة الهللية حريصة كأ احلرص علي تذليأ كأ الصعاب الف تواجه مسرية تطنوير  ملإدار

رؤية الهللية ملحتميق اجلودة ملاحلصول علي االعتماد ، ملندعو اهلل نن يوفمنا  مجيعًا يف حتميق 

رسننالة الهلليننة ملإعننداد املعلمننني املننتمنني برسننالتو  ملالمننادري  علننى اإلبنندا  ملتشننهليأ      مل

 .نافسة يف سول العمأ التعلي  ملالتعل  ملامل عامل

خالو دعواتي نن تصأ كليتنا إىل مهلانوا الال ق ملمهلانتوا املستومة لا يتوافر فيونا  

م  كوادر بشرية متميزة هن  نعضناء التندري  ملا يئنة املعاملننة ملالعناملني ملمنا يوجند بونا من            

 تميزة .املعامأ املتدري  ملالدرجال ملقاعال امل

 ،،،بالتوفيق مع أطيب متنياتي للطالب الوافدين

  الكلية عميد                                                                                                   

   السالم عبد مصطفي السالم عبد/ د.أ                                                                    
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  هيئة مكتب الوافدينهيئة مكتب الوافدين    

  مم31023102//31023102عام الجامعي عام الجامعي الال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ميد حسنأ.د/ بدران عبد احل

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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  ملاذا جامعة املنصورة ؟ملاذا جامعة املنصورة ؟

جامعة املنصورة م  اجلامعال املتصدرة يف إحصا يال الرتتيب احمللى ملالدمللي 

 ( :5105)إحصا يال عا  

  ملفمننًا لننن   اليفالننث علننى اجلامعننال املصننرية    الرتتيننب International 

Colleges & Universities 

      الرتتيب اليفالث عشر على جامعال قنارة نفريمينا ملفمنًا لننInternational 

Colleges & Universities 

 " : جامعة عاملية 011ضم  نفضأ  69نة جامعة املنصورة حتتأ املهلانالتاميز" 

 نهنئكم باختياركم جامعة املنصورة للدراسة بها

  ة الرتبية ؟ة الرتبية ؟ــــاذا كلياذا كليــــــململ

نبذة عن كلية الرتبية نبذة عن كلية الرتبية      

   باسنن  كليننة املعلمننني 0696لسنننة  0111ننشننئب بننالمرار اجلموننوره رقنن  

نصبوب إحدى كليال جامعة شرل    0695مليف عا   ، معة الماهرةملكانب تتبع جا

ملبصندملر المنرار بتعنديأ مسنمى      96الدلتا الف ننشئب لوجب المرار اجلمووره رق  

  عدل مسنمى الهللينة إىل كلينة الرتبينة     0691اجلامعة إىل جامعة املنصورة عا  

عنند تمناطع   ملكانب تشغأ مبنى مدرسة املنصنورة اليفانوينة للبننني ملالنذه يمنع      

  ملضنع حجنر األسنا     0611مليف عنا    ، شارعي اجلالء ملنمحند مناهر حبني اليفانوينة    

للمبننننى اجلديننند للهللينننة لتنضننن  إىل منظومنننة كلينننال اجلامعنننة بننناحلر   

  قا  السنيد األسنتاج الدكتورمحنمحند نمنني محنزة ر ني        0669مليف عا   ، اجلامعي

فيننه يف العننا  اجلننامعي اجلامعننة ملقتئننذف بافتتننا  مبنننى الهلليننة لتبنندن الدراسننة   

مدرجي مبنى يشمأ   هما : 5119  ، ث  مت إنشاء مبنيني جديدي  يف عا  0662مح0669

ملالصنالة الرياضنية ملالعديند من  املهلاتنب      سنيد خنري اهلل   مح ن.دمحلبيب النجيوي ملن.د

داره، كما مت إنشاء مبنى جديد هنو منبين   اإلن ملاملبين   اإلدارية ململحدة ضمان اجلودة

ن.د. السيد نمحد عبد اصالق  يف فرتةملمت تطويره    5111  املصغر عا  معامأ التدري

  .ن.د. عبد السال  مصطاى عبد السال  عميد الهللية ملر ي  اجلامعة ، 

http://www.4icu.org/
http://www.4icu.org/
http://www.4icu.org/
http://www.4icu.org/topAfrica/
http://www.4icu.org/topAfrica/
http://www.4icu.org/topAfrica/
http://www.mans.edu.eg/mans-news/773-the-2012
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عميد الهللية بإنشاء عبد السال  مصطاى عبد السال  كما قا  نيضًا ن.د. 

امنأ تندري    املهلتبة اإللهلرتملنية لطالب الدراسال العليا ، ملتطوير ملحتنديث مع 

( بالندملر   512ملإنشاء معمأ اإلحصاء ) ل ، ( ملاألحياء العلو  ) الايزياء ، ملالهليمياء ، 

 اليفاني ملتزملينده بنالتجويزال ملنجونزة الهلمبينوتر ملخطنوت الننب ملنجونزة العنرض        

 Data Show . ملالصوتيال 
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  ة الكليةة الكليةــــــرؤيرؤي   

 مهلاننة  ملتبنوء  ملالتمينز  اجلودة حتميق إىل باملنصورة الرتبية كلية تسعى

 ملالنتعل   للتعلني   متميزة بيئة بتوفري ملجلك اجلامعي، التعلي  خريطة على مرموقة

 .االعتماد على للوصول يتهلوا لا ملاجملتمع اجلامعة ملخدمة الرتبوه ملالبوث

  رسالة الكليةرسالة الكلية      
         إعداد معلمي التعلني  قبنأ اجلنامعي املنتمنني برسنالتو  ملالمنادري  علنى

 يف سول العمأ ملتدريبو ، ملاملنافسة اإلبدا 

   إعداد الباحيفني المادري  على تطوير املعرفة ملتوظياوا يف حأ املشنهلالل

الرتبوية ملاجملتمعية ، ملتوفري اصدمال ملاالستشارال الانية املتخصصنة من    

 خالل املراكز ملالوحدال جال الطابع اصاص بالهللية.

  سرتاجتية للكلية سرتاجتية للكلية األهداف االاألهداف اال  
 اد املعل  م  خالل بنرامج جال جنودة عالينة يف تتلن      االرتماء بعملية إعد

  .ختصصال التعلي  العا  م  الرملضة حتى التعلي  اليفانوه

      مواكبة التطورال التهلنولوجية ملتوظياوا يف تتل  جمناالل تهلنوي

املعلنن  ملجلننك بالتوسننع يف التعلنني  اإللهلرتملننني ملالشننبهلال التعليميننة  

  .األسئلةملاملعامأ االفرتاضية، ملتوفري بنوك  

  تنميننة قنندرال نعضنناء هيئننة التنندري  ملالميننادال األكادمييننة ملاإلداريننة

ملتشجيعو  علي اكتساب املوارال التهلنولوجية ملالانية ملإجنادة اللغنال   

األجنبيننة بغننرض الوصننول إلنني مسننتويال نداء متميننزة سننوف تنننعهل    

 بالضرملرة علي مستوه اصريج
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 لرتبوية النف تننتج معرفنة تربوينة     تطوير الدراسال العليا ملالميا  بالبوو  ا

متطورة ملتوظياوا يف معاجلة المضايا ملاملشهلالل احلميمية الف يواجووا 

  .التعلي  خاصة ملالنظا  الرتبوه عامة

     تنندعي  ماوننو  املشنناركة اجملتمعيننة ملعمنند االتااقننال ملبرملتوكننوالل

ملجلنك   التعاملن بني الهللية ملمتسسنال المطنا  اصناص ملاجملتمنع املندني      

دف تنويع مصادر التمويأ ملمساعدة خرجيني الهللينة يف إجيناد فنرص     بو

  .عمأ مناسبة

  السعي إلجياد جواز إداره ك ء ملفعال يواكب عصر املعلوماتية ملمعايري

  . اجلودة

         العمأ على إجيناد للينة متهلاملنة للمراجعنة الداخلينة ملالتميني  النذاتي

األداء  ودة مستوى املستمر، ملحتديد االحتياجال الالزمة لضمان ملتوكيد ج

خدمة اجملتمع( مويدًا للوصول علني   –حبث  –يف تتل  اجملاالل ) تعلي  

 .االعتماد
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 مباني كلية الرتبية باملنصورةمباني كلية الرتبية باملنصورة  
  املبنى األول )املبين الرئيسي(املبنى األول )املبين الرئيسي(

 مليتهلون م  ثالثة نجنوة :

 :اجلناح الشمالي

عربية ملالدراسنال  مليض  نقسا  : عل  النا  الرتبوه ن نصول الرتبية ن اللغة ال   

السنيمنار  افة إىل املندرجال ملقاعنال الندر  مل   اإلسالمية ن املواد االجتماعينة ، باإلضن   

العلو  ) الايزياء ملالهليمياء تدري  ملقاعة املتمرال  ملمعامأ عل  النا  ملمعامأ 

ملالبيولننوجي ( ملغننرف السننادة نعضنناء هيئننة التنندري  لةقسننا  املننذكورة ملغننرف  

، ململحننندة التعلننني  اإللهلرتملنننني ، ملإدارة  كنننامال الهلننننرتملالل ملتشنننغأ دملرا 

 اصرجيني .

 اجلناح اجلنوبي:

اللغننال  -مليضنن  نقسننا  : املننناهج ملطننرل التنندري  ن تهلنولوجيننا التعلنني     

ملقاعننة سننيمنار قسنن  املننناهج ،  األجنبيننة، باإلضننافة إىل املنندرجال ملقاعننال النندر 

 معمننأ اإلحصنناء ململمعامننأ تهلنولوجيننا التعلنني  ملمعامننأ الهلمبيننوتر ملاللغننال  

ملغنرف السنادة نعضناء هيئنة التندري       ( ، ملقاعة التندريب ، ملقاعنة حبنث ،     512) ل 

لةقسا  املذكورة ، ملكذا مهلتبة الهللية بالدملر األرضي ملتشنغأ دملرا كنامال    

 ملالعيادة الطبية ، ملعيادة االسنان ، ملالصيدلية .

 اجلناح األوسط:

يند الهللينة ملجملن     عم محمليض  املندخأ الر يسني للهللينة ملمهلتنب ن.د    

الهللية ملمهلاتب السادة  ن.دمح ملكالء الهللية ملكنذلك مهلاتنب سنهلرتارية    

العميد ملالوكالء ملكذلك معامأ اللغة اإلجنليزية ملالهلمبيوتر لطنالب مرحلنة   

الليسان  ملالبهلنالوريو  باإلضنافة إىل غنرف للسنادة نعضناء هيئنة التندري  ،        

ا ندسية ، ملاصزيننة الر يسنية   ملكذلك صاالل امتوانال ملقاعال للدر ، ملاإلدارة 

، ملمهلتنب  ملمهلتب اجلداملل ملسننرتال الهللينة ، ملغرفنة األمن  ، ملغرفنة املعناملن        
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ململحدة التدريب ملالتنمية البشرية ، ململحندة  ملمهلتب نفراد األم  ، العالقال العامة ، 

 .ملمركز اإلرشاد الناسي ، إدارة األزمال ملالهلوار  ، ملمهلتب اإلحصاء 

  انيانيــــالثالث  ىىــــاملبناملبن

 ملحندة  يضن   كمنا  ،  النجيوني  لبينب مح د.ن ، اهلل خري سيدمحد.ن مدرجي مليض 

 رعاينة  إدارة ننن  العلينا  الدراسنال  إدارة ننن  األطاال رياض مهلاتب نن اجلودة ضمان

 صنالة مل - الوافندي   رعاينة  ملمهلتنب  نن اجلامعي الهلتاب ملنشر دع  جواز - الطالب

 .ملمهلتب متابعة اصرجيني  - لعابن

  املبنى الثالثاملبنى الثالث

مهلتب السيد مح مدير عا  الهللينة ، كمنا    ، ض  اجلواز اإلداره للهلليةملي

، ملإدارة العالقنال اليفمافينة ، ملإدارة   يض  إدارة شئون الدراسة ملاالمتوانال ملنقساموا 

باإلضنافة إىل   ، اصزيننة الارعينة   ،إدارة املشنرتيال ملاملخنازن   ملاحلسابال ملاملوازنة ، 

 مسجد الهللية .

  املبنى الرابعاملبنى الرابع

  عامأ التدري  املصغر ، ملاملخازن ، مل الورش ا ندسية .ممليض  
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 تقرير شامل عن التكنولوجيا اخلاصة بالعملية التعليمية بالكلية  

 خطوط النت بالكلية -أواًل:

 -:ي( خط نب موزعة كالتال111عدد )ي بإمجال

 . ( خط نب92نعضاء هيئة التدري  عدد ) -0

 . ( خط نب22املعامأ عدد) -5
 . ( خط نب01ملالل عدد)الهلنرت -1
 . ( خط نب19املهلتبة عدد ) -9
 . ( خط نب02املدرجال ملالماعال ) -2
 . ( خط نب052اإلدارال عدد ) -9
 . ( خط نب01األم  ملالبصمة عدد) -9
 . ( خط نب55الوحدال جال الطابع اصاص عدد ) -1
 . خط نب (50السويتشال الارعية عدد) -6

 يةبالكل (Data Show)عرض البيانات أجهزة  -ثانيًا :

 -( جواز موزعة كالتالي :92بإمجالي عدد )

 . جواز داتا شو بالهلابالل ملاحلامأ (01املدرجال عدد ) -0

 . ( جواز19الماعال عدد ) -5

 .  ( جواز51املعامأ عدد ) -1

 . ( جواز9) قاعال املتمرال ململرش العمأ ملالسيمنارال عدد -9

 . ( جواز9مصادر التعل  عدد) -2

 شاشات البالزما بالكلية -ثالثًا :

 -: ي( شاشال موزعة كالتال1عدد ) يبإمجال

 . ( شاشة0شاشة نم  الهللية باملدخأ الر يسي عدد ) -0

 .نما  األسانسري  ( شاشة5مدخأ الهللية عدد) -5
 . ( شاشة0جمل  الهللية عدد) -1
 . طة بهلامريال الهلليةب( شاشة مرت0مهلتب عميد الهللية عدد) -9
 . ة( شاش0ملالسادة الوكالء عدد) ن.د. عميد الهللية مدخأ  -2
 . ( شاشة5مدرج خري اهلل عدد ) -9
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 األجهزة الصوتية بالكلية  -رابعًا :

 -: ي( ماكينة نمبلااير مزملدة لايهلال موزعة كالتال21عدد ) يبإمجال

 . ( نمبلااير09) املدرجال  عدد -0

   .( نمبلااير  52الماعال عدد ) -5
 . (1) ملرش العمأ ملقاعال املتمرال عدد -1

 مبعامل تدريس العلوم ومعمل اإلحصاء أجهزة الكمبيوتر  -: خامسًا

لعامننأ تنندري   (LCD)جونناز كمبيننوتر ملشاشننال  ( 91)  إمجننالي عننددب

جوناز كمبينوتر بشاشنة    ( جوناز الب تنوب لعمنأ اإلحصناء        01العلو ، ملعندد )  

(LCD) . 

  الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر مبعامل  -: سادسًا

بيفالثنننة معامنننأ  ( جوننناز كمبينننوتر لشنننتمالته  051مجنننالي عننندد ) بإ

 للهلمبيوتر.
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  نبذة عن مكتب الوافديننبذة عن مكتب الوافدين   

  ة :ة :ــــــرؤيرؤيــــالال

تنمية ملتأكيد ملزيادة فاعلية دملر كلية الرتبية جبامعة املنصنورة ملزينادة   

قدرتوا التنافسية بينوا ملبني الهلليال املناظرة حمليا ملعربيا ملدملليا مل زيادة عوامأ 

تل  اصدمال ملاألنشطة  للطالب اجلذب الف تتمتع بوا الهللية م  خالل تمدي  ت

 الوافدي  مل كذلك االرتماء لسنتوى عضنو هيئنة التندري  مل الطنالب ملا يهلنأ      

 . اإلداره بوا

  رسالة املكتب :رسالة املكتب :

دع  الطنالب الوافندي  من  الندملل العربينة ملاإلسنالمية ملغريهنا يف اجملناالل         

دينة  املختلاة دملن اكتاناء باجلاننب العلمني األكنادميي فمنط بنأ ملاجلواننب املا       

ملالصوية ملالناسية ملاالجتماعية ملاليفمافية ملالرتفيوية ملكذا دعن  سنبأ التعناملن    

ملاالتصال بني كلية الرتبية  ملاملتسسال األكادميية املختلاة على مستوى العامل.

  ب :ب :ــــداف املكتداف املكتــــأهأه

يودف املهلتب إىل ملضع نهداف ملسياسال متهلاملة لدع  ملرعاينة  الطنالب   

ملإعانة الطالب ملتذليأ الصنعاب  ن  ملجلنك من  خنالل        الوافدي  يف جماالل عديدة

 : سرتاتيجية اآلتيةالاألهداف ا

 . تيسري ملمتابعة إجراءال قيد الطالب ملتسجيلو  ملخترجو  م  الهللية 

 : رعاية الطالب الوافدي  ملجلك بتمدي 

  األكادميي  الدع . 

 . الدع  الصوي ملالناسي ملاالجتماعي 

 . الدع  اليفمايف ملالرياضي ملالرتفيوي 
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  ةةــــــام الكليام الكليــــــأقسأقس    

  قسم أصول الرتبية:قسم أصول الرتبية: 
ر ي  المس  :

 مهين حممد إبراهيم غنايمأ. د/ 

 
  ::سسييقسم املناهج وطرق التدرقسم املناهج وطرق التدر

 ر ي  المس  :
 أ.د/ إميان حممد البشبيشى

    ::                  قسم علم النفس الرتبويقسم علم النفس الرتبوي 
 ر ي  المس  :

  ييوسف جالل يوسف أبو املعاطأ. د/ 

  قسم تكنولوجيا التعليم : قسم تكنولوجيا التعليم :  
 ر ي  المس  :

 أ.د/ عبد العزيز طلبه عبد احلميد

  قسم الصحة النفسية :قسم الصحة النفسية : 
 ر ي  المس  :

 مد زيدانعصام حمد/ م.أ.

    قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية :قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية : 
 ر ي  المس  :

 حممـــد السيــد موســـى/ دأ.

 
  قسم اللغات األجنبية : قسم اللغات األجنبية : 

 املشرف على المس  : 

أ. د/ عبد السالم مصطفي عبد السالم 
 

  قسم الدراسات االجتماعية :قسم الدراسات االجتماعية : 
 :  المس  ر ي 

 يم أ.د/ حممد سامل إبراه

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


- 21 - 
 

   مراكز ووحدات بالكلية مراكز ووحدات بالكلية  
 وحدة التعليم االلكرتوني  : 

  عبد السميع رزل حممد/ د مدير الوحدة : ن.

  : وحدة ضمان اجلودة وتقييم األداء 

 إمساعيأ حممد إمساعيأدمح : ن. .مدير الوحدة 

 نا ب مدير الوحدة : د مح إيواب نمحد تتار

 : مركز اإلرشاد النفسي 

 مدير املركز : ن. . دمح عصا  حممد زيدان

  مركز اخلدمة العامة بالكلية:  

 مدير املركز : ن.دمح ..........................

 وحدة التدريب والتنمية البشرية : 

 .....................مدير الوحدة : ن.دمح .....

 وحدة إدارة األزمات والكوارث : 

 مدير الوحدة : ن.دمح ..........................

 الكليـــة مـــع مشـــروإل البيـــث اإلجرائـــي نســـ  م(Action Research)  مـــع اجلامعـــة

 األمريكية :

 .دمح علي عبد السميع قورة ن

   تستضيفها الكلية تستضيفها الكلية مراكز مراكز  
  : مركز القيم واالنتماء الوطين 

 مدير املركز : ن.دمح عبد الودملد حممود مهلرمل  

  : مركز تكنولوجيا التعليم 

  الشرقامله ى مصطامجال د مح  .مدير املركز : ن.

http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=26603011203251&Lang=A
http://srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV.py?DrID=26603011203251&Lang=A
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  : مركز اخلدمة العامة باجلامعة 

 مدير املركز : د.مح رجب سلي  علي عبد ربه 

  : مركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

 د. مح حممد السيد الزيينمدير املركز : 

  : مركز تعليم اللغة االجنليزية لألغراض اخلاصة 

 دمح علي حممد علي مصطاى ن. .مدير املركز : 

  يات تستضيفها الكلية يات تستضيفها الكلية كلكل    
 . كلية رياض األطفال 
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  الدرجات العلمية التي متنحها الكليةالدرجات العلمية التي متنحها الكلية    

  ::األوىلاألوىليف مرحلة الدراسة اجلامعية يف مرحلة الدراسة اجلامعية   

 . درجة البهلالوريو  يف العلو  الرتبية 

 . درجة الليسان  يف اآلداب ملالرتبية 

 . درجة البهلالوريو  يف التعلي  االبتدا ي 

 ي .درجة الليسان  يف التعلي  االبتدا  

  ::  يف مرحلة الدراسات العليايف مرحلة الدراسات العليا  

   اصاصة (  –املونية   –درجة الدبلو  يف الرتبية ) العامة . 

 درجة املاجستري يف الرتبية . 

 درجة الدكتوراه يف الرتبية . 

  إحصائية عدد الطالب الوافدينإحصائية عدد الطالب الوافدين
  مبرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليامبرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا

  11211244//11211222  ، ،   11221122//11211121، ،   11211121//11221122  األعوام اجلامعيةاألعوام اجلامعيةخالل خالل 

 ةــــاملرحل
 ددــــلعا

1122/1121 1121/1122 1122/1124 
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  املرحلة اجلامعية األوىلاملرحلة اجلامعية األوىل    

  : :   األوىلاألوىل  اجلامعيةاجلامعية  املرحلةاملرحلة  يفيف  الوافدينالوافدين  الطالبالطالب  قبولقبول  شروطشروط

 بالماهرة للوافدي  العامة لإلدارة الرمسي املوقع خالل م  مركزيا التمدي 

 :  التالي الرابط على لكبذ اصاصة االستمارة استيااء بعد

index.jsp/Wafdeen/services-E/casm.edu.eg-www.mohe//http:

 (  11559691156( ، )11559629916هات) 

   00990رمز بريده  

  : ش المصر العيين ، الماهرة ، مصر  5العنوان 

  التمدي  يف يوليو مليستمر ملدة شوري  يبدن 

  الرسوم الدراسية :الرسوم الدراسية :

 :  السنة األوىل

 . ج إسرتليين(0111ج إسرتليين(   رسو  دراسية )0111رس  قيد ملرة ملاحدة )

 السنوات التالية  : 

 لهلأ سنة م  سنوال الدراسة . ج إسرتليين (0111رسو  دراسية )

http://www.mohe-casm.edu.eg/E-services/Wafdeen/index.jsp
http://www.mohe-casm.edu.eg/E-services/Wafdeen/index.jsp
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  مرحلة الدراسات العليامرحلة الدراسات العليا    

  ::  الوافدينالوافدين  للطالبللطالب  الرتبيةالرتبية  يفيف  العامةالعامة  بالدبلومبالدبلوم  تياقتياقااللاالل  شروطشروط  

ى عل حاصال يهلون نن الرتبية يف العامة بالدبلو  الطالب لميد يشرتت

 درجة على نمل بوا املعرتف اجلامعال إحدى م  البهلالوريو  نمل الليسان  درجة

)ملمدة الدراسة فيوا سنة دراسية على فصلني .  به معرتف علمي معود م  معادلة

 اسيني ( . در

( 210صدر قرار اجملل  األعلى للجامعال املصرية جبلسته رق  ) ملووظة :

  بشأن املوافمة على قبول الطالب الوافدي  ملاملصريني احلاصلني 5105مح00مح01بتاريخ 

لدراسال العليا باجلامعال املصرية بشرت دراسة بالتسجيأ ل " ممبول" على تمدير 

  العلمي مليعتمدها جمل  الهللية مليمرها جمل  بعض املواد الف يمرتحوا المس

اجلامعة على نن يت  إجراء تنسيق داخلي بني الطالب املتمدمني مللا يتاق مع 

 الطاقة االستيعابية للهلليال .

  ::الرتبيةالرتبية  يفيف  العامةالعامة  بالدبلومبالدبلوم  لاللتياقلاللتياق  املطلوبةاملطلوبة  املستنداتاملستندات

 اصارجية م  موثمة عليوا احلاصأ الشوادال مجيع . 

 ملجلنك  العربينة  مصر مجوورية خارج م  عليوا احلاصأ ادالالشو معادلة 

 . بالماهرة للجامعال األعلى اجملل  م 

 موثمة السار جواز صورة . 

 شخصية صور 9 + امليالد شوادة . 

 الطالب لعرفة مة األم  استمارال . 

 التمويأ جبوة الطالب  ا التابع الساارة م  خطاب . 
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    ::  الدراسيةالدراسية  الرسومالرسوم

 0511 رسنو   إسنرتليين  جنينة  0111 + منرة  ألملل قيند  رسن   إسرتليين  ةجني 

 رسنو   مصنره  جنينة   999752 + ملافدي  رسو  مصره جنية 91 + دراسية

 .  دراسي عا  كأ دراسية

 عا  كأ م  6مح02 حتى 1مح02 م  اعتبارا التمدي  ميعاد . 

 كافينة  بانرتة  امليعناد  قبنأ  التمدي  يهلون الوافدي  للطالب بالنسبة 

 . األم  إجراءال ملاستهلمال املطلوبة األملرال ستيااءال ملجلك

   ::  الوافدينالوافدين  للطالبللطالب  الرتبيةالرتبية  يفيف  املهنيةاملهنية  بالدبلومبالدبلوم  االلتياقااللتياق  شروطشروط

 حاصال يهلون نن الرتبية يف املونية بالدبلو  الطالب لميد يشرتت

 العا  الدبلو  نمل ملتربية علو  بهلالوريو  نمل ملتربية لداب ليسان  علي

 . محمحجيد ع  يمأ ال عا  بتمدير الرتبية يف

 )ملمدة الدراسة فيوا سنة دراسية على فصلني دراسيني ( .

( 210صدر قرار اجملل  األعلى للجامعال املصرية جبلسته رق  ) ملووظة :

  بشأن املوافمة على قبول الطالب الوافدي  ملاملصريني احلاصلني 5105مح00مح01بتاريخ 

يا باجلامعال املصرية بشرت دراسة لدراسال العلبالتسجيأ ل " ممبول" على تمدير 

بعض املواد الف يمرتحوا المس  العلمي مليعتمدها جمل  الهللية مليمرها جمل  

اجلامعة على نن يت  إجراء تنسيق داخلي بني الطالب املتمدمني مللا يتاق مع 

 الطاقة االستيعابية للهلليال .

  ::ةةالرتبيالرتبي  يفيف  املهنيةاملهنية  بالدبلومبالدبلوم  لاللتياقلاللتياق  املطلوبةاملطلوبة  املستنداتاملستندات

 اصارجية م  موثمة عليوا احلاصأ الشوادال مجيع . 

 ملجلنك  العربينة  مصنر  مجوورية خارج م  عليوا احلاصأ الشوادال معادلة 

 .  بالماهرة للجامعال األعلى اجملل  م 

 موثمة السار جواز صورة  . 

 شخصية صور 9 + امليالد شوادة  . 

 الطالب لعرفة مة األم  استمارال  . 
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    ::  يةيةالدراسالدراس  الرسومالرسوم

 رسو  إسرتليين جنية 0111 + مرة ألملل قيد رس  إسرتليين  جنية 0511

 دراسية رسو  مصره جنية 999752 + ملافدي  رسو  مصره جنية 91 + دراسية

 . راسيد عا  كأ

 كافية بارتة امليعاد قبأ التمدي  يهلون الوافدي  للطالب بالنسبة

 . األم  لإجراءا ملاستهلمال املطلوبة األملرال الستيااء ملجلك

  ::  الوافدينالوافدين  للطالبللطالب  الرتبيةالرتبية  يفيف  اخلاصةاخلاصة  بالدبلومبالدبلوم  االلتياقااللتياق  شروطشروط

 علي حاصال يهلون نن الرتبية يف اصاصة بالدبلو  الطالب لميد يشرتت

 الرتبية يف العا  الدبلو  نمل ملتربية علو  بهلالوريو  نمل ملتربية لداب ليسان 

 . محمحجيد ع  يمأ ال عا  بتمدير

 دراسية على فصلني دراسيني ( .)ملمدة الدراسة فيوا سنة 

( 210صدر قرار اجملل  األعلى للجامعال املصرية جبلسته رق  ) ملووظة :

  بشأن املوافمة على قبول الطالب الوافدي  ملاملصريني احلاصلني 5105مح00مح01بتاريخ 

لدراسال العليا باجلامعال املصرية بشرت دراسة بالتسجيأ ل " ممبول" على تمدير 

الف يمرتحوا المس  العلمي مليعتمدها جمل  الهللية مليمرها جمل   بعض املواد

اجلامعة على نن يت  إجراء تنسيق داخلي بني الطالب املتمدمني مللا يتاق مع 

  الطاقة االستيعابية للهلليال .

  ::الرتبيةالرتبية  يفيف  اخلاصةاخلاصة  بالدبلومبالدبلوم  لاللتياقلاللتياق  املطلوبةاملطلوبة  املستنداتاملستندات

 رجيةاصا م  موثمة عليوا احلاصأ الشوادال مجيع . 

 ملجلنك  العربينة  مصر مجوورية خارج م  عليوا احلاصأ الشوادال معادلة 

 . بالماهرة للجامعال األعلى اجملل  م 

 موثمة السار جواز صورة . 

 شخصية صور 9 + امليالد شوادة . 

 الطالب لعرفة مة األم  استمارال . 
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    ::  الدراسيةالدراسية  الرسومالرسوم

 دراسية رسو  إسرتليين جنية 0111 + مرة ألملل قيد رس  إسرتليين جنية 0511

 عا  كأ دراسية رسو  مصره جنية 999752 + ملافدي  رسو  مصره جنية 91 +

 . دراسي

 كافية بارتة امليعاد قبأ التمدي  يهلون الوافدي  للطالب بالنسبة 

 .  األم  إجراءال ملاستهلمال املطلوبة األملرال الستيااء ملجلك

  ::  الوافدينالوافدين  للطالبللطالب  والدكتوراهوالدكتوراه  املاجسترياملاجستري  لدرجيتلدرجيت  التقديمالتقديم  ومواعيدومواعيد  شروطشروط

  : الرتبية يف املاجستري لدرجة التقديم شروط : أوال

 جيد عا  بتمدير الرتبية يف اصاصة الدبلو  علي حاصال يهلون نن// . 

 الرتبية يف املاجستري لدرجة للتمدي  املطلوبة املستندال : 

 اصارجية م  موثمة عليوا احلاصأ الشوادال مجيع . 

 ملجلنك  العربينة  مصر مجوورية خارج م  عليوا احلاصأ شوادالال معادلة 

 . بالماهرة للجامعال األعلى اجملل  م 

 موثمة السار جواز صورة . 

 شخصية صور 9 + امليالد شوادة . 

 الطالب لعرفة مة األم  استمارال 

 العلن   منع  األمن   إجراءال إلما  كافية بارتة املوعد قبأ التمدي  جيب 

 .عا  كأ م  ملفرباير نكتوبر شوره يف العا  يف مرتني دي التم موعد بأن

( 210صدر قرار اجملل  األعلى للجامعال املصرية جبلسته رق  ) ملووظة :

  بشأن املوافمة على قبول الطالب الوافدي  ملاملصريني احلاصلني 5105مح00مح01بتاريخ 

ية بشرت دراسة لدراسال العليا باجلامعال املصربالتسجيأ ل " ممبول" على تمدير 

بعض املواد الف يمرتحوا المس  العلمي مليعتمدها جمل  الهللية مليمرها جمل  

اجلامعة على نن يت  إجراء تنسيق داخلي بني الطالب املتمدمني مللا يتاق مع 

 الطاقة االستيعابية للهلليال .
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    ::    الدراسيةالدراسية  الرسومالرسوم  

 دراسية رسو  رتليينإس جنية 0111 + مرة ألملل قيد رس  إسرتليين جنية 0511

 عا  كأ دراسية رسو  مصره جنية  199752 + ملافدي  رسو  مصره جنية 91 +

 .  دراسي

  : :   املناقشةاملناقشة  شروطشروط  منمن

 التوياأ شوادتي علي حاصال يهلون نن ،ICDL    حهلومينة  جونة  من 

 . معتمدة

 املناقشة قبأ بالال وة املذكورة الدراسية املمررال الطالب جيتاز نن . 

  ::  الرتبيةالرتبية  يفيف  الفلسفةالفلسفة  دكتوراهدكتوراه  لدرجةلدرجة  التقديمالتقديم  ططشروشرو    ::ثانيًاثانيًا

 ىعل جدًا جيد عا  بتمدير الرتبية يف املاجستري علي حاصال يهلون نن

 .  األقأ

  ::  الرتبيةالرتبية  يفيف  الفلسفةالفلسفة  دكتوراهدكتوراه  لدرجةلدرجة  للتقديمللتقديم  املطلوبةاملطلوبة  املستنداتاملستندات

 اصارجية م  موثمة عليوا احلاصأ الشوادال مجيع . 

 ملجلنك  العربينة  مصر مجوورية خارج  م عليوا احلاصأ الشوادال معادلة 

 . بالماهرة للجامعال األعلى اجملل  م 

 موثمة السار جواز صورة . 

 شخصية صور 9 + امليالد شوادة . 

 الطالب لعرفة مة األم  استمارال . 

    ::  الدراسيةالدراسية  الرسومالرسوم  

 دراسية رسو  إسرتليين جنية 5111 + مرة ألملل قيد رس  إسرتليين جنية 0511

 عا  كأ دراسية رسو  مصره جنية 0099752 + ملافدي  رسو  مصره ةجني 91 +

 . دراسي
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  ::  مليوظةمليوظة

 الدكتوراه لدرجة الميد لمبول ملحتريره شاوه امتوان يعمد . 

 محمحجيد تمدير ع  األملل اجلامعي املتهأ تمدير يمأ نال جيب . 

  العلن   منع  األم  إجراءال إلما  كافية بارتة املوعد قبأ التمدي  جيب 

 نكتنوبر  شنوره  يف العنا   يف منرتني  التمدي  موعد بأن التمدي  موعد بأن

   .عا كأ م  ير ملفريا

       (  بتناريخ  210صدر قرار اجمللن  األعلنى للجامعنال املصنرية جبلسنته رقن )

  بشأن املوافمة على قبول الطالب الوافدي  ملاملصريني احلاصلني 5105مح00مح01

ليا باجلامعال املصرية بشرت لدراسال العبالتسجيأ ل " ممبول" على تمدير 

دراسة بعض املواد الف يمرتحوا المس  العلمي مليعتمدها جملن  الهللينة   

مليمرها جمل  اجلامعنة علنى نن ينت  إجنراء تنسنيق داخلني بنني الطنالب         

 املتمدمني مللا يتاق مع الطاقة االستيعابية للهلليال .

  : :   املناقشةاملناقشة  شروطشروط  ننمم

 التوياأ شوادتي علي حاصال يهلون نن ،ICDL    حهلومينة  جونة  من 

 . معتمدة

 املناقشة قبأ بالال وة املذكورة الدراسية املمررال الطالب جيتاز نن . 
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  بيانات االتصالبيانات االتصال    
 مصر -جامعة املنصورة  -كلية الرتبية  -شار  جيوان  : ديــــوان الربيـــــــــــالعن 

 : فــاتـــــــــــــــــــــــــــــــاهل
   5 121 5599125:   عميد الهللية ن.دمح مهلتب

  5 121 5599112:  سنرتال الهللية

  5 121 5596696 : ســــاكــــــــــــــــــــــــــــــالف

 : يـــــد اإلليكرتونــــالربي
edufac@mans.edu.eg 

facedum@mans.edu.eg 

 http://www.mans.edu.eg/facedum/arabic : يــــع اإللكرتونــــــــاملوق

  أرقام  تليفونات تهمكأرقام  تليفونات تهمك    
  5( 121) 5111910 /  5( 121) 5169122 /  5( 121) 5169129 : ةـــــــامعـــــــــــــــــإدارة اجل

 019داخلي  / 0991الربط  /  5( 121) 5190699 :مكتب الوافدين باجلامعة

  5( 121) 5599569 :ة ــــة األوليمبيـــــــــالقري

  5( 121) 5599100 :امعة ــــــــى اجلـــــــمستشف

  5( 121) 55 92995مح    5592991مح   5511299   55011291 : وارئـــــــــالط مستشفـــــى

 (121) 5591951 : ةـــــــــالطلب ــــــــىمستشف

  خدمات  عاجلةخدمات  عاجلة   
 211شرطة جندة السياحة :  211شرطة النجدة : 

 211طوارئ الغاز :  212اإلسعاف : 

 221قطاإل مصلية األمن العام :  211استعالمات وزارة الداخلية : 

 222ملعرفة قيمة فاتورة التليفون :  241دليل أرقام التليفون : 

  5( 121)  5591691مح    5599019مح 5591915مح   5506691مح  161191111   مصر للطريان املنصورة :

  5   15مح9121591استعالمات مصر للطريان :   
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  ةةــــــالكليالكلي  انيانيــــــملبملبور ور ــــصص    
 

  مبنى التدري  املصغرمبنى التدري  املصغر  كلينننة الرتبينننننةكلينننة الرتبينننننة

  مدخأ الهلليةمدخأ الهللية  مدرج النجيويمدرج النجيوي

  مسجد الهلليةمسجد الهللية  اإلدارهاإلدارهمبنى اجلواز مبنى اجلواز 

  فننننناء الهلليةفننننناء الهللية  الساحة اصارجية للهلليةالساحة اصارجية للهللية


