
  

 

 
 

 
 

  

 

 
ي عبد الرحمن صرح الدكتور مصطفى عبد النب

رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ُصنفت ضمن 
أفضل الجامعات العالمية التي يرجع تاريخ إنشائها 

ً لتصنيف التايمز  50إلي أقل من  عام طبقا
الـ البريطاني الشهير للجامعات، واحتلت المركز 

، كما 2019مكرر طبقا للتصنيف لعام  301
جامعة  500احتفظت الجامعة بمكانها ضمن أفضل 

بالعالم في مجال العلوم الصيدلية بتصنيف شنغهاي 
العريق للجامعات المتميزة. وأضاف "عبد النبي" 

تحتل هذه  أن جامعة المنيا ألول مرة في تاريخها

المكانة العالمية وتدخل ضمن هذه التصنيفات؛ 
ك نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة وذل

النشر الدولي،  علىفي دعم باحثيها وحثهم 
وتنامي دور أساتذة الجامعة في النشر الدولي 
ألبحاثهم في كبري المجالت العلمية ذات معامل 
تأثير عالي، وتطوير المنظومة البحثية بالجامعة 
 بالمعامل واألجهزة العلمية الحديثة. ويذكر أن

يعتمد على خمسة  البريطانيتصنيف التايمز 
مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية 

مجاالت التعليم من حيث البيئة  يالتفصيلية ف
التعليمية والتدريس، والبحث من حيث حجم 
األبحاث المنشورة ودخل المؤسسة من البحث 

وسمعتها وعدد الورقات البحثية السنوية  يالعلم
شهادات بأبحاث الجامعات وعدد لها، واالست

االقتباسات مما تنتجه الجامعات سنوياً، والعالقات 
والتنوع الدولي من خالل نسبة الدراسين 
المدرسين الدوليين مقارنة بعدد الطالب، وأخيراً 
دخل المؤسسة ومكانتها بالصناعة والنشاط 
االقتصادي ونقل المعرفة من االبتكارات وبراءات 

 .االختراع

 

عووووووودد كبيووووووور مووووووون أعضووووووواء هيئوووووووة بحضوووووووور 

التوووودريس والطووووالب والعوووواملين، عقوووودت وحوووودة 

لتعريووووووف منسوووووووبي التوووووودريب نوووووودوة تثقيفيووووووة

ومووووا تتطلووووع إليووووه  2030الكليووووة برؤيووووة مصوووور 

بلوووووودنا الحبيبووووووة موووووون طموحووووووات و مووووووال موووووون 

 .أبناءها

 

 

 وتطووووير المعلوووم ومنظوموووة الوووتعلمأصوووبن بنووواء 
علووووى مسووووتو  عووووال موووون الجووووودة والنوعيووووة 

 واالقتصووووادي االجتمووواعيلتتوافوووق موووع الواقووووع 
 واألموووم،أولويوووة عليوووا لووود  معظوووم الحكوموووات 

 التووويذلوووك حجوووم التحوووديات الحاليوووة  فووويمدركوووة 
تواجووووووه الوووووونظم التعليميووووووة وخاصووووووة التووووووأثير 

جيووووووة كاالتصووووووواالت السووووووريع للقوووووووو  التكنولو
 التسوووووووويقيوشووووووويوع الطوووووووابع  والمعلوموووووووات،

كوووول  تجاريووووة،علووووى التعلوووويم وتقديمووووه كسوووولعة 
 فوووويهووووذا يتطلووووب موووون التربيووووة إعووووادة النظوووور 

يحتاجهووووووووووا المتعلمووووووووووون  التوووووووووويالمهووووووووووارات 
 فووويإلعووودادهم إعوووداًدا مناسوووبًا للحيووواة والعمووول 

 . هذا العصر
تعلووووووويم  فووووووويوهنووووووواك مسوووووووألتان مهمتوووووووان    

األولووووى  والعشوووورين، الحوووواديمهووووارات القوووورن 
وأهميووووووة  التوووووودريس،تتصوووووول بتعقوووووود عمليووووووة 

والثانيوووة تتصووول ب عوووداد  فيهوووا،اإلبوووداع والتأمووول 
 الحووووووووواديإذ أّن التعلووووووووويم للقووووووووورن  المعلوووووووووم،

والعشوووورين يتطلووووب معلًمووووا موووون طووووراز القوووورن 
 ومبووووووووودع، مثقوووووووووف، والعشووووووووورين، الحوووووووووادي
 ولووووذا كيووووف سوووويزود الطووووالب بهووووذه ومتأموووول،

المهوووارات إن لوووم تكووون قووود أصوووبحت جوووزًءا مووون 
لقوووووود  العووووووادي  اليوووووووميسوووووولوكه وتدريسووووووه 

أصوووووووبحت الحاجوووووووة ماسوووووووة إلوووووووى مؤسسوووووووات 
 ،المحتوووو : تضووومن المكونوووات التاليوووةتمنووواه  

تقووووووووع القووووووووراءة  التووووووويويتضووووووومن المنوووووووواه  
قلبهووووا، ودمجهووووا مووووع  فوووويوالكتابووووة والحسوووواب 

ضوووروب محتويوووات جديووودة تتوووألف مووون نووووعين: 
مجووواالت اللغووووات،  فووويواسوووعة قاعووودة معرفيوووة 

 والجغرافيووووا، والعلوووووم، واالقتصوووواد،والفنووووون، 
وأيًضوووووا موضووووووعات  والمواطنوووووة، والتووووواريخ،

 الوووووووعي مثوووووول:قرائيووووووة متداخلووووووة المجوووووواالت 
 واالقتصوووووووادية، الماليووووووة،والثقافوووووووة  الكوووووووني،

وإدارة األعموووووال والمشوووووروعات و يرهوووووا مووووون 
 فووويتموووس الطوووالب  التووويالمحتويوووات القرائيوووة 

 وواقعهم.حياتهم 
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 جمال شحاته ةمرو /د

 محمد معبد الرحيسيد د/ 

 

 الجمهووووووريصووووودر القووووورار  1971فوووووي عوووووام 
ا إنشوووواء كليووووة التربيووووة ( متضوووومن  1578رقووووم  
واعتبوووار كليوووة  ،جامعوووة ألسووويوطلفووورع ك بالمنيوووا

إلوووى أن اسوووتقلت  الكليوووة،المعلموووات نوووواة لهوووذه 
عوون جامعوووة أسووويوط ب نشوواء جامعوووة المنيوووا بعووود 

( لسوووونة 93رقووووم   الجمهوووووريصوووودور القوووورار 
والمتضووووومن إنشووووواء جامعوووووة مسوووووتقلة  ،1976

قائمووووة بووووذاتها تضووووم خمووووس كليووووات موووون بينهووووا 
وقوووود تووووم إنشوووواء شووووعب اللغووووة  التربيووووة.كليووووة 

والشووووووووووعبة  الفنيووووووووووة،والتربيووووووووووة  العربيووووووووووة،
لتعلوووووووووويم وتربيووووووووووة الطفوووووووووول، وا الزراعيووووووووووة،
وتوووووالى افتتوووواح العديوووود والجغرافيووووا  االبتوووودائي،
 ك.بعد ذلمن الشعب 

تسووعى الكليوووة إلووى تحقيوووق التميووز والريوووادة فوووي 
علوووى  والوووتعلم، والبحوووث العلمووويمجوووال التعلووويم 

واإلقليميووووووة والقوميووووووة،  المسووووووتويات المحليووووووة
المجتموووع مووون المعلموووين فوووي  احتياجووواتلتلبيوووة 

  .جميع التخصصات

ين مبوووووودعين إعووووووداد طووووووالب معلمووووووين وبوووووواحث
ا ا وأخالقي وووا وثقافي وووا وأكاديمي وووومشووواركين مهني ووو

ا فوووي ضووووء المعوووايير وبموووا يتناسوووب موووع وبحثي ووو
 احتياجوووووواتقوووووويم المجتمووووووع المصووووووري لتلبيووووووة 

سووووووول العموووووول المحلووووووي واإلقليمووووووي وتوووووووفير 
الخوووووووودمات التربويووووووووة المتخصصووووووووة وتقووووووووديم 

 والوووودعم الفنووووي بمووووا يسووووهم فووووي االستشووووارات
 .إلقليميتنمية المجتمع المحلي وا

بكليوووة  ضووومان الجوووودة واالعتموووادوحووودة  تتطلوووع
التربيوووة جامعوووة المنيوووا أن تكوووون مركوووزاً رائوووداً 

مجوووال تطبيوووق نظوووم جوووودة التعلووويم  فووويللتميوووز 
الوصوووول إلوووى ي كموووا تكوووون حجووور األسووواس فووو

المجووواالت التعليميوووة والبحثيوووة  يتميوووز الكليوووة فووو
 والخدمة المجتمعية.

ضوووووووومان الجووووووووودة تتحوووووووودد رسووووووووالة وحوووووووودة 
وضووووع وتنفيووووذ  يبكليووووة التربيووووة فوووو واالعتموووواد

إسووووتراتيجية لضوووومان جووووودة العمليووووة التعليميووووة 
كمؤسسوووووة  و تطووووووير أداء الكليوووووةأ ابمخرجاتهووووو

تعليميووووة موووون جميووووع الجوانووووب بالتعوووواون مووووع 
مركوووووز توكيووووود الجوووووودة واالعتمووووواد والهيئوووووات 

وخارجهوووووووا بموووووووا المختلفوووووووة داخووووووول الجامعوووووووة 
المسووووتمر بالعمليووووة التعليميووووة  االرتقوووواء يضوووومن

وبمووووووا  ،والبحثيووووووة وخدمووووووة الطووووووالب والبيئووووووة
ة يحقوووق رسوووالة الكليوووة ويتفوووق موووع إسوووتراتيجي

بهووووودف الحصوووووول علوووووى االعتموووووواد  ،الجامعوووووة
قيوووووات إطوووووار مووووون أخال يفووووو والمحافظوووووة عليوووووه

 .العلم والتقاليد الجامعية

 

 أخبار الجودة

 م(2019 أ سطسالعدد الخامس   –جامعة المنيا  –كلية التربية وحدة الضمان واالعتماد بتصدر عن  مجلة ربع سنوية

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد



  

 

 

 

  

 

تجويوووووود نظووووووام التعلوووووويم يبوووووودأ 
 بتجويد أساليب التقويم

 
االعتمووووووواد األكووووووواديمي يعنوووووووي إقووووووورار الهيئوووووووة 
القوميوووووة لضووووومان جوووووودة التعلووووويم واالعتمووووواد 
اسووووتيفاء المؤسسووووة التعليميووووة مسووووتو  معينًووووا 
مووووون معوووووايير الجووووووودة اسوووووتناًدا إلوووووى معووووووايير 
االعتمووووووواد بالهيئوووووووة ووفقًوووووووا ألحكوووووووام قوووووووانون 
الهيئوووووة، ومووووون هووووووذه المعوووووايير التوووووي ينبغووووووي 
تحقيقهوووا معيوووار التووودريس والوووتعلم، والوووذي مووون 

عوووون  ضوووومن مؤشووووراته التووووي ينبغووووي تحقيقهووووا
طريوووق ممارسوووات أعضووواء هيئوووة التووودريس: أن 
يكوووووووون للكليوووووووة اسوووووووتراتيجيات تقوووووووويم يووووووووتم 
مراجعتهوووووا وتطويرهوووووا بصووووووورة دوريوووووة بمووووووا 
يضووووووومن تحقيوووووووق المعوووووووايير األكاديميوووووووة، وأن 
يكووووووون تقووووووويم الطووووووالب عوووووواداًل وموضوووووووعيًا 
باسووووووتخدام أسووووووواليب وأدوات متنوعوووووووة تالئوووووووم 

 نوات  التعلم.
 

التعلوووويم  ففووووي ظوووول نظووووام ضوووومان الجووووودة فووووي
العوووالي البووود مووون إجوووراء تعوووديالت أساسوووية فوووي 
ممارسوووووووات التقوووووووويم لووووووود  أعضووووووواء هيئوووووووة 
التووووووودريس، فوووووووالتغير فوووووووي طبيعوووووووة األهوووووووداف 
التربويوووووووة بوووووووالتركيز علوووووووى معوووووووايير عاليوووووووة 
المسوووووتو  تتضووووومن كفايوووووات الحيووووواة وخاصوووووة 
سوووووووول العمووووووول، وكوووووووذلك العالقوووووووة التكامليوووووووة 
 التبادليووووووة بووووووين التقووووووويم والتعلوووووويم والووووووتعلم،
باإلضووووووووووافة إلووووووووووى محدوديووووووووووة الممارسووووووووووات 
المسووووتخدمة فووووي تقووووويم تحصوووويل الطووووالب موووون 
قِب وووول أعضوووواء هيئووووة التوووودريس والتووووي تقتصوووور 
علووووووى اختبووووووارات الورقووووووة والقلووووووم، أدت إلووووووى 
ضووورورة التحوووول إلوووى أسووواليب التقوووويم البوووديل 
التوووي تلبوووي متطلبوووات هوووذه التغيووورات، كوووالتقويم 
ل، المعتموووووود علووووووى األداء، والتقووووووويم بالتواصوووووو

والتقووووويم الووووذاتي، وتقووووويم األقووووران، والتقووووويم 
 بخرائط المفاهيم.

 
لووووووذا فووووووالتقويم البووووووديل متطلووووووب رئوووووويس موووووون 
متطلبووووات الجووووودة واالعتموووواد، وموووون ثووووم فعلووووى 
أعضووووواء هيئوووووة التووووودريس ـوووووـ لضووووومان جوووووودة 
العمليووووووة التعليميووووووة بعامووووووة وعمليووووووة التقووووووويم 
بخاصووووووة ـووووووـ التحووووووول موووووون أسوووووواليب ونظووووووم 

يووووووة إلووووووى أسوووووواليب ونظووووووم االمتحانووووووات التقليد
التقووووووووويم البووووووووديل التووووووووي تؤكوووووووود الشخصووووووووية 
المتكاملووووة للمووووتعلم ومووووا يمتلكووووه موووون مهووووارات 
وظيفيوووة، وتُظهووور موووا لديوووه مووون مهوووارات تفكيووور 
عليوووووووا، وتشووووووووجعه علوووووووى التفكيوووووووور التووووووووأملي 

 ومراجعة الذات.
 

وتنفيوووووووذًا لرؤيوووووووة التحوووووووول الرقموووووووي لمعوووووووالي 
األسوووتاذ الووودكتور/ مصوووطفى عبووود النبوووي رئووويس 

امعوووة فووووي هووووذا الشوووأن، بوووودأ أعضوووواء هيئووووة الج
التوووووووودريس بكليووووووووة التربيووووووووة فووووووووي اسووووووووتخدام 
االختبووووارات اإللكترونيووووة فووووي امتحانووووات أعمووووال 
الفصوووول، كمووووا أن جميووووع االمتحانووووات بمرحلتووووي 
البكوووووالوريوس/ الليسوووووانس والدراسوووووات العليوووووا 
تصووووووحن  ليًووووووا موووووون خووووووالل وحوووووودة التصووووووحين 

 اإللكتروني بالكلية. 
 
 
 
 
 
 

أكوود الوودكتور مصووطفي عبوود النبووي عبوود الوورحمن 
رئوووويس جامعووووة المنيووووا أنووووه إيمانوووواً موووون جامعووووة 
المنيووووا بأهميووووة محووووو األميووووة لتحقيووووق التنميووووة 
االقتصووووووووووووووادية واالجتماعيووووووووووووووة والثقافيووووووووووووووة 
بوووالمجتمع، وإعوووداد موووواطن موووتعلم ومنوووت  قوووادر 
علوووي المشووواركة فوووي التنميوووة المسوووتدامة لمصووور 

، أقاموووووت جامعوووووة المنيوووووا  2030جديووووودة فوووووي 
ضوووووومن فعاليووووووات قافلتهووووووا البيئيووووووة المتكاملووووووة 
لقريوووووة ههيوووووا والتوووووي تقيمهوووووا الجامعوووووة لمووووودة 
شوووهراً كوووامالً بالقريوووة؛ عووودد مووون فصوووول محوووو 
األميوووة ضووومن مشوووروع محوووو األميوووة بالجامعوووة 

الكبوووووار  بالتعووووواون موووووع الهيئوووووة العاموووووة لتعلووووويم
سوووعياً مووون الجامعوووة إلعوووالن قريوووة ههيوووا خاليوووة 
موون األميووة خووالل أعموووال القافلووة بنهايووة الشوووهر 

 الجاري.
ويووووأتي مشوووووروع قافلوووووة جامعووووة المنيوووووا لقريوووووة 
ههيوووا تأكيوووًدا علوووى دور جامعوووة المنيوووا الخووودمي 
تجوووواه بيئتهوووووا المحيطوووووة وابووووراًزا لووووودور قطووووواع 

ولمووووا تمتلكووووه  خدمووووة المجتمووووع وتنميووووة البيئووووة،
لجامعوووووووة مووووووون مقوموووووووات بشووووووورية وعلميوووووووة ا

وذلوووووووك  متخصصوووووووة فوووووووي جميوووووووع المجووووووواالت،
بالتعووووووووواون موووووووووع محافظوووووووووة المنيوووووووووا تحوووووووووت 

الووودكتور مصوووطفى عبووود  معوووالي األسوووتاذ رعايوووة
واللووووواء  النبووووي عبوووود الوووورحمن رئوووويس الجامعووووة

قاسوووم حسوووين محوووافظ المنيوووا، والووودكتور محمووود 
جووووالل حسوووون، نائووووب رئوووويس الجامعووووة لشووووئون 

ة البيئووووووة، والوووووودكتور خدمووووووة المجتمووووووع وتنميوووووو
محموووود عنتوووور مشوووورف عووووام القافلووووة، وأعضوووواء 
هيئووووة التوووودريس وطووووالب الجامعووووة المشوووواركين 

 من مختلف الكليات في فعاليات القافلة.
ومووووووون جانبوووووووه أكووووووود الووووووودكتور بليووووووو  حمووووووودي 
المشووورف علوووي مشوووروع محوووو األميوووة بالجامعوووة 
أن طوووالب جامعوووة المنيووووا يقوموووون بمحوووو أميووووة 

يقووودم الووودكتور إدريوووس  الدارسوووين بالقريوووة، كموووا
سووووولطان وكيووووول كليوووووة التربيوووووة لشوووووئون خدموووووة 
المجتمووووع وتنميووووة البيئووووة، ومنسووووقو المشووووروع 
بالكليووووات كافووووة التسووووهيالت والمتابعووووة اليوميووووة 
للطووووالب الجووووامعيين والدارسووووين بفصووووول محووووو 
األميوووووة بالقريوووووة، تنفيوووووذاً للتوجيهوووووات بووووو عالن 
قريوووة ههيوووا خاليوووة موووون األميوووة بنهايوووة الشووووهر 

جانوووب قيوووام طوووالب جامعوووة المنيوووا  ىري، إلوووالجوووا
بتحسوووين مهوووارات القوووراءة والكتابوووة والحسووواب 

 لتالميذ المرحلة االبتدائية بالقرية.
 

 
بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
التربية، تم تدريب المعلمين على برام  التنمية 

بما يتناسب مع توجهات الدولة ، وذلك المهنية
للنهوض بالعملية التعليمية التي تعد حجر األساس 

 في نهضة بلدنا الحبيبة.

 

 

 

 

مصوووووطفي عبووووود معوووووالي األسوووووتاذ الووووودكتور أكووووود 
النبووووووي أن الجامعووووووة تتأهووووووب السووووووتقبال العووووووام 

ي مسووووووابقة الدراسووووووي الجديوووووود والمشوووووواركة فوووووو
 تووووأتياختيووووار أفضوووول جامعووووة مصوووورية، والتووووي 

هووووووذا العووووووام لتقوووووويس موووووودي التحووووووول الرقمووووووي 
بالجامعوووووووات مووووووون حيوووووووث الخووووووودمات المقدموووووووة 
للطوووووالب وتوووووأهيلهم لسوووووول العمووووول، وربطهوووووم 
بالصوووووناعات مووووون خوووووالل تزويووووودهم بالمهوووووارات 
الالزموووووووة مووووووون التطبيقوووووووات اإللكترونيوووووووة فوووووووي 
المجووووووووواالت التكنولوجيوووووووووة، ودعوووووووووم بووووووووورام  

تكوووووووووووار، واسوووووووووووتخدام أحووووووووووودث الحلوووووووووووول االب
التكنولوجيوووووة التوووووي تواكوووووب تطووووووير المنوووووواه  
الدراسووووووية والمقووووووررات اإللكترونيووووووة وربطهووووووا 
ببنوووووووووك األسووووووووئلة واالمتحانووووووووات والتصووووووووحين 
اإللكترونوووي، وربوووط كووول ذلوووك بالمعوووايير العالميوووة 
لمخرجووووات التعلوووويم، وبمووووا يتماشووووى مووووع نشوووور 
التحوووول الرقموووي علوووى مسوووتو  العوووالم، موجهووواً 

لوووي وضوووع خطوووة وتصوووور لموووا يمكووون أن تقووووم إ
بوووووه الكليوووووات خوووووالل اإلجوووووازة الصووووويفية لتكوووووون 
الجامعوووووة مسوووووتعدة للتقووووودم بالمسوووووابقة، لتصووووول 
إلوووى مركوووز وتصووونيف متقووودم وذلوووك لموووا تمتلكوووه 
الجامعووووووووة موووووووون مقومووووووووات ومركووووووووز متميووووووووز 
لتكنولوجيوووا المعلوموووات والوووذي يُعووود مووون أعلوووى 

 .مراكز المعلومات بالجامعات المصرية

 
أكووود خوووالل لقووواء تليفزيووووني موووع قنووواة الصوووعيد، 

توووفير منووا  أهميووة أ.د/ عيوود عبوود الواحوود علووى 
، ووجووووووود االمتحانوووووواتمناسووووووب للطووووووالب ألداء 

 ليووووات للتصوووودي لمحوووواوالت الغوووو ، كمووووا أكووووود 
 الكنتووووووووروالتعلووووووووى سوووووووورعة ودقووووووووة عموووووووول 

والتصوووحين اإللكترونوووي لالمتحانوووات، حتوووى يوووتم 
إعووووالن النتووووائ  فووووور االنتهوووواء موووون االمتحانووووات 

ز حسووووب هللا كمووووا أكوووود د/ عبوووود العزيوووو، مباشوووورة
علوووى أن إصوووالح منظوموووة التعلووويم يبووودأ ب صوووالح 
أسووووواليب التقوووووويم، وأعضووووواء هيئوووووة التووووودريس 
بكليووووة التربيووووة يسووووتخدمون األسوووواليب الحديثووووة 
فوووي التقوووويم والتوووي أهمهوووا التقوووويم البوووديل الوووذي 
يركووووز علووووى جميووووع جوانووووب شخصووووية الطالووووب، 
ويسوووووووتخدمون االختبوووووووارات اإللكترونيوووووووة فوووووووي 

 .لفصل تمهيدا لتعميمهاامتحانات أعمال ا

 
 

كليوووووة التربيوووووة بالتعووووواون موووووع وحووووودة  عقووووودت
مناهضووووة العنووووف ضوووود الموووورأة نوووودوة حضوووورها 
عوووووودد كبيوووووور موووووون أعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس 

 والطالب
. 
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دور الطالووووب الجووووامعي فووووي تطبيووووق نظووووم 
 الجودة واالعتماد في العملية التعليمية.

 
أجهوووووزة  يعووووود التعلووووويم واحوووووداً مووووون أقوووووو 

الدولوووة األيديولوجيووووة فوووي تشووووكيل الوووووعي 
لتنميوووووة المسوووووتدامة، ا وتحقيوووووق متطلبوووووات
موووون الفقوووور  لالنتقووووال حيووووث يعموووول كجسوووور

وموووووون االسووووووتبعاد إلووووووى  االزدهووووووار،إلووووووى 
المشوووووووووواركة، وموووووووووون االنقسووووووووووام إلووووووووووى 

وتمثووول الجامعوووة نسوووقًا اجتماعيًوووا  التفووواهم.
مفتوًحووووووا يحصوووووول علووووووى أحوووووود مدخالتووووووه 

لتعوووووود موووووورة  الطوووووالب( مووووون المجتمووووووع، 
أخووووووووور  إلوووووووووى المجتموووووووووع كمخرجوووووووووات 

 لممارسة وظائفها ومهامها. 
 

وتسووووووعى الجامعووووووة إلووووووى تعلوووووويم طالبهووووووا 
واكسووووووووووابهم ، المعووووووووووارف والمعلومووووووووووات

المهووووووارات العلميووووووة، وتنميووووووة الجوانووووووب 
العقليوووووووووووة، والمعرفيوووووووووووة، والمهاريوووووووووووة، 

 فوووويوالروحيووووة، والنفسووووية، واالجتماعيووووة 
علوووووووووى  هميسووووووووواعد بمووووووووواشخصوووووووووياتهم 
القوووووودرة  سووووووابهمكويتهم وإهوووووواإلحسووووواس ب

علووووووووووى التحليوووووووووول والتفكيوووووووووور النقوووووووووودي 
واإلبووووداعي وحوووول المشووووكالت التووووي تعووووول 
نمووووووهم وتووووووافقهم النفسوووووي واالجتمووووواعي 
لتحقيووووق  مووووالهم وطموحوووواتهم، وهووووذا موووون 
شوووأنه أن يووونعكس علوووى شخصوووية الطالوووب 

لمنافسووووووة فووووووي ا ويمكنووووووه موووووون الجووووووامعي

اقتصوووووواد عووووووالمي قووووووائم علووووووى المعرفووووووة 
 .التكنولوجيا بشكل متزايدو
 
يعووووـد الطالوووووـب محووووـور العمليوووووـة التعليميوووووـة، و

نظوووـم الفعلوووي لتطبيوووـق الفوووـي  رئووويسولوووـه دور 
موووون خووووالل  التعليووووـم واالعتموووواد فووووي جووووـودةال

، هحقوقوووووووووو تعرفووووووووووهو ،يجابيووووووووووةإلبا يووووووووووهتحل
تعووووووورف ه، وكوووووووذلك ، ومسوووووووؤولياتهوواجباتووووووو

المشووووواركة فوووووي والكليوووووة. و رسوووووالة الجامعوووووة
 التعلـوووـمو عمليتـوووـي التعليـوووـم وتطوووويرتحسوووين 

لوووووووووة فوووووووووي االمشووووووووواركة الفععووووووووون طريوووووووووق 
حووووول العمليووووة التعليميووووة،  عات الوووورأيالاسووووتط

لمقووووووووررات التووووووووي الموضوووووووووعي لالتقووووووووويم و
. بحـوووووـاثاألتكليفـوووووـات، وال وإنجووووواز ،درسوووووهاي
 العلميووووةالمشوووواركة بفاعليووووة فووووي المناقشووووات و

داخووووول قاعوووووات المحاضووووورات، وطووووورح أسوووووئلة 
أعضووواء هيئوووة التفاعـوووـل مـووـع . وهادفووة وبنووواءة
لتطبيـوووووووووـق أسـوووووووووـاليب التعلـوووووووووـم  التووووووووودريس

 هالحديثـوووووـة والتـوووووـي تهـوووووـدف إلـوووووـى تزويـوووووـد
طلبهـووووووووـا سـووووووووـول تبمهـووووووووـارات أساسـووووووووـية ي

 . العمــل
 

المشـووووـاركة فـووووـي أيضووووا ينبغووووي علووووى الطالووووب 
ـي تعقدهـوووـا الجامعـوووـة، برامـوووـ  التدريـوووـب التـووو

 هكسـوووووووووـابإ، وهبهـووووووووـدف تنميـووووووووـة مهاراتـووووووووـ
. وأن مزيـووووـد مـووووـن المعلومـووووـات والمعـووووـارفال
الكليووووة سووووتفادة موووون موووووارد الحوووورى علووووى اي

وتفعيوووووووول واسوووووووتخدامها بطريقوووووووة صوووووووحيحة. 
 المشووواركة المجتمعيوووة التوووي تقووووم بهوووا الجامعوووة

المشـوووووووـاركة بفاعليـوووووووـة فـوووووووـي مووووووون خوووووووالل 
 لميـوووووووـة، وإجـوووووووـراء البحـوووووووـوثالنـوووووووـدوات الع

 والتطبيقية التي تخدم المجتمع. التربوية
 

 

 

 
 

الوووووودكتور معووووووالي األسووووووتاذ تحووووووت رعايووووووة 
مصووووووطفى عبوووووود النبووووووي رئوووووويس الجامعووووووة 

الوووودكتور محموووود سووووعادة األسووووتاذ  حضوووووربو
رئووويس الجامعوووة لشوووئون خدموووة  نائوووب جوووالل

المجتموووووع وتنميووووووة البيئوووووة، عقوووووودت كليووووووة 
التربيووووووة بجامعووووووة المنيووووووا نوووووودوة تعريفيووووووة 
، لمشوووووروع محوووووو األميوووووة وتعلووووويم الكبوووووار

النوووودوة الووووى تعريووووف طووووالب كليووووة هوووودفت 
التربيوووة بمشوووروع محوووو األميوووة، باعتبارهوووا 

 محووووو بهوووواإحوووود  كليووووات الجامعووووة المنوووووط 
 األمية بمحافظة المنيا.

الوووودكتور محموووود سووووعادة  ألسووووتاذ أكوووود وقوووود 
نائوووب رئووويس الجامعوووة لشوووئون خدموووة  جوووالل

علوووووووووى دور  المجتموووووووووع وتنميوووووووووة البيئوووووووووة
الجامعووووووة الخوووووودمي الغيوووووور قاصوووووور علووووووى 
التعلوووووويم والبحووووووث العلمووووووي، ولكنووووووه يمتوووووود 
لخدموووة مجتمعهوووا المحووويط والمسووواهمة فوووي 
حوووول مشووووكالته، مشوووويًرا إلووووى أهميووووة هووووذا 

مووون  الموضووووع الحيووووي الوووذي يعووود واحوووًدا
أهوووووووم الموضووووووووعات التوووووووي نوووووووادت بهوووووووا 
الشووووورائع الدينيوووووة والدنيويوووووة التوووووي حثوووووت 
علوووووووووى الوووووووووتعلم والتووووووووودبر، موضوووووووووًحا أن 
الجامعوووة تبنوووت فكووورة مشوووروع محوووو األميوووة 
بالتعوووواون مووووع هيئووووة محووووو األميووووة وتعلوووويم 
الكبووووار؛ كووووي تسوووواهم بوووودورها فووووي البنوووواء 
والتنميوووووة، والقضووووواء علوووووى مشوووووكلة محوووووو 

 يا.األمية داخل محافظة المن
 

عبوووود علووووي الوووودكتور عيوووود األسووووتاذ أضوووواف 
أن هوووذا الووودور الوووذي عميووود الكليوووة  الواحووود

أُوكوووووووول لكليووووووووات التربيووووووووة، وا داب، ودار 
العلووووووم بجامعوووووة المنيوووووا بتووووودريب وتعلووووويم 
طالبهوووووووم لاميوووووووين بالمحافظوووووووة هوووووووو دور 
إنسووووواني لووووويس فقوووووط لكونوووووه شووووورط مووووون 
شووووروط التخوووورا، مؤكووووًدا أن إدارة الجامعووووة 

ي أيووووة مقترحووووات موووون لوووون تقصوووور فووووي تبنوووو
 شأنها دفع عجلة التنمية بالمجتمع.

الوووودكتور "إدريووووس األسووووتاذ موووون جانبووووه أشووووار 
لشووووئون خدمووووة المجتمووووع وكيوووول الكليووووة  سووولطان

إلووى أن محافظووة المنيووا تعوود أكبوور  وتنميووة البيئووة
محافظووووووات الدولووووووة المصوووووورية تزايووووووًدا لنسووووووبة 
األميووووة بهووووا، فكووووان لزاًمووووا علووووى إدارة الجامعووووة 

ن البيئوووووووة وخدموووووووة المجتموووووووع وقطووووووواع شوووووووئو
المسووواهمة فوووي هوووذا المشوووروع القوووومي ومحوووو 
األميوووة بوووالمجتمع، الفتًوووا إلوووى أن هوووذا المشوووروع 
يعوووووود شوووووورًطا اساسوووووويًا موووووون شووووووروط التخوووووورا 

شوووهادة علوووى ويتطلوووب مووون كووول طالوووب للحصوووول 
طووووالب علووووى  ثمانيووووةرا أن يمحووووو أميووووة خووووالت

  مدار سنوات دراسته.
 

منسووق مشووروع  دعووا الوودكتور بليوو  حمووديوقوود 
محوووووو األميوووووة وتعلووووويم الكبوووووار بالجامعوووووة إلوووووى 
التوسووويع فوووي طووورل محوووو األميوووة، عووون طريوووق 
تعلووووووويم وتووووووودريب األميوووووووين علوووووووى الصوووووووناعات 

 إلوووووىوالحوووورف الصوووووغيرة والمتناهيوووووة الصوووووغر، 
جانوووب محوووو أميوووتهم الكتابيوووة والقرائيوووة، منوًهوووا 
إلووووى أنووووه خووووالل شووووهر يوليووووو القووووادم سووووترتفع 

قومووووون بمحووووو األميووووة مكافووووأة الطووووالب الووووذين ي
 المواطنين.

 

 

 
رعايووووووووة معووووووووالي األسووووووووتاذ الوووووووودكتور تحووووووووت 

سوووعادة مصوووطفى عبووود النبوووي رئووويس الجامعوووة و
االسووووتاذ الوووودكتور /محموووود جووووالل حسوووون نائووووب 
رئوووووويس الجامعووووووة لشووووووئون خدمووووووة المجتمووووووع 

االسوووتاذ الووودكتور /ابوووو سوووعادة وتنميوووة البيئوووة و
بكوووووور محووووووي الوووووودين نائووووووب رئوووووويس الجامعووووووة 
لشوووئون الدراسوووات العليوووا والبحووووث أقووويم حفووول 

ة الطالبيووووة بالجامعووووة حيووووث تووووم ختووووام األنشووووط
تكوووووريم االسوووووتاذ الووووودكتور /عيووووود عبووووود الواحووووود 

/ رشووووووا  ةالوووووودكتوروسووووووعادة  عميوووووود الكليووووووة 
 خلووووووفاألسووووووتاذ المهوووووودي منسووووووق األنشووووووطة و
حصوووولت ، حيووووث موووودير مكتووووب رعايووووة الطووووالب

كليوووووة علوووووى العديووووود مووووون المراكوووووز المتقدموووووة ال
أثنووووى سووووعادته  وقوووود علووووى مسووووتو  الجامعووووة 

زين واعووودا بعمووول الوووالزم علوووي الطوووالب المتميووو
فووي سووبيل تقووديم أفضوول خدمووة للطووالب إلظهووار 

 .ابداعاتهم في كافة المجاالت

 

عقوووودت وحوووودة الجووووودة بكليووووة التربيووووة اليوووووم 
م السووووووووووواعة 2019يونيوووووووووووو  12الموافوووووووووووق 

 .بقاعوووة مجلوووس الكليوووة الحاديوووة عشووور صوووباحا
كليووووة التربيووووة "رقمنووووة نوووودوة تثقيفيووووة بعنوووووان 

ضووووووووء توجيهوووووووات الجامعوووووووة نموذجوووووووا  يفووووووو
حاضوووور النوووودوة سووووعادة الوووودكتور /  للمحاكوووواة

محموووود حسووووب هللا موووودير وحوووودة  زعبوووود العزيوووو
 الجودة بالكلية

 

واألزمووووووووات وحوووووووودة إدارة الكوووووووووارث  عقوووووووودت
بالكليوووووة نووووودوة تثقيفيوووووة حاضووووور فيهوووووا سووووويادة 
المقووودم مصوووطفى دعوووبس رئووويس قسوووم اإلطفووواء 
بووو دارة الحمايوووة المدنيوووة، حضووور النووودوة لفيوووف 
مووووووون أعضووووووواء هيئوووووووة التووووووودريس والطووووووووالب 

 والعاملين بالكلية.
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 التطوير االداري

التطووووير  ايوووة يسوووعى لهوووا الجميوووع، ويختلوووف 

محتوووووواه واهدافوووووه بووووواختالف هووووودف السووووواعي 

التطووووووير يسوووووعى إلوووووى  فوووووي وووووب إليوووووه، والرا

تغييوووور الوضووووع الووووراهن موووون حووووال إلووووى حووووال 

-أفضووووووول، وكليوووووووة التربيوووووووة جامعوووووووة المنيوووووووا 

 -كمؤسسوووووة تعليميوووووة ذات كيوووووان وقيموووووة ودور

تتبنوووووى مفووووواهيم ومواصوووووفات قياسوووووية لجوووووودة 

وذلووووووووك تطبيقوووووووواً للمعووووووووايير  اإلداريالنظووووووووام 

والمواصوووووووفات القياسوووووووية العالميوووووووة المعنيوووووووة 

 بالجودة.

تووووووووافر داري مقوموووووووات منهوووووووا وللتطووووووووير اال

القناعوووووووة والر بوووووووة الصوووووووادقة فوووووووي عمليوووووووة 

ر موووووووون جميووووووووع منسوووووووووبي الكليووووووووة التطوووووووووي

خووووالل التوافووووق بووووـين موووون التخطوووويط السووووليم و

األهووووووـداف واإلمكانيووووووات الماديووووووة والبشوووووورية 

النظوووورة الشوووومولية لاشووووياء موووووـن ، والمتاحووووة

جميوووووـع الجوانوووووب تعطوووووي نتوووووائ  أكثووووور دقوووووة 

األخطووواء، وتجعووول الحكوووـم وتقلووول مووون  وإيجابيوووة

علوووى األشوووياء يرتقوووي إلوووى شووويء مووون الصوووحة 

، مووووع التأكيوووود علووووى اسووووتمرارية والموضوووووعية

 عملية التطوير.

يتقووووودم عميووووود الكليوووووة والسوووووادة الووووووكالء 
ومووووودير وحووووودة الجوووووودة وأعضووووواء هيئوووووة 

والعووووووواملون بالكليوووووووة بأجمووووووول التووووووودريس 
 -من: التهاني لكالً 

 أ.د/ منى مصطفى كمال
 دعبد الحميأ.د/ أسماء محمد 
 نعبد الرحمأ.د/ هاشم فتن هللا 

 حعبد الفتاأ.د/صبري 
 للترقية إلى درجة أستاذ 

 

 -من: وأجمل التهاني لكال 
 بلي  حمدي /دأ.م. 
 ظعبد الحافأحمد محمد  /دأ.م. 
 دعبد الحميهناء  /دأ.م. 
 رشا مهدي /دأ.م. 
 أمنية لطيف /دأ.م. 
 نهلة الشافعي /دأ.م. 
 مصطفى على خلف /دأ.م. 
 عالء علي ربيع /دأ.م. 
 الهام جالل /دأ.م. 
 أحمد محمود السيد /دأ.م. 
 سعاد كامل قرني /دأ.م. 
 مصطفى أحمد خليل /دأ.م. 
 الشيماء سلمان /دأ.م. 
 داليا علي ماهر /دأ.م. 

 للترقية إلى درجة أستاذ مساعد
 

 -من: وأجمل التهاني لكال 
 يعبد النبد/ حسناء 

 د/ أسماء محمد محروس
 د/ خليفه حسب النبي

 للترقية إلى درجة مدرس 
 
 
 
 
 

عبوووود معووووالي األسووووتاذ الوووودكتور مصووووطفى أعلوووون 
رئوووووويس الجامعووووووة عوووووون إنشوووووواء موقووووووع  يالنبوووووو

الشووووووائعات ومواجهتهووووووا،  علووووووىتفوووووواعلي للوووووورد 
يضوووومن الوووورد الفوووووري علووووى الشووووائعة ووصووووول 
المعلومووووووة الصووووووحيحة للطالووووووب موووووون مصوووووودرها 
الرسووومي، بموووا يُوقووووف التالعوووب بالشوووائعات موووون 
المغرضوووووووين والموووووووروجين لاكاذيوووووووب. وعلوووووووى 
صووووووعيد  خوووووور اسووووووتطرد رئوووووويس الجامعووووووة أنووووووه 
اسوووووتمراراً لتطووووووير الخووووودمات التعليميوووووة التوووووي 

هووووا سوووويتم توووووفير خدمووووة تقوووودمها الجامعووووة لطالب
الوووووواي فووووواي فوووووي الكليوووووات والحووووورم الجوووووامعي 
بالمجووووووان لضوووووومان تواصوووووول الطووووووالب وتيسووووووير 
طوووووووووورل االسووووووووووتذكار والمعرفووووووووووة والقووووووووووراءة 
واالطوووالع، ولتوووووفير أكبوووور قووودر موووون المعلومووووات 
وكووووول موووووا هوووووو جديووووود عبووووور شوووووبكة االنترنوووووت 

 .ومحركات البحث بجانب الدراسة الجامعية

 
 حعبوووووود الفتوووووواتحووووووت رعايووووووة فخامووووووة الوووووورئيس 

السيسوووووووي رئووووووويس الجمهوريوووووووة ومووووووون خوووووووالل 
مشووووروع مليووووون صووووحة، توجووووه سووووعادة األسووووتاذ 
الوووووووودكتور عميوووووووود الكليووووووووة والسوووووووويدة قرينتووووووووه 
للمشوووواركة بهووووذه الحملووووة تأكيوووودا علووووى أهميتهووووا 

 ركة بها.وضرورة المشا

علوووى  دعبووود الواحوواألسووتاذ الووودكتور / عيوود يهنوو  
سووعادة الوودكتور باسووم محمووود عبوود  ليووةعميوود الك
لتوليوووووه منصوووووب اموووووين عوووووام الجامعوووووة  مالحكوووووي

د.متمنياً له التوفيق والسدا

 
علوووى  دعبووود الواحووواألسوووتاذ الووودكتور / عيووود قوووام 

 هتكوووريم عوووم عاشوووور وذلوووك لبلو وووبعميووود الكليوووة 
للتقاعووود وقوووال ان هوووذا االحتفوووال  القوووانونيالسووون 

يعووود تقوووديرا لمجهوداتوووه مؤكووودا انوووه مووون العموووال 
المتميووووزين بالكليووووة عموووول بكوووول اخووووالى وأمانووووة 

العمووول وأن موووا  يفووو للتقوووانيوكوووان مثووواال مشووورفا 
يتبقووى دائمووا لننسووان هووو األثوور الطيووب والسوويرة 

سووووووعادة األسووووووتاذ  -التكووووووريم: الحسوووووونة. حضوووووور 
الووودكتور/ جموووال محمووود شوووحاته وسوووعادة األسوووتاذ 

كموووا تقووودم عميووود الكليوووة  خيوووريالووودكتور/ جموووال 
بالشوووووكر للوووووزمالء علوووووى مشووووواركتهم اإلنسوووووانية 

عملووه  يلمسووه تسووتحق موونكم لكوول موون يتفووانى فوو

 .من أجل الكلية والجامعة
 

 

 

The debates about 
higher education 
quality in Britain 
and the USA 

In Britain ‘quality’ has been 

set alongside ‘value for 

money’ as a policy goal in 

higher education. The 

debate in the USA, by 

contrast, pairs ‘quality’ with 

‘equity’, ‘equality’, or 

‘access’. For the most part, 

the public debate in Britain 

has lacked two other 

elements that are 

conspicuous in the 

American one: discussion of 

curricular content (e.g. the 

nature of liberal education 

and the plight of the 

‘humanities’) and 

references to hard evidence 

about either the decline or 

maintenance of standards. 

There is, of course, much 

common ground—e.g. the 

need for more good 

mathematicians and 

technologists. The principal 

reasons for the different 

forms the debate has taken 

are (broadly) political and 

structural. Nevertheless, 

the debate in each country 

can benefit from knowledge 

of the other's problems, 

practices, and principles. 

س: موووووا المهوووووارات الالزموووووة لتطووووووير 
  المعلم مهنياً 

 يرجووووى إرسووووال اإلجابووووة فووووي رسووووالة 
نصوووووية علوووووى ايميووووول وحووووودة الجوووووودة 

 بالكلية(
 

و إلبووووووووووووداء معنووووووووووووا أ

يرجووووووى التواصوووووول موووووون  ،المقترحووووووات
 خالل االيميل التالي

Gawda.education@yahoo.com 
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