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وثيقة تتضمن السمات املميزة والتنافسية للكلية 
  جامعة المنيا–كمية رياض األطفال  :   االسم 

        317  رقم جميوري                       بقرار2009       عام :اإلوشاء تاسيخ
 ماىر جابر محمد/ األستاذ الدكتور  / رالدكتو األستاذ عيد  في

 :   انكهيت مساحت
 عن فييا األسبقية ليا تعد والتي التنافسية السمات من بالكثير رياض األطفال كمية تتميز

: السمات  ىذه وتشمل العربية مصر جميورية داخل رياض األطفال كميات معظم
 :ة انمتميز انتعهيميت انبشامج: أوال 

 برنامج لمرحمة البكالوريوس .1

.  برامج في مرحمة الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة 4 .2
 : انمتميزة   انتذسيبيت األوشطت: ثاويا 

:  في دورات بإعداد  قامتالمتميز لمكمية لممستوى نظراً 
  ( موديوالت 9 ) عمى المسار األساسي بالتدري .1

 .البحث في قواعد البيانات  (  endhote )دورات في  .2

  (  spss )دورات في برنامج  .3

 .دورات في التخاطب  .4

دورات لمعممات رياض األطفال في المنيج الجديد ضمن مشروع تحسين التعميم في مرحمة  .5
 .الطفولة المبكرة 

برنامج تدريبي لميسرات الجمعيات األىمية ضمن مشروع تحسين التعميم في مرحمة الطفولة  .6
 .المبكرة 

 .برنامج تدريبي خاص بالسادة المعنيين برياض األطفال  .7

 .الذاتوية / برامج تدريبية حول التوحد  .8

 
 

انمتميزة  انبحثيت انمششوعاث: ثانثا 
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 والتنافسية المشروعات من مشروع  ( 4 )  عمي بالكمية التدريس ىيئة أعضاء حصول تم

 .  ألف جنيو 200000يقدر بما وذلك بيم العمل جاري
اكتشاف المواىب واإلبداعات لدى طالبات أسرة بنات النيل بكمية رياض األطفال :المشروع  عنوان .1

 أميرة عباس عبد الرازق. د  : الرئيسي الباحث

  ألف جنيو50 :التمويل حجم

  (المرحمة الثالثة  )وحدة إدارة مشروعة تطوير التعميم العالي : التمويل  جية 
 

 .وحدة المياقة البدنية لطالبات ومعممات رياض األطفال بجامعة المنيا :المشروع  عنوان .2
 غادة فرغل جابر. د  : الرئيسي الباحث

  ألف جنيو50 :التمويل حجم

  (المرحمة الثالثة  )وحدة إدارة مشروعة تطوير التعميم العالي : التمويل  جية 
 

إنتاج الوسائل التعميمية الفنية لطفل الروضة :المشروع  عنوان .3
 حسن محمود حسن اليجان. د  : الرئيسي الباحث

  ألف جنيو50 :التمويل حجم

  (المرحمة الثالثة  )وحدة إدارة مشروعة تطوير التعميم العالي : التمويل  جية 
 

: انتميز روو انطالب: سابعا 

تم الحصول عمى المركز األول في نشاط كرة الطائرة عمى مستوى الجامعة  لمعام الجامعي  .1
  ( .8عدد الطالبات المشاركات   )  2013/2014

تم الحصول عمى المستوى األول في نشاط الجوالة عمى مستوى الجامعة لمعام الجامعي  .2
  ( .10عدد الطالبات المشاركات  )  2013/2014

 
 

 . الجامعة لكرة اليد بمن الطالبات في منتخ ( 2 )مشاركة عدد  .3
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تم الحصول عمى المستوى األول عمى مستوى الجامعة في نشاطي الجوالة والخدمة العامة  .4
  ( .10عدد الطالبات المشاركات  ) 2012/2013لمعام الجامعي 

من السيد رئيس الجميورية  نوط  (لبنى ماىر حممي محمد  )منح إحدى خريجات الكمية  .5
 . 2014 سبتمبر 28االمتياز من الدرجة الثانية تقديرا ألدائيا وجيدىا المميز في 

: انذونيت  االتفاقياث:خامسا 

.المممكة العربية السعودية / الرياض / مذكرة تفاىم بين الكمية وكمية الشرق العربي لمدراسات العميا  .1  

دولة قطر / الدوحة / بروتوكول تعاون بين الكمية وأكاديمية األعمال الدولية لمتدريب واالستشارات  .2
 :انطفونت   في مجالانعهميت وعضويت انهجان سئاست: سادسا 

  .2011 حتى 2008عضوية المجنة العممية الدائمة لمدراسات التربوية في الطفولة المبكرة من  .1

 2015حتى 2013عضوية تحكيم  المجنة العممية الدائمة لمدراسات التربوية في الطفولة المبكرة من  .2

  .2014/2015عضوية لجنة قطاع الطفولة المبكرة لرياض األطفال بالمجمس األعمى لمجامعات حتى  .3

 . جامعة المنيا –عضوية  مجمس إدارة  جمعية التربية وثقافة الطفل بكمية رياض األطفال  .4

. عضوية الجمعية النفسية التربوية بجامعة عين شمس  .5
: نإلداسة  اإلنكتشوويت األوظمت: سابعا 

دخال اإلدارة في اإللكترونية األنظمة من العديد بتطبيق الكمية تتميز  : مثل البيانات وا 
 .برنامج الفاروق لتنمية الموارد البشرية والمورد من جامعة المنصورة  .1

 .برنامج الفارابي والخاص بضمان الجودة واالعتماد  .2

 .برنامج التعميم االلكتروني والخاص بتدريس المقررات العامة بالكمية الكترونيا  .3

 .والخاص بشئون الطالب  ( mis )برنامج  .4

 .برنامج المكتبة الرقمية  .5

 . عضو ىيئة تدريس ومعاونييم لدييم مواقع شخصية عمى شبكة المعمومات الدولية 40 .6

 
 

: مكتبت انكهيت : ثامىا 

 .وجود عدد ال بأس بو من الكتب والدراسات الخاصة بمجال تربية الطفل  .1
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يشارك العاممون بالمكتبة فى الدورات التدريبية التى تقام بمركز تطوير التعميم بالجامعة  .2
وجارى إدراج باقى العاممين لمحصول عمى ىذه الدورات بالتنسيق مع إدارة الكمية كما يشارك 

العاممون بالمكتبة فى حضور ورش العمل المقامة بمعرفة المكتبة الرقمية بمقر المكتبة المركزية 
 .بالجامعة لمتدريب عمى أعمال المكتبة الرقمية 

تشارك مكتبة الكمية فى تفعيل النظام اآللى لممكتبات الجامعية بالجامعات المصرية حيث  .3
تم تسجيل كل مقتنيات المكتبة من الكتب العربية واألجنبية عمى النظام اآللى لممكتبة الرقمية 

 .وأصبحت كل مقتنيات المكتبة متاحة عمى النظام اآللى 

حضور ورش العمل المقامة بمقر الكمية وكذلك المقامة باإلدارة العامة لممكتبات المركزية  .4
لمتدريب عمى مشروع ميكنة المكتبات الجامعية التى تم من خالليا التدريب عمى استخدام قواعد 

 . من المكتبة ن العالمية وخدمات المكتبة الرقمية لممستفيديتالبيانا

تم منح أكواد لكل السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وطالبات الكمية فى مرحمتى    .5
 والدراسات العميا  سالبكالوريو
: انمعيذاث  نتعييه انخمسيت انخطت:     تاسعا 

،  المعيدات لتعيين والموضوعية المطمقة بالشفافية يتسم ونظام ومعتمدة موثقة إجراءات بالكمية يوجد
 . األقسام احتياجات دراسة عمي بناء وضعيا تم وموثقة معمنة خمسية خطة خالل من وذلك ·

  :اإلنكتشووي انكهيت موقع: عاششا 

Kin.Minia.edu.eg          

: معامم انكهيت : حادي عشش 

 .معامل لمتدريس المصغر .1

 .معامل عمم النفس  .2

 .معمل تكنولوجيا التعميم  .3

 .معمل حاسبات  .4

 
: انطالبي  انذعم:   ثاوي عشش 

 . :ب الطال شكاوي تمقي مكتب
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 . دراسية فرقة كل عن الطالب لشكاوى منسق يوجد .1

 .الطالب  شكاوى لتمقى الكمية موقع عمى رابط يوجد .2

 . بالشكاوى  التقدم بآلية التعريف خالل من يتم .3

 . الطالب لشكاوى صناديق تخصيص تم .4

 .معيا  والتعامل الطالب شكاوى بدراسة خاص أسبوعي موعد تخصيص تم .5

 .الشكوى في البت سرعة ... الطالب تضرر عدم ضمان ... السرية :ى عل التأكيد يتم .6

 .وجود صندوق لمتكافل االجتماعي  .7

 .يوجد صندوق لرعاية الطالب  .8

 :ب لمطال اإللكتروني الفارابي نظام .9

 من لتمكنيم بالكمية الطالب جميع عمي توزيعيا تم سر وكممة مستخدم اسم طالب لكل يوجد
 : النظام خالل من يتم . النظام عمي الدخول 

 .الطالب  نتيجة  معرفة9 ـ1

 .المختمفة  والمقترحات الشكاوي   تقديم9ـ2

 .المحاضرات خالل التدريس ىيئة أعضاء أداء وتقييم التعميمية العممية يخص فيما االستبيانات   ملءـ39
 

 عميذ انكهيت انمذيش انتىفيزي نوحذة انجودة سئيس نجىت إعذاد انخطت اإلستشاتيجيت

   
 د وبيم انسيذ حسه.أ وفاء سشاد ساوي. د  د أحمذ شحاتت محمذ.أ

 

يعتمذ ،،،،،،،،،،،،،، 

د سئيس انجامعت ويابت عه مجهس .أ

انكهيت 
 


