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 ةـكلم

 السالم عبد مصطفي السالم عبد/ الدكتور األستاذ السيد

 الكلية دــــعمي
  

 املعاونة واهليئةالسادة الزمالء والزميالت .... أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة املنصورة –السادة املعلمني خرجيي كلية الرتبية 

 ا األعزاء طالح الكليةأبناءن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تقوم كلية الرتبية على إعداد معلمي املستقبل يف خمتلا  التخصصاات الاو جتاجهاا     

وزارة الرتبية والتعليم واملدارس الدولية، كما تقاوم علاى إعاداد جيال مان البااحثني يف جمااالت        

 ناه  وطر  التدريس وتكنولوجيا التعليم.أصول الرتبية وعلم النفس والصحة النفسية وامل

ويسعدني أن أقدم هلذا الدليل الذي يتضمن معلومات حول اهليكل التنظيماي للكلياة   

وأقسامها العلمية وختصصااتها والوحادات واملراكاز ذات الطاابع اخلااص والعدياد مان االنشاطة         

 واإلجنازات.

وس والليساانس ومرحلاة   كما يتضمن أعاداد املقيادين للطاالح يف مرحلاة البكاالوري     

وبيااان بأعضاااء هيئااة التاادريس وكااذل  بيااان  2113/2112الدراسااات العليااا يف العااام اجلااامعي 

 .  لوظيفية للعاملني بالكليةبالدرجات ا

رئايس  السايد أمحاد عباد اخلاالق     وال يفوتين أن أقدم خالص الشكر والتقدير للسيد أ.د/ 

أول الاوزارة أماني عاام اجلامعاة علاى جهاودهم        اجلامعة والسادة النواح والسايد األساتاذ/وكيل  

 احلثيثة ودعمهم املستمر ماديا ومعنويا للكلية.

كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير للسيد األستاذ/وكيل أول وزارة الرتبية والتعلايم  

بالدقهلية ونقيب املعلمني والسادة/مديري إدارات التعليم بالدقهلية وجملالس أمناء املدارس اخلاصة 

والدولية وخنص أ.د. حممد ربيع ناصر رئيس جملس أمناء أكادميية وجامعة الادلتا علاى حسان    

التعاون وتبادل اآلراء واخلربات مبا يعود بالفائدة على السادة املعلماني يف أثنااء اخلدماة وأبناءناا     

 طالح الكلية.   

 السداد,,,وألبناءنا الطالب بالتوفيق و وللخريجينمع أطيب تمنياتي ألسرة الكلية 

 د الكليةـــعمي                                                                                          

 أ.د/ عبد السالم مصطفى عبد السالم                                                    
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 2013/2014لعام اجلامعي ل جملس الكلية تشكيل
 عبدالسالم مصطفى عبدالسالم

 أوال :أعضاء من  الداخل:

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .د. محمد إبراهيم عطوة مجاهدأ  1

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أ.د. بدران عبد الحميد حسن محمد   2

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجدي صالح طه المهديأ.د.   3

 رئيس مجلس قسم أصول التربية إبراهيم غنايممهنى محمد أ.د.   4

 التربويرئيس مجلس قسم علم النفس  المعاطيأ.د. يوسف جالل يوسف أبو   5

 رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس إيمان محمد علي البشبيشيأ.د.   6

 رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليمقائم بعمل  أ.د. عبد العزيز طلبة عبد الحميد  7

 قائم بعمل رئيس قسم الدراسات االجتماعية محمد سالم إبراهيمد. أ.  8

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم الصحة النفسية د. عصام محمد زيدان    9

 رئيس مجلس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أ.د. محمد السيد موسى  11

 أستاذ متفرغ بقسم اللغات األجنبية      . ابراهيم محمد المغربىأ.د  11

 أستاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوى ممدوح عبد المنعم الكنانىأ.د.   12

 أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب أ.د.  13

 أستاذ متفرغ بقسم الصحة النفسية أ.د. إسعاد عبدالعظيم البنا  14

 يسأستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدر أ.د. على عبد السميع قورة    15

 أستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أ.د. السيد محمد خضر  16

 أقدم أستاذ مساعد بالكلية فى هذه الدورة أحمد أنور ثابتأ.م.د.   17

 أقدم مدرس فى هذه الدورة بالكلية محمد السيد عبدالرازق. د  18

 :اخلارج:أعضاء من   ثانيًا
 فرغ بقسم علم النفس التربوى  أستاذ مت أ.د. سيد محمد خيراهلل        1

 المناهج وطرق التدريسبقسم أستاذ متفرغ  أ.د. محمد سويلم البسيونى  2

 ممثل كلية العلوم جامعة المنصورة أ.د. صالح نصر إبراهيم عياد  3

 نائب مدير أكاديمية الدلتا للعلوم المهندس/ أسامة محمد ربيع ناصر  4

 ودعي للحضور
 مدير وحدة ضمان الجودة سماعيلد. اسماعيل محمد ام.أ.  1

 ممثل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية  أ / أحمد فكرى طه  2

 سكرتارية اجمللس: السيد / خالد فهيم إبراهيم
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 2012/2013لعام اجلامعي ل جملس الكلية تشكيل
عبدالسالم مصطفى عبدالسالم 

 أوال :أعضاء من  الداخل:

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .د. محمد إبراهيم عطوة مجاهدأ  1

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أ.د. بدران عبد الحميد حسن محمد   2

 م  3/1/2113يخبتار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجدي صالح طه المهديأ.د.   3

 رئيس مجلس قسم أصول التربية مهنى محمد إبراهيم غنايمأ.د.   4

 التربويرئيس مجلس قسم علم النفس  المعاطيأ.د. يوسف جالل يوسف أبو   5

 رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس إيمان محمد علي البشبيشيأ.د.   6

 التعليم قسم تكنولوجيا رئيس مجلسقائم بعمل  أ.د. عبد العزيز طلبة عبد الحميد  7

 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالميةمجلس رئيس  محمد السيد عبد الرزاق موسىد. أ.  8

 قسم الدراسات االجتماعيةمجلس قائم بعمل رئيس  د. محمد سالم إبراهيمأ.  9

 قسم الصحة النفسيةقائم بعمل رئيس مجلس  أ.د. إسعاد عبدالعظيم البنا  11

 أستاذ متفرغ بقسم المناهج ونائب رئيس الجامعة السابق لم البسيونيأ.د. محمد سوي  11

 أستاذ متفرغ بقسم الصحة النفسية أ.د. فؤاد حامد الموافي  12

 أستاذ بقسم أصول التربية أ.د. عبد الودود محمد مكروم  13

 أستاذ بقسم علم النفس التربوي أ.د. هانم أبو الخير الشربيني  14

 أقدم أستاذ مساعد في هذه الدورة بالكلية قاويأ.م.د. جمال مصطفى الشر  15

 أقدم مدرس في هذه الدورة بالكلية د. محمد السيد محمد اإلخناوي  16

 م6/2113حتى تاريخ  مدير وحدة ضمان الجودة د. رفقي إبراهيم محمد سليمان  17

 :اخلارج:أعضاء من   ثانيًا
   التربوينفس أستاذ متفرغ بقسم علم ال أ.د. سيد محمد خيراهلل        1
 متفرغ بقسم اللغة اإلنجليزيةأستاذ  إبراهيم محمد المغربيأ.د.   2

 ممثل كلية العلوم جامعة المنصورة أ.د. عبد العزيز السيد فودة  3

 نائب مدير أكاديمية الدلتا للعلوم المهندس/ أسامة محمد ربيع ناصر  4

 سكرتارية اجمللس: السيد / خالد فهيم إبراهيم
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 2011/2012لعام اجلامعي ل لس الكليةجم تشكيل
عبدالسالم مصطفى عبدالسالم 

 أوال :أعضاء من  الداخل:

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .د. محمد إبراهيم عطوة مجاهدأ  1

 والبحوث ية لشئون الدراسات العلياوكيل الكل أ.د. بدران عبد الحميد حسن   2

 م8/2102وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى  أ.د. عايدة عبد الحميد سرور  3

 م7/2102رئيس مجلس قسم أصول التربية حتى  أ.د. صالح الدين إبراهيم معوض  4

 م7/2102حتى  رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس أ.د. فادية ديمتري يوسف  5

 رئيس مجلس قسم علم النفس التربوى أ.د.يوسف جالل يوسف   6

 م8/2102قسم الصحة النفسية حتى مجلس رئيس  أ.د. فؤاد حامد الموافي  7

 رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم أ.د. عبد العزيز طلبة عبد الحميد  8

 راسات اإلسالميةقسم اللغة العربية والدمجلس رئيس قائم بعمل  د. السيد على محمد خضر  9

 قسم الدراسات االجتماعيةمجلس قائم بعمل رئيس  د. محمد سالم إبراهيمأ.  11

 أستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أ.د. عبدالحميد عبد العظيم القط  11

 أستاذ بقسم أصول التربية تودرى مرقص حنا   أ.د.  12

 ناهج وطرق التدريسأستاذ بقسم الم إبراهيم أحمد محمد بهلول أ.د.  13

 أستاذ بقسم علم النفس التربوى  أ.د. محمد عبد السميع رزق  14

 أستاذ بقسم الصحة النفسية أنور فتحى عبدالغفارأ.د.   15

 أقدم أستاذ مساعد بالكلية فى هذه الدورة عبد المؤمن محمد عبدهأ.م.د.   16

 أقدم مدرس بالكلية فى هذه الدورة على حسن عويس الجارحىد.   17

 مدير وحدة ضمان الجودة د. رفقي إبراهيم محمد سليمان  18

 :اخلارج:أعضاء من   ثانيًا

   التربويأستاذ متفرغ بقسم علم النفس  أ.د. سيد محمد خيراهلل        1

 متفرغ بقسم اللغة اإلنجليزيةأستاذ  إبراهيم محمد المغربيأ.د.   2

 ة المنصورةممثل كلية العلوم جامع أ.د. عبد العزيز السيد فودة  3

 فرع الدقهلية -مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار  السالم  ل.أ.ح. أنور حامد عبد  4

 ودعي للحضور

 أستاذ الصحة النفسية أ.د. إسعاد عبد العظيم البنا  1

 سكرتارية اجمللس: السيد / خالد فهيم إبراهيم
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 السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء 
 حىت اآلن م2011/2012 الدراسييف العام 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 
               

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                               

                                                     

                                                    

أ.د/ حممد إبراهيم عطوة جماهد

   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 م حتى اآلن(4/12/2111)ابتداءًا من 

 

أ.د/ بدران عبد احلميد حسن

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 م حتى اآلن(3/1/2112)ابتداءًا من 

  

            

 أ.د/ عايدة عبد احلميد سرور

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 م (23/8/2112م حتى 13/11/2117) ابتداءًا من 

 أ.د/ جمدي صالح طه املهدي

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 م حتى اآلن(3/1/2113)ابتداءًا من 

أ.د/ عبد السالم مصطفى عبد السالم

 عميـد الكليـة
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 ةـــالكليالعلمية والرتبوية بام ـــقساأل لسادة رؤساءا
 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

  :         رتبويقسم علم النفس ال 
 رئيس القسم :

  ييوسف جالل يوسف أبو املعاطأ. د/ 

 : قسم تكنولوجيا التعليم  
 س القسم :رئي

 أ.د/ عبد العزيز طلبه عبد احلميد 

 قسم الصحة النفسية : 
 رئيس القسم :

 عصام حممد زيداند/ م.أ.

 
    قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية :

 رئيس القسم :

 حممـــد السيــد موســـى/ دأ.
  قسم اللغات األجنبية : 

  املشرف على القسم :

  في عبد السالم أ. د/ عبد السالم مصط
 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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 ذات الطابع اخلاص بالكلية واملراكز وحدات ال
  م2013/2014لعام اجلامعي يف ا

  :وحدة التعليم االلكرتوني 

  عبد السميع رز  حممد/ مدير الوحدة : أ. د

  :وحدة ضمان اجلودة وتقييم األداء 

 إمساعيل حممد إمساعيلد/ : أ.م.مدير الوحدة 

 نائب مدير الوحدة : د / إيهاح أمحد خمتار

 :مركز اإلرشاد النفسي 

 م حممد زيدانمدير املركز : أ.م. د/ عصا

 مركز اخلدمة العامة بالكلية:  

 مدير املركز : أ.د/ ..........................

 :وحدة التدريب والتنمية البشرية 

 مدير الوحدة : أ.د/ ..........................

 وحدة إدارة األزمات والكوارث: 

 مدير الوحدة : أ.د/ ..........................        

 لية لدى مركز تطوير األداء اجلامعي:منسق الك 

 أ.د. حممد حسنني عبده العجمي

  الوافدين:الطالب منسق 

 أ.م.د. إبراهيم حممد أمحد علي

  منســـق الكليـــة مـــل مشـــروا البحـــ  اإلجرا ـــي(Action Research)  مـــل اجلامعـــة

 األمريكية:

 أ.د/ علي عبد السميع قورة 

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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 تستضيفها الكليةمراكز 
 تماء الوطين: مركز القيم واالن 

 مدير املركز : أ.د/ عبد الودود حممود مكروم 

 :مركز تكنولوجيا التعليم  

  مجال مصطفى الشرقاوي د / م.مدير املركز : أ.

  :مركز اخلدمة العامة باجلامعة 

 مدير املركز : د./ رجب سليم علي عبد ربه 

 :مركز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  

 / حممد السيد الزييند. مدير املركز : 

 :مركز تعليم اللغة االجنليزية لألغراض اخلاصة  

 د/ علي حممد علي مصطفىأ.م.مدير املركز : 

كليات تستضيفها الكلية 
 . كلية رياض األطفال 
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 ة ــالكلي اءــة أمنداـــالس
 م حىت اآلن2011/2012يف العام الدراسي 

 تاريخ شغل الدرجة االسم  م
 م حتى اآلن1/11/2113 أ/ أمحد عبد الغفور النجار 1

 مصطفى عطيهأ/ طه نصر الدين  2
قائم بعمل أمني الكلية يف الفرتة 

 م31/8/2113م إىل 31/7/2112من

 م3/2/2113 م إىل28/2/2117 عبد اجلواد السيد قاسم أ/ 3

 اإلدارات  ورــمديالســادة 
 م2013/2014يف العام 

 الدرجة االسم  م
 مدير إدارة الشئون اإلدارية أ/ وفيقة حممود أبو ستيت 1

 مدير إدارة شئون الدراسة واالمتحانات / وفاء صاحل محامأ 2

 مدير إدارة شئون اخلرجيني / ماجدة حممد السعيدأ 3

 مدير إدارة احلسابات واملوازنة ناويأ/ فاطمة موسى الش 2

 مدير إدارة املشرتيات واملخازن / زكية حممد أمحد حسنيأ 5

 مدير إدارة الشئون اهلندسية / مريفت حممود عبد العزيزم 6

 مدير إدارة املعامل والصيانة / أمحد إبراهيم زكىم 7

 مدير إدارة الدراسات العليا / زغلول كمال عبد اللطيفأ 8

 مدير إدارة املكتبة / زكيـة حممد حـاديأ 9

                                                                                      



- 17 - 

 مرحلتي البكالوريوس والليسانس الطالب املقيدون يف 
 م 2014-2013العام اجلامعي يف 

 الشعب

 العلمية

 الشعب

 األدبية

 تعليم ابتدا ي

 ميأدبي وعل

 رياض

 األطفال

 الشعب

 الصناعية

تربية 

 خاصة
 اإلمجالي

  الدراسات العليا مرحلةالطالب املقيدون يف 
 م 2014-2013يف العام اجلامعي 

 الدبلوم العام 

 )تفرغ(

 الدبلوم العام 

 )عامني(

الدبلوم 

 املهنية

  الدبلوم                    

 اخلاصة
 اإلمجالي الدكتوراه املاجستري

 إحصائية عدد الطالب الوافدين
 مبرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا

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

 ةــــاملرحل
 ددــــالع

3100/3103 3103/3102 3102/3102 

   والليسانس البكالوريوسمرحلة 

    مرحلة الدراسات العليا

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

 م2013/2014للعام 

 القســـم

 على رأس العمل

 جمندين معارين
أجازات 

 خاصة
 اجملموا بعثة

اء 
ض

أع
ة 

يئ
ه س
ري

تد
نة 

او
مع

ة 
يئ

ه
 

 واــــــاجملم

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

 2014 - 2013للعام اجلامعي 

 إمجالي  ت داخلية أجازا تعاقدات خارجية  على رأس العمل 
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 الدورات التدريبية
 :بعنواناملوجهني مبديرية الرتبية والتعليم بالدقهلية ودورات تدريب املعلمني  -0

 م".28/3/2112م إىل 26/12/2111" اسرتاتيجيات التعلم النشط يف الفرتة من  -

م إىل 26/2/2111رة ماان اة يف الفتااااملعاصاارة يف إدارة املدرساا تاالجتاهاااا"  -

 ".م5/2/2112

مشكالت األطفـال  بعنوان " التعلم النشط، ودورات تدريب املعلمني مبدارس أكادميية الدلتا  -3

     م.33/03/3103إىلم 01/03/3103 يف الفرتة منالسلوكية وأساليب عالجها 

ن " بعنوا دورات تدريب املعلمني واملوجهني باالشرتاك مل مديرية الرتبية والتعليم بالدقهلية -2

نواتج التعلم واملدرسة الفعالة "،" القيادة واإلدارة التعليمية "، " مهام القيادة التعليمية "، " 

م إىل 01/2/3102يف الفــرتة مــن  إدارة التغــيري "، " قــرارات مــدير املدرســة والتنميــة املهنيــة "  

 م.01/2/3102
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 إجنازات الكلية على مستوى اإلنشاءات والتجهيزاتمالمح و
 م حىت اآلن2011فرتة من يف ال

إنشاااء وجتهيااز املكتبااة اإللكرتونيااة لطااالح الدراسااات العليااا بالكليااة   

 باألثاث وأجهزة الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنت وأجهزة التكيي  .

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

 وخطوط اإلنرتنت.

لعلاوم والتنسايق اإللكرتوناي وجتهيزهاا     ( معامال لتادريس ا  3تطوير عادد )  

 .وأجهزة الكمبيوتر وخطوط اإلنرتنتباألثاث 

كمبيااوتر ( باألثاااث وأجهاازة ال215تطااوير وجتهيااز معماال اإلحصاااء )قاعااة   

 .والتكيي  وخطوط اإلنرتنت

( بقسام املنااه  وطار  التادريس وتزويادها      311تطوير قاعة التادريب )قاعاة    

تكيياا  وخطااوط اإلنرتناات وجهاااز عاار   ت وأجهاازة الباألثاااث والتجهياازا

 .( وشاشة عر Data Showالبيانات )

( بقسم املناه  وطر  التدريس وتزويدها باألثاث 311تطوير قاعة البحث )قاعة  

 .(LCD) وشاشة العر والتجهيزات وأجهزة التكيي  وخطوط اإلنرتنت 

زات ( معامل تكنولوجياا التعلايم وتزويادها باألثااث والتجهيا     3تطوير عدد ) 

 .LCDوالشاشات 

تزويد مجيع املدرجات وقاعات التدريس بالصاوتيات وأجهازة عار  البياناات      

Data Show  وخطوط االنرتنت واملراوح الكهربائيةوأجهزة الكمبيوتر. 

نساية  تصميم املوقع اإللكرتوناي للكلياة باللغاة اإلجنليزياة واللغاة الفر      

 .باإلضافة إىل اللغة العربية

 الوافدين . إنشاء مكتب الطالح 

 إعداد دليل الطالح الوافدين . 

 .يف مرحلة البكالوريوس أو الليسانسإعداد دليل الطالب  



- 21 - 

 إعداد دليل الطالب يف مرحلة الدراسات العليا. 

 إعداد دليل اخلرجيني بالكلية. 

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

 م.2112/2113م، 2111/2112للعامني 

 تطوير وتوسيع مكتبة االطالع للطالح . 

وتوسيع قاعة سيمنار قسم املناه  وطر  التدريس وتزويادها  وجديث تطوير  

وشاشات باألثاث والتجهيزات وأجهزة التكيي  والصوتيات وخطوط اإلنرتنت 

 .العر 

وتزويادها باألثااث    أصول الرتبياة تطوير وجديث وتوسيع قاعة سيمنار قسم  

ات وأجهاازة التكيياا  والصااوتيات وخطااوط اإلنرتناات وشاشااات   والتجهيااز

 العر .

 ( منصة تدريس للمدرجات وقاعات التدريس واملعامل .25تصنيع عدد ) 

تغيري مجيع السابورات الطباشاريية إىل السابورات القلمياة  مياع مادرجات        

 وقاعات التدريس بالكلية .

رحلاااة م تجتهياااز مجياااع حجااارات الكااانرتوالت املركزياااة وكااانرتوال   

البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا باألثاث والتجهيزات وأجهزة 

 .وخطوط االنرتنت الكمبيوتر

الكاانرتوالت وجويلااها ماان اليدويااة إىل النتااائ  اإللكرتونيااة    ميكنااة  

 وتوصيل أجهزة الكمبيوتر بالكنرتوالت على شبكة اإلنرتنت باجلامعة .

اإللكرتونااي وتزوياادها باألثاااث    ( للتصااحيح362ختصاايص فرفااة رقاام )   

 والتجهيزات وأجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التكيي  .
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 قــرارات وإجنازات العام الدراسي
 حىت اآلن م2011/2012

م علااى تطااوير 8/12/2113( بتاااري  196قاارار جملااس الكليااة  لسااته رقاام ) 

 وجديث قاعة سيمنار قسم أصول الرتبية.

م علاى تطااوير  8/12/2113( بتاااري  196لساته رقام )  قارار جملاس الكلياااة     

 (.1معمل اللغات رقم )

تركيااب اللوحااات اإلرشااادية جلميااع املباااني واملاادرجات وقاعااات التاادريس   

 ومكاتب أعضاء هيئة التدريس واملمرات واألدوار بالكلية.

تزويد مكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملني بأجهزة الكمبيوتر وخطوط  

 األثاث.الكمبيوتر و

م بإلغااء قارار جملاس اجلامعاة     11/1/2112( بتاري  185قرار رئيس اجلامعة رقم ) 

م بشاأن دما    2/12/2111م واملمتدة حتاى  31/11/2111(  لسته بتاري  277رقم )

قسم املناه  وطر  التدريس، وقسم تكنولوجيا التعلايم جات مسامى قسام     

اء عليهماا كقسامني   املناه  وطر  التدريس وتكنولوجيا التعلايم، والبقا  

 منفصلني بكليو الرتبية باملنصورة ودمياط.

م باملوافقاة علاى   26/2/2112( بتااري   255قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )     

تفعياال باادء الدراسااة بقساام الصااحة النفسااية بكليااة الرتبيااة باملنصااورة   

 ودمياط.

 –( 7م )موضوع رق –م 11/3/2112( بتاري  173قرار جملس الكلية  لسته رقم ) 

 باملوافقة على إنشاء وحدة التدريب والتنمية البشرية.

( 9موضاوع رقام )   –م11/3/2112( بتااري   173قرار جملس الكلية  لسته رقم ) 

باملوافقااة علااى إنشاااء وحاادة إلدارة األزمااات والكااوارث  –موضااوعات عامااة 

 بالكلية.

وافقاة علاى   م بامل25/6/2112( بتااري   259قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )     

مذكرة بشأن موافقة اجمللس األعلى للوحادات ذات الطاابع اخلااص  لساته     

م على اقرتاح إنشاء مركز اخلدمة العاماة بكلياة الرتبياة    27/5/2112بتاري  

 باملنصورة واعتماد الئحته الداخلية.
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م باملوافقاة علااى  17/2/2112  ( بتاااري125قارار جملاس العمااداء  لساته رقام )     

ائح الداخلية لبعض الوحدات ذات الطابع اخلاص على اجمللس بعض اللوعر  

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

اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وذل  قبل عرضاها علاى جملاس    

ية اجلامعة، والذي تضمن الالئحة الداخلية ملركز اخلدمة العامة بكلية الرتب

 باملنصورة.

م باملوافقاة علاى   31/7/2112( بتااري   261قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )     

م 8/7/2112ة  لساته بتااري    اة الرتبيا امذكرة بشأن موافقاة جملاس كليا   

( من الالئحاة الداخلياة ملركاز اخلدماة      5، 3، 2على اقرتاح تعديل املواد أرقام ) 

 العامة بالكلية.

م باملوافقاة  17/5/2112امعات  لسته املنعقدة بتااري   قرار اجمللس األعلى للج 

 على ما يلي:

فتح شعبة الرتبية اخلاصة بكليو الرتبية باملنصورة ودمياط ملنح درجاة   -1

 البكالوريوس يف الرتبية اخلاصة.

تطبيق الالئحة الداخلية شعبة الرتبية اخلاصة بكلياة الرتبياة  امعاة     -2

بكليو الرتبية باملنصاورة ودميااط   الزقازيق على شعبة الرتبية اخلاصة 

 جامعة املنصورة. –

اختاذ الالزم حنو تعديل اللوائح الداخلية لكليو الرتبية باملنصورة ودميااط   

 جامعة املنصورة مبا يسمح بذل .  –

م باملوافقاة علاى   31/7/2112( بتااري   261قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )     

م والطااالح  لسااته بتاااري  مااذكرة بشااأن موافقااة جملااس شاائون التعلااي

م علاى اقارتاح إنشااء برنااام  )إعاداد معلماي العلاوم والرياضاايات       17/7/2112

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

 الرتبية واعتماد الالئحة الداخلية للربنام .

م باملوافقاة علاى   27/3/2112( بتااري   256قرار جملاس اجلامعاة  لساته رقام )     

مذكرة بشأن موافقة جملس الدراساات العلياا والبحاوث باملنصاورة  لساته      

م علاى اقارتاح اعتمااد الالئحاة الداخلياة لكلياة الرتبياة        19/2/2112بتااري   

 باملنصورة )مرحلة الدراسات العليا( بعد تعديلها.
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على إنشاء م 21/12/2112موافقة جلنة قطاع الدراسات الرتبوية  لستها بتاري   

برنام  إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة اإلجنليزية للاتعلم األساساي   

طبقًا لالئحة املعتمدة بكلية الرتبية كربنام   احللقة األوىل والتعلم العام 

 من برام  التعلم املميز )مبصروفات(.

ري  ( بتاا 2326قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات رقم ) 

م علااى إنشاااء باارام  إعااداد معلمااي العلااوم والرياضاايات باللغااة 17/11/2113

 اإلجنليزية.

( بتااري   1919قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات رقام )  

م بشااأن تعااديل بالالئحااة الداخليااة لكلاايو الرتبيااة باملنصااورة  28/6/2113

الرتبية درجة البكالوريوس يف جامعة املنصورة حيث متنح كلية  –ودمياط 

 الرتبية اخلاصة.

( بتااري   3729قرار وزير التعليم العالي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات رقام )  

م بشأن إجاراء تعاديل بالالئحاة الداخلياة لكلياة الرتبياة جامعاة        1/11/2113

 م ) مرحلة الدراسات العليا ( .2113املنصورة مارس 

م باملوافقاة علاى بروتوكاول    31/9/2112( بتاري  263قرار جملس اجلامعة رقم ) 

جامعاة املنصاورة وأكادميياة وجامعاة الادلتا       –التعاون بني كلية الرتبياة  

 مجصة .وبطلخا 

م باملوافقاة علاى تشاكيل    2/6/2113( بتااري   1811قرار رئيس اجلامعاة رقام )   

 جملس إدارة مركز اإلرشاد النفسي .

م باملوافقاة علااى مشااروع  11/3/2113( بتاااري  186قارار جملااس الكلياة رقاام )   

البحااث اإلجرائااي لطااالح املاجسااتري والاادكتوراه بااني اجلامعااة األمريكيااة 

 جامعة املنصورة . –وكلية الرتبية 

م باملوافقاة علاى   12/1/2112( بتااري   197 لساته رقام )   الكلياة قرار جملاس   

مياة  اهليئاة القومياة لتعلايم الكباار وحماو األ     فارع  بروتوكول التعاون باني  

 جامعة املنصورة. –مع كلية الرتبية بالدقهلية 
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 بروتوكوالت التعاون
ة وجامعة الـدلتا  يجامعة املنصورة وأكادمي –بروتوكول التعاون بني كلية الرتبية  -0

 : بطلخا / مجصة 

حرصًا من كلية الرتبية على جقيق التميز من خالل دعم وتطوير الكوادر 

اصرة واألفكار الرتبوية احلديثاة مان خاالل رفاع     البشرية ومواكبة االجتاهات املع

كفاءة السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني بأكادميية الدلتا مباا يانعكس   

طالح وتثري العملية التعليمية حيث تلتزم كلية الرتبية  بتقاديم  على مستوى ال

و االستشارات وتوفري األساتذة املتخصصني وإجاراء الدراساات والبحاوث الا    واخلربات 

تطلبها األكادميية واإلسهام يف اإلشراف على التدريب امليداني ودعوة أكادميياة  

 . العلمية واألنشطة واملؤمترات والندوات الدلتا للمشاركة يف املناسبات  

تعايني الطاالح األوائال مان     بيف مقابل أن تلتزم جامعاة وأكادميياة الادلتا    

ة واملشااركة يف صايانة   بكلية الرتبياة حساب حاجاة األكادمييا    مجيع الشعب 

قاعات التادريب ورعاياة النادوات واملاؤمترات العلمياة ودعاوة طاالح أكادميياة         

 .إلجراء البحوث العلمية يف جمال العلوم اإلنسانية الدلتا وجامعة 

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

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

 ولتحقيق هذه الرؤية واألهداف مت توقيع بروتوكول التعاون .

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 :الدقهلية بلتعليم الكبار وحمو األمية 

فإن كلياة  انطالقُا من الواجب الوطين وإميانًا بأن حمو األمية مشروعًا قوميًا ، 

جامعااة املنصااورة وعيااًا ماان مساائوليتها القوميااة واستشااعارًا خبطااورة    –الرتبيااة 

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

مدير فرع اهليئة العامة لتعليم الكبار وحمو األمية   د محاحامد والسيد اللواء / أنور 

اهليئاة العاماة لتعلايم الكباار     وباني  بني الكلياة  بروتوكواًل للتعاون بالدقهلية 

وحمو األمية تقوم فيه كلية الرتبية ممثلة يف كوادرها البشرية من أعضااء هيئاة   

وأحيااء ومراكاز   طالح  هود حملو أمية عمال اجلامعة وعدد مان قارى   التدريس وال

احملافظة من خالل برنام  لتعليم الكبار وحمو األمية وذل  بإشراف كلية الرتبية . 

كما تقاوم الكلياة بتكاوين فار   ثياة مان طاالح اجلامعاة وأعضااء هيئاة           

التدريس حلصر وتصني  األميني يف املواقع املختلفة . كما تقاوم الكلياة بعقاد    

 يف جمال حمو األمية . دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملني
 
 

 

 

 

 

 

 بعض الصور لربوتوكول التعاون بني كلية الرتبية واهليئة العامة لتعليم الكبار
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 املؤمترات والندوات املنعقدة بكلية الرتبية
 م وحىت اآلن2011/2012يف العام اجلامعي 
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 املؤمترات: أواًل

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

 م0212فرباير  01-02خالل الفرتة من 

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

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

ت العليا والبحوث، وبرئاسة السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم     لشئون الدراسا

مصطفى عبد السالم عميد الكلياة أقايم املاؤمتر العلماي الادولي األول لكلياة       

الرتبية جامعة املنصورة جت عنوان "رؤياة استشارافية ملساتقبل التعلايم يف مصار      

رتاك مااع مركااز والعاااا العربااي يف ضااوء الااتغريات اجملتمعيااة املعاصاارة" باالشاا 

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

العربية خاصة يف 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 جتاجاه األماة العربياة ملواجهاة أزماتهاا      

الثورية من ناحية ولبناء عاا عرباي جدياد ققاق لناا آمالناا يف احلرياة واملسااواة        

 والعدالة االجتماعية والنهضة من ناحية أخرى.

أساباح الثاورات العربياة     وقد قام املؤمتر على العديد من األهداف أهمهاا رصاد  

وأهدافها واألبعاد املختلفة للتغريات اجملتمعية املعاصرة، دراسة التحديات الداخلياة  

واخلارجية الو تواجهها ثورات الربيع العربي وأهمية التخطيط االسرتاتيجي، دراساة  

واقع املناه  الدراسية ومشكالت تنفيذها يف العااا العرباي، جدياد أبارز مالماح      

ير مناه  التعليم يف ضوء التغريات اجملتمعية املعاصرة، دراسة تطبيقات علام  تطو
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النفس احلديث يف تطوير املناه  الدراساية، اقارتاح اسارتاتيجية التعلايم لتحقياق      

أهااداف اجملتمعااات العربيااة، تقااديم التصااور املقاارتح إلدارة التعلاايم ومتويلااه،      

 والعالي واخلاص.  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 وأورا  العمال         

واملناقشات اجلادة حول حماوره األربعة وهي املناه  وطار  التادريس وتكنولوجياا    

 البحث العلمي. –علم النفس والصحة النفسية  –ية أصول الرتب –التعليم 

باحثًا من دول مصر والساعودية والعارا     81وقد شارك يف املؤمتر ما يقرح من 

  ثًا يف احملاور األربع السابقة. 67واألردن وفلسطني واجلزائر واليمن وليبيا قدموا 

اور الاو  وقد أسفر املؤمتر عن العديد من التوصيات حياث تبلاور عادد مان احملا     

يندرج جت كل حمور منها بعض التوصيات الو تزيلت البحوث والدراساات، والاو   

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

والرتبوي، وبرام  إعداد املعلماني والتنمياة املهنياة، والطاالح، واملنااه  الدراساية،       

واالعتماااد، والتعلاايم االلكرتونااي والتعلاايم  ومرحلااة ريااا  األطفااال، واجلااودة

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

 .جمتمعية، والباحثون والبحث العلمي

 
 

  
 

يةعميد الكل

 أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم
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بعض الصور لفاعليات املؤمتر
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 : الندواتثانيًا

 لواجبات" ندوة "أستاذية اجلامعة بني احلقوق وا 

جت رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم        

عميد الكلية ورئيس الندوة، وجت إشراف السيد األستاذ الدكتور/ عباد الاودود   

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

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

م بقاعااة املااؤمترات 11/11/2112باني احلقااو  والواجبااات" وذلاا  ياوم الساابت املوافااق   

 بالكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

مصاطفى عباد الساالم     جت رعاية السيد األساتاذ الادكتور /عباد الساالم    

عميد الكلية، وجت إشراف السيد األستاذ الدكتور/ عبد الاودود علاي مكاروم    

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

العاملني باجلهاز اإلداري بالكلية أقيمت نادوة بعناوان "أخالقياات املهناة والعمال      

م بقاعااة املااؤمترات 29/11/2112اخلماايس املوافااق  اإلداري يف حماايط اجلامعااة" يااوم

 بالكلية.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

بعض الصور لفاعليات الندوة
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 ندوة " يف اجلنة يا جهاد" لفضيلة الداعية الشيخ حازم شومان  

جت رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم        

الدكتور/ جمدي صاالح طاه وكيال     عميد الكلية، وجت إشراف السيد األستاذ

يف اجلناة ياا    الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة أقيمت الندوة الدينياة " 

مبادرج أ.د.   2/2/2113جهاد" لفضيلة الشي  حازم شومان وذلا  ياوم الثالثااء املوافاق     

 . سيد خري اهلل بكلية الرتبية جامعة املنصورة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورة لفاعليات الندوة
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 إحتفالية عيد املعلم 
يف رحاح كلية الرتبية وجت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ عباد الساالم   

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

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

والسيد األستاذ نقيب معلمي الدقهلية أقايم   األستاذ سكرتري عام حمافظ الدقهلية

 م.6/2/2113االحتفال بعيد املعلم وذل  يوم السبت املوافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

عميد الكلية، وجت إشراف السيد  –الدكتور/ عبد السالم مصطفى عبد السالم 

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

البيئة ويف حضور السيد األستاذ الدكتور/ عبد الرمحن النقياب، والسايد األساتاذ/    

بياة اإلنساان اجلدياد عناد الداعياة الرتكاي       عمر يوس  ب  النادوة العلمياة "تر  

م بقاعااة املااؤمترات 8/2/2113األسااتاذ فااتح اهلل كااولن" وذلاا  يااوم االثاانني املوافااق 

 بالكلية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

بعض الصور لفاعليات الندوة
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 الدورة التدريبية لتوعية األئمة والدعاة مبحافظة الدقهلية 
تدريبياة لتوعياة األئماة والادعاة     يف رحاح كلية الرتبياة أقيمات الادورة ال   

م جات رعاياة أ.د. عباد الساالم     2113أبريال   22-22مبحافظة الدقهلية يف الفرتة مان  

مصطفى عبد السالم عميد الكلية والذي تارأس الادورة التدريبياة بالتعااون ماع      

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

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

 صالح طه وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة. 

وقد حضر الدورة عددًا كبريًا من أئماة ومشااي  األزهار الشاري  مبحافظاة      

 الدقهلية.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

بعض الصور لفاعليات الدورة التدريبية



- 38 - 

 " التوعية السياسية لطالب اجلامعة "ندوة  
جت رعاية السيد األساتاذ الادكتور/ عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم        

عميد الكلية ورئايس النادوة ، وجات إشاراف السايد األساتاذ الادكتور/ جمادي         

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

السياسية لطالح اجلامعاة " وذلا  ياوم االثانني املوافاق      ندوة جت عنوان " التوعية 

الدين أمحد أساتاذ القاانون الادولي املسااعد      ىد/ رشا عل1م ، حاضر فيها أ2/12/2113

( طالب وطالبة من طالح الكلية 211بكلية احلقو  جامعة املنصورة ،  وحضرها )

 وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.

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

بالكلية والتفاعل مع طالبها ،  دور قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يف االرتقاء

د/ رشا على الدين على ما تبذله مان جهاد داخال اجلامعاة وخارجهاا يف      1أعلى ثين وأ

علاى  نشر التوعية السياسية بني فئات اجملتمع املختلفة ، وشاجع طاالح الكلياة    

املشاركة يف مثل هذه الفعاليات الو تزيد مان ثقاافتهم ، وترتقاي بااجلودة داخال      

 .كلياتهم 

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

وتنمية البيئة ، الو رحب فيها باحلاضرين ، وقدم شكره لألستاذة الدكتورة / رشا 

وأشار إىل أهمية موضوع احملاضرة يف ظل الظاروف  علي الدين على تلبية الدعوة ، 

 متر بها البالد . الو

ثم ألقت بعد ذل  السيدة أ.د / رشا على الدين امحد حماضرة تناولت التوعية 

  1بصفة خاصة  هالسياسية بصفة عامة ، وأهمية املشاركة السياسية للمرأ
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الندوةبعض الصور لفاعليات 
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 اللقاءات وزيارات الوفود األجنبية والعربية واإلسالمية
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 اليمن -يارة وفد جامعة صنعاء ز 

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

 ممثاًل يف: 2112/ 11/ 22اليمن يف يوم   –الكلية وفدًا من جامعة صنعاء 

رئيس فريق برنام  معلم الصافوف األوىل   –أ.د. أمحد عبد الرمحن مشسان  -1

 كلية الرتبية جامعة صنعاء. –

كلياة الرتبياة    –. حممد عبد املوىل سعيد اهلجامي رئيس قسام العلاوم   أ.د -2

 جامعة صنعاء.

وذلاا  ملناقشااة اللااوائح الدراسااية وبرنااام  إعااداد معلاام التعلاايم االبتاادائي  

-بالتخصصات املختلفة واالتفا  على عمل بروتوكول للتعاون بني كلية الرتبية

 جامعة صنعاء والكلية.

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 

 

 

 

الزيارةعض الصور لفاعليات ب 
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 زيارة وفد جامعة كوية يف كردستان العراق للكلية : 

استقبل السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصطفى عباد الساالم عمياد    

الكلية وفد من جامعاة كوياة مان كردساتان باالعرا   برئاساة السايد األساتاذ         

يد األساتاذ  الدكتور / خضر معصوم رئيس جامعة كوية ، وحضور كال مان السا   

الدكتور / سعيد صاا  محاد عمياد كلياة الرتبياة  امعاة كوياة ، والسايد         

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

م . وقااام الساايد األسااتاذ الاادكتور/ عميااد الكليااة   25/11/2113االثاانني املوافااق 

 قشة املوضوعات التالية :بالرتحيب بالسادة احلضور  ، ثم بعد ذل  مت منا

مت تبادل اخلربات واملعلومات حول الدراسة بكلية الرتبية باملنصورة واللاوائح   (1

الدراسية وحالاة الطاالح الوافادين مان العارا  وحملاة عان مكوناات وأبنياة          

 الكلية واملدرجات واملعامل وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

( 2113ئحة الدراسات العليا )مارس مت مناقشة جهود كلية الرتبية يف تطوير ال (2

 والتيسريات الو تقدمها إدارة الكلية للطالح الوافدين .

جامعاة   –االتفا  على البدء يف عمل بروتوكول تعاون بني كلية  الرتبياة   (3

جامعاة كوياة باالعرا  وتباادل الزياارات باني        –املنصورة وكلياة الرتبياة   

 الكليتني .
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الزيارةبعض الصور لفاعليات  
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 زيارة وفد مفوض التعليم بوالية كانو النيجريية : 

استقبل السيد األستاذ الدكتور/ عبد السالم مصطفى عباد الساالم عمياد    

م وفادًا مان وزارة التعلايم يف والياة كاانو      18/12/2113وافق الكلية يوم األربعاء امل

 النيجريية  ضور كل من:

 السيد / تاج الدين جامبو (0

 نيجرييا -املفو  السامي لشئون التعليم  بوالية كانو 

 السيد / فاروق إبراهيم (3

 نيجرييا -السكرتري الدائم وممثل احلكومة الفيدرالية بوالية كانو 

 السيد / تيجاني عمر (2

 نيجرييا  -عميد كلية التمريض بوالية كانو 

املرحلاة اجلامعياة األوىل    يف يتوقيع بروتوكول تعاون تعليموذل  يف إطار 

بني والية كاانو وهاى كاربى الوالياات الصاناعية بنيجريياا وجامعاة املنصاورة         

.  طالبا نيجرييا للدراسة بكلية التمريض باملنصورة 51وتفعيل التعاون باستقبال 

 تبادل املعلومات واخلربات حول الدراسة بكلياة الرتبياة واللاوائح الدراساية .     وقد مت

وقام السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية بإعطاء حملة عان مكوناات الكلياة    

وأبنيتها ومدرجاتها ومعاملها وأعضاء هيئة التادريس بهاا ماع تفقاد بعاض األبنياة       

 واملعامل واملدرجات املوجودة بالكلية. 
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الزيارةبعض الصور لفاعليات 
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 طموحات وآمال الكلية
 م2013/2014يف العام اجلامعي 

( بالكلية من 2، 3، 2باقي معامل اللغات أرقام )وجديث تطوير استكمال  

 التسجيل إىل نظام الكمبيوتر. نظام

حصول الكلية على اجلودة إجناز مجيع متطلبات اجلودة واالعتماد و 

 واالعتماد.

عقد ندوة بعنوان: جودة البحث العلمي واألخطاء الشائعة يف البحث  

 العلمي واإلحصاء.

 جامعة املنصورة. –عقد املؤمتر الدولي الثاني لكلية الرتبية  

 م 2012/2013ام الدراسي موافقات مؤجلة من الع
 بسبب الظروف االقتصادية احلالية

 

نسري من مبنى خري اهلل إىل املبنى الرئيسي بتكلفة ااملوافقة على نقل االس 

 . أل  جنيه ( 3110111)

وشراء ميكروباص جديد الكلية املوافقة على استبدال ميكروباص  

 . أل  جنيه مائو( 2110111مببلغ )
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 رابطة اخلرجينيرة إداكلمة 
عزيزي خاري  كلياة الرتبياة جامعاة املنصاورة ماا زلات جظاي باهتماام          

الكلية بشكل خاص واجلامعة بشكل عام ومازالت تفاتح لا  أبوابهاا، فقاد مت     

إنشاااء رابطااة خرجيااي كليااة الرتبيااة جامعااة املنصااورة وذلاا  لتكااون اجلهااة    

 .االعتبارية واملنسق العام للخرجيني "رابطة اخلرجيني"

وهي وسيلة الكلية لتقديم كافة اخلدمات العلمية والرتبوية والثقافياة  

واالجتماعية لكافة املشرتكني بهاا لاذل  نقادم لا  دلاياًل مبساطًا عان كافاة         

جامعة املنصورة واإلدارات الو –خرجيي كلية الرتبية  رابطةاخلدمات الو تقوم بها 

ات أو استشارات أو تساؤالت ميكن  التعامل معها للحصول على ما ترفب من خدم

 يف سهولة ويسر، لتكون دائمًا على مقربة واتصال مستمر مع إدارة الكلية.

 ونتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم ،،،

 جامعة املنصورة –إدارة رابطة خرجيي كلية الرتبية 

 ئيس مجلس إدارة الرابطةر                                                                             
 أ.د. عبد السالم مصطفى عبد السالم                                                                                  

 عميـــــد الكليــــة                                                                             
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 رابطةأهداف ال
 -االتصال الدائم باخلرجيني من خالل:

 جامعة املنصورة-خرجيي كلية الرتبية رابطة -1

 االسم/ رابطة خرجيي كلية الرتبية جامعة املنصورة.

    ................................ / تاري  اإلشهار/    بتاري 

 ................................. قيمة االشرتاك السنوي/

تصال وتواصل خمتلفة لتعزيز عالقة اخلري  بكليته، وخلق اوات توفري قن -2

 روح التعاون اهلادف خلدمة اخلرجيني والكلية واجملتمع احمللي.

االسهام يف تأمني فرص عمل للخرجيني تتناسب وختصصاتهم وميوهلم عن  -3

طريق التواصل مع وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف مديرية الرتبية 

لية واملدارس اخلاصة واملدارس اخلاصة والدولية بالدقهلية، بالدقه والتعليم

  يث متثل الرابطة حلقة الوصل بني اخلري  وسو  العمل.

حتياجات سو  العمل والفرص املتاحة للخرجيني اإتاحة املعلومات اخلاصة ب -2

 والطلبة.

إعااداد وعقااد املااؤمترات والاادورات والناادوات وورق العماال تثقاال املعااارف   -5

 الوظيفية الالزمة ملقابلة متطلبات مهنة التدريس. واملهارات

التواصل مع خرجيي الكلياة ملتابعاة أوضااعهم الوظيفياة للوقاوف علاى        -6

، وتطاوير الاربام  الدراساية مباا يتاوائم ماع        املواءمة بني خمرجاات التعلايم  

 متطلبات مهنة التدريس.

لثقاايف  إقامة ندوات ثقافية واجتماعية وعلمية لزياادة الاوعي العلماي وا    -7

 واالجتماعي.

 تنظيم الرحالت السياحية والرتفيهية باإلضافة إىل إقامة احلفالت. -8
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 اخلدمات التي تقدمها رابطة اخلرجيني ألعضائها
 يف جمال التدريب:

يب والتنمياة البشارية ومركاز احلاساب اآللاي      يتم التنسيق بني وحدة التدر

 -بالكلية ورابطة اخلرجيني إلعداد دورات تدريبية وذل  على النحو التالي:

 .التفاو  والتنسيق مع جهات داخلية وخارجية إلعداد الدورات التدريبية 

 .جديد ميعاد الدورة واملبلغ املطلوح سداده ومكان التدريب 

  املوقاع الرمساي للرابطاة، واجلاروح اخلااص       اإلعالن عن تل  الدورات علاى

 . بالرابطة على الفيس بوك

 يف جمال التوظيف:
 -التعاون مع اجلهات اجملتمعية خلدمة اخلرجيني واجملتمع:

 وزارة القوى العاملة. -1

 وزارة الرتبية والتعليم. -2

 املدارس اخلاصة والدولية. -3

 الشركات واملصانع الو تتوافر بها فرص العمل. -2

 عليم مبجلس الشعب والوزارات املعنية بتعيني اخلرجيني.جلنة الت -5

 :يف اجملاالت االجتماعية والصحية والبيئية
 .إقامة الندوات العلمية والصحية والدينية والثقافية 

 إنشاء نادي ثقايف اجتماعي رياضي خلدمة اخلرجيني تابع لكلية الرتبية-

 جامعة املنصورة.

 ملشاركة يف إعداد املصاي  للخرجيني القيام برحالت سياحية وترفيهية وا

 ولطالح الكلية.
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 األنشطة التي تسعى رابطة اخلرجيني لتحقيقها 
 م:2013/2014يف العام الدراسي 

 .............................." عقد ندوة بعنوان. "   .................. 

   . "   ..........................................." ورشة عمل 

  رابطاة اخلارجيني ، مسااهمة منهاا يف     سوف تقادمها  الدورات التدريبية الو

هاى   تأهيل اخلرجيني لسو  العمل، بناء على استطالع قامت به ملعرفة: ماا 

 املهارات الو تتطلبها مهنة التدريس :

يف احلاساااب اآللاااي بعناااوان) كيااا  تااادير عملااا  مااان خاااالل    دورة  -1

 . ( 2112مايكروسوفت 

يف التنميااة البشاارية بعنااوان ) املعااارف واملهااارات األساسااية للخااري    دورة -2

 . للتميز يف مهنة التدريس(

دورتان ملعلمي العلوم والرياضيات بالدقهلية لتادريس العلاوم والرياضايات     -3

 س اخلاصة واللغات والدولية.باللغة اإلجنليزية للمدار
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 املوقع الرمسي لرابطة اخلرجيني:
حرصًا من رابطة اخلرجيني على التواصل الدائم واملستمر والفعال مع خرجيي 

الكلياة مت إنشاااء موقاع خاااص خلادمتكم، ومت إضااافة قاعادة بيانااات للماادارس     

جيل بداخلاه وماأل   اخلاصة واملدارس الدولية واملصاانع ، حياث يقاوم اخلاري  بالتسا     

، وتساجيل املالحظاات واالستفساارات    cvالبيانات الشخصية يف اجلانب اخلاص باا  

أن متثال   فبون بها. وترفب الرابطاة مان خاالل املوقاع االلكرتوناي     والدورات الو ير

حلقة الوصل بني اخلري  وسو  العمال مان خاالل عمال برتوكاوالت ماع املادارس        

ات واملصانع والبنوك الو ترفب يف توظي  شباح الشركواخلاصة واملدارس الدولية 

 .جامعة املنصورة-من كلية الرتبيةاخلرجيني 

 الرابط اخلاص باملوقل:

 الرابطة الرمسية خلرجيي كلية الرتبية  املنصورة باإلضافة إىل صفحة الفيس بوك :

   
جيي كلية الرتبية جامعة املنصورةرابطة خربكيفية االشرتاك  

 لحصول على طلاب االنضامام لعضاوية الرابطاة مصاحوبًا      يتقدم اخلري  ل

بقيمة االشرتاك السنوي وصاورة شخصاية إىل الساكرتري العاام للرابطاة      

 لينضم إىل أسرة خرجيي كلية الرتبية.

 .يتم جديد ميعاد آخر الستالم الكارنيه 
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 -منوذج لطلب انضمام لعضوية مجعية رابطة خرجيي كلية الرتبية جامعة املنصورة:

 ن:ــالستاريخ امليالد:

 :ةــــاجلنسي

حممول: تليفون املنزل: 

سنة: الشعبة/ القسم: 

 كالوريوس أو ليسانس )     (      الدرجة العلمية احلالية:  ب

 دبلوم )    (  ،   ماجستري )       (     ،   دكتوراه )     (                       

 حمل العمل: املهنة : 

الربيد االلكرتوني 

( جنيه مصري فقط، ومرفق مبلغ رسم ــــــــومستعد لسداد االشرتاك للرابطة وقدره: )

 العضوية )       ( جنيه مصري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 

 مقدمه لسيادتكم                                                        

 : ............ التوقيع                                                          
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 -اللقاء السنوي للخرجيني :
 جامعة المنصورة –كلية التربية  في مدرج خير الله -الملتقى األول :

 م6/2/3102" احتفالية عيد املعلم " بتاريخ بعنوان 

 حبضور كل من:

 السيد نقيب املعلمني على مستوى اجلمهورية. -

 .نائبًا عن حمافظ الدقهليةعبد احلميد الشهاوي السيد اللواء/ -

 عميد الكلية./عبد السالم مصطفى عبد السالم رالسيد األستاذ الدكتو -

 السابق. لشورىأ.د. حممد خشبة رئيس جلنة التعليم مبجلس ا -

السادة الوكالء ورؤساء األقسام العلمية والرتبوية وأعضاء هيئة التدريس  -

 بالكلية ومدير وحدة ضمان اجلودة والعاملني.

 السادة املعلمني مبحافظة الدقهلية. -

 أبناءنا الطالح بالكلية.  -

 السادة رجال األعمال واملهتمني بالتعليم مبحافظة الدقهلية. -

 جامعة المنصورة –كلية التربية  في مدرج خير الله -الملتقى الثاني :
 م01/01/1102بتاريخ 

 حبضور كل من:

 عميد الكلياة عبد السالم مصطفى عبد السالم يد األستاذ الدكتور/الس -

 .ورئيس جملس إدارة رابطة اخلرجيني

 السادة وكالء الكلية. -

والعااملني  السادة رؤساء األقسام العلمية والرتبوية وأعضاء هيئة التدريس  -

 بالكلية.

 إدارة فريق اجلودة بالكلية. -

 خرجيوا كلية الرتبية. -

 . أبناءنا الطالح -
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 -مت يف هذه اللقاءات مناقشة اآلتي:

عر  أعمال وأنشطة رابطة اخلرجيني ومشاركة األعضاء لتقديم  -1

 اقرتاحاتهم لدراستها.

عر  املشاكل الو تواجه اخلرجيني يف التوظي  وسو  العمل واقرتاح  -2

 طر  احلل ملواجهتها .

 مناقشة كافة املقرتحات املقدمة من اخلرجيني لتنفيذ أفضلها. -3

عر  أهم الدورات التدريبية املتاحة للخرجيني لتحسني مستوى أدائهم يف  -4

 سو  العمل.

دعوة املسئولني باملدارس اخلاصة والدولية بالدقهلية حلضور اللقاء السنوي  -5

كلية الرتبية بكافة ختصصاتهم ويتم عر  السرية الذاتية خلرجيي 

 والعمل على توفري فرص العمل هلم.
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 فريق عمل رابطة اخلرجيني:جملس اإلدارة و
عمياد الكلياة ورئايس جملاس إدارة     -.د. عبد السالم مصطفى عبد السالمأ -1

 الرابطة.

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.-أ.د. جمدي صالح طه -2

 سكرتري رابطة اخلرجيني - أمحد شفيق م. إميان املعتز باهلل -3

 حممد جاح اهللأ.   -4

 آية اهلل العربي حممدأ.   -5

  أمحد عبد الرمحنأ.  -6

  أ. فاطمة السيد عبد اخلالق -7

  الشيوي عبد احلميد أ. عبد احلميد -8
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 م2002/2010األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 

 اجملموع التقدير  التخصص اسم الطالب م
 مجال حممد الرفاعي هناء 1

العلوم البيولوجية 

 واجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف

8662 

 ريا  األطفال شيماء صالح أمحد سليمان 2

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7527 

 تعليم أساسي / علوم وفاء شفيق شفيق حممود  3

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7269 

 لريا  األطفا ايفون صمو يل يوسف حبيب 4

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7512 

 فاطمة عصام الدين حممود أمحد  5
تعليم أساسي / 

 رياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6981 

 حسناء مصطفى حممد مصطفى 6
تعليم أساسي / 

 رياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6976 

 أمساء عبده السيد فراج عبده  7
تعليم أساسي / 

 رياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6962 

 شيماء أنور حممد هالل 8
تعليم أساسي / دراسات 

 اجتماعية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6233 

 7383 جيد جدًا تعليم أساسي / علوم عزة شفيق شفيق حممود 9

 8321 جيد جدًا اللغة االجنليزية منى السيد أمحد خليل صابر 11

 دينا رمضان عبد احلليم حممد 11
بيولوجية العلوم ال

 واجليولوجيا

 8283 جيد جدًا

 تعليم أساسي / علوم منار أمحد حممد شراقي 12

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7375 

 هاجر السيد عبد السميل السيد 13
تعليم أساسي / دراسات 

 اجتماعية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6392 

 8187 جيد جدًا علم النفس فاروق مصطفى السعيد السعيد  14

 ريا  األطفال أمرية حممد عبد القادر حممد  15

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7366 

 أمل مربوك صاحل احلسنني 16
العلوم البيولوجية 

 واجليولوجيا

 8217 جيد جدًا

 علم النفس مسر عبد اهلل حلمي أمحد كسريه 17

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف

8167 



- 58 - 

 م2002/2010األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 

 7312 جيد جدًا علوم تعليم أساسي / داليا حيي حممود املغربي 18

 اللغة العربية حممد صبحي عبد العزيز سامل 19

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7257 

 7252 جيد جدًا اللغة العربية رضا حممد علي املرسي شليب 21
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 م2010/2011األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 
 اجملموع التقدير  التخصص اسم الطالب م
 ريا  األطفال آيات السيد فوزي عبد احلميد 1

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف

7681 

 أماني مصطفى حممود أبو شحته 2
 اجلغرافيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8222 

 منصور  نسرين حمسن حممد السيد 3
 ريا  األطفال

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7651 

 الفيزياء شيماء مصطفى حممد عبد اجمليد  4

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8996 

 الكيمياء أيه حممود السيد صبح 5

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
9126 

 علم النفس رضوى زكريا السيد حممود حسن 6

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8322 

 الفيزياء ى ثروت أمني حممدسلو 7

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8928 

 اجلغرافيا سالي سامي السيد حممد شهبه 8

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8126 

 اجلغرافيا مها احلسيين السعيد سند 9

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8121 

 ريا  األطفال أمساء حممد ىمحمد زهريي 11

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7556 

العلوم البيولوجية  مشريه سعد معروف علي علي 11

 واجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8631 

 مسر أبو النصر سعد أبو النصر  12
 علم نفس

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8271 

العلوم البيولوجية  صباح السعيد حممد أمحد يوسف 13

 واجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8599 

 علم النفس حممود عمر حممد دعاء 14

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8252 

 تعليم أساسي / علوم منال حممود علي احلسيين 15

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7223 

تعليم أساسي / دراسات  عالء رمضان حممود عبد الباسط 16

 اجتماعية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6271 
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 م2010/2011األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 

 للغة االجنليزيةا أمرية موسى حممد الدسوقي خليفه 17

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8356 

تعليم أساسي / دراسات  نورا حسن املتولي حممد العايق 18

 اجتماعية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6221 

 رياضيات حممد مسري السيد حامد الدين 19

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8833 

ة تعليم أساسي / اللغ دعاء عصام احملمدي حممد جماهد 21

 العربية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6325 

 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 



- 61 - 

 م2011/2012 األوائل لعام 20بيان بأمساء الطالب الـ 
 اجملموع التقدير  التخصص اسم الطالب م
 اجلغرافيا ريهام أمحد حممد البسيوني  1

ممتاز مع 

 مرتبة الشرف

8332 

 نهى حممد أمحد مصطفى علي 2
 اجلغرافيا

ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8331 

العلوم البيولوجية  هناء يس يس عبد الرمحن 3

 واجليولوجيا

مع جيد جدًا 

 مرتبة الشرف
8939 

العلوم البيولوجية  بسمة كمال الغريب سامل 4

 واجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8781 

العلوم البيولوجية  سارة حممد عباس حسنني 5

 واجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8753 

 تعليم أساسي / علوم نسرين وجيه عبد الفتاح أمحد 6

جيد جدًا مع 

 شرفمرتبة ال
7619 

 التاري  مروة حممد حممود حممد 7

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7862 

 الكيمياء تسنيم خالد عبد الفتاح اجليار 8

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
9122 

 8353 جيد جدًا علم النفس آية رفعت عبده عبد الادي 9

 7829 جيد جدًا التاري  نسمة علي حممد حممد علي 11

 8293 جيد جدًا اللغة االجنليزية علي علي البلتاجي جنالء حممود 11

تعليم أساسي / اللغة  عبري نصر حممد نصر شعبان 12

 العربية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6215 

تعليم أساسي /  داليا أمحد السيد عبد اللطيف 13

 الرياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6891 

 7231 جيد جدًا عربيةاللغة ال إميان حممد إبراهيم حممود 14

 التاري  خضره حممد السعيد عطيه 15

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7751 

 8217 جيد جدًا اللغة االجنليزية مساح أمحد مغاوري أمحد 16

 7223 جيد جدًا تعليم أساسي / علوم هويدا عبد القادر حممد السعيد  17

 حنان عادل حممد املغازي مشالي 18
 الكيمياء

مع  جيد جدًا

 مرتبة الشرف
8882 



- 62 - 

 م2011/2012 األوائل لعام 20بيان بأمساء الطالب الـ 

 الرياضيات عا شه نشأت علي حممد الدسوقي  19

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8762 

تعليم أساسي /  دعاء شعبان شعبان املرسي 21

 الرياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6832 
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 م2012/2013األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 
 اجملموع التقدير  التخصص اسم الطالب م
 األدبي/علم نفس هديل السيد عثمان السيد السيد 1

ممتاز مع 

 مرتبة الشرف

8652 

 األدبي/علم نفس هاجر عادل التابعى ابراهيم 2
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8639 

 األدبي/علم نفس اره حسن حممد حسن زيدانس 3
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8517 

 األدبي/علم نفس شيماء عوض عبدالرازق عبدالعزيز 4
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8513 

 9211 ممتاز العلمي/الكيمياء مسر حممد حممد الوصيف شعيب 5

 األدبي/اجلغرافيا هاله فؤاد امحد حمسن سعد 6
جيد جدًا مع 

 الشرفمرتبة 
8311 

 األدبي/اجلغرافيا امنيه الراضى حممد عبدالعزيز  7
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8282 

 األدبي/علم نفس ساىل مصطفى فكرى عبداحلميد 8
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8253 

 العلمي/الكيمياء ساره هشام حممد مصطفى  9
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
9122 

 اوىمنار حممد حممد الطنط 11

التعليم األساسي )احللقة 

األوىل( / األدبي/اللغة 

 العربية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
6533 

 األدبي/علم نفس هدير حممد هانى حممد صابر  11
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8231 

 غاده حممد امحد الشيخ 12
العلمي/العلوم 

 البيولوجية و اجليولوجيا

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
876805 

 األدبي/علم نفس اجنى هالل عبدالرمحن حممد رزق 13
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8376 

 هبه امحد لبيب عبده حبق 14

التعليم األساسي )احللقة 

اللغة  األوىل(/ األدبي/

 العربية

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف

6291 

 األدبي/علم نفس ساره حممد عبداملنعم حممد  15
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8373 
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 م2012/2013األوائل لعام  20بيان بأمساء الطالب الـ 

 األدبي/علم نفس امساء حممد عبده عبده عنني 16
جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8372 

 تعليم أساسي / علوم هدير معوض عبداحلميد يوسف  17

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8356 

 الكيمياء وفاء ياسني حممد حممد اجلندى 18

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
8686 

 رياضياتال والء حممد حممود شاهني 19

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
9112 

 اميان محدى حممود ابراهيم 21
تعليم أساسي / 

 الرياضيات

جيد جدًا مع 

 مرتبة الشرف
7511 
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 أ/ حنـان وجدي حممد كامل
 وحدة التدريب والتنمية البشرية

 أ/ حممد عبد الفتاح حممد
 البشريةوحدة التدريب والتنمية 

 
 
 

 االتصـــــال بالكليـــــة

 اجلامعي احلـرم –ورة ـوان : املنصــــــــــالعن

 8844422/020:ةـــسنرتال الكلي

 8892222/020 :اكســــــــفـــال
 edufac@mans.edu.eg:الربيد االلكرتوني 
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