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م، حيث كانت فكرة إعداد هيئة التدريس في 1957بدأت الكلية تحت اسم )كلية المعلمات( عام 
 بنات تشغل بال اللجان التي عهدت إليها الدولة بتنظيم شئون التربية والتعليم.مدارس ال

وقد رأى المسئولون أن االعتماد على الخريجات من كلية البنات، جامعة عين شمس ال يكفي 
لتحقيق هذه الفكرة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية، فكان البد من فتح معاهد عليا وكليات 

 مدرسات، ومن هنا كان التفكير في إنشاء هذه الكلية.خاصة إلعداد ال
وقد رؤى أن يكون مقرها في الوجه القبلي ألسباب كثيرة منها : التوزيع الجغرافي للمعاهد 
والكليات، باإلضافة إلى تشجيع اآلباء في الوجه القبلي على إلحاق بناتهن بهذه الكلية ولقد وقع 

 ها.االختيار على مدينة أسيوط لتكون مقر 
ولكن الدار التي كانت معدة إلنشائها لم تكن مالئمة، فاتجهت الفكرة إلى مدينة المنيا ووقع 
االختيار على المبنى الذي كان يشغله معهد المعلمين الخاص والموجود خلف مبنى المحافظة 

 حاليًا.
يات ، إال أنه م بشعبتين هما اللغة اإلنجليزية والرياض1957ولقد بدأت الكلية نشاطها في سبتمبر 

 في العام التالي افتتحت شعبة اللغة الفرنسية.
م تم إنشاء شعبة العلوم، وبذلك صار عدد الشعب الموجودة 59/1960وفي العام الجامعي 

م في شعبتي الرياضيات واللغة 1961بالكلية أربع شعب ، وقد تخرجت أول دفعة من الكلية عام 
 اإلنجليزية.
( متضمنًا إنشاء كلية التربية بفرع جامعة 1578الجمهوري رقم ) م صدر القرار1971وفي عام 

أسيوط بالمنيا، وضمت شعبًا للرياضيات، والتاريخ الطبيعي، والطبيعة باإلضافة إلى اللغة 
االنجليزية واعتبار كلية المعلمات نواة لهذه الكلية، إلى أن استقلت عن جامعة أسيوط بإنشاء 

الكلية إلى تحقيق التميز والريادة في مجال  تسعى
التعليم والتعلم ، والبحث العلمي على المستويات 

ليمية والقومية ، لتلبية إحتياجات المحلية واإلق
 المجتمع من المعلمين في جميع التخصصات

 

إعداد طالالب معلمالين وبالاح ين مبالدعين ومشالارهين مهنيالاد ويااديميالاد 
وثقافيالالاد ويقالقيالالاد وبح يالالاد فالالي االالوء المعالالايير وبمالالا يتنا الال  مالالع قالاليم 
المجتمع المصري لتلبيالة إحتياجالات  الول العمالل المحلالي واإلقليمالي 

وتقالالديم اإل تشالالارات والالالدعم وتالالوفير الخالالدمات التربويالالة المتخصصالالة 
 الفني بما يسهم في تنمية المجتمع المحلي واإلقليمي .



م، والمتضمن إنشاء جامعة 1976( لسنة 93ر الجمهوري رقم )جامعة المنيا بعد صدور القرا
 مستقلة قائمة بذاتها تضم خمس كليات من بينها كلية التربية.

ويتحدد الدور المنوط بالكلية في إمداد المجتمع وسوق العمل بمعلمين / معلمات  متميزين في 
استفادت الكلية من مشروع تطوير  مجال اآلداب والتربية  والعلوم والتربية  والتعليم األساسي .وقد

كليات التربية، حيث أنشئ بها معامل متعددة للحاسب اآللي واللغات والتدريس المصغر ، 
ومعامل متطورة للدراسة العلمية بأقسام الكيمياء والبيولوجي والفيزياء والجغرافيا . كما حصل عدد 

 الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  من أعضاء هيئة تدريس، والهيئة المعاونة بالكلية على 100
 (ICDL  من خالل المنحة المقدمة من المشروع. باإلضافة إلى عدد )نقطة انترنت  482

بجميع كنتروالت الكلية، ومكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس ، وبعض قاعات الدراسة بالكلية. 
بأعمال الكنتروالت ، ونتائج  كما يوجد بالكلية نظام الميكنة من خالل قاعدة البيانات الخاصة
( أصبح عدد الشعب 2015الطالب، والخريجين بمرحلة البكالوريوس والليسانس، وفي عام )

 ( شعبة بها طالب.17( شعبة في تخصصات مختلفة يعمل منها )19)
 

 

 محكمة.مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحكيم ابحاث ومشروعات دولة  .1
ـ أ.د/ ناهد عبد الراضي نوبي )استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم( نائب رئيس تحرير 

 المجلة العربية االقليمية المحكمة دوليًا "دراسات عربية في التربية وعلم النفس"
 المشاركة في عضوية جمعيات دولية. .2

سلطان صالح )استاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا المساعد( شارك  ـ أ.م.د/ أدريس
 في اجتماعات لجان تقويم امتحانات الدراسات االجتماعية التي تعقد بجامعة كامبريدج.

 تشجيع الطالب المشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية واالقليمية والدولية. .3
شرفت على مشاركة الباحثة رحمة ـ د/ اسماء فتحي لطفي )مدرس الصحة النفسية( ا

ربيع محمد بالملتقى الطالبي االبداعي السابع عشر الذي نظمه المجلس العربي لتدريب 
 م12/2015/ 7-6طالب الجامعات العربية بسلطنة عمان 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية: .4
توفيق بمؤتمر " التربية العلمية" المنعقد بجامعة عين شمس  ـ مشاركة أ.د/ جمال الدين

 م2014اغسطس 
 International Journal ofبمجلة  2012ـ بحث أ.م.د/ وائل صالح السويفي عام 

Instructional Media 



ـمشاركة د/ أمل أحمد حسن بمؤتمر "الجمعية المصرية للتربية المقارنة" المنعقد بجامعة 
 .2016عين شمس يناير 

 ERICب  2015ـ بحث أ.م.د/ ادريس سلطان صالح المنشورة عام 
 2005أحمد حسن المنشورة بمجلة الكلية جامعة هيروشيما عام ـ بحث د/ أمل 

 2005ـ بحث د/ أمل أحمد حسن المنشورة بمجلة التعليم عن بعد بوالية جورجيا عام 
 2006يما عام ـ مشاركة د/ أمل أحمد حسن بالمنتدى الطالبي لجامعة هيروش

 2006ـ اشتراك د/ أمل أحمد حسن في تحكيم أبحاث مجلة التعليم المفتوح عام 
 التمثيل في منظمات أو جمعيات قومية أو دولية: .5

ـ تمثيل عضوين من االساتذة بالكلية باللجنة القومية المتخصصة لمراجعة مناهج العلوم 
 والرياضيات لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

ـ تكليف أ.د/ أحمد السيد عبدالحميد استاذ المناهج بالكلية بمراجعة مناهج الرياضيات 
 بمراحل بمراحل التعليم ما قبل الجامعي.

ـ تكليف أ.د/ صفية أحمد سالم استاذ المناهج بالكلية بمراجعة مناهج العلوم بمراحل 
 التعليم ما قبل الجامعي.

 هج بالكلية إلدارة االكاديمية المهنية للمعلمين.ـ ندب أ.د/ عيد عبدالواحد استاذ المنا
ـ تمثيل أ.د/ صفية أحمد سالم استاذ المناهج بالكلية مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعة.
 ـ تمثيل عدد من أعضاء الكلية بمجلس إدارة مركز تطوير نظم تقييم الطالب بالجامعة.

 ديرًا لمشروع التدريب بالجامعة.تعيين د/ مصطفى أحمد خليل المدرس بالكلية م
ـ تشكيل المجلس األعلى للتدريب بالجامعة مع تمثيل بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
في المهام االتية: المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات ) أ.د/ صفية أحمد سالم(؛ 

دريب بالجامعة )أ.د/ عازة أحمد سالم(؛ مديرًا مركز الت Pathwayمنسق مشروع 
 بالجامعة )د/ مصطفى أحمد خليل(.

 مشروعات التطوير بالكلية: .6
 ـ مشروع التعليم االلكتروني.

 ـ مشروع تطوير الخطة الدراسية للدبلوم المهني "تعليم الكبار"
 ـ مشروع تدريب معلمي التعليم العام على مهارات التعليم والتعلم والتقويم.

 واالستذكار.ـ مشروع تنمية مهارات التعلم 
 
 



  
العلوم والتربية للتعليم اال ا ي )الحلقة ال انية( والتعليم  درجة البكالوريوس في .1

 ال انوي باللغة االنجليزية تخصص:
 الرياايات.ال 
 الفيزياء.ال 
 الكيمياء.ال 
 البيولوجي والجيولوجيا.ال 

درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للتعليم اال ا ي )الحلقة االولى( باللغة  .2
 التخصصين االتيين: االنجليزية، معلم الفصل، واحد

 الرياايات.ال 
 العلوم.ال 

لخريجي مدارس اللغات  السابقيينتكون االولوية للقبول بالشع  المواحة بالبندين 
)التجريبية والخاصة(، ويكون االلتحال بالشع  التي يتم التدريس فيها باللغة االنجليزية ما 
عدا شع  اللغات )االنجليزية والفرنسية وااللمانية( مقابل ر وم تحدد طبقاد لما يقره المجلس 

 االعلى للجامعات.
 برنامج التربية الخاصة :  .3

ة ) يكلوجية المعاقين عقلياد ال تعليم المعاقين عقلياد ال تنمية المهارات اوال: االعاقة العقلي
 االجتماعية ال تأهيلهم(

( ال رعايتهم 1،2) ثانياد: االعاقة البصرية ) يكلوجية المكفوفين واعاف البصر ال طريقة برايل
 وتأهيلهم(

ال تعليمهم ال التنمية  ثال اد: االعاقة السمعية ) يكلوجية المعاقين  معياد ال طرل التواصل معمهم
 (والتدري  اللغوية

التعليم رابعاد: صعوبات التعلم ) يكلوجية ذوي صعوبات التعلم ال صعوبات التعلم الخاصة ال 
 العالجي(

قامساد: الموهبة ) يكولوجية الموهوبين ال مشكالتهم ال النظريات والنماذج الحدي ة للموهوبين ال 
 البرامج التربوية لرعايتهم(

 :التربية الزراعية برنامج .4
 ال شعبة ا تصالح االرااي وميكنة زراعية.



 ال الصناعات الغذائية وااللبان.
 ال شعبة االنتاج النباتي.

 ال شعبة االنتاج الحيواني.
 ال شعبة وقاية النبات.

والتعليم ال انوي والتربية للتعليم اال ا ي )الحلقة ال انية(  اآلدابدرجة الليسانس في  .5
 االتية:في احد التخصصات 

 اللغة العربية.ال 
 اللغة االنجليزية.ال 
 اللغة الفرنسية.ال 
 اللغة االلمانية.ال 
 التاريخ.ال 
 الجغرافيا.ال 
 الفلسفة واالجتماع: فلسفة ا ا ي واجتماع فرعي ال اجتماع ا ا ي وفلسفة فرعي.ال 
 التربوي.علم النفس ال 

)الحلقة ال انية( والتعليم درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للتعليم اال ا ي  .6
 ال انوي في احد التخصصات االتية:

 الرياايات.ال 
 الكيمياء.ال 
 الفيزياء.ال 
العلوم البيولوجية والجيولوجيا: بيولوجي ا ا ي وجيولوجيا فرعي ال جيولوجيا ا ا ي ال 

 وبيولوجي فرعي.
 العلوم الزراعية.ال 

)الحلقة االولى(، ومعلم الفصل،  درجة الليسانس في االداب والتربية للتعليم اال ا ي .7
 واحد التخصصات االتية:

 اللغة العربية.ال 
 اللغة االنجليزية.ال 
 الدرا ات االجتماعية.ال 



درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للتعليم اال ا ي )الحلقة االولى(، ومعلم  .8
 الفصل، واحد التخصصين االتيين:

 الرياايات.ال 
 العلوم.ال 

 
 

 

  برامج رعاية صحية:   -1

طوال العام الجامعى  مجموعة أطباء يعمل بها  إدارة طبية  بالجامعةيوجد 

من إداره الوحدات العالجية يتم اجراء الكشف الطبى وصرف األدويه العاجله 

رعاية خاصه متقدمه يتم  للطالب فى الحاالت الطارئه وفى الحاالت التى تستلزم

 تحويل الطالب الى مستشفى الطلبة وتكفل الكلية هذا الحق للطالب الوافدين.

 :اجتماعيةبرامج رعاية  -2

 اآلتى: المادييتوفر بالكلية الدعم 

استفادة الطالب من صندوق التكافل األجتماعى و  فيويتمثل  -الجامعياوال : الدعم 

رين بطلب الى صندوق التكافل األجتماعى للحصول هى ان يتقدم الطالب الغير قاد

وكذلك دعم الكتب الدراسية ، منح التفوق ،تقديم   على األحتياجات الخاصة بهم.

 وجبات للطالب من المطعم المركزى بأسعار رمزية.

ويتمثل فى بنود الدعم المادى سابقة الذكر من حيث  -ثانيا : الدعم من داخل الكلية 

 السلف، ودعم الطالب غير القادرين وغير ذلك. تقديم االعانات، 

فى حال سداد  المدينة الجامعية إقامه للطالب الوافدين فى  الجامعةتوفر ·

 المصروفات الدراسيه.

حيث يستطيع الطالب الحصول على بون تغذية  مركزيمطعم  بالجامعةيوجد ·

 للمطعم المركزى بأسعار مخفضة ومدعومه للحصول على وجبات ساخنة.



 :الطالبية األنشطة -3

تسمح الكليه للطالب الوافدين باالشتراك فى كافه األنشطة الطالبيه وأن يكونوا 

أعضاء فى جميع لجان النشاط على أال يشغل الطالب الوافد منصب أمين أو أمين 

 مساعد اللجنه وذلك طبقا لقانون تنظيم الجامعات.

 أنشطة رياضيه:   -أ

جميع األنشطة الرياضية بالكلية وخارجها ويشترك الطلبة تقوم اللجنة الرياضية ب·

                              والطالبات فى جميع األنشطة 

الطالبية وللطالب الحق فى مزاولة النشاط الذى يتماشى مع مواهبه فى كافة األلعاب 

 الرياضية الموجوده بالكلية مثل كره القدم، سلة، طائره، تنس.....الخ.

 .الرياضيةلممارسة األنشطة  المادياء الطالب الوافدين من المقابل إعف ·

 أنشطة ثقافيه: -ب

وتقوم هذه اللجنة بتنمية الطاقه األدبية  الثقافيتختص بهذه األنشطة لجنة النشاط 

والثقافية لدى الطالب من خالل إصدار المجالت التى تحوى إنتاجهم األدبى والثقافى 

ية والدينية والمسابقات األدبية فى الشعر والقصة والمقال والقيام وإقامة الندوات الثقاف

 برحالت علمية وثقافية واالشتراك فى الدورى الثقافى على مستوى الجامعه.

 أنشطة فنية: -ت

توفر الكليه الحفالت الفنيه المختلفة إلتاحة الفرصة للطالب ذوى الميول        ·

 تمثيل(. -عزف –الفنيه )غناء 

توفر الكليه المعارض الفنيه لتحفيز الطالب على ثقل مواهبهم الفنية بمختلف        ·

 تصوير........(. –أنواعها )رسم 

                                    ويقوم بتنفيذ هذه األنشطة اللجنة الفنية       ·

 :رحالت علمية وترفيهيه -ث

 ومراكز البحوث العلمية. وتكون هذه الرحالت الى األماكن السياحية

 برامج الدعم األكاديمى: -4

وجود مجموعات )فصول( تقوية مصغرة للطالب الوافدين الراغبين فى  ·

 اإلشتراك.



 عمل دورات تدريبية مكثفة فى علوم الحاسب و اللغات المختلفة. ·

وجود قاعدة بيانات خاصة بالطالب الوافدين تسهل التواصل مع الكلية وتيسير  ·

 اإلجراءات ووضع رابط لدليل الطالب.

 :العلميةالريادة ·

ب الوافدين بأنظمة و اليتوافر فى الكلية نظام الريادة العلمية الذى يعرف الط 

سياسات و أنشطة المؤسسة التعليمية و توجيههم و معاونتهم على السير فى الدراسة 

ظام الريادة العلمية على أفضل وجه ممكن عن طريق الرائد العلمى.و تتبع الكلية ن

مع كافة طالب الفرق المختلفة بما فيهم الطالب الوافدين ، و ذلك لمتابعتهم أكاديمياً 

قد يواجهونها مع رفع التقارير و  التيومساعدتهم للتغلب على المشاكل  مو إرشاده

 التوصيات للجهات المختصة بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


