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 كلمة أ.د / عميد الكلية

 

وجععأ أ   يسعدديي أ  أكعو  عميعداك لكيعة الةربيعة لل اولعة المبكعرم ي وأةميعي مع  ا  عع 
 لمهيي فى مجاأ رياض األ ااأ.ةةقدم كليةيا وةة ور وةيهض بالمسةوي الةدليمي وا

 بناتي الطالبات:

أية  مسةقبأ مصريا الحبيبة ي فأرجو بذأ الجهد والد اء م  الدمأ واالجةمهاد فى 
دراسةك  حةي ةصل  إلى الةاوق والةقدم واإل دهار فى حياةك  الدلمية والدملية في 

عداد أ االيا فى ضوء اليهضة الدليمية الحضارية ا  لمسةقبلية.رياض األ ااأ وا 

 أتمني لكن َلُكّن كل توفيق وازدهار ، وليوفقكن اهلل

 عميد الكلية

 شأ.د / عيد عبد الواحد على دروي
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 كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 

أع ائي ال البات كأ عام وأيةم بخير بمياسبة الدام الدراسي الجديد اللهم ما 
و الةااؤأ. فقد ةضافرت الجهود أجدله لكم عام خير وبركة مليئا باألمأ 

وةالقت القلوب والدقوأ وقامت باةمام وايجا  هذا الدمأ المخلص الصادق 
الذي ةةشرف به كلية الةربية لل اولة المبكرم كواحدم م  أهم الكليات الرائدم 

فال يسديي إال أ  أبارك هذا  فى مجاأ ال اولة على مسةوي الصديد .
ذا الدليأ ليكو  مرجداك وافياك ومرشداك هادياك لك الجهد المبذوأ فى اسةخراج ه

  واأ سيوات الدراسة الجامدية .

 والحمد هلل الذي هدانا لهذا وأسأله التوفيق والرشاد

 وكيأ الكلية
 لشئو  الةدليم وال الب 

 أ.د / سلوي عبد السالم عبد الغين
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الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون  كلمة  
  الكليةبناتى  طالبات 

 2018/2019يسعععريى فعععي بدايعععة الدعععام الجعععامدى الجديعععد     
أ  أرحب بُكّ  يوأذكرك  بأييا يهدف مع  خعالأ أيشع ة الكليعة 

 إلى:
وحقائقعععه  ةاديعععأ دور المعععيهم الجعععامدى يوة عععوير مااهيمعععهعععع 

 .ومهاراةه
 مدرفة وممارسة المبادئ اإليسايية واألخالقية وةرجمةها إلعىع 

مرغوبعععة مقعععأ قبعععوأ  ةيميعععة اةجاهعععاتواقعععم عملعععي حيعععاةىي و 
  اآلخريواإليةاج يوةقدير الدمأ اليدوي واحةرام الداملي .

 الميوأ والمواهب والقدرات بشكأ إيجابي. كشف وةيميةع 
  .إيجا اةه ةقدير إمكاييات الو   واالعة ا  بهاي والمحافظة علىع 
  .واالبةكار يدممارسة الةاكير والبحث الدلمي وةيمية قدرات ومهارات الةجدع 
الشعور  وةحمعأ  ةيمية ودعم الةدبير ع  الرأي بموضوعيةيواحةرام آراء اآلخري ي والدمأ بمبعدأع 

  .المسؤولية في المواقف المخةلاة
وا   الكلية ةددك  بدعم كأ الجهود المبذولة مْيُكّ  ومع  ُمْشعِرِفيُكّ  لةةعوالى اليجاحعاتت ولةرةاعم   

بية لل اولعة المبكعرم باضعأ ا  قعم ُجهُعّودُكّ  يمع  أجعأ الوصعوأ إلعى الواجهة المشرقة  لكلية الةر 
مسةويات راقية ورائدة: ِمْيُكّ  ةيبعميوعْيُكّ  ةدبعر فعي أبهعى صعورم . وليجعدد الدهعد مدعا علعى أييعا 
سعععيبذأ كعععأ معععا يسعععة يمي ويرصعععد كعععأ ال اقعععات  لبيعععاء شخصعععيات مصعععرية أصعععيلة قعععادرم علعععى 

لععى م يععد معع  الةاععوق اليهععوض والرقععى معع  أجععأ بيععاء مصعع ريا الحبيبععةي ِحِاِظُكععّ  ا  ورعععاُكّ ي وا 
 واإلبداع بدو  ا   وةوفيقه.                          

 وكيأ الكلية
 لشئو  الدراسات الدليا والبحوث

        غبيشفؤاد على ناصر  /دأ.  
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 كلمة وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
ت أهالك ومرحباك بكم فعي رحعاب كليعة ال البا ع ي اةي

الةربيعععععة لل اولعععععة المبكعععععرم إ  خدمعععععة المجةمعععععم مععععع  أهعععععم 
اإلسععةراةيجية للكليععة والةععي ةسععة يم معع  خاللهععا  األهععداف

بالمجةمم المديي والةيسعيق  الكلية رب  المجةمم األكاديمي
وةيميععععععععة الةدععععععععاو  بععععععععي  الكليععععععععة والق اعععععععععات الةدليميععععععععة 

ةاديععأ مشععاركة أعضععاء هيئععة المخةلاععة بهععدف  والمجةمديعة
و بقععا الحةياجععات  الةععدريو وال البععات بالصععورم المياسععبة

المجةمعععم وسعععوق الدمعععأ بمعععا يكاعععأ رفعععم مسعععةوي الخريجعععة 
 .بمهية مدلمة رياض األ ااأ واالرةقاء

فاحرصععوا ع ي اةععي علععي ممارسععة األيشعع ة الدلميععة 
ا فععععععي صععععععورم مشععععععرفة والبيئيععععععة واالسععععععةاادم معععععع  خععععععدمات الكليععععععة لكععععععي ةةخرجععععععو  والرياضععععععية

 .لخدمة مجةمدكم وبلدكم مصر الحبيبة ومة ورم
وأخيععرا أدعععو جميععم األ ععراف المجةمديععة معع  مؤسسععات المجةمععم المععديي و مالئععي معع  
أعضععععاء هيئععععة الةععععدريو والهيئععععة المداويععععة والدععععاملي  و البععععاةي للمشععععاركة الادالععععة فععععي جميععععم 

ةيميععة البيئععة لةحقيععق أقصععى مدععدالت األيشعع ة والبععرامم المقدمععة معع  شععئو  خدمععة المجةمععم و 
 المشاركة المجةمدية ليحقق ما يأمأ إليه م  رقى وةقدم.

ولكليةيعا وجامدةيعا بالةقعدم  وفقيعا ا  جميدعاك لخدمعة مصعريا الةاليعة وةمييعاةي لكع  بعالةوفيق
 .واال دهار

 وكيأ الكلية 
 لشئو  خدمه المجةمم وةيميه البيئة

 / ابتسام سعد أمني.م.دأ    
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 المنيا جامعة إدارة
 رئيس الجامعة

 عبد الرمحن مصطفي عبد النيبأ.د/ 
 

نائب رئيس الجامعة 
لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

نائب رئيس الجامعة لشئون 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نائب رئيس الجامعة لشئون 
 التعليم و الطالب 

عبد  أ.د/ مصطفى عبد النيب  أ.د/ حممد جالل حسن شحاتة 

 الرمحن
 

 إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة

 عميد الكلية 
 أ.د/ عيد عبد الواحد على

 

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا و 

 البحوث

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة
 ابتسام سعد أمنيأ.م.د/  على غبيشأ.د/ ناصر فؤاد  أ.د/ سلوى عبد السالم عبد الغين

رئيس قسم العلوم  رئيس قسم العلوم النفسية
 التربوية

رئيس قسم العلوم 
 األساسية

أ.م.د/ سهري عبد احلميد  أ.م.د/ حنان حممد صفوت أ.م.د/ وفاء رشاد راوي

 عثمان
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 :ؤية الكليةر   

بيرة الطفرب بريل الكليرام الميرا ر  فر  مارات  ر جامعرة المييرا ئاةر   –كلية التربية للطفولة المبكرر        

 اقليمياً وعربياً 

 :رسالة الكلية

جامعة المييا إل  التطوير المستمر غ  البرامج التعليمية  – سعي كلية التربية للطفولة المبكر        

  سوق بالكلية ف  ضوء المعايير األكاديمية القومية ؛ مل أجب  خريج طالبام قادئام عل  الميافسة ف

العمب ، وإجراء البحوث العلمية الراة   ف   ربية الطفب ، و ق يم ال عم الفعات واالستشائام التربوية 

 واليفسية لخ مة الماتمع.

 :داف الكليةـــأه

تهدف كلية التربية للطفولة المبكرة إلى تطبيق معايير الجودة و الحصول على االعتماد من خالل       

 ما يأتي:

صادئ التعليم و الت ئيب و التقويم المستمر و البحث العلمي مل خالت  و يف إمكانيام  وفير مـ 1

 المكتبة و غيرها مل األدوام الالزمة للعمب برياض األطفات.

 وفير مصادئ التمويب الذا ي مل خالت الوح ام ذام الطابع الخاص و سويق األبحاث كوسيلة ـ 2

 سالتها.لتوفير المات الالزم كي  حقق الكلية ئ

إع اد الطالبام ليعملل معلمام وباحثام مل ميظوئ متكامب ليصبحل قادئام عل  الميافسة في ـ 3

 سوق العمب عل  المستوى المحلي و العربي.

دعم مركز الخ مة العامة لرعاية الطفولة باالمكانام المادية والبشرية مل خالت التمويب الذا ي ـ 4

 ائ  لخ مة الماتمع المحلي بمحافظة المييا.ليصبح مركزاً ألبحاث الطفولة ومي

 وفير الكوادئ األكاديمية واإلدائية والتخصصام الالزمة لتحقيق ئسالة الكلية ف  التعليم وخ مة ـ 5

 الماتمع والبحث العلمي.

 وطي  العالقة بيل مؤسسام  ربية الطفب ف  الماتمع المحلي والعربي وال ولي بما يمكل مل  بادت ـ 6

والمشائكة الماتمعية و مكيل هذه المؤسسام مل أداء ئسالتها ف   أهيب األطفات لاللتحاق  الخبرام

 بالتعليم األساسي.

دعم مهائام وق ئام أعضاء هيئة الت ئيس واإلدائييل للقيام بمهامهم ف  الت ئيس والبحث العلمي ـ 7

 ف  ضوء اال ااهام الح يثة.

ل ف  مؤسسام ئياض األطفات بما يتضميه مل كيفية التعامب  وفير الت ئيب المستمر لكافة العامليـ 8

 مع مقاومة التطوير.

غرس ثقافة الاود  بيل العامليل ف  مؤسسام ئياض األطفات بما يتضميه مل كيفية التعامب مع ـ 9

 مقاومة التطوير.

فة وئقياً ا خاذ الت ابير الالزمة لكي  تمكل الكلية مل  سويق نفسها مل خالت الوساةب المختلـ 10

 وإلكترونياً 

إ احة الفرص المالةمة للطالبام لممائسة األنشطة الطالبية المختلفة المتيوعة بحيث  ستمتع ـ 11

 بالمرحلة العمرية التي  عيشها.
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 :ــــمالقي

 ع  المهمة األساسية للكلية مهمة  عليمية  ركز عل  إع اد الطالبام ليصبحل معلمام قادئام عل  ـ 1

 ل التعليمية والبحثيية وخ مة الماتمع لتحقيق أه اف المرحلة.أداء و اةفه

ة الميبصقة مل طبيعة الطفب وسما ه، وطبيعة العمب بكلية التربية للطفولة المبكر  له طبيعته الخاصـ 2

، والتي  ستلزم إع اد معلمه م ئكة ألهمية دوئها ف  إع اد وبياء أطفات اليوم وأمب الماتمع المحلي

 المستقبب.

، والذي يع  مب أً طفولة المبكر  الملتزم بالمساواهمراعا  االختالف والتميز ف  ماتمع كلية التربية للـ 3

أساسياً لمساع   الطالبام عل  إدئاك ق ئا هل المكانية ليبقيل شغوفام باإلقبات عل  العلم والت ئيب 

 والبحث كأح  متطلبام الميافسة.

ية والعربية والعالمية لزياد  الفرص التعليمية والبحثية والت ئيب  بادت الخبرام مع الكليام المحلـ 4

 واثراء جود  التعليم والت ئيب واالدائ .

 لتزم الكلية بمبادئ الوالء واالنتماء والحرية األكاديمية واالحترام المتبادت والحوائ والمياقشة البياء  ـ 5

 ف كافة أموئها بيزاهة وشرف.وال يمقراطية والشفافية والمص اقية والمحاسبة و عري

 :نشأة وتاريخ كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

نظراً الهتمام ال ولة بماات  يمية وئعاية الطفولة ف  مصر خاصة بع  اص ائ قانون الطفب ئقم       

 –م 2000م ، 1990 –م 1989م ، واالعالن عل عق ي حماية الطفب المصري )1996( لسية 12)

م( ، وال عو  لالهتمام بتربية الطفولة المبكر  ومؤسسا ها وإنشاء كليام لرياض األطفات ف  2010

 جامعة المييا. –جامعام مصر ، برزم الحاجة إل  إنشاء كلية ئياض األطفات 

مالس األعلي للاامعام جامعة المييا مع  أكي  ال –طفات وكما  وافق مشروع إنشاء كلية ئياض األ      

، اضافة إل  كلية ج ي   بالاامعام م عل  أنه سيتم انشاء ماةة2007يعق   ق  شهر مائس الملسته ف  ج

اال ااه القوي ل ي لاية قطاع دئاسام الطفولة وئياض األطفات بالمالس األعلي للااماعام ل عم 

م انشاء كليام ئياض األطفات ، فضالً عل  وافر أعضاء هيئة الت ئيس ومعاونيهم ف  المااال

جامعة المييا والذي  م  حويله  –والتخصصام ال قيقة المتيوعة ف  قسم  ربية الطفب التابع لكلية التربية 

 إل  كلية مستقلة لرياض األطفات لتغطي األقسام المذكوئ  سابقاً والتخصصام ال قيقة اآل ية:

م الطفب، ، إعالطفبنفس الطفب، التربية الخاصة، أدب ال  ربية الطفب، مياهج الطفب، علم      

لألطفات،  ربية موسيقية لألطفات،  ربية ،  ربية فيية ي لألطفات، االئشاد اليفس كيولوجيا  عليم الطفب

، وهذه التخصصام ال قيقة  ب أ مل ال بلوم الخاص ف  اإلدائ  التربوية لرياض األطفات ،ب نية لألطفات

، مع مراعا  امكانية  ع يب أو اضافة كتوئاه اد ئسالتي الماجستير وال ئياض األطفات مروئاً باع

  خصصام فرعية أو أساسية وفق القواع  الاامعية المتبعة وكلما دعت الحاجة إل  ذلك.

 وقد مر إنشاء الكلية بالمراحل اآلتية:

م ، ومل ثم انشاء 1986 طوير قسم  ربية الطفب الذي  م انشاؤه بكلية التربيعة جامعة المييا عام ـ 1

م ، و خرجت ف  العام 1988/  1987طفولة التي قبلت أوت دفعه م الطالبام ف  العام ال ئاسي شعبة ال

 م ، و م  طويرها فيما بع   حت مسمي شعبة ئياض األطفات.1991/  1990ال ئاسي 

 م26/8/2008موافقة مالس جامعة المييا عل  مقترح انشاء كلية ئياض األطفات بتائيخ ـ 2
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 م13/11/2008،  9/10دئاسام الطفولة وئياض األطفات بالسته بتائيخ موافقة لاية قطاع ـ 3

م بانشاء كلية ئياض األطفات باامعة 17/9/2009( بتائيخ 317ص ئ القرائ الامهوئي ئقم )ـ 4

 المييا.

م ، بانشاء الكلية ونقب 15/10/2009،  8/2قرائ المالس األعلي للااماعام بالستيه بتائيخ ـ 5

 س مل قسم  ربية الطفب بكلية التربية إليها.أعضاء هيئة الت ئي

بشأن  طبيق الةحة كلية ئياض  12/11/2009( بتائيخ 3611ص وئ القرائ الوزائي ئقم )ـ 6

( عل  كلية 25/7/1994بتائيخ  859األطفات باامعة القاهر  )والصادئ  بالقرائ الوزائي ئقم 

/  2009لعلوم اليفسية اعتبائاً مل العام الاامعي ئياض األطفات باامعة المييا بقسمي العلوم التربوية وا

 م2010

م بيقب السااد  المعي يل والم ئسيل 8/2/2009بتائيخ  1371قرائ أ.د / ئةيس الاامعة ئقم ـ 7

 المساع يل.

موافقة اللاية العلمية لل ئاسام التربوية ف  الطفولة المبكر  عل  نقي الساد  أعضاء هيئة الت ئيس ـ 8

ة الطفب بكلية التربية ، و سكييهم ف  األأقسام الخاصة بهم بكلية ئياض األطفات جامعة مل قسم  ربي

 المييا.

 م 26/1/2010موافقة مالس جامعة المييا عل  نقب الساد  أعضاء هيئة الت ئيس بتائيخ ـ 9

س بيقب الساد  أعضاء هيئة الت ئي 1/2/2009بتائيخ  127ص وئ قرائ أ.د / ئةيس الاامعة ئقم ـ 10

 مل قسم  ربية الطفب بكلية التربية و سكييهم ف  األقسام الخاصة بهم بكلية ئياض األطفات جامعة المييا

م ، بالموافقة عل  ب ء ال ئاسة 17/10/2011( بتائيخ 4297ص وئ القرائ الوزائي ئقم )ـ 11

امعة القاهر  بيظام بمرحلة ال ئاسام العليا بالكلية و طبيق الالةحة ال اخلية لكلية ئياض األطفات با

 الساعام المعتم  .
 

 األقسام العلمية بالكلية ورؤساؤها

 

 رئيس القســـــم مالرق الرمز القسم م

 / وفاء رشاد راويأ.م.د 1 نع .  العلوم اليفسية 1

 أ.د / حنان محمد صفوت 2 مع .  العلوم التربوية 2

 يد عثمان.د متفرغ/ سهير عبد الحمأ 3 ع . أ العلوم األساسية 3

 

 تضم الكلية حالياً ثالثة أقسام هما :

، علم لألطفات ف  مرحلة ما قبب الم ئسة: ويضم  خصصام التربية الخاصة قسم العلوم النفسية -

لألطفات ف  مرحلة ما ، والمقرئام ف  التربية الخاصة والبحوث، ويختص القسم بال ئاسام نفس الطفب

وي ، والفروق الفردية والقياس اليفسي والتربف  المااالم التربوية ب ونظريا ه،  علم الطفقبب الم ئسة

لعقلية وعلم نفس الطفولة ، واالحصاء اليفسي والتربوي والق ئام اواالختبائام اليفسية والتقويم

لفئام الخاصة، والتوجيه، واكتساب اال ااهام ، وعلم اليفس لالمبكر ، اليمو، واالئشاد اليفسي

 فسي االجتماعي وغيرها.، وعلم اليوالميوت
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 ويضم قسم العلوم النفسية األعضاء التالية أسماؤهم:
 

 الحالة الدرجة االسم م

 عل  ئأس العمب أستاذ متفرغ أ.د / نبيب السي  حسل 1

 عل  ئأس العمب أستاذ أ.د / سلوي عب  السالم عب  الغيي 2

 إجاز  أستاذ مساع  أ.م.د / سهير كامب  وني 3

 عل  ئأس العمب أستاذ مساع  وفاء ئشاد ئاويأ.م.د /  4

 عل  ئأس العمب أستاذ مساع  أ.م.د/ ابتسام سع  أميل 5

 علي ئأس العمب أستاذ مساع  د/ غاد  فرغب جابرأ.م. 6

 عل  ئأس العمب م ئس أمير  عباس عب  الرازق /د 7

 عل  ئأس العمب م ئس د/ ميي أحم  عب  الميعم 8

 أجاز  م ئس ت ب ويد/ عبير مصطفي ئفع 9

 أجاز  م ئس د/ أماني صالح حسل 10

 عل  ئأس العمب م ئس د/ ايهاب سي  أحم  مصطفي 11

 عل  ئأس العمب م ئس / مرو  مراد حسييد 12

 عل  ئأس العمب م ئس / ايمان صابر حسانيل محم د 13

 عل  ئأس العمب م ئس.م أ/ أسماء عب  الاواد عب  العزيز 14

 عل  ئأس العمب م ئس.م محم  ماهر صبرهأ/ ئغ    15

 عل  ئأس العمب م ئس.م أ/ آية مصطفي فؤاد جاد المولي 16

 عل  ئأس العمب م ئس.م أ/ أنوائ مختائ حم  محم  17

 عل  ئأس العمب معي   أ/ أالء حشمت سليمان صابر 18

 علي ئأس العمب معي   أ/ أسماء خال  ئش ي 19

 عل  ئأس العمب معي   لمحي ال ي أ/ وفاء سالم 20

 عل  ئأس العمب معي   أ/ هبه حيفي 21

اإلدائ  التربويرة لريراض  ،صام  ربية الطفب،  كيولوجيا  عليم الطفبويضم  خص :قسم العلوم التربوية

، والمقرئام ئياض األطفات وأصوت  ربية الطفب، ويختص القسم بال ئاسام والبحوث ، مياهجاألطفات

، وأصروت  ربيرة االدائ  التربوية لرياض األطفات ،الطفب،  كيولوجيا  عليم الطفبف   خصصام:  ربية 

ئام الترررر ئيس وطرقرررره ، ومهرررراميرررراهج ئيرررراض األطفررررات:  خطيطهررررا و صررررميمها و قويمهررررا الطفررررب

، ام الخاصررة )المعرراقيل والموهرروبيل(، والتربيررة المي انيررة )العلميررة(، وطرررق  علرريم الفئررواسررترا يايا ه

وله ، فلسررفته وأصرراعيررة والفلسررفية لتربيررة الطفررب، والفكررر التربرروي، و ررائيخ التربيررةجتمواألصرروت اال

، ونظم التعلريم فر  وفلسفة التربية المستمر  وأصولها، ومهية التعليم، والتربية وقضايا العصر، و طوئه

 وعبررر : دئاسررام الحالررة وال ئاسررام الميطقيررة ئسررة و ائيخرره وال ئاسررام المقائنررةمرحلررة مررا قبررب الم

ط التعلريم فر  ، و خطريوئيراض األطفرات ، وادائ  التربيرةالثقافية والتربية ال ولية، ونظم التعلريم المسرتمر
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، واالشرراف التربروي الروضة واقتصاديا ه، ونظم المعلومرام االدائيرة، و مويرب التعلريم قبرب الم ئسري

 .ضمان الاود  بمؤسسام  ربية الطفبوالتقويم المؤسسي و

 لوم التربوية األعضاء التالية أسماؤهم:ويضم قسم الع    

 

 الحالة الدرجة االسم م

 عل  ئأس العمب استاذ .د / ناصر فؤاد عل  غبيشأ 1

 عل  ئأس العمب أستاذ د/ حيان محم  صفومأ. 2

 أجاز  أستاذ مساع  أ.م.د/ ناالء أحم  أميل 3

 عل  ئأس العمب أستاذ مساع  أ.م.د/ هاني السي  محم  العزب 4

 عل  ئأس العمب م ئس د / سلمي حم ي غرابة 5

 عل  ئأس العمب م ئس د / أمير  حاازي محم  6

 عل  ئأس العمب م ئس د/ ئضوي جمات ال يل أميل 7

 عل  ئأس العمب م ئس د/ سميه عل  أحم  8

 عل  ئأس العمب م ئس د/ نشو  محم  حسل ابراهيم  9

 عل  ئأس العمب م ئس د/ أسماء عل  محم  10

 عل  ئأس العمب م ئس د/ ايمان سمير مهران 11

 عل  ئأس العمب م ئس د/ ايمان عب  الحكيم ئفاعي 12

 عل  ئأس العمب م ئس مساع  أ/ أسماء أبو بكر محمود 13

 عل  ئأس العمب م ئس مساع  أ/ عفاف محم  عب  الميعم مرسي 14

 عل  ئأس العمب م ئس مساع  أ/ صفاء طلب محم  أحم  15

 عل  ئأس العمب م ئس مساع  أ/  هاني شحا ه أحم  عب  اللطيف 16

 عل  ئأس العمب م ئس مساع  أ/ ضحي حسيل محم  كامب  17

 عل  ئأس العمب معي   أ/ شروق محم  عب  العزيز ابراهيم 18

 عل  ئأس العمب معي   أ/ اسراء ئمضان  19

 علي ئأس العمب  معي  أ/ مريم سعي  20
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ومتحرف ومكتبرة الطفرب ، يضم  خصصام التربية الفيية للطفب، وأدب الطفربو :لعلوم األساسيةسم اق

 ، والتربية الموسيقية للطفب.واعالم الطفب

 

 األساسية األعضاء التالية أسماؤهم: ويضم قسم العلوم    
 

 الحالة الدرجة االسم م

 عل  ئأس العمب استاذ م أ.م.د / سهير عب  الحمي  عثمان 1

 عل  ئأس العمب مأستاذ  أ.م.د/ حسل محمود الهاان 2

 عل  ئأس العمب م .م ئس أ/ مرو  ب ئ عب  العظيم صالح 3

 عل  ئأس العمب م .م ئس أ/ أسماء ئفعت محم  سعي  4

 عل  ئأس العمب م .م ئس أ/ سماهر ئبيع محم  خلف 5

 عل  ئأس العمب معي   أ/ آية أيمل سع  عب  الغيي 6

 عل  ئأس العمب معي     ب ئ محم  محمودأ/ أمير 7

 عل  ئأس العمب معي   أ/ فاطمة محم  مرزوق يونس 8

 عل  ئأس العمب معي   أ/ لبيي ماهر حلمي مهيي 9

 عل  ئأس العمب معي   أ/ حيان محمود 10

 عل  ئأس العمب معي   أ / أسماء جمات 11
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 وحدات تخصصية بالكلية

 

 

 دانية:وحدة التربية المي -1

 فرري الكليررة بالتعرراون مررع قسررم العلرروم التربويررة، و خررتص ناصررر فررؤاد علرري غبرريش.د /  رر يرها أ      

 حررت إشررراف وكيلرر  الكليررة لشررئون التعلرريم والطررالب، وشررئون ال ئاسررام العليررا ) خصررص الميرراهج( 

ث  ح ير  أسرماء لتربية المي انية )العملية( بيل الروضام والكلية مرل حيرا بتيسيقوالبحوث ،كما  ختص 

 للت ئيب والتي ل يها إمكانية استقبات الطالبام ومل ثم عرضها عل  الطالبام بحيث الروضام المتاحة

، و ح يرر  المشرررفيل الررذيل يمكررل  سرراب كررب طالبررة ئغبا هررا ثررم  رروزع الطالبررام علرر  هررذه الروضررام

يررررة والمررررواد االسررررتعانة بهررررم فرررر  اإلشررررراف علرررر  الطالبررررام مررررل المتخصصرررريل فرررر  العلرررروم التربو

،واسرتقبات الر ئجام و اميعهرا فر   التخصصية،وغيرهم مل المعلمرام أو الموجهرام بريراض األطفرات

 . ، وإئسالها إل  الكيتروت المختصكشوف معتم 

 :ةكز الخدمة العامة لرعاية الطفولمر -2

وحر   ذام ك مركزز الخدمزة العامزة لرعايزة الطفولزة،وقر  أنشر   إيمان لطفي عب  الحكيم د/ وي يره      

طابع خاص، لها االستقالت ف  إدائ  شئونها المالية واإلدائية والفيية  حرت إشرراف مالرس إدائ  معريل 

بقرائ أ.د/ ئةيس الاامعة، و طبق عليه المواد الوائد  بالباب السرادس )الوحر ام ذام الطرابع الخراص( 

 اآل ية:مل الالةحة التيفيذية لقانون  يظيم الاامعام،وذلك لتحقيق األه اف 

 ق يم خ مة مميز  في ماات الحضانة وئياض األطفات للماتمع المحل )  قبرب الحضرانة األطفرات مرل أـ 

الايسيل فر  مرحلرة مرا قبرب الم ئسرة وفقرا  للقواعر  الميظمرة لرذلك بالتربيرة والتعلريم ووزائ  التضرامل 

 االجتماعي(.

   ماات الطفولة لمرحلة ما قبب الم ئسة .عق  دوئام   ئيبية لرفع كفاء  و يمية وع  العامليل فب ـ 

إجراء ال ئاسام او البحوث العلمية الهادفة في مارات الحضرانة وئيراض األطفرات )مرحلرة مرا قبرب ج ـ 

 الم ئسة(. 

  ق يم االستشائام التربوية ألولياء األموئ والعامليل في ماات الطفولة .دـ 

عررام والهيئررام العلميررة األخرررى علرر  الصررعي  العربرري  وثيررق الررروابط الثقافيررة والعلميررة فرري الاامهرـ ـ 

 والعالمي في ماات الطفولة .

  ق يم الخ مام التربوية التعليمية لطالبام شعبة ئياض األطفات كخ مة نموذجية   ئيبية .و ـ 

 الجمعية العلمية للتربية وثقافة الطفل: -3

 د/ ئةررررريس الاامعرررررة ئقرررررم ، وقررررر  صررررر ئ قررررررائ أ.ناصرررررر فرررررؤاد علررررر  غبررررريشأ.د/ ويزززززديرها       

م بإنشراء الامعيرة 31/7/2012م بع  موافقة مالس جامعة المييرا بترائيخ 5/8/2012(  بتائيخ 1274)

العلمية للتربية وثقافة الطفب بكلية ئياض األطفات، لتكون أوت جمعية علمية باامعة المييا،وذلك لتحقيق 

 األه اف اآل ية:

و ربيررة الطفررب، و يميررة اال ااهررام اإلياابيررة نحوهررا باعتبائهررا التأكيرر  علرر  أهميررة مرحلررة الطفولررة  -1

 المرحلة التمهي ية لمرحلة التعليم األساسي.
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  يمية الفكر العلمي في ماات التخصص والعمب عل   طويره و يشيطه. -2

  ق يم المشوئ  والمساع   التربوية للامعيام والمؤسسام المهتمة برعاية الطفولة واألمومة. -3

اإلنتراج العلمري واألفكرائ العلميرة فري مارات اهتمامرام الامعيرة بريل الهيئرام  بادت الخبرام وسير  ي -4

  الاهام والهيئام والمؤسسام المعيية بالطفولة واألمومة.والمؤسسام و

عق  مؤ مرام ون وام حوت برامج التربية وثقافة الطفب الت   تياوت نمو و يمية كافة جوانب الطفب، -5

 .الميظمة لذلك.  ماء والمفكريل ذوي العالقة للمشائكة وذلك وفق اإلجراءامدعو  العلو

 عق  دوئام   ئيبية ووئش عمب للعامليل ف  ماات  ربية وثقافة الطفب ف  المؤسسام المختلفة.  -6

 شايع إجراء وال ئاسام العلمية لتطوير جوانب الممائسة التطبيقية و طوير األداء العلمي والمهيي  -7

  حقيق التواصب العلمي ألعضاء الامعية..، و

إص ائ مالة علمية محكَّمة غير دوئية باسم "مالة  ربية وثقافة الطفرب" فر  ماراالم  ربيرة وثقافرة  -8

 الطفب.

   :وحدة توكيد الجودة واالعتماد -4

بالكليرة علر  ،وق   م إنشاء و اهيز وح    وكي  الارود  واالعتمراد غاد  فرغب جابرأ.م.د/ وي يرها       

للمواصرفام و رم  صرميم الشرعائ الخراص بوحر   ضرمان الارود  واالعتمراد و رم  أحر ث مسرتوى وطبقرا

التيظيمي للوح   و ح ي  و اهيز المكان الرذي  رم اختيرائه فر  مكران مياسرب وقريرب مرل  اعتماد الهيكب

 وذلك لتحقيق األه اف اآل ية: أعضاء هيئة الت ئيس والعامليل،

 التعليم والت ئيب والتقويم المستمر والبحث العلمي .  وفير مصادئ -1

  وصيف البرامج والمقرئام ال ئاسية . -2

  ح يث معايير ومحتوى  البرامج ال ئاسية. -3

  قييم أداء الطالبام . -4

  ق يم الخ مام الطالبية ،و فعيب األنشطة المختلفة . -5

  فعيب العالقة بيل الطالبام و األسا ذ  . -6

  اد قاع   بيانام للخريايل ،ومتابعتهم .إع-7

 عق  دوئام  أهيلية و  ئيبية للخريايل .-8

 اإلسهام في وضع البرامج ومعايير محتوى المقرئام الخاصة بال ئاسام العليا.-9

 وضع ضوابط للخطة البحثية للكلية واألقسام . -10

 متابعة أداء اللاان الخاصة بوح   الاود  واالعتماد . -11

 متابعة حقب العمب . -12

  ق يم التقرير السيوي . -13

 متابعة أداء الوح ام اإلدائية . -14

 متابعة التفاعب بيل الهيئة اإلدائية وأعضاء هيئة الت ئيس بالكلية . -15

 .االستفاد  مل المساهمة في المؤ مرام في  طوير العمب بالكلية -16

 

 



 - 22 - 

وحدة إدارة األزمات والكوارث:ـ 5  

نظرا لسع  الكلية نحو  حقيق أعل  دئجام األمران التر   كفرب وي يرها د./ حسل محمود الهاان،و      

وحر   إدائ   استقرائ بيئة العمب سعيا إل  بلوغ مستويام عليا مل التعليم و البحث العلمي ـ فق   م إنشراء

ت: الرر وئام  يميررة وعرري الطررالب والعررامليل واألعضرراء بالكليررة ، مررل خررالاألزمررام والكرروائث بهرر ف 

 شررايع إجررراء البحرروث  الت ئيبيررة، واليرر وام ووئش العمررب والمررؤ مرام واليرر وام والمحاضرررام ، و

وال ئاسررام فرر  ماررات إدائ  األزمررام الخاصررة بالعمليررة التعليميررة ، والمخرراطر الترر  يمكررل أن  واجرره 

 الماتمعيل ال اخلي والخائجي وسبب مواجهتها والح  ميها .

 األزمات والكوارث بخاصة إلى :تهدف وحدة إدارة و

 نشر ثقافة إدائ  األزمام و وعية الطالب بمخاطرها وسبب التعامب معها حات وقوعها.أـ 

 التخطيط ال خاذ إجراءام وقاةية لحماية الكلية مل الكوائث و األزمام.ب ـ 

 وضع استرا يايام لمواجهة األزمام حات وقوعها في أح  مرافق الكلية.ج ـ 

 التقائير ال وئية التي  تياوت األزمام والكوائث وسبب التغلب عليها وكيفية االستفاد  ميها.  دئاسةد ـ 

 التيبؤ باألزمام ممكية الح وث في حرم الكلية ، و ح ي  آليام للوقاية ميها .هـ ـ 

 

 الوحدات اإلدارية بالكلية واختصاصاتها

 

 

 :أمين الكلية -

، واختصاصه: اإلشراف عل  كافة األعمات المالية واإلدائية مرفت سعي  حسيل وهو السي /      

 بالكلية.

 :مكتب عميد الكلية -

ويختص بـاإلشراف عل  أعمرات المكترب مرل  يظريم المقرابالم  ،أحم  مم وح حسيل /السي  ه يريو      

 واالجتماعام واللاان وإع اد المذكرام والبيانام الت  يتطلبها العمب.

  :الشئون المالية -

 لحيل  عييل مو فيل ، واختصاصها: أميل الكلية وي يرها السي  /

 .متابعة إع اد مشروع ميزانية الكلية 

 .مراجعة القي  في ال فا ر المحاسبية 

 .متابعة  يظيم المخازن واإلشراف عل  طرق التخزيل ومراقبة صرف األصياف 

 جودام المخازن.القيام بأعمات الارد ال وئي والمفاج  عل  خزيية الكلية ومو 

 :التدريس ةالدراسات العليا والعالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئ -

 حت إشراف وكيب الكلية لشئون خليب إيمان / هالسي و  د/ عاطف محم  محم  كال مل  يرهايو      

 و ختص الوح   بـ : ال ئاسام العليا والبحوث ،

 دكتوئاه(. -ماجستير-ئجام العلمية العليا)دبلوممتابعة اإلجراءام الخاصة بقي  و سايب وميح ال ـ 
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متابعة إجراءام الترشيح وإنهاء اإلجراءام في الحاالم المختلفة للبعثام واإلعائام ومتابعة التطوئ ـ 

 ال ئاسي لمعاون  هيئة الت ئيس.

يس  يفيررذ القرررائام الرروائد  مررل إدائ  الاامعة) عيييام،إجازام،نهايررة خ مررة ألعضرراء هيئررة الترر ئـرر 

 ومعاونيهم ، والرد عل  جميع المكا بام الوائد  بهذا الخصوص.

 :شئون العاملين واالستحقاقات -

متابعرررة و يفيرررذ القررروانييل والقررررائام واللرررواةح ، واختصاصزززها: أحمررر  صرررالحويررر يرها السررري /       

اإلضررافية  والتعليمررام المتصررلة باليرر ب والتعيرريل واإلعررائ  والفصررب والترقيررة والعررالوام والروا ررب

 والازاءام والتسويام والمعاشام وضم م د الخ مة وإنهاةها وميح اإلجازام والتايي .

  :شئون الطالب -

و خرتص ب الكلية لشئون التعليم والطرالب يإبراهيم محم  عل ،  حت إشراف أ.د/ وك وي يرها السي  /      

الطررالب واإلشررراف علرر  كافررة األعمررات الوحرر   بررـ :   يفيررذ القرروانيل واللررواةح والتعليمررام الترري  خررص 

 واإلجراءام المتعلقة بشئون التعليم و شمب:

 شروط القي  والتحويب. -1

 شعب ال ئاسة. -2

 نظام ال ئاسة واالمتحان. -3

 بيان بأع اد الطالب المقي يل بالكلية. -4

 بيان بأع اد الطالب الحاصليل عل  مكافآم التفوق. -5

 :نظم المعلومات اإلدارية لشئون الطالب -

ومما ب الكلية لشئون التعليم والطالب ، يإبراهيم محم  عل   حت إشراف أ.د/ وك وي يرها السي /      

  ختص الوح   بـه :  

  سايب البيانام الشخصية الكاملة للطالب. -1

  غيير حالة قي  الطالب. -2

 بحث عل الطالب. -3

 عرض و ع يب السيوام ال ئاسية للطالب. -4

 الفصوت ال ئاسية. -5

 ب.مستي ام الطال -6

 شهاد  القي . -7

 شهاد  حسل سير وسلوك. -8

 شهاد  فصب. -9

 بيان قبوت عذئ. -10

 بيان حالة طالب. -11

  قائير شئون الطالب. -12

  قرير عل طالب سية دئاسية. -13

  قرير ساب سية دئاسية. -14
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  قرير بالطالب المفصوليل خالت العام السابق. -15

  قرير مكافأ  التفوق للعام السابق. -16

 إحصاةية أع اد طالب عام جامعي. -17

 حصاةية بيانام الطالب.إ -18

 بيانام اللواةح ال ئاسية. -19

 بيانام المقرئام ال ئاسية. -20

  قسيم المقرئام االختيائية. -21

  ر يب مقرئام سية دئاسية. -22

 إضافة مقرئام الةحة لطالب سية دئاسية. -23

 إضافة أو  غيير مقرئام الطالب ال ئاسية. -24

 إضافة المقرئام االختيائية لطالب سية دئاسية. -25

 مقرئ دئاسي. إدخات دئجام -26

 إدخات نتياة طالب في سل دئاسية. -27

 إدخات و ع يب اليتاةج التراكمية. -28

  طبيق قواع  الرأفة ليتياة سية دئاسية. -29

 إغالق نتياة سية دئاسية. -30

 نقب الطالب إل  السية ال ئاسية التالية. -31

  قرير نتياة مقرئ دئاسي. -32

  قرير اليتاةج التراكمية لطالب سية دئاسية. -33

 نتياة سية دئاسية.  قرير إحصاةية -34

  قرير قواةم اإلعالن ليتياة سية دئاسية. -35

 عرض و ع يب بيانام الطالب ال ئاسية. -36

 إضافة الالةحة ال ئاسية لطالب سية دئاسية. -37

  وزيع أئقام جلوس طالب سية دئاسية. -38

  وزيع لاان امتحان سية دئاسية. -39

  وزيع لاان امتحان سية دئاسية. -40

 . عريف لاان امتحان سية دئاسية -41

 بطاقة امتحان طالب. -42

 كائم أئقام الالوس. -43

 كشوف  وزيع الطالب عل  لاان. -44

 كشوف  وزيع المقرام عل  الطالب. -45

 كشوف  وزيع مقرئ. -46

 كشوف ئص  ال ئجام. -47

 استمائام سابق اليااح. -48
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 إحصاةية  وزيع مقرئام سية دئاسية. -49

 أعمات االمتحانام. -50

 بيانام المراقبيل. -51

 ج اوت االمتحانام. -52

 االمتحانام. وزيع مراقبة  -53

  وزيع مالحظة االمتحانام. -54

 كشف  وزيع مراقب. -55

 كشف مراقبة كيتروت. -56

 كشف  وزيع  مالحظ. -57

 كشف مالحظة كيتروت. -58

 إحصاةية  وزيع المراقبة والمالحظة. -59

 استخراج قاةمة أئقام جلوس طالب سية دئاسية. -60

 :الخريجونـ 

و خرتص ب الكليرة لشرئون التعلريم والطرالب، يرو  يرها اآلنسة / داليا نبيب فوزي  حت إشراف أ.د/ وك      

 الوح   بـ:

  اسررتالم أصرروت اليترراةج فرروئ  هوئهررا مررل كيتررروت الفرقررة الرابعررة ويررتم  حريررر الشررهادام المؤقتررة

 للخريايل و سليمها لهم.

 . إع اد ساب خاص بالشهادام األصلية و سليمها للخريايل شخصياً بع  س اد الرسوم المقرئ 

 .إدخات بيانام خريج 

 .اعتماد نتياة امتحان 

 .إص ائ شهاد  التخرج المؤقتة 

 . إص ائ شهادام التق يرام 

 .إص ائ براء  اليااح 

 .القرائ الوزائي 

 .ساب نتياة  خرج 

 .إحصاةيام نتياة  خرج 

  :البــرعاية الطـ 

 ب الكليررة لشررئون التعلرريميرر حررت إشررراف أ.د/ وك و رر يرها السرري   الرر كتوئ  / ميرفررت سررعي  حسرريل      

 و ختص الوح   بـ : والطالب،

 .اإلشراف عل   يفيذ الخطط الت  يعتم ها مالس ا حاد الطالب بلاانه المختلفة و  عيمها 

  متابعررة  يفيررذ خطررة المالررس األعلرر  للشررباب والرياضررة عررل طريررق اشررتراك الطررالب فرري المسررابقام

   لاان:والبطوالم حيث يقوم مكتب ئعاية الطالب باألنشطة الطالبية مل خالت ع 

اللايررة االجتماعيررة والرررحالم: و شررمب المسررابقام مررل أبحرراث اجتماعيررة والطالررب والطالبررة المثاليررة  -1

 والرحالم داخب المحافظة وخائجها ومعسكرام ييظمها المالس القومي للشباب بالتعاون مع الاامعة.
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لمقرات والمعلومرام اللاية الثقافية: و شمب مسابقام فري ماراالم القصرة القصرير  والشرعر والزجرب وا -2

 العامة وماالم الحاةط، والقرآن الكريم واألبحاث الثقافية.

اللاية الرياضية : و شمب المسابقام الرياضية: كر  ق م، سلة، ير ،  ريس ملعرب،  ريس طاولرة، ألعراب  -3

 قو ، طاةر ،اسكواش، سباحة...

ية واالجتماعيررة والثقافيررة لايررة األسررر: يعتبررر نشرراط اآلسررر نشرراطاً كررامالً يامررع برريل األنشررطة الرياضرر -4

 والفيية والرحالم وهذه األنشطة  زاوت داخب األسر  برياد  الساد  أعضاء هيئة الت ئيس. 

اللايررة الفييررة: و شررمب نشرراط الموسرريقي والكرروئات والمسرررح ومسررابقام قوميررة  يفررذها وزائ  الشررباب  -5

 ن التشكيلية(.ومراكز الفيون )موسيقي وكوئات وئسم ونحت وزخرفة، ومسابقام الفيو

 لاية الاوالة والمرش ام و شمب: معسكرام الخ مة العامة داخب الكلية والحرم الاامعي. -6

نرادي العلرروم: ويضرم االبتكررائام العلميرة واألبحرراث العلميررة، والقصرص القصررير  فري ماررات العلرروم  -7

لررحالم العلميرة وماالم الحاةط الخاصرة باالبتكرائام العلميرة ودوئام التخطريط، وهرذا باإلضرافة إلر  ا

والترفيهية الت   ساع  في بياء الشخصية السوية. ويقوم برياد  اللاية عضرو هيئرة التر ئيس مرل الكليرة ذو 

الخبر  في ماات عمب اللاية ويساع ه عضو هيئة   ئيس آخر، باإلضرافة إلر  مشررف مرل مكترب ئعايرة 

 الطالب وأميل مساع  مل طالبام اال حاد بالكلية.

 :المكتباتـ 

 ب الكلية لشئون ال ئاسام العليا والبحوث ،ي حت إشراف أ.د/ وك ضاحي محم وي يرها السي /       

 و ختص الوح   بـ :

الكترب بمكتبرة ال ئاسرام العليرا والبحروث والر وئيام العلميرة والرسراةب العلميرة: وهري   يظيم و ر يب -1

  خ م الساد  أعضاء هيئة الت ئيس وطالب ال ئاسام العليا.

 م خ مة االطالع واإلعائ  للطالبام وأعضاء هيئة الت ئيس ومعاونيهم طبقا للواةح الميظمة. ق ي -2

 :ـ الخدمات اإلدارية

 و ختص الوح   بـ:)معاون الكلية(،  حم ي خلف عب  الظاهروي يرها السي /       

 اإلشراف عل   طبيق نظام الحضوئ واالنصراف للعامليل بالكلية.ـ 

 ية ومرافق الكلية للتأك  مل نظافتها وصيانتها.اإلشراف عل  أبيـ 

 خزينة الكلية:ـ 

 و ختص الوح   بـ :،   عب  الحمي  محم  السي / يوسف وي يرها   

  حصيب المصروفام ال ئاسية مل الطالبام، وئسوم الشهادام وال وئامـ 

 صرف مر بام الساد  أعضاء هيئة الت ئيس ومعاونيهم والعامليل بالكلية. ـ

 :الصيانةـ 

 ، واختصاصها:وي يرها السي  / محم  سي  ئجب

 عمب التوصيالم الكهرباةية الخاصة باألجهز  العلمية.ـ 

 إنائ  و غيير اللمبام الخاصة بإنائ  مباني الفصوت ومكا ب أعضاء هيئة الت ئيس.ـ 

 صيانة وإصالح دوئام المياه الخاصة بالكلية وأعضاء هيئة الت ئيس.ـ 

 سي والطاوالم الخاصة باالمتحانام ولوحام اإلعالنام. صليح الكراـ 



 - 27 - 

 مخازن الكلية ) المستديم والمستهلك(:ـ 

 ، واختصاصها:محم  سي  ئجبوي يرها السي  / 

 إضافة الوائدام الخاصة باألجهز  العلمية، واألدوام المكتبية، وأدوام اليظافة.ـ 

 صرف االحتياجام الالزمة لوح ام الكلية.ـ 

  :ة الصحيةالرعايوحدة ـ 

 و ختص الوح   بـ:(، داخل مبني مدرجات الكلية بالدور الثالث)و شرف عليها اإلدائ  الطبية بالاامعة    

الكشف الطبي عل  الطالبرام فري الكليرة للمتررددام علر  الوحر   العالجيرة و قر يم العرالج لهرل وإسرعاف ـ 

 الحاالم  المستعالة مل جروح ونزيف وخالفه.

   الطالبام في االمتحانام وإسعافهل في لاان االمتحانام.اإلشراف الطبي علـ 

 اإلشراف الطبي في ال وئام الرياضية التي  قام في الكلية أو الاامعة.ـ 

  وفير صرف العالج الالزم للطالبام.ـ 

 الخدمات المعاونة:ـ 

 ، واختصاصها:حماد  ناجي عي وي يرها السي  / 

 حولها.نظافة الكلية باميع مكونا ها وما ـ 

 المشائكة ف   أميل مبي  الكلية.ـ 

  سلم العه   الخاصة بمكا ب إدائ  الكلية وأعضاء هيئة الت ئيس.ـ 

  وزيع المكا بام الصادئ )البوستة( داخب وخائج الكلية.ـ 

 معامل الكلية: ـ 

 ، واختصاصها: / أم هاشم عب  هللا، السي  / عفاف علي محم  و شرف عليها السي  

 ة عه   وأدوام معامب الكلية ، و لبية احتياجا ها مل خالت إدائ  الكلية.متابعـ 

 أمن الكلية: ـ 

 أميل مبي  الكلية مل خرالت أفرراد األمرل )بالمياوبرة( الميظمرة  ، واختصاصها:أمل الاامعةويشرف عليها 

 مل قياد  وح   أمل الاامعة.

 العالقات العامة: ـ 

 واختصاصها: ،نرميل نائوز نصر هللالسي / وي يرها ا

  متابعة ما يهم الطالبام مل اإلئشادام واإلعالنام داخب الكلية وخائجها، وما  كلفها إدائ  الكليرة مرل

أعمررات اإلعرر اد لليرر وام والمررؤ مرام والمحاضرررام العامررة ولقرراءام العمررب واجتماعررام اللارران اليوعيررة 

 داخب الكلية. 
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الجديدة لمرحلة البكالوريوس الالئحة الداخلية  

 بنظام الساعات المعتمدة
 

 

 :رموز وأرقام األقسام العلمية بالكليةـ 

 

 الرقم الرمز القسم م

 1 ع.م العلوم التربوية 1

 2 ع.ن العلوم اليفسية 2

 3 ع.أ العلوم األساسية 3

 

 ( مقدمـــة:1مادة )

 

يظرية / العملية التابعة لقطاع ال ئاسام التربوية في  عتبر كلية ئياض األطفات مل الكليام ال      

الطفولة المبكر  حيث  عادت نسبة المقرئام العملية نسبة المقرئام اليظرية  قريبا ويشترط انتظام 

حضوئ الطالبام لييب دئجة البكالوئيوس، و ؤهب الطالبام الحاصالم علي شهاد   خرج للحصوت علي 

ب في أح ي الروضام التابعة لوزائ  التربية والتعليم والتي يتم التعليم بها لقب معلمة ئياض األطفات للعم

 باللغة العربية.

 (: الدرجة العلمية التي تمنح للخريجات:2مادة )

      

يميح مالس الاامعة بياء علي طلب مالس كلية ئياض األطفات دئجة البكالوئيوس في التربية       

 )ئياض األطفات(.
 

 اآلتية: وذلك بالشروط

 ـ اليااح في جميع المقرئام المطلوبة للتخرج.

 (.1.00ـ الحصوت علي مع ت  راكمي ال يقب عل )

 

 أوال: الخطط الدراسية:

 

 (:5مادة )

يكون ماموع الساعام المعتم   المطلوبة لييب دئجة البكالوئيوس في التربية  خصص ئياض       

ع مستويام دئاسية ويكون التخرج في دوئ يياير أو يونيه ( ساعة معتم   موزعة علي أئب144األطفات )

 أو الفصب الصيفي.
 

 (:6مادة )
 

 شاملة ما يأتي:و كون الخطط ال ئاسية وفقا لبرنامج دئجة البكالوئيوس في  خصص ئياض األطفات   

 ( ساعة معتم  .112أ ـ المقرئام التخصصية ويخصص لها )

 ( ساعة معتم  .16)ب ـ المقرئام االختيائية ويخصص لها 

 ( ساعة معتم  .16ج ـ مقرئام متطلبام الاامعة إجبائية ويخصص لها )
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 (:7مادة )
 

الساعة المعتم   هي وح   قياس علمية للزمل المح د ل ئاسة المقرئ و ترجم عمليا في ع د الساعام       

و  طبيقام عملية م  ها األسبوعية لذلك المقرئ علي م ي فصب دئاسي كامب، و عادت محاضر  نظرية أ

 ساعتان أو   ئيبام مي انية م  ها أئبع ساعام في األسبوع.

 (:8مادة )
 

 صيف المقرئام الوائد  في كب خطة دئاسية في مستويام أئبعة و ح د المتطلبام السابقة لكب       

ام الت ئيس مقرئ ويعطي كب مقرئ ئقما ي ت علي مستواه، ويح د إزاءه ع د الساعام المعتم   وساع

 بما في ذلك ع د المحاضرام وع د ساعام المعامب أو المشاغب أو العمب المي اني.

وال ياوز للطالب أن ي ئس مقرئا قبب أن ي ئس متطلبه السابق؛ لكل ياوز له أن ي ئس مقرئا       

 خرجه يتوقف  ومتطلبه السابق في الفصب نفسه إذا كان ق  دئس المتطلب السابق ولم يياح فيه أو إذا كان

 علي ذلك ويشترط في الحالتيل موافقة مالس القسم الذي يطرح المقرئ.

 

 ثالثا: شروط التسجيل:

 وفقا للضوابط اآلتية: تم ال ئاسة واالمتحانام علي أساس نظام الساعام المعتم         

سي بأسبوع علي ـ يب أ  سايب الطالب للمقرئام ال ئاسية المطلوب دئاستها قبب ب اية كب فصب دئا1

األقب، ويكون آخر موع  لتسايب المقرئام ال ئاسية نهاية األسبوع األوت مل ب ء ال ئاسة في ذام 

الفصب ال ئاسي ويعطي أسبوعا إضافيا للظروف القهرية التي يقبلها مالس الكلية، ويشترط للتسايب 

 اجتياز الطالبة للمقابلة الشخصية وس اد المصروفام المقرئ .

 12ساعة معتم   وبح  أدني  18للطالب التسايب في الفصب ال ئاسي الواح  مقرئام  صب إلي  ـ يمكل2

(، ويمكل للطالب التسايب في الفصب الصيفي بح  1ساعة معتم   بياء علي مع ت الطالب الفصلي وهو )

بق أو أقصي ثالثة مقرئام دئاسية إذا  طلب هذا نقله إلي مستوي أعلي أو استيفاء متطلب دئاسي سا

للتخرج، بحيث يستوفي شروط التسايب وقواع ه التي يقرها مالس الكلية، وال يعتبر التسايب نهاةيا إال 

 بع  دفع ئسوم الخ مة التعليمية المقرئ  كب فصب دئاسي.

ـ يحق للطالب  غيير مقرئام، ساب فيها، خالت أسبوعيل مل ب ء ال ئاسة، وال يسري ذلك علي الفصب 3

 الصيفي.

للطالب االنسحاب مل المقرئ خالت ستة أسابيع علي األكثر، ب ون  سايب مقرئام ج ي   وذلك  ـ يحق4

في ب اية ال ئاسة بالفصليل األوت أو الثاني، وثالثة أسابيع علي األكثر في الفصب الصيفي وال  رد له 

 الرسوم، ويعتبر ميسحبا إجبائيا وغير ئاسب.

روف مرضية أو بعذئ يقبله مالس الكلية، ويقوم بإعاد  ـ يحق للطالب االنسحاب مل المقرئ، لظ5

المقرئام التي ساب فيها في فصب دئاسي الحق بع  دفع ئسوم الخ مة التعليمية المقرئ ، وال  حسب 

 عليه كمر  ئسوب.

 ـ يحق للطالب إعاد  التسايب في أي مقرئ ئسب فيه بع  دفع ئسوم الخ مة التعليمية المقرئ .6

التسايب في مقرئ أو أكثر مل مقرئام المستوي التالي الستكمات الح  األدني للمقرئام ـ ياوز للطالب 7

الواجب دئاستها أو الستكمات ع د المقرئام التي يرغب التسايب فيها بشرط استيفاةه للمتطلب السابق 

 لكب مقرئ مل  لك المقرئام بع  موافقة المرش  األكاديمي.

مل فصب أدني أو فصب أعلي في حالة ما إذا كان هذا المقرئ متطلبا ـ يمكل للطالب التسايب في مقرئ 8

 لمقرئ  م  سايله، أو متعائضا في االمتحان مع مقرئ مساب.
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ـ يعرض علي مالس التعليم والطالب بالاامعة كافة الموضوعام التي لم يرد فيها نص في هذا 9

 البرنامج.

أو حذف محتوي المقرئام ال ئاسية للبرنامج بع  ـ ياوز لألقسام العلمية  ق يم اقتراحام بإضافة 10

 موافقة مالس الاامعة ولاية قطاع الطفولة.

ـ يخصص مرش  أكاديمي مل بيل أعضاء هيئة الت ئيس، لكب ماموعة طالب عي  التحاقهم 11

بالبرنامج، ويستمر المرش  معهم حت  نهاية ال ئاسة، ملتزما بمتابعة أداةهم، ومعاونتهم في اختيائ 

 رئام كب فصب دئاسي.مق

 رابعا: العبء الدراسي:
 

 (:11مادة )

ياوز أن يقب العبء ال ئاسي للطالب في فصب التخرج عل الح  األدني الميصوص عليه في الفقر        

السابقة، ومع مراعا  ما وئد في الفقر  األولي مل هذه الماد  يسمح للطالب بالتسايب لع د مل الساعام 

دني نتياة انسحابه مل بعض المقرئام وذلك بموافقة مالس الكلية بياء علي  وصية يقب عل الح  األ

 مسبقة مل المرش  األكاديمي للطالب وئةيس القسم ويخطر مساب الكلية بذلك كتابة.

وياوز أن يزي  العبء ال ئاسي للطالب عل الح  األقصي الميصوص عليه في الفقر  األولي مل هذه       

 وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:( ساعة معتم   21يااوز ) الماد  وبما ال

 أ ـ في فصب التخرج.

 ( أو أكثر بع  موافقة مالس الكلية.3.00ب ـ للطالب الذي مع له الفصلي السابق )

 

 (:12مادة )

 ( ساعام معتم  .6يكون الح  األقصي للعبء ال ئاسي في الفصب الصيفي )      

( ساعة معتم   12العبء ال ئاسي للطالب الموضوع  حت المالحظة األكاديمية )وياب أال يااوز       

 في الفصب ال ئاسي.

 

 (: اإلرشاد األكاديمي:13مادة )

 ح د الكلية لكب ماموعة مل الطلبة مرش ا أكاديميا مل بيل أعضاء هيئة الت ئيس ويظب مالزما لهم       

ألكاديمي بمهام إئشاد الطلبة ومساع  هم في  ح ي  ئغبا هم طوات فتر  دئاستهم بالكلية ويقوم المرش  ا

في اختيائ المقرئام مع مراعا  متطلبا ها السابقة ومتابعة أداةهم طوات العام ال ئاسي ويعتبر ئأي 

 المرش  األكاديمي استشائيا والطالب هو المسئوت عل المقرئام التي يقوم بتسايلها بياء علي ئغبته.

 

 الغياب:خامسا: الحضور و
 

 (:14مادة )

%( مل ماموع الساعام الت ئيسية المقرئ  ب ون عذئ مقبوت مل 25إذا غاب الطالب أكثر مل )      

مالس الكلية يقوم األستاذ بإبالغ عمي  الكلية بحرمان الطالب مل التق م لاميع االمتحانام الالحقة لذلك 

 ذلك المقرئ. ( للطالب فيfالمقرئ وإبالغ الكيتروت برص  التق ير )

%( بعذئ مقبوت ميسحبا بعذئ مل هذا 25ويعتبر الطالب الذي  تااوز م   غيابه في مقرئ أو أكثر )      

 المقرئ.

 

 



 - 31 - 

 (:15مادة )
 

كب طالب يتغيب عل اختبائ معلل عيه مل اختبائام أعمات الفصب بعذئ مقبوت عليه  ق يم ما يثبت       

أيام مل  ائيخ زوات العذئ ليتسيي ألستاذ المقرئ عق  اختبائ  عويضي عذئه إلي أستاذ المقرئ خالت ثالثة 

 للطالب.

وكب مل يتغيب عل االمتحان اليهاةي المعلل عيه لمقرئ ما  وضع له مالحظة )غير مكتمب( وعليه       

هذا  أن يتق م بعذئه إلي عمي  الكلية قبب موع  انتهاء امتحانام فرقته بشرط إال  تااوز نسبة الغياب في

 %(.25المقرئ )

فإذا قبب مالس الكلية العذئ أخطر القسم المعيي بذلك إلبالغ األستاذ إلجراء امتحان اكتمات للطالب       

في م   أقصاها أسبوعان مل ب اية الفصب ال ئاسي الذي يلي الفصب ال ئاسي الذي لم يتق م فيه الطالب 

 لالمتحان.

ياب يرص  له أستاذ المقرئ )ئاسب( في االمتحان الذي  غيب عيه، وفي حالة ع م قبوت عذئه عل الغ      

 ويرص  له التق ير اليهاةي في المقرئ وفق ماموع عالما ه وم ي  حقيقه أله اف المقرئ.

 ويسري هذا الحكم األخير إذا لم يتق م الطالب بعذئه إلي عمي  الكلية خالت الم   سالفة الذكر.      

 

 (:16مادة )

)غير مكتمب( عل امتحان نهاةي ميسحبا نهاةيا مل المقرئ إذا  Iبر الطالب الذي  غيب بعذئ مقبوت يعت      

لم يتق م لالمتحان اليهاةي في م   األسبوعيل الميصوص عليها في الماد  السابقة بسبب ع م زوات العذئ، 

 وفي هذه الحالة يعتبر ئاسبا في هذا المقرئ.

)غير مكتمب( في هذه الم   يرص  له أستاذ  Iولم يقم الطالب بإزالة مالحظة فإذا زات العذئ المقبوت       

المقرئ )ئاسب( في االمتحان اليهاةي الذي  غيب عيه، ويرص  له التق ير اليهاةي للمقرئ وفق ماموع 

 عالما ه الفصلية وم ي  حقيقه أله اف المقرئ.

لب دون اعتبائ المقرئ أو المقرئام التي وياري حساب المع ت الفصلي والمع ت التراكمي للطا      

  حمب مالحظة غير مكتمب.

 

 سادسا: االمتحانات والدرجات والمعدالت:
 

 (:17مادة )
 

( في ب اية الفصب ال ئاسي Course outlineأستاذ المقرئ مسؤوت عل إع اد خطة المقرئ )      

حانام اليهاةية، و صحيح أوئاقها و وزيعه علي الطالب، ووضع أسئلة االختبائام الفصلية واالمت

و  قيقها طبقا لتعليمام جامعة المييا، ونقب ال ئجام إلي الكشوف نقال صحيحا ونهاةيا، وعليه إخطائ 

 الطالب في ب اية كب فصب دئاسي عل أسلوب  قييمه لتحصيلهم في المقرئام التي ي ئسونها.

 

 (:18مادة )

ضمل األعمات الفصلية لكب مقرئ يبلغ به الطالب قبب موع  يعق  اختبائ  حريري واح  علي األقب     

عق ه بأسبوع علي أن يعق  االختبائ في موع  أقصاه نهاية األسبوع السادس مل الفصب ال ئاسي األوت أو 

الثاني، واألسبوع الثالث في الفصب الصيفي وياوز أن  تضمل األعمات الفصلية باإلضافة إلي االختبائ 

 م شفهية أو  قائير أو بحوث وفق ما يقرئه أستاذ المقرئ.التحريري اختبائا
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 (:19مادة )

يعق  االمتحان اليهاةي لكب مقرئ في نهاية الفصب ال ئاسي بحيث يكون هذا االمتحان  حريريا       

 وشامال.

 سابعا: نظام االمتحانات والتقويم بالنسبة للدارسين:
 

 ي:ـ تقدر نقاط كل مادة وفقا للجدول التال1

 تقدير الرمز عدد النقاط النسبة المئوية المناظرة

 ممتاز A 4 % 100ـ  90مل 

 ممتاز ـ Aـ  3.7 %90 >ـ  85مل 

 جي  ج ا B 3.3 %85 >ـ  80مل 

 جي  ج ا ـ Bـ 3 %80 >ـ  75مل 

 جي  C 2.7 %75 >ـ  70مل 

 جي  ـ Cـ  2.3 %70 >ـ 65مل 

 مقبوت D 2 %65 >ـ  60مل 

 مقبوت ـ Dـ  1 %60 >ـ  50مل 

 ئاسب F صفر 50% >

 مستمر IP ـ ـ

 غير مكتمب I ـ ـ

 محروم ND ـ ـ 

 ناجح دون دئجة NP ـ 50% <

ئاسب دون  NF ـ 50% >

 دئجة

 ميسحب بعذئ W ـ ـ

 ميسحب اجبائي FW صفر ـ
          

ي الفصب ال ئاسي ـ يتم حساب المع ت الفصلي: الذي يمثب متوسط ما يحصب عليه الطالب مل نقاط ف2

 الواح  كما يأ ي:
 مجموع النقاط لمقررات الفصل الدراسي الواحد =

 المع ت الفصلي ) ق ير الفصب ال ئاسي الواح (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال ئاسي الواح  إجمالي ع د الساعام المعتم   لمقرئام الفصب
  

 (Cumulative Grade Point Average)ويتم حساب المع ت التراكمي العام للطالب       

 
 ماموع اليقاط لمقرئام الفصوت الثمانية       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( =GPAالمعدل التراكمي )

 ساعة( 144إجمالي ع د الساعام المعتم   للمقرئام )            
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( لتخرج  الطالب عل GPAـ ويقرب اليا ج إلي ئقميل عشرييل فقط علي أال يقب المع ت التراكمي )3

( وفي حالة ع م حصوله علي المع ت يمكل للطالب  حسيل مع له بإعاد  مقرئ أو اثييل علي 1.00)

 األكثر.

 ـ الرسوب في مقرر:4

% مل دئجة االمتحان 30يعتبر الطالب ناجحا في أي مقرئ إذا حصب الطالب علي دئجة أقب مل ـ ال 

 اليهاةي التحريري.

 ويحصب الطالب علي  ق يره الفعلي طبقا ليظام الساعام المعتم  .

ـ في حالة ئسوب الطالب في المقرئ للمر  الثالثة ي فع ئسوما إضافية يح دها مالس الكلية مقابب أداةه 

 المتحان.ا

ـ  عق  االمتحانام اليهاةية للمقرئام في األسبوعيل التالييل مباشر  النتهاء الفصب ال ئاسي بموجب 5

 ج وت  ع ه إدائ  لاية شئون الطالب ويعلل للطالب مع التسايب في ب اية الفصب ال ئاسي.

 رئام.ويتبع في  قويم عياصر كب مقرئ ذام اليسب الوائد  في وثاةق  وصيف المق      

  وزع دئجا ها كما يأ ي: المقررات النظرية

 %  حريري.50% امتحان ميتصف الفصب، 25% أعمات سية، 25

 المقررات العملية:

 %  حريري.50% امتحان ميتصف الفصب، 25%  طبيقي ـ شفوي، 15% أعمات سية، 10

 (:20مادة )

 ـ يكون زمل امتحان نهاية الفصب لكب مقرئ ساعتان.

 

 التدريب الميداني: (:21مادة )
 

يتولي قسم العلوم التربوية  خصص  يظيم و يسيق العمب بمكتب الت ئيب المي اني فييا وإدائيا  حت       

إشراف وكيب الكلية لشئون التعليم والطالب، ويتم   ئيب الطالبام في المستوييل الثالث والرابع في 

  لهذا المقرئ امتحان  حريري ويتم  قييم مقرئ المؤسسام التعليمية )الروضام( خائج الكلية وال يعق

 علي النحو التالي:الت ئيب المي اني في المستوييل الثالث والرابع 

 50دئجة لم ير الروضة لمتابعة المت ئبام، و 15دئجة،  خصص  100ال ئجة العظمي للمقرئ       

يوام( لمتابعة األعمات التطبيقية دئجة للمشرف ال اخلي )معلمة الروضة التي ال  قب خبر ها عل خمسة س

دئجة للمشرف الخائجي )عضو هيئة الت ئيس( لتقييم األعمات الت ئيبية  35للمت ئبة مع األطفات، و

 للمت ئبة مع األطفات، والرسوب في مقرئ الت ئيب المي اني في هذان المسويان يؤدي إلي إعاد  المستوي.

 (:22مادة )
 

طلب لعمي  الكلية لمراجعة  ق يره اليهاةي في أي مقرئ خالت م   أقصاها ياوز للطالب أن يتق م ب      

أسبوعان مل  ائيخ إعالن اليتياة اليهاةية لذلك المقرئ و تم المراجعة مل قبب لاية برةاسة وكيب الكلية 

 لشئون التعليم والطالب بالكلية وعضوية ئةيس الكيتروت المختص واح  األسا ذ  بالكلية.

 زوي  قسم شئون الطالب بيتاةج مراجعة ال ئجام في م   أقصاها أسبوع مل  ائيخ  ق يم طلب  ويتم      

 المراجعة.

 (:23مادة )
 

ياب أن يتضمل الساب األكاديمي للطالب جميع المقرئام التي دئسها نااحا وئسوبا بما في ذلك       

القيمة الع دية للتق ير األعلي مقبوت المقرئام التي أعاد دئاستها للرسوب ويحسب في المع ت التراكمي 
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للمقرئ الذي أعاده الطالب حت  ولو كانت أقب مل القيمة الع دية الق يمة  لغي القيمة الع دية الق يمة للمقرئ 

 وساعا ه المعتم   مل حساب المع ت التراكمي.

 

 (:24مادة )
 

كان الرسوب في مقرئ اختيائي علي الطالب إعاد  دئاسة أي مقرئ إجبائي ئسب فيه، أما إذا       

 فياوز دئاسة مقرئ آخر حسب الخطة ال ئاسية واإلمكانيام المتوافر  في الكلية.

وياوز للطالب إعاد  دئاسة أي مقرئ إجبائي أو اختيائي ناح فيه وحصب علي  ق ير مقبوت، وفي       

ق ير الق يم مل حساب مع له التراكمي هذه الحالة يحسب له التق ير الا ي  مهما كانت نتياته فيه ويلغي الت

 ويبقي التق يريل  اهريل في ساله األكاديمي.

 مرتبة الشرف: (:25مادة )
 

يميح الطالب مر بة الشرف في حالة حصوله علي  ق ير ممتاز أو  ق ير جي  ج ا باميع الفصوت       

ئاسة عل ثمانية فصوت دئاسية ال ئاسية )المع ت الفصلي( بكب مستوي دئاسي وبشرط إال  زي  فتر  ال 

وع م الرسوب في أي مقرئ دئاسي خالت  سايله في الكلية )أو في الكلية المحوت ميها( وبمع ت  راكمي 

( فأكثر 3فأكثر عي  التخرج، ويوجه عمي  الكلية بوضع اسم الطالب الذي يحصب علي مع ت فصلي ) 3

( 15وال أو ميذئا وأال يقب عبئه ال ئاسي عل )لكب فصب دئاسي علي لوحة الشرف للكلية ما لم يكل مفص

ساعة معتم   في ذلك الفصب وأال يكون ق  وقعت عليه إح ي العقوبام التأديبية الميصوص عليها في 

 الالةحة التيفيذية لقانون  يظيم الاامعام.

 ويوجه العمي  خطاب شكر لكب طالب يوضع اسمه علي لوحة الشرف بالكلية.      

 

 الطالب تحت المالحظة األكاديمية وفصله من الكلية: ثامنا: وضع

 

 (:26مادة )

( في أي فصب دئاسي  حت المالحظة 1.00يوضع كب طالب يحصب علي مع ت فصلي أقب مل )      

األكاديمي خالت الفصب ال ئاسي الذي يليه فيما ع ا الفصب ال ئاسي األوت الذي قبب فيه الطالب في 

 الكلية.

( فأكثر 1.00الب الموضوع  حت المالحظة األكاديمية أن يرفع مع له التراكمي إلي )وعلي الط      

 وذلك في م   أقصاها ثالثة فصوت دئاسية متتالية. 

وال يع  الفصب ال ئاسي الصيفي فصال دئاسيا لوضع الطالب  حت المالحظة األكاديمية وفصله عي        

كان المع ت التراكمي للطالب في نهاية الفصب ال ئاسي  ( وإذا1.00حصوله علي مع ت  راكمي أقب مل )

( في نهاية الفصب ال ئاسي الصيفي 1.00( أو أكثر وحصب علي مع ت  راكمي أقب مل )1.00السابق )

فإنه ال يوضع  حت المالحظة األكاديمية خالت الفصب ال ئاسي التالي، وإذا كان مع له التراكمي السابق 

( أو أكثر في نهاية الفصب ال ئاسي الصيفي فإن 1.00مع ت  راكمي )( وحصب علي 1.00أقب مل )

 الطالب ال يعتبر  حت المالحظة األكاديمية خالت الفصب ال ئاسي الالحق.

( ساعة معتم   12وال يسمح للطالب الموضوع  حت المالحظة األكاديمية بالتسايب ألكثر مل )      

 خالت الفصب ال ئاسي التالي. 

 (:27مادة )

( أو أكثر خالت الم   1.00يفصب مل الكلية نهاةيا: كب طالب ال يتمكل مل ئفع مع له التراكمي إلي )      

( 99الميصوص عليها في الماد  السابقة مل هذه الالةحة، ويستثيي مل ذلك الطالب الذي أ م دئاسة )

ة فصب دئاسي واح  ( علي األقب حيث يعطي فرص0.70ساعة معتم   بيااح وكان مع له التراكمي )
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لرفع المع ت التراكمي إلي الح  المطلوب وإذا لم يتمكل مل ذلك يفصب مل الكلية كب طالب ال يستكمب 

متطلبام الحصوت علي دئجة البكالوئيوس في الم   المح د  مل الالةحة الحالية بالتيسيق مع المرش  

 األكاديمي.

أديب الطالب الميصوص عليه في الالةحة التيفيذية كب طالب ص ئ بحقه قرائ فصب بموجب نظام        

 لقانون  يظيم الاامعام.

 عاشرا: تأجيل الدراسة:

 

 (:33مادة )

ياوز للطالب أن يؤجب دئاسته في الكلية م   ال  زي  علي أئبعة فصوت دئاسية سواء أكانت       

 لكلية.متقطعة أم متصلة دون أن يحسب ذلك مل الح  األقصي لم   ال ئاسة في ا

وال ياوز للطالب الا ي  أو الميقوت  أجيب دئاسته إال بع  مضي فصب واح  علي األقب علي التحاقه       

بالكلية إال لظروف قاهر  مؤي   بالمستي ام الرسمية وذلك بع  موافقة األستاذ ال كتوئ ناةب ئةيس 

 الاامعة لشئون التعليم والطالب بياء علي  وصية مل مالس الكلية.

 (:34مادة )

علي الطالب الذي يرغب في  أجيب دئاسته أن يتق م بطلب إلي عمي  الكلية في م   أقصاها أسبوع       

مل ب اية ال ئاسة في الفصب ال ئاسي ال خاذ القرائ المياسب ويبلغ العمي  قرائه إلي لاية شئون الطالب 

إلي طلبام التأجيب بع  هذه الم   فلمالس ومرش  الطالب األكاديمي وأية جهة معيية أخري، أما باليسبة 

 الكلية أن يبت فيها ويبلغ الاهام المعيية بقرائه. 

 

 (:35مادة )

ولمالس الكلية إعاد  قبوت  رسب له إنذائ إذا لم يؤجب دئاسته،يرسب الطالب في الفصب ال ئاسي وي      

 بالشروط اآلتية:وذلك الطالب إذا كان ق  فق  مقع ه في الكلية بسبب الغياب بعذئ 

 ـ أال  زي  فتر  االنقطاع عل فصليل دئاسييل.

 ـ أن يق م الطالب ما يثبت أن غيابه كان بعذئ مقبوت.

 ـ أن يتوافر مكان شاغر في الكلية.

 ـ أن يكون الطالب ذا أداء جي  قبب انقطاعه.

 ـ و عتبر فتر  االنقطاع في هذه الحالة فتر   أجيب.

 

 (:36مادة )

ز للطالب إذا فق  مقع ه في الكلية طبقا لحكم الفقر  األولي مل الماد  السابقة أو لع م قبوت عذئ ياو      

غيابه النتقاء أي مل الشروط الميصوص عليها في الفقر  الثانية ميها أن يتق م بطلب ج ي  لاللتحاق 

يرغب في حسابها  بعا لخطته بالكلية، ويحق له االحتفا  بساله األكاديمي كامال أو اختيائ المقرئام التي 

 ال ئاسية الحالية. 

 (: 37مادة )

يتم حساب المقرئام التي دئسها الطالب وناح فيها والتي  قع ضمل خطته ال ئاسية الا ي   و  خب       

في حساب مع له التراكمي و ظهر بقية المقرئام التي دئسها وناح فيها ولم  عادت في ساله األكاديمي 

ساب المع ت التراكمي و حسب م   دئاسته السابقة ضمل الح  األعلي لم   ال ئاسة وال   خب في ح

 الميصوص عليها في هذه الالةحة.
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 حادي عشر: أحكام عامة:
 

 (:38مادة )

 تولي األقسام األكاديمية في الكلية مسؤولية طرح المقرئام ال ئاسية وإع اد الا اوت ال ئاسية       

التيسيق مع لاية شئون الطالب ومتابعة األداء األكاديمي لطالبها والتحقق مل وبرامج االمتحانام ب

استيفاةهم شروط التخرج و بليغهم بذلك دوئيا مل خالت ماالس األقسام والمرش يل األكاديمييل وذلك 

  حت إشراف وكيب الكلية لشئون التعليم والطالب.

 (:39مادة )

نهاية فصب دئاسي ما أن يقوم بتعبئة اليموذج الخاص بالتخرج علي الطالب الذي يتوقع  خرجه في       

( أسابيع مل ب اية 4( أسابيع مل ب اية الفصليل األوت والثاني، و)8ل ي القسم األكاديمي في م   أقصاها )

الفصب الصيفي لكب عام جامعي، ويقوم القسم األكاديمي بالتحقق مل استيفاةه شروط التخرج بالتيسيق بيل 

 وقسم القبوت والتسايب.المرش  

وياب علي القسم إعالن الطالب المتوقع  خرجهم لمراجعة المرش يل واألقسام األكاديمية في ب اية       

الفصب ال ئاسي لت قيق ساال هم األكاديمية ومطابقتها مع الخطط ال ئاسية وإئشادهم لتسايب المقرئام 

 المتبقية عليهم في فصب التخرج.

 

ة الدراسة للحصول علي بكالوريوس التربية )رياض األطفال( بنظام الساعات الثاني عشر: خط

 المعتمدة:
 

فيما يلي بيان بتوزيع المقرئام ال ئاسية علي المستويام والفصوت ال ئاسية ثم  وصيف المقرئام       

ذا الرقم ال ات ال ئاسية، و م وضع أئقام كودية لتلك المقرئام بالبرنامج كالتالي: ئقم كود القسم ويلي ه

علي  ر يب المقرئ داخب الخطة ال ئاسية، ثم الرقم ال ات علي الفصوت ال ئاسية والرقم األخير يشير إلي 

 المستوي ال ئاسي.
 



 توزيع المقررات الدراسية على المستويات والفصول الدراسية

 الفصل الدراسي األول: المستوي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م
 رمز 

 المقررورقم 
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 شفوي/تطبيقي أعمال سنة عملي/تطبيقي نظري
نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

   2 100 50 25 - 25 - 2 2 م خب علوم  ربوية 1111ع م 1

 1121ع.م 2
م خب إلي ئياض 

 األطفات
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 1132ع.ن 3
م خب إلي العلوم 

 اليفسية
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 1142ع.ن 4
علم نفس اليمو 

 لألطفات
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 1153ع أ  5
المهائام األساسية 

 ف  التربية الموسيقية
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 1163ع أ  6
المهائام األساسية 

ة الحركية ف  التربي

 للطفب

2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 1171ع م 7
  ئيب مي اني 

 (1)مشاه   
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

         6 11 14 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً واحداً من ثالثة مقررات دراسية( 

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة
 شفوي/تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع م

1181 

م خب إل  

  كيولوجيا التعليم
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 1192ع أ  2
حاجام الطفب 

 اليفسية
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 1103ع أ  3

قراءام باللغة 

األجيبية ف   ربية 

 الطفب

2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         2 5 6 المجمــــــــــوع

 ـ37ـ 
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 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 ابقالس
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 1111ج.  1
 طبيقام الحاسب 

 اآللي
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

         2 1 2 المجمــــــــــوع

  الفصل الدراسي الثاني: المستوي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م
 رمز 

 ورقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 1211ع م  1
إع اد الطفب 

 للقراء  والكتابة
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 1221ع م  2
أساليب  ربية 

 طفبال
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

   2 100 50 25 10 15 2 1 2 علم نفس اللعب 1232ع.ن 3

   2 100 50 25 - 25 - 2 2 علم نفس اللغة 1242ع ن  4

 1253ع.أ 5
المهائام األساسية 

في التربية الفيية 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

   2 100 50 25 - 25 - 2 2  غذية الطفب 1263ع أ  6

 1271ع.م 7
  ئيب مي اني 

 (2)مشاه  
2 1 2 15 10 25 50 100 2 

  ئيب 
مي اني 

 (2)مشاه  
 

         8 10 14 المجمــــــــــوع
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 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً واحداً من ثالثة مقررات دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر لتدريبيةالساعات ا
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

1281 

قراءام ف   ربية 

 الطفب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

2 
 ع ن

1292 

علم اليفس 

االجتماعي 

 لألطفات

2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 1203ع أ  3
أدب الطفب 

 العالمي
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         2 6 6 المجمــــــــــوع

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

 أعمال

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

   2 100 50 25 - 25 - 2 2 الثقافة البيئية 1211ج.  1

         - 2 2 المجمــــــــــوع
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 الفصل الدراسي األول: المستوي الثاني

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر يةالساعات التدريب
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

2111 

 يمية المفاهيم ل ي 

 الطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

2 
ع م 

2121 

التيشئة االجتماعية 

 للطفب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

3 
ع ن 

3132 

المشكالم اليفسية 

 لألطفات
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

4 
ع ن 

3142 

اليمو العقلي 

 والمعرفي
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

5 
ع أ 

3153 

أمراض األطفات 

 و مريضهم
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

6 
ع أ 

3163 

ألعاب األطفات 

 الحركية
2 1 2 15 10 25 50 100 2 

المهائام 

األساسية ف  

لتربية ا

 الحركية

 

7 
ع م 

3171 

  ئيب مي اني 

 (1)مياقشة 
2 1 2 15 10 25 50 100 2 

  ئيب 

مي اني 

 (2مشاه   )
 

         12 8 14 المجمــــــــــوع

 

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر لساعات التدريبيةا
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

3181 

الت ئيس باستخ ام 

 المسرح
2 1 2 15 10 25 50 100 2   
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2 
ع ن 

3192 

سيكولوجية ئسوم 

 األطفات
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

3 
ع أ 

31103 

فيون  شكيلية 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

         6 3 6 المجمــــــــــوع

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري( 

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 طبيقيت

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ج 

31110 
   2 100 50 25 - 25 - 2 2 التربية السكانية

         - 2 2 المجمــــــــــوع

 الفصل الدراسي الثاني: المستوي الثاني

 )أ( المقررات االجبارية:

 م
 رمز 

 ورقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 درجات المقرر دريبيةالساعات الت
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

   2 100 50 25 10 15 2 1 2  عليم أدب األطفات 2211ع م  1

   2 100 50 25 - 25 - 2 2  ائيخ  ربية الطفب 2221ع م  2

 2232ع ن  3
وجية التعلم سيكول

 ف  الطفولة
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 2242ع ن  4
الفروق الفردية 

 لألطفات
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

 2253ع أ  5
أغاني وأناشي  

 األطفات
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

 2263ع أ  6
االسعافام األولية 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2   
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 2271ع م  7
  ئيب مي اني 

 (2)مياقشة 
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

         10 9 14 المجمــــــــــوع

 

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية( 

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 اتمالحظ

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

2281 

التربية األخالقية 

 للطفب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

2 
ع ن 

2292 

 يمية مهائام 

 التفكير
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

3 
ع أ 

22102 

جغرافية مصر 

 و ائيخها الح يث
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         2 5 6 المجمــــــــــوع

 

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري( 

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ج 

22110 
   2 100 50 25 - 25 - 2 2 حقوق الطفب

         - 2 2 المجمــــــــــوع
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 الفصل الدراسي األول: المستوي الثالث

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

3111 

 خطيط برامج ومياهج 

 طفب الروضة
2 1 2 10 15 25 50 100 2   

2 
ع م 

3121 

األصوت الفلسفية 

واالجتماعية لتربية 

 الطفب

2 2 - 25 - 25 50 

100 

2   

3 
ع ن 

3132 

صعوبام التعلم عي  

 األطفات
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2 

علم نفس 
 اللغة

 

4 
ع ن 

3142 

سيكولوجية االب اع ف  

 الطفولة
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2 

اليمو العقلي 
 والمعرفي

 

5 
ع أ 

3153 

المهائام اللغوية لمعلمة 

 الروضة
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

6 
ع أ 

3163 

قصص وحكايام 

 األطفات
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

7 
 ع م

3171 
 - - - - 4 - 2 (1  ئيب مي اني )

100 
2 

  ئيب 

مي اني 
 (2مشاه   )

 

         14 7 14 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

3181 

أسس بياء ميهج 

 الطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2   



 - 44 - 

2 
ع ن 

3192 

سيكولوجية 

اال صات ف  

 الطفولة

2 1 2 15 10 25 50 100 2   

3 
ع أ 

31103 

اع الموسيي وااليق

 لألطفات
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

         6 3 6 المجمــــــــــوع

 

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 قيتطبي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ج 

31110 

الثقافة التربوية 

 لكب مرب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         - 2 2 المجمــــــــــوع

 الفصل الدراسي الثاني: المستوي الثالث

 )أ( المقررات االجبارية:

 م
 رمز 

 ورقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 ردرجات المقر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق

مالحظا

 نظري ت
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 3111ع م  1
 يفيذ برامج ومياهج 

 طفب الروضة
2 1 2 15 10 25 50 100 2 

 خطيط برامج 

  ومياهج الطفب

 3121ع م  2

 ربية مقائنة لرياض 

األطفات ف  العصر 

 الح يث

2 2 - 25 - 25 50 

100 

2   

 3132ع ن  3
االئشاد اليفسي 

 لألطفات
2 2 - 25 - 25 50 

100 
2   

 2 100 50 25 - 25 - 2 2 الصحة اليفسية للطفب 3142ع ن  4
المشكالم 
  اليفسية لألطفات
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 3153ع أ  5
المهائام اللغوية 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

   2 100 50 25 10 15 2 1 2 طفاتالتعبير الفيي لأل 3163ع أ  6

 - - - - 4 - 2 (2  ئيب مي اني ) 3171ع م  7
100 

2 
  ئيب مي اني 

(1) 
 

         10 9 14 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر عات التدريبيةالسا
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

3181 

التربية البيئية 

 للطفب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

2 
ع ن 

3192 

علم اليفس 

 الفسيولوجي
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

3 
أ  ع

31103 

الثقافة الصحية 

 للطفب
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         - 6 6 المجمــــــــــوع

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م
 رمز 

 ورقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

ال أعم

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 3211ج  1
قراءام في الثقافة 

 العربية
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         - 2 2 المجمــــــــــوع

 

 

 



 - 46 - 

 الفصل الدراسي األول: المستوي الرابع

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

4111 

طرق  عليم الفئام 

 الخاصة
2 1 2 15 10 25 50 100 2   

2 
ع م 

4121 

معلمة مرحلة 

 الطفولة المبكر 
2 2 - 25 - 25 50 

100 
2   

3 
ع ن 

4132 

بحث نفسي  عليم 

 األطفات
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

4 
ع ن 

4142 

علم نفس الفئام 

 الخاصة
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

5 
ع أ 

4153 

مهائام التعبير 

 الفيي للطفب
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2 

التعبير الفيي 
 لألطفات

 

6 
ع أ 

4163 

التعبير الحركي 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 

100 

2 

المهائام 

األساسية ف  

التربية 

 الحركية

 

7 
ع م 

4171 
 - - - - 4 - 2 (3  ئيب مي اني )

100 
2 

  ئيب 

 (2مي اني )
 

         14 7 14 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية( 

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 م المقرراس
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

4181 
 50 25 10 15 2 1 2 الميهج وبيئة الطفب

100 
2   
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2 
ع ن 

4192 

االختبائام اليفسية 

 لألطفات
2 1 2 15 10 25 

50 100 
2   

3 
ع أ 

41103 

صحف وماالم 

 األطفات
2 1 2 15 10 25 

50 100 
2   

         6 3 6 المجمــــــــــوع

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 اتمالحظ

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ج 

4111 

العولمة والهوية 

 الثقافية
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

         - 2 2 المجمــــــــــوع
 

 

   الفصل الدراسي الثاني: المستوي الرابع

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 المقرر اسم
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

4211 

األلعاب التعليمية 

 للطفب
2 1 2 15 10 25 50 100 2 

ألعاب 

األطفات 

 الحركية
 

2 
ع م 

4221 

ائ  ئياض إد

 األطفات وجود ها
2 2 - 25 - 25 50 

100 
2   

3 
ع ن 

4232 

القياس والتقويم 

 اليفسي لألطفات
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

4 
ع ن 

4242 

سيكولوجية شخصية 

 الطفب
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   
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5 
ع أ 

4253 

متحف ومكتبة 

 الطفب
2 1 2 15 10 25 50 

100 
2   

6 
ع أ 

4263 
 50 25 10 15 2 1 2 بمسرح الطف

100 
2 

قصص 

وحكايام 

 األطفات
 

7 
ع م 

4271 
 - - - - 4 - 2 (4  ئيب مي اني )

100 
2 

  ئيب 
 (2مي اني )

 

         14 7 14 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
دد ع

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية

زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ع م 

4281 

الاود  الشاملة ف  

 الطفولة المبكر 
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

2 
ع ن 

4292 

علم اليفس المهيي 

 طفولةف  ال
2 2 - 25 - 25 50 100 2   

3 
ع أ 

42103 
   2 100 50 25 10 15 2 1 2 فل الكتابة للطفب

         2 5 6 المجمــــــــــوع

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 حظاتمال

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
ج 

4211 
   2 100 50 25 - 25 - 2 2 االب اع الفيي

         - 2 2 المجمــــــــــوع

 



 
 

 الئحة درجة البكالوريوس فى برنامج )إعداد معلمات الطفولة المبكرة( 

 ية رياض األطفال بجامعة المنيا بنظام التعليم المفتوح بكل

 (28/11/2012( بتاريخ 5231)والصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 

 

  :رؤية البرنامج 

يسعي البرنامج إل   ق يم  علم  خصصي ف  مرحلة الطفولرة المبكرر  )الحضرانة وئيراض األطفرات( ومرل ثرم 

خ ام المسررتح ثام التكيولوجيررة وأسرراليب إعرر اد متخصصرريل مهييرراً وأكاديميرراً ونفسررياً . و رر ئيبهم علرر  اسررت

الت ئيس الح يثة ف  ماات  ربية الطفب ، بياء عل  مستويام ومعايير االعتمراد والارود  ، القوميرة والعالميرة 

 لتلبية االحتياجام المحلية والقومية لمؤسسام  ربية هذه المرحلة.

 

  :رنامجرسالة الب 

ف  ضوء اال ااهام العالمية الح يثرة لتربيرة الطفرب ويركرز علر  معرايير  يق م البرنامج نظاماً  ربوياً أكاديمياً 

االعتماد والاود  الع اد معلمة متميز  قبب الخ مة ف   ربية الطفب ، يمكيها القيام باألدوائ التربويرة الالزمرة 

 ف  مؤسسام ئياض األطفات و يميتها مهيياً ف  أثياء الخ مة.

 

 أهداف البرنامج: 

لتعليم العالي للحاصليل عل  الثانوية اعامة واألزهرية وما يعادلها و العامليل ف  إ احة فرص ا -1

 الحضانام التابعة للشئون االجتماعية ، وفي دوئ الحضانة وئياض األطفات الحكومية.

إ احة فرص الحصوت عل  دئجة البكالوئيوس ف  التربية ) خصص حضانة وئياض األطفات(  -2

 العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة.لخرياي الاامعام والمعاه  

 إكساب المعلمام المهائام المهيية و يميتها ف  ماات الحضانة وئياض األطفات. -3

  ق يم برامج  خ م احتياجام الماتمع ، و ربط بيل الاامعة والماتمع. -4

بالتعليم  وثيق الروابط والعالقام العربية بفتح الماات أمام اإلخوه العرب ممل يرغبون ف  ال ئاسة  -5

 المفتوح ف  ماات الحضانة وئياض األطفات.

 

 أهمية البرنامج بالنسبة للمجتمع:  

  لبية احتياجام الماتمع للمتخصصيل ف  الطفولة المبكر . -1

 ئبط الاامعة بالماتمع و يمية ومواكبة التطوئ العلمي ف  مااالم الطفولة المبكر . -2

  أصيب ثقافة ئياض األطفات ل ي فئام الماتمع. -3

 العمب عل  ئفع المستوي التعليميم لبعض فئام المتعلميل غير المختصيل ف  مااالم الطفولة المبكر . -4

  وسيع مظلة التعليم المفتوح ليشمب مااالم الطفولة المبكر . -5

  لبية حاجة اقليم الصعي  لمختصيل لمقابلة زياد  استيعاب األطفات ف  مؤسسام الحضانة. -6

 لمختصيل ف  ماات الطفولة ومل ثم  ق يم فرص عمب .خ مة الماتمع بتأهسب غير ا -7

 ـ49ـ                  
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 شروط االلتحاق بالتعليم المفتوح: 

 الحصوت عل  الثانوية العامة أو الثانوية األزهرية أو ما يعادلها مل الثانوية العربية أو األجيبية.ـ 

لب عل  الثانوية العامة باليسبة لقبوت الطالب الواف يل بكليام التعليم المفتوح يتم بمارد حصوت الطاـ 

 % مل ماموع ال ئجام.50بشرط اليااح بماموع ال يقب عل 

أن ياتاز الطالب اختبائ القبوت ف  اللغام اإلناليزية والعربية والمعلومام العامة باليسبة للبرامج التي بها ـ 

 مقابلة شخصية.

 

 مواعيد التسجيل:  

اير وحتي نهاية شهر مائس ليؤدي ال ائسون االمتحانام التسايب مر يل ف  العام ال ئاسي ف  شهر ييـ 1

 فى  شهر يونيو مل نفس العام.

المر  الثانية يب أ التسايب ف  شهر يوليو ويستممر حتي نهاية شهر أكتوبر ليؤدي ال ائسون االمتحانام ـ 2

 في شهر فبراير مل العام التالي.

 

 القواعد العامة للتسجيل:  

ب ف  عر د مرل القررئام ال ئاسرية فر  نهايرة كرب فصرب دئاسري بحيرث ال يزير  عر د يمكل لل ائس التسايـ 1

مقررئام دئاسرية ج ير  ( حسرب البرنرامج المسراب بره  6أو  3المقرئام عل الع د المسموح بالتسايب فيره )

 ال ائس.

ياوز لل ائس التسايب فر  مقررئام الفصرب ال ئاسري الترالي السرتكمات عر د المقررئام التري يرغرب فر  ـ 2

 التسايب فيها بشرط استيفاةه المتطلب السابق لكب مقرئ مل  لك المقرئام.

ال ياوز لل ائس  رك مقرئ مل فصب أدني والتسرايب فر  مقررئ فصرب أعلري اال إذا كران المقررئ متطلبراً ـ 3

 لماد  مسالة أو متعائضاً ف  االمتحان مع ماد  مسالة.

دي إلر  زيراد  مر   الم ئاسرة ، حيرث أنره ال ياروز أن اختيرائ الر ائس لعر د أقرب مرل الفصرب ال ئاسري يرؤـ 4

يحصب ال ائس عل  دئجة البكالوئيوس أو الليسانس إال بع  نااحه ف  المقرام الالزمة للحصوت عل  هذه 

 ال ئجة.

قرر  يقرروم الرر ائس بتسررايب عرر د أقررب مررل المررواد فرر  الفصررب ال ئاسرري الواحرر  نظررراً لظررروف صررحية أو ـرر 5

يطرأ  حسل عل   روف الم ائس ويرغب ف  اضافة باقي المرواد المسرموح بهرا فر   اجتماعية أو ماددية ثم

 هذا الفصب ال ئاسي ويتم ذلك مل خالت الكلية المساب بها الطالب.

 

 :االنسحاب من البرنامج   

ق  يرغب بعض ال ائسيل بع  فتر  مل التسايب ف  االنسحاب مل البرنرامج الرذيل قراموا بالتسرايب فيره        

 يكون عل  اليحو التالي:و

 : إذا كان االنسحاب بع  فتر  مل التسايب يقوم ال ائس بسحب أوئاقه التي  ق دم بها. أوالً ـ 

% مصرائيف 15: إذا كان االنسحاب خالت شرهر مرل  رائيخ دفرع الرسروم  سرترد الرسروم بعر  خصرم  ثانياً ـ 

  يحق له استرداد المصروفام ال ئاسية.إدائية بشرط استرجاع الكتب والشرةط بحالة جي   ، وبع  ذلك ال
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التحويل بين الكليات أو بين األقسام داخل الكلية الواحدة : التحويل من كلية إلى كليزة أخزري تابعزة للتعلزيم 

يقوم ال ائس الذي يرغب ف  التحويب مل كلية إل  كلية أخري بسرحب أوئاقره مرل الكليرة المسراب المفتوح: 

بالكليرة التري يرغرب التحويرب إليهرا وييطبرق عليهرا نفرس الشرروط وإذا كران بها وشراء مظروف ج ي  خاص 

 التحويب ف  نفس الفصب ال ئاسي فإنه لل ي فع ثمل ملف ج ي .

: يارروز قبرروت ال ائسرريل المسرراليل باامعررام أخررري ويرغبررون فرر  التحويررب التحويززل مززن جامعززات أخززري

م المفتروح مرع إعفراةهم مرل المرواج التري  رم دئاسرتها الستكمات دئاستهم باح ي الكليرام التابعرة لمركرز التعلري

واليااح فيها بالكليام المقي يل بها والراغبيل ف  التحويب فيها وذلك عل طريق دفرع عشرريل جييهراً عرل كرب 

مقرئ دئسه بيااح ف  جامعة أخري ويطلب معادلته لإلعفاء ميه بح  أقصي عشر  مقرئام أي ماةتي جييه 

 لمقرئام.مصري وما زاد عل هذه ا

% مل ع د مواد الكلية التي يرغبون االلتحاق بها وبشرط 25ال يتم س اد أي مبالغ عيها أي بح  أقصي       

 استيفاةهم لشروط القبوت بالتعليم المفتوح وال ييطبق ذلك عل  الطالب المفصوليل.

وس أو الليسررانس مررل يقبررب خرياررو الكليرام الحاصررليل علرر  دئجرة البكررالوئي قبزول حملززة المززاهالت العليزا:

جامعام أو معاه  معترف بها مل المالس األعلي للااماعت مرع إعفراء ال ائسريل بريفس مارات ال ئاسرة مرع 

% مل هذه المواد مرع عر م اإلعفراء مرل 5اختبائ  خصص آخر مل المواد التي سبق لهم دئاستها بح  أقصي 

 مواد الفرقة اليهاةية.

 معي العام إلى التعليم المفتوح فى الكليات المناظرة:قواعد تحويل الطالب من التعليم الجا

يتم التحويب بعمب مقاصة التي سبق للطالب دئاستها والمواد المقرئ دئاستها فر  التعلريم المفتروح وذلرك       

 مع مراعاة اآلتي:لتح ي  المستوي الذي سوف يساب فيه الطالب 

 ية العامة.أن  مضي خمس سيوام عل   ائيخ الحصوت عل  الثانوـ 1

 % مل ماموع المواد المقرئ  دئاستها ف  برنامج التعليم المفتوح.50أال يزي  ح  اإلعفاء عل ـ 2

 ع م اإلعفاء مل مواد الفرقة اليهاةية.ـ 3

 

 الغش فى االمتحان: 

 125و  124كب طالب ير كب غشاً أو يحاوت الغش ، ويضبط ف  حالة  لبس  طبق علريهم المرواد ئقرم       

 الميصوص ف  الالةحة التيفيذية مل قانون  يظيم الاامعام. 126و 

 

  نظام التدريس :   

يقوم الساد  أعضاء هيئة الت ئيس بكب الكليام بعمب لقاءام دئاسية يومي الامعة والسربت مرع الطرالب       

 حسب الا وت المعلل بكب مستوي.

 

 : ص رياض األطفالالماهل الدراسي فى برنامج التعليم المفتوح فى تخص   

 ميح جامعة المييا بياء عل  طلب مالس كلية ئياض األطفات دئجة البكالوئيوس ف  التربية ) خصص       

 حضانة وئياض األطفات(
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 : نظام الدراسة فى برنامج التعليم المفتوح فى تخصص حضانة ورياض األطفال   

 يتم العمب ف  البرنامج طبقاً لما يأ ي:

ل ئاسة مل خالت نظام الساعام المعتم   عل  فصليل دئاسييل ف  العام الاامعي ، وخرالت أئبعرة  عتم  اـ 1

مسررتويام دئاسررية ويقصرر  بالسرراعة المعتمرر   وحرر   قيرراس دئاسررية  عررادت سرراعة دئاسررية نظريررة أو سرراعتيل 

  طبيقيتيل ، أسبوعياً عل  م ي فصب دئاسي كامب ، أو ضعف ع د الساعام ف  الفصب الصيفي.

 م  ح ي  المقرئام التري ييبغري دئاسرتها للحصروت علر  بكرالوئيوس التربيرة  خصرص حضرانة وئيراض ـ 2

سراعة  144األطفات ، بحيث ال يقب ماموع الساعام المعتم   للحصوت عل  ال ئجة الاامعية األولري عرل )

 24سي( والبراقي مقرئام دئاسية ف  كب فصب دئا 4ساعة معتم   للمقرئام اإلجبائية ) 96معتم  ( ميها 

ساعة معتم   للمقرئام االختيائية )يختائ الطالب مقرئاً دئاسياً مرل ثالثرة مقررئام دئاسرية فر  كرب فصرب 

ساعام معتم   أسبوعياً للت ئيب  4ساعة معتم   لمتكلبام الاامعة االجبائي ، كما  خصص  24دئاسي( و 

 المقرئام بالبرنامج.المي اني  تم ف  ئياض األطفات و م وضع أئقام كودية لتلك 

( أسربوعياً شراملة سراعام التر ئيب المير اني ، وال يقرب عر د 15ال  قب م   ال ئاسة ف  الفصب الواد عل )ـ 3

 ( ساعة معتم  .18( ساعة معتم   ، وال  زي  عل )12الساعام المسالة ف  كب فصب دئاسي عل )

ساعة معتم   ويقي  في المستوي الثالث ، إذا  24عم يقي  الطالب ف  المستوي الثاني ، إذا اجتاز ما ال يقب ـ 4

سراعة معتمر   وال  حتسرب  72ساعة معتم   ويقير  فر  المسرتوي الرابرع إذا اجتراز مرا ال يقرب عرل  48اجتاز 

 متطلبام الاامعة مل هذه الساعام.

ئاسرة الفعليرة يح د مالس التعليم المفتوح ب ايرة الفصرب ال ئاسري ونهايتره بحيرث يراعري أن  كرون مر   ال ـ 5

خمسة عشر أسبوعاً باالضافة إل  أئبعة أسابيع اختبائام طبقاً لما هو موضح ببي  االختبائام وكذلك  كرون 

 م   ال ئاسة ف  الفصب الصيفي ثمانية أسابيع غير فتر  االمتحانام.

مامره عر د يميح الطالب دئجة البكالوئيوس في دوئ ييراير أو دوئ مرايو مرل كرب عرام جرامعي فر  حالرة إ ـ 6

 الساعام المعتم   المطلوبة للتخرج.

 

 شروط القبول وااللتحاق بالبرنامج:   

يقبب البرنامج الحاصليل عل  الثانوية العامة أو ما يعادلها )كح  أدني( وكذلك الحاصليل عل  البكالويوس ـ 1

 خصصرام غيرر الحضرانة أو الليسانس أو المؤهالم فوق المتوسطة ، أو ما يعالها مل ال ئجام العلمية فر  

أو األجيبية ، دون التقي  بتائيخ الحصوت عل   ذوئياض األطفات التي  ميحها الاامعام المصرية أو العربية

 الشهاد .

  يطبق الشروط السابقة عل  الطلبة غير المصرييل.ـ 2

 المستي ام المطلوبة للقي :ـ 3

 ا أو مستخرج ئسمي ميهاأصب استمائ  اليااح ف  الثانوية العامة أو ما يعادلهـ 

أصب شهاد  البكالوئيوس أو الليسانس لخرياي الاامعام والمعاه  العليا أو فروق المتوسرطة )وفقراً لالةحرة ـ 

 التعليم المفتوح بالاامعة(.

 أصب شهاد  الميالد أو بطاقة الرقم القومي.ـ 

 ( صوئ شخصية ح يثة.6ع د )ـ 
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بطاققرة الررقم القرومي( باليسربة للمصررييل وصروئ  جرواز السرفر صوئ  مل البطاقة الشخصية أو العاةلية )ـ 

 لغير المصرييل.

 موافقة السفائ  باليسبة لغير المصرييل عل  االلتحاق ببرناج التعليم المفتوح.ـ 

 

 شروط التسجيل:  

 تم ال ئاسة واالمتحانام ف  نظام التعليم المفتروح فر   خصرص حضرانة وئيراض األطفرات علر  أسراس       

 وفقاً للضوابط اآلتية:ظام الساعام المعتم   ن

يب أ  سايب الطالب للمقرئام ال ئاسية المطلوب دئاستها قبب ب اية كب فصب دئاسي بأسبوع عل  األقرب ـ 1

، ويكررون آخررر موعرر  لتسررايب المقرررئام ال ئاسررية نهايررة األسرربوع األوت مررل برر ء ال ئاسررة فرر  ذام الفصررب 

 د المصروفام المقرئ .ال ئاسي ، ويشترط للتسايب س ا

ساعة معتم   وبح   18يمكل للطالب التسايب ف  الفصب ال ئاسي األوت أو الثاني ف  مقرئام  صب إل  ـ 2

الرب الفصرلي ، ويمكرل للطالرب التسرايب فر  الفصرب الصريفي فر  \ساعة معتم   بياء عل  مع ت ات 12أدني 

الث مقرئام دئاسية ، بحيث يسرتوفي شرروط (  سع ساعام وبح  أقصي ث9مقرئام ال  زي  ساعا ها عل )

التسايب وقواع ه التي يقرها مالس التعليم المفتوح سيوياً ، وال يعتبر التسايب ف  مقرئ له متطلبام سابقة ، 

 قبب استيفاء شروط اليااح فيها.

 ال ياوز للطالب التسايب في مقرئ له متطلبام سابقة ، قبب استيفاء شروط اليااح فيها.ـ 3

حق للطالب  غيير مقرئام ، ساب فيها خالت اسبوعيل مل ب ء ال ئاسرة ، وال يسرري ذلرك علر  الفصرب يـ 4

 الصيفي.

يحق للطالب االنسحاب مل المقرئ خالت ثمانية أسابيع علر  األكثرر ، مرل ب ايرة ال ئاسرة بالفصرليل األوت ـ 5

 الرسوم ، ويعتر ميسحباً وغير ئاسب،أو الثاني ، وأئبعة أسابيع عل  األكثر ف  الفصب الصيفي وال  رد له 

يحق للطالب االنسحاب مل المقرئ لظروف مرضية أو بعذئ يقبله مالس التعليم المفتروح ، ويقروم باعراد  ـ 6

المقرئام التي ساب فيها ف  فصرب دئاسري الحرق بعر  دفرع ئسروم الخ مرة التعليميرة المقررئ  ، وال  حتسرب 

 عليه كمر  ئسوب.

 التسايب في أي مقرئ ئسب فيه دفع ئسوم الخ مة التعليمية المقرئ .يحق للطالب إعاد  ـ 7

ياوز للطالب إعاد  التسايب ف  أي مقرئ أو أكثرر مرل مقررئام المسرتوي الترالي السرتكمات الحر  األدنري ـ 8

للمقرئام الواجب دئاستها أو الستكمات ع د المقرئام التي يرغب التسرايب فيهرا بشررط اسرتيفاةه للمتطلرب 

 لكب مقرئ مل  لك المقرئام. السابق

يمكل للطالب التسايب ف  مقرئ مل فصب أدنري أو فصرب أعلري فر  حالرة مرا إذا كران هرذا المقررئ متطلبراً ـ 9

 لمقرئ  م  سايله أو متعائضاً ف  االمتحان مع مثرئ مساب.

ذا البرنرامج يعرض عل  مالس التعليم المفتوح بالاامعة كافة الموضوعام التي لم يرد فيها نص فر  هرـ 10

 و عتم  مل المالس المركزي للتعليم المفتوح.

 

 ثامناً : نظام االمتحانات والتقويم بالنسبة للدارسين:  

 كون االمتحانرام  حريريرة فر  نهايرة الفصرب ال ئاسري فر  جميرع المقررئام ال ئاسرية فر  نهايرة الفصرب ـ 1

 الحظة المباشر .ال ئاسي ، ع ا التربية العملية فيكون  قويمها مل خالت الم
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م   االمتحان ثالث ساعا ت لاميع المقرئام ال ئاسرية ، و حسرب اليهايرة العظمري ل ئجرة االمتحران مرل ـ 2

امتحان ميتصف  –دئجة  20( دئجة وذلك عل  اليحو التالي أوالً : المقرئام اليظرية : أعمات السية 100)

 –دئجررام  10رئام العمليررة : أعمررات سررية دئجررة ، ثانيرراً : المقرر 50امتحرران  حريررر  –دئجررة  30الفصررب 

دئجرة ، ويكرون  40االمتحان التحريرر  –دئجة  30امتحان ميتصف الفصب  –دئجة  20التطبيقام العملية 

 االمتحان ف  نهاية الفصب ال ئاسي ف  المكان والزمان اللذيل   علل عيها وح   التعليم المفتوح بالاامعة.

 

 دول التالي:تقدر نقاط كل مادة وفقاً للجـ 3

ما يحصرب عليره الطالرب مرل نقراط فر  الفصرب ال ئاسري  : الذي يمثب متوسط يتم حساب المعدل الفصليـ 4 

 الواح  كما يأ ي:

 =  المعدل الفصل

 

 

وهرو يمثرب  (Cumulative Grade point Averageويرتم حسراب المعر ت التراكمري العرام للطالرب )      

 متوسط ما يحصب عليه الطالب مل نقاط خالت كب الفصوت ال ئاسية التي دئس بها كما يأ ي:

 

  =  دل التراكميالمع

 

 

 تقدير الرمز عدد النقاط النسبة المئوية المناظرة

 ممتاز مر فع +A 4 % 100 – 90مل 

 ممتاز A 3.7 %90  <:  85مل 

 جي  ج اً مر فع +B 3.3 %85  <:  80مل 

 جي  ج اً  B 3 %80  <:  75مل 

 جي  مر فع +C 2.7 %75  <:  70مل 

 جي  C 2.3 %70  <:  65مل 

 مقبوت مر فع +D 2 %65  <:  60مل 

 مقبوت D 1 %60  <:  50مل 

 ئاسب F صفر 50%  <

- - IP مستمر 

- - I غير مكتمب 

- - ND محروم 

<  50 % - NP-+ ناجح دون دئجة 

>  50 % - NF ئاسب دون دئجة 

- - W ميسحب بعذئ 

 ميسحب اجبائي FW صفر -

 عدد ساعاته المتعمدة(× مجموع )حاصل ضرب نقاط كل مقرر درسه الطالب 

 مجموع )الساعات المعتمدة للمقررات التي درسها الطالب فى الفصل الدراسي(

 مجموع المعدالت الفصلية

 )عدد الفصول الدراسية(8
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الطالررب عررل   GpAويقرررب اليررا ج إلرر  ئقمرريل عشرررييل فقررط علرر  أال يقررب المعرر ت التراكمرري لتخرررج       

 ( وفي حالة ع م المع ت يمكل للطالب  حسيل مع دله باعاد  مقرئ أو اثييل عل  األكثر.1.00)

 

 ـ الرسوب في المقرر:5

علر  األقرب ، ويحصرب الطالرب علر   (Dا حصرب علر   قر ير )ال يعتبر الطالرب ناجحراً فر  أي مقررئ إال إذـ 

  ق يره الفعلي طبقاً ليظام الساعام المعتم  .

ف  حالة ئسوب الطالب ف  المقرئ للمر  الثالثة ي فع ئسوماً اضافية يح دها مالرس التعلريم المفتروح مقابرب ـ 

 آداةه االمتحان.

 

 :  تعقد االمتحانات النهائيةـ 6

بوعيل التررالييل مباشررر  النتهرراء الفصررب ال ئاسرري بموجررب جرر وت  عهرر ه إدائ  البرنررامج للمقرررئام فرر  األسرر

 ال ئاسي. ببمالس التعليم المفتوح ويعلل للطالب مع التسايب ف  ب اية الفص

 

 :  يجوز لألقسام العلميةـ 7

 ة قطاع الطفولة. ق يم اقتراحام أو حذف المقرئام ال ئاسية للبرامج بع  موافقة مالس الاامعة ولاي      

 

 :  يخصص مرشد أكاديميـ 8

طالباً( عي  التحراقهم بالبرنرامج ويسرتمر  20مل بيل أعضاء هيئة الت ئيس لكب ماموعة طالب )ال  زي  عل 

 المرش  معهم حتي نهاية ال ئاسة ، ملتزماً بمتابعة آداةهم ومعاونتهم ف  اختيائ مقرئام كب فصب دئاسي.

 

 :  منسق البرنامجـ 9

استاذ مساع ( بقرائ مل أ.د/ ئةيس الاامعة مرل  –يعيل للبرنامج ميسق مل كلية ئياض األطفات )أستاذ       

 خالت اقتراح عمي  الكلية.

 

 مواعيد الدراسة والقيد:  
 

 يتم القي  ف  ب اية كب فصب دئاسي بع  استيفاء شروط القي  ودفع الرسوم المقرئ .ـ 1

يل دئاسييل م   كب فصب دئاسي خمسة عشرر أسربوعاً باالضرافة إلر  ثالثرة يقسم العام ال ئاسي إل  فصلـ 2

أسررابيع لالمتحانررام علرر  األكثررر ، ويارروز القيرر  ل ئاسررة مقرررئام ألس مسررتوي فرر  فصررب دئاسرري صرريفي 

 )اختيائي( م  ه ثمانية أسابيع  ضاعف فيه الساعام األسبوعية باالضافة إل  أسبوعبل لالمتحانام.

 

 روفات الدراسية:الرسوم والمصـ 10

 يح د مالس التعليم المفتوح بالاامعة الرسوم والمصروفام لل ائسيل طبقاً للواةح الميظمة.
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 خطة الدراسة ببرنامج التعليم المفتوح فى تخصص الحضانة ورياض األطفال:
     

ألطفرات ،  م  ح ي  المقررئام التري ييبغري دئاسرتها للحصروت علر  بكرالوئيوس التربيرة  خصرص ئيراض ا  

سراعة معتمر  (  144بحيث ال يقب ماموع الساعام المعتم   للحصوت علر  ال ئجرة الاامعيرة األولري عرل )

سراعة  24مقررئام دئاسرية فر  كرب فصرب دئاسري( والبراقي  4ساعة معتم  للمقرئام االجبائيرة ) 96ميها 

ام دئاسية ف  كب فصب دئاسري( معتم   للمقرئام االختيائية )يختائ الطالب مقرئاً دئاسياً مل ثالثة مقرئ

وذلزك ساعة معتم   لمتطلرب الاامعرة االجبرائي ، و رم وضرع أئقرام كوديرة لتلرك المقررئام بالبرنرامج  24، 

 كالتالي:

 (01قسم العلوم التربوية برمز ع .م ئقمه الكودي )ـ 

 (02قسم العلوم اليفسية برمز ع .م ئقمه الكودي )ـ 

 (03ئقمه الكودي ) قسم العلوم األساسية برمز ع .مـ 

ويلي هذا الرقم ال ات عل   ر يب المقرئ داخب الخطة ال ئاسية ، ثمم الرقم ال ات عل  الفصوت ال ئاسية       

 والرسم األخير يشير إل  المستوي ال ئاسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توزيع المقررات الدراسية على المستويات والفصول الدراسية

 األولالفصل الدراسي : المستوي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

 1111 

م خب إل  الحضانة 

 وئياض االطفات
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

2 

 ع.ن

1122 

 

مق مة ف  علم نفس 

 الطفب
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

3 
 ع.م

1132 

ميهج األنشطة ف  

 ئياض األطفات
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

4 
 ع.م

1141 

م خب إل  مياهج 

وبرامج ئياض 

 األطفات

3 3 - 25 - 25 50 100 3   

         2 11 12 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً واحداً من ثالثة مقررات دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع يتحرير

1 
 ع.ن

1151 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 علم نفس نمو األطفات

2 
 ع.أ

1163 

أساسيام فيون 

 الروضة
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

3 
 ع.م

1171 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 مبادئ  ربية الطفب

            المجمــــــــــوع

 ـ 57ـ 
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 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

  رمز

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 118-ج 1
 طبيقام ف  الحاسب 

 اآلل 
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

         2 2 3 المجمــــــــــوع

 

 الفصل الدراسي الثاني: المستوي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

1211 

مهائام التيمية اللغوية 

 (1لمعلمة الروضة)
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

2 
 ع.م

1221 

 يمية المفاهيم 

والمهائام الرياضية 

 لألطفات

3 2 2 15 10 25 50 100 3   

3 
 ع.ن

1232 
   3 100 50 25 10 15 2 2 3 علم نفس  علم األطفات

4 
 ع.أ

1243 

المهائام الموسيقية 

 (1للطفب)األساسية 
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

         8 8 12 المجمــــــــــوع
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 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً واحداً من ثالثة مقررات دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

1251 

إنتاج الوساةب التعليمية 

 لطفب الروضة
3 2 2 10 15 25 50 100 3   

2 
 ع.أ

1263 
   3 100 50 25 15 10 2 2 3 فل الروضة

3 
 ع.م

1271 

أساسيام التعامب مع 

 األطفات
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

            المجمــــــــــوع

 

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 128-ج 1
قراءام باللغة اآلناليزية 

 (1ف  الطفولة )
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

         - 3 3 المجمــــــــــوع

 

 الفصل الدراسي األول: المستوي الثاني

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

لمتطلب ا

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.ن

2112  
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 مشكالم الطفولة المبكر 
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2 
 ع.م

2121 

إدائ  الحضانة وئياض 

 األطفات
3 3 - 25 - 25 50 100 3 

م خب إلي 

ئياض 

 األطفات

 

3 
 ع.م

2131 

ام قصص وحكايام فيي

 األطفات 
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

4 
 ع.أ

2143 

المهائام الموسيقية 

 (2األساسية للطفب )
3 2 2 15 15 20 50 100 3 

المهائام 

الموسيقية 

األساسية 

للطفب 

(1) 

 

         2 11 12 مجمــــــــــوع الساعات

 ن ثالثة مقرراً دراسية()ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً م

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

2151 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 المعلم ومهية التعليم

2 
 ع.م

2161 

مهائام الكتابة لطفب 

 الروضة
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

3 
 ع.ن

2172 

سيكولوجية اللعب في 

 ئياض األطفات
3 2 2 15 10 25 50 100 3   

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 حاناالمت

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 218-ج 1
قراءام باللغة االناليزية 

 (2في الطفولة )
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

         - 3 3 المجمــــــــــوع
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 المستوي الثاني: الفصل الدراسي الثاني

 ت االجبارية:)أ( المقررا

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق

مالحظا

 نظري ت
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

2211 

مهائام استخ ام مسرح 

 الطفب
3 2 2 15 10 25 50 100 3 

قصص 

وحكايام 

 األطفات
 

2 
 ع.م

2221 

مهائام التيمية اللغوية 

 (2لمعلمة الروضة )
3 2 2 15 10 25 50 100 3 

المهائام 

اللغوية 

لمعلمة 

الروضة 

(1) 

 

3 
 ع.ن

2232 

سيكولوجية معلمام 

 الروضة
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

4 
 ع.أ

2243 
   3 100 50 25 10 15 2 2 3 مهائام فيية وي وية للطفب

         6 9 12 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 وي/شف

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

2251 

 شريعام وميظمام 

 الطفولة
3 3 - 25 - 25 50 100 3   

2 
 ع.أ

2263 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 الطفب واإلعالم

3 
 ع.ن

2273 

سيكولوجية اليمو اللغوي 

 للطفب
3 3 - 25 - 25 50 100 3   
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 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 مز ر

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 –ج 

228 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 قراءام في الثقافة العربية

         - 3 3 وعالمجمــــــــــ

 

 المستوي الثالث: الفصل الدراسي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

3111 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 التيشئة االجتماعية لألطفات

2 
 ع.م

3121 
 ــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــ انـــــــــيــــــــــــــــــــــــميـــــــــــــ 4 (1  ئيب مي اني )

100 
-   

3 
 ع.أ

3133 
 50 25 - 25 - 2 2  غذية الطفب

100 
3   

4 
 ع.م

3141 

طرق التعلم في ئياض 

 األطفات
3 2 2 15 15 20 50 

100 

3 

م خب إلي 

مياهج وبرامج 

ئياض 

 األطفات 

 

         2 7 12 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 اتالساع

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

3151 

 ربية متحفية ومكتبية 

 لألطفات
3 2 2 15 15 20 50 100 3   
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2 
 ع.ن

3162 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 اإلئشاد اليفسي لألطفات

3 
 ع.م

3171 

األساليب التكيولوجية في 

  عليم األطفات
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

 

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

عمال أ

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

   3 100 50 25 - 25 - 3 3 الثقافة البيئية 318-ج 1

         - 3 3 المجمــــــــــوع

 المستوي الثالث: الفصل الدراسي الثاني

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 ات المقرردرج الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.ن

3212 

سيكولوجية األطفات ذوي 

 االحتياجام الخاصة 
3 2 2 15 15 20 50 100 3 

مشكالم 

الطفولة 

 المبكر 
 

2 
 ع.أ

3223 

ألعاب الخالء والمعسكرام 

 ألطفاتل
3 2 2 15 15 20 50 

 

100 
3   

3 
 ع.أ

3233 
 50 25 - 25 - 2 2 أمراض األطفات الشاةعة

100 
   غذية الطفب 3

4 
 ع.م

3241 
 ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 (2  ئيب مي اني )

100 
- 

  ئيب 

 (1مي اني )
 

         4 6 12 المجمــــــــــوع
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 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 فوي/ش

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 

 ع.ن

3252 

 

سيكولوجية اإلب اع والذكاء 

 لألطفات
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

2 
 ع.م

3261 
   3 100 50 20 15 15 2 2 3 المهائام الحيا ية لألطفات

3 
 ع.ن

3271 
   3 100 50 20 15 15 2 2 3 أدب أطفات الروضة

 جباري()ج( المتطلبات الجامعية )ا

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

   3 100 50 25 - 25 - 3 3 حقوق اإلنسان 328-ج 1

         - 3 3 المجمــــــــــوع

 

 المستوي الرابع: الفصل الدراسي األول

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.ن

4112 

سيكولوجية الفروق الفردية 

 في الطفولة
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

2 
 ع.م

4121 
 ميـــــــــــــــــــــــــــــ انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 (3  ئيب مي اني )

100 
3 

  ئيب 

مي اني 

(2) 
 

3 
 ع.م

4131 

ميهج األنشطة في ئياض 

 (2األطفات )
3 2 2 15 15 20 50 

100 
3 

ميهج 

األنشطة 

في 
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ئياض 

األطفات 

(1) 

4 
 ع.م

4141 
 50 20 15 15 2 2 3 التهيئة اللغوية لألطفات

100 
3   

         6 6 13 المجموع

 

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 اتالساع

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.أ

4153 
 50 20 15 15 2 2 3 الفيون التشكيلية لألطفات

100 
3   

2 
 ع.أ

4163 
 20 15 15 2 2 3 التعبير الحركي للطفب

50 100 
3   

3 
 ع.ن

4172 

صعوبام التعلم في ئياض 

 األطفات
3 2 2 15 15 20 

50 

 

100 
3   

 

 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م
 رمز 

 ورقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 ي/شفو

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 418-ج 1
كتابة التقائير العلمية 

 ومهائام اال صات
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

         2 2 3 المجمــــــــــوع
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 المستوي الرابع: الفصل الدراسي الثاني

 )أ( المقررات االجبارية:

 م

 رمز 

 ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر اعات التدريبيةالس
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 

 ع.ن

4212 

 

   3 100 50 20 15 15 2 2 3 الصحة اليفسية لألطفات

2 
 ع.أ

4223 
 50 20 15 15 2 2 3 صحة األم والطفب

100 

3 

أمراض 

ألطفات ا

 و مريضهم

 

3 
 ع.م

4231 
 ميـــــــــــــــــــــــــــــــــ انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 (4  ئيب مي اني )

100 
3 

  ئيب 

 (3مي اني )
 

4 

 ع.م

4241 

 

 50 25 - 25 - 3 3 ثقافة طفب الروضة

100 

3   

         4 7 13 المجمــــــــــوع

 )ب( المواد االختيارية )يختار الطالب مقرراً دراسياً من ثالثة مقرراً دراسية(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

1 
 ع.م

4252 

طرق التعلم ذوي 

 االحتياجام الخاصة
3 2 2 15 15 20 50 100 3   

2 
 ع.ن

4262 

مهائام التواصب 

لألطفات ذوي االحتياجام 

 الخاصة

3 2 2 15 15 20 50 100 3   

3 
 ع.م

4271 
   3 100 50 25 - 25 - 3 3 أصوت  ربية الطفب
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 )ج( المتطلبات الجامعية )اجباري(

 م

 رمز 

ورقم 

 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الساعات

 درجات المقرر الساعات التدريبية
زمن 

 االمتحان

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 نظري
 عملي/

 تطبيقي

أعمال 

 سنة

 شفوي/

 تطبيقي

نصف 

 الفصل
 مجموع تحريري

 428-ج 1
الثقافة التربوية لكب 

 مربي
3 - 3 25 - 25 50 100 3   

         3 - 3 المجمــــــــــوع
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 قواعد قبول الطالب بمرحلة الليسانس والبكالوريوس

 ) مستخلصة من دليل الطالب ـ  جامعة المنيا(

 

  :إجراءات قيد الطالب  

يقي  الطالب بالكلية بياء عل   رشيح مكتب التيسيق . وال ياوز القي  بع  ذلك إال بترخيص مالس الكلية       

 مالس الاامعة . في ح ود القواع  التي يقرئها

ويتم قي  الطالب بع  استيفاء أوئاقه وأداء االختبائ الشخصري ) إن وجر  ( ، وبعر   وقيرع الكشرف الطبري       

 الشامب عليه للتأك  مل خلوه مل األمراض المع ية لمتابعة ال ئاسة س اد الرسوم ال ئاسية المقرئ  . 

 –) قررانون  يظرريم الاامعررام  ع األوئاق المطلوبررة.ويعرر  فرري الكليررة ملررف لكررب طالررب يحترروي علرري جميرر     

 ( 64،63الالةحة التيفيذية ماد  ئقم 

 بعض حاالت اإلعفاء من الرسوم بالنسبة للطالب الوافدين :  

معاملرة أبيراء المصرريام المتزوجرام مرل  7/5/1995قرئ المالس األعل  للاامعرام الصرادئ بترائيخ       

عاه  بالمرحلة الاامعية األول  معاملة الطالب المصرييل فيمرا يتعلرق بالرسروم أجانب المقي يل بالكليام والم

الاامعية وذلك باليسبة ألبيراء وبيرام المصرريام المطلقرام واألئامرب ألبيراء وبيرام المصرريام الرذيل يثبرت 

 بالبحث االجتماعي عازهم عل س اد الرسوم .

 بالنسبة للفئات األخرى وهم :  

 لحكومة وقطاع األعمات أبياء العامليل با -

 أبياء الالجئيل السياسييل  -

 وحاصلون عل  جميع مراحب دئاستهم بها (  -المقيمون إقامة داةمة في مصر)مولودون -

% فقط مل جملة الرسوم المستحقة مع اإلعفاء مل ئسروم القير  وذلرك 10 خفيض الرسوم ال ئاسية إل        

 ماعية لكب ميهم .في ضوء ما يسفر عيه بحث الحالة االجت

 ق م الطلبام إلي الكليام والمعاه  المرشحيل للقبوت بها مشفوعة بالمستي ام المؤير   لحالرة كرب مريهم 

 حيث  قوم الاامعة بإئسالها للوزائ  لص وئ الموافقة الالزمة وفقا للقواع  المقرئ  لكب حالة .

نيرة اسرتمرائها فري حالرة الرسروب لمرر  يستمر  متع الطالب الياجح الميقوت فقط بهرذه الميرز  مرع إمكا

واح   فقط خالت المرحلة الاامعية  ق يرا لظروفه عل  أن يتق م بطلرب لكيتره إلحالتره لروزائ  التعلريم العرالي 

بتررائيخ  3+394مشررفوعا بالمسررتي ام المؤيرر   لهررذه الظررروف للموافقررة، )كترراب وزائ  التعلرريم العررالي ئقررم

5/9/1995.) 

 

 التحويل ونقل القيد

 

  :قواعد عامةأوال :   

 ( مل الالةحة التيفيذية بقانون  يظيم الاامعام التحويب ونقب القي  بيل الكليام.86 يظم الماد  )ـ 1

 بر ى لايرة شرئون التعلريم والطرالب بالكليرة الررأي فري قبروت و حويرب الطرالب ونقرب ووقرف القير  وقبروت ـر 2

 األعذائ .
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 تيل المختصتيل .يتم التحويب بموافقة مالسي الكليـ 3

يص ئ باعتماد التحويب أو نقب القي  قرائ ئةيس الاامعة التي  م التحويب أو نقب القي  إليها أو مل يييبه مل ـ 4

 .نوابه

 

 :قواعد التحويل ونقل القيد من كليات الجامعةثانيا :   

، بغض اليظر عل  وافر أخري ب أو نقب القي  مل كلية إل  ميح بيانام الحالة للطالب الراغبيل في التحويـ 1

شروط التحويب أو نقب القي  للطالب مل ع مه و سواء كران مرل الطرالب القر ام  أو الار د، ) قررائ المالرس 

 (.22/8/1998األعل  للاامعام بتائيخ 

  رسب بيانام الحالة بالبري  بمعرفة الكلية المختصة بع  اعتمادها .ـ 2

  :ليات الجامعةالتحويل ونقل القيد إلى كثالثا:   

 

 يكون  حويب الطالب وفقا للشروط اآل ية :   طالب الفرق األعلى:  -أ  

 .امعام مركزيا عل  مستوى كب جامعةأن يكون التحويب بيل الكليام المتيا ر  بالا -

 أن يكون الطالب ناجحا وميقوال إلي فرقة أعل  في الكلية المحوت ميها . -

% مل ع د الطالب المقي يل بالفرقة المطلوب التحويب إليهرا وذلرك للطرالب 20ال  زي  نسبة المحوليل عل  -

  .الحاصليل عل  أعل   ق ير و أعل  نسبة مئوية للتق ير الواح 

أن  كون األولوية للتحويب مل المتق ميل للطالب الحاصليل عل  أعل  المااميع ) ق ير / أعل  نسبة مئويرة  -

 للتق ير الواح  ( .

  .قبوت طلبام  حويب الطالب بيل الكليام المتيا ر  بع  مض  شهر مل ب ء ال ئاسةال ياوز  -

في حالة الموافقة عل   حويب الطالب  بق  المقرئام التي لم ي ئسها في الكلية المحوت ميها وكران زمرالؤه ـ 

متحران فري الكليرة ق  دئسوها في الكليرة المحروت إليهرا  ظرب دييرا عليره، ويرؤدى االمتحران فيهرا وفقرا ليظرام اال

 المحوت إليها بالقياس إل  الطالب الراسبيل فيها، )التحويب يكون مل حق الكلية المحوت إليها(

 ( 10/3/2005، 20/10/1990) قرائ المالس األعل  للاامعام بتائيخ 

 الطالب المستجدون :  -ب   

ل كليرة إلر  أخررى غيرر ميرا ر  أو ياروز نقرب قير  أو  حويرب الطالرب إلر  الفرقرة األولر  أو اإلع اديرة مرـ 1

ميا ر  إذا كان الطالب حاصال عل  الح  األدن  مل ماموع ال ئجام الذي وصب إليه القبوت بالكلية المرراد 

نقب القي  أو التحويب إليها مع مراعا   وافر المواد المؤهلة والشرروط المكملرة و كرون إمكانيرام الكليرة  سرمح 

 . الاغرافي المتبع في هذا الشأن يعبذلك مع مراعا  قواع  التوز

 ( 30/7/2002، 14/8/1997) قرائ المالس األعل  للاامعام بتائيخ 

% مل ع د الطالب المقير يل بالفرقرة وذلرك وفقرا لقواعر  عامرة معليرة لكرب 20ال  زي  نسبة المحوليل عل ـ 2

 كلية .

 .ال ياوز قبوت طلبام  حويب الطالب بع  مض  شهر مل ب ء ال ئاسة ـ 3

  حويب ونقب القي  يتم بيل الكليام وليس بيل الشعب أو األقسام بالكليام .ـ 4

 (  26/10/1997) كتاب المالس األعل  للاامعام بتائيخ  
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 قواعد عامة : -ج    

أخر موع  لتلق  طلبام التحويب و نقب القي  هو عشريل يومرا مرل  رائيخ إعرالن نتيارة المرحلرة التري يرتم ـ 1

 ها .الترشيح في

ال يسمح للطالب المحوليل اإلقامة في الم ن الاامعيرة فري عرام التحويرب ، وييظرر فري قبروت الطلبرام فري ـ 2

 .ضوء األماكل المتاحة وموافقة الاامعة مع اإلقرائ بذلك مل الطالب / الطالبة 

رفرة مكترب  يسريق يكون التحويب مل الاامعام األجيبية ونقب القي  لطالب الشهادام المعادلة مركزيرا بمعـ 3

 القبوت بالاامعام والمعاه  .

  طبق قرائام المالس األعل  للاامعام في حالة ص وئها ما يخالف القواع  .ـ 4

 

 مكافأة التفوق

( مل الالةحة التيفيذية مل قانون  يظيم الاامعام مكافآم التفوق التري  يحصرب عليهرا 272 ح د الماد  )      

ليل علررر  الثانويرررة العامرررة المسرررتا ون أو الميقولرررون ولررريس المصررررييل الطرررالب المصرررريون فقرررط الحاصررر

 الحاصليل عل  الشهادام المعادلة مل ال وت العربية أو األجيبية عل  هذه المكافآم وبيانها كالتالي : 

 قيمة المكافأة الفئة المستحقة للمكافأة

اب الثالثررون األواةررب فرري شررعبة العلرروم والعشررر  األواةررب فرري شررعبة اآلد

 والخمسة األواةب في امتحان كب مل شهادام الثانوية الفيية .

 جييه علي أقساط شهرية 120

 ييه علي أقساط شهريةج 84  %80الحاصلون علي الثانوية العامة والثانوية الفيية بماموع 

 جييه علي أقساط شهرية  120 الطالب الحاصلون علي  ق ير ممتاز في امتحانام اليقب

 اصلون علي تقدير جيد جدا في امتحانات النقلالطالب الح

الطالب الحاصب عل   ق ير جي  ج ا مل ضمل أواةب الثانوية العامة  

 أو الفيية أو األزهرية 

 جيية عل  أقساط شهرية  120

% في 80الطالب الحاصب عل  جي  ج ا مل ضمل الحاصليل عل  

 ل الثانوية العامة أو الفيية أو األزهرية أو المعلمي

 جيية عل  أقساط شهرية  84

 جيية عل  أقساط شهرية  60 الطالب الحاصب عل  جي  ج ا فقط 

 جيية عل  أقساط شهرية 60 الطالب الحاصب عل  جي  ج ا وهو أساسا حاصب عل  ثانوية معادلة 
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لر  التقر ير يكون ميح المكافأ  مقصوئا عل  السية ال ئاسية التالية للسية التري  يحصرب فيهرا الطالرب ع -

الالةحة التيفيذيرة مراد  ئقرم  –السالف الذكر، و ا د المكافأ  كلما  وافر شرطها، )قانون  يظيم الاامعام 

272.) 

 :صندوق التكافل االجتماعي    

 يه ف صي وق التكافب االجتماعي بالكلية إل :

 ب. حقيق الضمان االجتماعي بصوئه المختلفة مل  أميل وئعاية اجتماعية للطالـ 

 الخ مام وبأسعائ ئمزية.يكفب لكب طالب االستفاد  مل هذه  المساهمة في  يفيذ الخ مام الطالبية وبماـ 

العمب عل  حب المشكالم و خطي العواةق الت   واجه الطالب و حوت بييهم وبيل االستمرائ الهادىء في ـ 

 دئاستهم بسبب عاز دخولهم المالية.

 :صندوقكيفية الحصول على اإلعانة من ال

 التق م لرعاية الطالب بالكلية لسحب استمائ  للحصوت عل  المساع  .ـ 

  ستوفي البيانام األولية و عتم  مل شئون الطالب بالكلية.ـ 

 استيفاء المستي ام المطلوبة مل الاهام المختصة.ـ 

ح ي  م ي استحقاق  ق يم االستمائ  مرفق بها المستي ام المطلوبة لرعاية الطالب لفحصها ومراجعتها و ـ 

 الطالب لإلعانة ونوعيتها.

يتم عرض جميع الطلبام عل  مالس إدائ  الصي وق إلقرائ نوع ومبلغ المساع   في ح ود االعتمادام ـ 

 المتاحة.

 ويشترط لصرف أي نوع من أنواع المساعدات للطالب ما يلي:

 أن يكون الطالب نظامياً مقي اً بأح  أقسام ال ئاسة بها.ـ 

 يكون الطالب مصري الايسية.أن ـ 

أن يكون الطالب مستا اً في فرقته ما لم يري مالس اإلدائ  أن  روفه االجتماعية  برئ صرف المساع   ـ 

 له.

 بالصي وق.أديبية جامعية  تعائض مع الخ مام أال يكون ق  ص ئم ض ه قرائام  ـ 

 رئه مالس اإلدائ .أال يزي  متوسط نصيب الفرد في أسر  الطالب عل الح  الذي يقـ 

ال ياوز أن يستفي  الطالب الواح  بأكثر مل نوع مل أنواع المساع ام إال في ح ود الح  األقص  لقيمة ـ 

 المساع ام الذي يح ده مالس اإلدائ .

 ـ العقوبام التأديبية للطلبة.

 ـ المخالفام التأديبية.

 قالي  الاامعية وعلي األخص:ـ يعتبر مخالفة  أديبية كب إخالت بالقوانيل واللواةح والت

 ـ األعمات المخلة بيظام الكلية أو الميشآم الاامعية.

ـ  عطيب ادئاسة أو التحريض عليها أو االمتياع الم بر عل حضوئ ال ئوس والمحاضرام واألعمات 

 الاامعية األخري التي  قضي اللواةح بالموا بة عليها.

 بحسل السير والسلوك داخب الاامعة أو خائجها.ـ كب فعب يتيافي مع الشرف والكرامة أو مخب 

 ـ كب إخالت بيظام االمتحان، أو اله وء الالزم له، وكب غش في امتحان أو الشروع فيه.
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 ـ كب إ الف للميشام واألجهز  أو المواد أو الكتب الاامعية أو  ب ي ها.

 ق مل السلطام الاامعية المختصة.ـ كب  يظيم للاامعام داخب الاامعة أو االشتراك فيها ب ون  رخيص ساب

ـ  وزيع اليشرام أو إص ائ جراة  حاةط بأي صوئ  بالكليام أو جمع  وقيعام ب ون  رخيص سابق مل 

 السلطام الاامعية المختصة.

 داخب المباني الاامعية أو االشتراك في مظاهرام مخالفة لليظام العام أو اآلداب.ـ االعتصام 

متحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة  لبس يخرجه العمي  أو مل ييوب عيه ـ كب طالب ير كب غشا في ا

مل لاية االمتحان ويحات إلي مالس التأديب أما في األحوات األخري فيبطب االمتحان بقرائ مل مالس 

 الكلية أو مالس التأديب ويتر ب عليه بطالن ال ئجة العلمية إذا كانت ق  ميحت للطالب قبب كشف الغش.

أ العقوبام التأديبية بالتيبيه شفاهة أو كتابة و يتهي بالفصب اليهاةي مل جامعام الامهوئية مروئا بثالثة ـ  ب 

 عشر عقوبة  أديبية يختص عمي  الكلية بتطبيق الثماني األولي ميها.

ب ـ ال  حسب سيوام فصب الطالب فصال مؤقتا أو وقف القي  مل فرص الرسوب وبع  انتهاةها يعاد قي  الطال

لسية  885بالحالة التي كان عليها قبب الحكم عليه بالفصب المؤقت أو وقف قي ه، )قرائ ئةيس الاامعة ئقم 

1986) 

 

 سنوات القيد

ال ياوز للطالب أن يبق  بالفرقة أكثر مل سيتيل ، و ياوز لمالس الكليرة التررخيص للطرالب الرذيل قضروا  -

ئج في السية التالية في المقرئام التي ئسبوا فيها ، وذلك فيما بفرقهم سيتيل في التق م إل  االمتحان مل الخا

 ع ا طالب الفرقة اإلع ادية والفرقة األول  في الكليام التي ليس بها فرقة إع ادية . 

ياوز لمالس الكلية عالو  عل  ما  ق م  رخيص لطالب الفرقة قبب اليهاةية واليهاةيرة بفرصرتيل إضرافيتيل  -

ن مل الخائج ، و اليسبة إل  الكليام التي  كون م   ال ئاسة بها خمس سريوام علر  األقرب للتق م إل  االمتحا

يعامب طالب الفرقة  الثانية بكليام التي بها فرقة إع ادية وكذلك طالب الفرقرة الثالثرة بكليرام التري لريس بهرا 

ا ال يزيرر  علرر  نصررف عرر د فرقررة إع اديررة معاملررة الفرقررة قبررب اليهاةيررة وإذا ئسررب طالررب الفرقررة اليهاةيررة فيمرر

مقرئام هذه الفرقة أو في المقرئ الواح  في الكليام التي ي ئس بها مقررئ واحر  فري السرية اليهاةيرة . وذلرك 

 ئخص له في االمتحان حت  يتم نااحه . –بصرف اليظر عل المقرئام المتخلفة مل فرق سابقة 

كليرة فرال يحسرب غيابره ئسروبا بشررط إال يزير  وإذا  خلف الطالب عل االمتحان بعذئ قهري يقبله مالس ال -

التخلف عل فرصتيل متتاليتيل أو متفرقتيل خالت سييل ال ئاسة بالكلية وياوز في حالة الضروئ  بقرائ مل 

 .س الاامعة ميح فرصة ثالثة للطالبمال

مرل الالةحرة  80يعتبر الطالب المتغيب عل االمتحان بغير عذئ مقبوت ئاسبا بتقر ير ضرعيف جر ا، )المراد   -

 التيفيذية لقانون  يظيم الاامعام(.
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 فرص القيد

 

 من الخارج باق لإلعادة مستجد الفرقة

 يفصب 1 1 اإلع ادية

 يفصب 1 1 األول 

 1 1 1 األول  لكلية بها فرقة إع ادية

 1 1 1 الثانية

 3 1 1 الثانية لكلية بها فرقة إع ادية

 3 1 1 الثالثة

و حسب مواد  3 1 1 الرابعة

 الرسوب

 

 التقدم إلى االمتحان من الخارج

 

 المستندات واألوراق المطلوبة :

 صوئ   مستي  إثبام شخصية  الطالب مع  ق يم األصب لالطالع ـ 1

 العقوبات التأديبية للطلبة

 المخالفات التأديبية :

 ية وعلي األخص :يعتبر مخالفة  أديبية كب إخالت بالقوانيل واللواةح والتقالي  الاامعـ 

 األعمات المخلة بيظام الكلية أو الميشام الاامعية ـ 1

 عطيب ال ئاسة أو التحرريض عليهرا أو االمتيراع المر بر عرل حضروئ  الر ئوس والمحاضررام واألعمرات ـ 2

 الاامعية األخرى التي  قضي اللواةح بالموا بة عليها .

 السير والسلوك داخب الاامعة أو خائجها .كب فعب يتيافي مع الشرف والكرامة أو مخب بحسل ـ 3

 كب إخالت بيظام االمتحان ، أو اله وء الالزم له، وكب غش في امتحان أو الشروع فيه .ـ 4

 كب إ الف للميشام واألجهز  أو المواد أو الكتب الاامعية أو  ب ي ها .ـ 5

بق مررل السررلطام الاامعيررة كررب  يظرريم للاامعررام داخررب الاامعررة أو االشررتراك فيهررا برر ون  رررخيص سرراـرر 6

 المختصة .

 وزيع اليشرام أو إص ائ جراة  حاةط بأي صوئ  بالكيرام أو جمرع  وقيعرام بر ون  ررخيص سرابق مرل ـ 7

 السلطام الاامعية المختصة .

 .م مخالفة لليظام العام أو اآلداباالعتصام داخب المباني الاامعية أو االشتراك في مظاهراـ 8

 (124الالةحة التيفيذية ماد  ئقم  –م )قانون  يظيم الاامعا

يخرجه العمي  أو مل ييروب عيره  يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبسكب طالب ـ 

مل لاية االمتحان ويحات إلي مالرس التأديرب أمرا فري األحروات األخررى فيبطرب االمتحران بقررائ مرل مالرس 

 .انت ق  ميحت للطالب قبب كشف الغشن ال ئجة العلمية إذا كالكلية أو مالس التأديب ويتر ب عليه بطال

 (125الالةحة التيفيذية ماد  ئقم  –)قانون  يظيم الاامعام 
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 ب أ العقوبام التأديبية بالتيبيه شفاهة أو كتابة و يتهي بالفصب اليهاةي مل جامعام الامهوئية مروئا بثالثة ـ 

 ق الثمان األول  ميها . عشر عقوبة  أديبية يختص عمي  الكلية بتطبي

 (126الالةحة التيفيذية ماد  ئقم  –)قانون  يظيم الاامعام 

ال  حسب سيوام فصب الطالب فصال مؤقتا او وقف القي  مل فرص الرسوب وبع  انتهاةها يعاد قي  الطالب ـ 

لسرية  885معة ئقرم ) قرائ ئةيس الاا، بالحالة التي كان عليها قبب الحكم عليه بالفصب المؤقت أو وقف قي ه

1986 .) 

 

 بعض الضوابط والقواعد المهمة لحسن سير أعمال االمتحانات

 مع عدم اإلخالل بما جاء بقانون تنظيم الجامعات وكذلك بقرارات مجلس الجامعة

 

 

 :جداول االمتحانات  

ي ياب االلتزام بها في يح د مالس الاامعة ميعاد ب ء ونهاية االمتحانام التحريرية والشفهية والعملية والتـ 

 جميع الكليام و حت أي  روف .

يتم إعالن مقترح ج اوت االمتحانام للطالب لم   أسبوع لتلقي ئغبام الطالب ثم اعالن الا اوت المعتمر   ـ 

 للطالب داخب الكلية قبب االمتحانام بوقت كاف.

 .وح   وساةب اليقب ،معيالطالب المركزية، الحرس الاا رسب نسخ مل الا اوت المعتم   لشئون ـ 

 ال يتم امتحان الطالب أكثر مل امتحان واح  في اليوم ، وال يمتحل في يوميل متعاقبيل .ـ 

 ضروئ  ب ء االمتحانام في الزمان والمكان المح د مسبقا با وت االمتحانام المعلية للطالب .ـ 

 االعتذار عن عدم دخول االمتحان :   

م دخروت االمتحانرام قبرب بر ء االمتحانرام أو فر  أثياةهرا )قررائ مالرس  الاامعرة  قبب االعترذائ عرل عر       

 (24/9/1996بتائيخ 

  :ألسباب مرضية -أ

اذا  خلف الطالب عل دخوت االمتحان بعذئ قهرى يقبله مالس الكلية فال يحسب الغياب ئسوبا بشرط اال ـ 1

ال ئاسرة بالكليرة  وياروز فر  حالرة الضرروئ  يزي  التخلف عل فرصرتيل متتراليتيل أ، متفررقتيل خرالت سرييل 

 ( 80م قاد  ئمم الالةحة التيفيذية )قانون  يظيم الاامعا  .س الاامعة ميح فرصة ثالثة للطالببقرائ مل مال

ال  عق  لاان االمتحانام للطالب المرض  خائج الكليام ع ا المرض  بالمستشف  الاامع  وذلك لحراالم ـ 

لة والكسوئ والوضع وباليسبة للطالب المتحفظ عليهم ألسباب اميية فتعق  لهم لاران العمليام الاراحية العاج

 ( 24/12/1996)قرائ مالس الاامعة بالتمرير بتائيخ  .خاصة بع   اميعهم  بسال المييا العموم 

لعام ياوز قبوت االعذائ المرضية الت   رد للكلية مل خائج الامهوئية لالعتذائ عل دخوت امتحان نهاية اـ 

 بشرط اعتمادها مل القيصلية المصرية المختصة ووئودها قبب او أثياء االمتحان 

ع م السماح ب خوت االمتحان للطالب الذيل  زي  نسبة غيابهم عل اليسبة المقرئ  براللواةح ال اخليرة للكليرام ـ 

 فإذا كان الغياب بعذئ مقبوت فال  عتبر سية ئسوب .
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 لطالب على النحو التالى :تقدم الشهادات المرضية ل  

 ال يعت  بأى شهادام طبية مل أطباء خصوصييل 

 قوم المستشف  الاامعي بمعايية الحاالم المرضرية و قريرر هللا بشرهادام طبيرة معتمر   مرل المستشرف  او ـ 1

 مل القومسيون الطب  العام 

 سيوام ال ئاسة مقابب جييهان  قوم الكليام بعمب بطاقة صحية لكب طالب لمتابعة حالته الصحية طوات ـ 2

  ألسباب أخرى : ـب 

وافق المالس عل  اعتبائ غياب الطالب المعتقليل سياسيا او المحبوسيل عل  ذمة قضايا أو الذيل يقومرون  -

بتيفيذ عقوبة جياةية ف  مقر التحفظ او االعتقات او الحبس غيابيا عل االمتحان بعذئ مقبروت فر  ضروء احكرام 

 -لالةحة التيفيذية لقانون  يظيم الاامعام وذللك للمبرئام التالية :مل ا 80الماد  

 عذئ امكانية اجرراء امتحانرام لهرم فر  مقرائهم التر   متر  مرل الروادى الا ير  جيوبرا الر  وادى اليطررون ـ 1

 شماال 

االزمرة  عذئ  وفير االماكل المتاحة لحفظ االمتحانرام والكيترروالم فر  هرذ  المواقرع و روفير الحراسرام ـ 2

 لهذ  االماكل . 

% لعر د السراعام وعلر  ان  قروم الاامعرة  75غياب هؤالء الطالب وع م استيفاء نسبة الحضوئ بيسربة  ـ3

بعق  امتحانام لهم ف  المواعي  المقررئ  باالةحرة بكرب كليرة حرات االفرراج عريهم ئعايرة لهرم اعتبرائا مرل دوئ 

 .27/12/1994) قرائ مالس الاامعة بتائيخ 1995يياير 

 تقديم االلتمسات لمراجعة نتيجة مادة:   

 .100جييها بقيمة  50( طابع فئة 2ـ شراء ع د )

 ـ  ق يم طلب موقع بخط الي  إلي مكتب شئون الطالب بالكلية ملصق عليه الطوابع.

 ( يوما مل إعالن اليتياة.15ـ يتم هذا في موع  غايته )

س وذلك عرل طريرق لايرة االلتماسرام بالكليرة وذلرك بتصروير ـ بع  أسبوع مل  ق يم الطلب يتم فحص االلتما

 وئقة اإلجابة وعرضها علي الطالبة للتأك  مل دئجا ها في االمتحان التحريري اليهاةي.

 ( جيية للطالبة مع  صحيح اليتياة.50ـ إذا ثبت للطالبة أن لها دئجة أو أكثر يتم إئجاع قيمة )

 

 الخريجون

 :ة والموقتةاستخراج الشهادات األصلي  

 ستخرج الشهادام مل خالت وح   الخريايل بالكلية مل الساالم إلثبام الحصوت عل  ال ئجة العلمية او ـ 

ال بلوم او الثبام بيان المقرئام ال ئاسية الت   مت دئاستها للحصوت عل  ال ئجة او ال بلوم . وذللك بع  

 ستخرج بياء عل  طلب الطالب مل واقع الساالم  استيفاء ئسوم ال مغة المقرئ  باليسبة للشهادام الت 

الالةحة  –الثبام  البيانام الخاصة بالحالة ال ئاسية واوجة اليشاط األخرى، ) قانون  يظيم الاامعام 

 (65التيفيذية ماد  ئقم 

 المستندات واألوراق المطلوبة الستخراج الشهادات الماقتة:   

  ق يم األصب لالطالع . صوئ  مستي  إثبام شخصية الطالب مع ـ 1
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 إيصات س اد المبالغ المستحقة عل  الشهادام المطلوبة  -2

 اخالء طرف مل الكلية أو الاامعة ـ 3

 

 تعليمات عامــة

 

 أوال :تعليمات االلتحاق بالمدينة الجامعية:  

لمييرا و قر يم طلرب يتق م الطالب الق ام  الراغبون في اإلقامة بالم يية الاامعية مرل خرالت موقرع جامعرة اـ 1

 اإلقامة خالت شهري يوليو وأغسطس مل كب عام.

 يكتب االسم ئباعيا ويتم استيفاء جميع اليماذج بخط واضح وكذلك األختام.ـ 2

 يقبب الطالب الميقولون للفرق واألعل  بتق ير جي  علي األقب -3

 ية ال يقبب الطالب المفصوت أو الميتسب أو الذي وقع عليه عقوبام  أديب -4

يتقرر م الطررالب المسررتا ون الررراغبيل باإلقامررة بالم ييررة الاامعيررة فرري موعرر  أقصرراه أسرربوعيل مررل  ررائيخ  - 5

 إعالن نتياة مكتب التيسيق في كب مرحلة.

يتم س اد ئسوم اإلقامة علي قسطيل القسرط األوت فري ب ايرة الفصرب ال ئاسري األوت ولمر   خمسرة شرهوئ  -6

 ال ئاسي الثاني. والقسط الثاني في ب اية الفصب

 يسقط حق الطالب في التسكيل خالت خمسة عشر يوما مل ب ء التسكيل طبقا للا وت المعلل. -7

 :خاصة باإلقامة بالمدينة الجامعية: تعليمات ثانيا   

 يتم اال صات  لفونيا بالطالب بع  الساعة الثانية  هرا علي أن ال يكون اال صات مل داخب المييا .ـ 1

إقامة الطالب ميتهية مل الم يية الاامعية إذا  غيب لم   ثالثيل يوما متصلة أو ميفصلة دون إخطائ يعتبر  -2

 إدائ  الم يية أو  ق يم غير سابق أو مبرئ وال يحق له العود  ألي سبب مل األسباب.

ظافرة للمسئوليل في الم يية الحق فري المرروئ علري حاررام اليروم لالطمئيران علري الطرالب مرل حيرث الي -3

 واليظام .

 ال يسمح للطالب بالظهوئ في الشرفام أو خائج المبيي بمالبس غير الةقة مع مراعا  مظهره العام. -4

علي الطالب مراعا  ع م إحضائ مصوغام أو مبالغ نق ية كبيرر  واالحتفرا  بهرا بحار ره والم ييرة غيرر  -5

 مسئولة علي الممتلكام الشخصية للطالب.

الم الكهرباةيررة الخاصررة باإلضرراء  مررع مراعررا  عرر م اسررتعمات السررخان واألجهررز  مميرروع العبررث برراآل -6

 الكهرباةية داخب الحار  أو خائجها إال في األماكل المخصصة لذلك.

 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول علي الخدمة

المواطييل م في شان  بسيط إجراءام حصوت 1998لسية  4248وفقا لقرائ ئةيس مالس الوزئاء ئقم      

 علي الخ مام الاماهيرية وميها خ مة طلب اإلقامة بالم يية الاامعية للعام الاامعي .

م كثمرر  للتعراون بريل وزائ ري 1/9/2001 لتزم الاامعة بتق يم الخ مة وفقا للوائد بهذا اليموذج بترائيخ      

واألوئاق والمبرالغ المطلوبرة للحصروت  التيمية اإلدائية والتعليم العالي )جامعة المييرا (مرل  ح ير  للمسرتي ام

علي الخ مة والتوقيتام الزميية المح د  الناازها او اإلعالن عل ئأيهرا فري الطلرب المقر م للحصروت عليره ، 

 وأي مخالفة لذلك يتر ب عليها المسئولية وذلك علي اليحو التالي :
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 المستندات واألوراق المطلوبة : -:أوال   

 شخصية للطالب .أي مستي  يثبت الـ 

إيصات  سليم المظروف )المتضمل باليسبة للطلبة عليمام خاصة باإلقامة، بيانام خاصة بالطالب ، بطاقة ـ 

 عائف بالطالب ،وباليسبة للطالبام باإلضافة إل  ما سبق  صريح زيائ  للطالبة ،  عه  بالموافقة او ع م 

 الموافقة علي االشتراك باألنشطة في الكلية (

 المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : -انيا:ث   

 )خمسة عشر جييها قيمة مظروف طلب االلتحاق بالم يية ودامغام ( وهي :

قرروش ئسرم  يميرة مروائد (   10قرش ضريبة نوعية +  90جييه علي اإلقرائ الوائد بص ئ اليموذج ) 1ـ 

 الخاص بطلب االلتحاق بالم يية )طلبة ، طالبام (

 قروش ئسم  يمية موائد( 10قرش ضريبة نوعية+ 90ريح الزيائ  للطالبة )جييه لتص 1ـ 

قرروش ئسرم  10قررش ضرريبة نوعيرة + 90جييه  عه  بالموافقة علي اشتراك الطالبة باألنشطة بالكلية )1ـ 

  يمية موائد(

 التوقيتات المحددة النجاز الخدمة : -:ثالثا   

 ت األسبوع الثاني مل شهر سبتمبر علل نتياة االلتحاق بالم ن الاامعية خال -

في حالة ع م الحصوت علي الخ مة في التوقيت المح د أو طلب مستي ام أو مبالغ إضافية يمكيك اال صات  -

 -بأح ي الاهام التالية :

 (086)538488   -(   086)361443الاامعة           م: 

  02/ 2902728هيئة الرقابة اإلدائية : المركز الرةيسي بالقاهر   م: 

 (           086)343090 –( 086)343088مكتب الرقابة اإلدائية بالمحافظة م: 

  :القواعد الحاكمة إلجراءات طلب االستفادة بالرعاية الطبية  

م فرري شرران  بسرريط إجررراءام حصرروت 1998لسررية  4248وفقررا لقرررائ ئةرريس مالررس الرروزئاء ئقررم       

 وميها خ مة طلب االستفاد  بالرعاية الطبية باامعة المييا .  المواطييل علي الخ مام الاماهيرية

م 1/9/2000 لتزم كليام الاامعة بتق يم الخ مة وفقا للوائد بهذه اللوحرام االئشرادية الصرادئ  بترائيخ       

وئاق كثمر  للتعاون بيل وزائ ي التيمية االدائية والتعليم العرالي )جامعرة المييرا ( مرل  ح ير  للمسرتي ام واال

والمبالغ المطلوبرة للحصروت علري الخ مرة والتوقيترام الزمييرة المحر د  الناازهرا ، واي مخالفرة لرذلك  ر رب 

 -المسئولية وذلك علي اليحو التالي:

 المستندات واالوراق المطلوبة : -اوال:   

العام ال ئاسي  كائنيه الكلية او ايصات س اد المصروفام الاامعية شاملة ئسم الخ مام الطبية عل      

 الحالي .

 المبالغ المقررة للحصول علي الخدمة : -ثانيا :   

ال يتم  حصيب اية مبالغ عي  الق م  للحصوت عل  الخ مة اكتفاء بما سبق س اده كرسم للخ مام الطبية       

 عي  س اد المصروفام .

 التوقيتات المحددة النجاز الخدمة : -ثالثا:   

 عاية الطبية فوئ التق م بها .يتم  ق يم خ مة الر
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 قواعد مهمة :   

ال ياوز للطالب أن يبق  بالفرقة سيتيل ،وياوز لمالس الكلية الترخيص للطالب الذيل قضوا بفرقتهم  -

سيتيل في التق م إل  االمتحان مل الخائج في السية التالية في المقرئام التي ئسبوا فيها ، وذلك فيا ع ا 

  .طالب الفرقة األول

إذا  خلف الطالب عل دخوت االمتحان بعذئ قهري يقبله مالس الكلية فال يحسب غيابة ئسوبا بشرط أال  ـ

يزي  التخلف عل فرصتيل متتاليتيل أو متفرقتيل خالت سييل ال ئاسة بالكلية وياوز في حالة الضروئ  

 بقرائ مل مالس الاامعة ميح فرصة ثالثة للطالب.

 عل االمتحان بغير عذئ مقبوت ئاسبا بتق ير ضعيف ج ا يعتبر الطالب المتغيب  -

يتم  وقيع الكشف الطبي علري طرالب الاامعرة الار د براإلدائ  العامرة للخر مام الطبيرة أو الوحر   العالجيرة  -

في حالة  خلف الطالب عل المواعي  المح د  و ذلك وفقاً لا وت زميي يوضع بمعرفة اإلدائ  العامرة   بالكلية

 ليم والطالب .لشئون التع

بع  االنتهاء مل إجراء الكشف الطبي يتم دفع الرسوم ال ئاسية في خزيية الكلية و بع  الس اد يرتم اسرتخراج ـ 

 البطاقة الاامعية . 

في حالة فق ان البطاقة الاامعية يتوجه الطالب لحرس الكلية لتحريرر محضرر بالفقر  السرتخراج بطاقرة بر ت ـ 

 . فاق  مل شئون طالب الكلية

 : الكتاب الجامعي   

يتم  سليم الكتاب الاامعي مل مقرر فررع جهراز الكتراب وفقراً للريظم  المعمروت بهرا مرل قبرب مالرس الاامعرة و 

  .اامعامالمالس األعل  لل

 أنشطة وخدمات  تقدمها شئون ورعاية الطالب 

 من أنشطة رعاية الشباب

 النشـــــــــاط فروع النشـــــــــاطال

 -ألعرراب قرروي-  اسرركواش - رريس ملعررب -طرراةر  -يرر  -سررلة -كررر  القرر م

 لياقة ب نية–ئفع أثقات  -مصائعة

 األلعاب

مسابقام  –مسابقام فيية  -خ مة عامة –نشاط ثقافي  –نشاط كشافي 

  قييم السلوك و الروح –دييية 

نشاط الاوالة و 

 الخ مة العامة

 –يرررة طالبرررة مثال –أيرررام اجتماعيرررة  –ئحرررالم  –نررر وام  –أبحررراث 

 دوئام طوائئ و إسعافام أولية –شطرنج 

اليشاط االجتماعي و 

 الرحالم

مسررابقام -  معررائض فييررة –مسررابقام ثقافيررة  – شرركيب أسررر الكليررة 

 ئياضية

 نشاط األسر

 

 مثيرب  -كروئات –موسريق   –بوسرتر  – صروير فو روغرافي  –نحرت 

 ابتكائام –أشغات ي وية  -صامت

 اليشاط الفيي

 اليشاط الثقاف  ال وئي العلمي–الكمبيو ر  –االبتكائام  –الحاةط  مسابقام ماالم

 نادي العلوم ال وئي العلمي–الكمبيو ر  –االبتكائام  –مسابقام ماالم الحاةط 
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 بالكلية الطالبية األسر

    

  :الطالبية األسر تعريف   

       

 في ممثلة البعض بعضهم الطالب بيل التعاون حئو  ؤك  الطالب بإ حاد األسر للاية  ابعة  يظيمام هي     

 -الفيية – الثقافية – االجتماعية) األنشطة لكافة ممائستهم في ئاة هم حوت الطالب مل ماموعة التفاف

 . طيبة عالقام مل يحمله ما بكب األسرى التامع خالت مل ذلك(  الرياضية

    

 :واختصاصها الطالبية األسر أهداف   

  

  الطالب إ حاد أه اف  حقيق إل  سراأل  سع  -1

  بييهم الروابط و وثيق الطالب بيل السلمية الاماعية الروح بث -2

  مهائا هم وق ئا هم الطالب مواهب اكتشاف -3

 (    الفيية -الكشفية – االجتماعية – الثقافية – الرياضية) األنشطة و شايع نشر -4

 .ماتمعهم خ مة في ميهم اإلفاد  و الطالب طاقام إبرازـ 5

 

 :واألعضاء باألسر العضوية شروط   
 

 . اال حاد لرسوم المس ديل و بها المقي يل الميضميل الليسانس – كالبكالوئيوس لمرحلة الكلية طالب ـ1

  سيوياً  ويا د( سبتمبر حت  أكتوبر)مل  ب أ كاملة جامعية سية العضوية م    -2

 بالكليام عضوا( 20) و اليظرية بالكليام  عضوا( 50) ر باألس األعضاء ع د يتااوز أال يفضب  -3

    عضواً ( 20) عل األدن  الح  يقب وال العملية

 :األسر  كويل كيفية

 أن ياب و. الكلية عمي  ثم اال حاد مالس مل اعتمادها ويتم بالكلية األسر لاية بموافقة األسر   كويل يتم   

 :  يلي ما األسرة ملف يضم

  األسر  ئاة  موافقة( 2                                   األسر  اسم( 1

  بالكامب األعضاء أسماء( 4                    األسر   كويل مل اله ف(3 

 .باألسر  الخاصة اليشاط خطة( 6   االنتخابام قبب المؤقت اإلدائ  مالس( 5
 

 شروط عامـــة:   

 يجب مراعاة ما يلي عند تكوين األسرة:   

 (   يتق م كب طالب بيفسه لالنضمام لألسر . 1

( ياب أن  ضرم األسرر  طلبرة و طالبرام بر ون  مييرز عرقر  أو جيسر  أو جغرافر  أو ديير  ... وذلرك مرل 2

 مختلف الفرق ال ئاسية و أن يقتصر عل  طالب الكلية المساليل بها. 

 بع  شهريل مل ب اية ال ئاسة. (   يب أ  كويل األسر مع ب اية العام الاامعي و ييتهي التكويل 3

 (   ال ياوز ئياد  عضو هيئة الت ئيس ألكثر مل أسر 4

 (  يكون ئاة  األسر  )أو مل ييوب عيه (مسئوال مسئولية كاملة عل جميع أنشطة األسر .5

 جدير بالذكر أن الكلية بها اآلن أسرتان هما :   

 أسر  اليهضة وئاة ها التربوى  د/ حسل الهاان – 1

 .أسر  المستقبب وئاة ها التربوى أ.م.د/ ناصر غبيش -2
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 بيان أهم أرقام مكاتب الخدمة والتليفونات الداخلية بالكلية

 ()األقسام اإلدارية بالكلية
        

ا علر  علر  كليرة ئيراض األطفرات التعامرب مرع إدائام الكليرة وخر ما ه حت  يتيسر للطالبام والمترردديل     

 : 464وــــــــــــ  463المختلفة عل  اليحو التالي ، علما بأن الرقم ال اخل  لسويتش الكلية  األدوائ

 البيــــــــــان رقم التليفون رقم القاعة

 ال و ئ األوت  )األئضـــي(

 .مكتب د. سهير عب  الحمي  عثمان 164 101

 قاعة   ئيس  ------ 102

 سقاعة   ئي ------ 103

 مخزن أدوام الفيون  ------ 104

 معمب فيون أطفات ------- 105

 مكتب أمل الكلية  160 106

 أوفيس ------- 107

 قاعة   ئيس ------- 108

 قاعة الحاسب اآللي ------- 109

 قاعة أنشطة ------- 110

 مخازن الكلية 157 111

 سويتش الكلية  0 112

 ال وئ الثــــــــــاني

 ( 1)م ئج   ------- 201

 سكر ائية العمي   179 202

 .مكتب عمي  الكلية 101 203

 مالس الكلية  ------ 204

مكترررب وكيرررب الكليرررة لشرررئون خ مرررة البيئرررة و يميرررة  113 205

 الماتمع

مكتررررب وكيررررب الكليررررة لشررررئون ال ئاسررررام العليررررا  114 206

 والبحوث

 لطالبالتعليم وا مكتب وكيب الكلية لشئون 115 207
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 البيــــــــــان رقم التليفون رقم القاعة

 مكتب ئةيس قسم العلوم التربوية 175 208

 خزيية الكلية 150 209

 أوفيس ------- 210

 وح   الخريايل    156 211

 العالقام العامة   153 212

 البوابة االلكترونية 115 213

 الصيانة 111 214

  MISالـ وح    115 215

216 148 

154 

شررئون هيئررة  العالقررام الثقافيررة،  العليررا ال ئاسررام

 .الت ئيس

 مساب الكلية  155 217

 ئعاية الطالب   ------ 218

 االستحقاقام -شئون العامليل    151 219

 أميل الكلية   112 220

 ال وئ الثــــــــالث

 2م ئج  ------- 301

 قاعة   ئيس ------- 302

 قاعة   ئيس ------- 303

 قاعة   ئيس ------- 304

 كواليس  ------- 305

 مسرح  ------- 306

 مخزن ئعاية طالب ------- 307

 أوفيس ------- 308

 معمب موسيقي 144 309

 معمب موسيقي ------- 310

 مكتب دكتوئ  / ميي أحم  عب  الميعم  ------ 311

مكتررب دكترروئ  / حيرران محمرر  صررفوم +د.ناررالء  127 312

 أميل



 94 

 البيــــــــــان رقم التليفون رقم القاعة

 معمب  كيولوجيا طفولة ------- 313

 معمب   ئيس مصغر ------- 314

 معمب   ئيس مصغر ------- 315

 معمب   ئيس مصغر ------- 316

 معمب   ئيس مصغر 141 317

 مكتب دكتوئ  / سلم  حم ي غرابة 142 318

 ال وئ الرابـــــــــع

 3م ئج ------- 401

 معمب علم نفس ------- 402

 معمب علم نفس ------- 403

 معمب علم نفس ------- 404

 قاعة دئس  ------- 405

 قاعة دئس  ------- 406

 مخزن ------- 407

 أوفيس ------- 408

 مكتب د/أمير  حاازى + د. ئضوى جمات ال يل 130 409

 وح   ضمان الاود  واالعتماد   131 410

 المعي ام و الم ئسام المساع ام    135 411

 مكتب د/إيمان لطف  136 412

 ئةيس قسم العلوم التربوية   127 413

 مكتب / ئةيس قسم العلوم اليفسية 128 414

 مكتب أ.د/ سلوى عب  السالم + د.ابتسام سع  129 415

 مكتب أ.م.د / ناصر فؤاد علي غبيش  416

 مكتب األستاذ ال كتوئ/ نبيب السي  حسل 136 417

 مكتب/  حسل الهاان  418

 ال وئ الخامس

  4م ئج ------- 501

 قاعة   ئيس  ------- 502
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 البيــــــــــان رقم التليفون رقم القاعة

 وح    و يف الخريايل ------- 503

 قاعة مهائام ئياضية  ------- 504

 قاعة   ئيس ------- 505

 قاعة   ئيس ------- 506

 وح   إدائ  األزمام ------- 507

 أوفيس  ------- 508

 مكتب التربية العملية 123 509

 مكتب  صوير  124 510

 كيتروت ال ئاسام العليا 125 511

 كيتروت الفرقة الرابعة 126 512

 كيتروت الفرقة الثالثة 117 513

 كيتروت الفرقة الثانية  118 514

 معمب موسيقي  119 515

 معمب موسيقي 120 516

 معمب موسيقي 121 517

 كيتروت الفرقة األولي 122 518
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