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 ب ـالـطـل الـيـدل

 البكالوريوس املرحلة اجلامعية األوىل
 والـليسـانس 

 9102/9191للعام اجلامعي 
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 قيادات اجلامعة
 ماجــد حممـد جنم/  األستاذ الدكتور

 
 رئيس اجلامعة

نائب رئيس اجلامعة لشئــون   حسام حممد كمال /وراألستاذ الدكت
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
والقائــم بعمل نائــب رئيس 
اجلامعــة لشئــون التعليــم 

 والطالب
ون ـس اجلامعة لشئــــنائب رئي منـى فـؤاد عطيـة/ األستاذ الدكتور

 ات العليا والبحوثـالدراس
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 الكـلـيـةقيادات 
 ةـــد الكليـــعمي    د محزةـإيهـــاب حمم/  كتوراألستاذ الد

 
 والطالب عليم ـون التــة لشئـــل الكليـــوكي  ـن ـنهلـــة سيــد حسـ /األستاذ الدكتور

   
 

 وثــات العليا والبحـللدراسة ــــل الكليـــوكي   إميان صالح الدين صاحل/ األستاذ الدكتور

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية      حسني شيدأمحد عبد الر/ األستاذ الدكتور
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 ةـيـلـالك رؤيـــة
 

التعليم  فيالريادة التميز و إلى  كلية التربية تسعى     

وخدمة المجتمع بما يؤهلها للمنافسة على  يوالبحث العلم

  .يوالعالم واإلقليميالمستوى المحلى 
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 الكـلـيـة الــةــرس
 "ثقافيا"و "مهنيا"و "أكاديميا" المعلم إعدادا  كلية التربية د تع

من خالل برامجها المتميزة، بما يؤهله للمنافسة والتميز 
سوق مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، ومواجهة متطلبات  في

قليميا "العمل محليا بما  مهارات الباحثين، مع تطوير "وا 
خدمات تربوية التنمية المهنية المستدامة، وتوفير  يحقق

 لتحقيق الشراكة بين الكلية والمجتمع.  
وينبثق من هذه الرسالة الرئيسية مهام رئيسية، تتمثل فى تكوين 
المعلم تكوينا  مستمرا ، بإعداد معلم متميز قبل الخدمة، وتنميته 
مهنيا  في أثنائها، وترقية البحث التربوي بما يساعد على إنتاج 

ياسات وبرامج تخدم المجتمع المعرفة التربوية، ووضع س
 وتنميته.
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 االسرتاتيجية للكلية األهداف  

تهدف كلية التربية بجامعة حلــوان من خالل برامجها التربوية      
 ودوراتها التدريبية إلى :

 إعداد المعلم بمواصفات تستوفى جودة أداء مهنة التدريس: اهلدف األول
األكاديمية للتوافق مع مهنة إعادة هيكلة البرامج  :اهلدف الثاني 

 التدريس وسوق العمل.
 زيادة أعداد الطالب الوافدين للدراسة بالكلية. :اهلدف الثالث 
االرتقاء بالبحث العلمي بالكلية في ضوء متطلبات  :اهلدف الرابع 

 مجتمع المعرفة.
 تطوير برامج الدراسات العليا وجذب الدارسين. :اهلدف اخلامس 

التوسع في الخدمات المتميزة واالستشارات التربوية  :اهلدف السادس 
 للمجتمع الداخلي والخارجي للكلية.

تحسين مواصفات البيئة الداخلية لرفع مستوى الخدمات  :اهلدف السابع 

 الطالبية.
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 الكـلـيـةالربامج الدراسية ب
 (لدرجة اجلامعية األوىلل)  

 

 عزيزي الطالب / الطالبة
استكمال ار البرنامج الدراسي الذي ترغب في اختيب عليكبداية الفي 

وذلك وفق األسس  دراستك فيه من خالل البرامج التي تطرحها الكلية
 وهذه البرامج هي:ووفق سياسة القبول للكلية ، والمعايير العامة والخاصة

أحد التخصصات اآلتية،  فياآلداب والتربية  فيدرجة الليسانس  -1
طابع  –)خاص بطالب الثانوية العامة  والثانوي اإلعداديللتعليم 

 :التعليم العام(
 اللغة العربية . -
 اللغة اإلنجليزية . -
 اللغة الفرنسية . -
 اللغة األلمانية . -
 التاريخ . -
 الجغرافيا . -
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واجتماع فرعى/ اجتماع  أساسيالفلسفة واالجتماع : فلسفة  -
 وفلسفة فرعى . أساسي

 علم النفس . -
 ت السابقة .أحد التخصصا فيالتربية الخاصة  -

أحد التخصصات اآلتية  فيالعلوم والتربية  فيدرجة البكالوريوس  -2
التعليم  –)خاص بطالب الثانوية العامة  والثانوي اإلعداديللتعليم 
 :العام(
 الكيمياء . -
 الفيزياء . -
وجيولوجيا  أساسي بيولوجيالعلوم البيولوجية والجيولوجيا :  -

 ى.فرع وبيولوجي أساسيفرعى/ جيولوجيا 
 الرياضيات . -

أحد التخصصات التالية  فيتكنولوجيا التعليم  فيدرجة البكالوريوس  -3
 :التعليم العام( –)خاص بطالب الثانوية العامة 

 تكنولوجيا التعليم . إخصائي -
 .اآلليمعلم الحاسب  -
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 مكتبات ومراكز مصادر التعلم . إخصائي -
تكنولوجيا تعلم الفئات الخاصة لذوى االحتياجات  -

 اصة.الخ
 :أحد التخصصات اآلتية في الفنيالتعليم  فيدرجة البكالوريوس  -4

)خاص بطالب التعليم الفني  الصناعات المعمارية -
 . طابع التعليم العام( –والثانوية العامة 

 (. واإلعالنالصناعات الزخرفية )التصميم والزخرفة  -
 الصناعات الخشبية )نجارة وأثاث(. -
 (.المعدنين واألثاث الصناعات المعدنية )المعاد -
طباعة وصباغة  -)نسيج الصناعات النسيجية -

 (.المنسوجات
 والمالبس الجاهزة.  -
 واإلدارة(. –االقتصاد  –المجاالت التجارية )المحاسبة  -

في الفصل  معلم ،االبتدائياآلداب والتربية للتعليم  فيدرجة الليسانس  -5
 أحد التخصصات اآلتية: 

 اللغة العربية .  -
 اإلنجليزية .اللغة   -
 الدراسات االجتماعية . -
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، معلم الفصل، االبتدائيالعلوم والتربية للتعليم  فيدرجة البكالوريوس  -6
طابع  –)خاص بطالب الثانوية العامة أحد التخصصات اآلتيةفي 

 : التعليم األساسي(
 الرياضيات . -
 العلوم . -

 .رياض األطفالدرجة بكالوريوس  -7
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 يـةالكـلـالطلبة ب قيدشروط 
 يشترط لقيد الطالب للدراسة بالدرجة الجامعية األولى ما يلى : -1

يحددها المجلس األعلى  التيأن يكون مستوفيا لشروط القبول   -أ  

 للجامعات .

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من  -ب 

 بالد أخرى.

 .أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية -جـ

فى المقابالت واإلختبارات ألداء مهنة التدريس فيما  أن ينجح -د  

 : فيما تحدده الكلية للتحقق من لياقته ألداء مهنة التدريس ومنها

 اختبارات المقابلة الشخصية . -

يحددها مجلس  التياختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليم ) -

 الكلية( .
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لممارسة مهنة لبيان صالحيته الجسمية  الطبياجتياز الكشف  -هـ

 .التدريس

 يجوز قبول الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من : -2

 مدارس اللغات األلمانية لاللتحاق بشعبة اللغة األلمانية. -أ  

 مدارس اللغات الفرنسية لاللتحاق بشعبة اللغة الفرنسية. -ب 

يقبل الطالب الحاصلون على  الفنيبالنسبة للقبول بشعب التعليم  -3

، وكذلك الطالب الحاصلون على الثانوية  الفني الثانويادات إحدى شه

 التيالعامة أو ما يعادلها بعد اجتيازهم بنجاح اختبارات القدرات الفنية 

 تعقدها الكلية .

يقترحها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس  التيوذلك وفق الشروط      

 .الجامعة والمجلس األعلى للجامعات

 



     وان جـامـعـة حـلـ –دلــيـل طـالب كـلـيـة التـربـيـة 
إعــداد مـكـتـب وكــيـل الــكــلـيـة لشــئـون الـتــعـليــم والـطــالب  

edustudentaffairs.helwan@gmail.com 

 

14 
 

 لكـلـيـةبا ةــنظام الدراس
 

 
، ومدة الدراسة للحصول على ة وعمليةالدراسة بكلية التربية نظري -

أربع  بالئحة الكلية (4مادة ) فيالدرجة الجامعية األولى السالف ذكرها 
، وينقسم الدراسي. وتسير الدراسة وفقا لنظام الفصل سنوات جامعية

عشر  خمسةين مدة كل منهما إلى فصلين دراسي الجامعيالعام 
 .بوعاأس

: وتشمل المرحلة األولى مرحلتين: إلىتنقسم الدراسة بكلية التربية  -
وتشمل الفرقتين الثالثة  الثانية:المرحلة  والثانية،الفرقتين األولى 

 والرابعة .
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وال ينقل الطالب من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية إال إذا كان  -
 .الدراسية جميع المقررات فيناجحا 

ب من الفرقة األولى إلى الفــرقة الثانية ، وكذلك من الفرقة وينقل الطال -
جميع المقررات ، أو كان  فيالفرقة الرابعة ، إذا كان ناجحا  إلىالثالثة 
مقررين على األكثر ، على أن يؤدى االمتحان فيما رسب  فيراسبا 
 نقل إليها. التيالفرقة  فيفيه 

اللغة العربية ، ماعدا شعب  هيجميع الشعب الدراسية  في التدريس:لغة  -
اللغات األجنبية وشعب التدريس باللغات األجنبية ، ويلتزم أعضاء هيئة 

 التدريس بالتدريس باللغة العربية الفصحى .
ة باللغكل فرقة دراسية مادة واحدة من مواد التخصص  فييدرس الطالب  - 

 .بية (شعب الدراسة باللغات األجن، و ماعدا شعب اللغات)اإلنجليزية 
% على األقل من الدروس العملية 77يلتزم الطالب بحضور  المواظبة : -

. ويحرم  إجازات، وال تحتسب فيها أية دراسيوالنظرية ، لكل مقرر 
الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن هذه 
النسبة بقرار من مجلس الكلية ، وذلك بناء على تقرير أستاذ المادة ، 

 وافقة مجلس القسم المختص .وم
يوقف قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لسبب مرضى أو غيره من  -

 االنقطاع،األسباب المقبولة، بناء على شهادات موثقة تبرر سبب 
 الكلية.ويكون إيقاف القيد بقرار من مجلس 
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 نظام التقويم واالمتحانات
 

درجة  27ظرية + درجة لكل ساعة ن 75النهاية العظمى لكل مقرر  -1

 : اآلتي، وتوزع على النحو يةلكل ساعة مناقشة أو تطبيقات عمل

% من درجة المقرر للتقويم 35المقررات النظرية، يخصص  -

) أعمال السنة بما تشمله من  الدراسيالمستمر خالل الفصل 

تكليفات وامتحانات( ، الذى تنظمه مجالس األقسام العلمية ، 

 .النهائيتحان % من درجة المقرر لالم75

، يخصص والعملي النظريتتوزع ساعاتها بين  التيالمقررات  -

 ،العملي% لالمتحان 17، % من درجة المقرر ألعمال السنة17

 .النهائي التحريري% لالمتحان 75

يحصل  أنمن مقرر ينبغي  ألكثرإذا تضمن امتحان مقرر امتحانا   -

 % من درجة التحريري لكل مقرر 75الطالب على 
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أو بعد الرفع ( ويعتبر ناجحا  في المقرر إذا حصل على  قبل)

 .% في مجموع المقررين معا65

المقرر كله  فيغائبا  التحريرياالمتحان  فييعتبر الطالب الغائب  -

، وعليه أن يؤدى جميع امتحاناته إذا كان من حقه دخول 

 االمتحان.

ألى مقرر  الدراسينهاية الفصل  في التحريريمدة االمتحان  -

، بجميع الشعب والفرق الدراسية ، يكون على النحو  راسيد

 :اآلتي

تدريسها عن ثالث  ال يزيد عدد ساعات التيساعتان للمادة  -أ  

 .ساعات أسبوعيا  

تدريسها عن  يزيد عدد ساعات التيثالث ساعات للمادة  -ب 

 .ثالث ساعات أسبوعيا  
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ت حسب ما يقترحه القسم العلمي لبعض المقررات ذا أو -ج

 الطبيعة الخاصة.

 
يعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة  -6

 على األكثر. اثنينمقررين  فيالراسبين 

بالمدارس لإلعادة فيه  الميدانيالتدريب  فييبقى الطالب الراسب  -7

 إضافة إلى ما يرسب فيه من مقررات أخرى.

% على 65إال إذا حصل على  مقرر أي فيال يعتبر الطالب ناجحا  -8

 في، ويقدر نجاح الطالب النهاية العظمى لدرجة هذا المقرراألقل من 
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المقررات الدراسية ، والتقدير العام لكل فرقة من الفرق األربع والمجموع 

 : اآلتي، على النحو التراكمي

 %.155 إلى% 05ممتاز من  -

 %.05أقل من  إلى% 85جيد جدا من  -

 %.85ل من أق إلى% 75جيد من  -

 %.75أقل من   إلى% 65مقبول من  -

 %.65أقل من  إلى% 35ضعيف من  -

 %.35ضعيف جدا أقل من  -

يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام ممتازا أو جيد جدا  ،  -0

أية فرقة من الفرق الدراسية عن جيد  فيعلى أال يقل تقديره العام 

 جميع سنوات الدراسة . فيمقرر  أي فيجدا  ، بشرط عدم رسوبه 
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 والتيويدرس كل برنامج أكاديمي مجموعة من المقررات التربوية العامة 
 تتميز بها كلية التربية ، وهى كاآلتي :

 :األربعةالفرق على مدى  المقترح دراستها المواد التربوية والثقافية
 .(األول الدراسيالفصل )
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أو ما تطرحه  ملقررات اآلتية*خيتار الطالب مقررا واحدا من ا
 :الكلية من هذه املقررات

 (.Curr111الثقافة العلمية ) -
 (.Curr112البيئية ) التربية -
 .Phil)) والعلمي الفلسفيالتفكير  -
 (. Curr113التربية الصحية ) -
 (Currتنمية التذوق والتربية الجمالية ) -
 ( psyتنمية التفكير)  -
  (TC) اإلعالميةالتربية  -
 ( Currالقتصادية )التربية ا -
 العولمة والخصوصية الثقافية  -
 .مصر والعالم فيالفنون الشعبية  -

** يدرس طالب شعب اللغة العربية )عام أساسي( لغة اجنبيه أخرى 
 حسب ما تقرره مجلس الكلية.
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:  األربعةالفرق املقرتح دراستها على مدى  املواد الرتبوية والثقافية
 ثاني(ال الدراسيالفصل )
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أو ما تطرحه  خيتار الطالب مقررا واحدا من املقررات اآلتية **
 :الكلية من هذه املقررات

 (. Ed322تعليم الكبار أصوله ومناهجه) -
 (.Ed223المدرسة والمجتمع) -
 (.Ed222التربية الدولية ) -
 (.ED221التربوي ) اإلشراف -
   (Men.H.222 )علم النفس االجتماعي  -
سيكولوجية الموهبة والتفوق)عدا تخصص مسار الموهبة والتفوق من  -

 (Men.H.223 ) شعب التربية الخاصة(
  (Men.H.224 )سيكولوجية الشخصية   -
 (Curr)تقويم المنهج  -
 (Curr)تدريس المفاهيم   -
  (Curr)تخطيط  المناهج  وتطويرها    -
 (TC)التكنولوجيا  في التعليم   -

العربية )عام أساسي( لغة اجنبيه أخرى ** يدرس طالب شعب اللغة 
 حسب ما تقرره مجلس الكلية.

الخاص على البرنامج الدراسي  لالطالعويمكن الرجوع لالئحة الكلية      
نظرية والعملية سية والساعات الأسماء المقررات الدرا بك، حيث يحتوي على

 .وتوزيع األعمال الفصلية ودرجة االختبار النهائي
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 يدانياملالتــدريب 
 

 التيمن مكونات برنامج إعداد المعلم، وهو البوتقة  أساسيمكون  -

 تنصهر فيها المكونات األخرى التخصصية والتربوية.

أن يكتسب الطالب الكفايات التخصصية  إلى الميدانييهدف التدريب  -

تتضمنه من معارف واتجاهات ربوية والمهنية والثقافية ، بما والت

ات التخطيط والتنفيذ والتقويم ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين ومهار 

 أكفاء، ومرشدين وموجهين ، وتتضمن خبرات التربية الميدانية :

o  ساعات ( أسبوعيا 4رقة الثانية ) التدريس المصغر بالف. 

o  فيبالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوعيا، وأسبوع كامل  الميدانيالتدريب 

 .دراسينهاية كل فصل 
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o  فيبالفرقة الرابعة لمدة يوم أسبوعيا، وأسبوع كامل  الميدانيالتدريب 

 .دراسينهاية كل فصل 

o  درجة بالفرقتين الثالثة والرابعةمائة  الميدانيالنهاية العظمى لدرجات التدريب ،

، وفق التوصيف نهاية العام فيالمجموع الكلى لدرجات الطالب  إلىتضاف 

 والمحتوى والتقويم المرفق .

تخصصه المقررات التربوية والثقافية  فييدرس الطالب كل  -

 والتخصصية.
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 اخلدمات الطالبية
 

 تقدم الكلية خدمات لطالبها من خالل:
 قسم رعاية الشباب:

يعمل  بهذا القسم مجموعة من االختصاصين االجتماعين والرياضين 
الب الكلية يقومون باستقبال الطالب الجدد، وتقديم المساعدات المختلفة لط

خبرات متنوعة تساعد في مرحلة الليسانس والبكالوريوس، كما يقدمون 
الطالب على مزاولة األنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية، كما 

 يقدمون لهم خدمات اجتماعية متنوعة.
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 والليسانس: سقسم شئون الطالب ملرحلة البكالوريو

لب عند دخوله الكلية، بمجرد وصول هو أول قسم يتعامل معه الطا     
ملفه من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وبالقسم موظف أو أكثر لكل فرقة 
دراسية، وتتوافر أسماء الموظفين على الصفحة اإللكترونية للكلية وكذلك 

 أمام مكتب شئون الطالب.
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بإدارة شئون الطالب واخلرجيني  ألداء املهامالوقت املستغرق 
 جناهها:ة املتوقعة إلالفرتو
 كريمة سيد حسين   :  ر اإلدارة ــديـم

 سعيد بخيت  :  رئيس قسم شئون الطالب

      :قسم الخريجين رئيس 

 المـهـمـة المـطـلـوبــة م

 الفتـرة المتـوقعة لالنتـهاء من المهمة

نفس اليوم 

21-2 

اليوم التالي 

21-2 

 يومين

21-2 

  أيامثالثة 

21-2 

     ف الطبـــيالكشـــ 2

     ســـداد المصروفات الدراسية للطالب 1

     استخراج شهادة قيد للطالب 3

     استخراج البطاقة الجامعية للطالب 4

     ( للذكور)استخراج الموقف من التجنيد  5

     غيره أواعتماد استمارات المترو  6

     إعداد استمارة اإلقامة في المدن الجامعية 7
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لى الكلية 8      تحويل الطالب من وا 

     إيقــاف قــيد 9

بعد الترجمة )شهادة مؤقته باللغة اإلنجليزية  21

 (المعتمدة

    

     شهادة مؤقتة باللغة العربية 22

     عذر عن دخول مادة 21

     عذر مرضي 23

     دراسية من دراسة مادة إعفاء 24

     سحب ملف الطالب 25

     (.لشعب اللغات فقط)قسيط المصروفات ت 26

     تعديل اسم 27

     محتوى علمي 28

     إلغاء تحويل 29

     قبول عذر 11

     استخراج قيد ألداره التجنيد  12
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     (214)اعتماد استمارة دخول االمتحان  11

     استخراج شهادة تخرج طالب 13

     توفير أسماء المقررات ووصفها 14

     (معد مسبقا)توفير الجدول ومكان الدراسة  15

     مراجعة ملف الطالب 16

     (22)استخراج كشف  17

     بيانات درجات وتقديرات الطالب 18
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 التخصص والفرقة الدراسية الطالب وفقالسادة املوظفني بقسم شئون  أمساء         
 الفرقة الرابعة

 (ةالساد)

 الفرقة الثالثة

 (السادة)

 الفرقة الثانية

 (السادة)

الفرقة األولى 
 (السادة)

 التخصص
التخصص 

 العام
 

 اللغة العربية أساسي جابر منصور جابر منصور جابر منصور جابر منصور

يم 
تعل
ال

سي
سا
األ

 

1 

 عادل سيد خليل

 هناء رجب محمد

 عادل سيد خليل

 هناء رجب محمد

 عادل سيد خليل

ب محمدهناء رج  

 عادل سيد خليل

 هناء رجب محمد

الدراسات االجتماعية 
 إساسي

2 

 حسنية عوض 

 

نور الدين 
 مصطفى

نور الدين 
 مصطفى

نور الدين 
 3 علوم أساسي مصطفى

عبد العزيز محمد 
  عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 4 أساسي رياضيات عبد العزيز

 هناء رجب محمد هناء رجب محمد هناء رجب محمد

 

 هناء رجب محمد

 
 أساسي إنجليزي

 
5 

 

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

 

سعيد بخيت 
 بينامين

 
 اللغة العربية  عام

عام
م ال

علي
 الت

6 

 7 عام  اللغة الفرنسية هاني شحاتة هاني شحاتة هاني شحاتة أحمد عطية

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 8 عام  األلمانيةاللغة  بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 بينامين

سعيد بخيت 
 9 عام  اإلنجليزيةاللغة  بينامين

 11 التاريخ هاني شحاتة هاني شحاتة هاني شحاتة هاني شحاتة

سامية علي 
 محمد

 

سامية علي 
 محمد

سامية علي 
 محمد

سامية علي 
 11 علم النفس محمد

 12 واالجتماع الفلسفة أحمد عطية أحمد عطية أحمد عطية أحمد عطية
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 14 التربية الخاصة جابر منصور جابر منصور جابر منصور جابر منصور

 15 طفالرياض األ فاطمة حسن فاطمة حسن فاطمة حسن فاطمة حسن

 16 تكنولوجيا التعليم جابر منصور جابر منصور جابر منصور جابر منصور

 17 كيمياء سعيد بخيت سعيد بخيت سعيد بخيت سعيد بخيت

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 18 (E) كيماء محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

عوض حسنية 
 E 19عربى/ فيزياء محمد

 هناء رجب محمد

 

 هناء رجب محمد

 

 هناء رجب محمد

 

 هناء رجب محمد

 

 21 رياضيات )عربي(

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 
 21 (Eرياضيات )

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 

حسنية عوض 
 محمد

 
 22 لوجيبيو 

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 23 جيولوجي عبد العزيز

 24 جغرافيا نور الدين مصطفى نور الدين مصطفى نور الدين مصطفى نور الدين مصطفى

 

سيد خليل عادل عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل  صناعات معمارية 

عي
صنا

م ال
علي
 الت

25 

 26 صناعات زخرفية عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل

 27 صناعات خشبية عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل

 28 معدنية صناعات عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل عادل سيد خليل
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حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 29 صناعات نسيجية محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

حسنية عوض 
 محمد

 31 المالبس الجاهزة

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز

د العزيز محمد عب
 عبد العزيز

 31 التعليم التجاري

غير  إنجليزي   كريمة حسين كريمة حسين
 متخصصين
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 :الكـلـيـةمكتبة 
 

تقع مكتبة الكلية في الدور الثالث ، وتحرص على تلبية احتياجات الطالب 
ختلفة، طوال اليوم الدراسي بتوفير كافة الكتب والمراجع في التخصصات الم

 وتضم المكتبة:
 الكتب العربية واألجنبية. -
 دوائر المعارف والقواميس العربية واألجنبية. -
 الدوريات العربية واألجنبية. -

 عالوة على مكتبة الجامعة التي تقع بالقرب من الكلية.
 

 
 
 
 
 
 
 



     وان جـامـعـة حـلـ –دلــيـل طـالب كـلـيـة التـربـيـة 
إعــداد مـكـتـب وكــيـل الــكــلـيـة لشــئـون الـتــعـليــم والـطــالب  

edustudentaffairs.helwan@gmail.com 

 

35 
 

 ل:ـعامـامل
 التالي: تضم الكلية عدد من المعامل المتخصصة على النحو

 عليم:معامل تكنولوجيا الت -
 معامل علم النفس. -
 معامل اللغات. -
 التدريس المصغر. معامل -
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 البـطـاد الـحـات
 

هو المؤسسة الطالبية التي تعد الطالب الكتساب قدر كبير من االستقاللية، 

سواء والتدريب على الحكم الذاتي، والمشاركة في النشاط الطالبي في الكلية 

ضيا، ولتحمل مسئولية توجيه األمور أكان نشاطا علميا أو اجتماعيا أو ريا

وتيسير األنشطة الطالبية المختلفة، والتعرف على أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم، واإلفادة من خبراتهم في حل المشكالت، ويضم اتحاد الطالب 

 اللجان األتية:

 
 لجنة النشاط الرياضي -2 لجنة األسر الطالبية  -1

 ني.لجنة النشاط الف -4 لجنة النشاط الثقافي -3

 لجنة الجوالة والخدمة    -7
 العامة      

 لجنة النشاط االجتماعي  -6
 والرحالت.     
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 اخلدمات التي يقدمها قسم رعاية الشباب:
 

تلقي طلبات المساعدات االجتماعية المقدمة من الطالب لتقديمها من  -1

السيد ـ  إشرافخالل صندوق التكافل االجتماعي لطالب الكلية تحت 

 كلية لشئون التعليم والطالب وهي:أ.د. وكيل ال

 سداد جزء من المصروفات الدراسية. -

 سداد جزء من مصروفات المدينة الجامعية. -

 أدوات أو أجهزة تعويضية أو طبية. -

 وجبات تغذية. -

 اإلعانات العاجلة للحاالت المرضية. -

 توفير االحتياجات الشخصية من المالبس والكتب الدراسية. -

 شطة الرياضية واالجتماعية والرحالت..اإلشراف على مختلف األن -2

 اإلشراف على أنشطة مجلس اتحاد الطالب ولجانه. -3
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 :املخالفات التأديبية والعقوبات املقررة
يعتبر مخالفة تأديبية: كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية 

 وعلى األخص:

 الجامعية. المنشآتلفة بنظام الكلية أو ااألعمال المخ -1

يل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور تعط -2

الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح  واألعمالالدروس والمحاضرات 

 بالمواظبة عليها.

كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك  -3

 داخل الجامعة أو خارجها.

ه وكل غش في امتحان كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم ل -4

 أو الشروع فيه.

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. -7
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كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص  -6

 سابق من السلطات الجامعية المختصة.

جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جميع  إصدارتوزيع النشرات أو  -7

 قيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.تو 

في مظاهرات محالفة االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك  -8

 .اآلداب للنظام العام

كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس 

يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول 

تحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا االم

 مجلس التأديب. إلىاالمتحان وحال 
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 ة:ـيـلـكيفية الوصول للك

تقع كلية التربية في الحرم الجامعي لجامعة حلوان بمنطقة عين حلوان      

العديد من وسائل المواصالت أكثرها يسر من خالل  للكليةويمكن الوصول 

 ان هو "مترو األنفاق" من خالل العديد من المناطق داخل القاهرة الكبرى.وأم
 

 
 

 
 والطالب... ليمـئون التعـوافر تحيات ش                         

  نهلــــة سيــــد حســــنأ.د.                                


