الجطبٔقٕ إذا كاٌ االمجخاٌ ٓقجصر عل ٙالجطبٔقٕ فقط(
ٓ- 5يقل للط الطالل للة إىل الفرقل لل٘ ا علل لل ٙإذا كل للاٌ ىا خ لل ًا يف مجٔ ل ل
املقللرتاخ ّ كللاٌ تا للباً يف مللا ال ٓدٓ للم عللً مقللرتًٓ طّٓ ل ٖ الطال للة
االمجخلاٌ فٔنلا ت لة فٔللُ مل فلقت الفرقل٘ الللا ٓلمتر فَٔلا املقللرت
ما فلقت الفرقل٘ اليَأٜل٘ الل ًٓ ٓر لبٌْ يف ملا ال ٓدٓلم علً مقلرتًٓ
فٔعقللم لله ّت دللاٌ يف تللَر كجللْار مللً كللط عللاو ّإذا ثلللرت ت للْاَه
ميجخيْا فٔنا ت بْا فُٔ م فقت الفصلط المتا لٕ الل ٖ ٓلمتر فٔلُ
ٍ ا املقرت حجٓ ٙجه جناحَه فٔنا ت بْا فُٔ.
 ٓ - 6ل للجه الج ل للمتٓة عل ل لل ٙالج ل للمتٓ يف مجٔ ل ل الط ل للعة لط ل للقت ّفالب ل للاخ
الفرقجني الذالذ٘ ّالرااع٘ ااملماتر الجااعل٘ للْةاتٗ الةأل٘ ّالجعللٔه ّ ٍلا
اْاق ل ٓللْو ّاحللم يف ا للبْع عللل ٙمللمات العللاو ّملللمٗ للبْع ّاحللم مجصللط يف
ىَآ لل٘ الع للاو ّٓ للجه الج للمتٓة عل لل ٙالج للمتٓ اْاق ل تا ل للاعاخ يف الٔ للْو
ّحتس للة ت لل٘ مق للرت الج للمتٓة عل لل ٙالج للمتٓ ال للط م للً الف للرقجني الذالذ لل٘
ّالرااعلل٘ ئاٜلل٘ ت لل٘ للللط عللاو تا للٕ ّ ٓبقلل ٙلاعللا ٗ الطالللة الرا للة يف
مق للرت الج للمتٓة عل لل ٙالج للمتٓ حج للّ ٙل للْ ك للاٌ ىا خل لًا يف مجٔل ل املق للرتاخ
ا خللر ٚيف الفرقلل٘ المتا للٔ٘ الللا ت للة فَٔللا علللٓ ٌ ٙعٔللم مقللرت الجللمتٓة
عل ٙالجمتٓ إىل اىة ما ٓر ة فُٔ مً مقرتاخ خر ٚفقط.
ٓ- 7ل لمتر الطال للة مط للرّع الجدص للة يف الفرق لل٘ الرااع لل٘ ّث للا
المت ٘ إىل اجملنْع الللٕ للمت اخ ّال ٓعجرب ما ٗ ت ْت ّ جناح.
ٓ- 8يق للط الطال للة إىل الفرقل لل٘ ا عل لل ٙإذا كل للاٌ ىا خ للا يف مجٔل ل
املق للرتاخ ّ ك للاٌ تا للبا يف م للا ال ٓدٓ للم ع للً مق للرتًٓ ّٓل ل  ٚالطال للة
االمجخاٌ فٔنا ت ة فُٔ م فقت الفرق٘ الا ٓمتر فَٔا املقلرت ملا
ف للقت الفرق لل٘ اليَا ٜٔلل٘ اللل ًٓ ٓر للبٌْ يف م للا ال ٓدٓ للم ع للً مق للرتًٓ
فٔعقم ه ّت دلاٌ يف تلَر كجلْار ملً كلط علاو ّإذا ثللرت ت لْاَه
ميجخيْا فٔنا ت بْا فُٔ م فلقت الفصلط المتا لٕ الل ٓ ٚلمتر فٔلُ
ٍ ا املقرت حجٓ ٙجه جناحَه فٔنا ت بْا فُٔ.

إعداد فزيق الطالب واخلزجيني
وحدة ضناٌ اجلودة واالعتناد
كلية الرتبية اليوعية ــــ جامعة امليصورة
6107/6106
DESIGN BY: DR . MOHSEN ELGHANDOUR

جامعة امليصورة
كلية الرتبية اليوعية بامليصورة
وفزعيَا مبيت غنز وميية اليصز

االتصال بالكلية
العيواٌ الربيدي  :كلية الرتبية اليوعية ـــ جامعة امليصورة
مساكً مطعط ل تاتع املماتر مجفرع مً تاتع حمنْ
تاٍني ط ل٘ يمّت امليصْتٗ ل حمافظ٘ المقَلٔ٘.
ثلٔفٌْ  5557757272 :ل ل 557
فاك

 5058813322 :ل ل 558

العيواٌ الربيدي لفزع ميت غنز
تاتع املعاٍمٗ ل ل مٔح نر ل ل حمافظ٘ المقَلٔ٘
ثلٔفٌْ  5055053055 :ل ل 558
فاك

 5055032023 :ل ل 558

العيواٌ الربيدي لفزع ميية اليصز
تاتع كلٔ٘ الةأ٘ اليْعٔ٘ ل ل مئ٘ اليصر ل ل حمافظ٘ المقَلٔ٘
ثلٔفٌْ  5052005001 :ل ل 558
فاك

 5052000800 :ل ل 558
املْق اإلللةّىٕ

http://sefac.mans.edu.eg
الربٓم اإلللةّىٕ مللجة العنٔم
sedudean@mans.edu.eg
الربٓم اإلللةّىٕ مللجة وكيل الللٔ٘ لط ٌْٝالبٔ٘ٝ
sedudean@mans.edu.eg
الربٓم اإلللةّىٕ مللجة وكيل الللٔ٘ لط ٌْٝالطقت
ashalaby2003@mans.edu.eg
ممّىاخ للللٔ٘ عل ٙمْاق الْت ارٓ ّالْٓل ّالبلْ ٙ
http://sefacmansedu.blogspot.com
http://portalsefac.wix.com/sefacmans
http://portalsefac.wordpress.com
مع أطيب التمنيات جلميع الطالب بالنجاح والتوفيق

ىبذة عً الكلية:

ثُعم كلٔ٘ الةأ٘ اليْعٔ٘ ملً ٍله كلٔلاخ امعل٘ امليصلْتٗ
ال ل للا نينل ل ل ال ل للني ارتْاىل ل للة العلنٔل ل لل٘ ّالةآْل ل لل٘ ّالجطبٔقٔل ل ل٘ ذاخ
الجدصصل للاخ اليْعٔل لل٘ ّ ىطل للٝح الللٔ ل لل٘ ال للالقرات تقل لله  0077لس ل للي٘
0991و ّام خ المتا ٘ اَا يف العاو ارتامعٕ 0990/0991و ّ ىطلٝح
كلٔ٘ الةأ٘ اليْعٔ٘ ئئ٘ اليصر الالقرات تقله  0060لسلي٘ 0991و
كنللا ىطللٝح كلٔلل٘ الةألل٘ اليْعٔلل٘ ئٔللح نللر اللالقرات تقلله 0078
لسي٘ 0990و ّكاىح الللٔاخ الذقث ثااع٘ لْةاتٗ الجعلٔه العلالٕ دله
صمت القرات ارتنَْتٖ تقله  969لسلي٘ 0998و ا له الللٔلاخ الذقدل٘
إىل امعلل٘ امليص للْتٗ ّذلللم يف كلٔ لل٘ ّاح للمٗ اا لله كلٔ لل٘ الةأ لل٘
اليْعٔ٘ اامليصْتٗ ّفرعَٔا ئٔح نر ّمئ٘ اليصر.
ّ صللمت قللرات الل ارتامعلل٘ اجللاتٓذ  7555/9/76اجدصللٔة
قطعلل٘ تإل إلقاملل٘ مبيلل ٙمٓللم للللٔلل٘ اخللط اقللرو ارتللامعٕ ّقللم
االىجَ ل للا ٛم ل للً إع ل للما الجص ل للنٔناخ ّثس ل لللٔنَا ل ل للا اتٗ العام ل لل٘ للط ل للٌْٝ
ا يم ٔ٘ ّ ات ٚاآلٌ إ راٛاخ فرح مبي ٙالللٔ٘ اخط اقرو ارتامعٕ.

رؤيــة الكلية

حتقٔ للجل ارت للْ ٗ ّالجنٔ للد ّثب للْ ٛملاى لل٘ مرمْق لل٘ عل لل ٙخرٓط لل٘
الجعلٔه ارتامعٕ ئجاالثُ طالتعليه ــــ البحـح العلنـ ـــــ خدمـة اتتنـ
يف ض للْ ٛمع للآ ارت للْ ٗ ّاالعجن للا ّإع للما ا للر ني للنيافس لل٘ يف
ْق العنط حملٔاً ّإقلٔنٔاً.

رصالة الكلية

ثس للع ٙإىل اإلع للما ا ك للا ميٕ ّاملَ للك ر للٕ الللٔ لل٘ يف
اللراما البلللالْتْٓر ّالمتا للاخ العلٔللا يف اجملللاالخ اليْعٔلل٘ املدجلفلل٘
ّثمتٓبَه عل ٙثْظٔف معاتفَه ّمَاتاثَه كٕ ثفٕ ئجطلبلاخ لْق
العنل للط حملٔ ل لاً ّإقلٔنٔ ل لاً ّتف ل ل مسل للجّْ ٚعل للَٔه ا خققٔل للاخ املَيل لل٘
ّمطلقخ اجملجن ئا ٓسَه يف حلَا.

األقضاو العلنية بالكلية:

ثجلٌْ الللٔ٘ مً ا قساو الجالٔ٘ :
( )2قضه الرتبية الفيية :
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ الجالٔ٘ :
 الر ه ّالجصْٓللر .ت – الجصنٔه ّالدخرفلل٘.
ج – اليخلح ّا لد .
 ا تغال الفئ٘ ّالطعبٔ٘.( )7قضه الرتبية املوصيقية :
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ الجالٔ٘ :
 اليظرٓاخ ّالج لٔف املْ ٔق.ٙت  -املْ ٔق ٙالعرأل٘.
ج  -الصْلفٔا ّاإلٓقاع اقركٕ.
 ا ا. ٛ( )3قضه االقتصاد امليشل :
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ الجالٔ٘ :
– الجغ ٓ٘ ّعلْو ا فعن٘ .
ت – اليسٔا ّاملقا .
ج – إ اتٗ امليدل.
( )4قضه إعداد معله احلاصب اآلل :
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ الجالٔ٘ :
– ا جدماماخ اقا ة اآللٕ يف الجعلٔه
ت  -ا جدماو الجقئاخ يف اال امللجباخ
( )5قضه اإلعالو الرتبوي
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ اآلثٔ٘:
ا – الصخاف٘ املمت ٔ٘
ت – اإلذاع٘ ّالجلفدٌْٓ الجعلٔنٕ
ج – املسرح الةاْٖ
( )6قضه العلوو الرتبوية واليفضية :
ّٓ ه الجدصصاخ الرٜٔسٔ٘ الجالٔ٘ :
– صللْل الجلرالٔل٘
ت – املياٍا ّفرق الجمتٓ
ج – عله اليف الةاْٖ

الغعب الدراصية:
تضه كلية الرتبية اليوعية الغعب الطالبية التالية:
 - 0تعب٘ الةأ٘ الفئ٘.
 - 6تعب٘ االقجصا امليدلٕ.
 - 9تعب٘ إعما معله اقا ة اآللٕ.
 - 4تعب٘ الةأ٘ املْ ٔقٔ٘.
 - 5تعب٘ اإلعقو الةاْٖ.
وتضـــه الكليـــة وحـــدة لضـــناٌ اجلـــودة واالعتنـــاد ووحـــدة للتعلـــيه
االلكرتوىـ ـ ومزكـــشاً للخدمـــة العامـــة ومكتـــب متابعـــة اخلـــزجيني
لتحقيق التواصل بني الكلية وخزجييَا واتتن .

الدرجات العلنية :
ميــي دللــط اجلامعــة بيــا علـ طلــب دللــط كليــة الرتبيــة اليوعيــة
الدرجات العلنية التالية :
– ت لل٘ البلللالْتْٓر يف الةألل٘ اليْعٔلل٘ مللً إحللم ٚالطللعة
المتا ٔ٘ االللٔ٘.
ت – ال للمالْو ا للا يف الةأ لل٘ اليْعٔل لل٘ م للً ح للم الطل للعة
المتا ٔ٘ االللٔ٘.
ج – املا سج يف الةأ٘ اليْعٔ٘ يف حم الجدصصاخ العلنٔ٘
ا قساو الللٔ٘.
– كجْتاِ الفلسف٘ يف الةأ٘ اليْعٔ٘ يف حم الجدصصاخ
العلنٔ٘ ا قساو الللٔ٘.

عزوط القيد مبزحلة البكالوريوظ بالكلية:

ٓطللةل لقٔللم الطالللة للخصللْل عللل ٙت لل٘ البلللالْتْٓر يف إحللمٚ
تعة الةأ٘ اليْعٔ٘ ااإلضلاف٘ إىل الطلرّل العامل٘ امليصلْ علَٔلا
يف القٜخ٘ الجيفٔ ٓ٘ لقاىٌْ ثيظٔه ارتامعاخ ما ٓلٕ :
– اقصْل عل ٙالذاىْٓ٘ العام٘ ّ ما ٓعا ا يف ىف عاو االلجخاق.
ت – اليجاح يف اخجباتاخ القمتاخ الا ثُعقم يف الجدصصلاخ اللا ثجطللة
ذلم ّفقا للقْاعم الا ٓقرتٍا ملجة ثيسٔجل القبْل اارتامعاخ.
ج – ا جٔاة االخجبات الطدصٕ ال ٓ ٚقرتِ ال الللٔ٘.

– ٌ ٓلللٌْ الً ٜقللا فبٔ لاً عللل ٙللْ ٓذبللح صللقحٔجُ ملجااعلل٘ المتا لل٘
ّالقٔاو ئسْٝلٔاخ مَي٘ الجمتٓ .

توسي الطالب اجلدد عل ععب الكلية كالتال :
أوالً  :باليضبة للطالب احلاصلني عل الجاىوية العامة
– ٓقبط اطعب٘ معله اقا ة اآللٕ فقت القسه العلنٕ تٓاض٘ ّعلْو.
ت ٓ-قبط اطعب٘ اإلعقو الةاْٖ ّتعب٘ االقجصا امليدلٕ فلقت
القسه ا إ ّالقسه العلنٕ علْو ّفقاً لر باخ الطقت.
ج – ٓقبللط اطللعب٘ الةألل٘ الفئلل٘ ّتللعب٘ الةألل٘ املْ للٔقٔ٘ فللقت
القس لله ا ا للٕ ّالقس لله العلن للٕ تٓاض لل٘ ّعل للْو اط للرل ا جٔ للاة
اخجباتاخ القمتاخ الا نيرَٓا ا قساو املعئ٘.
ثاىيـ ًا  :باليضـبة للطـالب احلاصـلني علـ دبلـوو املعاٍـد الفييـة أو دبلــوو
املدارظ الفيية املتقدمة (ىظاو اخلنط صيوات) أو اجلامعة العنالية
– ٓقبلط اطلعب٘ اقا لة اآلللٕ الجدصصلاخ الجالٔل٘ ملً الطلقت
ّالطالبللاخ ط تللبلاخ اقا للة اآللللٕ ل ل ل ارالل٘ ل ل ل حا للة لللٕ ل ل
اثصل للاالخ ل ل ل ل إللةّىٔل للاخ ل ل ل ل ارأل للاخ اقا ل للة ل ل ل ل حا ل للباخ
ميظْمللاخ حا للة ل ل ل ٍيم لل٘ إللةّىٔلل٘ ل ل ل ل كنبٔللْثر ل ل ل ل ل تللبلاخ
ّمعلْماخ .
ت – الط للقت ّالطالب للاخ اقاص لللٌْ عل لل ٙال للمالْو يف صص للاخ
ل الللا قبلللح اقسلله إعللما معللله اقا للة اآللللٕ ْٓةعللٌْ اللني
قسنٕ االقجصا امليدلٕ ّاإلعقو الةاْٖ فبقاً لر باثَه .

لػة الدراصة بالكلية:

لغ لل٘ المتا لل٘ ّالجعل للٔه االللٔ لل٘ ٍ للٕ اللغ لل٘ العرأ ل ل لل٘ ّث للمتر اعل ل
املقرتاخ االلغ٘ اإلجنلٔدٓ٘ ّفقا ملجطلباخ ا قساو العلنٔ٘.

ىظاو الدراصة واالمتحاٌ مبزحلة البكالوريوظ:

- 0ممٗ المتا ٘ لئط ت ٘ البلالْتْٓر تاع٘ يْاخ.
ٓ- 6يقسه العاو المتا ٕ إىل فصلني تا ٔني.
ٓ- 9طةل لمخْل الطالة االمجخاٌ يف ٖ مقلرت ٌ ٓللٌْ مسلجْفٔاً
ىسب٘ ح ْت ال ثقط عً .%75
ٓ- 4عجرب الطالة ىا خًا اذا حصط عل %51 ٙمً انلْع ت لاخ كلط
امجخاٌ اطرل ٌ حيصط عل %91 ٙمً ت ٘ االمجخاٌ الجخرٓرٖ ط ّ

