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 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا
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 مدير وحدة متابعة الخريجيف ورئيس معيار الطالب والخريجيف د/ريياـ جاد -2
 رئيس معيار الموارد المالية د/زينب أبوالصفا -3
 رئيس معيار التدريس والتعمـ زكي د/نسريف عزت -4
 رئيس معيار اعضاء ىيئة التدريس 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 التقويـ ونظـ االمتحانات عمي أحمد د/رزؽ  -9
 رئيس معيار الدراسات العميا د/يسرا عبدهللا -10
 رئيس معيار المعايير االكاديمية د/آالء مصطفى 11
 ـ/نبيل نشأت 12

 
 البوابة االلكترونية

   

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات أساسية



 

3 
 

 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 كلية الحرةية اليوغيةرؤىة 
عممية وبحثية متميزة في المجاالت النوعية تمكنيا مف   تسعى الكمية ألف تكوف ليا مكانة

قميميا  المنافسة محميا وا 

 رشالة كلية الحرةية اليوغية
تمتـز الكمية بتحقيق رؤيتيا مف خالؿ تقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف 

 توفير خريج قادر عمى تمبية متطمبات سوؽ العمل

 قيم كلية الحرةية اليوغية

 التعمـ المستمر  

 الحرية االكاديمية المنضبطة  

 العدالة والنزاىة 

 القيادة والعمل بروح الفريق 

 والمساءلةالشفافية  
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 القياداة األكادىهية ةالكلية

 الوظيفة اإلسم م
 عميد الكمية أ.د/زينب دمحم أميف 1
 وكيل الكمية لمدراسات العميا أ.د/ مصطفى عبدالسالـ عمي 2
  وكيل الكمية لخدمة المجتمع أ.د/ الحسيني صابر الخبير 3
 كمية لشئوف التعميـ والطالبوكيل ال أ.د/ دمحم عبدالخالق دعبس 4
 رئيس قسـ اإلعالـ التربوي  أ.ـ.د/حنفي حيدر أميف 5
 رئيس قسـ التربية الموسيقية أ.ـ.د/أحمد سعيد عبدالخالق 6
 تكنولوجيا التعميـرئيس قسـ  أ.د/زينب دمحم أميف 7
 رئيس قسـ االقتصاد المنزلي أ.ـ.د/وساـ مصطفى عبدالموجود 8
 رئيس قسـ مناىج وطرؽ تدريس التخصصات النوعية أ.ـ.د/أسامة سمير عياد 9

 مدير وحدة ضماف الجودة د/أريج سالمة عمي 10
 نائب مدير وحدة ضماف الجودة د/دمحم ضاحي دمحم توني 11
 مدير وحدة التقويـ ونظـ االمتحانات أحمدد/رزؽ عمي  12
 مدير وحدة أخالقيات البحث العممي د/أحمد عبدالكافي عبدالفتاح 13
 مدير وحدة خدمة المجتمع د/إيماف دمحم أحمد 14
 مدير وحدة الخدمات اإللكترونية د/إيماف زكي الشريف 15
 لمتخصصات النوعيةمدير وحدة الخدمة العامة  د/ممدوح عبدالحميد إبراىيـ 16
 مدير وحدة االبتكار وريادة األعماؿ د/أدىـ كامل نصر 17
 مدير وحدة الشكاوى والمقترحات د/وائل صالح نجيب 18
 مدير وحدة متابعة الخريجيف د/ريياـ جاد الرب 19
 سكرتير تحرير المجمة العممية د/ىاني نادي عبدالمقصود 20
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 القياداة اإلدارىة ةالكلية

 الوظيفة اإلسم م
 أميف الكمية أ/سمياف دمحم صالح  1
 المالية الشئوف  مدير أ/عبدالتواب صابر عبدالمجيد 2
 العامميف شئوف  مدير أ/عالء كماؿ الديف أحمد 3
 الطالب شئوف  مدير أ/لبيب مقار لبيب مقار 4
 الطالب رعاية مدير أ/دمحم رشاد حسف 5
 مدير مكتب عميد الكمية إسماعيل الديف صالح نادية أ/ 6
 الثقافية والعالقات العميا الدراسات مدير أ/نجواف زكريا دمحم سنوسي 7
 الخريجيف وحدة مدير أ/نعمة إبراىيـ عبدالغفار 8
 مكتب عميد الكمية أ/عبدالتواب عبدالرؤوؼ 9
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 ىتذة غو الكلية

كمية التربية النوعية جامعة المنيا واحدة مف أعرؽ كميات التربية النوعية في مصر ، ترجع    
تابعة لوزارة التعميـ  1991لسنة  953، حيث أنشأت بالقرار الوزاري رقـ  1991نشأتيا إلى العاـ 

 .بنقل تبعيتيا لجامعة المنيا 1998لسنة  329العالي ، ثـ صدر القرار الجميوري رقـ 

يا أوال بأوؿ، مع أساليب حديثة تعمـ ناجحة يتـ تحديثبتطبيق إستراتيجية تعميـ و تيتـ الكمية    
وناجحة لتقويـ الطالب وتيتـ بقياس رضاىـ،  وتدعـ كافة طالبيا وتيتـ باألخص بالمميزيف 

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

. كما تعقد العديد مف الندوات وورش العمل ، و يشارؾ أبناء الكمية التربية والتخصصات النوعية
  .فى كافة المؤتمرات العممية بدعـ كامل مف الجامعة

ة معتمدة وضعت بعد مناقشات مستفيضة ألسرة الكمية تنفيذيلمكمية خطة إستراتيجية و    
مف تقدـ ولألطراؼ المجتمعية ذات الصمة، تتماشى مع خطة الجامعة وما تصبو الدولة لتحقيقو 

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

 .البحثيةو 

داري قوى ومنظـ وذو خبرة مميزة، و  أكاديميلدى الكمية جياز     ، وبالكمية العديد مف الوحدات ا 
وتحرص الكمية عمى مشاركة األطراؼ  ، والمجاف التي تـ استحداثيا لتحقيق الجودة واالعتماد

تشارؾ فى بالعديد مف الحمالت اإلرشادية و  شطتيا، كما تقـو الكميةالمجتمعية فى كافة أن
ورش العمل وال تبخل مطمقا تدريبية و الندوات و الحمالت القومية و تعقد العديد مف الدورات ال

اإللكترونية التى تزيف بيا موقعيا عمى شبكة نشرات اإلرشادية المطبوعة منيا و بالكتيبات و ال
الباحثيف في مف الزوار شيريا، كما تستقبل بمبانييا العديد مف المئات  الذى يؤموو  اإلنترنت،

 التخصصات التربوية والنوعية.
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 للكليةالغاىاة االشحراجيسية 

يادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضماف الجودة والتطوير المستمر بما يتماشى ز  .1
 مع معايير االعتماد

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

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

ي مبني االسياـ العممي والفكري في حل قضايا المجتمع عف طريق بحث عممي تطبيق .4
 عمى أولويات احتياجات فعمية وواقعية لممجتمع المحيط

 الشراكة الفعالة مع األطراؼ المعنية والمستفيدة )مركز تكنولوجيا التعميـ وخدمة المجتمع( .5

تحقيق التميز عمى مستوى كميات التربية النوعية بصعيد مصر متمثمة في اعتماد بعض  .6
 البرامج الجديدة
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 الحيظيهي للكليةالهيكل 
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 االقسام العلمية
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 قصم جكيولوزيا الحػليم

ىرؤوظىقدمىتكنولوجواىالتطلومى:
تمكنو مف مجاالت تكنولوجيا التعميـ متميزة في  ألف تكوف لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسـ

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ى:ىردالظىقدمىتكنولوجواىالتطلوم
ومعمـ  أخصائي تكنولوجيا التعميـتقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف توفير 

 .قادر عمى تمبية متطمبات سوؽ العملحاسب آلي 
 رئيس مجمس القسم

 زينب دمحم أمينأ. د/

عدد أعضاء ىيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ مساعد  أستاذ
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- 2 - 2 - 14 18 
عدد أعضاء 
 الييئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
2 1 3 

 البرامج األكاديمية
 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس

1 9 10 

 أنشطة أخرى 

  : ترقيات
 .مساعد أستاذ لدرجة سيادتيا ترقية تـ موسى ذكي إيماف/ د.ـ.أ -1
 .مساعد أستاذ لدرجة سيادتيا ترقية تـ الحسيني دمحم إيناس/ د.ـ.أ -2

 : مناصب ادارية داخل الكمية
 .التعميـ تكنولوجيا قسـ ورئيس – الكمية عميد أميف دمحم زينب/ د.أ
 .بالكمية االلكترونية الخدمات وحدة رئيس:  الشريف زكي إيماف/ د.ـ.أ
 .الجودة وحدة مدير نائب:  دمحم ضاحي دمحم/ د

 د/رزؽ عمي أحمد : مدير وحدة التقويـ ونظـ االمتحانات
 د/ممدوح عبدالحميد إبراىيـ : مدير مركز الخدمة العامة لمتخصصات النوعية

 د/أدىـ كامل نصر : مدير وحدة االبتكار وريادة االعماؿ
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 قصم اإلغالم الحرةوو

ى:ىرؤوظىقدمىاإلرالمىالتربوي
تمكنو مف  اإلعالـ التربوي مجاالت متميزة في  ألف تكوف لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسـ

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ى:ىردالظىقدمىاإلرالمىالتربوي
قادر عمى  إعالـ تربوي أخصائي تقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف توفير 

 .تمبية متطمبات سوؽ العمل
 رئيس القسم

 حنفي حيدر أمين د/ م. أ.

عدد أعضاء ىيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ مساعد 

 متفرغ
أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- - 1 1 - 9 11 
عدد أعضاء 
 الييئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
2 1 3 

 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس البرامج األكاديمية
1 6 7 

 أنشطة أخرى 

  : ترقيات
 .مساعد أستاذ لدرجة سيادتو ترقية تـ وائل صالح نجيب/ د.ـ.أ -1

 : مناصب ادارية داخل الكمية
 التربوي  االعالـ قسـ رئيس:  أميف حيدر حنفي/ د.ـ.أ

 د/وائل صالح نجيب : مدير وحدة الشكاوى والمقترحات
 د/أحمد عبدالكافي : رئيس لجنة اخالقيات البحث العممي 

 د/إيماف دمحم أحمد : مدير وحدة خدمة المجتمع
 د/ىاني نادي عبدالمقصود : سكرتير تحرير المجمة العممية

 



 

12 
 

 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   

 

 قصم الحرةية املوشيقية

ى:رؤوظىقدمىالتربوظىالمودوقوظ
تمكنو مف  التربية الموسيقيةمجاالت متميزة في  ألف تكوف لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسـ

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ىالتربوظىالمودوقوظى:ردالظىقدمى
قادر عمى  معمـ تربية موسيقيةتقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف توفير 

 .تمبية متطمبات سوؽ العمل

 

 رئيس مجمس القسم

 عبدالخالق أحمد سعيد . د/.مأ

ىيئة عدد أعضاء 
 التدريس

أستاذ 
 أستاذ متفرغ

أستاذ مساعد 
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 االجمالي مدرس متفرغ

- 1 - 5 - 11 17 
عدد أعضاء 
 الييئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
4 1 5 

 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس البرامج األكاديمية
1 9 10 

 أنشطة أخرى 

 1ترقيات 
 أ.ـ.د/ يسرا عبد هللا دمحم تـ ترقيتيا لدرجة أستاذ مساعد. -1

 عضويات خارج الكمية
 مناصب ادارية داخل الكمية
 وكيل الكمية لشئوف الدراسات العميا. –أ.د/ مصطفى عبد السالـ 

 رئيس قسـ التربية الموسيقية –أ.ـ.د/ أحمد سعيد عبد الخالق 
 المناىج وطرؽ التدريسأ.ـ.د/ أسامو سمير عياد رئيس قسـ 
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 قصم اإلقحصاد امليزلي

ىاإلقتصادىالمنزلي:رؤوظىقدمى
تمكنو مف  اإلقتصاد المنزليمجاالت متميزة في  ألف تكوف لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسـ

قميميا  .المنافسة محميا وا 

ىاإلقتصادىالمنزلي:ردالظىقدمى
عمى  ةقادر إقتصاد منزلي  ةمعممتقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف توفير 

 .تمبية متطمبات سوؽ العمل
 رئيس مجمس القسم

 أ.م.د/وسام مصطفى عبدالموجود

عدد أعضاء ىيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ مساعد 

 متفرغ
أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

1 2 1 5 - 6 15 
عدد أعضاء 
 الييئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
1 2 3 

 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس البرامج األكاديمية
1 9 10 

 أنشطة أخرى 

 4ترقيات 
 أ.ـ.د/ أريج سالمة عمي تمت ترقيتيا لدرجة أستاذ مساعد -1
 لدرجة أستاذ مساعد أ.ـ.د/ دعاء عمي سالمة تمت ترقيتيا -2
 أ.ـ.د/ أميمة رؤوؼ دمحم تمت ترقيتيا لدرجة أستاذ مساعد -3
 أ.ـ.د/ تفاحة موسى عبد الحميد تمت ترقيتيا لدرجة أستاذ مساعد -4

 مناصب ادارية داخل الكمية
 وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب. –أ.د/ دمحم عبد الخالق دعبس 

 وكيل الكمية لشئوف خدمة المجتمع. –أ.د/ الحسيني دمحم صابر الخبير 
 رئيس قسـ االقتصاد المنزلي –وساـ مصطفى عبد الموجود أ. ـ.د/

 مدير وحدة الجودة. –د/ أريج سالمة عمي 
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 قصم نياهر هطرق جدرىس الحخصصاة اليوغية

ى:النوروظىالتخصصاتىتدروسىوطرقىمناهجرؤوظىقدمى
 تدريس وطرؽ  مناىجمجاالت متميزة في  ألف تكوف لو مكانة عممية وبحثية يسعى القسـ
قميميا النوعية التخصصات  .تمكنو مف المنافسة محميا وا 

ى:النوروظىالتخصصاتىتدروسىوطرقىمناهجردالظىقدمى
عمى تمبية متطمبات معمـ قادر تقديـ خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى جودة يضمف توفير 

 .سوؽ العمل

  
 رئيس القسم

 سمير عيادأسامة /د .م  .أ 

عدد أعضاء ىيئة 
 التدريس

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ مساعد  أستاذ
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

مدرس 
 متفرغ

 االجمالي مدرس

- - - - - 4 4 
عدد أعضاء 
 الييئة المعاونة

 االجمالي معيد مدرس مساعد
- - - 

 البرامج األكاديمية
 االجمالي الدراسات العميا مرحمة البكالوريوس

- - - 

 أنشطة أخرى 

 اليوجد : ترقيات
 : مناصب ادارية داخل الكمية

أ.ـ.د/وساـ مصطفى عبدالموجود : رئيس قسـ مناىج وطرؽ تدريس 
 التخصصات النوعية
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم جكيولوزيا الحػليمةرانر 

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

 بالجامعات.
 .اف يكوف الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
بعد قبوؿ الطالب بالكمية يتـ عمل تنسيق داخمي وفقا لممجموع لمتوزيع عمى االقساـ  

 .ضمنيا قسـ تكنولوجيا التعميـالعممية ومف 
بعد اجتياز الطالب لمفرقة الثانية يتـ توزيعيـ عمى شعبتيف )تكنولوجيا التعميـ ، الحاسب  

 .اآللي( وفق الشروط المحددة بالقسـ 

ى:ىNARSمواصفاتىخروجىتكنولوجواىالتطلومىوفقىمطاوورىى-ثانواًىى
 يجب أف يكوف خريج تكنولوجيا التعميـ قادرا عمى أف:

 .يوظف نظريات ونماذج التصميـ التعميمي لمحصوؿ عمى أفضل النواتج المستيدفة 
 .ينتج المواد والبرامج التكنولوجية ويوظفيا 
 .يوظف البدائل التكنولوجية المتاحة 
 .يصمـ بيئات تعمـ تكنولوجية والكترونية 
 .ينسق مع المعمـ واالدارة لتطوير بيئات تعمـ مناسبة 

ىبالقدمى:ورووسىالخاصىامجىالبكالنبرى-ثالثًا
 4مقرر خالؿ  78يقدـ القسـ برنامج واحد لمرحمة البكالوريوس "تكنولوجيا التعميـ" يتكوف مف 

سنوات دراسية يحصل بعدىا الطالب عمى بكالوريوس أخصائي تكنولوجيا التعميـ أو بكالوريوس 
 .معمـ الحاسب اآللي
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 9يقدـ القسـ 

 .دبمـو التعميـ والتعمـ االلكتروني 
 .ماجستير التعميـ والتعمـ االلكتروني 
 .دكتوراه التعميـ والتعمـ االلكتروني 
 .دبموـ تصميـ التعميـ 
 .ماجستير تصميـ التعميـ 
 .دكتوراه تصميـ التعميـ 
 .دبموـ تكنولوجيا التعميـ لذوي الفئات الخاصة 
 .ماجستير تكنولوجيا التعميـ لذوي الفئات الخاصة 
 .دكتوراه تكنولوجيا التعميـ لذوي الفئات الخاصة 
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 قصم اإلغالم الحرةووةرانر 

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

 بالجامعات.
 .اف يكوف الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
بعد قبوؿ الطالب بالكمية يتـ عمل تنسيق داخمي وفقا لممجموع لمتوزيع عمى االقساـ  

 .العممية ومف ضمنيا قسـ اإلعالـ التربوي 

ى:ىNARSصفاتىخروجىتكنولوجواىالتطلومىوفقىمطاوورىمواى-ثانواًىى
 قادرا عمى أف: اإلعالـ التربوي يجب أف يكوف خريج 

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

 .يوظف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في األعماؿ اإلعالمية التربوية المختمفة 
 .معارفة بالعمـو االعالمية المعاصرة في االرتقاء بفكره وابداعو االعالمي يوظف 
 .يعي المتغيرات المجتمعية عمى المستويات المحمية واالقميمية والدولية 
 .يصمـ المشروعات االعالمية الصغيرة وينفذىا ويديرىا في ضوء االمكانات المتاحة 

ىبالقدمى:امجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4 خالؿ مقرر 58 مف يتكوف "  التربوي  اإلعالـ" البكالوريوس لمرحمة واحد برنامج القسـ يقدـ

 .التربوي  اإلعالـأخصائي  بكالوريوس عمى الطالب بعدىا يحصل دراسية سنوات
 
 
 
 

ى
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 6يقدـ القسـ 

 .دبمـو الصحافة 
 .ماجستير الصحافة 
 .دكتوراه الصحافة  
 .دبمـو اإلذاعة 
 .ماجستير اإلذاعة 
 .دكتوراه اإلذاعة 
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 قصم الحرةية املوشيقيةةرانر 

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

 بالجامعات.
 .اف يكوف الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 .اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
 .اجتياز اختبار القدرات الموسيقية 
 .لقسـ التربية الموسيقية تنسيق منفصل عف باقي أقساـ الكمية 

ى:ىNARSورىوفقىمطاوىالتربوظىالمودوقوظمواصفاتىخروجىى-ثانواًىى
 قادرا عمى أف: التربية الموسيقيةيجب أف يكوف خريج 

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

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

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

 .يوظف معارفو بالعمـو الموسيقية في االرتقاء بفكره وابداعو الموسيقي 

ىبالقدمى:امجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4 خالؿ مقرر 65 مف يتكوف " الموسيقية التربية" البكالوريوس لمرحمة واحد برنامج القسـ يقدـ

 .الموسيقية التربية بكالوريوس عمى الطالب بعدىا يحصل دراسية سنوات
 
 
 

ى
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ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 9يقدـ القسـ 

 دبمـو الموسيقى العربية 
 ماجستير الموسيقى العربية 
 دكتوراه الموسيقى العربية 
 دبموـ بيانو 
 ماجستير بيانو 
 دكتوراه بيانو 
رتجاؿ  يقاع حركي وا   دبموـ صولفيج وا 
رتجاؿ  يقاع حركي وا   ماجستير صولفيج وا 
رتجاؿ  يقاع حركي وا   دكتوراه صولفيج وا 
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 قصم اإلقحصاد امليزليةرانر 

ى:ىذروطىااللتحاقىبالقدمى-أواًل
 يقبل القسـ الطالبات فقط واليقبل الطالب 
او ما يعادليا وفقا لمقواعد التى يقررىا مكتب تنسيق القبوؿ  الحصوؿ عمى الثانوية العامة 

 بالجامعات.
 اف يكوف الئقًا طبيًا بما يسمح لمتابعة الدراسة ومسؤولية مينة التدريس 
 اجتياز االختبار الشخصى الذى يقرره مجمس الكمية 
وزيع بعد قبوؿ الطالب بالكمية يتـ عمل تنسيق داخمي )طالبات فقط( وفقا لممجموع لمت 

 عمى االقساـ العممية ومف ضمنيا قسـ االقتصاد المنزلي

ى:ىNARSوفقىمطاوورىاالقتصادىالمنزليىىظمواصفاتىخروجى-ثانواًىى
 عمى أف: ةقادر االقتصاد المنزلي  ةكوف خريجتيجب أف 

 .توظف عمـو االطعمة مدركة العالقة بيف التغذية السميمة المتوازنة والصحية 
المالبس والنسيج والمفروشات والعناية بيـ مستخدمة الخامات توظف أسس تنفيذ  

 .واألدوات المناسبة
 .توظف قواعد ادارة المنزؿ واالسرة والمؤسسات وأساليبيا مراعيا أسس ترشيد االستيالؾ 
تتبع  تصمـ المشروعات والصناعات الصغيرة وتنفذىا وتديرىا في ضوء الموارد المتاحة 

 .ينيةقواعد االمف والسالمة الم

ىبالقدمى:امجىالبكالورووسىالخاصىنبرى-ثالثًا
 4  خالؿ مقرر 59 مف يتكوف " المنزلي االقتصاد" البكالوريوس لمرحمة واحد برنامج القسـ يقدـ

 .الموسيقية التربية بكالوريوس عمى الطالبة بعدىا تحصل دراسية سنوات
 
 

ى

ى
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

ى  

ى

ى:قدمالبرامجىالدراداتىالطلواىبى-رابطًاى
 برامج لمدراسات العميا وىي: 9يقدـ القسـ 

 دبمـو إدارة أعماؿ المنزؿ 
 ماجستير إدارة أعماؿ المنزؿ 
 دكتوراه إدارة أعماؿ المنزؿ 
 دبمـو التغذية وعمـو األطعمة 
 ماجستير التغذية وعمـو األطعمة 
 دكتوراه التغذية وعمـو األطعمة 
 دبمـو المالبس والنسيج 
 ماجستير المالبس والنسيج 
 والنسيج دكتوراه المالبس 
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 اشحراجيسياة الحػلم املحصخدنة يف الترانر األكادىهية

ىندبىتطبوقىادتراتوجواتىالتدروسىفيىمقرراتىى-1

ىبرنامجىتكنولوجواىالتطلوم

المعرفة  استراتيجية التدريس م
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
 المهنية

المهارات 
 العامة

 %77 %:6 %;7 %8> المحاضرة 1

 %9; %688 %9> %:> العصف الذهنى 2

 %98 %87 %:6 %:8 التعلم التعاونى 3

 %9; %688 %9> %7; المناقشة والحوار 4

 %> %97 %;7 %88 البيان العملى 5

 %86 %67 %66 %68 تعلم ذاتى 6

 %69 %87 %>6 %8: تكليفات وابحاث 7

تعلم قائم على  8
 المشروعات

:8% 68% 77% 98% 

 
 

ىتطبوقىادتراتوجواتىالتدروسىفيىمقرراتىبرنامجىاالقتصادىالمنزليىندبى-2

المعرفة  استراتيجية التدريس م
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
 المهنية

المهارات 
 العامة

 %8 %8 %8 %688 المحاضرة 1

 %99 %8 %688 %68 العصف الذهنى 2

 %99 %688 %8 %=6 التعلم التعاونى 3

 %99 %8 %8 %:6 والحوارالمناقشة  4

 %66 %>6 %:6 %;8 البيان العملى 5

 %688 %>6 %:6 %> تعلم ذاتى 6

     تكليفات وابحاث 7

تعلم قائم على  8
 المشروعات

    

ى
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ى  

ى

ىندبىتطبوقىادتراتوجواتىالتدروسىفيىمقرراتىبرنامجىاالرالمىالتربويى-3

المعرفة  استراتيجية التدريس م
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
 المهنية

المهارات 
 العامة

 %98 %:8 %:6 %8: المحاضرة 1

 %68 %8 %69 %:6 العصف الذهنى 2

 %88 %77 %69 %:6 التعلم التعاونى 3

 %88 %66 %77 %68 المناقشة والحوار 4

 %88 %69 %> %:6 البيان العملى 5

 %68 %68 %:6 %:6 تعلم ذاتى 6

 %88 %77 %69 %68 تكليفات وابحاث 7

تعلم قائم على  8
 المشروعات

    

ى

ىاالقتصادىالمنزليندبىتطبوقىادتراتوجواتىالتدروسىفيىمقرراتىبرنامجىى-ى4

المعرفة  استراتيجية التدريس م
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
 المهنية

المهارات 
 العامة

 %98 %98 %97 %6: المحاضرة 1

 %69 %66 %7; %>7 العصف الذهنى 2

 %;7 %76 %68 %69 التعلم التعاونى 3

 %;7 %87 %;: %=: المناقشة والحوار 4

 %;7 %6; %97 %86 البيان العملى 5

 %98 %97 %;8 %:6 تعلم ذاتى 6

 %;7 %>6 %8: %76 تكليفات وابحاث 7

تعلم قائم على  8
 المشروعات
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 املقرراة االلكحرهىية الحي اىحسحها الكلية

" مقرر لتحويميا من الصورة التقميدية إلى الصورة 9كمية االتربية النوعية بتقديم عدد" تقدمت
 وىما:  " مقررات وجارى إنتاج مقرر واحد 8اإللكترونية وتم إنتاج عدد"

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

التربية  ,أ.ـ د./ اسامو سمير عباس آلة تربوية اكورديوف 
 الموسيقية

2012-05-28 

مدخل الى تكنولوجيا 
 التعميـ

 30-09-2016 تكنولوجيا التعميـ ,أ.د / زينب دمحم اميف خميل

الدراما فى الراديو 
 والتميفزيوف 

التربوي اإلعالـ  ,د / ايماف دمحم احمد حسف  2016-11-27 

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

2014-04-23 

أ.د.وفاء صالح الديف ابراىيـ  ثقافة الكمبيوتر
 ,الدسوقى

 09-03-2014 تكنولوجيا التعميـ

 24-10-2013 تكنولوجيا التعميـ ,د/ايماف ذكى موسى الشريف انتاج الصور الفوتوغرافية

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

تاريخ وتحميل الموسيقى 
 ,د/ىياـ توفيق اميف ميخائيل العربية

التربية 
 جارى األنتاج الموسيقية
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 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 جفػيلها جم الحي اإللكحرهىية املقرراة
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىخاللىالفصلىالدراديىاألولىالمقرراتىالتيىتمىتفطولكا
 عدد الطالب القسم العممي الجامعة المنتجة اسم المقرر

 413 تكنولوجيا التعميم المنيا أنتاج الصور الفوتوغرافية
 380 تكنولوجيا التعميم المنيا مقدمة الحاسبات فى التعميم
 1082 تكنولوجيا التعميم المنيا مدخل الي تكنولوجيا التعميم

 212 اعالم تربوي  القاىرة االعالم التربوي تخطيط 
 212 اعالم تربوي  المنوفية الصحافو و االذاعو المدرسية
 212 اعالم تربوي  المنيا الدراما لمراديو و التمفزيون 

 168 اقتصاد منزلي بورسعيد اجيزة و ادوات منزلية
 267 تربية موسيقية المنيا عمم الصوت

 267 تربية موسيقية المنيا تاريخ الموسيقي العالمية

ىالمقرراتىالتيىتمىتفطولكاىخاللىالفصلىالدراديىالثاني
 عدد الطالب القسم العممي الجامعة المنتجة اسم المقرر

 397 تكنولوجيا التعميم المنوفية الوسائل التعميمية
 131 تكنولوجيا التعميم المنيا ثقافة الكمبيوتر

 374 تكنولوجيا التعميم المنيا اساسيات التصوير الفوتوغرافي
 204 اعالم تربوي  المنصورة ادارة الموسسات التعميمية

 248 اعالم تربوي  بنيا مسرحة المناىج
 221 اقتصاد منزلي المنصورة فحص و تحميل االقمشة

 152 اقتصاد منزلي حموان الغذاء و التغذية
 257 تربية موسيقية اسيوط ايقاع حركي
 248 تربية موسيقية طنطا العربيةتذوق الموسيقي 
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 قطاع شئون الطالب
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 إحصائياة شئون الطالب -أهالى

ى2017/2018أردادىطالبىالكلوظىللطامىإحصائوظى

 
تكنولوجيا 

 التعميم
االعالم 
 التربوي 

التربية 
 الموسيقية

االقتصاد 
 االجمالي المنزلي

 1032 152 258 248 374 الفرقة األولى
 1116 221 248 250 397 الفرقة الثانية
 1079 192 267 244 ح143ت/233 الفرقة الثالثة
 940 220 151 213 ح131ت/225 الفرقة الرابعة

 4167 785 924 955 1503 اإلجمالي
ى

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

2015/2016 3055 05¸4  % 6¸1  % 
2016/2017 3653 0,6 % 1,2 % 
2017/2018 4167 0,7 % 0,9 % 
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 ىشاط رغاىة الطالب -داىياى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىىالداخلوظىوالمدابقاتىبالمذروراتىالمذاركونىالطالبىبأردادىبوان

موعد  النشاط م
 التنفيذ

 اعداد المشاركين
 طالبات طالب

 235 140 سبتمبر لجنة استقبال اثناء الكشف الطبي 1
 8 22 سبتمبر لجنة استقبال مع بداية العام الدراسي 2
 2 30 سبتمبر مؤتمر طالبي 3
 25 70 أكتوبر بطولة لعبة كرة القدم الخماسية 4
 10 10 أكتوبر إقامة ورشة عمل في المجال المسرحي 5
 1 1 أكتوبر مسابقة القرأن الكريم 6
 1 4 أكتوبر تدريب طالب الفرق الرياضية المختمفة 7
 12 13 نوفمبر مسابقة الطالب والطالبة المثالية 8
 4 6 نوفمبر تنظيم معرض الكتاب بالكمية 9
ورشة عمل لمطالب المشاركين في مسابقة  10

 الفنون التشكيمية
 3 3 نوفمبر

 3 3 نوفمبر ترفييية الي القاىرةتنظيم رحمة  11
 11 9 نوفمبر استضافة مسابقة المراسل التميفزيوني 12
 3 7 نوفمبر تنظيم احتفالية المولد النبوي الشريف 13
تمثيل الجامعة في المسرح والمراسل التميفزيوني  14

 البداع
 80 120 ديسمبر

 1 5 فبراير اجتماع مع اتحاد طالب الكمية 15
 1 1 فبراير الطالب عمي األنشطة الطالبيةتدريب  16
 40 60 فبراير استقبال وفود الجامعات 17
 50 50 مارس ITتنظيم دورة في مجال  18
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موعد  النشاط م
 التنفيذ

 اعداد المشاركين
 طالبات طالب

 8 12 مارس دورة في لعبة كرة القدم الخماسية 19
 10 10 مارس دورة في لعبة كرة القدم الخماسية 20
 9 11 مارس مسابقة داخمية في المجال الفني 21
ورشة عمل في مجال المسرح وتدريب فريق  22

 المسرح
 10 10 مارس

 5 10 مارس حممة التبرع بالدم 23
معسكر لتدريب واختيار عشيرة الجوالة  24

 والمرشدات
 -----  مارس

 1 ----- ابريل المعرض التسويقي 25
 10 5 ابريل اتحاد الطالبحفل تنصيب  26
المشاركة في تنظيم حفل تنصيب اتحاد طالب  27

 الجامعة
 2 3 ابريل

 2800 2064 الجممة

 

 حصمت الكمية عمي المستوى الثاني فى كأس النشاط العام طمبة وطالبات
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ىالنذاطىالرواضيى-1

 النشاط الرياضي
 المراكز عمى مستوى الجامعة

 طالبات طالب
 المركز الرابع المركز  السادس مكرر  خماسى كرة القدـ 
 ----- المركز الرابع رفع االثقاؿ 
 المركز الثالث الثاني المركز العاب قوى 
 المركز الثامف  المركز الثاني السباحة 

 المركز الثاني المركز السابع  تنس طاولة 
 المركز الثالث عشر المركز السابع  اسكواش 
 المركز التاسع الرابع المركز كرة الطايرة 

 المركز الرابع المركز الثاني كأس النشاط الرياضي العام
 المركز الثالث )الطمبة والطالبات(

ىالنذاطىالطلميىوالتكنولوجيى–ى2
 المراكز عمى مستوى الجامعة المسابقة

 المركز الثالث مسابقة دورى المعمومات العممى 
 المركز الحادي عشر   مسابقة البحث العممى)  عالـ اإللكترونيات ( 

 المركز الثاني  برمجيات ) تنشيط السياحة في مصر( cd مسابقة 
 المركز االسادس مسابقة البحث العممي )مجاؿ المياه(
 المركز السابع مسابقة البحث العممي )مجاؿ البيئة(
 المركز الثامف مسابقة البحث العممي )مجاؿ الزراعي(

 المركز الثالث مسابقة البحث العممي )مجاؿ ريادة األعماؿ(
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ىالنذاطىالطلميىوالتكنولوجيى–ى2ى-تابعى
 المراكز عمى مستوى الجامعة المسابقة

 المركز السادس مسابقة البحث العممي ) مجاؿ برمجيات  اليواتف المحموؿ(
 عشرالمركز الرابع  مسابقة قصة الخياؿ العممي

 والتكنولوجي العممي النشاط كأس فى( الخامس المركز) عمى النوعية التربية كمية حصمت

ىالنذاطىاالجتماريىوالرحالتى–ى3
 المركز مسابقات الجامعات المصرية

 الثاني المركز (نير النيل أمف قومي) مسابقة البحوث االجتماعية 
 الخاصة بجامعة حموافمسابقة البحوث االجتماعية 

 تحت عنواف
)دور المشروعات القومية العمالقة في قيادة قاطرة التنمية 

 االقتصادية واإلجتماعية بالمجتمع المصري(

 
 الثاني المركز

 القراءة)  شمس عيف بجامعة الخاصة االجتماعية البحوث مسابقة
 ( الحرة

 السادس المركز

 المركز السادس مسابقة البحوث االجتماعية  )الوالء واالنتماءلموطف(
 المركز مسابقات جامعة المنيا

 الثالث عشر المركز طمبة الشطرنج مسابقة
 المركز الرابع  مسابقة الشطرنج لمطالبات 
  المركز الثامف مسابقة الطالبة المثالية
 المركزالثامف عشر مسابقة الطالب المثالى 
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ى

ىالنذاطىالثقافيى–ى4
 المراكز عمى مستوى الجامعة مسابقات النشاط الثقافي

 المركز الثاني   (6مسابقة الغناء )ابداع 
  الرابع المركز  (اسبوع شباب الجامعات بالمنوفية)  المقاؿ مسابقة

 السابع المركز  ) الخاص باسبوع شباب الجامعات(البحث الدينى 
  الخامس المركز  حفظ القراف الكريـ طمبة 

 المركز الثامف حفظ القراف الكريـ طالبات 
 الثامف مكرر المركز  (6الفصحي )إبداع  الشعر مسابقة

  التاسع المركز   (6مسابقة التأليف المسرحي )إبداع 
 مف الثا المركز )اسبوع شباب الجامعات بالمنوفية (البحث االقتصادى 

 حصمت الكمية عمى) المركز الرابع ( فى الكأس العام لمنشاط الثقافى 

ىالنذاطىالفنيى–ى5
 المراكز عمى مستوى الجامعة مسابقات النشاط الفني

 المركز األوؿ   مسابقة المواىب الفنية) أنشادػ ابتياالت ػ تواشيح (
 األوؿ المركز  العزؼ الفردي مسابقة

 المركز الثاني مسابقة الغناء الفردي 
 -( في مجاالت )التصوير الضوئي6مسابقة الفنوف التشكيمية إبداع )

 أشغاؿ فنية (مستوي عاـ  -جرافيؾ
 المركز الثاني مكرر

 المركز الثاني مسابقة ستاند اب كوميدي 
 المركز الثاني مسابقة الفنوف التشكيمية 

ير الزيتي ( في مجاالت  التصو 6مسابقة الفنوف التشكيمية إبداع )
 والنحت مستوي عاـ

 المركز الثالث

 المركز الثامف 2018مسابقة العروض المسرحية ميني تياترو 
 تصوير)  مجاالت في أكتوبر انتصارات إحتفالية ضمن التشكيمية الفنون  مسابقة في المشاركة تم

 ( وتصوير رسم -نحت– تصميم – ضوئي
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ى

ىالجوالظىوالخدمظىالطامظى-ىى6
 الترتيب عمى مستوى الجامعةالمسابقة 

 المستوى األوؿ  القيـ واالتجاىات السموكية 
 المستوى األوؿ الكرنفاؿ 

 المستوى اثاني  المجاؿ الدينى 
 المستوى الثالث المجاؿ الثقافى 
 المستوى الثالث  المجاؿ الفني 

 المستوى  الثالث المجاؿ  الكشفي واالرشادى 
 المستوى الخامس  الخدمة العامة 
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 هحدة شئون الخرىسيو احصائياة -دالذاى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىإحصائوظىأردادىخروجيىالكلوظىلألروامىالثالثظىالدابقظ

 العام الجامعي
تكنولوجيا 

 التعميم
االعالم 
 التربوي 

التربية 
 الموسيقية

االقتصاد 
 االجمالي المنزلي

2017/2018 346 194 139 215 894 
2016/2017 153 89 81 73 396 
2015/2016 194 135 67 67 463 

 1767 360 292 418 697 اإلجمالي

ى

ى
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 ىشاط هحدة الحقوىم هىظم االنححاىاة -راةػاى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ى2017/2018إحصائوظىالمقرراتىالتيىتمىتصحوحكاىإلكترونواىخاللىالطامىالجامطيى

ىتكنولوجواىالتطلوممقرراتىقدمىى-1
 أعداد المقررات التي تصحيحيا إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 78المقررات )
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

10 11 16 21 58 74.35% 

ىمقرراتىقدمىاإلرالمىالتربويى-2
 إلكترونياأعداد المقررات التي تصحيحيا 

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 58المقررات )
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

8 10 6 6 30 51.72% 

ىمقرراتىقدمىالتربوظىالمودوقوظى-3
 أعداد المقررات التي تصحيحيا إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 65) المقررات
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

5 4 4 5 18 27.69% 
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ىمقرراتىقدمىاالقتصادىالمنزليى-4
 أعداد المقررات التي تصحيحيا إلكترونيا

 االجمالي
النسبة المئوية إلى جميع 

الفرقة  مقرر( 59المقررات )
 األولى

الفرقة 
 الثانية

الفرقة 
 الثالثة

الفرقة 
 الرابعة

8 9 10 12 39 66.10% 

ىورشىالطملىالتيىالتيىرقدتكاىالوحدةى
 تاريخ االنعقاد عنوان الورشة م
 18/12/2017 مواصفات الورقة االمتحانية 1

ىأنذطظىالتصحوحىااللكترونيىخارجىالكلوظ
 عدد االوراق االمتحانية عدد المقررات الكمية م
 51 2 التربية الرياضية 1
 263 2 السياحة والفنادؽ 2
 582 1 اليندسة 3

ىأرمالىالصوانظىوالتجدودات
 تاريخ االنعقاد عنوان الورشة م
 اىداء  تغيير مجموعة بكرات السحب لجياز التصحيح 1
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 ىشاط الوحدة الػالزية -خانصاى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىاحصائوظىالمترددونىرلىىالوحدةىالطالجوظى
 أعداد المرضى العالجي النشاط م
 569 عدد المتردديف عمى الوحدة العالجية لظروؼ طارئة 1
 32 عدد المتردديف عمى الوحدة العالجية بشكل دوري  2
 37 عدد التحويالت لإلدارة الطبية 3
 110 عدد التحويالت لمستشفى الجامعة 4
 1750 حاالت الكشف الطبي عمى الطالب الجدد 5

ىالتجدوداتىالدنووظىللوحدةىالطالجوظ
 التكمفة البند م
 االدارة الطبية استالـ جياز قياس السكر بالدـ 1
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 ىشاط نكحب الحدرىب امليداىي )الحرةية الػهلية( -شادشا
 7102/7102خالل الػام السانػي 

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

 26 الثالثة
18 

376 
 356 22 الرابعة

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

 26 الثالثة
11 

244 
 213 22 الرابعة

ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 عدد الطالب أعضاء ىيئة التدريسعدد  عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
17 

267 
 151 22 الرابعة

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

 26 الثالثة
15 

192 
 220 22 الرابعة

ىإجماليىالكلوظى-5
 عدد الطالب أعضاء ىيئة التدريسعدد  عدد مدارس التدريب الفرقة الدراسية

 26 الثالثة
61 

1079 
 940 22 الرابعة
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 ىشاط هحدة جصػير الكحاب -شاةػا
 7102/7102خالل الػام السانػي  

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

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

ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 التي تم تسعيرىا عدد المقررات الفرقة م
 10 األولى 1
 6 الثانية 2
 7 الثالثة  3
 7 الرابعة 4
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ىقدمىاإلقتصادىالمنزليى–ى4
 التي تم تسعيرىا عدد المقررات الفرقة م
 15 األولى 1
 13 الثانية 2
 14 الثالثة  3
 16 الرابعة 4

ىقدمىمناهجىوطرقىتدروسىالتخصصاتىالنوروظى–ى4
 التي تم تسعيرىا عدد المقررات البرنامج التعميمي م
 1 تكنولوجيا التعميـ 1
 1 اإلعالـ التربوي  2
 1 التربية الموسيقية 3
 1 االقتصاد المنزلي 4
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 ىشاط لسية االشراف األكادىهي -دانياى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

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

 374 4 األولى
 397 5 الثانية

 143 2 الثالثة حاسب
 233 3 الثالثة تكنولوجيا
 131 2 الرابعة حاسب
 228 3 الرابعة تكنولوجيا

 مجموع طالب القسـ المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
18 1503 

ىقدمىاإلرالمىالتربويى–ى2
 عدد الطالب ىيئة التدريس المشرفينعدد أعضاء  الفرقة الدراسية

 248 4 األولى
 250 4 الثانية
 244 3 الثالثة
 213 3 الرابعة

 مجموع طالب القسـ المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
11 955 

ى

ى
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ىقدمىالتربوظىالمودوقوظى–ى3
 عدد الطالب عدد أعضاء ىيئة التدريس المشرفين الفرقة الدراسية

 258 5 األولى
 248 5 الثانية
 267 6 الثالثة
 151 3 الرابعة

 مجموع طالب القسـ المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
17 924 

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

 152 3 األولى
 221 5 الثانية
 192 4 الثالثة
 220 5 الرابعة

 مجموع طالب القسـ المجموع الفعمي ألعضاء ىيئة التدريس
15 785 

ىورشىالطمل
 تاريخ الورشة عنوان الورشة م
 23/4/2018 ودعـ الطالب المتعثر ورشة عمل االشراؼ االكاديمي 1
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 قطاع الدراسات العليا
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 إحصائياة الدراشاة الػليا -أهالى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىلجموعىاالروامىالدابقظإحصائوظىأردادىطالبىالدراداتىالطلواى

 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 

2017/2018 148 64 5 5 222 

 936 44 131 255 506 االجمالي

ى

ى

ى

ى

ى
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ى  
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 املؤجهر الػلهي للكلية -داىياى

 :قامت الكمية باالجراءات التالية لإلعداد لممؤتمر العممي بالكمية

...  النوعي التعميـ) بعنواف لمكمية األوؿ الدولي المؤتمر عقد عمى تمت الموافقة 
 . 27/9/2017 بتاريخ 66 رقـ الكمية مجمس في وذلؾ( العمل وسوؽ  االبتكارية

 المؤتمر ومياـ لجاف وتشكيل بحثية محاور مف تشممو بما المؤتمر خطة تـ اعتماد 
 68 رقـ الكمية مجمس في وذلؾ ودعـ لتمويل الرعاة ومخاطبة الممحقة العمل وورش
 .3/11/2017 بتاريخ

 2018/  7/  17 إلى 16 مف ليكوف  لمكمية االوؿ الدولي المؤتمر عقد موعد تحديدتـ  
 . 26/3/2018 بتاريخ 73 رقـ الكمية مجمس في وذلؾ

 الدولي المؤتمر بدعـ المنظومة دار قامت وقد ، لممؤتمر رسمييف رعاة عف البحثتـ  
 لدار االلكترونية البيانات قاعدة في البحوث نشر عمى االتفاؽ وتـ ماديا لمكمية االوؿ

 . المصري  المعرفة بنؾ خالؿ مف عمييا الدخوؿ يمكف والتي المنظومة
 الستقباؿ التجييزات كافة واعداد المختمفة الوسائل عبر لممؤتمر الدعايةتـ عمل  

 المؤتمر في المشتركيف
 الكمية مجمس في وذلؾ الدولي لممؤتمر واالقساـ الكمية استعدادات تجييزات مناقشةتـ  

 . 24/6/2018 بتاريخ 76 رقـ
 اعداد تـ المؤتمر مف االنتياء وبعد ، الزمني الجدوؿ وفق المؤتمر فعاليات تنفيذتـ  

 . المؤتمر في مناقشتيا تمت التي البحوث كافة يضـ الذي المؤتمر كتيب
 إلى وارساليا التوصيات واعتماد لمكمية االوؿ الدولي العممي المؤتمر توصيات مناقشة 

 .  21/7/2018 بتاريخ 79 رقـ الكمية مجمس في وذلؾ العممي االقساـ
 بحث 118بمغ عدد البحوث التي تـ عرضيا ومناقشتيا في المؤتمر العممي   
 بتاريخ 79 رقـ الكمية مجمس قرر لمكمية األوؿ الدولي المؤتمر لنجاح نظرا 

:  النوعي التعميـ) بعنواف لمكمية الثاني الدولي المؤتمر عقد عمى الموافقة 21/7/2018
 المحاور لتحديد االقساـ مجالس إلى المقترحات ارساؿ وتـ( المستقبمية الوظائف خريطة
 لمحصوؿ الرعاة مف المزيد مخاطبة في التوسع المجمس قرر وكذلؾ ، لممؤتمر البحثية
   الثاني الدولي المؤتمر في أكثر دعـ عمى
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 ىشاط املكحتة  -دالذاى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

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

ىالطاملونىى
 العدد المؤىل

 2 بكالويوس وليسانس
 - فوؽ المتوسط

 2 متوسط
 - عماؿ

ىمصادرىالمطلوماتىبالمكتبظ

 الوعاء
 الكتب

 الدوريات
 الرسائل

 المواد السمعية والبصرية
 دكتوراه ماجستير انجميزي  عربي

 - 116 175 - 714 11103 العدد

ىالمكتبوظىالخدمات
 التصوير عدد المستعيرين عدد المترددين المقاعد أركان المطالعة الخدمة
 1701 1709 5372 140 1 العدد

ىالببلوجرافوظىوالمرجطوظىالخدمات

دوائر المعارف  القواميس المستخمصات الكشافات قوائم بعناوين الكتب الخدمة
 والموسوعات

 10 13 - - 10 العدد

ى
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ى
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ىقواردىالبواناتىالمتاحظىفيىالتخصص
 قواعد البيانات العالمية قواعد البيانات العربية 

 Science direct اتحاد مكتبات الجامعات المصري 
 SAGE دار المنظومة
 ERIC العبيكاف
 EBSCO لمعمـ

 ProQuest مكتبة لبناف

ى2017/2018التزوودىللطامى
 عدد الكتب المشتراه المبمغ المخصص لمشراء مصادر التمويل
 63 ألف 12 ادارة الجامعة 

ىبوانىبتحدوثاتىالتزوودىموزرظىرلىىاالقدامىالطلموظ
عدد الكتب في  القسم العممي م

 التخصص
عدد المراجع في 

 التخصص
عدد الكتب لمعام 

2017/2018 
 6 4 2100 تكنولوجيا التعميـ 1
 10 25 1200 التربية الموسيقية 2
 10 - 1700 االقتصاد المنزلي 3
 7 5 2200 االعالـ التربوي  4
 9 - 500 المناىج وطرؽ التدريس 5
 20 31 2287 اخرى  6

ى2017/2018اجماليىاردادىالمترددونىوالمدتطورونىرلىىالمكتبظى
 المترددين المستعيرين الفئات

 383 126 أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ
 300 اليوجد استعارة ليـ العمياطالب الدراسات 

 1247 395 طالب فرؽ البكالوريوس
 1930 521 اجمالي
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 ىشاط املسلة الػلهية  - راةػاى
 7102/7102خالل الػام السانػي 

 تخصصات المجمة العممية: 
 بحوث في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والحاسب اآللي في التعميـ 
  الصحافة واالذاعة واالعالـ الجديد بحوث في مجاؿ االعالـ التربوي وتشمل

 والعالقات العامة والمسرح
  بحوث في مجاؿ االقتصاد المنزلي وتشمل االغذية والمالبس واالقتصاد

 وادارة المنزؿ
  بحوث في مجاؿ التربية الموسيقية وتشمل الموسيقى العربية والبيانو

 والصولفيج وااليقاع الحركي واالرتجاؿ
  والتربية الفنيةبحوث في مجاالت الفنوف 
  بحوث في مجاالت المناىج وطرؽ التدريس 

ىالمنذورةىخاللىالطامىالجامطيىاجماليىاردادىالمجلظىالطلموظ

رقم  م
 العدد

مجموع البحوث  البحوث المنشورة
تكنولوجيا  المنشورة

 التعميم
االعالم 
 التربوي 

 التربية
 الموسيقية 

 االقتصاد
 التربوي  الفنون  المنزلي 

1 
العدد 
 السابع

5 1 1 - - - 7 

 جاري إعداد العدد الثامف والتاسع 2
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 أخالقياة التحخ الػلهيلسية ىشاط  -ى   خانصا
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىورشىالطمل
 مالحظات النشاط

 2/4/2018 )الطالب والخريجيف( اخالقيات البحث العممي وحقوؽ الممكية الفكرية
 14/5/2018 العممي وحقوؽ الممكية الفكرية )أعضاء ىيئة التدريس(اخالقيات البحث 

 9/4/2018 الخطط البحثية والبحوث المشتركة بيف االقساـ العممية

ىاالجتمارات
 العدد البيان

 6 عدد االجتماعات
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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

 7102/7102خالل الػام السانػي 

 نظمتيا الكمية  مناسبات وفعاليات -أوال 

 تاريخ االنعقاد الفعالية م

 6/3/2017 المعرض التسويقي األوؿ لوحدة االبتكار وريادة االعماؿ 1

 مؤتمر كمية التربية النوعية األوؿ 2
16  :17  /7  /

2017 
 17/9/2017 العمـ في بداية العاـ الدراسيتحية  3
 28/2/2018 حفل تنصيب اتحاد طالب الكمية 4
 25/2/2018 برنامج دعـ إصالح التعميـ الفني والتدريب الميني المرحمة الثانية 5
 7/3/2018 الندوة الكشفية برعاية أدارة شئوف الطالب بالجامعة 6
 11/4/2018 المعرض التسويقي الثاني لوحدة االبتكار و ريادة االعماؿ بعنواف النوعية تبتكر  7
 3/5/2018 مسرحية أحنا ميف" فى حفل أستقباؿ الطالب الجدد 8
 5/5/2018 مسرحية أحمـ معانا 9
 17/5/2018 عرض موسيقي حكاية وطف 10
 27/5/2018 حفل يـو اليتيـ 11
 27/5/2018 اصالح التعميـ الفني والتدريب المينيبرنامج دعـ  12
 9/2018 ندوة اىال نوعية 13

تكريـ وحدة الخدمات االلكترونية لحصوليا عمى جائزة افضل مطور عمى مستوى  14
 الجامعات المصرية

3/10/2018 

 15/10/2018 ندوة أوؿ يـو معمـ 15
 25/10/2018 (45احتفالية نصر اكتوبر )حكاية نصر  16
 31/10/2018 ورشة عمل في مجاؿ المسرح الختيار العناصر الجديدة 17
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 تاريخ االنعقاد الفعالية م

 1/11/2018 انتخابات اتحاد الطالب بالكمية 18
 21/11/2018 احتفالية المولد النبوي الشريف 19
 21/11/2018 حممة التبرع بالدـ بالتعاوف مع مستشفى الجامعة وبنؾ الدـ بمحافظة المنيا 20

/  29:   25 االسبوع البيئي تحت رعاية نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع والبيئة 21
11/2018 

 2018/ 12/  6:  4 المسابقة العامة لممراسل التمفزيوني بالتعاوف مع  اذاعة شماؿ الصعيد 22
 

 أنشطة مجتمعية موجية لخدمة المجتمع الجامعي -ثانيا

 التاريخ نوع المشاركة عنوان النشاط م

لمتحدي المؤتمر الدولي األوؿ  1
 االعاقة

 27 : 26 قامت الكمية بعرض منتجات في المؤتمر الدولي
/3/2017 

مشروع تحسيف جودة التعميـ  2
 الفني والتدريب الميني

في  خريجات قسـ األقتصاد المنزلىمشاركة بعض  
 اعداد الوجبات الخاصة بذلؾ التدريب.

9/1/2018 

4 
أسبوع شباب الجامعات متحدي 

 االعاقة 

في الفترة مف  انتاج اعالـ اسبوع شباب الجامعات متحدي اإلعاقة
22/26 – 2 – 

2018 
انتاج زي كمية التربية الرياضية في أسبوع متحدي 

 اإلعاقة

 احتفالية اعياد تحرير سيناء 5
قامت الكمية باحياء الحفالت والتي نظمتيا االدارة 

لرعاية الطالب بقاعة المؤتمرات الكبرى  العامة
 بالجامعة

25/4/2018 

 23/10/2018 قامت الفريق الموسيقي بالكمية بإحياء الحفل ميرجاف حكاية نصر 6

 انتاج زي المدف الجامعية 7
في  خريجات قسـ األقتصاد المنزلىمشاركة بعض  

مشغل المالبس التابع لمركز التخصصات النوعية 
 لممدف الجامعية .عمل زي  في

خالؿ العاـ الدراسي 
2017/2018 
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 أنشطة مجتمعية موجية لخدمة المجتمع المحمي  -ثالثا

 تفاصيل النشاط عنوان النشاط م

مشروع محو  1
 األمية

مف جية وبيف ىيئة تعميـ تـ عقد بروتوكوؿ تعاوف بيف جامعة المنيا والكمية 
قياـ الكمية بمحو أمية عدد مف المواطنيف خالؿ خطة الكبار مف جية أخرى عمى 

بالمشاركة في البروتوكوؿ ،  4166وقد قاـ جميع طالب الكمية وعددىـ خمسية ، 
 مواطف 2313وبمغ عدد االمييف الديف تـ محو أميتيـ مف قبل الطالب 

 التدريب الميداني 2

ة ومجتمعية مف خالؿ تقـو الكمية بإيفاد الطالب في المدارس لمقياـ بأدوار ميني
، ويساىـ طالب الكمية في العممية التعميمية في المدارس برامج التدريب الميداني 

مف خالؿ التدريس في الحصص وتنفيذ الوسائل التعميمية ومشاريع االعالـ 
التربوي واالقتصاد المنزلي واحتفاليات التربية الموسيقية ، وقد بمغ عدد طالب 

مدرسة مابيف االبتدائية واالعدادية  34موزعيف عمى  2019التدريب الميداني 
 والثانوية

 نفذتيا الكمية خالل العام الدراسيورش العمل  -رابعا

 في مجال ثقافة الجودة االكاديمية واالدارية -1

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

1 
التوعية بالخطة 
 االستراتيجية

التخطيط د/أدىـ كامل نصر مدير وحدة 
 االستراتيجي ووحدة ريادة االعماؿ

9/10/2017 
23/10 /2017 
6 /11 /2017 

 د/أريج سالمة مدير وحدة ضماف الجودة االدارة والجودة 2
 د/دمحم ضاحي نائب مدير وحدة ضماف الجودة

13/11/2017 
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 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

3 
وحدة دليل والئحة وخطط 
 ضماف الجودة

 د/دمحم ضاحي نائب مدير وحدة ضماف الجودة
د/ىاني نادي نائب رئيس معيار ادارة الجودة 

 والتطوير

2/10/2017 
16/10 /2017 
30 /10/2017 

4 
نتائج الدراسة الذاتية 
 5/11/2018 د/دمحم ضاحي نائب مدير وحدة ضماف الجودة والتقارير السنوية

5 
تقييـ أعضاء مناقشة نتائج 

ىيئة التدريس ورضاىـ 
 الوظيفي

د/أسماء ممدوح رئيس معيار اعضاء ىيئة 
 التدريس

24/9/2018 

6 
مناقشة نتائج تقييـ الجياز 
 االداري ورضاىـ الوظيفي

أ.ـ.د/ تفاحة موسى رئيس معيار الجياز  
 االداري 

د/رجاء أحمد صديق نائب رئيس معيار 
 الجياز االداري 

17/9/2018 

 التوصيف الوظيفي دليل 7

د/وائل صالح نجيب رئيس معيار القيادة 
 والحوكمة

 أ/عالء كماؿ الديف مدير شئوف العامميف
 أ/سيد عثماف بشئوف العامميف

12/3/2018 

 توصيف البرامج والمقررات 8
د/آالء مصطفى رئيس معيار المعايير 

 27/11/2018 االكاديمية

 مواصفات الورقة االمتحانية 9
أحمد مدير وحدة التقويـ ونظـ  د/رزؽ عمي

 18/12/2017 االمتحانات

 25/12/2017 أ.د/دمحم دعبس وكيل الكمية لشئوف الطالب اعماؿ الكنتروالت 10

11 
دليل االمتحانات وآليات 

 التقويـ
 11/12/2018 د/نسريف عزت رئيس معيار التدريس والتعمـ
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 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

12 
اخالقيات البحث العممي 
 وحقوؽ الممكية الفكرية

 د/أحمد عبدالكافي رئيس معيار البحث العممي
2 /4/2018 
14/5/2018 

الخطط البحثية والبحوث  13
 المشتركة

 9/4/2018 د/أحمد عبدالكافي رئيس معيار البحث العممي

14 
السيمنار العاـ وتشجيع 
البحوث بيف التخصصات 

 العممية
 23/4/2018 د/أحمد عبدالكافي رئيس معيار البحث العممي

 مناقشة نتائج رضا الطالب 15
د/ريياـ جاد رئيس معيار الطالب والخريجيف 

 28/5/2018 ومدير وحدة متابعة الخريجيف

 االشراؼ االكاديمي 16
د/ريياـ جاد رئيس معيار الطالب والخريجيف 

 23/4/2018 ومدير وحدة متابعة الخريجيف
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 نفذتيا الكمية خالل العام الدراسيورش العمل  -تابع خامسا

 في مجال الكمبيوتر -2

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

1 Motion graphic مؤتمر الكمية االوؿ 
 ضمف فعاليات مؤتمر الكمية االوؿ

 7/2017/ 16:17الفترة مف  في

2 Typography مؤتمر الكمية االوؿ 
 ضمف فعاليات مؤتمر الكمية االوؿ

 7/2017/ 16:17الفترة مف  في

3 Big data 
أ.د/نبيل جاد عزمي رئيس قسـ 
تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية 

 جامعة حمواف

 ضمف فعاليات مؤتمر الكمية االوؿ
 7/2017/ 16:17الفترة مف  في

4 
دورة في مجاؿ 

 الشبكات
CCNA   

الحاسبات خبير الشبكات كمية 
 والمعمومات جامعة المنيا

27/8/2017 

5 
تفعيل المقررات 

 االلكترونية
 6/11/2017 مركز التعميـ االلكتروني

6 
اليـو العالمي 

 لمبرمجة

بالتعاوف مع  وزارة الشباب 
والرياضة والبرنامج اإلنمائي 
 لألمـ المتحدة وميكروسوفت

7/12/2017 
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 نفذتيا الكمية خالل العام الدراسيورش العمل  -تابع خامسا

 في مجال التنمية البشرية والمغات وميارات سوق العمل – 3

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

 كتابة السيرة الذاتية 1
بالتعاوف مع دكتور احمد نشأت خبير 

 –واستشاري التدريب وادارة االعماؿ 
 The wayمؤسسة 

27/2/2017  

2 

ندوة بعنواف مف فضمؾ 
 سمسة ضمف وذلؾافيمني 
 تنظميا التي التوعوية الندوات
 بجميع الدراسة بدء منذ الوحدة
 نشر بيدؼ الجامعة؛ كميات
 والطالبات الطمبة بيف الوعي

 والعادات األنماط لتغيير
 التي الخاطئة والموروثات
المرأة شأف مف تنتقص  

 المرأة ضد العنف مناىضة وحدة
المنيا بجامعة  

11/10/2017  

3 

فى المغة  ؾميارات تطور كيف
تحصل عمي اإلنجميزية وكيف 

وطرؽ التقدـ  دراسية ولمنح
 ليا

5/11/2017 مدرب معتمد في المغة االنجميزية  

4 
التخطيط الشخصي 

 االستراتيجي

بالتعاوف مع دكتور احمد نشأت خبير 
 –واستشاري التدريب وادارة االعماؿ 

 The wayمؤسسة 
27/11/2017  

 بنؾ المعرفة المصري  5
االستاذ / دمحم كماؿ دمحم منسق قواعد 

البيانات بوحدة المكتبة الرقمية 
 بجامعة المنيا

7/12/2017  
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 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

6 
سوؽ  تمكيف الشباب مف

 العمل

بالتعاوف مع الصندوؽ األجتماعي 
التابعة والييئة العامة لألستعالمات 
 لرئاسة الجميورية

17 /4/2018  

د/إيماف زكي الشريف مدير البوابة  ادماف االنترنت 7
 االلكترونية بالكمية

28  /11  /
2018 

 

 نفذتيا الكمية خالل العام الدراسيورش العمل  -تابع خامسا

 في مجال ادارة االزمات والكوارث والصحة والسالمة – 4

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

 االسعافات األولية 1
بالتعاوف مع كمية التمريض بجامعة 

 المنيا
20/11/2017  
27/11/2018  

2 
االخالء في حاالت 

 بالتعاوف مع خبير في األمف والسالمة الطوارئ 
4/12/2017  

26/3/2018  
19/3/2018 بالتعاوف مع شركة بافاريا استخداـ طفايات الحريق 3  

الوقاية مف فيروس  كيفية 4
 سي

أ.د/لبنى دمحم جماؿ استاذ بكمية 
 التمريض

31/10/2018  

5 
التوعية ضد سرطاف 

 الثدي

وحدة مناىضة العنف بالتعاوف مع 
بجامعة  وكمية التمريض ضد المرأة

 المنيا
14/11/2018  

 االىماؿ الطبي 6
وحدة مناىضة العنف بالتعاوف مع 

بجامعة  وكمية التمريض ضد المرأة
منياال  

16/11/2018  
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 في المجاالت النوعية – 5

 مجال االقتصاد المنزلي -أ

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

1 
اتجاىات حديثة فى صحة 

 وسالمة الغذاء
أ.د/يوسف عبدالعزيز عميد كمية 
 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

17/6/2017  

2 
المشروعات الصغيرة 

 وسوؽ العمل

أ.د/مدحت مرسي أستاذ المالبس 
والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي 

 جامعة المنوفية

ضمف فعاليات مؤتمر الكمية 
 16:17الفترة مف  االوؿ في
/7/2017  

3 
التعميـ النوعي ودوره في 
فتح أفاؽ جديدة لالستثمار 

 في مصر

أ.د/يوسف عبدالعزيز عميد كمية 
 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

فعاليات مؤتمر الكمية ضمف 
 16:17الفترة مف  االوؿ في
/7/2017  

4 
الجديد في مكافحة أمراض 

 سوء التغذية
أ.د/يوسف عبدالعزيز عميد كمية 
9/8/2018 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  

5 
األستراتيجيات الحديثة 
لمتغمب عمى مشكالت 
 جودة المنتج الممبسي

أ.د/مدحت مرسي أستاذ المالبس 
والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي 

 جامعة المنوفية
9/8/2017  

6 
اتجاىات حديثة فى 

التثقيف الغذائى وقضايا 
 التغذية

10/8/2017 أ.د/يوسف عبدالعزيز أستاذ  

7 
دراسات متقدمة في تصميـ 

 االزياء

أ.د/مدحت مرسي أستاذ المالبس 
والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي 

 جامعة المنوفية
10 /8 /2017  

8 
االقتصاد المنزلي فى 
 خدمة االقتصاد القومي

 ومشاريع التنمية

أ.د/يوسف عبدالعزيز عميد كمية 
8/2017/ 28 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  



 

62 
 

 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

 مجال االعالم التربوي  -ج

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

رئيس معيار البحث العمميد/إيماف عاشور نائب  ميارات األلقاء وفف التقديـ 1  19/3/2018  
25/6/2018 دمحم حسف التيامي مذيع بإذاعة الصعيد ميارات اإلذاعة 2  

 د_مجال تكنولوجيا التعميم

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

 التعميـ المجزأ 1
أ.ـ.د/إيماف زكي الشريف مدير البوابة االلكترونية 

 بالكمية

مؤتمر ضمف فعاليات 
الفترة  الكمية االوؿ في

7/2017/ 16:17مف   

2 
)تخصص  التعميـ باإليماءات

 تكنولوجيا التعميـ(
أ.د/زينب دمحم أميف رئيس قسـ تكنولوجيا التعميـ 

 وعميد الكمية

ضمف فعاليات مؤتمر 
الفترة  الكمية االوؿ في

7/2017/ 16:17مف   

)تخصص   إنترنت األشياء 3
 تكنولوجيا التعميـ(

 أ.د/إيماف صالح
 وكيل كمية التربية لمدراسات العميا بجامعة حمواف

ضمف فعاليات مؤتمر 
الفترة  الكمية االوؿ في

7/2017/ 16:17مف   

4 

التعمـ في العصر الرقمي 
االبتكارية الفردية الى 
 االبتكارية الجماعية.

 تخصص تكنولوجيا التعميـ(

 أ.ـ.د/ نجالء دمحم فارس
التعميـ جامعة جنوب الواديرئيس قسـ تكنولوجيا   

ضمف فعاليات مؤتمر 
الفترة  الكمية االوؿ في

7/2017/ 16:17مف   

5 
التعمـ العميق ومجتمعات 

)تخصص  الممارسة
 تكنولوجيا التعميـ(

أد/عمرو جالؿ استاذ تكنولوجيا التعميـ بجامعة 
 االزىر

ضمف فعاليات مؤتمر 
الفترة  الكمية االوؿ في

7/2017/ 16:17مف   

6 
Brain Computer 
Internet )تخصص  
 تكنولوجيا التعميـ(

 ـ/ معتز خالد رجب
ضمف فعاليات مؤتمر 

الفترة  الكمية االوؿ في
7/2017/ 16:17مف   
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 مجال الموسيقى -و

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

ندوة موسيقى الدراما بيف الماضي  1
–والحاضر والمستقبل   

الموسيقار فاروؽ 
 الشرنوبي

11/2017 

2 
ورشة ىندسة الصوت والبرمجيات 

 الموسيقية
ميندس الصوتيات / 
 عماد عزيز ميشيل

22/10/2018 

 

 في المجاالت اإلدارية والقانونية – 6

 تاريخ االنعقاد الجية المشاركة ورش العمل م

 الجوانب القانونية 1
 بالتعاوف مع الشئوف القانونية بجامعة المنيا

شحاتة عبدالنعيـأ/فضل   5/3/2018  

 الجوانب المالية 2
بالتعاوف مع التوجيو المالي واالداري بجامعة 

9/4/2018 المنيا أ/حمدي طو  
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 ىشاط هحدة نحاةػة الخرىسيو – راةػا
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىلخروجونىواىللطالبىورشىالطملىالتيىالموجكظ
 الجية المنظمة تاريخ االنعقاد عنوان الورشة

 ميارات العمل بيف الفريق

 خالؿ العاـ الدراسي

 مركز الخدمة العامة
 بالتعاوف وحدة الخريجيف

 
 باالشتراؾ مع داينامكس لمتدريب

 ميارات القيادة الفعالة
 كتابة السيرة الذاتية
 والمقابالت الشخصية

 حل المشكالت
 اساسيات تخطيط مشروعات

 والغتاء العربيالصولفيج 
 مياراات االتصاؿ الفعاؿ في الحوار

 مركز الخدمة العامة
 بالتعاوف وحدة الخريجيف

 فعالية االتصاؿ بيف االخريف
 العزؼ عمى القانوف 

 كف مبدعا

ىالفطالواتىالتيىذاركىفوكاىالخروجونى
 نوع المشاركة عنوان الفعالية
Tech Event 

المتميزيف بالكمية بعقد دورات  قامت مجموعة مف الخريجيف
تدريبية لمطالب والخريجيف عمى ميارات الكمبيوتر ، وقامو 
 متطوعيف باستغالؿ امكانيات ومعامل الكمية في التدريبات

 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

 ىشاط هحدة إدارة األزناة هالكوارت – خانصا
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىتجكوزاتىاألمنىوالدالمظىبالكلوظ

ىالمبنىىالرئوديىللكلوظى-1

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

 54 كل أدوار المبنى اتوماتيؾ ؾ 12 إطفاء حريق  أجيزة
 اكسيد ثاني بغاز معبأة بودرة إطفاء حريق أجيزة

 4 كل أدوار المبنى ؾ مثبتة عمى الحائط 12الكربوف 

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

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

 االزمات عند الالزمة
 - في أماكف متفرقة بالكمية

 مبنىىالمحاضراتى)مبنىىأ(ى-2

 العدد المكان البند
 78 االداريةكل القاعات  والمعامل والمكاتب  أجيزة انذار الحريق

 ثاني بغاز معبأة بودرة حريق إطفاء أجيزة
 ؾ بودرة 6الكربوف  أكسيد

 54 كل األدوار بجميع المباني

مثبتة  ؾ اتوماتيؾ 12 حريق إطفاء أجيزة
 عمى الحائط

 6 داخل المبنى

 1 في كل أدوار المبنى األولية لإلسعافات صيدليات
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ى
ىالتيىنفذتكاىالوحدةىخاللىالطامىالدراديىورشىالطمل

 مالحظات البند م

 ورشة االسعافات األولية 1
20/11/2017 
27/11/2018 

19/3/2018 ورشة استخداـ طفايات الحريق 2  
 31/10/2018 كيفية الوقاية مف فيروس سي 3
 14/11/2018 التوعية ضد سرطاف الثدي 4
 16/11/2018 االىماؿ الطبي 5

المراجطظىالدوروظىتجكوزاتىاألمنىوالدالمظىبالكلوظىوالتيىتقومىبكاىالوحدةىخاللى
ىالطامىالدرادي

 مالحظات البند م

 طفايات الحريق 1
تـ الكشف عف طفايات الحريق مرة شيريا ومدوف بكارت الصيانة 
مواعيد التفتيش ، ويتـ مراجعة جميع الطفايات مرة سنويا مف قبل 

 لطفايات الحريق وفق تعاقد رسمي مع الكمية مندوب شركة بافاريا

 حنفيات الحريق 2
تمت المراجعة الدورية في أياـ األحد األوؿ مف كل شير لمتأكد 

 مف سالمة الحنفيات وملء الخزانات
 

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

 الكيربية في كافة مباني الكميةسالمة التوصيالت 
تمت المراجعة الدورية مع امناء المعامل وأمناء المخازف لمتأكد  المواد الكيماوية 4

 تأميف المعامل 5 مف سالمة حفظ المواد الكيميائية ووسائل تأميف المعامل

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

 العالجية لمتأكد مف احتوائيا عمى المتطمبات الالزمة

ى
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ى  

ى

ىالتيىنفذتكاىالوحدةىخاللىالطامىالدراديىتجربظىمحاكاةىاإلخالءىفيىحاالتىالطوارئ
 تاريخ التنفيذ المحاكاةتفاصيل 

تـ عمل محكاة لالخالء في حاالت الطوارئ وتـ 
 توثيقيا بالصور ولقطات الفيدية

4/12/2017  
26/3/2018  
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 خدنة املسحهعىشاط هحدة  – شادشا
 7102/7102خالل الػام السانػي  

ىالمبادراتىوالذراكات
 التفاصيل  الجية المشاركة م
 وجامعة المعمميف المينية واألكاديمية الكمية بيف مشترؾ تعاوف  األكاديمية المينية لممعمميف 1

 عقميا لممعاقيف  النوعي المعمـ إلعداد تدريبي برنامج  المنيا
، لمحو امية   وىيئة محو االمية الكمية بيف مشترؾ تعاوف  محو األمية 2

 المواطنيف داخل محافظة المنيا
تعاوف مشترؾ بيف الكمية وسفارة المعرفة بجامعة المنيا لتدريب  سفارة المعرفة 3

عمى اعضاء ىيئة التدريس والجياز االداري والطالب والخرييف 
دورات مختمفة ؼ يالميارات المكتبية والتنمية البشرية وذلؾ 

 مجانا دوف مقابل
التواصل مع الجيات البحثية المناظرة ومخاطبة الباحثيف بكافة  مؤتمر الكمية 4

الوسائل ، االعداد لممؤتمر ، تنفيذ عمميات التسكيف واالقامة ، 
 تنفيذ فعاليات المؤتمر
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 ىشاط هحدة الشكاهى هاملقحرحاة –شاةػا
 7102/7102خالل الػام السانػي 

ىاالجتمارات
 التفاصيل

الجزاءات وااللتماسات لمتابعة أعماؿ التحقيقات في تـ عقد اجتماع شيري عمى مدار العاـ الجامعي 
 ، ولفتح صندوؽ الشكاوى والمقترحات بالكمية الموقعة عمى منسوبي الكمية
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 القطاع اإلداري
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 إحصائياة السهاز اإلدارو –أهالى 
 7102/7102خالل الػام السانػي 

 توزوعىالكوئظىاإلداروظىرلىىاألقدامىاإلداروظىبالكلوظ
 االداريينعدد  القسم م

 أوال إدارات تتبع عميد الكمية مباشرة
 2 مكتب عميد الكمية والوكالء 1
 1 وحدة توكيد الجودة واالعتماد 2

 إدارات تتبع وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب –ثانيا 
 1 سكرتارية وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب 1
 6 شئوف الطالب 2
 10 رعاية الطالب 3
 3 وحدة الخريجيف 4
 1 وحدة تقويـ االمتحانات 5

 ادارات تتبع وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا -ثالثا
 1 الكمية لشئوف الدراسات العمياسكرتارية وكيل  1
 4 الدراسات العميا والعالقات الثقافية 2

 ادارات تتبع وكيل الكمية لشئون المجتمع وخدمة البيئة –رابعا 
 1 سكرتارية وكيل الكمية لشئوف المجتمع والبيئة 1
 3 وحدة الخدمات اإللكترونية 2
 5 الوحدة العالجية 3

 إدارات تتبع أمين الكمية –خامسا 
 1 أميف الكمية 1
 4 شئوف العامميف 2
 8 الشئوف المالية 3
 3 الشئوف اإلدارية 4
 2 وحدة إدخاؿ البيانات 5
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 االداريينعدد  القسم م

 االقسام العممية –سسادسا 
 1 سكرتارية قسـ تكنولوجيا التعميـ 1

 3 معامل
 1 سكرتارية قسـ االقتصاد المنزلي 2

 2 معامل
 1 قسـ اإلعالـ التربوي )سكرتارية( 3
 1 سكرتارية قسـ التربية الموسيقية 4

 3 معامل
 1 قسـ المناىج وطرؽ التدريس)سكرتارية( 5

 69 المجموع

 الخدماتىالمطاونظبوانىبإجماليىأردادىأرضاءىالكوئظىاإلداروظىوإجماليىأردادى
 المجموع إنتداب / إجازة القائم بالعمل الفئة م
 69 10 59 الييئة اإلدارية 1
 21 - 21 الخدمات المعاونة )العماؿ( 2

 90 10 80 المجموع       

 بوانىبأردادىأرضاءىالكوئظىاإلداروظىوفقاىللمجمورظىالوظوفوظ

المجموعة 
 الوظيفية

الوظائف 
 التخصصية

الوظائف 
 الفنية

الوظائف 
 المكتبية

الوظائف 
 الحرفية

الوظائف 
 اإلجمالي المعاونة

 90 20 1 10 23 36 العدد
11,11 %6,25 %40 النسبة المئوية

% 
11,1% 22,22

% 
100% 
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 ىشاط الشئون املالية –داىياى 
 خالل الػام السانػي 

ىالمذترواتىمنىخاللىموزانوظىالكلوظىالردموظ
 اجمالي التكمفة بيان المشتريات م
 3000 فصل دراسي أوؿشراء خامات اقتصاد منزلي  1
 2085 لوحة بالستيؾ ليزر 47عمل عدد  2
 1200 الفتات كمبيوتر 5عمل عدد  3
 2000 شراء دىانات الدواليب وحوامل طفايات الحريق 4
 195 قطع  6شراء طقـ كاسات  5
 4000 شراء خامات اقتصاد منزلي فصل دراسي ثاني 6
 2022,5 شراء أصناؼ لتركيب حجرات الخشب لمكمية 7
 5842,5 شراء أدوات كتابية لمكمية 8
 1085 شراء أصناؼ لمجودة 9
 3521,4 شراء أدوات نظافة 10
 1113 لوحة ليزر 21عمل عدد 11
 1500 2شراء حبر تصوير عدد 12
 1805 شراء أدوات كتابية 13
 1110 شراء مواد لتركيب لوحات التعميـ 14
 720 شراء دباسات 15
 1725 كيربائية لورشة النسيج بقسـ اقتصادشراء أدوات  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 عمل الفتة  1800 القدرات 3

 34860 جمالي اال
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ىأرمالىالصوانظ
 اجمالي التكمفة بيان الصيانة المكان م

1 
معامل الحاسب 

 اآللي
 2316.5 شراء قطع غيار الجيزة الكمبيوتر

 3000 أعماؿ الصيانة الدورية لماكينات الخياطة والتريكز ورش المالبس 2

3 
ورش التربية 

 الموسيقية

 8165 صيانة االت موسيقية

 1080 صيانة واصالح سماعات تدريس قسـ موسيقي

 5500 بيانو 11صيانة عدد 

4 
معامل تكنولوجيا 

 التعميـ

 لمبة بروجكتور 2

 تـ التنظيف بمعرفة امناء المعامل
8000 

 

 ماكينات التصوير

 400 قيمة التعاقد السنوي لضبط مسارات االوراؽ

 9584 صيانة ماكينات تصوير 

 2294.5 تعبئة احبار 

 4949 دىانات لمغرؼ الخشبية بالكمية قاعات التدريس 

 1080 صيانة سماعات قاعات التدريس  

 أخرى  
صيانة ماتور مياه مبنى الكمية مف خالؿ فني 

 متخصص
200 

 46569 االجمالي



 

76 
 

 2017/2018التقرورىالدنويىللطامىى
 كلوظىالتربوظىالنوروظىـىجامطظىالمنوا

   
 

ىأرمالىتطوورىالمطامل
 سعر االجيزة بيان االجيزة المشتراه المعامل م

1 
معامل  قسـ 

 تكنولوجيا التعميـ

 2316.5 قطع غيار اجيزة كمبيوتر
مايؾ ىاند فري + كاميرا فيديو لمبو بروكتور +  2

 رقمية
8000 

 اىداء معدات معمل التصوير الفوتوغرافي 
 اىداء معدات االستوديو التمفزيوني

   اىداء  handsetمايؾ عادي + وحدة  7مايؾ وايرلس +  7
   اىداء داتا شو 6

اىداء مف كمية  سمارت بورد+جياز داتاشو
 السياحة والفنادؽ

2 
وحدة التغذية 

بقسـ االقتصاد 
 المنزلي 

 4000 خامات تغذية
 6900 بوتاجاز

 1470 مضرب 3

3 
ورش اآلالت 
بقسـ التربية 

 الموسيقية
 6350 اكورديوف 

4 
كبائف البيانو 
بقسـ التربية 

 الموسيقية

 3500      اكسيميفوف معدني 10
شفاط تيوية 50 اىداء مف المدينة الجامعية    اىداء 

شاشة عرض لمدرجات تدريس قسـ التربية  2داتا و 2
 الموسيقية

 اىداء

 33620 االجمالي
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 نياية التقرير


