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 بناتي العزيزات...

 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته 

جامعة المنصورة كطالبات    –بمزيد من الحب يسعدني أن أرحب بكن في كلية التربية للطفولة المبكرة  
الطالب   شخصية  تبني  التي  المتنوعة  الطالبية  األنشطة  ممارسة  و  التعليم  في  ونشيطات  مجتهدات 

كلية التي  وأدعوكن إلي بذل الجهد و العطاء خالل سنوات الدراسة في هذه الة،  خالل لمرحلة الجامعي
واالستفادة من خبرات وإمكانات أعضاء هيئة الدريس واستغالل الوقت في  تعتز بها جامعة المنصورة  

التحصيل العلمي و التصدي لكل ما يواجه المجتمع من تحديات ، و لتعلم جميع بناتي العزيزات أن  
 . هي أم تربوية لجميع الطالبات دون استثناء عميدة الكلية 

    كل النجاح الباهر و حياة جامعية سعيدة لُكن   أتمني

                                             

عميد كلية التربية للطفولة المبكرة                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة  
 أ.د/ سحر توفيق نسيم 
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 ,,, بناتي العزيزات 

  جامعة   –الركائز الرئيسة لكلية التربية للطفولة المبكرة    إحدى وكالة الكلية لشئون التعليم والطالب هي  
  االستراتيجية   الخطة  من  المنبثقة  الكلية  وأهداف  ورسالة  رؤية  تحقيق  الي   الوكالة  وتسعي  المنصورة
م   للجامعة والتميز  الجودة  مستويات  أعلي  الي  التعليمية  العملية  عجلة  ألهم  لدفع  رعايتها  خالل  ن 

الناحية   الجامعية سواء من  يفيده في مرحلته  ما  كل  , وتوفير  الطالب  الجامعي وهو  العمل  عناصر 
التعليمية أو بناء الشخصية المثقفة الواعية القادرة علي التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية وكذلك  

والط التعليم  لشؤون  الكلية  وكالة  تسعي   , المستقبل  تطوير  تحديات  الي  القادمة  المرحلة  خالل  الب 
التعلم   بيئة  توفير  وكذلك  العالمية  والمرجعيات  للمعايير  وفقًا  الكلية  أقسام  لجميع  األكاديمية  البرامج 

 . والعمل الجماعي  واالبتكارالمناسبة لطالبات الكلية وكذلك تنمية مواهب الطالبات وتعزيز روح اإلبداع 

مع خالص أمنياتي لكليتنا بالتقدم والرقي ولطالباتنا بالتوفيق والسداد ولمصرنا الغالية  

                  .والازدهاربالأمن والأمان والتقدم 

                                          

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب     

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة  
 فايزة أحمد عبد الرازق .د/ .م أ
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تحت مسمى جامعة    1972لسنة    49الجامعة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  أنشئت  
المنصورة عام   المسمى إلى جامعة  ، وتم تعديل  الدلتا  الجامعة السادسة من  1973شرق  ، وتعتبر 

الطب    ( كليات  وتضم  عشر  السبعة  الجمهورية  جامعات  بين  النشأة    –التربية    –العلوم    –حيث 
الزراعة    -الحقوق    –جارة  الت  –الصيدلة   الطب    -التمريض    -  اآلداب   -طب األسنان    -الهندسة 
الفنون    –رياض األطفال    –السياحة والفنادق    –التربية الرياضية الحاسبات والمعلومات    –  البيطري 

وهى صرح   وإجراء    تعليمي الجميلة(  المعرفة  نشر  مجال  فى  خدماته  يبث  الدقهلية  بمحافظة  شامخ 
العل والزراعة  البحوث  والهندسة  التعليم  مجاالت  فى  والتطبيقية  وهى    واالقتصادمية  وغيرها  والقانون 

 فريدة فى مراكزها ومستشفياتها الطبية المتخصصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشأة الجامعة 
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التى    الساطع والذى  الشمسيرمز شعار الجامعة إلى شعاع   الذهبية  القمح  تنبعث من خالله سنابل 
 بزراعته محافظة الدقهلية وذلك تأكيدا لدور الجامعة فى خدمة وتطوير المجتمع.  تشتهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شعار الجامعة 
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  2007( لسنة  324رقم ) الجمهوري أنشئت الكلية بمقتضى القرار   ❖

الجامعة سابقا )الق  ❖ إدارة  المنصورة علي تخصيص مبنى  الكائن في  وافقت جامعة   60صر( 
الجمهورية )شارع  الجامعة رقم  لقرار رئيس  أطفال طبقا  رياض  لكلية  ليكون مقرا   ،1163  )

 31/5/2007بتاريخ 

 .2008/2009 الجامعي بدأت الدراسة بالكلية اعتبارا من العام  ❖

المنصورة    –شارع كلية اآلداب سابقا    –امتداد أحمد ماهر    –حاليمقر الانتقلت الكلية إلي   ❖
 2016عام 

الال  ❖ المبكرة  اعتمدت  للطفولة  التربية  لكلية  الداخلية  المنصورة  –ئحة  العام    جامعة  للبرنامج 
ري  وُعّدلت بالقرار الوزا  8/2008/ 28( بتاريخ  2404رقم )  الوزاري بالقرار    ( 2008)الئحة  

 .2009/ 30/7( بتاريخ 1822رقم )

رقم   ❖ الوزاري  بالقرار  المبكرة  للطفولة  التربية  كلية  إلي  األطفال  رياض  كلية  مسمى  تغيير  تم 
  4/7/2019( بتاريخ 2356)

المبكرة   ❖ للطفولة  التربية  لكلية  الداخلية  الالئحة  المنصورة  –اعتمدت  العام  جامعة    للبرنامج 
و    24/11/2013( بتاريخ  4465رقم )  الوزاري بالقرار    (2013)الئحة    للساعات المعتمدة

 2015/ 2014ذلك اعتبارا من عام 

رامج النوعية  للب   جامعة المنصورة  –اعتمدت الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة   ❖
االنجليزي  (2013)الئحة   باللغة  األطفال  رياض  معلمات  برنامج   ( إعداد    –  ة وهم  برنامج 

)المميز((  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألطفال  المهني  )  الوزاري بالقرار    التأهيل  (  4465رقم 
   24/11/2013بتاريخ 

رامج النوعية  للب   جامعة المنصورة  –اعتمدت الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة   ❖
برنامج  (2020)الئحة    ( )برنامج    وهم  منتسوري  بنظام  المتكاملة  األنشطة  معلمات  إعداد 

  1/7/2020( بتاريخ 1898رقم ) الوزاري بالقرار المنتسوري(  

رامج النوعية  للب   جامعة المنصورة  –اعتمدت الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة   ❖
برنامج  (2020)الئحة    ( االنجليزية    وهم  باللغة  األطفال  رياض  إعداد    –معلمات  برنامج 

 2020التأهيل المهني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة )المميز(( و البرنامج العام )الئحة  
  27/7/2020( بتاريخ 2272رقم ) الوزاري بالقرار   (

 
 

 

 نشأة كلية التربية للطفولة المبكرة 
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محافظة  و  بزراعته  تشتهر  الذي  األرز  سنابل  الجانبين  من  به  يحيط  دائريًا  شكال  الشعار  هذا  يمثل 
كلية   تكون  وبالتالي  الجامعة،  شعار  من  أساسيًا  جزءًا  يشكل  والذي  بعيد  زمن  منذ  التربية  الدقهلية 

المبكرة المنصورة.  للطفولة  جامعة  من  الشعار،  جزءًا  وسط  في  الموجودين  األطفال  األطفال    يمثل 
الصغار )بنين وبنات( الذين تقوم الكلية بإعداد وتكوين معلمات متخصصات يقمن برعايتهم وتنميتهم  

تمثل األيدي الموجودة بالشعار األيدي الحانية لمعلمات رياض  و   (.Childhoodفي مرحلة الطفولة )
( والرعاية  الحنان  مصدر  تمثل  والتي  األطفال،  تحمل  التي  التي  و   (.Caringاألطفال  السنابل  تمثل 

 ( لتربية الطفولة المبكرة. Developmentتحيط باأليدي مصدر النمو والتنمية المستدامة )

 

 

 

 

 

 

 شعار الكلية 
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انطالقًا من رؤية التعليم الجامعي المصري ورسالته ورؤية ورسالة جامعة المنصورة تتحدد رؤية كلية  
 التربية للطفولة المبكرة ورسالتها فيما يلى: 

 

 

 
 

 

 

الطفولة المبكرة في  تسعى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة لتكون من بين أفضل كليات 
 مصر والعالم العربي. 

 

 

 
 

 

 

التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة مؤسسة تربوية تقدم برامج دراسية متخصصة متطورة   كلية 
ومؤهلة   متخصصة  علمية  بكفاءات  المجتمع  تزويد  على  قادرة  المبكرة,  للطفولة  التربية  مجال  في 

 .    للمنافسة في سوق العمل, تستطيع إجراء بحوث علمية متميزة لخدمة المجتمع المحلى والدولي

 

 

 

 

 

 

 رؤية ورسالة الكلية

 رؤية الكلية 

 Faculty Vision 

  

 رسالة الكلية  

Faculty Mission 
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إلى   تسعى  التي  األهداف  المبكرة  تتعدد  للطفولة  التربية  كلية  المنصورة    -تحقيقها  جامعة 
 -لتشمل :

 إعداد معلمين / معلمات للعمل فى دور الحضانة وغيرها من المؤسسات  •

 المعنية بالعمل مع األطفال العاديين وغير العاديين .  •
والماجستير ودكتوراه الفلسفة فى تربية الطفل )رياض   ت منح درجات البكالوريوس و الدبلوما •

 األطفال( 

فى   • والمشروعات  البحوث  وإجراء  العمل  وورش  التدريب  وبرامج  والندوات  المؤتمرات  تنظيم 
 مجال التخصص . 

 رية وكتب مرجعية ونشرات دورية فى مجال التخصص . إصدار مجالت علمية دو  •
مجال  • فى  والمجتمع  والجامعة  الكلية  أهداف  لخدمة  طابع خاص  ذات  إنشاء وحدات علمية 

 التخصص . 
إدارة مؤسسات تربية الطفل كدور الحضانة ورياض األطفال وغيرها )لألطفال العاديين وذوى  •

 االحتياجات التربوية الخاصة (. 
معاونة جامعة المنصورة على تحقيق أهدافها العلمية والتعليمية والخدمية وال سيما فى مجال  •

 التخصص . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الكلية 
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المبكرة   للطفولة  التربية  كلية  االستراتيجية    –تسعى  االهداف  تحقيق  إلى  المنصورة  جامعة 
 التالية ، وتتمثل فيما يلي : 

االرتقاااء بعمليااة إعااداد معلاام رياااض األطفااال ماان خااالل برنااامج ذات جااودة عاليااة فااي مجااال  ❖
 تربية الطفل ورياض األطفال.

مواكبااة التطااورات التكنولوجيااة وتوفيفهااا فااي مختلاان مجاااالت تكااوين معلاام رياااض األطفااال,  ❖
 وذلك بالتوسع في التعليم االلكتروني والمعامل االفتراضية, وتوفير بنوك األسئلة.

تنمية قدرات أعضاء هيئاة التادريس والقياادات األكاديمياة واإلدارياة وتشاجيعهم علاى اكتسااب  ❖
ة والفنيااة وإجااادة اللغااات األجنبيااة ملتاازمين بضااوابط األخال يااات المهنيااة المهااارات التكنولوجياا

 للوصول لمستويات أداء متميزة مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخريجات.

االرتقاء بجودة البرنامج األكاديمي بالكلية مان خاالل متابعاة تقيايم المقاررات وتحقياق أهاداف  ❖
 البرنامج.

ألعضاااء هيئااة التاادريس بالكليااة ماان خااالل إتاحااة تقنيااات تاادريس وتعلاام غياار الاادعم المتميااز  ❖
 تقليدية بما يساعد أعضاء هيئة التدريس على تحقيق التنمية الذاتية المستدامة.

االرتقاء بنظم المكتبات المتاحة بالكلية  بما يخادم األغاراض البحثياة ألعضااء هيئاة التادريس  ❖
 ود على المستوى البحثي.والطالبات ، ويحقق االرتقاء المنش

بناء وتطوير نظام لتحسين وتطوير األداء على المستويين الفاردي والمؤسساي ، وعلاى ضاوء  ❖
 قواعد المساءلة والتقييم المستمر.

وضع وتصميم نظم إدارية متقدمة ومتطورة بحيث تضامن تحقياق أهاداف الكلياة ، ماع تعظايم  ❖
د علااى تقنيااات تخطاايط المااوارد المؤسسااية ، العائااد ماان النفقااات التااي تتحملهااا الكليااة، وتعتماا

 وتحقيق التنسيق وحسن استخدام وتخصيص الموارد المشتركة.

إنشاااء نظااام للدراسااات العليااا يسااهم فااي إنتااا  معرفااة تربويااة متطااورة وتوفيفهااا فااي معالجااة  ❖
 القضايا والمشكالت الحقيقية التي يواجهها مجال تربية الطفل ورياض األطفال.

المشااااركة المجتمعياااة وعقاااد االتفاقاااات وبروتوكاااوالت التعااااون باااين الكلياااة تااادعيم مفهاااوم   ❖
ومؤسسات القطاع الخااص والمجتماع المادني وذلاك بهادف تنوياع مصاادر التمويال ومسااعدة 

 خريجات الكلية في إيجاد فرص عمل مناسبة.

 األهداف االستراتيجية
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 .تعظيم قدرات الجهاز اإلداري بالكلية بحيث يواكب عصر المعلوماتية ومعايير الجودة  ❖

العمااال علاااى إيجااااد ملياااة متكاملاااة للمراجعاااة الداخلياااة والتقيااايم الاااذاتي المساااتمر, وتاااوفير   ❖
االحتياجات الالزمة لضمان الجودة في مختلن مجااالت العمال داخال الكلياة تمهيادًا للحصاول 

 على االعتماد.
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جامعة المنصورة وتسعى الى احترام وتأصيل  يم العمل  -المبكرة تؤمن كلية التربية للطفولة 
 الجماعي وتعزيز روح االنتماء والوالء واحترام التعددية وذلك من خالل: 

التعليمية:  • الخدمة  مؤهل إتاحة  هو  من  لكل  المجاني  التعليم  حق  يكفل  المصري  الدستور 
 مناسبة بالكلية.  بالمتطلبات الضرورية لتلقي مستويات التعليم الجامعي ال

التعلم الذاتي الفعال هو أحد القيم التي تحكم منظومة األداء الجامعي  نشر روح التعلم الذاتي: •
حاجات   تلبي  التي  الميسرة  الحديثة  الذاتي  التعلم  موارد  توفير  خالل  من  ذلك  ويتحقق  بالكلية، 

 المجتمع.  

تعمل الموارد البشرية المتنوعة بالكلية في إطار من روح الفريق المتكامل الذي  العمل الجماعي: •
بعضها   مع  المنظومة  هذه  عناصر  تفاعل  من  العائد  تعظيم  تكفل  متطورة  أداء  بمنظومة  يرتبط 

 البعض.  

تقوم عملية صناعة القرار بالكلية على أساس المشاركة المتكاملة  ديمقراطية صناعة القرار: •
 ة بين كافة أطراف صناعة واتخاذ وتنفيذ القرار.  والمتفاعل

المستمر: • تكامل  التحسين  يضمن  العمل  في  اإلبداع  من  مناخ  توفير  إلى  الكلية  إدارة  تسعى 
التميز   دوام  يضمن  بما  األداء  ومنظومة   ، النتائج  بمصفوفة  لالرتقاء  الدؤوب  والسعي  األفكار، 

 باعتباره األساس السليم للنجاح .  

ا • تحرص  :Benchmarkingلمرجعية  المقارنة  ثم  ومن  اإلنسانية،  المعرفة  بتكامل  نؤمن 
 الكلية على أن يكون مستوى األداء واإلنجاز بها مقارنا بأفضل الممارسات العالمية في كل مجال. 

باعتبارها مشروعا تعاونيا بين كافة أطراف األداء األكاديمي بأضالعه المختلفة  الجودة الشاملة: •
التعليم   العلمي    –)  العائد من استخدام    –البحث  النهاية إلى تعظيم  خدمة المجتمع ( يقود في 

 .   الموارد المتاح

 

 

 

 

 Valuesالقيم
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 نوع املؤسسة التعليمية: 

إحدى مؤسسات التعليم العالي    جامعة المنصورة  –كلية التربية للطفولة المبكرة  
الحكومية الرائدة في مجال التربية للطفولة المبكرة في مصر وتعتبر كلية التربية  

جامعة المنصورة الخامسة في مصر من حيث الترتيب الزمني   –للطفولة المبكرة 
 لإلنشاء. 

فى   ❖ المنصورة  جامعه  رئيس  موافقه  على  كليه    2016عام    نهاية بناء  نقل  تم 
ش الجمهورية الى    60للطفولة المبكرة من موقعها اإلداري بمبنى القصر    التربية

كليه   بشارع  الجديد  كليه    اآلدابالمقر    المباني فان مساحه    السابقة  اآلدابمقر 
التصميم   حيث  من  أنشطتها  ومزاولة  الكلية  احتياجات  مع  تتناسب  ادارى  كمبنى 

ل  ومعدات  تجهيزات  بعض  الكلية  لدى  وتتوافر  والسالمة   والمساحة  األمن  تحقيق 
  64-  5/6ومرفق قرار اإلزالة والتجديد لمبنى أعضاء هيئة التدريس بالكلية رقم  

 .  2020لسنة 

 

 

 

 

 كلية التربية للطفولة المبكرة 
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 الكلية من ثالثة اتجاهات رئيسية :  مباني تتكون  

 

 االتجاه الشمالي -1
 المبنى من ثالثة أدوار:يتكون و   -

الزجاجية    :  الدوراألرضى  • القاعة  يشمل  المجتمع   –)  لشئون خدمة  الكلية    مكتب وكيل 
 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(.  –وتنمية البيئة 

 يشمل قاعة المؤتمرات  -علوى : لالدور األو •

 9يشمل مدر   -الثاني : الدور •

 مبنى مكاتب شئون أعضاء هيئة التدريس المبنى الثاني :  -

 

 

االتجاه 
الشمالي

االتجاه 
الجنوبي

االتجاه 
الغربي

 مباني الكلية
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 االتجاه الجنوبي -2

 ويتكون من المبنى األول ويتكون من ثالثة أدوار:

 ويشمل قاعة المهارات اليدوية  : الدور األرضي •

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  : الدور األول علوى  •

 قاعة منتسوري  –وحدة تكنولوجيا المعلومات  الدور الثاني : •

 مسجد الكلية  -

 حمامات الطالبات  -

 المبنى الثاني يتكون من  دورين : -

الكلية • إدارة  أرضى  الكلية    دور  عميد  مكتب  الكلية    –)  أمين  الطالب    –م.  رعاية    –م. 
 الخزنة (   –العيادة 

 (2-1) قاعة مميز  دور علوى  •

 المبنى الثالث يتكون من دورين : -

 (شئون الخريجين   –مكاتب شئون الطالب )   دور أرضى •

 (  الدراسات العليامكتب شئون ) دور علوى  •

 : الغربياالتجاه  -3

 المبنى األول ويتكون من ثالثة أدوار:  -

 ) مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(  - ( 4-3-2-1) مدر   الدور األول •

 معمل علم النفس (  –المكتبة )  –(  6-5) مدر   الدور الثاني •

 معمل الموسيقى(  – اآللي معمل الحاسب   -8-7) مدر   الدور الثالث •
 

 المبنى الثاني ويتكون من ثالثة أدوار:  -
 قاعة المهارات الحركية   - الكنترول الدور األرضي : •

 (  3قاعة مميز   –) وحدة ضمان الجودة  : الدور األول علوى  •

 ) مركز الخدمة العامة (  الدور الثاني •
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 األقسام العلمية للكلية
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األحكـــــام 

 العـــــامــــــة
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 ةــالعام األحكــام
   : الدرجات الممنوحة:(1) مادة

درجااااااة  المنصااااااورة بناااااااء علااااااي طلااااااب مجلااااااس كليااااااة التربيااااااة للطفولااااااة المبكاااااارةة تماااااانح جامعاااااا
 التربية )التربية للطفولة المبكرة (.ريوس في  و البكال

 :العلمية والبرامج الدراسيةاألقسام   :(2) مادة
 البرنامج العام .        -التربية للطفولة المبكرة  -التربية  ريوس  و درجة بكالالكلية  تمنح  

 هي:  قسام علميةأربعة أتضم الكلية  و 
 قسم العلوم النفسية. -1

 قسم العلوم األساسية. -2

 قسم مناهج وطرق تعليم الطفل. -3

 قسم أصول تربية الطفل. -4

   الدراسة:: نظام  (3) مادة
، طار الفصال الدراساي الواحادإمعتمدة في  الساعات  النظام الدراسة المتبع في الكلية هو نظام  

 ويقوم نظام الساعات المعتمدة المقترح فى هذه الالئحة على األسس التالية :
  : Semesterالفصل الدراسي   -1

أسبوعا، والفصل الدراسي هاو الفتارة الزمنياة  14تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الواحد      
 الممتدة بين بدء الدراسة بالفصل ونهايتها  ببدء انعقاد االمتحانات التحريرية .  

 :  Academic yearلعام الجامعي ا  -2
، ة وعشارون أسابوعانيايتكون من فصلين دراسايين رئيساين تساتمر الدراساة بهماا ثما        

 أسبوعا .   14ومدة كل منهما  
  :  Grade points average  ( GPA ) المعدل الفصلي -3

هو معدل درجات جميع المقررات التاي يدرساها الطالاب ، نجاحاا ورساوبا ، فاي الفصال        
   الدراسي .
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  : Cumulative Grade Points Average ( CGPA )المعدل التراكمي  -4

هااو معاادل درجااات جميااع المقااررات التااي يدرسااها الطالااب ، نجاحااا ورسااوبا ، حتااى تاااريخ     
 حساب المعدل  

 

 :   Moduleالمقرر الدراسي  -5
هو منهج دراسي محدد األهداف والمحتويات والنشاطات النظرياة والعملياة كماا هاو وحادة     

  .  ة مع المقررات األخرى تعليمية مرتبط
 

  : Curriculaالمناهج الدراسية  -6
يؤدي       واختيارية(،  )إجبارية  وعملية  نظرية   ، الدراسية  واألنشطة  المقررات  من  مجموعة  هي 

برنامج إعداد    في   التربية )التربية للطفولة المبكرة ( ريوس  و بكالالنجاح فيها إلى منح الطالب درجة  
الالزمة   المعتمدة  الساعات  الطالب عدد  استيفاء  العام( بموجب  )البرنامج  الحضانة  معلمات دور 

 ( من هذه الالئحة .   8للتخر  كما هو وارد بالمادة رقم ) 
 

  : Prerequisite المتطلب السابق -7
،  يعتمد عليه اآلخر الذي  قررقبل التسجيل في الم والنجاح فيه  دراسي يجب دراسته    قررهو م    

   . وال يسمح للطالب بدراسة مقرر ما له متطلب سابق إال بعد اجتيازه للمتطلب السابق بنجاح
 

 

  :  Academic advisor المرشد األكاديمي  -8
لمساعدة الطالب في        العلمي  القسم  الم هو عضو هيئة تدريس يختاره    ا وفققررات،  اختيار 

أثناء    الدراسيةلخطط  ل تعترضه  قد  التي  المشكالت  حل  الالئحة، ومساعدته على  بهذه  الموجودة 
.  دراسته حتى يتخر فترة  واجتماعيًا طيلة    ، ويقوم المرشد بتوجيه الطالب وإرشاده أكاديمياً الدراسة

يسجل  طالب  لكل  بطاقة  األكاديمي  المرشد  عنه   ويخصص  الالزمة  البيانات  كافة  والنتائج  فيها   ،
ل فصل دراسي حتى  التي حصل عليها، كما يقوم بمراجعة المقررات التي يسجل فيها الطالب في ك

الكلية  من  ويكون  تخرجه  استشاريا ،  األكاديمي  المرشد  عن  رأى  كلية  المسئول  هو  والطالب   ،
   المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته . 

 عدد النقاط ألي مقرر  -9
هاااااي عباااااارة عااااان وحااااادة تساااااتخدم لقيااااااس أداء الطالاااااب فاااااي المقااااارر، وهاااااى ألي                 

مقاااارر عبااااارة عاااان عاااادد الساااااعات المعتماااادة للمقاااارر ، مضااااروبة فااااي الدرجااااة التااااي حصاااال عليهااااا 
 الطالب في هذا المقرر .
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 مدة الدراسة:  :(4مادة )
ربااااع ساااانوات جامعيااااة أريوس فااااي التربيااااة للطفولااااة المبكاااارة و البكااااالسااااة لنياااال درجااااة دراماااادة ال   

ويشااامل المسااااتوى الواحاااد فصاااالين دراسااايين يفصاااال ، مساااتويات دراسااااية أربعااااةالمااادة  هوتحقاااق هااااذ
 حقق متطلبات التخر .  بالتخر  إال إذابينهما عطلة نصن العام وال يسمح للطالب  

 مدة الفصل الدراسي:  :(5مادة )
 باإلضافة إلي:سبوعا  أر  أربعة عشيتكون الفصل الدراسي المعتاد من  

 .واحد  سبوعأ  مدتها  التسجيل فترة    ( أ)

وذلاك بماا ال يتعاارض ماع  ( اسابوع3-2)في نهاية الفصال الدراساي مادتها   االمتحاناتفترة   (ب)
 الخريطة الزمنية التي يقرها المجلس األعلى للجامعات وفي إطار ما يقرره مجلس الكلية.

 : الفصل الدراسي الصيفي:(6) مادة
يجااوز لمجلااس الكليااة عنااد االقتضاااء الموافقااة علااى تاادريس بعااض المقااررات فااى فصاال دراسااي صاايفي 

(  9ينقصاه تساعة )أسابيع مع مضاعفة عدد الساعات( للطالب الذى  8خالل شهري يوليو وأغسطس )
ر ، ويااؤدى الطالااب االمتحااان فااى علااى األكثاار السااتيفاء عاادد الساااعات المعتماادة الالزمااة للتخااوحاادات 

 دور سبتمبر من نفس العام.  

معتمااادة التساااجيل فاااي  ( سااااعات6أقصاااي )كماااا يجاااوز للطاااالب الراسااابون فاااي ماااواد رساااوب بحاااد 
الفصاااال الدراسااااي الصاااايفي طبقااااًا للضااااوابط التااااي يحااااددها مجلااااس الكليااااة ويوافااااق عليهااااا مجلااااس 

 الجامعة.

 المعتمدة:  الساعة  معيار :  (7مادة )
 : النظرية للمحاضرات بالنسبة ( أ)

ساابوعيا خااالل الفصاال الدراسااي أتحتسااب ساااعة معتماادة واحاادة لكاال محاضاارة ماادتها ساااعة واحاادة 
 .  الواحد

 :التطبيقية والتدريبات العملية للدروس بالنسبة (ب)

ساابوعيا خاالل الفصاال أ ناتتدريبياة ماادتها سااع أوتحتساب سااعة معتماادة واحادة لكاال فتارة عمليااة 
 .الدراسي الواحد
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 :ريوس  و متطلبات التخر  لنيل درجة البكال   :  (8مادة )
( ساااعة 144فااي التربيااة للطفولااة المبكاارة هااي )ريوس و متطلبااات التخاار  لنياال درجااة البكااال -1

 معتمدة توزع وفقا لما يلي:

 عدد الساعات المعتمدة المقرر الكود 
Unv 101  2 النظم التعليمية الذكية للطفل 
Unv 102  2 اللغة العربية 
Unv 203  2 اللغة اإلنجليزية: التعبير والمحادثة 
Unv 204  2 حقوق الطفل 

 8 إجمالي عدد الساعات         
 

 متطلبات الكلية:( 2)
 

ساااعات معتماادة )تاادريب ميااداني فااي المسااتوي  8وتشاامل التاادريب الميااداني بالحضااانة بواقااع     
ساااعه ( معتماادة فااي كاال فصاال  2الثالااث والمسااتوى الرابااع( وفااق الئحااة التاادريب الميااداني بواقااع )

دراسي ,ويختص بالتادريس واإلشاراف الفناي واإلداري قسام منااهج وطارق تعلايم الطفال حياث يساند 
  ن اإلشراف الفني واإلداري من قبل مجلس قسم مناهج وطرق تعليم الطفل .التدريس ويعي
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 مقررات متطلبات الجـــامعة  

الرقم  
 الكودي 

 معتمد  عملي  نظري مالحظات  المادة 

 الدرجات 

األعمال  
 الفصلية 

امتحان  
تطبيقي  
 وشفوي 

امتحان  
نصف  
 فصلي 

امتحان  
 تحريري 

 مجموع 

K Unv 

101  

النظم التعليمية الذكية  

 100 80 - 10 10 2 - 2  للطفل 

K Unv 
102 

  اللغة العربية 
2 - 2 10 10 - 80 100 

K Unv 

203  

اللغة اإلنجليزية: التعبير  

 والمحادثة 
 

2 - 2 10 10 - 80 100 

K Unv 

204  
 100 80 - 10 10 2 - 2  حقوق الطفل 

  7 4 5  إجمالي عدد الساعات 

 

 مقررات متطلبات الكليــــة  

الرقم  
 الكودي 

 معتمد  عملي  نظري مالحظات  المادة 

 الدرجات

األعمال  
 الفصلية 

امتحان  
تطبيقي  
 وشفوي 

امتحان  
نصف  
 فصلي 

امتحان  
 تحريري 

 مجموع 

K Fac 301 وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 1  ( 1) التدريب الميداني 

K Fac 302  وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 1  ( 2) التدريب الميداني 

K Fac 403  وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 1  ( 3) التدريب الميداني 

K Fac 404  وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 1  ( 4) التدريب الميداني 

 إجمالي عدد الساعات 
 4 8 8  

 

 مقررات شامله جميع األقسام العلمية 
 

  المقااااااااارر  كود المقرر

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K PR 201 100 80 10 - 10 2 2 - 2  امان الطفل وسالمته 

k PR 402   100 - - - 100 1 1 - 1  ( 1)  مشروع تخرج 

K PR 403 ( 2مشروع تخرج )  100 - - - 100 1 1 - 1 

PR 3 100 ـ ـ 100 ـ 1 1 ـ 1  البحث التربوي  مبادئ 
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 مشروع التخر  )المستوي الرابع(: 
معتمدة في كل فصل   ( ساعه1تقوم الطالبة بإعداد مشروع التخر  بالمستوي الرابع يخصص له عدد )

دراسي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بأحد األقسام العلمية بالكلية و بشكل متوازن بين األقسام  
 العلمية بالكلية. 

( : تاانظم رمااوز األقسااام العلميااة واألرقااام الكوديااة للمقااررات علااى النحااو 9مااادة )
 التالي:  

 الرموز الكودية لألقسام العلمية داخل الكلية:   -1

 

 رمز القسم   سمالق

  K E أصول تربية الطفل

 K C مناهج وطرق تعليم الطفل

 K P العلوم النفسية

 K B العلوم األساسية

   K PR مقررات مشتركة بين األقسام

  K Unv متطلب جامعة

 K Fac   متطلب كلية

 

تباااين الجاااداول المرفقاااة بهاااذه الالئحاااة المقاااررات الدراساااية لمرحلاااة البكاااالوريوس، وعااادد  -2
الساعات المعتمدة للمحاضرات والتدريبات العملية لكل مقرر ، وتارقم األرقاام بشاكل كاودي 

 للمقررات على النحو التالي:

 فئة الترقيم  المستوى 

 1 األول 

 2 الثاني 

 3 الثالث 

 4 الرابع 
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 يأخذ كل مقرر رقما مكونا من رقمين كما يلي: 
للمسااتويات  4إلااى  1الاارقم األيساار ماان الاارقم الكااودي للمقاارر، ياادل علااى المسااتوى الدراسااي ماان  -1

 األربعة.
وحتاى  1يدالن على الرقم المسلسل للمقرر داخل القسم ابتداء من رقام   الرقمان األيمن واألوسط ،  -2

   أخر رقم مسلسل لمقررات كل قسم.
علاى الارقم  بذلك يتكون الرقم الكودي من: الحرف الذي يرمز للقسام   الرقماان األيمان واألوساط يادالن

   المسلسل للمقرر داخل القسم   الرقم األيسر للداللة على المستوى الدراسي.
 

 

 الرقم األيمن 
 

 الرقم األوسط 
 الرقم األيسر 

 للداللة على المستوى الدراسي 

 

 رمز القسم 

 

 تسجيل األكاديمي والعبء الدراسي:قبول والال  :(01مادة )

 القبول:  :الأو 
الثانويااااة العامااااة القساااام  تقباااال كليااااة التربيااااة للطفولااااة المبكاااارة الطااااالب الحاصاااالين علااااي ( أ)

يعادلهااااا وفقااااا لشااااروط القبااااول التااااي  مااااا أو ، والقساااام األدباااايالعلمااااي )علااااوم ورياضاااايات(
 على للجامعات.يحددها المجلس األ

يجوز قبول الطالب الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها في كل عاام دراساي  (ب)
 ارة العامة للوافدين.وفقا للترشيحات التي ترد إلى الكلية من اإلد

 التسجيل األكاديمي:  ثانيا:
يشاااااارف أ.د وكياااااال الكليااااااة لشاااااائون التعلاااااايم والطااااااالب علااااااي تنفيااااااذ قواعااااااد التسااااااجيل  ( أ)

 ،عاااااداد الجاااااداول الدراسااااايةوإ عاااااداد قاااااوائم الطاااااالب للمجموعاااااات الدراساااااية ,إو ه، جراءاتاااااإو 
وتجهيااااااز بطاقااااااات المقااااااررات  ،ناألكاااااااديمييتوزيااااااع الطااااااالب علااااااي السااااااادة المرشاااااادين و 

ل البياناااااات األكاديمياااااة فاااااي ساااااجالت يللطاااااالب والساااااجل األكااااااديمي لكااااال طالاااااب وتساااااج
سااابوع األول مااان بااادء الفصااال مااان تساااجيل الطاااالب فاااي األ االنتهااااءوياااتم  خاصاااة معتمااادة

 الدراسي.

 الثاني.  األسبوعيتم التسجيل في    أنعذار قهرية  أيجوز في حالة وجود  (ب)
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 العبء الدراسي:  :رابعاً 
ساااعة معتماادة وحااد أقصااي ال  13بحااد أدنااي معتماادة  اتساااع عاادديساامح لكاال طالااب بالتسااجيل فااي 

يتعدى الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي علي حدة فاي كال فصال دراساي علاي 
 ت اآلتية:  ويستثنى من ذلك الحاال حدة

خيار للطالاب األالدراساي  يجوز لمجلس الكلية زيادة الحد األقصى للعبء الدراسي فاي الفصال   ( أ)
لااه )دون تحديااد حااد تمااام متطلبااات التخاار  الالزمااة إساااعات معتماادة بغاارض  4 أقصااىبحااد 

                                                                                                             ادنى للطالب في أي مقرر (  

 ساااعة 13ماان  أكثااربالتسااجيل فااي فأقاال  1.0تراكمااي  يساامح للطالااب الااذي لااه معاادل ال)ب( 
 معتمدة في الفصل الدراسي.

كلياااة مناااافرة مااان بعاااض مقاااررات  يعفاااي الطالاااب المحاااول مااان أنيجاااوز لمجلاااس الكلياااة ) ( 
قااد درس ونجااح فااي مقااررات تعادلهااا فااي الكليااة  أنااهثباات  إذا والثالااث األول والثااانيات المسااتوي

 ي مقرر من مقررات المستوى الرابع.أعفاء الطالب من  إالمحول منها وال يجوز  
 

 والحذف: اإلضافة  :(11) مادة
كثاااار حتااااى نهايااااة أيجااااوز للطالااااب بعااااد موافقااااة المرشااااد األكاااااديمي أن يحااااذف مقااااررا أو  ( أ)

 هالدراساااي المنصاااوص عليااا بءالعااابسااابوع الراباااع فقاااط مااان الدراساااة وذلاااك بماااا ال يخااال األ
 .من هذه الالئحة  (10في المادة )

ماااان باااادء  قباااال نهايااااة األساااابوع الرابااااعي مقاااارر أيجااااوز أن ينسااااحب الطالااااب ماااان دراسااااة  )ب(
التسااااجيل للفصاااال الدراسااااي وذلااااك بموافقااااة المرشااااد األكاااااديمي ويسااااجل هااااذا المقاااارر فااااي 

نسااابة  تجااااوزيكاااون الطالاااب قاااد  ساااجل الطالاااب األكااااديمي بتقااادير  منساااحب  بشااارط أن ال
بعاااااد هاااااذا  ضاااااطراريةاالنساااااحاب االوتعااااارض حااااااالت  .ساااااحابناال الغيااااااب المقاااااررة قبااااال 

قرارهااااا ماااان مجلااااس إالب بالكليااااة للنظاااار فيهااااا و الميعاااااد علااااي لجنااااة شاااائون التعلاااايم والطاااا
ماااان هااااذه  (10الدراسااااي للطالااااب وفقااااا للمااااادة ) ءبالعااااب االنسااااحابال يخاااال أالكليااااة علااااي 

وتحتسااااب للطالااااب الدرجااااة كاملااااة إذا أسااااتبدل هااااذا المقاااارر بمقاااارر مخاااار وذلااااك  .الالئحااااة
 .في حالة المقررات االختيارية
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 الموافبة:  :(12) مادة
فتااارة عملياااة  أوساااتاذ المقااارر تساااجيل حضاااور الطاااالب فاااي بااادء كااال محاضااارة نظرياااة أيتاااولى 

 يلي:  في سجل معد لذلك من قبل شئون الطالب مع مراعاة ما
ماااان مجمااااوع ساااااعات  %25 هااااو لغياااااب الطالااااب باااادون عااااذر مقبااااول هالحااااد المسااااموح باااا )أ(

مااارتين وبعاااد الطالاااب  إلناااذاردارة شااائون الطاااالب إخطاااار إساااتاذ المقااارر أويتاااولى  ،المقااارر
ماااان دخااااول  حرمانااااهجااااراءات إ التخاااااذذلااااك تعاااارض حالااااة الطالااااب علااااي مجلااااس الكليااااة 

 المقرر.  امتحان
ه فااااي المقاااارر وكااااان بياااااب الطالااااب باااادون عااااذر تقبلاااا %25زادت نساااابة الغياااااب عاااان  إذا )ب(

محااااروم  فااااي   يسااااجل للطالااااب تقاااادير: ، مجلااااس الكليااااة هلجنااااة شاااائون الطااااالب ويعتمااااد
نتيجااااة تقاااادير  محااااروم  فااااي حساااااب المعاااادل الفصاااالي والمعاااادل التراكمااااي المقاااارر وتاااادخل 

 العام للطالب.
لجنة شئون التعلايم والطاالب  تقبلهعذر ببياب الطالب  كانو  %25زادت نسبة الغياب عن   إذا  ) (

  بعاذر تدخل نتيجة التقدير  غائب   والتقدير  غائب بعذرمجلس الكلية يسجل للطالب    ويعتمده
 المعدل التراكمي العام للطالب.  أوفصلي  في المعدل ال

 

 :التقييم  :(13) مادة
 زمن االمتحان التحريري النهائي ألي مقرر ساعتان. -1
 )مائة درجة(.100يتم تقييم امتحان كل مقرر من   -2
 علي العناصر التالية:  انظرية والعملية بناءليتم تقييم الطالب في المقررات ا -3

لألعمااال الفصاالية،  %10فااي حالااة المقااررات التااي تشااتمل علااي دراسااة نظريااة فقااط يخصااص  )أ(
مااان الدرجاااة الكلياااة وذلاااك  تحرياااري ال لالمتحاااان %80المتحاناااات منتصااان الفصااال، و %10و

 للمقرر.
 نسابة يخصاص) التادريب المياداني (  فقاط في حالة المقررات التي تشتمل علي دراسة عملية  )ب(

للمشاارف الفنااي الخااارجي،  %30للمشاارف الفنااي الااداخلي، ونساابة  ماان درجااة المقاارر 40%
االختبار الشافهي، ومان  %10للتقارير و %10لمدير أو نافر الحضانة ، ونسبة   %10ونسبة  

يرسب في هذا المقرر يبقي لإلعادة في المستوي الدراسي الذي رساب فياه، وذلاك وفاق الئحاة 
   التدريب الميداني.
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لألعماال  %10يخصاص  دراسة نظرياة ودراساة تطبيقياة  يفي حالة المقررات التي تشتمل عل  (جـ)
%  60لالمتحاان التطبيقاي أو الشافهي، و  %20المتحان منتصن الفصل، و  %10الفصلية، و

 .   من الدرجة الكلية للمقررلالمتحان التحريري وذلك  
% ماان الدرجااة  30ول علااي )د( وفااي كاال األحااوال يشااترط لنجاااح الطالااب فااي أي مقاارر الحصاا

 المخصصة لالختبار التحريري النهائي.
التحريريااة النهائيااة للمقاارر ماان لجنااة  التطبيقيااة أو الشاافهية، واالمتحانااات االختباااراتتكااون  (هااا)

علاي األقال هيئاة التادريس مان بيانهم   أعضااءمان    ( بحاد أقصاي4( , و)2بحد أدناي )مشكلة  
عاداد إالفصالية و   االمتحانااتويتاولى منساق المقارر تنظايم    تادريس المقارر،القائمين علي  أحد  

أو االمتحااان العملااي النهااائي،  ويعتباار الطالااب الغائااب فااي ،النهائيااة االمتحاناااتساائلة أراق أو 
 لمقرر.ا  با فيائالنهائي غ  التحريري   االمتحان

 بشارط كثار عناد التخار أ أو 2.5تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل علاي معادل تراكماي   (ز)
ي مقاارر دراسااي خااالل أال يكااون قااد رسااب فااي أو  2.5ي مسااتوى عاان أفااي  هال يقاال معدلااأ

 في الكلية المحول منها(.  أوفي الكلية )  هتسجيل
)عادم دخاول  ساباب قهرياةمتطلباتهاا أل اكتمالتؤجل نتيجة مقرر من المقررات لعدم   أن( يجوز  ح)

ال تتجاااوز فصاال دراسااي واحااد، ويعطااي النهااائي لمقاارر لعااذر مقبااول( ولماادة  االمتحااانالطالااب 
مكتمل )غ م(، وإن لم يستكمل الطالب متطلباات المقارر فاي الحالة تقدير غير   هالطالب في هذ

سابوع األول مان الفصال وهي األ  الفترة التي يعقد بها االمتحان النهائي للمقررات غير المكتملة
 تقدير راسب.  ها ويرصد لبيعتبر الطالب راس  مباشرة،  التاليالدراسي  

 

 : التصحيح وطباعه االمتحانات:(14مادة )
تشاااكل لجاااان كنتااارول خاصاااة بكااال برناااامج لرصاااد الااادرجات والقياااام بجمياااع األعماااال المتعلقاااة بنتاااائج 
االمتحانااات وتطبااق فااي هااذا الشااأن قواعااد أعمااال االمتحانااات المنصااوص عليهااا فااي الالئحااة الداخليااة 

 أعمال االمتحانات بالجامعة.  ملتنظي
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 :لدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديراتا  :(15مادة )
 :تقدر الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي علي النحو التالي -1

 التقدير  الرمز  عدد النقاط الدرجة

 ممتاز  أ 5.0 إلي 3.5 % 100 إلي 85%

 جيد جدا  ب 3.5قل من أ إلي 2.5 % 85قل من أ  إلي 75%

 جيد ج  2.5قل من أ إلي 1.5 % 75قل من أ  إلي 65%

 مقبول د 1.5قل من أ إلي 1.0 % 65قل من أ  إلي 60%

 راسب  ر صفر  %60قل من أ إلي صفر%  

 غائب  غ  صفر  -

 غير مكتمل  غ م  صفر  -

 منسحب من  صفر  -

 محروم  مح صفر  -
 

 هالرساوب مارة  واحادة فقاط فاي معدلا باحتساابتكرر رساوب الطالاب فاي مقارر ماا يكتفاي   إذا -2
األكااديمي وتحساب  هدى فيهاا هاذا المقارر فاي ساجلأالتراكمي ولكن تسجل عدد المارات التاي 

 االمتحان  اجتيازدرجة النجاح التي حصل عليها عند  

نقاط الفصال الدراساي الواحاد ويقارب  منالب طال ههو متوسط ما يحصل علي  المعدل الفصلي: -3
 إلي رقمين عشريين فقط ويحسب كما يلي:

 المعتمدة(  هعدد ساعات ×  مجموع حاصل ضرب )نقاط كل مقرر فصلي                        
ــ   =المعدل الفصلي  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقررات في الفصل  هحاصل جمع الساعات المعتمدة لهذ                           
 

الطالب من نقاط خالل الفصول الدراسية   ه يحصل علي هو متوسط ما المعدل التراكمي العام:  -4
 ويقرب إلي رقمين عشريين فقط كما يلي: 

 المعتماادة( ساااعاتهمجمااوع حاصاال ضاارب )نقاااط كاال مقاارر تاام دراسااتة×عدد                         
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =المعدل التراكمي العام

 المقررات التي تم دراستها  لهذهحاصل جمع الساعات المعتمدة                               
 

 % للطالب.  60، وهو يمثل  يمة النجاح من 1.0للمعدل التراكمي للتخر  هو األدنى الحد   -5
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 كما يلي:  تخرجهعليها الطالب عند    تمنح التقديرات التي يحصل -6

 التقدير  الرمز  عدد النقاط  الدرجة 

 ممتاز  أ 5.0إلي  3.5 %100إلي  85%

 جيد جدا  ب 3.5قل من أ  إلي 2.5 %85قل من أ إلي  75%

 جيد    2.5قل من أ  إلي 1.5 %75قل من أ إلي  65%

 مقبول د 1.5قل من أ  إلي 1.0 %65قل من أ إلي  60%
 

رقمااااين عشااااريين إلااااي  إلااااييااااة مقربااااة ئو ويباااين فااااي شااااهادة الطالااااب النقاااااط المكتساااابة والنساااابة الم
 جانب التقدير العام للتخر .

 

 :لغاء القيدإو   واإليقافاإلنذار األكاديمي والنقل :  (16مادة )
 ( واحد ينذر اإلنذار األول.1.0قل من )أإذا حصل الطالب علي تقدير تراكمي    (1)
الثاااااني ويعتبااااار يناااااذر اإلنااااذار  إذا تكاااارر المعاااادل المتاااادني للطالاااااب لاااانفس الفصاااال الدراسااااي، (2)

سااااااعة  13فاااااي الحاااااد األدناااااى وهاااااو  إالبالتساااااجيل  هيسااااامح لااااا وال كاديميااااااً أ الطالاااااب مرا بااااااً 
 معتمدة.

ساااااعة معتماااادة ويسااااجل  27يقاااال عاااان  مااااا ال اجتااااازينقاااال الطالااااب إلااااي المسااااتوى الثاااااني إذا  (3)
ساااااعة معتماااادة ويسااااجل فااااي المسااااتوى  63يقاااال عاااان  ال مااااا اجتااااازفااااي المسااااتوى الثالااااث إذا 

ضاااامن الجامعااااة تحتسااااب متطلبااااات  ساااااعة معتماااادة وال 98يقاااال عاااان  ال مااااا اجتاااااز إذاالرابااااع 
 الساعات. ههذ

عليهااااا فااااي قااااانون المنصااااوص ( يتعاااارض الطالااااب للفصاااال ماااان الكليااااة طبقااااا لفاااارص الرسااااوب 4)
 تنظيم الجامعات.

 ن :  ( : دور التخر  والتعامل مع الطالب الراسبي17مادة )
دور التخاااار  هااااو الاااادور الااااذى يسااااتكمل فيااااه الطالااااب عاااادد الساااااعات المعتماااادة الالزمااااة للتخاااار  

 ويتم ذلك من خالل دورين على مدى العام هما:   

ياااتم تخااار  طاااالب المساااتوى الراباااع بعاااد فهاااور نتيجاااة امتحاناااات الفصااال الدراساااي  :دور ماااايو -1
الثااااااني )دور ماااااايو( واعتمادهاااااا مااااان مجلاااااس الجامعاااااة بشااااارط  اساااااتيفاء جمياااااع متطلباااااات 
التخااااار  الاااااواردة بهاااااذه الالئحاااااة ماااااع نجااااااح الطالاااااب فاااااي جمياااااع ماااااواد الفصااااالين الدراسااااايين 

 ن السنوات الدراسية السابقة.  للمستوى الرابع وعدم تخلفه فى أي مقرر دراسي م
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طااااالب المسااااتوى الدراسااااي النهااااائي الراساااابون فيمااااا ال يزيااااد عاااان  مقااااررين  دور ساااابتمبر:  -2
ساااااعات معتماااادة علااااى األكثاااار(، فااااإنهم يتقاااادمون لالمتحااااان فيمااااا  6دراساااايين علااااى األكثاااار )

رساااابوا فيااااه خااااالل شااااهر ساااابتمبر ماااان نفااااس العااااام، ويااااتم تخاااارجهم بعااااد نجاااااحهم فااااى هااااذه 
قااااررات، فااااإذا تكاااارر رسااااوبهم امتحنااااوا فيمااااا رساااابوا فيااااه طبقااااا لموقااااع المقاااارر ماااان خطااااة الم

 الدراسة، وهكذا لحين النجاح فى مقررات التخلن.  

إذا رساااااابت الطالبااااااة فااااااي دور ساااااابتمبر يااااااتم امتحانهااااااا فيمااااااا رساااااابت فيااااااه مااااااع الطالبااااااات   -3
ل المنتظمااااين فااااي مقااااررات الصاااان الدراسااااي الااااذي رساااابت فااااي مقرراتااااه و فااااي نفااااس الفصاااا

الدراسااااي الااااذي تاااادرس فيااااه هااااذه المقااااررات و يااااتم التخاااار  فااااي شااااهر مااااايو ماااان العااااام الااااذي 
 .نجحت فيه
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المقررات 
 الدراسية

 للمستويات
 األربعة



                                                                                                              
 

34 
 

موىماألولمــــمتمسمالم
م

 :  األول الدراسيالفصل 
 

  المقااااااااارر  كود المقرر

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K E 101    100 80 10 - 10 2 2 - 2  أصول تربية الطفل 

K C 101  100 60 10 20 10 3 3 2 2  منهج األنشطة 

K P 101   100 80 10 - 10 2 2 - 2  النمو النفسي 

K B 101    100 60 10 20 10 2 2 2 1  أناشيد وأغاني األطفال 

K E 102  100 80 10 - 10 2 2 - 2  مدخل إلي العلوم التربوية 

K C 102 100 60 10 20 10 2 2 2 1  شطة منتسوري ان 

K B 102 100 60 10 20 10 2 2 2 1  مهارات الحركية للطفل ال 

Unv 101 100 80 10 - 10 2 2 - 2 متطلب جامعة   نظم التعليمية الذكية للطفل ال 

  17 المجموع 

  
 :  الثاني الدراسيالفصل 

 

  المقااااااااارر  كود المقرر

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K P 102  100 60 10 20 10 3 3 2 2  مشكالت الطفولة 
K C 103   100 60 10 20 10 2 2 - 2  تعليم مصغر 
K E 103  100 80 10 - 10 2 2 - 2  تاريخ تربية الطفل 
K C 104 100 60 10 20 10 3 3 2 2  شطة المفاهيم االجتماعية أن 
K P 103  100 80 10 - 10 2 2 - 2  مدخل إلى علم النفس 

K E 104 
التوجه التربوي في رياض  

 األطفال 
 2 - 2 2 10 - 10 80 100 

K B 103 
بيقات الحاسب األلي في  تط

 التربية الموسيقية  

االختيار بين *
 أحد المقررين 

1 2 2 2   10 20 10 60 100 

K B 104 
التشكيل بالخامات الفنية  

 للطفل  

 1 2 2 2   
10 20 10 60 100 

  18 المجموع 

 

م
م
م
م
م
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مالثانيمالستوىمم
 

 :   األول الدراسيالفصل 
 

  المقااااااااارر  كود المقرر

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K E 205  100 80 10 - 10 2 2 - 2  إعداد معلمة الروضة 

K B 205  100 60 10 20 10 2 2 2 1  أدب الطفل 

K P 204  متطلب سابق  النمو العقلي 

K P 101    
2 - 2 2 10 - 10 80 100 

K C 205 100 60 10 20 10 3 3 2 2  داد الطفل للقراءة إع 

K P 205  100 60 10 20 10 3 3 2 2  سيكولوجية التعلم 

K E 206  100 60 10 20 10 3 3 2 2  التربية األخالقية للطفل 

K B 206  100 80 10 - 10 2 2 - 2  متحف الطفل 

Unv 203 
اللغة اإلنجليزية: التعبير  

 والمحادثة 
 100 80 10 - 10 2 2 - 2 متطلب جامعة 

  19 المجموع 

 

 
 :  الثاني الدراسيالفصل 

 

كود 
 المقرر

  المقااااااااارر 

 مالحظات 

عدد  عدد الساعات الفعلية 
الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 

المجمو  تطبيقي نظري 
 ع 

االعمال 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K P 206  سيكولوجية اللغة 
 متطلب سابق 

Unv 102 2 - 2 2 10 - 10 80 100 

KPr201  100 80 10 - 10 2 2 - 2 جميع األقسام  امان الطفل وسالمته 

K B 207  100 60 10 20 10 2 2 2 1  مسرح الطفل 

K C 206 100 60 10 20 10 3 3 2 2  شطة المفاهيم الرياضية أن 

K B 208    االختيار بين أحد   مكتبة الطفل

 المقررين 
1 - 1 1 10 - 10 80 100 

K B 209   100 - 20 80 10 1 1 2 - العروض الترويحية 

K C 207  100 60 10 20 10 3 3 2 2  مناهج طفل الروضة 

K E 207 100 80 10 - 10 2 2 - 2  تربية الوالدية ال 

Unv 204 100 80 10 - 10 2 2 - 2 متطلب جامعة  وق الطفل حق 

  17  المجموع 
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مالستوىمالثالثم
 

 : األول  الدراسيالفصل 
 

كود 
 المقرر

  المقااااااااارر 

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعا 
ت  

 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K P 307   100 60 10 20 10 3 3 2 2  سيكولوجية اللعب 

K P 308  100 60 10 20 10 3 3 2 2  سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة 

K E 308  اختيار أحد   لدمج التربوي ا

 المقررين 
2 2 3 3 10 20 10 60 100 

K E 309   100 60 10 20 10 3 3 2 2 قضايا معاصرة في تربية الطفل 

K B 310   100 60 10 20 10 2 2 2 1  التربية الحركية 

K C 308  100 60 10 20 10 3 3 2 2  ( 1رق تعليم الطفل ) ط 

K C 309   100 80 10 - 10 1 1 - 1  مراكز تعلم الطفل 

K C 310   100 80 10 - 10 1 1 - 1  أنشطة المفاهيم البيئية 

K Fac 
 وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 4 - متطلب كلية  ( 1التدريب الميداني )  301

  18 المجموع 

 

 : الدراسي الثانيالفصل 
 

كود 
 المقرر

  المقااااااااارر 

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K B 311  متطلب سابق  معالجة الصور والرسوم التعليمية 

Unv 101 
1 2 2 2 10 20 10 60 100 

K C 311  متطلب سابق  إعداد الطفل للكتابة 

K C 205 
2 2 3 3 10 20 10 60 100 

K B 312  100 80 10 - 10 2 2 - 2  منظمات الطفولة 

K B 313 مهارات يدوية وفنية    

االختيار بين أحد  

 المقررين 

1 2 2 2 10 20 10 60 100 

K B 314 100 60 10 20 10 2 2 2 1   التعبير الفني للطفل 

K B 315  متطلب سابق  قصص وحكايات األطفال 

K B 205 1 2 2 2 10 20 10 60 100 

K E 310   تربية مقارنة  

االختيار بين أحد  

 المقررين 

2 2 3 3 10 20 10 60 100 

K E 311   100 60 10 20 10 3 3 2 2 التنشئة االجتماعية للطفل 

K B 316  100 60 10 20 10 2 2 2 1  اآلداب الدينية 

Fac 302  ( 2التدريب الميداني )  وفقا لالئحة التدريب الميداني  2 2 4 - متطلب كلية  

  18 المجموع 
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مالستوىمالرابعم
 

 : الدراسي األولالفصل 
 

كود 
 المقرر

  المقااااااااارر 

 مالحظات 
عدد  الفعلية عدد الساعات 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
 الدرجة العظمى  تحريري 

K P 409    اختيار أحد   اإلحصاء

 المقررين 
2 2 3 3 10 20 10 60 100 

K P 410   100 60 10 20 10 3 3 2 2 القياس التربوي 

K E 412  اختيار أحد   رياض األطفال  مؤسسات  إدارة

 المقررين 
2 - 2 2 10 - 10 80 100 

K E 413   إدارة الجودة الشاملة في رياض
 100 80 10 - 10 2 2 - 2 األطفال 

K C 412  ( 2طرق تعليم الطفل )  متطلب سابق 

K C 308 
2 2 3 3 10 20 10 60 100 

K B 417  متطلب سابق  ادوات مسرح الطفل 

K B 207 1 2 2 2 10 20 10 60 100 

K B 418   100 60 10 20 10 2 2 2 1  إعالم الطفل 

K P 411   100 60 10 20 10 3 3 2 2  علم النفس االجتماعي 
k PR 
 100 - - - 100 1 1 - 1 جميع األقسام  ( 1)  مشروع تخرج   402

k Fac 
 ( 3)  ميداني التدريب ال 403

 

 متطلب كلية 
 الميداني وفقا لالئحة التدريب  2 2 4 -

  18 المجموع 

 

 

 : الدراسي الثانيالفصل 
 

كود 
 المقرر

  المقااااااااارر 

 مالحظات 
عدد  عدد الساعات الفعلية 

الساعات  
 المعتمدة 

 توزيع الدرجات 
االعمال  المجموع  تطبيقي نظري 

 الفصلية 
منتصن   تطبيقي

 الفصل
الدرجة  تحريري 

 العظمى 

K P 412  100 60 10 20 10 3 3 2 2  تنمية االبتكار 

K C 413 االختيار بين أحد     برامج طفل الروضة

 المقررين 
2 2 3 3   10 20 10 60 100 

K C 414 100 60 10 20 10   3 3 2 2   تصميم برامج تعليم الطفل 

K B 419  التعبير الموسيقى للطفل 
 متطلب سابق 

K B 101 
1 2 2 2 10 20 10 60 100 

K P 413 االختيار بين أحد     تقويم طفل الروضة

 المقررين 
2 2 3 3   10 20 10 60 100 

K P 414 100 60 10 20 10   3 3 2 2   الفروق الفردية للطفل 

K C 415  100 60 10 20 10 3 3 2 2  أنشطة المفاهيم العلمية 

K P 415  100 60 10 20 10 2 2 2 1  العالج السلوكي ومشتقاته 

K Pr 403 ( 2مشروع تخرج )  100 - - - 100 1 1 - 1 جميع األقسام 

 K Fac 
 2 2 4 - متطلب كلية  ( 4التدريب الميداني )  404

  

   19 المجموع 
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 قواعد التحويل ونقل القيد:  
 

 للجامعة : الجغرافيأوال/ النطاق 
 لجامعة المنصورة كما يلى :   الجغرافيسبق أن وافق مجلس الجامعة على أن يكون النطاق  

 الحاصلين على الثانوية العامة من األماكن التالية :   الباتالط -أ
 محافظة الدقهلية   •
 محافظة دمياط   •
 سمنود والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية   مركزي  •
 مركز بيال من محافظة كفر الشيخ   •
 

 ثانيًا/ قواعد تحويل الطالب المستجدين فى الفرقة األولى :
المرشحين    الباتلى للجامعات أن يكون تحويل الطم قرر المجلس األع29/7/2007بتاريخ   -

نقل قيدهم من كلية إلى كلية أخرى غير منافرة عن طريق    فيللقبول بالجامعات أو الراغبين  
عن    البات نقل قيد هؤالء الط  مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تحويل أو  اإللكتروني التنسيق  

 طريق الكليات أو الجامعات . 
للطالب - لتقديمه إلى    استخرا    ات يحق  المقيد بها  الكلية  جهة أخرى وذلك    أيبيان حالة من 

)  استيفاءبعد   المادة  وتطبيق نص  القيد  لق64إجراءات  التنفيذية  الالئحة  من  تنظيم  (  انون 
 الجامعات . 

 

 :  االغترابقواعد تقليل 
 

تقليل    األساسيالغرض   - ترشحه   ة الطالب  اغتراب من  هو    ابعد  التنسيق  مكتب  طريق  عن 
هو    االغترابوليس الغرض من تقليل    اتب الالط  بناتناحفافًا على    العائليمحاولة جمع الشمل  

الجغرافية   المنطقة  إلى  يكون  التحويل  فإن  لذا  أخرى  مرة  التنسيق  إعادة  أو  الترشيح  تعديل 
 منطقة أخرى .  أيوليس إلى  ة األولى الخاصة بالطالب

 
 
 

 القواعد والضوابط المنظمة للتحويالت ونقل القيد  
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 وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين : 
 

 أوال/ التحويل إلى كلية غير منافرة :    
للطالب        ترشيحه    ة يسمح  تم  التنسيق    في الذى  خا   في عملية  ما  داخل كلية  أو  ر  

)أ(  الجغرافية  منا منطقته  كلية غير  إلى  للتحويل  بالتقدم  )أ(    فيفرة  ،  الجغرافية  منطقته 
قبلفقط الذى  الدرجات  لمجموع  األدنى  الحد  على  حصوله  بشرط  المطلوب ،  الكلية  ته 

إليها  وبشرط  التحويل  القب  باقي  استيفاء،  اختبارات  قواعد  فى  النجاح  مثل  بالكلية  ول 
 القدرات إن وجدت . 

 ثانيًا/ التحويل إلى كلية منافرة :   
حدود نسبة مئوية يحددها المجلس األعلى للجامعات وطبقًا لإلمكانيات   فييتم قبول تحويالت  -

 للكليات .  االستيعابية 
كلية ما خار  منطقته الجغرافية )أ( بالتقدم للتحويل إلى كلية    في الذى رشح    ةيسمح للطالب -

فقط  فيرة  مناف )أ(  الجغرافية  و منطقته  منافرة  ،  كلية  من  أكثر  حالة وجود  المنطقة   فيفى 
الذى رشح لكلية ما خار  المنطقة الجغرافية )أ( بالتحويل للكلية    ةالجغرافية )أ( يسمح للطالب

 )أ( .   منطقته الجغرافية فيالمنافرة ذات الحد األدنى األقل 
الط - ترتيب  لربباتهم    الباتيتم  )أ(   فيطبقًا  بالنطاق  كلية  حدده  كل  الذى  العدد  وتحويل   ،

 للكليات .   االستيعابيةالمجلس األعلى للجامعات وطبقًا لإلمكانيات 
 

لتقليل   المنافر  للتحويل    –  االنتظامالقبول )  نظاميتطبق    التيالكليات    في  االغتراببالنسبة 
 الموجه( : االنتساب

للقبول   األدنى  الحد  مراعاة  الكليات    فيفيتم  هذه  بين  التحويل  عند  النظامين  من  نظام  كل 
 :   التاليوذلك على النحو 

الطالب  في - ترشيح  )   ةحالة  ما  كلية  ويرغب  انتظامإلى  لتقليل    في(  منافرة  كلية  إلى  التحويل 
 هذه الحالة وفقًا لما يلى :    في فيكون التحويل  االغتراب 

كان .1 ا  ةحاصل  ةالطالب  تإذا  يفوق  )على مجموع درجات  لمجموع درجات  األدنى    االنتساب لحد 
  ا التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله  في يرغب    التيالموجه( الذى قبل بالكلية  

 ( . االنتظاموفق نظام ) 
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األدنى لمجموع درجات    رجات يساوى أو أقل من الحددحاصل على مجموع    ةالطالب  تإذا كان .2
بالكلية    االنتساب) قبل  الذى  الموافقة    فييرغب    التي الموجه(  حال  قيده  فيتم  إليها  التحويل 

 الموجه( .   االنتسابعلى تحويله وفق نظام )
المرحلتين األولى والثانية بعد فهور نتيجة المرحلة الثانية    طالبات سيتم فتح الموقع لتحويل   .3

للجامعات وطبقًا للقواعد  يحددها المجلس األ   التي حدود النسبة    في وستكون التحويالت   على 
 .  بعالية الموضحة 

بطبع بطاقة الترشيح للكلية أو المعهد   ةقوم الطالبتن نتيجة التحويل وتكون نهائية و يتم إعال  .4
 تم ترشيحه إليها وعليه التقدم بأوراقه إلى الكلية المشرح لها .   التي

 

بالتحويل أو نقل القيد بين الكليات فى السنوات الدراسية األعلى من  ثالثًا/ الضوابط الخاصة 
 الفرقة األولى :

)ويجوز    :   اآلتي ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على  3)فقرة  (  86تنص المادة ) -
جامعة أخرى بقرار من    فيذات الجامعة أو    فيمن كلية إلى أخرى غير منافرة    ةنقل قيد الطالب

الشروط   مستوفيًا  العامة  الثانوية  على  حصوله  سنة  يكون  أن  بشرط  وذلك  الكليتين  مجلس 
 تلك السنة( .   فيالمؤهلة للقبول بالكلية وحاصاًل على المجموع الذى قبلته الكلية 

لس األعلى للجامعات بشأن تعديل قراره السابق بجلسته  م ورد كتاب المج10/3/2005بتاريخ   -
  التالي والخاص بضوابط التحويل بين الكليات المتنافرة لتكون على النحو    20/4/2000بتاريخ  

 : 
 . جامعة  عات مركزيًا على مستوى كل كون التحويل بين الكليات المتنافرة بالجاميأن   -1
 الكلية المحول منها .  في لى جحًا ومنقواًل إلى فرقة أع ان  ةكون الطالبتأن   -2
نس -3 تزيد  عن  ال  المحولين  الط  %20بة  عدد  المطلوب    البات من  بالفرقة  المقيدين 

 التحويل إليها وذلك وفقًا لقواعد عامة معلنة بكل كلية . 
األولوية  -4 تكون  المتقدمين    أن  بين  من  أعلى    للطالبات للتحويل  على  الحاصلين 

 المجاميع . 
بين الكليات المتنافرة بعد مضى شهر من بدء   طالبات تحويل الال يجوز قبول طلبات  -5

 . الدراسة
 . جهة أخرى  أييد بها لتقديمه إلى  بيان حالة من الكلية المق   استخرا  ةيحق للطالب -6
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الراغب فى التحويل    ة مو ف الطالب  : اآلتيم قرر المجلس األعلى للجامعات  10/9/1998بتاريخ   -
 الكلية المحول منها .  في الدراسي يتحدد وفقًا لوضعه 

لسادة رؤساء الجامعات  ى ا )التوصية لد  م قرر المجلس األعلى للجامعات 2/10/1999بتاريخ   -
للكلية   مواد تكميلية ال تدخل وفقًا لالئحة الداخلية فيالمنقول لفرقة أعلى   ةرسوب الطالب باعتبار

ضمن مواد الرسوب والنجاح ال تحول دون تقدم الطالب بطلب التحويل إلى كلية أخرى وأن قبول  
يتو ف على   التحويل  للجامعات    التيللضوابط    ةالطالب  استيفاءأو رفض  المجلس األعلى  أقرها 

 تضعها كل كلية وفقًا لظروفها ( .   التيهذا الشأن وكذلك الشروط اإلضافية   في
 :   اآلتي ( من قانون تنظيم الجامعات على  170تنص المادة ) -

الطالب يعفى  أن  مقررات    في   ة يجوز  بعض  حضور  من  الليسانس  أو  البكالوريوس  مرحلة 
أداء   إذا    وامتحاناتفيها ، وذلك فيما عدا مقررات    االمتحان الدراسة أو من  النهائية  الفرقة 

كلية جامعية أو معهد   فيأدى بنجاح امتحانات تعادلها    ه حضر مقررات تعادلها أو ثبت أن
معترف بهما من الجامعة ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس    علمي

رأى   أخذ  بعد  المختص  المعهد  أو  الكلية  مجلس  اقتراح  على  بناء  والطالب  التعليم  شئون 
 ( . 36ام المختصة ، وذلك دون اإلخالل بحكم المادة )مجلس القسم أو مجالس األقس

لم يصدر عن المجلس األعلى للجامعات قرارات تفيد بتحديد عدد المواد المحملة نتيجة المقاصة   -
للطالب حد    ةالمحول  ةالعلمية  وضع  أو  المصرية  بالجامعات  منافرة  كلية  إلى  جامعية  كلية  من 
 أقصى لها . 

 

 :الطالب الحاصلين على الشهادات المعادلة  /رابعاً 
 

الطالبات  - تحويل  قبول  المتنافرة    يجوز  الكليات  بين  المعادلة  الشهادات  على    في الحاصلين 
المصرية   العامة  الثانوية  على  الحاصلين  الطالب  شروط  بنفس  المصرية  حدود    فيالجامعات 

 القواعد المنظمة لذلك والصادرة من المجلس األعلى للجامعات . 
الطالب - قيد  نقل  با   ات يجوز  المنافرة  غير  الكليات  بين  المعادلة  الشهادة  على  لشروط  الحاصل 

 :  اآلتية
 ي للجامعات والمعاهد العليا . موافقة مكتب التنسيق الرئيس  -1
 ما يثبت إقامته بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة .  ات أن يقدم الطالب  -2
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 م قرر المجلس األعلى للجامعات اآلتي : 18/3/1991بتاريخ  -
الطالباتتحقي      بين  الفرص  تكافؤ  لمبدأ  بآية استثناءات  قًا  السماح  يحظر   المصريين وعدم 

الطالبات  الطالب    تحويل  كان  إذا  إال  المصرية  الجامعات  إلى  األجنبية  الجامعات  من  المصريين 
األدنى   المعنية    في حاصاًل على الحد  بالكلية  للقبول  أو ما يعادلها  العامة  الثانوية    التي شهادة 

أن  فييرغب   على  إليها  قيده  نقل  أو  التنسيق    تحويله  مكتب  طريق  عن  مركزيًا  التحويل  يتم 
 الرئيسي للقبول بالجامعات المصرية والمعاهد العليا بالقاهرة . 

 

 :  العاليمن معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم  / نقل قيد طالباتخامساً 
للطالبات   - يرغبون  بالنسبة  التعليم    فيالذين  لوزارة  تابعة  عليا  معاهد  من  قيدهم    العالي نقل 

 والحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة إلى كليات الجامعة يشترط :  
 .  الرئيسيموافقة مكتب التنسيق  -1
 لجامعة المنصورة .  الجغرافي النطاق    فيإقامة الطالب  -2

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 87وذلك وفقًا لنص المادة )
 

 

 / اعتماد التحويل أو نقل القيد : سادساً 
( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على 5و  4( الفقرتين ) 86تنص المادة ) •

 :   اآلتي
 ونقل قيدهم .  صة القواعد المنظمة لتحويل الطالباتويضع مجلس الجامعة المخت  -
يتم التحويل    التي التحويل ونقل القيد قرار من رئيس الجامعة    باعتمادوفى جميع األحوال يصدر   -

 أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه . 
 

 

الحالة    /سابعاً  لبيانات  لشروط    التي بالنسبة  ومخالفة  البريد  الكليات عن طريق  أو  لإلدارة  ترد 
 التحويل ال يلتفت إليها . 

 
 

األعلى    االلتزام  /ثامنا المجلس  وقرارات  التنفيذية  والئحته  الجامعات  تنظيم  قانون  مواد  بتطبيق 
 تخص التحويالت ونقل القيد والتى سترد مستقباًل .   التيللجامعات  
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 حالة التحويل أو نقل القيد : في  (1)
فى الكلية المحول منها موضحًا به الدرجات والتقديرات    ة درسها الطالب  التيبيان حالة بالمواد   -

 الحاصل عليها . 
إقامته   - يثبت  طبق    الجغرافي النطاق    فيمستند  العامة  الثانوية  )صورة  المنصورة  لجامعة 

 الوالد أو الوالدة( .  باسمإيصال كهرباء أو غاز أو مياه  –األصل 
 

 األوراق المطلوبة من حملة المؤهالت العليا :   (2)
 شهادة مؤقته تفيد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس .  •
بفرقة أعلى من الفرقة   االلتحاقشهادة بالتقديرات لدرجة الليسانس أو البكالوريوس عند   •

 األولى . 
 أصل شهادة الثانوية العامة .  •
 المو ف من التجنيد )للذكور فقط( .  •
المسلحة  • للقوات  التدريب  هيئة  أو  بالدولة  المدنيين  للعاملين  العمل  جهة  موافقة 

 لضباط الشرطة .  للعسكريين أو موافقة هيئة الشرطة
 ( . قومي شهادة الميالد )رقم  •
 لجامعة المنصورة .   الجغرافيمستند يثبت إقامته بالنطاق   •
 ( صور شخصية . 6عدد ) •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمستندات المطلوبة األوراق 
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 أوال : ضوابط إيقاف القيد : 
 :   اآلتي( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على  69تنص المادة )

الطالب على  الدروس    ة)يجب  ألحكام    واالشتراكمتابعة  وفقًا  البحث  قاعات  أو  العملية  التمرينات  فى 
 الالئحة الداخلية( .  

يحرم   أن  الداخلية  الالئحة  ألحكام  طبقًا  المختصة  األقسام  مجالس  طلب  على  بناء  الكلية  ولمجلس 
عتبر  افبته غير مرضية وفى هذه الحالة تكله أو بعضه إذا رأى أن مو   االمتحانالطالب من التقدم إلى  

 فيها .  لالمتحان حرم من التقدم  التيراسبًا فى المقررات   ةالطالب
لية أن يو ف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنى  ويجوز لمجلس الك 

فى الدراسة ، وفى حالة الضرورة يجوز    االنتظامالدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من  
 لمجلس الجامعة زيادة مدة و ف القيد . 

 :  التالي وذلك على النحو    يدقاف الق م وافق مجلس الجامعة على ضوابط إي29/1/1990بتاريخ  -
القيد عن عام   -1 كما ال يجوز أن تزيد المدة عن    كامل ،   دراسيال يجوز أن تقل مدة و ف 

والطالب   التعليم  شئون  مجلس  من  بقرار  مدهما  يجوز   ، متفرقتين  أو  متتاليتين  سنتين 
 بالتفويض عن مجلس الجامعة . 

يجب أن يكون طلب و ف القيد مصحوبًا بشرح واف للسبب الذى يستند إليه الطلب ومرفقًا   -2
الرسمية   يعتد    التي به األوراق  أو مستندات صادرة عن جهات    بأيتثبت جديته وال  أوراق 

 . غير رسمية
 : التالي قاف القيد وذلك على النحو  على ضوابط إي  م وافق مجلس الجامعة29/9/2003بتاريخ  -

 :   هي يمكن إيقاف قيد الطالب بسببها  التي الحاالت  
المتحفظ   الطالبات -1 للطالب  بالنسبة  القيد  و ف  مدة  فتح  يجوز  سياسيًا:  عليهم  المتحفظ 

 عليهم سياسيًا حتى يتم اإلفرا  عنهم .  
بأمرا  الطالبات -2 بالنسبة    ض المرضى  القيد  و ف  مدة  فتح  يجوز   : مزمنة  وعصبية  نفسية 

و ف لب  للطالب المرضى بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتى يتم شفائهم على أن يقدموا ط
 القيد فى الموعد المحدد. 

 مدة التجنيد .  انتهاءالتجنيد : يجوز و ف القيد بالنسبة للطالب المجندين حتى   -3
 

 ضوابط إيقاف القيد واألعذار
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 الحاالت األخرى :   -4
 رعاية الطفل : ثالث مرات و ف القيد .  •
 رعاية الوالدين : ثالث مرات و ف القيد .  •
 مرافقة الزو  الذى يعمل فى الخار  .  •
 و ف القيد للسفر للعمل بالخار  .  •

 ديسمبر من كل عام مصحوبًا بالمستندات .  31يقدم طلب و ف القيد فى موعد غايته 
 :  اآلتي م وافق مجلس الجامعة على 29/3/2009بتاريخ  -

يسدد الطالب مصروفات إدارية بواقع مائة جنيهًا عند التقدم لو ف القيد للعام الخامس وتزاد تلك  
بذات القيمة سنويًا عند تجديد الو ف بكليات الجامعة بحد أقصى ألن جنيه تودع  المصروفات  

 بصندوق الخدمات التعليمية وذلك لتحسين العملية التعليمية . 
 :   م وافق مجلس الجامعة على 22/11/2009بتاريخ  -

جنيه على طلب التقدم بو ف القيد على أن يتم إيداع    150لصق طوابع خدمات تعليمية بمبلغ  
 ( .  مستنديه هذا الحصيلة فى حساب صندوق الخدمات التعليمية )خدمات 

 تعليمات مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد :  -
 الطالب الممتحن من الخار  يعتبر مفصواًل من الكلية المقيد بها وال يجوز و ف قيده . 

 

 

  االمتحانثانيًا : ضوابط قبول أعذار الطالب عن عدم دخول  
 :    اآلتي( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على  80تنص المادة ) -

للطالب • يجوز  و   ة ال   ، سنتين  من  أكثر  بالفرقة  يبقى  الترخيص أن  الكلية  لمجلس  يجوز 
من الخار  فى السنة التالية   االمتحانالذين قضوا بفرقهم سنتين فى التقدم إلى    للطالبات 

الفرقة اإلعدادية والفرقة األولى    رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طالبات   التيفى المقررات  
 ليس بها فرقة إعدادية .  التيفى الكليات 

الفرقة قبل النهائية والفرقة   عالوة على ما تقدم الترخيص لطالبات  يجوز لمجلس الكلية  •
  التي الكليات   من الخار  ، وبالنسبة إلى  االمتحان النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى 

  التيتكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على األقل يعامل طالب الفرقة الثانية بالكليات  
بالكليات   الثالثة  الفرقة  وكذلك  إعدادية  فرقة  معاملة   التيبها  إعدادية  فرقة  بها  ليس 

وإذا رسب النهائية ،  الفرقة قبل  يزيد على نصن    ةطالب  ت طالب  النهائية فيما ال  الفرقة 
تدرس بها مقرر واحد    التيدد المقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات  ع

فى السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له 
 حتى يتم نجاحه.  االمتحان فى 

يقبله مجلس الكلية فال يحسب بيابه   قهري بعذر    االمتحان عن دخول    ةالطالب  ت إذا تخلف •
التخلن عن فرصتي  يزيد  أال  بشرط  متفرقتين خالل سنينرسوبًا  أو  متتاليتين  الدراسة   ن 
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،   ةبالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب
 يف جدا( . بغير عذر مقبول راسبًا بتقدير ضع  االمتحانعن    ةالمتغيب ةويعتبر الطالب

وذلك   االمتحانعن عدم أداء  االعتذار على ضوابط   م وافق مجلس الجامعة29/1/1990بتاريخ  -
 :   التاليعلى النحو  

 األعذار المرضية :  -أ
يكون النظر فى األعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية باإلدارة الطبية بالجامعة  -1

بالمستشفى   األخصائيين  استشارة  للجنة  فى   الجامعيويجوز  الطلبة  مستشفى  أو 
 تحتا  إلى استشارة .  التي الحاالت  

من  وبالنسبة لألمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبية على لجنة ثالثية مشكلة  
 أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية . 

أو   العامة  الحكومية  المستشفيات  عن  الصادرة  الطبية  الشهادات  اللجنة  على  وتعرض 
اسم  الشهادة  تحمل  أن  ويجب  العامة  الصحية  المؤسسات  مستشفيات  أو  المركزية 

 سمه وتخصصه . المستشفى وأن يكون موقعًا عليها من الطبيب المعالج مع بيان ا
كما تعرض على اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخار  بشرط أن تكون معتمدة من  
القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد وال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو 

 المستشفيات الخاصة . 
أو خالل يومين    أو أثناءه   االمتحانقبل بدء    االمتحانعن عدم أداء    االعتذاريقدم طلب   -2

طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب    أيوال يلتفت إلى    انتهائهعلى األكثر من تاريخ  
عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل   باسم

 طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .  أيالمصحوب بعلم الوصول وال يلتفت إلى  
بالتقدم لإلدارة    ة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب  تقوم إدارة  -3

 الطبية بالجامعة كما تخطر فى اليوم ذاته اإلدارة الطبية بذلك . 
التقرير   -4 ووضع  المرضية  األعذار  فى  البت  الطالب   الطبي يجب  شئون  وإخطار  عنها 

والمرا بة   النظام  وقت  واالمتحانولجان  بأسرع  نتائج    بالكليات  إعالن  وقبل  ممكن 
 بوقت كاف.   االمتحانات

أثناء   -5 المرض  كان  الكشن    االمتحان إذا  تو يع  الطالب  الطبي يتم  التقرير   ةعلى  وكتابة 
المعين بلجنة    الطبي الطبيب  بمعرفة  يعتمد بعد ذلك من رئيس    االمتحانفورًا  أن  على 

 اللجنة الطبية . 
ال يمكنه من الحضور إلى اإلدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب   ةإذا كان مرض الطالب -6

أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه اإلقامة   مركزي عام أو    حكوميمستشفى  
بذلك مع شهادة   فورًا  الكلية  المستشفى موقعًا عليها من    باسمبالمستشفى وأن يخطر 
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الكلية  وتقوم  وتخصصه  أسمه  بيان  مع  المعالج  اللجنة    الطبيب  إلى  األوراق  بتحويل 
 الطبية للنظر فى الحالة المرضية . 

 خاصة بالمرضى إال بمقر الكلية .   امتحان ال يجوز تشكيل لجان  -7
 يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .  -8
   معة .العذر الثالث يعتمد من مجلس شئون التعليم والطالب بالتفويض عن مجلس الجا -9

 : االجتماعيةاألعذار  -ب
شرحًا    اجتماعي لعذر    االمتحان أن يرفق بطلب األذن بعدم دخول    ةيجب على الطالب -1

لهذا العذر مصحوبًا بكافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر او مقدم منه وال  
 أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية .  بأييعتد فى ذلك 

من البند السابق    9،  4،  2األحكام الواردة فى البنود    االجتماعيةتسرى على األعذار   -2
 )أ( الخاص باألعذار المرضية . 

 

 األحكام العامة : رابعا: 
األسباب    تقدير  أو    التييكون  القيد  و ف  إلى  دخول    االعتذارتدعو  عدم  لعذر    االمتحانعن 

التعليم والطالب كل فى حدود اختصاصاته    اجتماعي الكلية أو مجلس شئون  من اختصاص مجلس 
 بعد دراسة الظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة على حدة . 

48 

 م وافق مجلس شئون التعليم والطالب على : 21/3/1994بتاريخ  -
اعتبر بيابه   الدراسيبعذر مقبول عن فصلين دراسيين فى ذات العام    ة الطالب  تإذا تغيب  •

واحد اعتبر عذر عن سنة   دراسيبعذر عن فصل    ت عذر واحد عن سنة كاملة وإذا تغيب
 كاملة وال يحول ذلك من دخول الفصل اآلخر . 

ودون   •  ، وجد  إن  نوفمبر  دور  إلى  تأثيره  يمتد  قبل  متى   ، مايو  دور  فى  المقدم  العذر 
 إخالل بقواعد النقل كما تحددها لوائح الكليات . 

فى األعذار    على توافر صفة القهرية  م وافق مجلس شئون التعليم والطالب 17/1/2006بتاريخ   -
بما يجاوز الثالثة أعذار بناءًا على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد  

 :   التاليوذلك على النحو    قهري بعذر  االمتحانمرات تخلن الطالب عن دخول 
 حاالت الوضع المفاجئة بالنسبة للطالبات .  •
  . حاالت حوادث الطرق أو الحوادث العامة ال قدر هللا •
 الكوارث الطبيعية .  •
 العمليات الجراحية المفاجئة .  •
 غير مألوف يستحيل توقعه ويتعذر دفعه يقدره المجلس المختص .  قهري كل عذر  •
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الرسمية       المواعيد  فى  ويقدم  ذلك  يثبت  ما  للكلية  المقدمة  العذر  أوراق  ضمن  يقدم  أن  على 
امعة على أن تعرض كل حالة على حدة  المنصوص عليها فى ضوابط األعذار الصادرة من مجلس الج

 اإلجراءات الالزمة .   استكمالبعد 
 

 م قرر المجلس األعلى للجامعات على : 7/5/2009بتاريخ  -
على        التنسيق    احتساب الموافقة  مكتب  طريق  عن  فيه  الطالب  ترشيح  تم  الذى  العام 

تم ترشيحهم إليها عام    التي ، ولم يقوموا فى ذات العام بإنهاء إجراءات القيد بالكليات  اإللكتروني 
 رسوب بدون عذر . 

أ14/12/2010بتاريخ   - السيد  وافق  والطالب0م  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  على    د/ 
 :   اآلتي   القانوني الرأي
بالكامل )بالفصلين( وال يتم قبول        المتصلة  المادة  العام عن  بداية  يكون قبول األعذار فى 

الفصل   عن  أداء    الثاني   الدراسي عذر  حال  الحاالت    الدراسي بالفصل    االمتحان فى  فى  األول 
 تستدعى ذلك .  التيالصعبة 

 م وافق مجلس الجامعة على أن :  18/3/2013بتاريخ  -
من   ل و ف القيد أو األعذار من الطالبات المواعيد الرسمية المحددة لقبو  من  االستثناء يكون      

 اختصاص مجلس شئون التعليم والطالب بعد موافقة مجالس الكليات . 
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أثناء دراسته   بنظام تأديب الطالب  الخاصة  الجامعات  قانون تنظيم  فيما يلى مواد 
 بالكلية : 

 ( : 124مادة )  -1
 يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص :

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .  -1
عل -2 التحريض  أو  الدراسة  أو  تعطيل  واألعمال    االمتناعيه  والمحاضرات  الدروس  عن حضور 

 تقضى اللوائح بالموافبة عليها .  التيالجامعية األخرى 
والسلوك داخل الجامعة أو خارجها   ةكل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير  -3

 . 
 أو شروع فيه .  امتحان أو الهدوء الالزم له ، وكل غش فى  امتحانكل إخالل بنظام   -4
 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .  -5
أو   -6 الجامعة  داخل  للجمعيات  تنظيم  السلطات    االشتراككل  من  سابق  ترخيص  بدون  فيها 

 الجامعية المختصة . 
ترخيص   -7 بدون  تو يعات  أو جمع  بالكلية  بآية صورة  حائط  جرائد  إصدار  أو  النشرات  توزيع 

 بق من السلطات الجامعية المختصة .  سا
 . فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب االشتراكالجامعية أو   المبانيداخل  االعتصام  -8

 ( : 125مادة ) -2
أو شروعًا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أومن    امتحان كل طالب يرتكب غشًا فى  

المواد ويعتبر الطالب راسبًا فى جميع    باقيفى    االمتحانويحرم من دخول    االمتحانينوب من لجنة  
 ويحال إلى مجلس تأديب .   االمتحانمواد هذا 

فيبطل   األخرى  األحوال  فى  الكلية    االمتحان أما  مجلس  أو  التأديب  مجلس  من  عليه  ويترتب  بقرار 
 بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشن الغش . 

 

 ( : العقوبات التأديبية هى : 126مادة ) -3
 أو كتابة .   شفاههالتنبيه  -1
 اإلنذار .  -2
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية .  -3
 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرًا .  -4

 ضوابط إيقاف و تأديب الطالبات 
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 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرًا .  -5
 فى مقرر أو أكثر .  االمتحان من  نالحرما  -6
 الطالب فى مقرر أو أكثر .   امتحانإلغاء   -7
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصاًل دراسيًا .  -8
 أكثر .   واحد أو دراسيفى فصل  االمتحان الحرمان من  -9

 .  دراسي الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل  -10
عدم    النهائي الفصل   -11 عليه  ويترتب  األخرى  الجامعات  إلى  الفصل  قرار  ويبلغ  الجامعة  من 

 فى جامعات جمهورية مصر العربية .  االمتحاناتصالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى  
 

ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات  •
 إلى ولى أمر الطالب. 

التنبيه    ت راراالقوتحفظ   • عدا  التأديبية  بالعقوبات  ،  الشفوي الصادرة  الطالب  ملن    فى 
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل بعد مضى ثالث سنوات على 

 األقل من تاريخ صدور القرار. 
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والمحلااى وفااى  الاادولييشااهدها المجتمااع  التااينتيجااة للمتغياارات العالميااة والمحليااة والمنافسااة الشااديدة 
عتماد الاذى يهادف الاى نظام الجودة واال  إلنشاءير ماسة  الدائم من جانب المسئولين لتطو   السعي  اطار

ونحن نرى انه مان الواجاب عليناا ان  الجامعيضمان جودة الخريجين ومختلن عناصر منظومة التعليم 
باالتطورات التاى يشاهدها  بماهياة الجاودة واالعتمااد حتاى تكاون علاى علام  –الطالباة  عزيزتاي    –نعرفك  
عموما وكليات التربية خصوصا حتى تكون قاوة دفاع لهاذا النظاام والياك التعرياف بهاذه   الجامعيالتعليم  

 .المصطلحات  

 

 

مصطلح له معانى كثيرة حيث يمكن اعتبارهاا مرادفاة للتفاوق والتمياز كماا يمكان النظار اليهاا مان زاوياة 
تحقيااق االهااداف بااالكم والكيااف المطلااوبين وعمومااا فااإن النظااام الااذى تتطااابق فيااه المواصاافات الفعليااة 

 )مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية مرتدة ( مع نظيراتها القياسية  

جااودة الكليااة يقصااد بهااا تطااابق المواصاافات الفعليااة والموجااودة علااى أ رض الواقااع  وبمعنااى ابسااط فااإن
 مبااني -بارامج دراساية  –اعضاء هيئاة تادريس   –لجميع عناصر المنظومة التعليمية والبحثية )طالب  

 .الخ( مع نظيراتها القياسية  ...........وتجهيزات نظم تقييم

 

 

 

التصديق به مجال الجاودة االعتاراف بواساطة هيئاة االعتمااد  اللغة بأنه االعتراف اويعرف االعتماد فى  
 التااي)اللجنااة  القوميااة لضاامان الجااودة واالعتماااد( بااان الكليااة لهااا باارامج تحقااق المعااايير االكاديميااة 

وضااعتها لنفسااها وان الكليااة لهااا انظمااة مااؤثرة وقااادرة علااى توكيااد الجااودة وضاامان التحسااين المسااتمر 
نشطتها االكاديمية ومعنى ذلك ان حصول الكلية على االعتماد هو بمثابة شهادة جودة واعتاراف مان أل 

 .قبل الجهة المانحة بأن الكلية وصلت الى المستوى المطلوب من التميز والتفوق 

 

 نظام الجودة واالعتماد في التعليم

 لجودةا

 عتمادالا
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 -:حالة حصول الكلية على االعتماد سوف تتحقق المكاسب التالية  في
 . والمجتمع عموما البات كسب ثقة أولياء األمور والط •

 . على االلتحاق بالكلية   الباتزيادة إ بال الط •

 على المنافسة فى سوق العمل ومن ثم حصوله على فرصة عمل مناسب   ةقدرة الخريج •

 زيادة االعتمادات المالية المخصصة للكلية.  •

السمعة الطبية ألعضاء هيئة التدريس ومن ثم إمكانية تر يم للوفائن االعلى والتعاقد مع الجهات   •
 المنافرة العربية واألجنبية. 

 المنافرة ومن ثم االقتداء بها.   حصول الكلية على ترتيب متقدم بين الكليات •

 

هذا ومن المعلوم أنه تم بالفعل إنشاء اللجنة القومية لضمان الجاودة واالعتمااد علاى المساتوى القاومي 
وتمت الموافقة على القانون المنظم لعملها من قبل مجلس الشعب والشورى وهذه اللجنة تضام ممثلاين 

 وغيرهم من ممثلي الهيئات والنقابات.للجامعات والخبراء في مجال الجودة  

 

 

 

 

في ضوء التعريف السابق بنظام الجودة واالعتماد والدعم المستمر من جانب  يادات جامعاة المنصاورة 
هذا النظام تم إنشاء وحدة ضامان الجاودة واالعتمااد بالكلياة بقارار مجلاس   إلرسالو يادات كلية التربية  

لهاا  التنظيمايلهيكال وتم ايضا اعتماد ا الثاني( بالدور 212ومقرها الغرفة )   2/11/2005الكلية فى  
رئاسااة مجلااس إدارة هااذه الوحاادة امااا الماادير  الكنااانيحيااث يتااولى األسااتاذ الاادكتور /مماادوح عباادالمنعم 

ماان  التاايوة مجاهااد وتتااولى هااذه الوحاادة وضااع اآلليااة لهااا فهااو األسااتاذ الاادكتور /محمااد عطاا التنفيااذي
 لحصول على االعتماد.خاللها سيتم إنشاء نظام مستمر لتوكيد الجودة بالكلية للتمهيد ل

 

 

 

 فائدة حصول الكلية على االعتماد

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية 
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 تحديد الرؤية والرسالة واالهداف االستراتيجية للكلية.  ▪
 انشاء قاعده بيانات للكلية.  ▪
نشر ثقافه الجودة بين اعضاء هيئة التدريس كمدربين في مجال اداره الجودة ) بناء القدرة   ▪

 ( .  المؤسسية 
 تقييم االحتياجات لألنشطة المحتفلة بالكلية.   ▪
وا ▪ المقررات  توصيف  عمليات  فيها    الدراسية لبرامج  متابعه  والضعن  القوه  جوانب  وتحديد 

 للتغلب عليها .   المناسبةوتقديم المقترحات والوسائل  
  والمتبعة تصميم واعداد نماذ  االستمارات الالزمة للتقويم بما يساعد في وضع نظام للتقويم   ▪

 .   بالكلية
برات  بتوكيد الجودة في التعليم الجامعي لتبادل الخ  المهتمةفتح قنوات اتصال مع المؤسسات   ▪

 وتعظيم الفائدة . 
 .   للكلية الذاتيةاعداد التقرير السنوي والدراسة  ▪

رؤيه   صياغه  من  الجودة  ضمان  وحدة  انتهت  في    الكلية  ورسالهوبالفعل  عليها  تطلع  ان  ويسعدنا 
في    الكلية بغرض معرفه المزيد عن كليتك وبذل المزيد من الجهد والتعاون مع ادارة    التالية الصفحات  

 . اال وهي الحصول علي االعتماد   لغايةا تحقيق هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشطة الرئيسية لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكليةاأل
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  النهائيالهدف    هي  ةعنصر مهم ومؤثر فى نظام الجودة واالعتماد حيث إن جودة الخريج  ةالطالب
فإن   وعليه  مهمتها  فى  ونجاحها  الكلية  جودة  على  مؤشر  أكبر  انها  كما  واالعتماد  الجودة  لنظام 

انه مطالب ايضا بأن يكون    الطالب اصبح مطالبا بتنمية قدراته ومهاراته إلى اقصى حد ممكن كما 
من    إيجابي  يرأله   يدرسه  ال  مقرراتفيما  وتالقى  اإليجابيات  تعزيز  بغرض  ولكى  وذلك  سلبيات 

فأنت مدعوة   ذلك  نهاية كل فصل    عزيزتييتحقق  الدخول على    دراسيالطالبة من االن وفى  إلى 
 وكلمة المرور   USER IDموقع الجامعة على شبكة االنترنت مجانا وذلك باستخدام أسم الدخول  

passwordا فى  نظرك  وجهة  أبداء  ثم  بك  الدراسية  الخاصة  دراستها    التي لمقررات  من  انتهيت 
  التي وذلك باستيفاء النموذ  الذى يظهر امامك على شاشة الكمبيوتر وإليك االرشادات والخطوات  

 اتباعها وهى : 

سواء من داخل الجامعة اومن    www.mans.edu.eg  الدخول على موقع جامعة المنصورة ▪
 خارجها

  واالعتمادالضغط على مركز ضمان الجودة  ▪

(accreditation center quality assurance)   

   passwordو    user id( وإدخال     studentثم اختيار طالب )   loginالضغط على   ▪

الخاصة بك ثم اختيار المقرر الدراسي المراد تقييمه ستظهر لك استمارة استطالع رأى  

 . الطالب فى المقرر الدراسي الذى تم اختياره  

تعبر عن وجهة نظرك علما بأن اإلجابة    التياستوف البيانات المطلوبة بالضغط فى الخانة   ▪
شرط   النقاط  جميع  على    أساسيعلى  أضغط  ثم  اإلجابة  لبقية     sendلصحة  ذلك  وكرر 

 درستها .  التي   المقررات
 تكتبه له صفة السرية التامة .  إجابتك على االستبانة وكل ما  ▪
ال  ي ر الضرو من   ▪ على  التامة  من    لخاصةا   passwordاالمحافظة  أحد  يتمكن  ال  حتى  بك 

معقدة   إجراءات  سيلتزم  نسيانه  او  منك  الرقم  هذا  ضياع  أن  كما  خاطْي  بشكل  استخدامها 
 وتكلفة مالية عالية لحل هذه المشكلة . 

نظرا ألهمية مشاركتك فى تقييم العملية التدريبية فإنه لن يتم إعالن نتيجتك على االنترنت إال   ▪
 انات الخاصة بك. بعد اإلجابة على جميع االستبي

 

في دعم نظام الجودة  ةدور الطالب

واالعتماد
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بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة جميع الشعب تقوم بإعطائهم طلب االمتحان لكى يستوفى جميع  ▪
 بيانتهم كاملة وذلك لمراجعتها على الملفات الخاصة بهم . 

   -: اآلتيبالنسبة للخريجين الجدد يتم   ▪
الجامعية    ▪ والمدن  والمكتبات  المعامل  جميع  من  استيفاؤه  يتم  لكى  طرف  إخالء  إعطائهم 

 ن الطالب ورعاية الشباب . وشئو
فى   ▪ دفعه  ويتم  المنصورة  جامعة  إدارة  قبل  من  المقرر  المبلغ  بقيمة  دفع  إيصال  إعطائهم 

 خزينة الكلية . 
 .وجودة بإدارة الخريجين الخاص بهميتم إعطائهم طلب سحب لشهادتهم المؤقتة والملن الم ▪
ي ▪ اإليصال  ودفع  السحب  وطلبات  الطرف  إخالء  استيفاء  إتمام  إلى  بعد  بتقديمه  الخريج  قوم 

 الموفن السؤل كل حسب شعبته الخاصة . 
به   ▪ الخاصة  الميالد  واقع شهادة  من  الخريج  بيانات  جميع  بمراجعة  المختص  الموفن  يقوم 

 والموجودة بملن الكلية . 
الميالد    ▪ المؤقتة الخاصة بالخريج مع تسليمه ملفه بما فيه شهادة  يتم إعطائهم الشهادات 

 لمرحلة الثانوية . وشهادة إتمام ا 
 يتم إعطائه أيضا بيان درجات وتقديرات السنوات االربعة بالكلية وذلك بناءا على طلبه   ▪
وعندما ترد الشهادات األصلية )الكرتون( من إدارة الجامعة يتم تسليمها للخريج بعد فحصها   ▪

 ومراجعتها تمام المراجعة وذلك من واقع اإلجراءات الموجودة لدينا . 
 

  -بالنسبة للخريجين القدامى : ❖
 

مؤقتة أو بيان بالدرجات والتقديرات أو الشهادات األصلية )الكرتون ( حسب    يتم إعطائهم  شهادات
 .  دراسي رغبت كل خريج وذلك بعد تحصيل الرسوم المقررة على كل عام 

تعند - أو  ةخريج  أي قوم  ما  أكان خريجا جديدا  بتعد  سواء  أو محل قديما  تاريخ  أو  يل اسمه 
الدالة على  ميالده ت الخريج بتقديم األوراق  ( ويقوم بعد ذلك    المدني من السجل    ذلك ) قوم 

بعمل مذكرة بتغيير االسم ٌأو محل أو تاريخ الميالد ثم عرضها على مجلس الكلية ثم إرسالها  
 إلى إدارة الجامعة بعد الموافقة وذلك لكى يتم التعديل المطلوب . 

الخريج - إعطاء  المحتوى    ةيتم  على  الحصول  بطلب  يتقدم  الساعات    أو  العلميالذى  عدد 
 بدراستها أثناء الكلية .   قام التي الدراسية  

يتم الرد على جميع الشهادات الموجودة ب   . م . ع وذلك عند إرسالهم للتأكد من صحتها   -
 . لسجالت الموجودة بإدارة الخريجين أو عدم صحتها ويتم مراجعتها وذلك من واقع ا 

 قسم شئون الخريجين
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بناءا متكامال    ة الجامعي  ة بارزا فى بناء شخصية الطالبتلعب االدارة العامة لرعاية شئون الطالب دورا  
ممارسته   وربباته من خالل  أل وذلك من خالل  ميوله  إشباع  فى  تسهم  التي  الطالبية  االنشطة  وجه 

أمامهم   الفرصة  وإتاحة  الطالب  وإلمكانية  طاقات  الستثمار  المميزة  والخدمات  االنشطة  من  العديد 
ويتم ذلك من خالل عدد  الكتساب خبرات ومهرات جديدة ورفع   والفكري والوجداني  البدني   المستوى 

 0من الوحدات واالدارات المتخصصة 

 لكلية   ا لطالبات صندوق التكافل االجتماعي -أوال:

بالجامعة االجتماعي   التكافل  من صندوق  المنبثقة  النوعية  الصناديق  أحد  رعاية    وهو  الي  ويهدف 
طالب الكلية اجتماعيا واقتصاديا وتقديم االعانات النقدية والعينية لغير القادرين منهم طبقا للشروط  

 -الموجبة لذلك بما يضمن مساعدتهم علي االستمرار الهادئ في دراستهم وذلك من خالل :

 الذي يتوفى العائل الوحيد لألسرة خالل العام الدراسي .   ةصرف اعانات طوارئ للطالب .1
 شراء اجهزه تعويضيه للطالب ذوي الحاالت المرضية المفاجأة.   .2

 غير القادرين وكذا بعض الكتب الدراسية .  للطالبات سداد الرسوم الدراسية .3

 غير القادرين .   توزيع مالبس وبلوفرات علي الطالبات .4

 

 اتحاد الطالب :  -ثانيا:

مرائه  اتح عن  التعبير  خاللها  من  الطالبي  يستطيع  التي  الرئيسية  الشرعية  القناه  هو  الطالب  اد 
من   الطالب  اتحاد  ويتكون  والفني    48ومتطلباته  الثقافية   ( االتحاد  انشطة  لجان  ويمثلون  عضو 

 والرياضية واالجتماعية واالسر الجوالة والرحالت ( 

 م لعضويه لجان االتحاد:فيمن يتقدالشروط الواجب توافرها  -ثالثا:

 ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية .  ❖
 ان يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنه .  ❖

 ان يكون طالبا نظاميا مستجدا في فرقه غير باق لإلعادة .  ❖

 ان يكون من ذوي األنشطة الملحوفة في مجال عمل اللجنة التي يرشح فيها نفسه .  ❖

 يكون قد سبق عليه بعقوبة مقيده للحرية . اال  ❖

 
 

 قسم رعاية شئون الطالب
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 أ.م.د/ فايزة أحمد عبد الرازق 

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 

 
 تحت إشراف 

 
 أ.د/ سحر توفيق نسيم 

 عميد الكلية 
 


