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 القمري بماجد عبد التوا أ. د.

 رئٌس الجامعة
 

 كـهًـخ
 انقًسٌ ةجد انزىاانعُد األظزبذ اندكزىز/ يبجد ع

 زئُط اجلبيعخ
 :طالة كهُخ انرتثُخ انُىعُخ وثُبرٍأثُبئٍ 

لكم ولكل العاملٌن  التهانًوخالص  تحٌاتًكل عام وأنتم بخٌر، مع أطٌب 
 .1027/1028الجدٌد  الجامعًبالجامعة بمناسبة بدء العام 

بشموخها الطالع وتألقها  خكفر الشٌجامعة  –أبنائً هذه جامعتكم 
على مستوى جامعات مصر. وهى تزدان بكم وبإصراركم للتحصٌل  الواضح

 والوصول إلى أبلػ ؼاٌات العلم والتفوق.
كلٌة التربٌة النوعٌة بما تمتاز به من تنوع وخصوصٌة  –وهذه كلٌتكم 

 فلتسعدوا بانتمائكم لها كما نسعد نحن بكم.
العلم  سبٌل فً البناءةوفقنا هللا فٌما ننشد إلٌه من تحقٌق أحالمنا 

 والتفوق ورفعة مصرنا العزٌزة لتظل شامخة.
 

 وأتمنى لكم عاماً جامعٌاً موفقاً بإذن هللا

 انقًسٌيبجد  /د . أ
 زئُط اجلبيعخ   
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 أ . د / عبد الرازق الدسوقى

 التعلٌم والطالب نائب رئٌس الجامعة لشئون

 كـهًـخ

 عجد انساشق اندظىقًانعُد األظزبذ اندكزىز/ 
 نشئىٌ انزعهُى وانطالة َبئت زئُط اجلبيعخ

 أبنائً وبناتً طالب وطالبات جامعة كفر الشٌخ  :  

تمشييٌا مييع متطلبييات الجييودة واإعتميياد فييإن تحقٌييق العائييد المسييتهدؾ ميين التعلييٌم 
ٌستلزم اكتساب الطالب والطالبات الكثٌر من المهارات العملٌة والذهنٌية واخخالقٌية 

من اإهتمام بالمعرفة والفهيم وذليك دعيداد وكذلك المهارات العامة على نفس القدر 
جٌل متمٌز قادر على المنافسية فيً سيوق العميل محلٌيا وإقلٌمٌيا ودولٌيا ٌسياعد فيً 

إن الحٌيياة الجامعٌيية مجييال رحييب لتنمٌيية المهييارات دشييباع ، بنيياء اإمييه ونهضييتها 
الرؼبات وتفرٌيػ طاقيات الشيباب بشيكل اٌجيابً ٌحفيظ شيبابنا مين اليذلل واإنحيراؾ 

كذلك فإن ممارسة اخنشطة ٌساعد على اكتشاؾ المواهب واستخراج مكامن القوة و
ولييذلك أوجييه دعييوتً إلييى ابنييائى وبنيياتً باإهتمييام ، والتمٌييز لييدى أبنائنييا الطييالب

بالمعرفييية والفهيييم وعليييى نفيييس القيييدر مييين اإهتميييام بممارسييية اخنشيييطة الثقافٌييية 
ازن النفسييً والبييدنً الييداعم والرٌاضييٌة والفنٌيية والتكنولوجٌيية حتييى ٌتحقييق التييو

 للتفوق العلمً .

 

تمنٌاتً بقضاء وقيت سيعٌد ممتيع فيً رحياب جامعية كفير الشيٌخ وان تفخيروا دائميا 
 بانتمائكم لهذه المؤسسة الرائدة .

 مع أطٌب تمنٌاتً بالتوفٌق والسداد ،،،

 ( عجد انساشق اندظىقً) أ . د /                                                                                       
 انزعهُى وانطالة َبئت زئُط اجلبيعخ نشئىٌ            
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 / أمانً محمد شاكرأ. د
 عمٌد الكلٌة 

 كـهًـخ
 أيبٍَ حمًد شبكس األظزبذ اندكزىز/

 نشئىٌ انزعهُى وانطالة وكُم انكهُخعًُد انكهُخ و
 :كهُخ انرتثُخ انُىعُخ ة وطبنجبدأعصائٍ طال

أهنئكم بالعام الدراسً الجدٌد ومبنى كلٌتكم الجدٌد وأتمنى لكم النجيا  والتوفٌيق 
واتمام حٌاتكم الجامعٌة بما ٌلٌق لتكونوا بعدها ميؤهلٌن للعميل اليذى ٌيدفع مصيرنا 

 الحبٌبة إلى اخمام وٌضعها مرة ثانٌة على قمة الحضارة ادنسانٌة.

 ُبرٍثُبئٍ وثأ
أدعوكم للمشاركة فً كافة اخنشطة الطالبٌة من خالل قسم رعاٌة الشباب حٌث 
أن ممارسة اخنشطة الطالبٌة تساعد على اإبتكار والثقة بالنفس والتعاون 

وادخاء بٌن الطالب والشعور بالمسئولٌة وٌعتبر النشاط الطالبً وسٌلة لتوطٌد 
مما ٌنتج عنه مناخ تربوي ٌسوده العالقة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 

 الود واإحترام ............... وفقكم هللا

 يع متُُبرٍ نكى ثعبو دزاظٍ ظعُد، يهئ ثبنُشبط واحلُىَخ
 عمٌد الكلٌة 

 أمانً محمد شاكر /د أ . 
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 سطور فيكليخ الترثيخ الٌوعيخ 

 

 م .25/20/2992 فً 2287رقم  الوزاريأنشأت بالقرار *    

 وهى : 2992كلٌة بأربع شعب فى الفرقة اخولى عام بدأت ال 

 التربٌة الموسٌقٌة -1   الفنٌة                        التربٌة  -2

 تكنولوجٌا التعلٌم -4   اإقتصاد المنزلى                  -3

 افظية عدد محدود مين أبنياء المححٌث كانت الفرقة الثانٌة بشعبة التربٌة الموسٌقٌة  بادضافة الى

 بعد تحوٌلهم من كلٌات مناظرة .

  وافق اخستاذ الدكتور/ حسٌن كامل بهاء الدٌن وزٌر التعلٌم عليى افتتيا   2991وفى العام التالى

 افتتا  شعبة ) رٌاض اخطفال ( . 2993شعبة خامسة )شعبة ادعالم التربوى( وفى العام الثالث 

 ا )أ( مكون من خمس طوابق حٌث كيان اخصيل رئٌسى واحد ىشؽلت الكلٌة فى بداٌة افتتاحها مبن

جهٌز قاعاتها بما ٌتالءم ميع احتٌاجيات تها ( وقد تم إعداد ولٌة دار المعلمات ) التى تم الؽاوءداخ

وٌيأتى قسم ادقتصاد المنزلى بالدور اخول وقسم التربٌة الفنٌة فى الدور الثاليث العملٌة الدراسٌة 

الكمبٌيوتر ومعميل الفٌيدٌو وقسيم التربٌية الموسيٌقٌة  بع بمعاميلقسم تكنولوجٌا التعلٌم بالدور الرا

 بالدور الخامس .

  تيم تخصيٌص مبنيى ثيان )ب( مكيون مين أربعية طوابيق تيم  91/2993وفى العام الدراسى التالى

ص الييدور الرابييع لقسييم التربٌيية الفنٌيية بمييا فٌييه ميين قاعييات التصييوٌر صييها وتجهٌزهييا وخدإعييدا

 .والطابعة والنسٌج 

 ٌفى الدور الثالث ومعمل الفسٌولوجىبالمبنى ) ب ( قسم ادعالم التربوى تى أو 

  قسيم العليوم التربوٌية والنفسيٌة بادضيافة إليى ميدرجات لمحاضيرات    بيهأما الدور الثانى ٌوجيد

 معامل علم النفس .

 . الدور اخول به مدرج للمحاضرات وقاعة دقامة اإحتفاإت 

  ة التنفٌذٌة والشعبٌة بالمحافظة على تخصٌص وضم جهزوافقت اخ 93/2994فى فى عام

مدرسة اخمل المالصقة للكلٌة حتى تستكمل الكلٌة كافة احتٌاجاتها وخصص المبنى إدارات 

الوحيدة الحسيابٌة  –شئون العياملٌن  –التدرٌب المٌدانى  –قائد الحرس  –شئون الطالب ) 

 .( أمٌن الكلٌة  –
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 الطيابق اخول قسيم الشيئون المالٌية ورعاٌية الشيباب مكون من  2996تم تجهٌز مبنى جـ و

 الدراسٌة بادضافة للمكتبة بالدور الثالث. للقاعاتوالطابق الثانى خصص 

  قامت الكلٌة بأنشاء ملعب رٌاضى مفتو  متعدد اخؼراض وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب

 .لتعلٌمى والسكنى المحٌطدمة طالب الكلٌة والمجتمع اخوالرٌاضة ل

 تم أنشاء مبنى خارجى للمعيارض بواجهية الكلٌية مين ثيالث طوابيق  2994فى نهاٌة عام و

 تضم قاعات لعرض أعمال طالب الكلٌة بتخصصاتها المختلفة .

  بشأن تعيدٌل بعيض  2998لسنة  319صدر قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  2998وفى عام

ٌية التربٌية النوعٌية لجامعية أحكام الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الخاص بضيم كل

 . 98/2999طنطا اعتبارا من العام الجامعى 

  بإصييدار الالئحيية الداخلٌيية لكلٌيية  16/7/1000بتييارٌخ  2085صييدر القييرار الييوزارى رقييم

 جامعة طنطا . –التربٌة النوعٌة 

  ًبإنشياء جامعية  219م صدر قرار السٌد رئٌس الجمهورٌة رقيم  1006إبرٌل عام  29ف

 كفرالشٌخ .

  تم نقل الكلٌة الى المبنى الجدٌد المقام لها خصٌصا حٌث تم بناؤه  1024/1025وفى العام

وتأمل فى حصول الكلٌة على اإعتماد قرٌبا ان شياء بما ٌتفق مع معاٌٌر الجودة واإعتماد 

 .هللا
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تخصص االعداد االبداعى والتنافسى لمعلم واخصائى التعلٌم ما قبل الجامعى والجامعى الم* 
فى المجاالت النوعٌة المختلفة وتأهٌله مهنٌا لتوظٌف وممارسة مهاراته لمواجهة متغٌرات 

 سوق العمل .
تقدٌم الخدمات البحثٌة والتدرٌبٌة واالستشارٌة المتخصصة لمؤسسات المجتمع المختلفة بما * 

 ٌساهم فى حل المشكالت المجتمعٌة وتنمٌة المجتمع فى المجاالت المرتبطة .
 

 
 

 
تسعى الكلٌة خالل السننوات القادمنة ىلنى تحقٌنق الجنودت والتمٌنء وتبنو  مكاننة مرموقنة علنى  *

خرٌطة التعلٌم الجامعى ، وذلك بتوفٌر نخبة متمٌءت للتعلٌم والنتعلم والبحنا التربنوخ وخدمنة 
 .وبما ٌؤهلها للحصول على االعتمادالجامعة والمجتمع 

 

 

 

 
 

منننص التخصصنننات النوعٌنننة المختلفنننة لمراحنننل التعلنننٌم قبنننل ىعنننداد المعلمنننٌص وايخصنننائٌٌص  -1
 الجامعى فى ضو  حاجات المجتمع مص المخرجات التعلٌمٌة والتربوٌة .

ىعداد خرٌج لدٌه قندرت علنى االنتنال الفننى والتقننى بمنا ٌخندم سنوق العمنل وتحقٌنق منردود  -2
 تنموخ واقتصادخ .

وقننادرا علننى التعامننل مننع تكنولوجٌننا  ىعننداد خننرٌج مهننارت العمننل الجمنناعى ومننؤهال علمٌننا -3
 المعلومات .

 ت والتخصصات التربوٌة والنوعٌةىجرا  البحوا العلمٌة والمٌدانٌة فى المجاال -4

 أص تكوص الكلٌة بٌت خبرت للمشروعات الصغٌرت . -5

 تقدٌم المشورت الفنٌة فى مجاالت التخصص المختلفة . -6
 

 رؤيخ الكليخ

 

 الكليخ رسبلــخ

 أهذاف الكليخ
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 . د / أيبًَ حمًد شبكسأ 
 وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالةوعًُد 

 
 
 
 

 انديريٌيسفذ إثساهُى  أ. د /
 نهدزاظبد انعهُب وانجحىسوكُم انكهُخ 

 

 
 
 

 د/ جنالء حعىن االشسفو.ا.
 وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة

 
 
 

 ا.و.د/ دانُب عًبداندٍَ ادلصسي
 زئُط قعى انرتثُخ ادلىظُقُخ

 
 

 إدازح انكهُخ احلبنُخ
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 ا.و.د/ دلُبء كسو صبفً 
 خ انفُُخئُط قعى انرتثُز
 
 

 
 ا.و.د/وجُدح حمًد َصس محبد

 زئُط قعى االقزصبد ادلُصىل
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 قعى انرتثُخ انفُُخ -1

 قعى انرتثُخ ادلىظُقُخ -2

 ادلُصيلقعى االقزصبد  -3

 قعى ركُىنىجُب انزعهُى -4

 آيلحبظت  ىشعجخ يعه)ة( ( شعجخ عبيخ          )أ

 

 انرتثىٌاإلعالو قعى -5

 

 )ة( شعجخ صحبفخ وإذاعخ ورهُفصَىٌ   ادلدزظٍشعجخ ادلعسح )أ( 

 

 

 

 

 

 انعهًُخألقعبو ا
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 قعى انرتثُخ ادلىظُقُخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 

 
 
 
 

 

 

 

 أستاذ مساعد ورئٌس قسم 

 ) ىعارت (     أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد 

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس ) ىعارت (

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مــــدرس

 مدرس مساعد

 مدرس مساعد

 مدرس مساعد

 معٌــــد

 

 

 

 ـاد الدٌص المصريدالٌا عم /  أ.م.د .1

 / سهـٌر مجدي جـرجسأ .م.د .2

 / أحمد محمد محمـود خضرأ.م.د  .3

 /  محمـود ىسماعٌل الدهشاصد  .4

 ـراصغـادت عــءت ءه /د  .5

 د الدٌبشٌرٌص محمـد أحم / د  .6

 اطهبــه محمــد الخٌـ/   د .7

 حسٌص جـاد/ أسامـة محمد  د .8

 / اٌهاب ٌوسف السٌد مصطفى  د  .9

 د علىرضوخ محمود محم / د .11

 ور الدٌص ابراهٌمنـدخ ن / د .11

 نا عبد الحمٌد عبد العلٌمدٌ / د .12

 ـؤاد أمٌص الءٌاتءٌنب فـ / د .13

 د / أمٌرت محمـد هشام عكاشه .14

 م . م / حسنا  حمدي غاءي  .15

 رفـاص منصور شــ/ ىٌمم.م  .16

 م / سما  محمد محمد بصل  .17

 م مجدخ ذكىم/ مرٌ .18
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 انفُُخقعى انرتثُخ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ مساعد         رئٌس القسم 

 أستـــاذ

      أستاذ متفرغ           

 مساعد متفرغ     أستاذ

 استاذ مساعد

 استاذ مساعد

 (  اجازةمـــدرس  )

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس مساعد

 مـــدرس مساعد

 معٌد 

  معٌد

 

 أ.م.د / لمٌـاء كـرم صـافى شلبى .2

 . د / أمانً محمـد شاكـر ا .1

 أ.د / السٌد محمد السٌد عبده سلٌم .3

 د /  فكرى محمـد عكاشه أ.م. .4

 ا.م.د / إٌمـان مصـطفى رٌحان .5

 / نجـالء حسـنى اخشـرؾ ا.م.د .6

 د / لبنى عبد العزٌز محمد بٌومً .7

 د / روضـة محمـود عبد الفتا  .8

 دهللا محمود جـاوٌشد / رشا عب .9

 د / هناء حلٌم سـٌدهم عبد الملك .20

 د / سما  عبد الـله الـرفاعـى .22

 د / فـــادى بطـرس مٌخائٌل .21

 / إٌمان محمد إبراهٌم السنور د .23

 د / محمد محمد عـبد الحمٌد .24

 / مً السٌد عبده سلٌم  د .25

 د/ دالٌا السٌد أحمد المدا  .26

 / رشـا عاطؾ عبد الحمٌد م.م .27

 حمد عصام الدٌن م / شادي أحمد مم. .28

  م / هدٌر محمد محمد الدسوقً .19

 م/ اسما  هالل بسٌونى .21
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 االقزصبد ادلُصىلقعى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )رئٌس القسم( استاذ مساعد

         أستاذ 

 أستاذ 

 متفرغ   مساعد أستاذ

 )اجاءت( استاذ مساعد

 مدرس متفرغ 

 مــــدرس       

 )أجازة ( مــــدرس 

 )أجازة ( مــــدرس 

 )أجازة ( مــــدرس 

 )أجازة ( مــــدرس 

 مــــدرس 

 )أجازة ( مــــدرس 

 )أجازة ( مــــدرس 

 س درم

 مدرس 

 

 

 

 ا.م.د / وجٌدة محمـد نصر حـــماد .2

 د الـنشارـ. د/ السٌد أحمد أحم أ .2

 رفـت ىبـراهٌم متولــىد/ مأ. .3

 ـد القوٌسنى/ نعمات محمـد أحم أ.م.د .4

 ا.م.د / لمٌـاء لطفً محمـود الصادق .5

 /  نزٌــه عبــد الحمـد دٌاب د .6

 ناس عـادل الفواخــرخ/ ىٌ د .7

 / سمر عبد الوهاب المرسى د  .8

 ـارت/ شٌما  محمد أحـمد شطـد  .9

 / غـادت عبـد القادر عــمـرد  .11

 / نهــلة صــالح ءٌـداص د .11

 / رٌهـام رفعت عبـد السمٌع د .12

 / نٌبال فٌصل عـبد الحمٌد د .13

 ٌص حلمً محمـدـ/ مـروت ٌاس د .14

 / ىٌماص عبد ربـــه ٌوسف د .15

 خ أحمد بركاتىكـرام حفناود /  .16
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 نزعهُىركُىنىجُب اقعى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ) ىعارت (مــــدرس   

 ) ىعارت (  مــــدرس

 مــــدرس 

 مــــدرس

 ) ىعارت (مــــدرس 

 مــــدرس 

 ) ىعارت ( مــــدرس 

 مــــدرس 

 مــــدرس 

 مــــدرس 

 مدرس 

 مدرس 

 مدرس مساعد

 معٌد

 معٌد

 

 

 

 قحوفد/ سمـٌر أحـمد أحـمد  .1

 د/ شٌما  أحمـد عبـد الرحمص  .2

 محمد رضواص أبـو حشٌشد /   .3

 د / نجال  قدري مختـار للـو .4

 د / محمد على ناجـى المعداوخ  .5

 د / عبــٌـر بدٌر بســٌونى .6

 الاله ابراهٌم محمد الفقى د / عبد .7

 د / أشـرف محمد البرادعى .8

 ى/ تامر محمد كامـل متول د .9

 / أمٌرت أحمد فـؤاد حسص د .11

 عرب محمدء ال/ شٌما  ع د .11

 د البرهامىـا  محمـدع / د .12

 نجوخ الشامى الشامى محمد  / م  .13

 م/ هبه عبد الباسط عبد السمٌع .14

 م/ وال  محمد ابراهٌم الشباس .15
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 اإلعالو انرتثىٌقعى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــدرس 

 مـــدرس      

 مـــدرس 

 مـــدرس

 مـــدرس  

 مـــدرس

 مـــدرس

 مـــدرس

  مـــدرس

 مدرس 

 مدرس 

 معٌد

 معٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ سعاد محمد محمد المصري .1

 بلــد شــاص عٌــد/ اٌم .2

 رعىـل مــاص كامـد/ حن .3

 ل ــصور كامـاٌناس مند/  .4

 الهادخ / ممدوح السٌد عبدد  .5

 لطٌفاب سامى ـ/ رٌحد  .6

 حشٌش عٌد/ تهانً د  .7

 ـاص بسٌونى خضٌر ٌد رمض/ السد  .8

 معبد السال صالرحم عبدد / هبه  .9

 ٌمـلح/ هدخ سعٌد عبد الد  .11

 عبدالمقصود عوصد /هنا  محمد  .11

 نىم/ سالى بكر الشلقا .12

 م/ عبٌر سمٌر شعباص النمر .13
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 ثأعداد انطالة ثبنكهُخ يُر إَشبئهبثُبٌ إمجبيل  -1
 

 الجملة العام

2992/2991 430 

2991/2993 2270 

2993/2994 2626 

2994/2995 2910 

2995/2996 1240 

2996/2997 2901 

2997/2998 2760 

2998/2999 2734 

2999/1000 2389 

1000/1002 2240 

1002/1001 2085 

1001/1003 2032 

1003/1004 2216 

1004/1005 2173 

1005/1006 2100 

1006/1007 2457 

1007/1008 2460 

1008/1009 2246 

1009/1020 935 

1020/1022 629 

1022/1021 570 

1021/1023 781 

1023/1024 2025 

1024/1025 2531 

1025/1026 1024 

1026/1027 1147 
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 خمزهف ألقعبو ثبنكهُخ يُر إَشبئهب يفثُبٌ إحصبئً نعدد اخلسجيني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنة 
 التخرج

التربٌة 

 الفنٌة
التربٌة 
 الموسٌقٌة

اإقتصاد 
 المنزلً

تكنولوجٌا 
 التعلٌم

ادعالم 
 التربوي

رٌاض 
 اخطفال

 اإلمجبيل

1994 - 10 - - - - 10 

1995 97 15 216 260 - - 408 

1996 222 15 262 268 234 - 608 

1997 84 33 50 75 252 67 460 

1998 59 17 48 53 71 84 343 

1999 216 41 97 82 206 89 542 

2111 212 32 87 75 82 51 447 

2111 71 15 49 79 53 53 332 

2112 78 33 47 96 51 13 319 

2113 49 29 53 51 39 1 124 

2114 44 26 17 84 42 - 121 

2115 31 31 27 
 صحافة مسر  حاسب عام

- 150 
222 15 20 13 

2116 40 12 12 84 18 9 17 - 130 

2117 45 17 12 48 18 20 18 - 307 

2118 58 13 14 208 67 16 38 - 344 

2119 50 10 24 80 61 10 58 - 304 

2111 58 13 25 93 74 14 30 - 327 

2111 33 11 20 39 201 22 10 - 137 

2112 14 25 4 18 49 20 15 - 245 

2113 14 28 4 19 54 7 21 - 248 

2114 6 2 - 8 9 - 6 - 30 

2115 19 26 22 48 52 5 30 - 290 
2116 60 19 27 220 90 60 17 - 393 
2117 40 18 18 92 77 66 28 - 348 
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 أيبكٍ ويدزجبد انكهُخ
 G Ground Floor انــدوز األزضٍ   

 Administrative Offices                                                              المكاتب اإلدارية
 Accruals G 10 االعزؾوبهبد

 Financial monitor G 10 أُشاهت أُب٢ُ

 Amphitheatre G 44 ٓذسط

 Sculpture Atelier G 13 ار٤ِ٤ٚ اُ٘ؾذ

 Sculpture &Ceramic Store G 14 ار٤ِ٤ٚ اُ٘ؾذ ٝاُخضف

 Training Atelier G 10 ار٤ِ٤ٚ رذس٣ت

 Art Crafts G 10 االؽـبٍ اُل٤٘خ

 Lecture Room G 10 هبػخ ٓؾبمشاد

 Lecture Room G 01 هبػخ ٓؾبمشاد

 Wood Works G 00 أؽـبٍ اُخؾت

 Ceramic Atelier G 04 ار٤ِ٤ٚ اُخضف

 W.C Men G01 ؽٔبّ اُشعبٍ

 Buffet G 02 أٝك٤ظ

 W.C Women G 03 ؽٔبّ اُغ٤ذاد

 Faculty Aide G 11 ٓؼبٕٝ ا٤ٌُِخ

 Accounts G 00 اُؾغبثبد

 Youth Care G 00 سػب٣خ اُؾجبة

 Postgraduate G 01 اُذساعبد اُؼ٤ِب

 Faculty Staff Affairs &Cultural Relations G 00 ؽئٕٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اُؼالهبد اُضوبك٤خ

 Field Training G 00 اُزذس٣ت ا٤ُٔذا٢ٗ

 Students & Alumni’s Affairs G 01 ؽئٕٞ اُطالة ٝاُخش٣غ٤ٖ

 Treasury G 02 اُخض٣٘خ

 Textile Training G 03 رذس٣جبد ٗغغ٤بد

 W.C Women G 04 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Buffet G 00 أٝك٤ظ

 W.C Men G 00 ؽٔبّ سعبٍ

 Woven Loams G 00 اٗٞاٍ اُ٘غ٤ظ

 Emergency Exit G 11 خشٝط هٞاسا )ٙ(

 Metal Crafts G 10 أؽـبٍ أُؼبدٕ

 Transformer G 10 ٓؾٍٞ ًٜشثبء

 Generator G 11 ُٓٞذ ًٜشثبء

 Mosque G 12 أُغغذ

 Nutrition Store G 13 ٓخضٕ رـز٣خ

 Food-preparation G 14 ٓؼَٔ إػذاد أهؼٔخ

 Amphitheatre G 10 ٓذسط

 Personnel Affairs G 10 ؽئٕٞ اُؼب٤ِٖٓ

 Faculty Warden G 21 ٤ٌُِخأ٤ٖٓ ا
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1 First Floor                                   انــدوز األول  

 Faculty Administration    إدارة الكلية
 Seminar Hall 101 هبػخ اُغ٤ٔ٘بس

 Faculty Council 102 ٓغِظ ا٤ٌُِخ

 Student Union 103 ارؾبد اُطالة

 Quality Assurance Unit 104 ٝؽذح مٔبٕ اُغٞدح

 Public Service Center 105 ٓشًض اُخذٓخ اُؼبٓخ

 Secretary of V. Dean for Enviro. Affairs 106 اُج٤ئخ ؾئٕٞعٌشربس٣خ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُ

 V. Dean for Enviro. Affairs 101 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ اُج٤ئخ

 Lecture Room 101 هبػخ ٓؾبمشاد

 W.C Men 101 ؽٔبّ سعبٍ

 Buffet 110 أٝك٤ظ

 W.C Women 111 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Food Analysis Laboratory 112 ٓؼَٔ رؾ٤َِ أؿز٣خ

 Faculty Council Trusteeship 113 أٓبٗخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ

 Archive 114 األسؽ٤ق

 Secretary of V. Dean for Student Affairs 115 اُطالة عٌشربس٣خ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُؾئٕٞ

 V. Dean for Edu. & Student Affairs 116 ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة٤ًَٝ ا٤ٌُِخ 

 Faculty Dean 111 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ

 Dean's Secretary 111 عٌشربس٣خ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ

 Financial Affair 111 اُؾئٕٞ أُب٤ُخ

 Filing Room 120 أُؾلٞظبد

 International Relations & Conferences 121 اُؼالهبد اُذ٤ُٝخ ٝأُؤرٔشاد

 Food-Preparation Lab 122 ٓؼَٔ إػذاد أهؼٔخ

 W.C Women 123 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Buffet 124 أٝك٤ظ

 W.C Men 125 ؽٔبّ سعبٍ

 Lecture Room 126 هبػخ ٓؾبمشاد

 V. Dean for Postgraduate & Researches 121 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس

 Secretary of V. Dean for Postgraduate 121 ِذساعبد اُؼ٤ِب٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُ عٌشربس٣خ

 Electricity Room 121 ؿشكخ ًٜشثبء

 Lecture Room 130 هبػخ ٓؾبمشاد

 Lecture Room 131 هبػخ ٓؾبمشاد

 Postgraduate Library 132 ٌٓزجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب

 Library 133 أٌُزجخ

 Amphitheatre 134 ٓذسط

 Fourth-Year Control 135 شهخ اُشاثؼخً٘زشٍٝ اُل

 Third-Year Control 136 ً٘زشٍٝ اُلشهخ اُضبُضخ

 Second-Year Control 131 ً٘زشٍٝ اُلشهخ اُضب٤ٗخ

 First-Year Control 131 ً٘زشٍٝ اُلشهخ األ٠ُٝ
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 2 Second Floor                           ٍَانــدوز انثب  

 Home Economics Department   قسم االقتصاد المنزلي  

 Art Education Departmentقسم التربية الفنية     
 Dr. Nahla S. Zedan 205 د/ ِٜٗخ فالػ ص٣ذإ ٌٓزت

 Home Economics Dept. Staff 202 أػنبء ٤ٛئخ رذس٣ظ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ

 Technicians of Home Economics Dept. 203 ٔ٘ض٢ُاُهزقبد هغْ االك٤ٕ٘ٞ 

 Sewing Lab 204 ٓؼَٔ ؽ٤بًخ

 Sewing Lab 205 ؽ٤بًخ ٓؼَٔ

 Sewing Lab 206 ٓؼَٔ ؽ٤بًخ

 Textile yarn installation 202 خ٤ٞه رش٤ًت اُ٘غ٤ظ

 Yarns & Clothes Store 202 ٓخضٕ خ٤ٞه ٝٓالثظ

 Lecture Room 203 هبػخ ٓؾبمشاد

 Couture 250 رق٤ْٔ أص٣بء

 W.C Men 255 ؽٔبّ سعبٍ

 Buffet 252 أٝك٤ظ

 W.C Women 253 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Microbiology & Physiology Lab 254 ٓؼَٔ ٤ٌٓشٝث٤ُٞٞع٢ ٝكغ٤ُٞٞع٢

 أ.د/ اُغ٤ذ أؽٔذ اُ٘ؾبس

 د/ ٗض٣ٚ ػجذ اُؾ٤ٔذ د٣بة

Prof. Dr. Elsayed A. Elnashar 
Dr. Nazeh A. Deiab 

255 

 Dr. Mervat E. Eldomery 256 د/ ٓشكذ إثشا٤ْٛ اُذ٤ٓش١أ.

 Secretary of Home Economics Dept. 252 عٌشربس٣خ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ

 Head of Home Economics Dept. 252 سئ٤ظ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ

 Head of Art Education Dept. 253 سئ٤ظ هغْ اُزشث٤خ اُل٤٘خ

 Secretary of Art Education Dept. 220 عٌشربس٣خ هغْ اُزشث٤خ اُل٤٘خ

 أ.د/ أٓب٢ٗ ٓؾٔذ ؽبًش

 د/ ٤ُٔبء ًشّ فبك٢أ.ّ.

Prof. Dr. Amany M. Shaker 
Dr. Lamia K. Safy 

225 

 د/ إ٣ٔبء ٓقطل٠ س٣ؾبٕا.ّ.

 د/ إ٣ٔبٕ ٓؾٔذ اُغ٘ٞس

Dr. Eman M. Rehan 

Dr. Eman M. Elsanour 
222 

 Prof. Dr. Elsayed A. Sleem 223 ػجذٙ ع٤ِْ أ.د/ اُغ٤ذ

 Drawing Atelier 224 أر٤ِ٤ٚ اُشعْ

 W.C Women 225 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Buffet 226 أٝك٤ظ

 W.C Men 222 ؽٔبّ سعبٍ

 Textiles Printing 222 هجبػخ أُ٘غٞعبد

 Painting Atelier 223 أر٤ِ٤ٚ اُزق٣ٞش

 Electricity Room 230 ؿشكخ ًٜشثبء

 د/ ٗغالء ؽغ٢٘ األؽشفا.ّ.
 د/ سؽب ػجذ هللا عب٣ٝؼ

Dr. Naglaa H. Elashraf 
Dr. Rasha A. Gawesh 

235 

 د/ عٔبػ ػجذ هللا اُشكبػ٢
 / سؽب ػبهق ػٌبؽخّ.ّ

 / ٢ٓ اُغ٤ذ ػجذٙد

Dr. Samah A. Elrefai 
Ms. Rasha A. Okasha 
Ms. Mai E. Abdou 

232 

 Design Atelier 233 أر٤ِ٤ٚ اُزق٤ْٔ

 د/ كٌش١ ٓؾٔذ ػٌبؽخا.ّ.
 د/ ٛ٘بء ؽ٤ِْ ع٤ذْٛ

 د/ كبد١ ثطشط ٤ٓخبئ٤َ
 د/ٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ٔذ ػجذ اُِط٤ق

Dr. Fekry M. Okasha 
Dr. Hanaa H. Sidhom 
Dr. Fady B. Mikhael 
Dr. Mohamed A. Abdellatef 

234 

 Lecture Room 235 هبػخ ٓؾبمشاد

 أ/ ٛذ٣ش ٓؾٔذ اُذعٞه٢
 أُذاػأ/ دا٤ُب اُغ٤ذ 

 د/ ُج٠٘ ػجذ اُؼض٣ض ث٢ٓٞ٤

Ms. Hader M. Eldesoukey 
Ms. Dalia E. Elmadah 
Dr. Lobna A. Bayoumi 

236 

https://www.facebook.com/naglaa.elashraf?fref=nf
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 د/ سٝمخ ٓؾٔٞد اُؼٔشٝع٢
 أ/ ؽبد١ أؽٔذ ٓؾٔذ

Dr. Rawda M. Elamrosy 
Mr. Shady A. Mohamed 

232 

 Technicians of Art Education Dept. 232 اُزشث٤خ اُل٤٘خهغْ ك٤ٕ٘ٞ 

 Knitting & Embroidery 233 ٝرطش٣ض رش٣ٌٞ

 د/ ٝع٤ذح ٓؾٔذ ٗقش
 د/ ٤ٗجبٍ ك٤قَ ػجذ اُؾ٤ٔذ

Dr. Wageda M. Nasr 
Dr. Nebal F. Abdelhamid 

240 

 ع٠د/ عٔش ػجذ اُٞٛبة أُش
 / إًشاّ ؽل٘ب١ٝ أؽٔذد

 / إ٣ٔبٕ ػجذ سثٚ ٣ٞعقد

Dr. Samar A. Elmorsy 

Ms. Ekram H. Ahmed 
Ms. Eman A. Youse 

245 

 د/ ؽ٤ٔبء ٓؾٔذ ؽطبسح
 د/ ٤ُٔبء ُطل٢ اُقبدم

 د/ س٣ٜبّ سكؼذ ػجذ اُغ٤ٔغ

Dr. Shaymaa M. Shatarah 
Dr. Lamia L. Elsadek 
Dr. Reham R. Abdelsamie 

242 

 د/ ؿبدح ػجذ اُوبدس اُغ٤ذ
 د/ ٓشٝح ٣بع٤ٖ اُج٢ِ٤

 د/ إ٣٘بط ػبدٍ اُلٞاخش١

Dr. Ghada A. Elsayed 
Dr. Marwa y. Elbialy 

Dr. Enas A. Elfawakhry 
243 

 Sewing Lab 244 ٓؼَٔ ؽ٤بًخ

 Patterns 245 ثبرشٝٗبد

 

 3 Third Floor الــدور الثالث 

 Music Education Department قسم التربية الموسيقية     

 Educational Media Department قسم اإلعالم التربوي       
 Dr. Eman E. Shebl 305 د/ إ٣ٔبٕ ػ٤ذ ؽجَ

 Technicians of Educational Media Dept. 302 اإلػالّ اُزشث١ٞهغْ ك٤ٕ٘ٞ 

 د/ ٛجخ ػجذ اُشؽٖٔ ػجذ اُغالّ
 / ٛذٟ عؼ٤ذ ػجذ اُؼ٤ِْأ

Dr. Heba A. Abdelsalam 
Ms. Hoda S. Abdelaleem 

303 

 Lecture Rooms 304 هبػبد ٓؾبمشاد

 Lay out 305 إخشاط فؾل٢

 Press training 306 رذس٣ت فؾل٢

 Physical Drama 302 دسآب ؽش٤ًخ

 د/ رٜب٢ٗ ػ٤ذ ؽؾ٤ؼ
 أ/ ٛ٘بء ٓؾٔذ ػٕٞ

Dr. Tahany E. Hashesh 
Ms. Hanaa M. Awon 

302 

 Lecture Rooms 303 هبػبد ٓؾبمشاد

 Lecture Rooms 350 هبػبد ٓؾبمشاد

 W.C Men 355 ؽٔبّ سعبٍ

 Buffet 352 أٝك٤ظ

 W.C Women 353 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Lecture Rooms 354 هبػبد ٓؾبمشاد

 Dr. Soad M. Elmasry 355 د/ عؼبد ٓؾٔذ أُقش١

 د/ ؽ٘بٕ ًبَٓ ٓشػ٢

 د/ إ٣٘بط ٓ٘قٞس ؽشف

Dr. Hanan K. Marei 
Dr. Enas Sharaf 

356 

 Secretary of Educational Media Dept. 352 عٌشربس٣خ هغْ اإلػالّ اُزشث١ٞ

 Head of Educational Media Dept. 352 سئ٤ظ هغْ اإلػالّ اُزشث١ٞ

 Head of Music Education Dept. 353 سئ٤ظ هغْ اُزشث٤خ أُٞع٤و٤خ

 Secretary of Music Education Dept. 320 عٌشربس٣خ هغْ اُزشث٤خ أُٞع٤و٤خ

 Instrument Manager & Store 325 أ٤ٖٓ اُؼٜذح ٝٓخضٕ ا٥الد

 د/ ؽ٤ش٣ٖ ٓؾٔذ اُذ٣ت

 ذ اُخ٤بهد/ ٛجخ ٓؾٔ

Dr. sherine M. eldeeb 
Dr. Heba M. Elkhayat 

322 

 ػضد صٛشإ ؿبدحد/ 
 أ/ عٔبء ٓؾٔذ ثقَ

Dr. Ghada E. Zahran 
Ms. Samaa M. Basal 

323 

 Lecture Rooms 324 هبػبد ٓؾبمشاد

 W.C Women 325 ؽٔبّ ع٤ذاد
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 24 Fourth Floor                              الــدور الرابع 

 Educational Technology Departmentقسم تكنولوجيا التعليم   

 أ/ ٗغٟٞ ٓؾٔذ اُؾب٢ٓ

 ٙ إثشا٤ْٛ اُلو٢د/ ػجذ اُال
Ms. Nagwa M. Elshamy 
Dr. Abdellah E. Elfeky 

405 

 أ/ دػبء ٓؾٔذ اُجشٛب٢ٓ

 أ/ ؽ٤ٔبء ػض اُؼشة عشٝس

Ms. Doaa M. Elborhamy 
Ms. Shaymaa E. Sorour 

402 

 Technicians of Educational Tech. Dept. 403 زؼ٤ِْاُرٌُ٘ٞٞع٤ب هغْ ك٤ٕ٘ٞ 

 Computer Lab 404 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 405 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 406 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 402 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 402 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 403 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Computer Lab 450 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 W.C Men 455 ؽٔبّ سعبٍ

 Buffet 452 أٝك٤ظ

 W.C Women 453 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Computer Lab 454 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 د/ ربٓش ٓؾٔذ ًبَٓ

 د/ ٓؾٔذ سمٞإ إثشا٤ْٛ

Dr. Tamer M. Kamel 

Dr. Mohamed R. Ebrahim 
455 

 Buffet 326 أٝك٤ظ

 W.C Men 322 ؽٔبّ سعبٍ

 Lecture Rooms 322 هبػبد ٓؾبمشاد

 Lecture Rooms 323 هبػبد ٓؾبمشاد

 Electricity Room 330 ؿشكخ ًٜشثبء

 د/ أعبٓٚ ٓؾٔذ ؽغ٤ٖ
 أ/ إ٣ٔبٕ ٓ٘قٞس ًبَٓ

Dr. Osama M. Hussain 
Ms. Eman M. Kamel 

335 

 Playing Rooms 332 ؽغشاد ػضف

 Playing Rooms 333 ؽغشاد ػضف

 Lecture Rooms 334 هبػبد ٓؾبمشاد

 Strings & Education instruments 335 د رشث٣ٞخ ٝٝرش٣بدآال

 Strings & Education instruments 336 آالد رشث٣ٞخ ٝٝرش٣بد

 Dr. Ahmad M. Khedr 332 د/ أؽٔذ ٓؾٔذ خنش

 د/ دا٤ُب ػٔبد اُذ٣ٖ أُقش١
 د/ أ٤ٓشح ٓؾٔذ ٛؾبّ

 د/ ٓؾٔٞد إعٔبػ٤َ اُذٛؾبٕ
 د/ ص٣٘ت كؤاد اُض٣بد

Dr.  Dalia E. Elmasry 
Dr. Amera M. Hesham 

Dr. Mahmoud E. Eldahshan 

Dr. Zainab F. Elzayat 

332 

 د/ د٣٘ب ػجذ اُؾ٤ٔذ اُقالؽ٢

 د/ ٗذٟ ٗٞس اُذ٣ٖ اُؼؾش١

 أ/ عبسح ػجذ اُؾ٤ٔذ أؽٔذ

 د/ سمٟٞ ٓؾٔٞد ػ٢ِ

Dr. Dina A. Elsalahi 
Dr. Nada N. Elashry 
Ms. Sara A. Ahmed 
Dr. Radwa M. Ali 

333 

 Playing Rooms 340 ؽغشاد ػضف

 Playing Rooms 345 ؽغشاد ػضف

 د/ ع٤ٜش ٓغذ١ عشعظ
 د/ إ٣ٜبة ٣ٞعق اُغ٤ذ
 أ/ ؽغ٘بء ؽٔذ١ ػ٢ِ

 أ/ سا٤ٗخ ٣ٞعق اُؾ٤زب٢ٗ

Dr. Souhair M. Girgis 
Dr. Ehab Y. Elsayed 
Ms. Hasnaa H. Ali 
Ms. Rania Y. Elshaitani 

342 

 د/ اُغ٤ذ سٓنبٕ خن٤ش
 ُغ٤ذ ؽزِخد/ ٓٔذٝػ ا

 د/ س٣ؾبة عب٢ٓ ُط٤ق

Dr. Elsayed R. Khoder 
Dr. Mamdouh E. Shatla 
Dr. Rehab S. Latef 

343 
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 Projector Store 456 ٓخضٕ أعٜضح ػشك

 Secretary of Educational Tech. Dept. 452 عٌشربس٣خ هغْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ

 Head of Educational Technology Dept. 452 اُزؼ٤ِْ سئ٤ظ هغْ رٌُ٘ٞٞع٤ب

 Educational Video 453 اُل٤ذ٣ٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ

 Educational graphics Production 420 إٗزبط سعّٞ رؼ٤ٔ٤ِخ

 Photography & Microfilms 425 رق٣ٞش مٞئ٢ ٝٓقـشاد

 ID Card & Exam Printing Unit 422 ٝؽذح هجبػخ اٌُبس٤ٜٗبد ٝاالٓزؾبٗبد

 د/ أ٤ٓشح أؽٔذ كؤاد

 اُجش ادػ٢د/ أؽشف ٓؾٔذ 

Dr. Amera A. Fouad 
Dr. Ashraf M. Elbradei 

423 

 Lecture Room 424 هبػخ ٓؾبمشاد

 W.C Men 425 ؽٔبّ سعبٍ

 Buffet 426 أٝك٤ظ

 W.C Women 422 ؽٔبّ ع٤ذاد

 Training Press 422 ٓطجؼخ رذس٣ج٤خ

 Lecture Room 423 هبػخ ٓؾبمشاد

 Electricity Room 430 ؿشكخ ًٜشثبء

 Projector Store 435 ٓخضٕ أعٜضح ػشك

 Language lab 432 ٓؼَٔ ُـبد

 Drawings Training 433 رذس٣ت سعٞٓبد

 Radios & TV Studio 434 اعزذ٣ٞ اراػ٠ ٝ ر٤ِل٤ض٠ٗٞ٣

 Computer Lab 435 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ

 Dr. Abeer B. Basuny 436 د/ ػج٤ش ثذ٣ش ثغ٢ٗٞ٤

 د/ ٗغالء هذس١ ٓخزبس

 د/ ٓؾٔذ ػ٠ِ ٗبع٢

Dr. Naglaa K. Mokhtar 
Dr. Mohamed A. Nagy 

432 

 د/ ؽ٤ٔبء أؽٔذ ػجذ اُشؽٖٔ

 د/ ع٤ٔش أؽٔذ هؾٞف

Dr. Shaymaa A. Abdelrahman 
Dr. Samir A. Kahouf 

432 

 Projector Lab 433 ٓؼَٔ أعٜضح اُؼشك اُنٞئ٤خ

 Projector Maintenance Lab 440 ٓؼَٔ ف٤بٗخ أعٜضح اُؼشك

 Educational graphics Production(5) 445 (5)إٗزبط سعّٞ رؼ٤ٔ٤ِخ

 Educational graphics Production(2) 442 (2)إٗزبط سعّٞ رؼ٤ٔ٤ِخ

 E-learning 443 رؼ٤ِْ إٌُزش٢ٗٝ

 IT Unit 444 ٝؽذح خذٓبد إٌُزش٤ٗٝخ

 Computer Lab 445 ٓؼَٔ ؽبعت ا٠ُ
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 انفسقخ األوىل شعجخ انرتثُخ انفُُخ        )انفصم األول(

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

زمن 
 اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 - - - - - - 4 4 - الرسم

 - - - - - - 4 4 - (2سس التصمٌم )أ

 - - - - - - 4 4 - (2نحت )ال

 - - - - - - 4 4 - (2أشؽال فنٌة)

 - - - - - - 4 4 - (2)النسجٌات

 - - - - - - 4 4 - (2طباعة المنسوجات )

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 الفن فًالتشرٌح 

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 تارٌخ التربٌة الفنٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 العلوم التربوٌةمدخل الى 

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 وآدابهااللؽة العربٌة 

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة اإسرٌة

   150    34 14 20 المجموع

 انفسقخ األوىل شعجخ انرتثُخ انفُُخ        ) انفصم انثبًَ (

 المقرر الدراسً
 الساعات اخسبوعٌة

أعمال 
 السنة

 اإمتحاندرجة 
مجموع 
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 6 - 500 - 20 20 4 4 - الرسم

 6 - 500 - 20 20 4 4 - (2اسس التصمٌم )

 6 - 500 - 20 20 4 4 - (2النحت )

 6 - 500 - 20 20 4 4 - (2اشؽال فنٌة)

 6 - 500 - 20 20 4 4 - (2النسٌجات)

 (2باعة المنسوجات )ط
- 4 4 20 20 - 500 - 6 

 - 2 50 40 - 50 2 - 5 الهندسًالمنظور والرسم 

 - 2 50 40 - 50 2 - 2 (2تارٌخ وتذوق الفن )

 - 2 50 40 - 50 2 - 2 مدخل  الى العلوم النفسٌة

 - 2 50 40 - 50 2 - 2 ٝآداثٜبُـخ اٗغ٤ِض٣خ 

 - 2 50 40 - 50 2 - 2 ٓذخَ ا٠ُ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ

 - 2 50 40 - 50 2 - 2 اُزشث٤خ اُقؾ٤خ

 - 2 500 500 - - 2 - 2 ؽوٞم اٗغبٕ

   300    36 24 52 أُغٔٞع

 ( ثذائ5٠( ٝسم ٝخ٤ٞه  ..ربس٣خ ٝرزٝم اُلٖ )5(   دساعبد ٗؾز٤خ ٖٓ اُطج٤ؼخ ٝاُزشاس  اؽـبٍ ك٤٘خ )5ٗؾذ )
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 ول(انفسقخ األوىل شعجخ انرتثُخ ادلىظُقُخ )انفصم األ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اله تلربوبة لكل خمسة طالب ساعة واحدة او ؼناء لكل طالب ساعتان    بٌانو لكل طالب ساعتان               اله ثانٌة 

 
 انفسقخ االوىل شعجخ انرتثُخ ادلىظُقُخ    )انفصم اانثبًَ (

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان
 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 - - - - - - 4 1 1 صولفٌج ؼربى )تدرٌب السمع(
 - - - - - - 3 2 1 قواعد الموسٌقى الؽربٌة

 - - - - - - 1 1 - اٌقاع حركى
 - 3 200 80 - 10 1 - 1 رٌخ الموسٌقى العالمٌةتا

 - - - - - - 1 - 1 تذوق الموسٌقى العالمٌة
 - - - - - - 3 1 2 صولفٌج وؼناء عربى

 - - - - - - 1 2 2 قواعد الموسٌقى العربٌة

 - 1 50 40 - 20 2 - 2 تذوق موسٌقى عربٌة
 - - - - - - 1 1 - تدرٌب الصوت
 - 1 200 80 - 10 1 - 1 عروض شعرى

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم التربوٌة
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 اللؽة العربٌة وادابها
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة اإسرٌة

 - - - - - - 1 1 - اله اساسٌة بٌانو

 - - - - - - 1 1 - اله تانٌة او ؼناء

 - - - - - - 2 2 - اله تربوٌة اكسلٌفون

   400    34 25 29 لمجموعا

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 سنةال

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 - - - - - - 4 1 1 صولفٌج ؼربى )تدرٌب السمع(
 - - - - - - 1 1 - اخناشٌد المدرسٌة عزؾ

 - - - - - - 2 2 - اٌقاع حركى
 - - - - - - 1 1 - ارتجال موسٌقى

 - - - - - - 1 - 1 لعالمٌةالموسٌقى ا تحلٌل
 - - - - - - 1 2 2 هارمونً

 - - - - - - 1 2 2 صولفٌج وؼناء عربً
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 تارٌخ الموسٌقى العربٌة
 - - - - - - 1 2 2 تحلٌل موسٌقى عربٌة
 - - 200 - 80 10 1 1 - تدرٌب الصوت

 - - - - - - 1 1 - جماعى )آلً أو ؼنائً ( أداء
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 ناهج وطرق تدرٌسم

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 علم نفس النمو
 1 1 50 10 10 20 1 2 2 أساسٌات الحاسب اآللً
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 قراءات باللؽة اخجنبٌة
  - - - - - 1 1 - آلة أساسٌة بٌانو

  - - - - - 1 1 - آلة ثانٌة أو ؼناء

  - - - - - 2 2 - اله تربوٌة اكوردٌون

   350    36 10 26 المجموع
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 انفسقخ االوىل شعجخ ركُىنىجُب انزعهُى  )انفصم األول(

 

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

مقدمة فى الحاسبات 
 اإلٌة

1 1 4 10 40 40 200 3  

انتاج الرسومات التعلٌمٌة 
(2) 

1 4 6 10 40 40 200 3 3 

المتاحؾ والمعارض 
 التعلٌمٌة

1 1 4 10 40 40 200 3 1 

 1 3 50 10 10 20 4 1 1 رٌاضة الحاسبات اإلٌة

 1 3 200 40 40 10 6 4 1 الفهرسة الوصفٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم التربوٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 اللؽة العربٌة وادابها

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة اإسرٌة

   600    30 24 26 المجموع

 
 )انفصم انثبٍَ( االوىل شعجخ ركُىنىجُب انزعهُى انفسقخ

 

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 1 3 200 40 40 10 4 1 1 مقدمة فى البرمجة

  3 200 40 40 10 6 4 1 اساسٌات التصوٌر الضوئى
 1 3 200 40 40 10 4 1 1 المصؽرات الفلٌمٌة

 1 3 200 40 40 10 4 1 1 اإذاعة والتسجٌالت الصوتٌة
 1 3 50 10 10 20 4 1 1 الطباعة والنسخ والتجلٌد
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم النفسٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 لؽة انجلٌزٌة وادابها

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى تكنولوجٌا التعلٌم
 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة الصحٌة

 - 2 500 500 - - 2 - 2 ؽوٞم اٗغبٕ

   650    30 21 28 المجموع
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 فسقخ األوىل شعجخ اإلعالو انرتثىٌ    )انفصم األول(ان

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 نشأة وسائل اإعالم

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 مدخل الى علوم الصحافة

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 مدخل اإتصال بالجماهٌر
تارٌخ العالم الحدٌث 

 والمعاصر
4 - 4 20 - 40 50 3 - 

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 اإقتصاد السٌاسى

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم التربوٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 اللؽة العربٌة وادابها

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة اإسرٌة

   400    16 - 16 المجموع

 
 

 انفسقخ األوىل شعجخ اإلعالو انرتثىٌ    )انفصم انثبٍَ(

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 1 - 50 - 40 20 4 4 - الترجمة اإعالمٌة

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 مدخل للرادٌو والتلٌفزٌون

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 مدخل للعالقات العامة

 - 3 50 40 - 20 4 - 4 مدخل الى علوم المسر 

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم النفسٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 لؽة انجلٌزٌة وادابها

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التعلٌم مدخل الى تكنولوجٌا

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة الصحٌة

 - 2 500 500 - - 2 - 2 ؽوٞم اٗغبٕ

   400    14 4 10 المجموع
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 انفسقخ األوىل شعجخ االقزصبد ادلُصيل  )  انفصم األول(

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

 - 3 50 40 - 20 1 - 1 مدخل إلى اإقتصاد المنزلى

 3 3 200 40 40 10 5 3 1 مبادئ التؽذٌة وعلوم اخطعمة

 - 3 200 60 10 10 4 1 1 مقدمة فى علم النسٌج
كٌمٌاء عضوٌة وؼٌر 

 عضوٌة
1 4 6 10 40 40 200 3 3 

 1 3 200 40 40 10 1 - 1 مبادئ اإقتصاد

 3 3 200 40 40 10 6 4 1 أسس التصمٌم

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل إلى العلوم التربوٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 اللؽة العربٌة وادابها

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة اخسرٌة

   700    32 23 28 المجموع

 
 االقزصبد ادلُصيل    )انفصم انثبٍَ(انفسقخ األوىل شعجخ 

 المقرر الدراسً
أعمال  الساعات اخسبوعٌة

 السنة

مجموع  درجة اإمتحان
 الدرجات

 زمن اإمتحان

 تطبٌقً نظري نظري تطبٌقً جملة تطبٌقً نظري

  3 50 40 - 20 1 - 1 رعاٌة اإمومة والطفولة

  3 50 40 - 20 1 - 1 مبادئ اإدارة

جى مٌكروبٌولو
 وفسٌولوجى

3 3 6 10 40 40 200 3 3 

 1 3 200 40 40 10 4 1 1 فٌزٌاء

 1 3 200 40 40 10 4 1 1 الرٌاضة واإحصاء
اسس النماذج وتنفٌذ 

 المالبس
1 6 8 10 40 40 200 3 4 

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 مدخل الى العلوم النفسٌة

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 لؽة انجلٌزٌة وادابها

  1 50 40 - 20 1 - 1 ى تكنولوجٌا التعلٌممدخل ال

 - 1 50 40 - 20 1 - 1 التربٌة الصحٌة

 - 2 500 500 - - 2 - 2 ؽوٞم اٗغبٕ

   700    34 23 12 المجموع
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 اندزاظبد انعهُب
 

 
 ( بتارٌخ1319بالقرار الوءاري رقم ) خكلٌة التربٌة النوعٌة بكفر الشٌتم فتح الدراسات العلٌا ب

علً أص تبدأ الدراسة باألقسام والشعب والتخصصات العلمٌة المختلفة بأقسام الكلٌة 16/9/2111

 للحصول علً:

 الدبلوم الخاصة فً التربٌة النوعٌة فً احد الشعب الدراسٌة بالكلٌة .-1

 درجة الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة فً احد التخصصات العلمٌة بأقسام الكلٌة .-2

 الفلسفة فً التربٌة النوعٌة فً احد التخصصات العلمٌة بأقسام الكلٌة .درجة دكتوراه -3

الدبلوم الخاصة ودرجة الماجستٌر ودرجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة النوعٌة فً المناهج وطرق -4

 تدرٌس التخصصات المختلفة.

القبول فً شهر  تقدم طلبات االلتحاق فً شهر سبتمبر مص كل عام بعد ايعالص عنها وتعلص نتٌجة -

أكتوبر بعد استٌفا  جمٌع المستندات وسداد الرسوم المقررت وتبدأ الدراسة فً األسبوع األول مص شهر 

 نوفمبر مص كل عام ولمدت ثالثٌص أسبوعٌا .

ٌتقدم الطالب لاللتحاق خالل شهر سبتمبر وٌؤدي الطالب االمتحاص خالل شهر سبتمبر مص العام  -

 ات التالٌة :التالً وذلك فً التخصص

 النسٌج ( -الرسم والتصوٌر -النحت–التربٌة الفنٌة)المعادص -1

 التربٌة الموسٌقٌة)الموسٌقً العربٌة (-2

 النسٌج والمالبس ( –االقتصاد المنءلً )التغذٌة وعلوم األطعمة  -3

مناهج وطرق تدرٌس التخصصات المختلفة طبقا للتخصصات المسموح بها بالئحة الدراسات  –4

 لٌا بالكلٌة .الع

* تحسب تقدٌرات النجاح علً مستوي الدراسات العلٌا بكل مص المقررات الدراسٌة والتقدٌر العام للطالب 

 بأحد التقدٌرات اآلتٌة :

 %فأكثر مص مجموع الدرجات 91 ممتاء 1

 %مص مجموع الدرجات91%الً اقل مص 81 جٌد جدا 2

 %مص مجموع الدرجات81%الً اقل مص 71 جٌد 3

 %مص مجموعات الدرجات71%الً اقل مص 61 مقبول 4

 %مص المجموع61ٌعتبرالطالب راسبا عند حصوله علً اقل مص  راسب 5

 

 * مدت الدراسة لنٌل الدبلوم الخاصة فً التربٌة النوعٌة عامٌص جامعٌص .

بنا ا علً اقتراح  * ٌتم بد  الدراسة بالدبلوم الخاصة فً التربٌة النوعٌة بقرار مص مجلس الدراسات العلٌا

مجلس الكلٌة وتبدأ الدراسة فً األسبوع األول مص شهر نوفمبر مص كل عام ومدت الدراسة ثالثٌص أسبوعا 

 دها مجلس الجامعة .دٌتخللها أجاءت نصف العام ومدتها أسبوعاص فً الفترت التً ٌح
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 * شروط القبول والمنح لمدبموم الخاصة في التربية النوعية:
اصال علً درجة البكالورٌوس او اللٌسانس فً مجال التخصص مص احدي الجامعات اص ٌكوص ح-1

المصرٌة او درجة معادلة لها مص معهد علمً معترف به وٌحدد مجلس القسم المختص مدي مالئمة 

 التخصص لنوع الدراسة المتقدم لها الطالب.

 حٌص .أص ٌجتاء اختبارات القبول التً تجرٌها الكلٌة الختٌار أفضل المرش -2

 أص ٌقدم الطالب موافقة جهة العمل ىذا كاص مص العاملٌص بالدولة .  -3

% فً 65أص ٌتفرغ الطالب للدراسة مدت ٌومٌص علً االقل اسبوعٌا علً اال تقل نسبة حضوره عص  -4

 العام الدراسً الواحد .

إعادت االمتحاص مص ٌسمح للطالب الراسب فً امتحاص الدبلوم باالعادت مرتٌص فقط كما ٌسمح له ب  -5

 الخارل فرصة ثالثة وأخٌرت وال ٌسمح باٌقاف قٌده او قبول عذر مقدم منه ألي سبب اكثر مص عامٌص .

 ٌعقد امتحاص الدبلوم مرت واحدت خالل شهر سبتمبر مص كل عام . -6

 : *شروط القبول والمنح لدرجة الماجستير في التربية النوعية
ص مص المعاهد لخاصة فً التربٌة النوعٌة او ماٌعادلها فً نفس التخصاص ٌكوص حاصال علً الدبلوم ا-1

رف بها وفً جمٌع الحاالت ٌجب اال ٌقل تقدٌره العام فً الدرجة الجامعٌة تمعوالجامعات االخري ال

 االولً وفً الدبلوم الخاصة عص جٌد .

 أي ٌقدم الطالب موافقة جهة العمل اذا كاص مص العاملٌص بالدولة . -2

 ٌتم تسجٌل الطالب لدرجة الماجستٌر فً موضوع ٌقره مجلس الكلٌة بنا  علً اقتراح مجلس القسم . -3

 ٌحسب تارٌخ القٌد مص تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة . -4

تناقش لجنة الحكم الطالب فً بحثه فً مناقشة علنٌة وذلك بعد مضً سنة علً األقل مص تارٌخ تسجٌل 

 موضوع البحا .

موضوع البحا تغٌٌرا جوهرٌا ٌعتبر تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة علً التغٌٌر هو موعد فً حالة تغٌٌر 

 التسجٌل الجدٌد .

 أص ٌجتاء الطالب مستوخ فً اللغة اينجلٌءٌة بنجاح طبقا لما تحدده نظم الجامعة -5

 : *شروط القبول والمنح لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية

الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة فً مجال التخصص مص احدي الكلٌات اص ٌكوص حاصال علً  -1

 النوعٌة او علً درجة معادلة لها مص معهد علمً آخر معترف به بتقدٌر جٌد علً األقل .

 أص ٌقدم الدارس موافقة جهة العمل ىذا كاص مص العاملٌص بالدولة . -1

 ما تحدده نظم الجامعة.أص ٌجتاء الطالب مستوي فً اللغة االنجلٌءٌة بنجاح طبقا ل -2

 ٌقوم الطالب بدراسة تمهٌدٌة لمدت عام جامعً مص تارٌخ القٌد -3

أص ٌجتاء الطالب احد الموضوعات التً تتسم بالجدٌة لتسجٌل مشروع بحثه بعد مضً عام علً  -4

 األقل مص تارٌخ القٌد بنا  علً اقتراح مجلس القسم المختص .

ذلك بعد مضً عامٌص علً األقل مص تارٌخ تسجٌل تناقش لجنة الحكم الطالب مناقشة علنٌة و -5

 موضوع البحا علً أال تتم المناقشة ىال بعد اجتٌاء الطالب المقررات التمهٌدٌة بنجاح .

فً حالة تغٌٌر موضوع البحا تغٌٌرا جوهرٌا ٌعتبر تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة علً التغٌٌر هو  -6

 موعد التسجٌل الجدٌد .
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علً درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة النوعٌة فً شعب التخصص مدت الدراسة للحصول   -7

المختلفة ثالا سنوات علً األقل مص تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة علً قٌد الطالب للدراسة الخاصة 

 بالدرجة .

 
 

 

 

 
 
 

 أهداؾ رعاٌة الشباب                                              

 
  

 

 ٌمة بٌن الطالب وتوثٌق العالقات بٌنهم وبٌن أساتذتهم .بث الرو  الجماعٌة السل -2

 تنفٌذ البرامج والمشروعات التً ٌعتمدها اتحاد طالب الكلٌة وادشراؾ علٌها . -1

 تنمٌة الوعً القومً لدى طالب الكلٌة وتعمٌق المفاهٌم واخسس السلٌمة فً نفوسهم . -3

هواٌات المختلفة وتوفٌر ادمكانٌيات الالزمية العمل على توسٌع قاعدة الممارسة من الطالب لألنشطة وال -4

 لذلك .

 إجراء البحوث والدراسات للتعرؾ على مشكالت الشباب واقترا  المشروعات الالزمة للتؽلب علٌها . -5

القٌام بعمل البحوث اإجتماعٌة للطالب الؽٌر قادرٌن وصرؾ إعانات )مادٌة وعٌنٌة ( من خالل صندوق  -6

ر )أخبيار الٌيوم ( وٌمكين الحصيول عليى تليك المسياعدة مين خيالل قٌيام الطاليب التكافل بالكلٌة ولٌلة القيد

بالتقدم إلى قسم رعاٌة الشباب بطلب ٌوضيح فٌيه حالتيه اإجتماعٌية مشيفوعا بمسيتند رسيمً ٌفٌيد دخيل 

 اخسرة وعمل بحث اجتماعً بالوحدة اإجتماعٌة من المدٌنة أو القرٌة المقٌم بها .

ب الكلٌة عليى المسيتوى الشخصيً أو ميا ٌعترضيه مين عقبيات وذليك مين المساعدة فً حل مشكالت طال -7

 خالل اإرتقاء بمستوى التحصٌل العلمً .

صرؾ بونات التؽذٌة للطالب على مدار العام بواقع أربعة أٌام أسبوعٌا تبدأ اخحيد وحتيى اخربعياء وذليك  -8

 بمطعم المدٌنة الجامعٌة .

لظواهر اإجتماعٌيية الموجييودة بييالمجتمع كاددمييان والييزواج تنظييٌم النييدوات المختلفيية لتوعٌيية الشييباب بييا -9

 العرفً وموضوعات الساعة وتقدٌم الحلول المقترحة .

 

 اتحاد الطالب

 

تشكل اإتحادات الطالبٌة من طالب كلٌات الجامعية الجيدد والمنقيولٌن والمقٌيدون بهيا لنٌيل درجية  -

 البكالورٌوس والمسددون لرسوم اإتحاد .

 زعبَخانشجبة
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اتحيياد الكلٌيية سيينوٌا برٌييادة السييٌد اخسييتاذ الييدكتور / عمٌييد الكلٌيية أو ميين ٌنٌبييه ٌشييكل مجلييس  -

لجان مجليس اإتحياد مين أعضياء هٌئية التيدرٌس ورئيٌس الجهياز الفنيً لرعاٌية  - - -ومستشاري 

الطالب ) أمٌن صندوق المجلس ( والطالب أمناء وأمناء مسياعدون لجيان مجليس اإتحياد وٌنتخيب 

 نهم أمٌن وأمٌن مساعد المجلس .أعضاء المجلس من بٌ

 

 لجان اإتحاد

 

 

 لجنة اخسر 

تهدؾ إلى تشجٌع تكوٌن اخسر ، واخسرة بمثابة اتحاد طالب مصؽر ٌمارس الطالب من خالل اخسرة 

 جمٌع اخنشطة اإجتماعٌة  والرٌاضٌة والثقافٌة والفنٌة والرحالت والجوالة والخدمة العامة 

 شروط تكوٌن أسرة : -

 طالب وطالبة ٌمثلون جمٌع فرق الكلٌة . 50أإ ٌقل عدد الطالب عن -2

 رائد اخسرة من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة.-1

 أخ اكبر أو أخت كبرى من المدرسٌن المساعدٌن .-3

 المقرر من الطالب المؤسسٌن لألسرة .-4

 أمٌن الصندوق من بٌن الطالب .-5

 ٌتشكل مجلس اددارة من : -

 أخ اكبر أو أخت كبرى ، المقرر ، أمٌن الصندوق ، أمناء اخنشطة . الرائد ،

 لتكوٌن أسرة ٌتبع ما ٌلً :-

 ٌتقدم رائد اخسرة بطلب باسم السٌد اخستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة ٌفٌد تكوٌن أو تحد ٌد أسرة باإسم .-2

والعنوان ورقم التلٌفون وكذا بالنسبة صور بأسماء الطالب اخعضاء قرٌن اسم الفرقة والشعبة 4بٌان من أصل   

 لمجلس اددارة .

 تقدم اخسرة خطة نشاط العام فً ملؾ خاص .-1

ٌلزم إفادة لجنة اخسر بإقامة اى نشاط مسبقا أو ٌتم التقدم بطلب للسٌد اخستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة موقعا من -3

 برحلة ٌحدد أسماء المشاركٌن . رائد اخسرة ٌحدد النشاط المراد اقامتة وفى حالة القٌام

 ٌبدأ النشاط بعد تسجٌل اخسرة وذلك بعد تشكٌل اتحاد الطالب الجدٌد .-4

 

 لجنة النشاط الرٌاضً

 

تهييتم بالنشيياط الرٌاضييً ورفييع مسييتوى اللٌاقيية البدنٌيية وتنمٌيية المهييارات الخاصيية وبييث رو  المنافسيية بييٌن        

 –تينس  –كرة سلة  – كرة ٌد – كرة طائرة – كرة قدم خماسً – ة القدمكر )الطالب وٌشمل النشاط الرٌاضً على 

تقيام  . ( كاراتٌيه –تاٌكونيدو  –جيودو  –مالكمية  –مصيارعة  –سيباحة  –العياب قيوى  –اسيكواش   -تنس طاولية 

نشيطة الدورات فً بداٌية العيام الجيامعً إختٌيار فيرق الكلٌية فيً اخلعياب المختلفية لالشيتراك فيً دوري الجامعية لأل

 الرٌاضٌة وٌضم المتمٌزون لمنتخب الجامعة .

 

 لجنة النشاط الثقافً 
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الهدؾ اإساسى للنشاط الثقافً هو التعرؾ على خصائص المجتمع بإقامة المهرجانات والمسيابقات ونيدوات الشيعر 
أصيٌل الخبيرات والزجل والقصة والمجالت العلمٌة ومجالت الحائط والندوات الدٌنٌة وذلك بؽرض بناء الشخصيٌة وت

 وتنمٌة المواهب والقدرات الذهنٌة وذلك من خالل نافذة القراءة واإطالع .
 
 

 لجنة النشاط الفنً
 
  

تهتم اللجنة بالنشاط المسرحً من خالل المشاركة فً المهرجان السنوي الذي تنظمه الجامعة وكيذلك المشياركة فيً 
وٌهيدؾ هيذا النشياط إليى رعاٌية الطيالب الموهيوبٌن والكورال  الملتقى الصٌفً كما تهتم بالفن التشكٌلً والموسٌقى

التييذوق الفنييً أو نشيياط الفنييون المسييرحٌة ) التمثٌييل ( أو  –النحييت  –سييواء فييً نشيياط الفنييون التشييكٌلٌة ) الرسييم 
 الفنون الشعبٌة واإستعراضٌة فً الموسٌقى _ الؽناء الفردي والجماعً 

 
 

 لجنة الجوالة والخدمة العامة 
 

( ميين خييالل برنييامج عشييٌرة  دٌنٌيية - اجتماعٌيية –فنٌيية  –ثقافٌيية  –رس الطالييب اخنشييطة المختلفيية ) رٌاضييٌة ٌمييا
الجوالة بالكلٌة والجامعية وكيذلك إقامية المعسيكرات بهيدؾ إعيداد الطاليب لخدمية البٌئية المحٌطية بيه وذليك مين اجيل 

ومعسيكر بلطيٌم وجمصية وشيرم الشيٌخ والمخيٌم المشاركة بالطالب المتمٌزٌن فً أفواج معهد إعيداد القيادة بحليوان 
 الدولً للكشافة والمرشدات ببور سعٌد بادضافة إلى معسكر خدمة البٌئة والمجتمع 

 
 اللجنة اإجتماعٌة والرحالت 

 
 اللجنة اإجتماعٌة وتختص بما ٌلً :-
 لسٌاحٌةلتعرؾ على أهم المعالم االتنظٌم وادشراؾ على الرحالت الترفٌهٌة والتثقٌفٌة ل-2
المساعدة والمشاركة فً النواحً ادنسانٌة كالتبرع بالدم وجمعٌة الهالل اخحمير والجمعٌيات الخٌرٌية التيً تعميل -1

 فً إطار النواحً اإجتماعٌة .

 تنظٌم مسابقات الشطرنج على مستوى الكلٌة والمشاركة فً المسابقات التً تنظمها الجامعة .-3

 ة المثالٌة .إجراء الطالب المثالً والطالب

 الحفل السنوي لالحتفال بٌوم الٌتٌم .  -بالمشاركة مع اتحاد طالب الكلٌة  –إقامة -4
 

 

 

 لجنة النشاط العلمً والتكنولوجٌا 
 
 
و تهٌئيية البٌئيية الالزميية و اإمكانٌييات لتنفٌييذ التطبٌقييات و اإبتكييارات و  تنمٌيية رو  ادبييداع واإبتكييار لييدى الطالييب-

فهم الطالب للعلوم من خالل التبسٌط و المشاهدة و التفاعل المباشر مع اإجهزة العلمٌة باإضيافة  احداث التؽٌٌر فى
 الى رعاٌة المواهب العلمٌة.
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 * ادلدٌ اجلبيعُخ

قبول الطالب السابق إقامتهم بالمدن الجامعٌة بشرط نجاحهم بتقدٌر جٌد على اخقل أما الطالبات فٌمكن لهن  -1

 حالة وجود أماكن خالٌة . فًتحاق بشرط النجا  فقط اإل

المكفوفٌن والحاصلٌن على تقدٌر عام مقبول  –روماتٌزم القلب  –بالنسبة للحاإت المرضٌة مثل شلل اخطفال  -1

 .الجامعًأو تخلؾ مادة أو مادتٌن ٌتم قبولهم بالمدن الجامعٌة بعد تقدٌم تقرٌر طبى من اللجنة الطبٌة بالمستشفى 

 أقسام اللٌسانس والبكالورٌوس . فًأن ٌكون الطالب مقٌدا منتظما بالجامعة -3

ٌرى مجلس إدارة المدن سهولة  والتًأن ٌكون من ؼٌر سكان مدٌنة كفرالشٌخ والمراكز القرٌبة منها -4

بار الطرق اإعت فًكٌلو على اخقل وٌؤخذ بها أكثر من مواصلة مع اخخذ  50المواصالت إلٌها وتكون على مسافة 

 لٌس علٌها مواصالت . والتًالترابٌة 

 سابق . دراسًعام  فًأإ ٌكون قد صدرت ضده عقوبة تأدٌبٌة -5

 أإ ٌكون قد وقع علٌه أثناء ادقامة بالمدٌنة الجامعٌة عقوبة الحرمان من ادقامة فى العام السابق مباشرة . -6

 أو أى مستحقات أخرى . أإ ٌكون مستحقا علٌه رسوم إقامة للمدن الجامعٌة-7

 اخلديبد انطالثُخ
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 أن تثبت لٌاقته الصحٌة .     -8

 أن إ ٌكون من الطلبة المتزوجٌن .-9

 

 

 
 

 

 
 
 

 * الرعاٌة الصحٌة
تقوم الكلٌة برعاٌة أبنائها الطالب المقٌدٌن للدراسة فى مرحلة البكالورٌوس وعلى الطالب التقدم إلى قسم 

وفى حالة عدم توفر خدمات طبٌة لحالة  خبكفر الشٌ الطبً شئون الطالب بالكلٌة للحصول على تحوٌل للمجمع

وٌتم دفع تكالٌؾ العالج  الطبًبموجب خطاب من المجمع  الجامعة الطالب المرضٌة ٌتم تحوٌله إلى مستشفى 

 حالة عالج الطالب بالمستشفى . فًكاملة 

أو من الصٌدلٌة  خلشٌبكفر ا الطبًحالة شراء اخدوٌة من المجمع  فًٌتم صرؾ نصؾ تكالٌؾ العالج 

 الخارجٌة .

 . بجوار المدٌنة الجامعٌة بنات خبكفر الشٌ* مجمع الخدمات الطالبٌة 

 -ومجمع الخدمات الطالبٌة : الجامعًمستشفى الخدمات 

 –عظام  –صدرٌة  –جلدٌة  –رمد  –أنؾ وأذن  –الحاإت العادٌة مثل باطنة  فًعلى الطالب  الطبًالكشؾ -1

 . معدٌةكافة اخمراض ال

 إجراء العملٌات الجراحٌة للطالب ) العملٌات الصؽٌرة ( .-1

ٌتوافر بها إمكانٌات أجراء عملٌات كبٌرة إ تتوافر  التًتحوٌل الطالب دجراء العملٌات الجراحٌة إلى الجهات -3

 بالمستشفى.

 العالج من الكلٌة القٌام بصرؾ العالج مجانا للطالب من المستشفى وفى حالة عدم توافره ٌصرؾ نصؾ  -4

 للعالج داخل محافظاتهم . الكلويتحوٌل طالب مرضى الفشل -5

 جىاَت انسعبَخ انطالثُخ
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 . الخارجًتحوٌل مرضى اخمراض العقلٌة والنفسٌة للعالج -6

 اُغبٓؼ٢* اُؼالط ثبُٔغزؾل٠ 

 اذا كان الطالب منتظما فى الدراسة علٌه أن ٌسدد الرسوم الدراسٌة . -

 . الصحًاسة على أن ٌسدد رسم التأمٌن إذا كان الطالب منتسبا متفرؼا للدر -

ٌتقدم الطالب بكارنٌة الكلٌة للموظؾ المختص بشئون لطالب للحصول على خطاب التحوٌل للمستشفى طبقا  -

 . الجامعً ىلقواعد العالج لطالب الجامعات بالمستشف

الطبٌة بكلٌة الطب  إ بد من موافقة رئٌس اللجنة الجامعًحالة عدم توافر عالج الطالب بالمستشفى  فً -

طبقا للقواعد واللوائح المتبعة مع اعتماد العالج  الجامعًبالجامعة على عالج الطالب خارج المستشفى 

 من مجلس الجامعة.

 

 

 
 

( فجبؽب ؽز٠  3ّ ؽ٤ش روغ ك٠ اُذٝس االٍٝ ٝرغزوجَ اُطِجخ ٤ٓٞ٣بً ٖٓ اُغبػخ ) 5332اٗؾأد ٌٓزجخ ا٤ٌُِخ ك٠ ػبّ      

( اُق ٝػبء ُِٔؼِٞٓبد ك٠ ًبكخ كشٝع أُؼشكخ أُخزِلخ ،  55ق ظٜشاً ، ٝرؾزَٔ أٌُزجخ ػ٠ِ ػذد     ) اُضب٤ٗخ ٝاُ٘ق

ًٔب رؾزَٔ ػ٠ِ أهبُظ ٝٓٞعٞػبد ػبٓخ ٝٓزخققخ ؽز٠ رزٌٖٔ أٌُزجخ ٖٓ رأد٣خ سعبُزٜب ٝخذٓبرٜب ُغ٤ٔغ اُطالة 

ُزشثٟٞ ، االهزقبد أُ٘ض٠ُ ، رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ( ًٔب إٔ ٝأهغبّ ا٤ٌُِخ ) اُزشث٤خ اُل٤٘خ ، اُزشث٤خ أُٞع٤و٤خ ، االػالّ ا

 أٌُزجخ روذّ اُذػْ اُؼ٠ِٔ ُِطالة ػٖ هش٣ن روذ٣ْ أٝػ٤خ أُؼِٞٓبد أُخزِلخ ُطالثٜب ُٔغبٗذح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .

 -ر٘وغْ ٌٓزجخ ا٤ٌُِخ ا٠ُ عضئ٤ٖ :

 -ٌٓزجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب : -5

( ًزبة ؽذ٣ش 3000ٓب ث٤ٖ ٓبعغز٤ش ٝدًزٞساٙ ، ًٔب رؾزٟٞ أٌُزجخ ػ٠ِ ػذد ) ( سعبُخ ػ٤ِٔخ ٣25ٞعذ ثٜب ػذد ) -5

 ٣خذّ أهغبّ ا٤ٌُِخ أُخزِلخ .

٣ٞعذ ثبٌُٔزجخ أعٜضح ؽبعت آ٠ُ ٓزقِخ ثبألٗزشٗذ ؽز٠ ٣زٌٖٔ هالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ٖٓ اُؾقٍٞ ػ٠ِ أؽذس  -2

 أُؼِٞٓبد ٝرُي خذٓخ ألثؾبصْٜ .

 -ٌٓزجخ اُطِجخ : -2

( ٝػبء ٓؼِٞٓبد ك٠ ًبكخ كشٝع أُؼشكخ اُجؾش٣خ ، ًٔب إٔ ٛزٙ األٝػ٤خ رخذّ ع٤ٔغ أهغبّ  2000ٜب ػذد ) ٣ٞعذ ث -5

 ا٤ٌُِخ أُخزِلخ.

 -خذٓبد أٌُزجخ :

روذّ أٌُزجخ أُشاعغ اُؼبٓخ ٝأُزخققخ ُِٔغزل٤ذ٣ٖ عٞاء ًبٗذ ) اعزؼبسح داخ٤ِخ ُِطالة أٝ اعزؼبسح خبسع٤خ  -5

 ٣ظ ( .ُِغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس

 أٌُزجخ رؼزٔذ ك٠ ٗظبٜٓب ػ٠ِ األسكق أُلزٞؽخ ؽز٠ ٣زٌٖٔ أُغزل٤ذ ٖٓ اُزؾشى ثغُٜٞخ ٣ٝغش داخَ أٌُزجخ -2

 أٌُزجخ
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 ( هشٝػ ُِقلؾخ اُٞاؽذح50خذٓخ اُزق٣ٞش روذٜٓب أٌُزجخ ٓوبثَ ٓجِؾ سٓضٟ اال ٝٛٞ ) -3

بسك اُؾذ٣ضخ ٣ٝذ اخز٤بس اٝػ٤خ أُؼِٞٓبد رض٣ٝذ أٌُزجخ ثأٝػ٤خ أُؼِٞٓبد ٣زْ ػٖ هش٣ن اُؾشاء أُجبؽش ٖٓ أُؼ -4

 اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝرُي خذٓخ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

 خذٓخ االٗزشٗذ رٞعذ داخَ أٌُزجخ  -5

 -أسؽبداد دخٍٞ أٌُزجخ :

 إٔ ٣جشص اُطبُت ثطبهزٚ اُغبٓؼ٤خ . -5

 إٔ ٣غغَ أعٔٚ ثغغَ أُزشدد٣ٖ . -2

 ُخ ثؼذ االٗزٜبء ٜٓ٘ب.إٔ ٣زشى اُطبُت اٌُزت ػ٠ِ اُطبٝ -3

 ك٠ ؽبُخ أٟ فؼٞثبد ٣غَ اُشعٞع ا٠ُ أ٤ٖٓ أٌُزجخ -4

 ػذّ إفطؾبة أُأًٞالد ٝأُؾشٝثبد داخَ أٌُزجخ . -5

 

 

 اُغبٓؼبد ر٘ظ٤ْ هبٕٗٞ ؽغت اُطالة رأد٣ت ٗظبّ
 

 -: 524 ٓبدح

 : ـاألخ ٝػ٠ِ اُغبٓؼ٤خ ٝاُزوب٤ُذ ٝاُِٞائؼ ثبُوٞا٤ٖٗ إخالٍ ًَ رأد٣ج٤خ ٓخبُلخ ٣ؼزجش

 االػٔبٍ أُخِخ ث٘ظبّ ا٤ٌُِخ أٝ أُ٘ؾأد اُغبٓؼ٤خ . - 5

رؼط٤َ اُذساعخ اٝ اُزؾش٣ل ػ٤ِٚ أٝ االٓز٘بع أُذثش ػٖ ؽنٞس اُذسٝط ٝأُؾبمشاد ٝاالػٔبٍ اُغبٓؼ٤خ االخشٟ  - 2

 رون٠ اُِٞائؼ ثبُٔٞاظجخ ػ٤ِٜب . اُز٢

 ِٞى داخَ اُغبٓؼخ أٝ خبسعٜب .ًَ كؼَ ٣ز٘بك٠ ٓغ اُؾشف ٝاٌُشآخ أٝ ٓخَ ثؾغٖ اُغ٤ش ٝاُغ  -3

 آزؾبٕ أٝ ؽشٝع ك٤ٚ . ك٢أٝ اُٜذٝء اُالصّ ُٚ ًَٝ ؿؼ  آزؾبًَٕ إخالٍ ث٘ظبّ -4

 أٝ أُٞاد أٝ اٌُزت اُغبٓؼ٤خ أٝ رجذ٣ٜب . األعٜضحٝ  ُِٔ٘ؾبدًَ إرالف -5

 ؼ٤خ أُخزقخ .ًَ ر٘ظ٤ْ ُِغٔؼ٤بد داخَ اُغبٓؼخ أٝ االؽزشاى ك٤ٜب ثذٕٝ رشخ٤ـ عبثن ٖٓ اُغِطبد اُغبٓ -6

رٞص٣غ اُ٘ؾشاد أٝ افذاس عشائذ ؽبئو ثأ٣خ فٞسح ثب٤ٌُِبد أٝ عٔغ رٞه٤ؼبد ثذٕٝ رشخ٤ـ عبثن ٖٓ اُغِطبد -2

 اُغبٓؼ٤خ أُخزقخ .

 . ا٥داةٓظبٛشاد ٓخبُلخ ُِ٘ظبّ اُؼبّ اٝ  ك٢االؽزشاى  أٝاُغبٓؼ٤خ  أُجب٢ٗاالػزقبّ داخَ -2

 -: 003مادة 
اُؼ٤ٔذ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ٖٓ ُغ٘خ  ٣خشعٚؽبُخ رِجظ  ك٢أٝ ؽشٝػب ك٤ٚ ٣ٝنجو  ٕآزؾب ك٢ًَ هبُت ٣شرٌت ؿؾب 

ع٤ٔغ ٓٞاد ٛزا االٓزؾبٕ ٣ٝؾبٍ ا٠ُ ٓغِظ  ك٢أُٞاد ٣ٝؼزجش اُطبُت ساعجب  ثبه٢ ك٢االٓزؾبٕ ٣ٝؾشّ ٖٓ دخٍٞ االٓزؾبٕ 

 اُزأد٣ت .

٤ٌُِخ ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ ثطالٕ اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ إرا ك٤جطَ االٓزؾبٕ ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُزأد٣ت أٝ ٓغِظ ا األخشٟ األؽٞاٍ ك٢أٓب 

 ًبٗذ هذ ٓ٘ؾذ ُِطبُت هجَ ًؾق اُـؼ .

 -: 526ٓبدح 

 : ٢ٛاُؼوٞثبد اُزأد٣ج٤خ 

 اُؾشٓبٕ ٖٓ ثؼل اُخذٓبد اُطالث٤خ . - 3 اإلٗزاس         – 2            اُز٘ج٤ٚ ؽلبٛخ أٝ ًزبثخ . – 5
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  رغبٝص ؽٜشا .اُؾشٓبٕ ٖٓ ؽنٞس دسٝط أؽذ أُوشساد ُٔذح ال - 4

 ٓوشس أٝ أًضش . ك٢اُؾشٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ – 6             اُلقَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح ال رغبٝص ؽٜشا . – 5

 . دساع٢ُٔذح ال رغبٝص ؽٜش٣ٖ أٝ ُٔذح كقَ  اُذًزٞساٙٝهق ه٤ذ اُطبُت ُذسعخ أُبعغز٤ش أٝ  – 2

 ا٤ٌُِخ ُٔذح الرغبٝص كقال دساع٤ب .اُلقَ ٖٓ  – 3      ٓوشس أٝ اًضش . ك٢آزؾبٕ اُطبُت  إُـبء– 2

 ٝاؽذ أٝ أًضش . دساع٢كقَ  ك٢اُؾشٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ  – 50

 ٝاؽذ أٝ أًضش . دساع٢ٓذح كقَ  اُذًزٞساٙاُو٤ذ ُِٔبعغز٤ش أٝ  ؽشٓبٕ اُطبُت ٖٓ – 55

 . دساع٢اُلقَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح رض٣ذ ػ٠ِ كقَ  - 52

لقَ ا٠ُ اُغبٓؼبد االخشٟ ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ ػذّ فالؽ٤خ اُطبُت ُِو٤ذ أٝ ٖٓ اُغبٓؼخ ٣ٝجِؾ هشاس اُ اُٜ٘بئ٢اُلقَ  – 53

 عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ . ك٢اُزوذّ ا٠ُ االٓزؾبٗبد 

 داخَ ا٤ٌُِخ ٣ٝغت إثالؽ اُوشاساد ا٠ُ ٠ُٝ أٓش اُطبُت . اُزأد٣ج٤خ٣ٝغٞص االٓش ثئػالٕ اُوشاس اُقبدس ثبُؼوٞثخ 

 ك٢ِٓق اُطبُت ُٝٔغِظ اُغبٓؼخ إٔ ٣ؼ٤ذ اُ٘ظش  ك٢ اُؾل١ٞ اُز٘ج٤ٚػذا  ُزأد٣ج٤خاٝرؾلع اُوشاساد اُقبدسح ثبُؼوٞثبد 

 ثؼذ ٓن٠ صالس ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ٖٓ ربس٣خ فذٝس اُوشاس . اُٜ٘بئ٢اُوشاس اُقبدس ثبُلقَ 

 

 
 

 ثسَبيج انرتثُخانععكسَخ

 

 

 

الجمهورٌية فقد أصدر السيٌد/ رئيٌس  6/5/2973* بناء على موافقة مجلس الشعب بجلسته فى 

بتييدرٌس التربٌيية العسييكرٌة بمرحليية  2973( لسيينة 46قييرار جمهييورى بإصييدار القييانون رقييم )

التعلٌم الجامعى ) اللٌسانس والبكالورٌوس( بهدؾ تنمٌة اليوعى العسيكرى ليدى الطيالب وتنشيئة 

أجٌال من الشباب ٌصلح لتأدٌة الخدمية العسيكرٌة وتأدٌية مهيام وخيدمات وطنٌية وفقيا لميا تحيدده 

 زارة الدفاع بالتنسٌق مع الجامعات المصرٌة من خالل إنشاء إدارة للتربٌة العسكرٌة بكل جامعةو

عليى بيدء تيدرٌس ميادة  30/7/2995* هذا وقد وافق مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة فيى 

التربٌة العسكرٌة للطالب الذكور اللذٌن ٌحملون الجنسيٌة المصيرٌة والمقٌيدٌن بالفرقية ادعدادٌية 

مين  95/2996واخولى بالكلٌات التى لٌس بهيا فرقية إعدادٌية وذليك اعتبيارا مين العيام الجيامعى 

خييالل إعييداد دورات تدرٌسييٌة وتدرٌبٌيية . علييى أن ٌراعييى عييدم ميينح الطالييب درجيية اللٌسييانس أو 

 البكالورٌوس أإ بعد اجتٌازه بنجا  دورة التربٌة العسكرٌة المقررة .

ة بأبنائهيا الطيالب ضيرورة حضيور دورة التربٌية العسيكرٌة وذليك فيى وتهٌب كلٌة التربٌة النوعٌ

 المواعٌد التى تحددها الجامعة لطالب الكلٌة .

 

 مدٌر إدارة التربٌة العسكرٌة بالجامعة
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 خــاُخبرٔ

 

ع٤زؼبَٓ ٓؼٜب هٞاٍ  اُز٢ٛزا اُذ٤َُ ًَ ٓب ٣ْٜ اُطبُت ػٖ ٤ًِزٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ًٝزا األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاإلداس٣خ  ك٢هذٓ٘ب 

 اُغبٓؼ٤خ.كزشح دساعزٚ 

ع٤زؾٌَ ٖٓ خالُٜب إهبس ؽخق٤زٚ  اُز٢ ك٢ٜٝٗشعٞ إٔ رٌٕٞ ٛزٙ اُلزشح اُٜبٓخ ٖٓ ؽ٤بح اُطبُت كزشح ٓٔزؼخ ٝٓضٔشح 

 ٝاالعزٔبػ٢. اُؼ٢ُِٔٔغزوجِٚ 

ٌٕٞ ًَ آسائْٜ ٓٞمٞع ٣ٝغشٗب إٔ ٗزِو٠ ٖٓ أث٘بئ٘ب اُطالة ٝث٘بر٘ب آ١ رؼ٤ِوبد أٝ ٓوزشؽبد ثخقٞؿ ٛزا اُذ٤َُ ٝعز

 أُ٘ؾٞدح.اٛزٔبٓ٘ب اٌُبَٓ ؽز٠ ٗزؼبٕٝ ٤ٌُٕٞ اُذ٤َُ دائٔب ٓؾووب ُِلبئذح 

 اُؾج٤ت،ٝكو٘ب هللا ُٔب ك٤ٚ خ٤ش ٤ًِز٘ب اُؼش٣وخ ٝٝه٘٘ب 

 ،،، ٓغ رؾ٤بد

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ -أ.د/ أٓب٢ٗ ٓؾٔذ ؽبًش

 ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالةٝ ا.ّ.د/ ٗغالء ؽغ٠٘ االؽشف ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ 

 سػب٣خ اُؾجبة ثب٤ٌُِخ ٝأعشح
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