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 كلمة السيد االستاذ الدكتور                 

 نائب رئيس الجامعة                    

 لشئون التعليم والطالب                   

 

 

 

  الجديد  الدراسي  العام  بداية  بمناسبة   لى  ويطيب  الكلية  وطالبات  طالب  وبناتي  أبنائي

 للا   من  متمنيا  الدراسة  بدء  بمناسبة  وقدامي  جدد  طالبا  أهنئكم  أن   2019/2020

  المناسبة   وبهذه.    والنجاح  واالنجاز  بالجد  مليئا  دراسيا  عاما  يكون  أن  وجل  عز

 اجتازوا  الذين  والطالب  الطالبات  أبنائي  لتهنئة  الفرصة  أغتنم  أن  لي  يطيب  السعيدة

 هيئة   أعضاء  الى  الجزيل  بالشكر  اتقدم  وان  وتفوق  بنجاح  الماضي  الدراسي  العام 

  تعليمهم   فى  مخلصة  جهود  من  بذلوه  ما  على  بالكلية  العاملين  وجميع   التدريس

  الذين   واالمهات  لالباء  كذلك  موصول  والشكر,    التحصيلية  بمستوياتهم  واالرتقاء

 جهودهم   على  الكلية  الدارة  تقديري  اقدم  أن  يفوتنى  ال  كما  االكبر  الدور  لهم  كان

  .وتطلعاتها الكلية اهداف  تحقيق في الملموسة

 العام  هذا  في   جميعا  جهودنا  وبتضافر   وتوفيقة  للا  بعون  عازمون  أننا  وبناتي  أبنائي

 جامعتنا   بها  تقوم  التى  والتربوية  التعليمية  الرسالة  مواصلة  على  الجديد  الدراسي

  تعليم   لتحقيق,    واهدافنا  اولوياتنا  على  بالتركيز  الجهود  ومضاعفة,    العريقة

 . الجودة معايير له تتوافر عصري

  والتدريب   المتواصل  الجهد  الى  يحتاج  طريقا  اخترتم  لقد  الطالب  وبناتي  ابنائي

  وانا   والمعرفة  والبحث  الدراسة  في  الذات  على  واالعتماد  مكثفة  بصورة  والممارسة

  بحضور   واالنتظام  الوقت  بتنظيم  جميعا  وأنصحكم,    لذلك   اهال  بأنكم  يقين  على

  بالكلية   االكاديمية  التكليفات  وجميع  والتدريبات  العملية  والدروس  المحاضرات

 وطننا   أن  تنسى  وال,    تعلمه  ما  وتطبيق  العمل  على  دائما  القادر  هو  النابه  فالطالب

  التنمية   قاطرة  فأنتم  ببلدنا  نرتقي   حتى  أكفاء  خريجين  الى  حاجة  في  مصر  الحبيب

. واحدة  يدا  جميعا    نكون  وأن  المستمر  والعمل  الجهد  بذل  من البد  ذلك  يتحقق  ولكى
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  حرصنا   وبقدر,    الجامعية  الحياة  مقومات  بكل  تهتم  أن  البد  الصورة  تكتمل  وحتى

 مصادر   وكل  االجالء  اساتذتكم  طريق  عن  العلم  مناهل  من  باالستزادة  مطالبتكم  على

 لك توفرها التى الطالبية االنشطة جميع ممارسة الى ايضا أدعوكم المتوفرة التعلم

 تنمى   والتى(  الخ...    وفنية  واجتماعية  ورياضية  ثقافية)     مـن  الجامعة  و  الكلية

 القيادة  على  والتعود  االنتماء  من  بمزيد  يشعرك  مما  شخصيتك  وتصقل  مواهبك  فيها

 . الحياة ىمد والتعلم الذات وتحقيق واالدارة

 أجلك   من  فهي  مختلفة  وتجهيزات  أبنية  من  كليتكم  على  المحافظة  الى  ادعوكم  كما

  تتردد   وال,    الكلية  نظافة  على  للمحافظة  ايضا  ادعوكم  كما  القادمين  زمالئك  أجل  ومن

  هنا   جميعا    فنحن  مشكلة  أي  مواجه  أو  االستفسار  عند  المسئولين  الى  التوجة  في

 . أجلك من

 بالتوفيق  تمنياتي مع                       

 أسعد نانسي / دأ . 

 الجامعة رئيس نائب

 والطالب  التعليم لشئون
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 كلمة           

 السيد األستاذ الدكتور 

 عميد الكلية   
 

وطالبات أبنائى وبناتي طالب 

  الكلية..

يحتاج الطالب فى بداية دراستة الجامعية الىالتعرف على كل ما يتعلق بالكلية التى رشح للدراسة بها  

الدراسة  بنظام  يتعلق  ما  بكل  الطالب  تعريف  ضرورة  تعليمي  نظام  اي  فى  الهامة  االمور  فمن 

ب الطال  من خالل ما تقدمه من جهود لتبصير –وبالخدمات التى توفرها المؤسسة التعليمية لطالبها 

واإل ومواردها  وأهدافها  واقسامها  بالكلية  الدراسة  االنشطة بطبيعة  تقديم  عن  المسؤولة  دارات 

المتاحة بها وتهيئت الفرص   وارشادهم فيما يتعلق بالخطط والبرامج التعليميةوالمساعدات الطالبية  

ولإل جاذبة  تعليمية  بيئة  توفير  خالل  من   ، بالكلية  قبولة  بعد  بالطالب  التعلم حتفاظ  على  مساعدة 

والتدريب ، كما يحتاج الطالب الى التعرف على ما تقدمة الكلية من مساعدات للطالب فيما يتعلق 

اشتراك الطالب فى المواصالت   –ل الشخصية ) استخراج الكارنية الشخصي للطالب  ئببعض المسا

................. (  بيانات قيد الطالب    -طالب لحين االنتهاء من الدراسة الجامعية  لتأجيل تجنيد ا  –العامة  

 .وغيرها من الخدمات التى تقدم للطالب بمجرد التحاقة بالكلية

ويتم تعريف الطالب بتلك الخدمات فى الغالب من خالل إصدار بعض المطبوعات واألدلة عن كل كلية 

" وتوزع على طالب الكلية ) خاصة طالب الفرقة األولي ( فى  من كليات الجامعة " دليل الطالب  

اللقاءابداية   إلى  إضافة   ، الدراسي  بالكلية العام  المسؤلين  فيها  ويشارك  الطالب  مع  تتم  التى  ت 

، كما يتم تقديم بعض هذه جابة على استفسارات الطالب وتساؤالتهم  والجامعة ويتم من خاللها اإل

م مجموعة  خالل  من  رعاية الخدمات  وقطاع  الطالب  شئون  مجال  فى  المتخصصين  اإلداريين  ن 

التى تواجههم وا المعوقات  فيما يخص  الجدد والقدامى  الدعم والتوجية للطالب  رد  لالشباب لتقديم 

 على استفساراتهم . 

الطالب على تقديم هذا الدليل لكم لتعريفكم بكل ما يتعلق بنظام   يوفى هذا االطار حرصت الكلية عزيز

راسة بالكلية ونظام توزيع الطالب على الشعب والتخصصات الدراسية وكذلك المقررات الدراسية الد

 ، مقرر   لكل  والصغري  العظمى  والدرجات   ، بالكلية  تخصص  وكل  شعبة  بكل  بالدراسة  الخاصة 

 ، التسهيالت الطبية والمكتبية  بوالمتطلبات الالزمة لكل مقرر ، وما توفرة الكلية من خدمات تتعلق  

للطال والعينية  المالية  الطالبي والخدمات  النشاط  خدمات  الى  اضافة   ، االجتماعي  كالتكافل  ب 

بالتعاون مع االدارة العامة لرعاية  واالتحادات الطالبية والتى تقدمها ادارة رعاية الشباب بالكلية 

واجهة المعوقات على م  –خاصة ذوى االحتياجات الخاصة    –الشباب بالجامعة ، ومساعدة الطالب  
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، بما يعينهم   رض مسارهم التعليمي سواء كانت مشكالت تعليمية أو شخصية  تعوالمشكالت التى ت

و  على   الكلية  ورسالة  ورؤية  تتناسب  بطريقة  واالكاديمية  الشخصية  اهدافهم  هدافها  أتحقيق 

 االستراتيجية .

 ابنائنا طالب الكلية الجدد ... 

ليتنا العريقة المعنية باعداد معلمي المستقبل ، ونتمني لكم حياة جامعية خالص تهانينا لكم اللتحاقكم بك

موفقة ، ونؤكد لكم أن ادارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكل العاملين بالكلية 

داريين وعمال وزمالؤكم بالكلية فى السنوات األعلي  سيكونوا فى خدمتكم وسيسخرون كل وقتهم إ

لت  الدراسية وجهدهم  احتياجاتكم  كافة  وتلبية  بالكلية  دراستكم  فى  النجاح  على  يعينكم  ما  كل  قديم 

 والشخصية وحل كل ما يواجهكم من مشكالت اثناء ذلك .

 وهللا نسال أن يوفقنا الى صالح االعمال وكل ما فية خير وتقدم مصرنا الحبيبة

   صبحي شعبان شرفأ.د /                                               

 أستاذ أصول التربية                                                      

 عميد الكلية                                                      
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 السيداألستاذ الدكتور  كلمة            
 وكيل الكلية     

 لشئون التعليم والطالب 
  

 أعزائى طلبة وطالبات كلية التربية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته            

على مدار سنناتاا اردراسنن  لى  لل  ارةرول  تارودض تاىننع لى  عداد 

مة نممنل رةلمنل اعونما رسنننننمرن  ةروتلن  تةةللملن   نمدلن  رمةلمى ارمسنننننة ونل لى 

ةخصننننصننننما مخةل   علمل  تادول  تلال  ترلر م ت رسننننمر  ةلمل لى  لمةوم  

   اإلعنداد رةمللن  ارةندرلن مو نتاانة عندي ا سنننننلن  تةروتلن  تماونلن  تة اترتنلن 

 تا مدلمل  تث ملل  تموال .

بالطالب والطالبات الجدد لى ودال  عمم دراسننى ندلد لسننةدام او ارلة 

آمللو االرةزام مو ننماو م مان    م2019/2020رلةنمم ارندراسنننننى    باالررةاة الولى

ودال  ارةمم ومرةلم تاردراسنننن  تارةلصننننلل رلم رراا تلىننننتر ارملمىننننراا  

اثر الننمو  لى انةلنمز ارم رراا واننم  تارةندرلونما ارةمللن  رمنم ر نل  رن  مو  

  اارشننن تل  تاالخةومرا   اتةملز سنننتاا ومراسنننو  راعممل ار صنننلل  تاالخةومرا

ارةلرلرل  على مسننةتك  ل لصننل دراسننى على او ل تو  ل ما م على درال  

ومرم رراا تدرنما اعممل ار صننل تارةلرلرك ارخمب و ل م رر تل م رلحةل  

 ارداخلل  رل لل .

بااالررة اللاااثيااة واللاااللااة والرابعااةالعزا رلةننمم   ء الطلبااة والطااالبااات 

 و خوري اردراسن  ارمة تا  ردل م ال شن  ااوم ةلةة دترا   2019/2020اردراسنى  

 ولرا لى انةلنمز اراننم  توةملز لةى ارةخرع علمنم ونلو  للن  ارةرولن  ة ةع امنمم م  

ت  االرةلمق تاو  ر  االرةلمق ودولتمما اردراسننما ارةللم وةد ارةخرع تل م رشننر

لسنوم  رى لد  ولر لى ص ل ددراة م ارةةللمل  تارةدرلسل  ومسةمرار ت ى لرب 

 مةمل  ر لو   لل  ارةرول  على  رلق ارةرول  تارةةللم وصتري مامسو .
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لسنننننةندانم داةمنم   العزاء طالب وطاالباات كلياة التربياة الجادد وال ادامى

تخمرع  لل  ارةرول  لةم ةتللر م  مشننمر مة م لى ااشنن   تلةمرلما مةاتع  داخل

ت نراااا ارمشنننمر   للوم عو  رلق  داري رعمل  ارشنننومة لى ار لل  تةشنننمل 

ااشننن   رلمىنننل  تانةممعل  تلال  تث ملل  تعلمل   رى نماة ااشننن   خمصننن  

ومرمةسنن راا تارنتار  تارسننر ار حول  ت  ن اراشنن   ةسننوم لى ةل لق ارثر 

 ك ار لل  تارنممة .االلنمو  ارمسةمر على مسةت

  -مةلمى ارمسة ول   – العزاء طلبة وطالبات كلية التربية الجدد وال دامى

اتصنننننل م ونل ملن  االرةزام ونمر لم تارخحدلنما ارننممةلن  ارةى ال ةخةلض عو دلم 

تاخحدلما تاصنمر  منةمةام تمصنرام ارلولو  را م وو ا االرةزام سنةسنومتو لى 

 ةرول  تةةللم انلمل تانلمل ةسوم تةسومتو مةوم لى واما تة دم تردى ارمنةمع. 

ددتا او ةسنلرتا عمم ل لد م لى ارةلم تاردراسن  ال ةةر ثصايحتى لكم جميعا

تاراشن   تارمسنمو ما ارةى لم ا م ارمشنمر   للوم علمم ولو  داري شناتو ارةةللم  

تار حة تم ةة ارةرول  ارةملل  ت داري شناتو ارخرلنلو ت داري رعمل  ارشنومة  

ار لل   ومر لل  لةتالر لى  ل ماوم لرلق عمل مةملز رةسللر  نراااا ةتاند م لى  

تارننداتل ارندراسنننننلن  تارةرولن  ارةمللن  تارةخرع تارمشنننننمر نما لى ارةندلند مو 

 اراش   ارةى سوق ارةاتله عاوم.

ولو الندل م درلنل   العزاء طلباة وطاالباات كلياة التربياة الجادد وال ادامى

 ممة ممل إلداري رعمل  ارشومة لرنى درااةه وةلاى رة تلو مةلتمما شممل  ة لد 

 ومسةمرار. 

 أطيب المثيات لكم جميعا بالتوفيق

 أ.د./فتيحة أحمد بطيخ                                                                                        

 أستاذ المثاهج وطرة التدريس 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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 األستاذ السيد مة كل

 مدير عام الكلية  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تهنئة 
 أبنائي وبناتي طالب كلية التربية

 أن أهنئكم بالعام الدراسي الجديد  يطيب لى

 أبنائي الطالب أتمني لكم تواجد فعال وايجابي فى إنجاح كافة االنشطة والحفاظ على مستقبلكم . 

األمور بتحية خاصة وحارة لما قدموة من جهد ودعم وإنى أنتهز الفرصة ألتقدم الى السادة أولياء  
 فلوال فضل هللا ثم رعايتهم ألبنائهم ما كان هذا النجاح .

 وفقنا هللا جميعًا وسدد خطانا على سبيل الخير وحفظ مصرنا الغالية 

 وفقكم هللا وسدد هللا على طريق العلم والخير خطاكم   

 المدير العام                                         

 أ / أشرف قطب الخولي                                                         
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 كلمة السيد االستاذ 

 مدير ادارة رعاية الشباب بالكلية    

الجديد   الدراسي  العام  بمناسبة  القلبية  التهنئة  اليكم بخالص  أتقدم  أن   2019/2020يطيب لي 
وأتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم وأن نعمل جاهدين منذ بداية العام الدراسي فى تحصيل الدروس 
لكى تتحقق األهداف والطموحات وذلك من أجل رفعة بلدنا مصر فالعلم هو أساس تقدم األمم فى 
شتى الميادين والمجاالت كما أهنيء الطالب الجدد الذين شرفت الكلية بالتحاقهم بها لكى يتعلموا 
فيها العلم وتزداد لديهم المعرفة والخبرة عن طريق السادة األساتذة وأدعو الجميع للتحلى باالخالق 

 المصرية الحميدة التى تميز المجتمع المصري العريق . 

عوكم جميعًا للمشاركة الفعالة والبنائة فى كافة االنشطة الطالبية ) الرياضية  أبنائى وبناتى الطالب أد
 االسر (  – العلمية  –الجوالة  –الفنية   –االجتماعية  –الثقافية  –

والتى تقوم بها وتشرف عليها ادارة رعاية الشباب بالكلية وأن يستثمر جميع الطالب وقت فراغهم 
ض مصرنا الغالية ويكون لدينا فى المستقبل شباب واعى مثقف فيما يعود عليهم بالنفع حتى تنه

غير متعصب ، شباب قادر على تحمل المسؤلية لمواجهة العالم الخارجي وذلك بما لدية من علم 
واخالق تجعل مصرنا فى مصاف الدول العظيمة وأن ترجع مصر األم لتحتضن كافة الدول العربية  

 واالسالمية . 

 كم وهيء لكم الخير وفقكم هللا وبارك خطا

  إدارة رعاية الشباب                                         
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 كلمة اتحاد طالب الكلية

 

 أصدقائى طلبة وطالبات كلية التربية 

   هوبركات  هسالم هللا عليكم ورحمت 
لتشريفكم هذا الصرح  يسعدنى فى بداية العام الدراسي الجديد أن ارحب بكم واهنئكم مرتين األولي  

 التعليمي الجليل والثانية كونكم جياًل سيصنع نهضة لرقي التعليم فى مصرنا الحبيبة . 

وتعتبر كلية التربية جامعة المنوفية من أهم رواد التعليم بمصر وستظل هذة الكلية المؤسسة المعقود 
 بناصيتها تلك اآلمال وذلك ألنكم قادورن على ذلك . 

هذا الدليل لكي يكون مرشدًا لكم ونتمني أن يؤدى الغرض الذى كتب من أجلة   ويبسعدنا أن نقدم
وهو توضيح لمعالم كليتكم الجديدة والقاء الضوؤ على ما يهم الطالب وكذا ابراز االنشطة الطالببية  

 المختلفة .

 آملين من المولي عز وجل أن يكون هذا العام عامًا سعيداً 

 مكلاًل بالنجاح لطالب الكلية   

 اتحاد الطالب                                                      
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 عميد الكلية والوكالء 
 .د / صبحى شعبان شرف أ -1

 استاذ اصول التربية
 عميد الكلية

 فتيحة أحمد بطيخ.د / أ -2
 استاذ المناهج وطرق التدريس  

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  
 أشرف قطب الخولي /السيد االستاذ  -3

 مدير عام الكلية  

 نشأة الكلية وتطورها  
 تابعة لجامعة عين شمس .  1971أنشئت الكلية عام  •
الطبيعي والتاريخ لشعبتى  التاريخ    1971/1972بدأت الدراسة بالكلية فى العام الجامعى   •

. 
 أضيفت شعبتا اللغة اإلنجليزية والرياضيات . 1973/  1972فى عام  •
 أصبحت الكلية تابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق .  1974فى عام  •
 أصبحت الكلية تابعة لجامعة طنطا .  1975فى عام  •
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ء رقم )  أصبحت الكلية تابعة لجامعة المنوفية بقرار رئيس مجلس الوزرا  1976فى عام   •
 . 1976( لسنة  1142

 أضيفت شعبة اللغة العربية . 1978/  1977فى العام الجامعى  •
 أضيفت شعبة الطبيعة والكيمياء . 1980/  1979فى العام الجامعى  •
 أضيفت الشعب الفنية   " الزراعية والصناعية   ". 1980/1981فى العام الجامعى  •
التعليم األساسي أقسام ) اللغة العربية   أضيفت شعبة  1989/    1988فى العام الجامعى   •

 العلوم ( . –الرياضيات  – الدراسات اإلجتماعية  –
ساسي  ألبة رياض األطفال وشعبة التعليم اعأضيفت ش  1996/    1995فى العام الجامعى   •

 اللغة االنجليزية .

 

 رؤية الكلية 

vision 
ومتميزة في  تتطلع كلية التربية جامعة المنوفية ، أن تكون رائدة   •

محليًا   المجتمع،  وخدمة   ، التربوي  والبحث   ، التعليم  مجال 
 وإقليميًا . 
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 رسالة الكلية 

Mission 
جامعة المنوفية ، بتخريج معلمين قادرين    -تلتزم كلية التربية   •

  ، متميز  بمستوى  التربوي  العمل  احتياجات سوق  تلبية  على 
ونقل    ، المستمرة  التطورات  مع  تتواكب  تربوية  بحوث  وإنتاج 

 . المعرفة التربوية لخدمة المجتمع ، وتنمية البيئة

 أهداف الكلية  
المعلمون   -1 الطلة  البحث يفهم  وأدوات  الرئيسية  والمهارات  المفاهيم 

والبنية األساسية للمواد الدراسية التى ينوون تدريسها والتى تمكنهم  
من خلق خبرات تعليمية يجد فى إطارها تالميذهم معنى وأهمية للمواد  

 الدراسية .
يكون   -2 حتى  التالميذ  وينمو  يتعلم  كيف  المعلمون  الطلبة  يستوعب 

عليم التى تدعم النمو العقلى واالجتماعى  ت ص البإستطاعتهم توفير فر 
 والشخصى لهؤالء التالميذ . 
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يفهم الطلبة المعلمون كيف يتباين التالميذ فى طرق تعلمهم حتى   -3
تع قادرين على تصميم فرص  تباين م  ليكونون  تنسجم مع  متنوعة 

 التالميذ .
يتمكن الطلبة المعلمون من تحصيل المعارف والمهارات الفردية لهم  -4

تنمية   تشجيع  بغية  المتنوعة  التدريس  اسرتتيجيات  استخدام  ومن 
التفكير الناقد لدى التالميذ وكذلك تنمية مهاراتهم االدائية وقدراتهم  

 على حل المشكالت . 
يفهم الطلبة المعلمون الدافعية الفردية والجماعية والسلوك بغية خلق  -5

النشطة فى    بيئة تعليمية تشجع على التفاعل االجتماعى والمشاركة 
 التعلم والدافعية الذاتية .

ما   -6 لتطبيق  الالزمة  والمهارات  المعارف  المعلمون  الطلبة  يستوعب 
نعرفة عن اساليب التواصل الفعال سواء كانت لفظية او غير لفظية  
أو من خالل أدوات اإلتصال بغية تنمية االستقصاء النشط والتعاون 

 ودعم التفاعل داخل حجرة الدراسة .
للتخطيط   يكتسب -7 الضرورية  والمهارات  القدرات  المعلمون  الطلبة 

وكذلك   الدراسية  بالمادة  المعرفة  االعتبار  بعين  آخذين  للتدريس 
 المعرفة بالتالميذ والمجتمع المحلى وأهداف المنهج .

يستخدم الطلبة المعلمون استراتيجيات التقويم الرسمية وغير الرسمية   -8
إستمراري وضمان  المتعلمين  واالجتماعى لتقويم  العقلي  نموهم  ة 

 والجسمي . 
والتأمل   -9 التفكير  من  إطار  فى  بممارساتهم  المعلمون  الطلبة  يقوم 

 ( األخرين  تجاة  وأعمالهم  خياراتهم  نتائج  تقييم  على  ويواظبون 
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التالميذ واآلباء والمهنيين فى المجتمع المحلي ( ويسعون باستمرار  
 إليجاد فرص للنمو المهنى .

المعلمون ويتواصلون مع زمالؤهم المعلمين ومع اآلباء  يتفاعل الطلبة   -10
التالميذ   رفاهية  أجل  من  المحلى  المجتمع  فى  األخري  والمؤسسات 

 وتعزيز تعلمهم . 
لدعم  -11 المعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  المعلمون  الطلبة  يستخدم 

 العملية التعليمية ولتحسين نموهم وانتاجيتهم المهنية . 
المعلمو -12 الطلبة  أخالقيات يلتزم  بميثاق  التربوية  ممارساتهم  فى  ن 

 المهنة التى إصطلح عليها المجتمع التربوي . 

 رسالة برنامج إعداد معلم الجغرافيا
يسععععععععععى برنععامج إعععداد معلم الجغرافيععا إلعععداد معلم متميز يمتلععك المعععارف  

والتكنولوجيعععة  التربويعععة والجغرافيعععة والمهعععارات العععذهنيعععة والمهنيعععة والبحثيعععة  
والقدرة على حل المشعععععععكالت البيئية واتخاذ القرارات تجاي القضعععععععايا لتحقيق  

 أدواري التربوية والمجتمعية.

 للبرنامج  العامة  األهداف 
 التعليم  مراحعل في  للجغرافيعا  كمعلم عملعه بمهعام  القيعام  على  قعادر  خريج  إععداد
  يتعلق  فيمعا  وذلعك  واللغعات  والخعاصعععععععععة الحكوميعة  المختلفعة  وبعالمعدارس  الععام

  بحوث  ووظائف واإلدارة  واإلشعععراف والتوجيه والتعلم التعليم  وظائف  بممارسعععة
 .والتطوير والتقويم والتنفيذ التخطيط بعمليات والقيام التعليم تطوير
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 -:اآلتي في البرنامج أهداف وتتمثل

 تكنولوجيا  مسعععععععععتخدما  وتقويما  وتنفيذا  تخطيطاً  التدريس  بعملية  اإللمام  -1
 االحتياجات ذوي  تناسععععب  التي النفسععععي واإلرشععععاد التقويم وآليات التعليم

 .الخاصة

 للتربيعة  واالجتمعاعيعة  والثقعافيعة  الفلسعععععععععفيعة  األصعععععععععول  بمفعاهيم  الوعي   -2
  المصري  التعليم نظام في وتطبيقاتها

 تكنولوجيا  وتوظيف  المسعععتدام  المهني والتطوير الذاتي التعلم  على  القدرة  -3
 .واالتصاالت المعلومات

 واللغعععة  البيئعععة  وعلوم  التعععاريخ)  المختلفعععة  العلوم  مجعععاالت  بين  الربط  تحقيق -4
 .بتخصصه  العالقة  ذات  المستجدات وفهم( إلخ0000واإلحصاء،

  المتعلمين  مع  تععععامالتعععه  في  المجتمع  وقيم  المهنعععة  أخالقيعععات  إكتسعععععععععععاب -5
 .للمجتمع الثقافية الهوية مقومات ضوء في والمعنيين

 األسععاليب مسععتخدما التربوي   والتطوير  المجتمع  خدمة  أنشععطة  في المشععاركة -6
 بما  والمجتمعية  المهنية المشعععكالت حل  في بتخصعععصعععه  العالقة ذات العلمية
  سعععععععععليمة  وأجنبية  عربية  بلغة  اآلخرين  مع  متواصعععععععععالً   والتميز الجودة  يحقق

 .العلمية األساليب ومستخدما
مسععععععتخدما    والتربوي  الجغرافي والبحث الدراسععععععة  طرق  أنسععععععب  على  التعرف -7

  في الجغرافية  المعرفة لتطوير  الجغرافية الظواهر دراسععة  في  ومهاراته  معارفه
 . والمجتمعية اإلنسانية المشروعات في منها واالستفادة حياته

 على  والقدرة  المختلفة  مجاالتها  في  الجغرافية  والظواهر  المفاهيم على  التعرف -8
 .التخصص مجال في توظيفها
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  في  المختلفة بأنواعها الجغرافية الخرائط  وتوظيف ورسعععم قراءة  مهارات  تنمية -9
 .الجغرافيا تدريس

 أهداف اتحاد الطالب 
العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة  -1

 الوطن . 
تمثيل الطالب في القرارات والسياسات المتعلقة بها والدفاع   -2

 مصالحهم وحقوقهم وتوصيل أرائهم . عن 
توثيق الروابط بين جميع الطالب وكذلك أعضاء هيئة  -3

 التدريس و العاملين بالكلية .
الدفاع عن مصالح جميع الطالب والعمل على توفير   -4

 وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
تيسير ممارسة الطالب للتعبير عن أرائهم بحرية تجاي   -5

 قضايا المجتمع
تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسيخ الوعي الوطني    -6

 والقومي وإعالء قيمة الوالء واالنتماء . 
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صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها   -7
 بما يعود على الطالب ومؤسساته التعليمية والوطن . 

تشجيع إقامة األسر والجمعيات والنوادي العلمية و دعم  -8
 قدراتهم اإلبداعية . األنشطة وتنمية 

تنظيم جميع أنشطة االتحاد وتوسيع قاعدة المشاركة  -9
 وتحفيز الطالب على المشاركة واالهتمام بالمميزين .

تنظيم المشروعات والبرامج الطالبية والعمل على حل   -10
مشاكل الطالب وتوفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل  

 الجامعة . 
مجتمعية الهادفة وااللتزام بالتقاليد  العمل على إبراز القيم ال  -11

 الجامعية في كافة األنشطة . 
التواصل مع الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني   -12

والمؤسسات الطالبية خارج الجامعة وأال يتعارض تحقيق هذي  
 األهداف مع نصوص قانون تنظيم الجامعات .

 كيفية الترشح لعضوية اتحاد طالب الكلية  
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 ( :  323مادة ) 

يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها سنويًا خالل الفصل الدراسي األول من   -
العام الجامعى ، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية إلجراء اإلنتخابات قبل 

بدأ اجراءاتها بسبعة ايام على األقل ويكون التقدم لالنتخابات الى اللجنة المشكلة 
كتابي على النموذج الذى تعدة الجامعة أو الكلية أو المعهد  لالشراف عليها بطلب 

 وتعتمدة السلطه المختصه . 

ويجب على كل مرشح أن يتقدم باوراق ترشحة مرفق بها برنامجه االنتخابي فى  
المجال المرشح له ولطالب التعليم االلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين  

 تحاد دون ان يكون لهم حق االنتخاب أو الترشح الحق فى ممارسة كافة انشطة اال 

 ( :  324مادة ) 

 يشترط في من يترشح لعضوية لجان االتحادات الشروط االتية :  

 أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .  -1

 أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعه . -2

نظام الفصلي ونظام العام أن يكون مستجدًا فى فرقته الدراسيه بالنسبه لطالب ال -3
 الكامل ، سواء أكان مسجاًل بنظام اإلنتظام أو اإلنتساب الموجة .

أن يكون مستجدًا ، ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها  -4
 فى العام الماضي بالنسبة لطالب نظام الساعات المعتمدة .
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لكلية أو المعهد فى مجال  أن يكون له نشاط طالبي موثق فى الجامعة أو ا -5
 اللجنة المرشح لها عدا طالب السنة الجامعية األولي . 

أال يكون قد سبق مجازاتة تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى البنود  -6
 من الالئحة الطالبية .    126( من المادة  13الى  5من ) 

للحرية فى جريمة مخلة  أال يكون قد سبق الحكم علية بعقوية جنائية أو مقيدة  -7
 بالشرف أو باالمانة ما لم يكن قد رد الية اعتبارة . 

أال يكون منتميًا الى أي تنظيم أو كيان أو جماعة ارهابية مؤسسة على خالف   -8
 القانون .

 لجان اتحاد الطالب
 واالتحادات الطالبية لجنة االسر 

 تهدف الى :
 ودعم نشاطها . تشجيع تكوين االسر الطالبية بالكلية  •
 تنظيم واقامة المسابقات المختلفة لالسر الطالبية .  •
 التنسيق بين نشاط االسر بالكلية . •
 تنظيم الرحالت و المعسكرات . •
 االشتراك فى دورى االسر بالجامعة . •

 المسئول عنها:
        أ / عمرو محمد عز الرجال    
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 بمعاونة  : 
         سليمان ى ا / نشو 

 النشاط الرياضى لجنة 
 تهدف الى :

 بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميته .  •
تنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية واقامة المباريات   •

 والمسابقات والهرجانات الرياضية . 
 االشتراك فى دورى الجامعة .  •

 المسئول عنها :  ا / طارق هوله                

 بمعاونة جميع االخصائيين الرياضيين 

 لجنة النشاط الثقافى والسياسي
 تهدف الى : 

 تنظيم الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية .  •
 نشر ثقافة حقوق االنسان واطالق طاقات الطالب الفكرية واالبداعية .  •
ية الطالب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة االيجابية فى الحياة  اطالق حر  •

 السياسية  
 اصدار المجالت والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات .  •

 المسؤل عنها: 
 هالة الشرقاوي                  /أ      

 بمعاونة : 
 طارق هوله  /أ   
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  اللجنة االجتماعية 
 تهدف الى :

التدريس العمل   • هيئة  واعضاء  الطالب  بين  االجتماعية  الراوبط  تنمية  على 
والعاملين واشاعة روح التعاون واالخاء بينهم وبث الروح الجامعية بينهم وذلك بكل 

 الوسائل .
 اقامة حفالت التعارف واحياء المناسبات . •

 المسئول عنها:
 محمد الكنفاني                ا /   

 بمعاونة : 
 االخصائيين االجتماعيين 

 اللجنة الفنية
 تهدف الى :

تنمية المواهب الفنية للطالب والعمل بما يتفق مع االغراض السياسية من  •
 اتاحة الفرصة البراز مواهبهم ورفع مستوى انتاجهم الفنى .

 / اسامه شعبان               أالمسئول عنها:   
           أ/ محمد الكنفاني     / ابتسام فرحات أ       : بمعاونة

 لجنة الجواله والخدمة العامة
 تهدف الى :

 تنظيم اوجه نشاط الكشافة واالرشاد على االسس السليمة ووفقا لمبادئها .  •
تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية بما يساهم فى تنمية   •

 تنفيذها .المجتمع والعمل على اشتراك الطالب فى 



22 
 

المساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومية التى تتطلبها احتياجات  •
 الوطن .

 محمد الكنفاني ا /   المسؤل عنها    ا / محمد فتحى   

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى
 تهدف الى :

 عقد الندوات والمحاضرات العلمية .  •
 تشجيع ودعم نوادى العلوم والحمعيات العلمية .  •
 العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمى . •
 العمل على نشر االبحاث واالبتكارات الطالبية بالمجالت العلمية . •

 ا / محمد الكنفانى                بمعاونة   ا / هاله الشرقاوى المسئول عنها:    ا / نشوي سليمان  

 اتحاد الطالب  لجان اسماء السادة مستشارى 
   2019/2020للعام الجامعي 

 مستشار اللجنة  اللجنععععععة م
أ/ عمرو عز الرجال، د/ سماح   واإلتحادات الطالبية األسر  1

 السيد
د/ محمد أ.م أ/ طارق هوله ،   النشاط الرياضي 2

 ف ءوو عبدالر 
 أحمد عيادأ/ هالة الشرقاوي، أ.د/  النشاط الثقافي والسياسي 3
 أ/ أسامة شعبان ، د/ نشوى البربري  الفنية  4
 أ/ أحمد سليمان ، د/ دعاء الشاعر  االجتماعية وشئون الطالب  5
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 د/ هبه الغتمي  أ.م.أ/ محمد فتحي ، الجوالة والخدمة العامة  6
د/ رفيق  أ.م.أ/ نشوى سليمان ،  النشاط العلمي والتكنولوجي  7

 البربري 

 
 صندوق التكافل اإلجتماعي

يقوم الصندوق بمساعدة الطلب غير القادرين بعد إجراء البحث اإلجتماعى ويقدم 
الطلب بإسم السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل اإلجتماعى 

 وتقدم المساعدات حسب كل حالة للمساعمة فى تسديد الرسوم الدراسية . 
 إجراءات صرف التكافل :

 إدارة رعاية الشباب . سحب اإلستمارة من -1
استيفاء اإلستمارة بمعرفة الشئون االجتماعية واالدارة الزراعية  -2

 التابع لها الطالب . 
احضار مفردات مرتب ولي األمر إن وجد وفى حالة وفاة أحد  -3

 الوالدين أو كالهما تقدم شهادة الوفاة . 
تقديم االستمارة إلدارة رعاية الشباب التي تقوم بدورها بفحص  -4

 نيب األولويات ومن ثم الصرف . وترت



24 
 

بالكلية عن العام الدراسي   بعض الصور عن أنشطة 
2019/2020  
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) 
 
 
 

 
 
 

 
(3 ) 
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(4) 

 

 

 

(5) 

(6) 
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 األنشطة الطالبية

تهتم الكلية برعاية األنشطة الطالبية وإتاحة الفرص أمام جميع  
المختلفة في مجاالت الرياضة والفنون الطالب لممارسة هواياتهم 

والثقافة والجوالة واألسر و الرحالت والبحوث العلمية ومشاركتهم  
في العديد من المسابقات من خالل إدارة رعاية الشباب بالكلية 

 بالدور الثاني .  2بجوار مدرج 

 مكتبة الكلية               
 مدير ادارة المكتبة االستاذ / محمد حبلص 
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لكلية مكتبة غنية بالمراجع لالطالع للطالب و االستعارة  توفر ا
 للكتب والدوريات العلمية وقاعة مخصصة لشبكة االنترنت . 

 الرعاية الصحية
توفر الكلية للطالب رعاية صحية داخل الكلية من خالل الوحدة 

  العالجية بالدور الرابع وخارج الكلية من خالل اإلدارة الطبية
 بجوار الكلية . 

  األقسام التربوية في الكلية 
 علم النفس   -1
 أصول التربية   -2
 وتكنولوجيا التعليم  المناهج وطرق التدريس  -3

 ول نظام الدراسة واالمتحانات بالكلية  ح
   - الكلية الدرجات العلمية اآلتية :تمنح 

الليسانس فى اآلداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية فى   -1
 التخصص حسب الشعبة . 

 الدبلوم العام فى التربية نظام السنة الواحدة / أو نظام السنتين .  -2
 الدبلوم الخاص فى التربية .  -3
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 الدبلوم المهنى فى التربية .  -4
تمنح درجة الماجستير فى التربية ودرجة دكتوراة الفلسفة فى التربية بنظام   -5

 الساعات المعتمدة . 
 شروط القبول  

ن كلية التربية والقومسيون الطبي لياقة الطالب لمهنة  أن  تقرر لجنة م  -1
 التعليم . 

 أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات التى يقررها مجلس الكلية .   -2
 أن يكون متفرغًا لمتابعة الدراسة .  -3

 مدة الدراسة   

سنوات دراسية ويحصل الطالب بعدها على درجة الباكلوريوس فى العلوم  أربعة 
 لليسانس فى اآلداب والتربية للشعب اآلتية . والتربية أو درجة ا

 - :  الشعب العلمية - أواًل :

 ء الفيزيا  –الكيمياء  – التاريخ الطبيعي   –* الرياضيات 

 * شعب التعليم الزراعي  

شعبة تعليم أساسي رياضيات )   – األولي (  * شعبة تعليم أساسي علوم ) الحلقة 
 الحلقة األولي (  . 

   -الشعب األدبية :  -ثانيًا :
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علم    –الجغرافيا  –اللغة الفرنسية   –التاريخ   –اللغة األنجليزية   –اللغة العربية  
تعليم أساسي دراسات    –تعليم أساسي لغة عربية ) الحلقة األولي (   -النفس 

 تعليم اساسي لغة انجليزية ) الحلقة األولي ( .  –ي (  إجتماعية ) الحلقة األول 

 والدراسة تكون على مرحلتين :  

 * المرحلة األولي : وتشمل الفرقتين األولي والثانية .  

 * المرحلة الثانية : وتشمل الفرقتين الثالثة والرابعة . 

اجحًا فى  وال ينقل الطالب من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية اال اذا كان ن  -
 جميع المقررات الدراسية . 

بتمبر لطالب الفرقة  وكذلك الدراسة تقوم على نظام الفصلين الدراسيين ودور س -
 المتخلفين فى مادة أو مادتين . الرابعة فقط 

   -قواعد التشعيب :

 :   الفرقة طبقًا للقواعد التاليةيتم التشعيب لطالب        

األعداد أو النسب المقبولة بالقسم أو الشعبة حسب طاقة األقسام أو  حدد مجلس الكلية : ي أوالً 
 الشعب وفقًا لإلمكانيات المادية والبشرية للقسم أو الشعبة . 

 : يتم القبول بناء على رغبات الطالب .  ثانياً 

   -: لآلتي د المواد المؤهلة للتشعيب ويتم التشعيب طبقًا  ي: على مجلس الكلية تحد ثالثاً 

 موع الكلي + درجة المواد المؤهلة × معامل القبول التى تحددة الكلية (. لمج) ا
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 : فى حالة التساوي يفضل األعلى فى المجموع العام .   رابعاً 

الى شرط من الشروط السابقة   يفى حالة عدم تحقيق رغبة الطالب بسبب عدم استيفاؤ  خامسًا :
 عاة رغبة الطالب .يتم الحاق الطالب على التخصصات األقل عددًا مع مرا

: بالنسبة للشعب أو األقسام بالكليات التى يتطلب االلتحاق بها اختبارات تقييم يتم اجراء   سادساً 
اختبارات تقييم للطالب الراغبين فى االلتحاق بالقسم أو الشعبة ويشترط النجاح بها ويتم اختيار  

 م . الطالب الناجحين مرتبين حسب المجموع األعلى باختبار التقيي

   -نظام الدراسة : 

 اسبوعًا .  17الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ) الترم ( ومدة الفصل -
 تعقد االمتحانات العملية فى االسبوع االخير للدراسة فى كل فصل .  -
اسبوع من بداية   17تعقد االمتحانات النظرية للفصل الدراسي األول بعد  -

 الدراسة . 
 .  ولامتحانات الفصل الدراسي األ اجازة نصف العام للدراسة عقب  -
ب انتهاء اجازة نصف العام  ل الدراسي الثاني عقتبدأ الدراسة فى الفص -

 الدراسي . 
يحسب تقدير الطالب فى السنة النهائية لدرجة الليسانس والبكالوريوس   -

حسب متوسط مجموع الدرجات بجميع سنوات الدراسة بالكلية طبقًا لتعديل  
 حة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات المصرية  ( من الالئ 58المادة ) 

 ) مجموع تراكمى للسنوات األربع ( .  -

 - الحضور والمواظبة : 

 ينتهى الطالب من المرحلة بنجاحة فى جميع المقررات .  -
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ينقل الطالب للسنة الثانية بنجاحة فى جميع المقررات أو يتخلف فيما ال يزيد   -
 عن مادتين .  

داية امتحانات  لب فى العام الدراسي الثاني فى بمواد التخلف يمتحن فيها الطا  -
الدور االول والثاني عدا مواد تخلف الفرقة الرابعة فيمتحن الطالب دور ثاني  

تقدير الطالب عن مقبول فى المقرر الذي   ) دور سبتمبر ( على أال يزيد 
 رسب فية . 

األعتذار عن حضور االمتحان خالل اسبوع من تاريخ المرض  يقدم الطالب   -
حيث ترسل الكلية االعتذار لالدارة الطبية العتمادة حتى يحتفظ  قبل االمتحان 

 الطالب بتقديراته اذا اعتمد االعتذار . 
الخارج مبلغ خمسون جنيهًا عن  يسدد الطالب المتقدمين لالمتحان من   -

 امتحان المقرر الدراسي باالضافة الى رسوم الكلية المقررة هذا العام .  
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أو   -

متفرقتين خالل سنوات الدراسة اذا تقدم بعذر مقبول يمنعة من االنتظام فى  
 جوز لمجلس الجامعة أن يزيد مدة وقف القيد . الدراسة وفى حالة الضرورة ي 

اذا نجح الطالب فى جميع المقررات بالفرقة الثالثة والرابعة ورسب فى مقرر   -
 دة بفرقتة فى مقرر التربية العملية . اعالتربية العملية يعتبر باقى لإل 

   -اعالن النتيجة والنجاح :

% على األقل من مجموع المادة بما    60على   هيعتبر الطالب ناجحًا بحصول -
 اعمال السنة والعملي . فيها من 

        -يقدر نجاح الطالب فى امتحان كل فرقة باحدى التقديرات اآلتية :  -

 (   %90الى اقل من   % 80) من يد جدًا % (       ج  100% الى 90من ممتاز )            
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 % (   70أقل من % الى 60من مقبول )   (% 80الى اقل من  %  70) من جيد           

 . % 30%(    ضعيف جدا اقل من 60% الى اقل من 30ضعيف ) من          

أقل من   –ضعيف جدًا  –اما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين : ضعيف  -
 (30. ) %   

كان تقديري العام ممتاز او جيد جدا على اال يقل   يمنح الطالب مرتبة الشرف اذا -
تقديري العام في اية فرقة عن جيد جدا بشرط عدم رسوبه في اي مقرر في جميع  

 سنوات الدراسة 

 نوع الدراسة  

   -ة تضم الشعب اآلتية لطلبة الثانوية العامة :يالكل 

  –  الفيزياء  -كيمياء الطالب القسم العلمي جميع الشعب العلمية  -1
 تعليم اساسي علوم   –  رياضياتال –  البيولوجي

شعب اللغات   في احدىطالب القسم العلمييجوز ان تقبل الكلية من   -2
يرغب الطالب االلتحاق بشعبتها هي   ان تكون اللغة التى   بشرط االجنبية  

 . اللغة االولى التى درسها في الثانوية العامة  
  – عربي  – فرنسي  – طالب القسم األدبي بجميع الشعب األدبية انجليزي  -3

وتعليم اساسي )الحلقة األولي ( ) عربي  علم النفس   -جغرافيا  –تاريخ 
 دراسات اجتماعية (  –انجليزي  –

  التربية العملية 
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ة بمدارس المرحلة  ثيبدأ الطالب التربية العملية فى الفرقة الدراسية الثال  -
اإلعدادية وفى الفرقة الرابعة بمدارس المرحلة الثانوية وفى شعب التعليم  

 األساسي بمدارس المرحلة اإلبتدائية . 

 
  –مادة التربية العملية لطالب الفرقة الثالثة والرابعة للشعب العامة  •

والشعب الفنية ويتم تقييم   – وشعبة طفولة  –الساسى  وشعب التعليم ا
 الطالب وفق الالئحة الداخلية للكلية . 

 الطالب الراسب في مادة التربية العملية يعتبر باقي لإلعادة بفرقته   •
%    25احذر الغياب في مادة التربية العملية الن غيابك أكثر من  •

 ك في المادة . من عدد األسابيع الفعلية للتدريب سوف يعرضك لرسوب

 الرسوم الدراسية
االساسى   -1 والتعليم  العامة  العلمية  بالشعب  المستجد  الطالب  يسدد 

نيه ( تشمل تأمين ج989.25رسوم دراسية قدرها )  والشعبة الزراعيةعلمي  
 المعامل وثمن كتابي الجودة وحقوق اإلنسان . 

يسدد الطالب المستجد للشعب األدبية العامة واساسى ادبى رسوم   -2
 جنيه ( تشمل كتابي الجودة وحقوق اإلنسان .  896.25دراسية قدرها ) 
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 ويتم السداد على النحو التالي :  -3
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

رسوم المقررة يأخذ الطالب إذن دفع من الموظف المختص بالشعبة بقيمة ال
والموجدة بالدور االرضي بجوار مكتب شئون    عليه ويسددها بخزينة الكلية  

ويحصل على اإليصال الدال على السداد ثم يتوجه إلى الموظف الطالب  
الرسوم  سداد  على  الدال  اإليصال  لتسليم  اخرى  مرة  بشعبته  المختص 

ا  الجامعية  البطاقة  الستخراج  وذلك  الشعبة  بسجالت  لخاصة  لتسجيله 
االربع سنوات  بالطالب   الدفع على مدى  بايصاالت  االحتفاظ  وعلى طالب 

 . نظرًا للحاجة الى الرجوع اليها عند التخرج 

 المكافآت
 يحصل الطالب المتفوقون بالكلية على المكافآت التالية :  

 الالئحة التنفيذية فئة المكافآت  النوع

 مستجدون 
 

 جنيهاً  120 أوائل 
 جنيهاً  84 % فأكثر80
 ععععععععععععععععع  % فأكثر  70

 ععععععععععععععععع  %  80أقل من 
 ععععععععععععععععع  %  70أقل من 
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 منقولون 

 جنيهاً  120 م + أوائل 
 جنيهاً  120 % فأكثر  80م + 
 جنيهاً  120 % فأكثر  70م + 

 جنيهاً  120 %   70م + أقل من 

 منقولون 

 جنيهاً  120 جيد جدًا  + أوائل 
 جنيهاً  84 % فأكثر   80جيد جدًا  + 
 جنيهاً  60 % فأكثر   70جيد جدًا  + 

 جنيهاً  60 %  70جيد جدًا  + أقل من 

 منقولون 
 ععععععععععععععععع  %  70جيد 

 ععععععععععععععععع  %  70جيد + أقل من 

 
 نظام تأديب الطالب 

 1972لسنة (  49من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم ) 
 (   123مادة ) 

الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون   -
 .  خاضعون للنظام التأديبي

 (   124مادة ) 

 .األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية -1
والمحاضرات واألعمال  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس   -2

 الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها . 
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 . كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها -3
 .  كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه -4
 .   واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدهاكل إتالف للمنشآت  -5
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية   -6

 . المختصة
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق   -7

 . من السلطات الجامعية المختصة
 . االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب -8

 (   125مادة ) 

طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه  كل
الط المواد ويعتبر  باقي  االمتحان في  االمتحان ويحرم من دخول  لجنة  الب راسبًا في جميع مواد هذا  من 

 .االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب 

الكلية ويترتب عليه بطالن  أو مجلس  التأديب  بقرار من مجلس  االمتحان  فيبطل  أما في األحوال األخرى 
 الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش 

   -( العقوبات التأديبية هي : 126مادة ) 

 . شفاهة أو كتابة التنبيه -1
 . اإلنذار -2
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . -3
 . الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهراً  -4
 . الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهراً  -5
 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر . -6
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 . شهرين أو لمدة فصل دراسيوقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراي لمدة ال تجاوز  -7
 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. -8
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصاًل دراسيًا.  -9

 . الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر -10
 .حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراي مدة فصل دراسي أو أكثر -11
 فصل دراسي. الفصل من الكلية لمدة تزيد على  -12
الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه عدم   -13

 . صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية

 ولي أمر الطالب ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات إلى  
ولمجلس الجامعة أن ،   وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب،  

 .  يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار

 ::الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي   (  127مادة ) 

: ولهم توقيع العقوبات األربع األولي المبينة في المادة السابقة عما  األساتذة واألساتذة المساعدون  -1
 يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة .

وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة السابقة، وفي حالة حدوث    عميد الكلية: -2
الدراسة أو االمتحان يكون   انتظام  بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم  اضطراب أو إخالل 
لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة على أن يعرض األمر خالل أسبوعين  

توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعى    من تاريخ
رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو  

 .تعديلها
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يرة، وذلك  : وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عد العقوبة األخرئيس الجامعة -3
أمكنة   التأديب من دخول  إلى مجلس  المحال  الطالب  يمنع  أن  وله  الكلية،  رأي عميد  أخذ  بعد 

 الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
 : وله توقيع جميع العقوبات مجلس التأديب -4

 (  128مادة ) 

إال بعد التحقيق مع الطالب   126ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعدي من المادة  
كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع 
أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ، وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب 

 .أن يكون عضوًا في مجالس التأديب

 (  291مادة ) 

 .تكون نهائية 127القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقًا للمادة  

 مكتبة الكلية 
 (  3بجوار مدرج   مدخل الكلية –) الدور األول 

 لية التعليمية حيث يعتمد عليها كل ة للعمتعد مكتبة الكلية من أهم العناصر المكمل
الطالب   فيمن  لما  التدريس وذلك  كبيرة والباحث وعضو هيئة  ها من ذخائر علمية 

أ متعددة من كتب ودوريات ورسائل جامعية ومراجع عربية واجنبية  متضمنة  وعية 
الف عنوان باللغة العربية وحوالى خمسة آالف عنوان باللغة اإلنجليزية    21تقرب من  

 .البشرية  ةوكلها فى مختلف فروع المعرف 
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   والدكتوراة الماجستير  لرسائل  موضوعى  كشاف  بوجود  المكتبة  تحديث  تم  وقد 
( والخاص   F L Sولمجلة كلية التربية كما تم ادخال بيانات المكتبة على برنامج ) 

بالمكتبات وذلك لخدمة الباحثين وكذلك تضم المكتبة شبكة الربط والمعلومات خدمة  
 ألعضاء هيئة التدريس .

   -لمكتبة العربية : أواًل : أقسام ا 

   -م اآلتية : االمكتبة مقسمة حسب خطة ديوي العشري إلي األقس -

  قسم المعارف العامة والفلسفة والديانات : -1

 ويشتمل على كتب عديدة ومتنوعة فى مجاالت الفلسفة وعلم النفس والديانات .

  : قسم التربوي   -2

واالحصاء والعلوم السياسية    اإلجتماع    ويشتمل على كتب متنوعة فى مجاالت علم  
مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا تعليم   – أصول تربية    –والتربوية ) علم نفس تربوي  

. ) 

   قسم اللغة العربية : -3

 دب العربي والبالغة . ويشتمل على كتب فى مجاالت اللغة العربية واآل

  : قسم التاريخ -4

 ويشتمل على كتب الجغرافيا والتاريخ بنوعيه القديم والحديث .
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 : قسم المراجع العلمية -5

 ويشتمل عل جميع المراجع العلمية والكتب النادرة باللغة العربية واالنجليزية . 

بالمكتبة توجد   : المعرفة    ثانيًا  فروع  جميع  فى  مكتملة  اإلنجليزية  باللغة  قاعة  و 
 العشري . ومقسمة حسب خطة ديوي  

ثالثًا : توجد بالمكتبة قاعة مخصصة لشبكة االنترنت والتي تم من خاللها التعاقد مع 
 ويتم التسجيل على بنك المعرفة من خاللها   قواعد بيانات عالمية خدمة للباحثين

. 

رابعًا : تم عمل قاعة للمكتبة الرقمية داخل المكتبة من ضمن خطة تطوير كلية التربية  
. 

 خامسًا :توجد بالمكتبة قاعة خاصة للدوريات والرسائل العلمية .

 نظام العمل بالمكتبة : 
 عععععععععععععععععععععععععععععععععع 

والنصف  يبدأ العمل بالمكتبة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة 
 مساءا وذلك طوال العام الدراسى وفى االجازة الصيفية .

بجميع    يوعل وااللتزام  المكتبات  اخصائى  مع  التواصل  الطالب  جميع 
 التعليمات لكى يحصلوا على خدمة اسرع وباقل مجهود . 



41 
 

 المدينة الجامعية 
 يوجد بالجامعة مدينة جامعية للطلبة وأخري للطالبات  

 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية :  

 أن يكون من غير سكان مدينة شبين الكوم  -1
 يكون من الطالب المقيدين بالكلية . أن -2
 أال يكون قد حكم علية بأحد القوبات التأديبية . -3
 اال تكون مستحقة علية رسوم إقامة سابقة . -4
 أن يكون سدد الرسوم الدراسية بالكلية . -5
بالنسبة للطالب المستجدين يفضل األصغر سنًا وبعد مقر اإلقامة  -6

 وصعوبة المواصالت . 
الحاصلين على التقديرات األعلى وممن  تكون األولوية للطلب -7

 سبق لهم اإلقامة فى المدينة فى األعوام السابقة . 
 أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي بعد قبولة .  -8

ويقوم الطالب بتحرير استمارة القبول المعدة لذلك والتي يستطيع الحصول 
 عليها من إدارة المدن الجامعية . 
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 الوحدة العالجية بالكلية 
 مقرها بالدور الرابع بالكلية .ويقع 

 وتقدم خدماتها للطالب المحتاجين بالكلية من العالج كما يلي : 

 عن طريق عرضهم على الطبيب البشرى الموجود بالكلية .  -1
اذا لزم االمر يتم تحويل الطالب الى ادارة الطبية لعرضة على الطبيب   -2

 الطبية . المختص بإعطاءة تحويل من الكلية إلي اإلدارة 
يقوم الطبيب بعمل اإلسعافات األولية عن اإلصابة بالجروح أو أي أعراض   -3

 مفاجئة . 
تقديم األدوية الالزمة لألسعافات األولية عن طريق صرف الدواء الالزم عن   -4

 طريق الصيدلي الموجود بالعيادة . 

 شكر وتقدير 

 ختاما لعرض هذا الدليل 

 يتم توجيه وافر الشكر والتقدير

 اإلدارات بالكلية   إلى جميع
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 وفريق العمل الذي ساهم في إعدادي 

 ونرجو اعزئنا الطلبة والطالبات بالكلية

 أن يتحقق الهدف منه ويسعدنا تلقى مقترحاتكم 

عن طريق إدارة رعاية الشباب بالكلية .
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