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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

  
 

 

 إغداد
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة د/دمحم ضاحي دمحم توني -1
 مدير وحدة متابعة الخريجين ورئيس معيار الطالب والخريجين د/رييام جاد -2
 رئيس معيار الموارد المالية د/زينب أبوالصفا -3
 رئيس معيار التدريس والتعمم زكي د/نسرين عزت -4
 يار اعضاء ىيئة التدريسرئيس مع فتحي د/أسماء ممدوح -5
 رئيس معيار القيادة والحوكمة نجيب د/وائل صالح -6
 رئيس معيار البحث العممي عبدالفتاح د/أحمد عبدالكافي -7
 رئيس معيار الجياز االداري  صديق أحمد د/رجاء -8
 مدير وحدة التقويم ونظم االمتحانات د/رزق عمي أحمد -9
 ر الدراسات العميارئيس معيا د/يسرا عبدهللا -10
 رئيس معيار المعايير االكاديمية د/آالء مصطفى 11
 م/نبيل نشأت 12

 
 البوابة االلكترونية

   

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا
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 كلية الحرةية اليوغيةرؤىة 
تسعى الكمية ألن تكون ليا مكانة عممية وبحثية متميزة في المجاالت النوعية تمكنيا من  

قمي  مياالمنافسة محميا وا 

 رشالة كلية الحرةية اليوغية
تمتزم الكمية بتحقيق رؤيتيا من خالل تقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن 

 توفير خريج قادر عمى تمبية متطمبات سوق العمل

 قيم كلية الحرةية اليوغية

 التعمم المستمر  

 الحرية االكاديمية المنضبطة  

 العدالة والنزاىة 

 لعمل بروح الفريقالقيادة وا 

 والمساءلةالشفافية  
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 القياداة األكادىهية ةالكلية

 الوظيفة اإلسم م
 عميد الكمية أ.د/زينب دمحم أمين 1
 وكيل الكمية لمدراسات العميا أ.د/ مصطفى عبدالسالم عمي 2
  وكيل الكمية لخدمة المجتمع أ.د/ الحسيني صابر الخبير 3
 كمية لشئون التعميم والطالبوكيل ال لق دعبسأ.د/ دمحم عبدالخا 4
 رئيس قسم اإلعالم التربوي  أ.م.د/حنفي حيدر أمين 5
 رئيس قسم التربية الموسيقية أ.م.د/أحمد سعيد عبدالخالق 6
 رئيس قسم تكنولوجيا التعميم أ.د/زينب دمحم أمين 7
 رئيس قسم االقتصاد المنزلي أ.د/ الحسيني صابر الخبير 8
 رئيس قسم مناىج وطرق تدريس التخصصات النوعية .د/وسام مصطفى عبدالموجودأ.م 9

 مدير وحدة ضمان الجودة د/أريج سالمة عمي 10
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة د/دمحم ضاحي دمحم توني 11
 مدير وحدة التقويم ونظم االمتحانات د/رزق عمي أحمد 12
 ة أخالقيات البحث العمميمدير وحد د/أحمد عبدالكافي عبدالفتاح 13
 مدير وحدة خدمة المجتمع د/إيمان دمحم أحمد 14
 مدير وحدة الخدمات اإللكترونية د/إيمان زكي الشريف 15
 مدير وحدة الخدمة العامة لمتخصصات النوعية د/ممدوح عبدالحميد إبراىيم 16
 مدير وحدة االبتكار وريادة األعمال د/أدىم كامل نصر 17
 مدير وحدة الشكاوى والمقترحات ل صالح نجيبد/وائ 18
 مدير وحدة متابعة الخريجين د/رييام جاد الرب 19
 سكرتير تحرير المجمة العممية د/ىاني نادي عبدالمقصود 20
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 القياداة اإلدارىة ةالكلية

 الوظيفة اإلسم م
 أمين الكمية أ/سميان دمحم صالح  1
 المالية الشئون  رمدي أ/عبدالتواب صابر عبدالمجيد 2
 العاممين شئون  مدير أ/عالء كمال الدين أحمد 3
 الطالب شئون  مدير أ/لبيب مقار لبيب مقار 4
 الطالب رعاية مدير أ/دمحم رشاد حسن 5
 مدير مكتب عميد الكمية إسماعيل الدين صالح نادية أ/ 6
 قافيةالث والعالقات العميا الدراسات مدير أ/نجوان زكريا دمحم سنوسي 7
 الخريجين وحدة مدير أ/نعمة إبراىيم عبدالغفار 8
 مكتب عميد الكمية أ/عبدالتواب عبدالرؤوف 9
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 ىتذة غو الكلية

كمية التربية النوعية جامعة المنيا واحدة من أعرق كميات التربية النوعية في مصر ، ترجع    
تابعة لوزارة التعميم  1991لسنة  953رقم  ، حيث أنشأت بالقرار الوزاري  1991نشأتيا إلى العام 

 .بنقل تبعيتيا لجامعة المنيا 1998لسنة  329العالي ، ثم صدر القرار الجميوري رقم 

يا أوال بأول، مع أساليب حديثة تعمم ناجحة يتم تحديثبتطبيق إستراتيجية تعميم و تيتم الكمية    
افة طالبيا وتيتم باألخص بالمميزين وناجحة لتقويم الطالب وتيتم بقياس رضاىم،  وتدعم ك

ال تيمل المتعثرين . و لمكمية خطة بحثية خمسية مبنية عمى حل المشاكل واالحتياجات منيم و 
لمكمية دورية عممية محكمة لنشر األبحاث فى مجال مجتمع المحمى بمحافظة المنيا ، و الفعمية لم

ات وورش العمل ، و يشارك أبناء الكمية . كما تعقد العديد من الندو التربية والتخصصات النوعية
  .فى كافة المؤتمرات العممية بدعم كامل من الجامعة

تنفيذية معتمدة وضعت بعد مناقشات مستفيضة ألسرة الكمية لمكمية خطة إستراتيجية و    
من تقدم ولألطراف المجتمعية ذات الصمة، تتماشى مع خطة الجامعة وما تصبو الدولة لتحقيقو 

و تتبنى الكمية المعايير األكاديمية القومية المرجعية و تعمل عمى تحقيقيا المجاالت ، في شتى 
نوعة و كافة أنشطتيا التعميمية من خالل برامجيا التعميمية المختمفة و مقرراتيا الدراسية المت

 .البحثيةو 

داري قوى ومنظم وذو خبرة مميزة، و  أكاديميلدى الكمية جياز     يد من الوحدات ، وبالكمية العدا 
وتحرص الكمية عمى مشاركة األطراف  ، والمجان التي تم استحداثيا لتحقيق الجودة واالعتماد

تشارك فى بالعديد من الحمالت اإلرشادية و  المجتمعية فى كافة أنشطتيا، كما تقوم الكمية
تبخل مطمقا ورش العمل وال تدريبية و الندوات و الحمالت القومية و تعقد العديد من الدورات ال

اإللكترونية التى تزين بيا موقعيا عمى شبكة نشرات اإلرشادية المطبوعة منيا و بالكتيبات و ال
الباحثين في من الزوار شيريا، كما تستقبل بمبانييا العديد من المئات الذى يؤمو و  اإلنترنت،

 التخصصات التربوية والنوعية.
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 للكليةالغاىاة االشحراجيسية 

القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير المستمر بما يتماشى  يادة كفاءةز  .1
 مع معايير االعتماد

التطوير المستمر لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق  .2
 العمل واحتياجات المجتمع طبقا لممعايير الحاكمة

الداعمة ليما بما يحقق زيادة الفاعمية  تطوير استراتيجية التدريس والتعمم والوسائل .3
 التعميمية

االسيام العممي والفكري في حل قضايا المجتمع عن طريق بحث عممي تطبيقي مبني  .4
 عمى أولويات احتياجات فعمية وواقعية لممجتمع المحيط

 الشراكة الفعالة مع األطراف المعنية والمستفيدة )مركز تكنولوجيا التعميم وخدمة المجتمع( .5

حقيق التميز عمى مستوى كميات التربية النوعية بصعيد مصر متمثمة في اعتماد بعض ت .6
 البرامج الجديدة
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 الهيكل الحيظيهي للكلية
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 االقسام العلمية
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 قصم جكيولوزيا الحػليم

ىرؤوظىقدمىتكنولوجواىالتطلومى:
تمكنو من تكنولوجيا التعميم  مجاالتمتميزة في  ألن تكون لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسم

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ى:ىردالظىقدمىتكنولوجواىالتطلوم
ومعمم  أخصائي تكنولوجيا التعميمتقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن توفير 

 .قادر عمى تمبية متطمبات سوق العملحاسب آلي 
 رئيس مجمس القسم

 زينب دمحم أمينأ. د/

ضاء هيئة عدد أع
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ مساعد  أستاذ
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- 2 - - - 16 18 
عدد أعضاء 
 الهيئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
2 1 3 

 البرامج األكاديمية
 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس

1 9 10 

 أنشطة أخرى 

 اليوجد : اتترقي
 : مناصب ادارية داخل الكمية

 .التعميم تكنولوجيا قسم ورئيس – الكمية عميد أمين دمحم زينب/ د.أ
 .بالكمية االلكترونية الخدمات وحدة رئيس:  الشريف زكي إيمان/ د.م.أ
 .الجودة وحدة مدير نائب:  دمحم ضاحي دمحم/ د

 اناتد/رزق عمي أحمد : مدير وحدة التقويم ونظم االمتح
د/ممدوح عبدالحميد إبراىيم : مدير مركز الخدمة العامة لمتخصصات 

 النوعية
 د/أدىم كامل نصر : مدير وحدة االبتكار وريادة االعمال
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 قصم اإلغالم الحرةوو

ى:ىرؤوظىقدمىاإلرالمىالتربوي
من  تمكنو اإلعالم التربوي مجاالت متميزة في  ألن تكون لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسم

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ى:ىردالظىقدمىاإلرالمىالتربوي
قادر عمى  إعالم تربوي أخصائي تقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن توفير 

 .تمبية متطمبات سوق العمل
 رئيس القسم

 حنفي حيدر أمين د/ م. أ.

عدد أعضاء هيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ مساعد 

 تفرغم
أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- - - 2 - 7 9 
عدد أعضاء 
 الهيئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
4 1 5 

 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس البرامج األكاديمية
1 6 7 

 أنشطة أخرى 

 اليوجد : ترقيات
 : مناصب ادارية داخل الكمية

 التربوي  االعالم قسم رئيس:  أمين حيدر حنفي/ د.م.أ
 د/وائل صالح نجيب : مدير وحدة الشكاوى والمقترحات

 د/أحمد عبدالكافي : رئيس لجنة اخالقيات البحث العممي 
 د/إيمان دمحم أحمد : مدير وحدة خدمة المجتمع

 د/ىاني نادي عبدالمقصود : سكرتير تحرير المجمة العممية
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 قيةقصم الحرةية املوشي

ى:رؤوظىقدمىالتربوظىالمودوقوظ
تمكنو من  التربية الموسيقيةمجاالت متميزة في  ألن تكون لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسم

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ىالتربوظىالمودوقوظى:ردالظىقدمى
 قادر عمى معمم تربية موسيقيةتقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن توفير 

 .تمبية متطمبات سوق العمل

 

 رئيس مجمس القسم

 عبدالخالق أحمد سعيد . د/.مأ

عدد أعضاء هيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ مساعد  أستاذ
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- 1 - 4 - 11 16 
عدد أعضاء 
 الهيئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
4 1 5 

 ألكاديميةالبرامج ا
 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس

1 9 10 

 أنشطة أخرى 

 اليوجد : ترقيات
 : مناصب ادارية داخل الكمية

 .العميا الدراسات لشئون  الكمية وكيل – السالم عبد مصطفى/ د.أ
 الموسيقية التربية قسم مجمس رئيس – الخالق عبد سعيد أحمد/ د.م.أ
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 امليزليقصم اإلقحصاد 

ىاإلقتصادىالمنزلي:رؤوظىقدمى
تمكنو من  اإلقتصاد المنزليمجاالت متميزة في  ألن تكون لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسم

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ىاإلقتصادىالمنزلي:ردالظىقدمى
ى عم ةقادر إقتصاد منزلي  ةمعممتقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن توفير 

 .تمبية متطمبات سوق العمل
 رئيس مجمس القسم

 الحسيني دمحم صابر أ. د/

عدد أعضاء هيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ مساعد 

 متفرغ
أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

1 2 1 1 - 10 15 
عدد أعضاء 
 الهيئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
1 2 3 

 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس ديميةالبرامج األكا
1 9 10 

 أنشطة أخرى 

 : ترقيات
 : عضويات خارج الكمية

 : مناصب ادارية داخل الكمية
 دمحم عبدالخالق دعبس وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ. د/
الحسيني دمحم صابر رئيس قسم االقتصاد المنزلي ووكيل الكمية لشئون  أ. د/

 البيئة وخدمة المجتمع
 د/أريج سالمة عمي : مدير وحدة ضمان الجودة

 د/رييام جاد عبدالصبور : مدير وحدة متابعة الخريجين
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 قصم نياهر هطرق جدرىس الحخصصاة اليوغية

ى:النوروظىالتخصصاتىتدروسىوطرقىمناهجرؤوظىقدمى
 تدريس وطرق  مناىج مجاالتمتميزة في  ألن تكون لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسم
قميميا النوعية التخصصات  .تمكنو من المنافسة محميا وا 

ى:النوروظىالتخصصاتىتدروسىوطرقىمناهجردالظىقدمى
عمى تمبية متطمبات معمم قادر تقديم خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمن توفير 

 .سوق العمل

  
 رئيس القسم

 عبدالموجود مصطفى وسام/د .م  .أ 

عدد أعضاء هيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ مساعد  أستاذ
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- - - - - 4 4 
عدد أعضاء 
 الهيئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
- - - 

 البرامج األكاديمية
 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس

- - - 

 أنشطة أخرى 

 اليوجد : رقياتت
 : مناصب ادارية داخل الكمية

أ.م.د/وسام مصطفى عبدالموجود : رئيس قسم مناىج وطرق تدريس 
 التخصصات النوعية
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البرامج األكاديمية
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم جكيولوزيا الحػليمةرانر 

ى:ىذروطىااللتحاقىبالقدمى-أواًل
ىا مكتب تنسيق القبول الحصول عمى الثانوية العامة او ما يعادليا وفقا لمقواعد التى يقرر  

 بالجامعات.
 .ان يكون الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
بعد قبول الطالب بالكمية يتم عمل تنسيق داخمي وفقا لممجموع لمتوزيع عمى االقسام  

 .التعميم العممية ومن ضمنيا قسم تكنولوجيا
بعد اجتياز الطالب لمفرقة الثانية يتم توزيعيم عمى شعبتين )تكنولوجيا التعميم ، الحاسب  

 .اآللي( وفق الشروط المحددة بالقسم 

ى:ىNARSمواصفاتىخروجىتكنولوجواىالتطلومىوفقىمطاوورىى-ثانواًىى
 يجب أن يكون خريج تكنولوجيا التعميم قادرا عمى أن:

 .التصميم التعميمي لمحصول عمى أفضل النواتج المستيدفةيوظف نظريات ونماذج  
 .ينتج المواد والبرامج التكنولوجية ويوظفيا 
 .يوظف البدائل التكنولوجية المتاحة 
 .يصمم بيئات تعمم تكنولوجية والكترونية 
 .ينسق مع المعمم واالدارة لتطوير بيئات تعمم مناسبة 

ى:بالقدمىامجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4مقرر خالل  78يقدم القسم برنامج واحد لمرحمة البكالوريوس "تكنولوجيا التعميم" يتكون من 

سنوات دراسية يحصل بعدىا الطالب عمى بكالوريوس أخصائي تكنولوجيا التعميم أو بكالوريوس 
 .معمم الحاسب اآللي

 
 
 



 

17 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 دراسات العميا وىي:برامج لم 9يقدم القسم 

 .دبموم التعميم والتعمم االلكتروني 
 .ماجستير التعميم والتعمم االلكتروني 
 .دكتوراه التعميم والتعمم االلكتروني 
 .دبموم تصميم التعميم 
 .ماجستير تصميم التعميم 
 .دكتوراه تصميم التعميم 
 .دبموم تكنولوجيا التعميم لذوي الفئات الخاصة 
 .تعميم لذوي الفئات الخاصةماجستير تكنولوجيا ال 
 .دكتوراه تكنولوجيا التعميم لذوي الفئات الخاصة 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم اإلغالم الحرةووةرانر 

ى:ىذروطىااللتحاقىبالقدمى-أواًل
الحصول عمى الثانوية العامة او ما يعادليا وفقا لمقواعد التى يقررىا مكتب تنسيق القبول  

 بالجامعات.
 .بيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريسان يكون الئقًا ط 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
بعد قبول الطالب بالكمية يتم عمل تنسيق داخمي وفقا لممجموع لمتوزيع عمى االقسام  

 .العممية ومن ضمنيا قسم اإلعالم التربوي 

ى:ىNARSوفقىمطاوورىىمواصفاتىخروجىتكنولوجواىالتطلومى-ثانواًىى
 قادرا عمى أن: اإلعالم التربوي يجب أن يكون خريج 

يوظف المكونات المعرفية والفكرية في مجاالت اإلعالم التربوي في حياتو المينية  
 .والعممية

 .يوظف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في األعمال اإلعالمية التربوية المختمفة 
 .لمعاصرة في االرتقاء بفكره وابداعو االعالمييوظف معارفة بالعموم االعالمية ا 
 .يعي المتغيرات المجتمعية عمى المستويات المحمية واالقميمية والدولية 
 .يصمم المشروعات االعالمية الصغيرة وينفذىا ويديرىا في ضوء االمكانات المتاحة 

ىبالقدمى:امجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4 خالل مقرر 58 من يتكون "  التربوي  اإلعالم" البكالوريوس ةلمرحم واحد برنامج القسم يقدم

 .التربوي  اإلعالمأخصائي  بكالوريوس عمى الطالب بعدىا يحصل دراسية سنوات
 
 
 
 

ى
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 6يقدم القسم 

 .دبموم الصحافة 
 .ماجستير الصحافة 
 .افة دكتوراه الصح 
 .دبموم اإلذاعة 
 .ماجستير اإلذاعة 
 .دكتوراه اإلذاعة 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم الحرةية املوشيقيةةرانر 

ى:ىذروطىااللتحاقىبالقدمى-أواًل
الحصول عمى الثانوية العامة او ما يعادليا وفقا لمقواعد التى يقررىا مكتب تنسيق القبول  

 بالجامعات.
 .ح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريسان يكون الئقًا طبيًا بما يسم 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
 .اجتياز اختبار القدرات الموسيقية 
 .لقسم التربية الموسيقية تنسيق منفصل عن باقي أقسام الكمية 

ى:ىNARSوفقىمطاوورىىالتربوظىالمودوقوظمواصفاتىخروجىى-ثانواًىى
 قادرا عمى أن: تربية الموسيقيةاليجب أن يكون خريج 

يوظف أسس بناء العمل الموسيقي والغنائي العربي والغربي في أداء األعمال الموسيقية  
 .المختمفة

يوظف معارفو بالعموم واآلالت الموسيقية والشعر في أداء عروض موسيقية عربية  
 .وغربية

والجماعية في ضوء الموارد  يشارك في اعداد الحفالت الموسيقية العربية والغربية الفردية 
 .المتاحة

 .يوظف معارفو بالعموم الموسيقية في االرتقاء بفكره وابداعو الموسيقي 

ىبالقدمى:امجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4 خالل مقرر 65 من يتكون " الموسيقية التربية" البكالوريوس لمرحمة واحد برنامج القسم يقدم

 .الموسيقية التربية بكالوريوس عمى البالط بعدىا يحصل دراسية سنوات
 
 
 

ى
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 9يقدم القسم 

 دبموم الموسيقى العربية 
 ماجستير الموسيقى العربية 
 دكتوراه الموسيقى العربية 
 دبموم بيانو 
 ماجستير بيانو 
 دكتوراه بيانو 
يقاع ح  رتجالدبموم صولفيج وا   ركي وا 
رتجال  يقاع حركي وا   ماجستير صولفيج وا 
رتجال  يقاع حركي وا   دكتوراه صولفيج وا 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم اإلقحصاد امليزليةرانر 

ى:ىذروطىااللتحاقىبالقدمى-أواًل
 يقبل القسم الطالبات فقط واليقبل الطالب 
ررىا مكتب تنسيق القبول الحصول عمى الثانوية العامة او ما يعادليا وفقا لمقواعد التى يق 

 بالجامعات.
 ان يكون الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
بعد قبول الطالب بالكمية يتم عمل تنسيق داخمي )طالبات فقط( وفقا لممجموع لمتوزيع  

 قسم االقتصاد المنزليعمى االقسام العممية ومن ضمنيا 

ى:ىNARSوفقىمطاوورىاالقتصادىالمنزليىىظمواصفاتىخروجى-ثانواًىى
 عمى أن: ةقادر االقتصاد المنزلي  ةكون خريجتيجب أن 

 .توظف عموم االطعمة مدركة العالقة بين التغذية السميمة المتوازنة والصحية 
ستخدمة الخامات توظف أسس تنفيذ المالبس والنسيج والمفروشات والعناية بيم م 

 .واألدوات المناسبة
 .توظف قواعد ادارة المنزل واالسرة والمؤسسات وأساليبيا مراعيا أسس ترشيد االستيالك 
تتبع  تصمم المشروعات والصناعات الصغيرة وتنفذىا وتديرىا في ضوء الموارد المتاحة 

 .قواعد االمن والسالمة المينية

ىلقدمى:باامجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4  خالل مقرر 59 من يتكون " المنزلي االقتصاد" البكالوريوس لمرحمة واحد برنامج القسم يقدم

 .الموسيقية التربية بكالوريوس عمى الطالبة بعدىا تحصل دراسية سنوات
 
 

ى

ى
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 9يقدم القسم 

 عمال المنزلدبموم إدارة أ  
 ماجستير إدارة أعمال المنزل 
 دكتوراه إدارة أعمال المنزل 
 دبموم التغذية وعموم األطعمة 
 ماجستير التغذية وعموم األطعمة 
 دكتوراه التغذية وعموم األطعمة 
 دبموم المالبس والنسيج 
 ماجستير المالبس والنسيج 
 دكتوراه المالبس والنسيج 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 ػلم املحصخدنة يف الترانر األكادىهيةاشحراجيسياة الح

 استرتيجية التعمم
 النسبة المئوية الستخدام االستراتيجية فى كل برنامج

 تربية موسيقية اقتصاد منزلى إعالم تربوى  حاسب الى تكنولوجيا التعميم
 %61 %94.77 %94 95,47 %95,25 المحاضرة
 %49 %77.5 %97,9 80,9 %93,25 المناقشة

 %77.25 %ظ20,4 %16 %26,25 %36 العمميالتدريب 
 %79 %4.8 %92,2 %79 %93,5 التعميم التعاوني

 %36.12 _ _ %6,25 _ تعمم في مجموعات صغيرة
 %2 %15.47 _ %2 %2 مناقشة بعض األبحاث

 %1.62 % 38.83 %84,19 %59,6 %63,75 العصف الذهني
 %1.62 _ %2,8 %6,5 _ المحاكاة

 %1.62 %59.33 %15 %77 %86,75 البيان العممي
 %1.62 _ %2,8 %6,5 _ لعب االدوار

 _ % 35.26 %1,4 %20 %20 العروض التقديمية
 _ %4.8 _ _ _ التعمم النشط

 _ _ _ %6 %6 الوصف والقصة
وسائل وتقنيات تعميمية مثل 
الصور والرسومات والبرامج 

 اإللكترونية
6% 6% _ _ _ 

 _ _ _ %2 %2 زيارة المتاحف والمعارض
تطبيقات عممية لبعض 
المشكالت  التي أبرزها 
الطالب أثناء المحاضرة 

 والحمول المقترحة

4% 4% 2,8% _ _ 

 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 

 املقرراة االلكحرهىية الحي اىحسحها الكلية

" مقرر لتحويمها من الصورة التقميدية إلى الصورة 9تقدمت كمية االتربية النوعية بتقديم عدد"
 وهما:  " مقررات وجارى إنتاج مقرر واحد 8م إنتاج عدد"اإللكترونية وت

 تاريخ األنتاج القسم السيد عضو ىيئة التدريس المقرر
 04-11-2013 تكنولوجيا التعميم ,د / ممدوح عبد الحميد ابراىيم مقدمة الحاسب فى التعميم

التربية  ,أ.م د./ اسامو سمير عباس آلة تربوية اكورديون 
 الموسيقية

2012-05-28 

مدخل الى تكنولوجيا 
 التعميم

 30-09-2016 تكنولوجيا التعميم ,أ.د / زينب دمحم امين خميل

الدراما فى الراديو 
 والتميفزيون 

 27-11-2016 اإلعالم التربوي  ,د / ايمان دمحم احمد حسن

التربية  ,أ.م د/ اسماء عبد الصبور دمحم تاريخ الموسيقى العالمية
 الموسيقية

2014-04-23 

أ.د.وفاء صالح الدين ابراىيم  ثقافة الكمبيوتر
 ,الدسوقى

 09-03-2014 تكنولوجيا التعميم

 24-10-2013 تكنولوجيا التعميم ,د/ايمان ذكى موسى الشريف انتاج الصور الفوتوغرافية

 ,د/يسرا عبدهللا دمحم عمم الصوت
التربية 
 23-11-2014 الموسيقية

تاريخ وتحميل الموسيقى 
 ,د/ىيام توفيق امين ميخائيل العربية

التربية 
 جارى األنتاج الموسيقية
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 جفػيلها جم الحي اإللكحرهىية املقرراة
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىالمقرراتىالتيىتمىتفطولكاىخاللىالفصلىالدراديىاألول
 عدد الدروس عدد الطالب الفرقة اسم المقرر م
التعميم كنولوجيات ثانية الفوتوغرافية الصور انتاج 1  358 6 
التعميم فى حاسبات مقدمة 2 التعميم تكنولوجيا أولى   366 6 
الصوت عمم 3 موسيقية تربية أولى   292 6 
 6 292 موسيقية تربية أولى العالمية الموسيقى تاريخ 4

ىالمقرراتىالتيىتمىتفطولكاىخاللىالفصلىالدراديىالثاني
 الدروسعدد  عدد الطالب الفرقة اسم المقرر م
الفوتوغرافية الصور انتاج 1 التعميم تكنولوجيا األولى   426 2 

2 
الكمبيوتر ثقافة +  التعميم تكنولوجيا) رابعة 

 2 188 (االلي الحاسب

اكورديون  تربوية الة 3  2 156 الموسيقية التربية الثانية 
والتمفزيون  لمراديو الكتابة 4  5 92 تربوي  اعالم الثالثة 
والتغذية ذاءالغ أساسيات 5 منزلي اقتصاد االولي   266 8 
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 قطاع شئون الطالب
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 إحصائياة شئون الطالب -أهالى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ى2016/2017أردادىطالبىالكلوظىللطامىإحصائوظى

 
تكنولوجيا 

 التعميم
االعالم 
 التربوي 

التربية 
 الموسيقية

االقتصاد 
 االجمالي المنزلي

 1172 232 260 274 406 ىالفرقة األول
 1121 193 294 248 386 الفرقة الثانية
 929 211 160 201 ح131ت/226 الفرقة الثالثة
 431 87 86 101 ح53ت/104 الفرقة الرابعة

 3653 723 800 824 1306 اإلجمالي

ى

ىندبظىالتحووالتىمنىوإلىىالكلوظىخاللىاألروامىالثالثظىالدابقظ
 نسبة المحولين إلى الكمية نسبة المحولين من الكمية الكمية عدد طالب العام الجامعي

2016/2017 3653 0,6 % 1,2 % 
2015/2016 3055 05¸4  % 6¸1  % 
2014/2015 2175 37¸0  % 62¸2  % 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 ىشاط رغاىة الطالب -داىياى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىرلىىجوائزىرلىىفوكاىصلتوحاالنذطظىالطالبوظىالتيىذاركتىفوكاىالكلوظىى–ى1
ىالمصروظىالجامطاتىمدتوى

 الجهة المنظمة المركز المسابقة م

 بجامعة الجامعات فتيات أسبوع األول المركز (الكمبيوتر برمجيات) العموم نادي 1
 المنصورة

2 

 مستوى  عمى النوعية التربية كميات ممتقى
 فقط طالب 12 الكمية مثل) الجميورية

 طالب بين من قلاأل العدد ىذا ويعد
 الجامعات في النوعية التربية كميات

 .الممتقى ذلك في المصرية

 أولى مراكز 9
 

 شمس عين جامعة

 المنفرد والغناء والعزف الكورال مسابقة 3

 التربية قسم مشاركة
 بالكمية الموسيقية

 من األكبر بالنسبة
 في الجامعة منتخب

 المجال

 بمدينة الجامعات شباب أسبوع
 السويس

4 
 فى التثقيفية الدورة فاعميات فى المشاركة
 منافسات ضمن البرمجيات مسابقة

 التثقيفي حموان معسكر
 بحموان القادة إعداد معيد األول المركز

5 
 – وطالبات طمبة الشطرنج مسابقة
 بجامعة االجتماعية البحوث مسابقة

 شمس عين وجامعة حموان
 بالجامعة الطالب رعاية -
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

ىرلىىجوائزىرلىىفوكاىوحصلتىالكلوظىفوكاىذاركتىالتيىلطالبوظاىاألنذطظى–ى2
ىالمنواىجامطظىمدتوى

 الجهة المنظمة المركز المسابقة م

1 
 –مسابقة المواىب الفنية )فنون تشكيمية 

 موسيقى كورال(
 رعاية الطالب بالجامعة المركز األول

2 

 رعاية مسابقات جميع في الكمية اشتراك
-فني-ثقافي-رياضي) الطالب
 المؤتمر-المواىب كشاف-اجتماعي
 واالبتكارات االبحاث – العممي
-االنشاد الفردي والعزف-والبرمجيات

 (الضوئي والتصوير

 كأس األشتراك
المركز األول لمعام 
 الرابع عمى التوالي

 بالجامعة الطالب رعاية

 رعاية الطالب بالجامعة ضمن فريق المسرح مسرح الجامعة 3

 لمعشيرة والجوالةمنتخب الجامعة  4
من طالب  4اختيار 

 الكمية في المنتخب
 رعاية الطالب بالجامعة

 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثاني بطولة كرة القدم داخل الجامعة 5
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثاني مسابقة التصوير الضوئي. 6
 امعةرعاية الطالب بالج المركز الثالث بطولة ألعاب القوى  7
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثالث نشاط الجوالة والمرشدات 8
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثالث مسابقة كأس النشاط الفني 9
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الرابع بطولة االسكواش لمطالبات 10
 عةرعاية الطالب بالجام المركز الرابع بطولة رفع االثقال لمطالب 11
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الرابع مسابقة ورشة مجمة الحائط 12
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الرابع مسابقة قصة الخيال العممي 13
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الرابع مسابقة مختبر الشيرة 14
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 الجهة المنظمة المركز المسابقة م

 رعاية الطالب بالجامعة الخامس المركز كأس النشاط الرياضي 15

16 
مسابقة الفنون التشكيمية في مجال 
 الكاريكاتير تحت عنوان )فكر وفن(

 رعاية الطالب بالجامعة المركز الخامس

 رعاية الطالب بالجامعة المركز السادس كأس النشاط العممي 17
  المركز السابع مسابقة الطالب المثالي 18
 رعاية الطالب بالجامعة المركز التاسع عامةمسابقة المعمومات ال 19

20 
مسابقة البحوث االجتماعية بعنوان 
محور قناة السويس آثاره عمى التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية
 رعاية الطالب بالجامعة المركز التاسع

 رعاية الطالب بالجامعة المركز التاسع مسابقة الطالبة المثالية 21
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثالث عشر ثقافيمسابقات النشاط ال 22
 رعاية الطالب بالجامعة مشاركة مسابقة المشي الرياضي طالبات 23

24 

 مسابقة وىى 12المشاركة فى عدد 
 -كرة طائرة –خماس قدم  –كرة القدم :

سباق  –لياقة بدنية  –سباحة  –كرة يد 
 -دورى السنوات لكرة القدم –الطريق 
تنس ممعب  –تنس طاولة  –رفع أثقال 
 اسكواش –العاب قوى  –

 رعاية الطالب بالجامعة المركز السادس

25 

مسابقات  9شاركت الكمية فى عدد 
 :طالبات كاآلتى

تنس  –سباحة  –كرة طائرة  –كرة يد 
 –العاب قوى  –تنس ممعب  –طاولة 
 سباق الطريق –لياقة بدنية  –اسكواش 

 الجامعةرعاية الطالب ب المركز السادس
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 الجهة المنظمة المركز المسابقة م

26 

مسابقة  16شاركت الكمية فى عدد 
البحث  –داخمية منيا البحث الدينى 

 –والبحث االقتصادى  –السياسى 
 القرآن الكرية طمبة وطالبات –المقال 

. 
 –الشعر العامى  –القصة القصيرة 
دورى المعمومات  –الشعر الفصحى 

 الت الحائطمسابقة مج –العامة 

 رعاية الطالب بالجامعة 

27 

شاركت الكمية فى جميع المسابقات 
الفنية المختمفة منيا: التصوير 

 –الفنون التشكمية  –الفوتوغرافى 
 –انشاد  –الكورال  –الغناء  –العزف 

ستاند ابد  –تواشيح  –ابتياالت 
 –منولوج  –تمثيل صامت  –كوميدى 

 طرب اصيل

 الطالب بالجامعةرعاية  المركز الثانى

28 
شاركت الكمية فى البحث العممى 
 والبرمجيات وقصص الخيال العممى

 رعاية الطالب بالجامعة المركز السادس

29 

شاركت الكمية فى ميرجان المرشدات 
بالفصل الدراسى االول وميرجان 
 الجوالة بالفصل الدراسى الثانى

 
 

 رعاية الطالب بالجامعة المركز األول

 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثالث مسابقة الكرة الخماسية 30
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 الجهة المنظمة المركز المسابقة م

 رعاية الطالب بالجامعة الميدالية الفضية مسابقة ألعاب القوى" الوثب العالى" 31
 رعاية الطالب بالجامعة المركز الثالث مسابقة رفع األثقال 32
 رعاية الطالب بالجامعة الية الفضيةالميد مسابقة دفع الجمة 33

 

ىمدابقاتىداخلوظىقامتىالكلوظىبتنظومكاى-ى3
 المنظمة الجهة الفائز القسم المسابقة   م
 مستوى  عمى المثالي الطالب 1

 الكمية
 الطالب رعاية التربوي  اإلعالم

 مستوى  عمى المثالية الطالبة 2
 الكمية

 الطالب رعاية الموسيقية التربية

 الطالب رعاية الثالثة الفرقة الكمية داخل السنوات دوري  3
 الطالب رعاية الخماسية القدم كرة في ودية دورة 4
 الطالب رعاية لمطالب الطاولة تنس في ودية دورة 5
 الطالب رعاية لمطالبات الطاولة تنس في ودية دورة 6
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 هحدة شئون الخرىسيو احصائياة -دالذاى
 6102/6102 خالل الػام السانػي

ىإحصائوظىأردادىخروجيىالكلوظىلألروامىالثالثظىالدابقظ

 العام الجامعي
تكنولوجيا 

 التعميم
االعالم 
 التربوي 

التربية 
 الموسيقية

االقتصاد 
 االجمالي المنزلي

2016/2017 153 89 81 79 396 
2015/2016 194 135 67 67 463 
2014/2015 86 95 38 16 235 

 824 98 140 246 340 اإلجمالي

ى

ى
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 ىشاط هحدة الحقوىم هىظم االنححاىاة -راةػاى

 6102/6102خالل الػام السانػي 

ى2016/2017إحصائوظىالمقرراتىالتيىتمىتصحوحكاىإلكترونواىخاللىالطامىالجامطيى

ىمقرراتىقدمىتكنولوجواىالتطلومى-1
 أعداد المقررات التي تصحيحها إلكترونيا

 االجمالي
ة إلى جميع النسبة المئوي
الفرقة  مقرر( 78المقررات )

 األولى
الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

11 12 23 19 65 83.3 % 

ىمقرراتىقدمىاإلرالمىالتربويى-2
 أعداد المقررات التي تصحيحها إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 58المقررات )
 األولى

ة الفرق
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

6 8 8 3 25 43.1 % 

ىمقرراتىقدمىالتربوظىالمودوقوظى-3
 أعداد المقررات التي تصحيحها إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 65المقررات )
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

4 3 4 1 12 18.46 % 
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

ىمقرراتىقدمىاالقتصادىالمنزليى-4
 أعداد المقررات التي تصحيحها إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 59المقررات )
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

4 8 8 1 21 35.5 % 

ىورشىالطملىالتيىالتيىرقدتكاىالوحدةى
 تاريخ االنعقاد نوان الورشةع م
 22/11/2016 مواصفات الورقة االمتحانية 1
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 ىشاط الوحدة الػالزية -خانصاى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىاحصائوظىالمترددونىرلىىالوحدةىالطالجوظى
 أعداد المرضى العالجي النشاط م
 430 عدد المترددين عمى الوحدة العالجية لظروف طارئة 1
 13 عدد المترددين عمى الوحدة العالجية بشكل دوري  2
 30 عدد التحويالت لإلدارة الطبية 3
 90 عدد التحويالت لمستشفى الجامعة 4
 طالب وطالبة 1600 حاالت الكشف الطبي عمى الطالب الجدد 5

ىالتجدوداتىالدنووظىللوحدةىالطالجوظ
 التكمفة البند م
 االدارة الطبية بالجامعة ة الطبيةتغيير جياز الضغط والسماع 1
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 ىشاط نكحب الحدرىب امليداىي )الحرةية الػهلية( -شادشا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىقدمىتكنولوجواىالتطلومى–ى1
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
18 

357 
 157 22 الرابعة

ىقدمىاالرالمىالتربويى–ى2
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
9 

201 
 101 22 الرابعة

ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
16 

160 
 86 22 الرابعة

ىقدمىاالقتصادىالمنزليى–ى4
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
15 

211 
 87 22 الرابعة

ىإجماليىالكلوظى-5
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
58 

929 
 431 22 الرابعة
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 ىشاط هحدة جصػير الكحاب -ةػاشا

 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىقدمىتكنولوجواىالتطلومى–ى1
 التي تم تسعيرها عدد المقررات الفرقة م
 12 األولى 1
 12 الثانية 2
 12 الثالثة تكنولوجيا التعميم 3
 12 الثالثة الحاسب االلي 4
 14 الرابعة تكنولوجيا التعميم 5
 14 االلي الرابعة الحاسب 6

ىقدمىاإلرالمىالتربويى–ى2
 التي تم تسعيرها عدد المقررات الفرقة م
 13 األولى 1
 13 الثانية 2
 14 الثالثة  3
 15 الرابعة 4

ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 التي تم تسعيرها عدد المقررات الفرقة م
 10 األولى 1
 6 الثانية 2
 7 الثالثة  3
 7 الرابعة 4
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
ىمىاإلقتصادىالمنزليقدى–ى4

 التي تم تسعيرها عدد المقررات الفرقة م
 15 األولى 1
 13 الثانية 2
 14 الثالثة  3
 16 الرابعة 4

ىقدمىمناهجىوطرقىتدروسىالتخصصاتىالنوروظى–ى4
 التي تم تسعيرها عدد المقررات البرنامج التعميمي م
 1 تكنولوجيا التعميم 1
 1 اإلعالم التربوي  2
 1 بية الموسيقيةالتر  3
 1 االقتصاد المنزلي 4
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 ىشاط لسية االشراف األكادىهي -دانياى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىقدمىتكنولوجواىالتطلومى–ى1
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين الفرقة الدراسية

 406 4 األولى
 368 5 الثانية

 131 2 الثالثة حاسب
 226 3 كنولوجياالثالثة ت

 53 2 الرابعة حاسب
 104 3 الرابعة تكنولوجيا

 مجموع طالب القسم المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
18 1306 

ىقدمىاإلرالمىالتربويى–ى2
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين الفرقة الدراسية

 274 4 األولى
 248 4 الثانية
 201 3 الثالثة
 101 3 ةالرابع

 مجموع طالب القسم المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
9 824 

ى

ى
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 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  
ى

ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين الفرقة الدراسية

 260 5 األولى
 294 5 الثانية
 160 6 الثالثة
 86 3 الرابعة

 ع طالب القسممجمو  المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
16 800 

ىقدمىاإلقتصادىالمنزليى–ى4
 عدد الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس المشرفين الفرقة الدراسية

 232 3 األولى
 193 5 الثانية
 211 4 الثالثة
 87 5 الرابعة

 مجموع طالب القسم المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
15 723 

ىفطالواتىوأحداث
 ثفعاليات وأحدا م
 49اعتماد الئحة والبرنامج المقترح لالشراف االكاديمي في مجمس الكمية رقم  1

 4/4/2016بتاريخ 

ىورشىالطمل
 تاريخ الورشة عنوان الورشة م
 28/9/2016 ورشة عمل االشراف االكاديمي 1
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 قطاع الدراسات العليا
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 إحصائياة الدراشاة الػليا -أهالى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 وظىأردادىطالبىالدراداتىالطلواىلجموعىاالروامىالدابقظإحصائ

 العام الجامعي
 الدبموم 

 االجمالي الدكتوراه الماجستير
 الثانية االولى

2012/2013 56 0 8 4 68 

2013/2014 62 55 6 7 130 

2014/2015 32 49 44 14 139 

2015/2016 80 25 45 7 157 

2016/2017 128 62 23 7 220 

 714 39 126 191 358 جمالياال

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
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ى  

 

 املؤجهر الػلهي للكلية -داىياى

 قامت الكمية باالجراءات التالية لإلعداد لممؤتمر العممي بالكمية

تم مناقشة مقترح لعقد أول مؤتمر عممي بالكمية وفريق المؤتمر ومحاوره في مجمس الكمية  
 25/10/2016( بتاريخ 55رقم )

ورش عمل بتاريخ ؤتمر العممي بالكمية بمحاوره ومناقشتيا في تم عمل خطة لعقد الم 
26/10/2016 . 
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 ىشاط املكحتة  -دالذاى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 2م   2م 184.80المساحة االجمالية: 
 الدور الثالث –المكان : المكتبة المركزية بالجامعة 

ىالطاملونىى
 العدد المؤهل

 2 وس وليسانسبكالوي
 - فوق المتوسط

 2 متوسط
 - عمال

ىمصادرىالمطلوماتىبالمكتبظ

 الوعاء
 الكتب

 الدوريات
 الرسائل

 المواد السمعية والبصرية
 دكتوراه ماجستير انجميزي  عربي

 - 116 175 - 714 10950 العدد

ىالمكتبوظىالخدمات
 التصوير ستعيرينعدد الم عدد المترددين المقاعد أركان المطالعة الخدمة
 1150 1530 4281 140 1 العدد

ىالببلوجرافوظىوالمرجطوظىالخدمات

دوائر المعارف  القواميس المستخمصات الكشافات قوائم بعناوين الكتب الخدمة
 والموسوعات

 10 13 - - 10 العدد

ى
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ى  
ى

ىقواردىالبواناتىالمتاحظىفيىالتخصص
 الميةقواعد البيانات الع قواعد البيانات العربية 

 Science direct اتحاد مكتبات الجامعات المصري 
 SAGE دار المنظومة
 ERIC العبيكان
 EBSCO لمعمم

 ProQuest مكتبة لبنان

ى2016/2017التزوودىللطامى
 عدد الكتب المشتراه المبمغ المخصص لمشراء مصادر التمويل
 109 ألف 22000 ادارة الجامعة 

ىظىرلىىاالقدامىالطلموظبوانىبتحدوثاتىالتزوودىموزر
عدد الكتب في  القسم العممي م

 التخصص
عدد المراجع في 

 التخصص
عدد الكتب لمعام 

2016/2017 
 15 4 2085 تكنولوجيا التعميم 1
 15 25 1185 التربية الموسيقية 2
 25 - 1675 االقتصاد المنزلي 3
 25 5 1175 االعالم التربوي  4
 20 - 480 المناىج وطرق التدريس 5
 30 31 2257 اخرى  6

ى2016/2017اجماليىاردادىالمترددونىوالمدتطورونىرلىىالمكتبظى
 المترددين المستعيرين الفئات

 290 133 أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
 221 اليوجد استعارة ليم طالب الدراسات العميا
 997 350 طالب فرق البكالوريوس

 1507 483 اجمالي
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 املسلة الػلهية ىشاط  - راةػاى
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 تخصصات المجمة العممية: 
 بحوث في مجال تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي في التعميم 
  بحوث في مجال االعالم التربوي وتشمل الصحافة واالذاعة واالعالم الجديد

 والعالقات العامة والمسرح
 غذية والمالبس واالقتصاد بحوث في مجال االقتصاد المنزلي وتشمل اال

 وادارة المنزل
  بحوث في مجال التربية الموسيقية وتشمل الموسيقى العربية والبيانو

 والصولفيج وااليقاع الحركي واالرتجال
 بحوث في مجاالت الفنون والتربية الفنية 
 بحوث في مجاالت المناىج وطرق التدريس 

  

ىالطامىالجامطيالمنذورةىخاللىىاجماليىاردادىالمجلظىالطلموظ

 رقم العدد م
مجموع  البحوث المنشورة

البحوث 
 المنشورة

تكنولوجيا 
 التعميم

االعالم 
 التربوي 

 التربية
 الموسيقية 

 االقتصاد
 المنزلي 

 التربوي  الفنون 

1 
العدد الثالث 
مارس 
2016 

3 1 1 - 1 - 6 

2 
 العدد الرابع
 يونيو 
2016 

4 1 - 1 - 1 6 
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 رقم العدد م
مجموع  وث المنشورةالبح

البحوث 
 المنشورة

تكنولوجيا 
 التعميم

االعالم 
 التربوي 

 التربية
 الموسيقية 

 االقتصاد
 المنزلي 

 التربوي  الفنون 

3 

العدد 
 الخامس 
 أغسطس
2016 

3 1 - 1 - 2 6 

4 

العدد 
 السادس
سبتمبر 
2016 

5 1 1 - - - 7 
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 لػلهيأخالقياة التحخ السية ىشاط  -ى   خانصا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 مالحظات النشاط
 وحقوق  العممي البحث الخالقيات لجنة انشاء مقترح

 الفكرية الممكية
بتاريخ  52تم االعتماد في مجمس الكمية رقم 

11/7/2016 
اخالقيات البحث العممي وحقوق عقد ورشة عمل 

 الممكية الفكرية
 3/10/2016تمت بتاريخ 
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 قطاع شئون البيئة
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جهث داخل الكلية الحي هرش الػهل هالدهراة الحدرىتية  – أهالى
 هالسانػة هشارك فيها اغضاء الكلية

 6102/6102خالل الػام السانػي 

 الجهة المنظمة التاريخ الورشة / الندوة م
 العام الدراسي االدارة الجامعية 1

FLDC  مركز تنمية قدرات أعضاء
 2 ىيئة التدريس

 االعمال في والقانونية المالية الجوانب
 الجامعية

 العام الدراسي

 مركز التعميم االلكتروني 13/10/2016 تفعيل المقررات االلكترونية 3
4 Photoshop  Adobe 

 العام الدراسي
ICTP  مركز تدريب أعضاء ىيئة

التدريس والجياز االداري عمى 
 تكنولوجيا المعمومات

5 Flash  Adobe 
 ICTP (Basic Track)مصفوفة  6
 End noteإدارة المراجع العممية  7
 تصميم المواقع االلكترونية 8
 في االحصاء SPSSاستخدام  9

 بالجياز لمعاممين الوظيفي السموك مدونة 10
 بالدولة اإلداري 

21-29 /12/2016 

دارة الوقت 11 واالدارة لمتنظيم العامة االدارة  22/3/2016-12 تنظيم وا 

 إدارة االفراد لمديري الموارد البشرية 12
18/4//2016 
3/5/2016 

 كمية الزراعة جامعة المنيا 25/10/2016 قانون الخدمة المدنية 13
 جامعة المنيا –سفارة المعرفة  العام الدراسي المراسل الصحفي 14
جامعة  –االلكتروني مركز التعميم  10/10/2016 تفعيل المقررات االلكترونية 15

 3/3/2017 جمسة تعريفية ببنك المعرفة المصري  16 المنيا
 جامعة المنيا –المكتبة المركزية  19/12/2016 استخدام قواعد البيانات العاممية 17
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 ىظهحها الكلية هفػالياةاححفالياة  –داىياى 
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 القسم المنظم التفاصيل الفعاليةعنوان  م

1 
حفل استقبال الطالب 

 الجدد
تم استقبال الطالب الجدد باحتفالية شارك فييا جميع 

 أقسام الكمية
جميع أقسام 

 الكمية

 موسيقى في حب مصر 2
اليوم الموسيقى األول لكمية التربية النوعية حيث تم في 
االحتفالية عرض العديد من األناشيد الوطنية والتي تمثل 

 ب وأعضاء ىيئة تدريس قسم التربية الموسيقيةإبداع طال
 التربية الموسيقية

 معرض اإلعالم التربوي  3
اليوم اإلعالمي األول لكمية التربية النوعية، حيث قام 
الطالب بعرض كتيبات ومجالت صحفية وأفالم فيديو 

 إعالمية
 اإلعالم التربوي 

 معرض االقتصاد المنزلي 4
م من مالبس وأغذية، قامت الطالبات بعرض إنتاجي

 االقتصاد المنزلي وخصص العائد من البيع لصندوق تحيا مصر

 معرض تكنولوجيا التعميم 5
قام الطالب وأعضاء ىيئة قسم تكنولوجيا التعميم 
والحاسب اآللي بعرض أحدث البرامج التي قامو 

 بتصميميا في مجاالت الكمبيوتر المختمفة

 تكنولوجيا التعميم
 الحاسب اآللي

6 
حفل ختام النشاط 

 الطالبي
 حفل ختام النشاط الطالبي في نياية العام الدراسي

جميع األقسام 
 المعنية

7 
عرضًا مسرحيًا بعنوان 

 ”جعمونى مخرجا" “

قام فريق العمل المسرحى  الذى  ضم طالب من جميع 
 الفرق بكمية التربية النوعية

ج والتى تعال” جعمونى مخرجا“بعرضًا مسرحيًا بعنوان 
قضية البطالة وتشجع الشباب عمى استغالل طاقاتيم 

 وتحقيق أحالميم ومواجية وتحدى الصعاب

كمية التربية 
 النوعية

 معرض االقتصاد المنزلي 8
قامت الطالبات بعرض إنتاجيم من أزياء ومفروشات ، 
وخصص العائد من بيعيا لشراء مواد وخامات لطمبة 

 الكمية.
 االقتصاد المنزلي
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 القسم المنظم التفاصيل عنوان الفعالية م

9 
حفل تنصيب اتحاد 
 طالب الجامعة

كرمت الدكتورة زينب أمين، عميد الكمية تحت رعاية 
الدكتور جمال الدين عمي ابو المجد، رئيس جامعة المنيا 
أعضاء مجمس االتحاد، وقامت بتنصيب رئيس مجمس 

د االتحاد الطالب حسام عمي عبدالحميد، ونائبو عب
ىدائيم الدروع واألوشحة، كما تم  الرحمن شعبان أحمد، وا 
تنصيب عبدالرحمن فتحي ،أمينا لمجنة االجتماعية 

وعمرو أحمد كامل أمينًا لمجنة األسر الطالبية، وحسام 
الدين حسن عبدالمنعم، أمين المجنة الرياضية، ودمحم عبد 

ية، الحميم أبو العيون، أمين الثقافة وأحمد دمحم بيومي لمفن
ودمحم محمود دمحم لمجوالة والخدمة العامة، ووليد إبراىيم، 
أمينًا لمجنة العممية، كما تم تنصيب األمناء المساعدين 

 لمجان.

كمية التربية 
 النوعية

10 
إفتتاح مبنى كمية التربية 

 النوعية الجديد
 

افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعميم العالي والبحث 
التربية النوعية، والتي تحتفل باليوبيل  العممي، مبني كمية

عاًما عمى إنشائيا، ىذا  25الفضي بمناسبة مرور 
المبني يضم عدًدا من قاعات التدريس، ومعامل لمحاسب 
اآللي، ومعامل لمتغذية، وستديو لمتميفزيون والتسجيالت 
الصوتية، وبيت تدريبي بقسم االقتصاد، وورشة ديكور، 

مزودة بأحدث اإلمكانيات  فضاًل عن معامل موسيقية
 الصوتية.

جميع أقسام 
 الكمية

11 
حفل استقبال الطالب 
الجدد لمعام الجامعة 

2016/2017 

تم استقبال الطالب الجدد باحتفالية شارك فييا جميع 
 أقسام الكمية

جميع أقسام 
 الكمية

12 
عرضًا مسرحيًا بعنوان" 

 أحنا مين"

ب من جميع قام فريق العمل المسرحى  الذى  ضم طال
الفرق بكمية التربية النوعية بعرضًا مسرحيًا بعنوان " أحنا 

 مين"
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 أىشطة نوزهة لخدنة املسحهع السانػي – دالذا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 القسم المنظم التفاصيل عنوان الفعالية م
 الموسيقيةالتربية  فقرات غنائية وعزفيو في احتفال عيد العمم احتفال عيد العمم 1

تحكيم مسابقة كشاف المواىب في المجاالت الفنية  مسابقة كشاف المواىب 2
 والموسيقية عمى مستوى الجامعة

 التربية الموسيقية

 رعاية الموىوبين 3
تحكيم مسابقة رعاية الموىوبين في المجاالت الفنية 

 والموسيقية عمى مستوى الجامعة
 التربية الموسيقية

 التربية الموسيقية فقرات غنائية وعزفيو في احتفالية يوم الوفاء لوفاءاحتفالية يوم ا 4

5 
استقبال وفد جامعة 

 جنوب الوادى
عروضًا وفقرات موسيقية متنوعة الستقبال وفد جامعة 

 جنوب الوادى
 التربية الموسيقية
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 ىشاط هحدة نحاةػة الخرىسيو – راةػا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ى2015/2016لخروجونىخاللىالطامىالجامطيىواىللطالبىالطملىالتيىالموجكظورشى
 الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد عنوان الورشة

 ميارات العمل بين الفريق

 خالل العام الدراسي

 مركز الخدمة العامة
 بالتعاون وحدة الخريجين

 
 باالشتراك مع داينامكس لمتدريب

 ميارات القيادة الفعالة
 السيرة الذاتية كتابة

 والمقابالت الشخصية
 حل المشكالت

 اساسيات تخطيط مشروعات
 الصولفيج والغتاء العربي

 مياراات االتصال الفعال في الحوار
 مركز الخدمة العامة

 بالتعاون وحدة الخريجين
 فعالية االتصال بين االخرين

 العزف عمى القانون 
 كن مبدعا

ى2015/2016خاللىالطامىالجامطيىوالطالبىتىالتيىذاركىفوكاىالخروجونىالفطالوا
 نوع المشاركة عنوان الفعالية
Tech Event 

قامت مجموعة من الخريجين المتميزين بالكمية بعقد دورات 
تدريبية لمطالب والخريجين عمى ميارات الكمبيوتر ، وقامو 

 دريباتمتطوعين باستغالل امكانيات ومعامل الكمية في الت

 انتاج القصة الرقمية
Share point 

Photoshop  Adobe 
Flash  Adobe 

Dream Weaver  Adobe 
Audition  Adobe 

Wonder share 
Visual Basic 

ى
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ى  

ى

ىاالدلظىوالكتوبات
 التفاصيل عنوان الدليل

 دليل الخريجين
ضم تم اعداد دليل الخريجين وألول مرة في تاريخ الكمية لي

 اىداف وحدة الخريجين وبيانات الخريجين ليذا العام 
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 ىشاط هحدة إدارة األزناة هالكوارت – خانصا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىتجكوزاتىاألمنىوالدالمظىبالكلوظ

ىالمبنىىالرئوديىللكلوظى-1

 العدد المكان البند
 96 المعامل والمكاتب االداريةكل القاعات  و  أجيزة انذار الحريق

 54 كل أدوار المبنى ك اتوماتيك 12 إطفاء حريق  أجيزة
 اكسيد ثاني بغاز معبأة بودرة إطفاء حريق أجيزة

 4 كل أدوار المبنى ك مثبتة عمى الحائط 12الكربون 

 2 في أماكن متفرقة بالكمية ك عمى عجل 50إطفاء حريق  أجيزة
 10 أدوار المبنىكل  الحريق إطفاء حنفيات
 4 كل أدوار المبنى األولية لإلسعافات صيدليات

 10 تغطي جميع عمب الكيرباء الرئيسية أغطية عمى عمب الكيرباء
 االحتياطات واتخاذ والتنبيو لمتوعية ممصقات

 االزمات عند الالزمة
 - في أماكن متفرقة بالكمية

 مبنىىالمحاضراتى)مبنىىأ(ى-2

 العدد المكان البند
 78 كل القاعات  والمعامل والمكاتب االدارية أجيزة انذار الحريق

 ثاني بغاز معبأة بودرة حريق إطفاء أجيزة
 ك بودرة 6الكربون  أكسيد

 كل األدوار بجميع المباني
54 

مثبتة  ك اتوماتيك 12 حريق إطفاء أجيزة
 عمى الحائط

 داخل المبنى
6 

 1 المبنىفي كل أدوار  األولية لإلسعافات صيدليات
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ىالتيىنفذتكاىالوحدةىخاللىالطامىالدراديىورشىالطمل
 مالحظات البند م
 21/11/2016 ورشة االسعافات األولية 1
 17/10/2016 ورشة استخدام طفايات الحريق 2
 19/9/2016 ورشة دليل استخدام المعامل 3

ىالطامىالدراديالتيىنفذتكاىالوحدةىخاللىىتجربظىمحاكاةىاإلخالءىفيىحاالتىالطوارئ
 تاريخ التنفيذ المحاكاةتفاصيل 

تم عمل محكاة لالخالء في حاالت الطوارئ وتم 
 توثيقيا بالصور ولقطات الفيدية

14/11/2016 

والتيىتقومىبكاىالوحدةىخاللىىتجكوزاتىاألمنىوالدالمظىبالكلوظالدوروظىمراجطظىال
ىالطامىالدرادي

 مالحظات البند م

 طفايات الحريق 1
كشف عن طفايات الحريق مرة شيريا ومدون بكارت الصيانة تم ال

ويتم مراجعة جميع الطفايات مرة سنويا من قبل ،  مواعيد التفتيش
 مع الكميةرسمي تعاقد وفق مندوب شركة بافاريا لطفايات الحريق 

 حنفيات الحريق 2
تمت المراجعة الدورية في أيام األحد األول من كل شير لمتأكد 

 حنفيات وملء الخزاناتمن سالمة ال
 

 ألواح ومفاتيح الكيرباء 3
تمت المراجعة اليومية العادية من قبل مشرفي االدوار لمتأكد من 

 سالمة التوصيالت الكيربية في كافة مباني الكمية
تمت المراجعة الدورية مع امناء المعامل وأمناء المخازن لمتأكد  المواد الكيماوية 4

 تأمين المعامل 5 كيميائية ووسائل تأمين المعاملمن سالمة حفظ المواد ال

 صناديق االسعافات األولية 6
تمت مراجعة صناديق االسعافات األولية بالتعاون مع الوحدة 

 العالجية لمتأكد من احتوائيا عمى المتطمبات الالزمة
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ى  

ى

ىالتيىتطدهاىالوحدةىخاللىالطامىالدراديىاالدلظىوالكتوبات
 صيلالتفا عنوان الدليل

 دليل وحدة ادارة االزمات والكوارث
تم اعداد دليل وحدة ادارة االزمات والكوارث وألول مرة في تاريخ الكمية 
ليضم رؤية ورسالة واىداف الوحدة وتجييزات االمن والسالمة بالكمية 

 واجراءات االخالء وتأمين المعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 خدنة املسحهعىشاط هحدة  – شادشا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىورشىالطملى
 تاريخ االنعقاد عنوان الورشة

استراتيجيات التدريس الحديثة لمواجية 
 التحديات واحتياجات سوق العمل

4/4/2017 

 30/10/2017 مفاتيح النجاح

ىالمبادراتىوالذراكات
 التفاصيل  الجهة المشاركة م
 وجامعة المعممين المينية واألكاديمية الكمية بين تركمش تعاون  األكاديمية المينية لممعممين 1

 عقميا لممعاقين  النوعي المعمم إلعداد تدريبي برنامج  المنيا
، لمحو امية   وىيئة محو االمية الكمية بين مشترك تعاون  محو األمية 2

 المواطنين داخل محافظة المنيا
عرفة بجامعة المنيا لتدريب تعاون مشترك بين الكمية وسفارة الم سفارة المعرفة 3

اعضاء ىيئة التدريس والجياز االداري والطالب والخريين عمى 
دورات مختمفة ف يالميارات المكتبية والتنمية البشرية وذلك 

 مجانا دون مقابل

ىاالدلظىوالكتوبات
 التفاصيل عنوان الدليل

 دليل وحدة خدمة المجتمع
مرة في تاريخ الكمية ليضم رؤية تم اعداد دليل وحدة خدمة المجتمع وألول 

 ورسالة واىداف الوحدة وموارد الكمية وخططيا في المشاركة االجتماعية
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 ىشاط هحدة الشكاهى هاملقحرحاة –شاةػا
 6102/6102خالل الػام السانػي 

ىورشىالطملى
 تاريخ االنعقاد عنوان الورشة

 6/6/2016 دليل وحدة الشكاوى والمقترحات

ىتوباتاالدلظىوالك
 التفاصيل عنوان الدليل

 دليل وحدة الشكاوى والمقترحات
تم اعداد دليل وحدة الشكاوى والمقترحات وألول مرة في تاريخ الكمية ليضم 

تقديم الشكاوى والمقترحات ومتابعة رؤية ورسالة واىداف الوحدة واليات 
 تنفيذىا
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 القطاع اإلداري
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 لسهاز اإلداروإحصائياة ا –أهالى 
 6102/6102خالل الػام السانػي 

 توزوعىالكوئظىاإلداروظىرلىىاألقدامىاإلداروظىبالكلوظ
 عدد اإلداريين اإلدارة / الوحدة / القسم الفئة م

 إدارات تتبع عميد الكمية 1
 1 وحدة ضمان الجودة
 2 مكتب عميد الكمية

 1 أمين الكمية

2 
إدارات تتبع وكيل شئون 

 بالطال

 1 مكتب وكيل شئون الطالب
 6 قسم شئون الطالب
 10 قسم رعاية الطالب

 3 الوحدة العالجية والصيدلية
 3 وحدة شئون الخريجين

3 
إدارات تتبع وكيل 
 الدراسات العميا

 1 مكتب وكيل الدراسات العميا
 4 الدراسات العميا والعالقات الثقافية

4 
إدارات تتبع وكيل شئون 

 بيئةال
 1 مكتب وكيل شئون البيئة
 3 وحدة الخدمات االلكترونية

 إدارات تتبع أمين الكمية 5

 4 شئون العاممين
 2 وحدة ادخال البيانات

 8 الشئون المالية
 3 الخدمات االدارية

6 
إدارات تتبع رؤساء 

 األقسام
 7 أمناء المعامل 

 6 سكرتارية األقسام العممية

ى



 

65 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

 الخدماتىالمطاونظجماليىأردادىأرضاءىالكوئظىاإلداروظىوإجماليىأردادىبوانىبإ
 المجموع إنتداب / إجازة القائم بالعمل الفئة م
 66 7 59 الييئة اإلدارية 1
 22 - 22 الخدمات المعاونة )العمال( 2

 88 7 79 المجموع       

 بوانىبأردادىأرضاءىالكوئظىاإلداروظىوفقاىللمجمورظىالوظوفوظ

المجموعة 
 الوظيفية

الوظائف 
 التخصصية

الوظائف 
 الفنية

الوظائف 
 المكتبية

الوظائف 
 الحرفية

الوظائف 
 اإلجمالي المعاونة

 88 21 1 24 11 31 العدد
 %100 23,9 1.1 27,3 12,5 35,2 النسبة المئوية
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 ىشاط الشئون املالية –داىياى 
 خالل الػام السانػي 

ىنىخاللىموزانوظىالكلوظىالردموظالمذترواتىم
 اجمالي التكمفة بيان المشتريات م
 3000 شراء خامات اقتصاد منزلي فصل دراسي أول 1
 2085 لوحة بالستيك ليزر 47عمل عدد  2
 1200 الفتات كمبيوتر 5عمل عدد  3
 2000 شراء دىانات الدواليب وحوامل طفايات الحريق 4
 195 قطع  6شراء طقم كاسات  5
 4000 شراء خامات اقتصاد منزلي فصل دراسي ثاني 6
 2022,5 شراء أصناف لتركيب حجرات الخشب لمكمية 7
 5842,5 شراء أدوات كتابية لمكمية 8
 1085 شراء أصناف لمجودة 9
 3521,4 شراء أدوات نظافة 10
 1113 لوحة ليزر 21عمل عدد 11
 1500 2شراء حبر تصوير عدد 12
 1805 كتابية شراء أدوات 13
 1110 شراء مواد لتركيب لوحات التعميم 14
 720 شراء دباسات 15
 1725 شراء أدوات كيربائية لورشة النسيج بقسم اقتصاد 16
 3000 شراء خامات كيربائية باقتصاد 17
 775 شراء أدوات كتابية لمجودة 18

 11748 جمالي اال
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ىالمذترواتىمنىخاللىالمواردىالذاتوظ
 اجمالي التكمفة بيان المشتريات اجمالي الدخل  فئة الموارد الذاتية م

1 
مركز التخصصات 

 النوعية
33060 

تركيب قطع غيار ماكينة تصوير 
 الجودة

660 

أجيزة كمبيوتر وشاشة  6شراء 
 عرض 

32400 

 7175,5 شراء ادوات مكتبية لمجودة 7175.5 االختبار الشخصي 2
 1800 فتة عمل ال 1800 القدرات 3

 34860 جمالي اال
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ىأرمالىالصوانظ
 اجمالي التكمفة بيان الصيانة المكان م

 دورية صيانة وقائية معامل الحاسب اآللي 1
 ضبط نظام التشغيل والبرامج
من خالل اعضاء الييئة 

 المعاونة بالكمية

 ورش المالبس 2
 180 اصالح ماكينة تريكو

 7771 كينو خياطةما 85اصالح 

 5000 صيانة دورية وتصميح االت موسيقية ورش التربية الموسيقية 3

 ماكينات التصوير 4

 400 قيمة عقد الصيانة السنوي 

 660 قطع غيار ماكينة تصوير

جميع اعمال صيانة طابعات المكاتب 
 االدارية

1239.5 

 2022.5 تركيب حجرات خشبية لمكمية قاعات التدريس 5

 أخرى  6

 2000 دىانات دواليب وحوامل طفايات حريق

صيانة ماتور مياه مبنى الكمية من 
 خالل فني متخصص

200 

 9222.5 االجمالي
 
 



 

69 
 

 2016/2017التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 
 

ىأرمالىتطوورىالمطامل
 سعر االجهزة بيان االجهزة المشتراه المعامل م

 قسم تكنولوجيا التعميم معامل  1

 7300 شراء جياز فيديو
 17400 ديجيتالكاميرا فيديو  2

 LED 32400اجيزة كمبيوتر وشاشة  6

 جياز كمبيوتر 50
اىداء من وزارة 
 االتصاالت

قسم االقتصاد ب ورش المالبس 2
 المنزلي

 3500 شراء خامات مالبس
 1725 شراء ادوات كيربية
 1700 شراء طابعة ليزر

3 
قسم االقتصاد بوحدة التغذية 

 المنزلي 

 3500 ةشراء خامات تغذي
 195 شراء طقم كاسات
 3000 شراء خامات كيربية
 7300 شراء فيديو بروجكتور

4 
قسم بالموسيقية  ورش اآلالت

 التربية الموسيقية
 3اورج +  1كمان +  2إىداء )

 - جيتار( 3مندولين + 

قسم التربية ب كبائن البيانو 5
 الموسيقية

- - 

 - - قاعات التدريس 6
 78020 االجمالي
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 نهاية التقرير


