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كلمة
السيد األستاذ الدكتور /عزة شوقي الوسيمي
عميد الكلية
التقدم العلمى االتكوولوييىا ضا ىم اقسىتقل كى والىة اوا
إسىىتادام التكوولوييىىا ااسىىاص ا احلىىاة اأدل ىىة ة قى أل شىىع ى
التقدم اا زوهار ،ااشهد بالونا اومية مجيع جماة اساص التكوولوييا
اأدل ة  ،ابإستادام التكوولوييا لؤو إىل إعداو الكىواور اؤؤهلىة للسى
قدقا بعمليا التومية الشاقلة عل سس قتيوة .
ا قكم اهلل اسدو خطاكم
االسالم عليكم ارمحة اهلل ابمكااة
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور /هواء عفيفي حممد
قدلم اضدة ما اجلووة
إ العهد الذ نعيش يه اليوم هو عهد التقدم العلم االتكوولوييىا
الذ اطور بشك قذه األقم الذ لتطل التعمف عل هذة ال ورة العلميىة
قن التكوولوييا انتيجة لتقدم اساص ا احلال ااكوولويي اؤعلوقا

إنىه

لؤو إىل إ ا ة قزلد قن اؤعارف ااأقىاص العلميىة التى اسىهم ى ا ىو
المؤلة لدلوا ضول الك

قن األقور ا يتماعية السىليمة لكى ايىا ضيىاة

كممية اصحية اقوة.
ااهلل اؤو

ؤا ية قحللحة العلم االتعليم.
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور /هاله عمم الحلل
رصيس قعيار اؤوارو اؤالية ااؤاولة
اأمد هلل رب العاؤني االحلالة االسالم عل نل اهلد سيدنا حممد
علية ض الحلالة االسالم اعل آهلة اصحلة مجعني.
نعلم مجيعا

عاؤوا اليوم حتتايه ثورة علمية ااكوولوييىة هاصلىة

و إىل اساب الدال

اكتساب اؤهارا ااؤعارف اؤستادقة ضت استطيع

قواكلة التطورا السملعة ااؤتالضقىة ى لتلىجمل اتىاة  ،ااىن بىدارنا
نع هذه اأقيقة انسع ياهدلن للتوا

قع التحدلا  ،ابكىم بعىو اهلل

سوف اق طموضااوا الحلارقة او الد ع خبمجيني على قسىتو عىاىل قىن
الكفاءة العلمية  ،قسلحني باؤهارا الووعية الالزقىة قتحىام سىول العمى
اصوع اأياة عل

رض قحلمنا األيلة.
ااهلل اىل التو ي
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نلذه اارخييه عن الكلية













نشأ الكلية كقسم للرتبيىه اللدنيىه اتلىع كليىة الرتبيىه _ ياقعىة
طوطا.
مت صدار القمار الوزار بتارلخ 4991/9/72م بإنشاء كلية الرتبيه الملا يه
(طلله اطاللا ).
مت اعيني السىيد األسىتاذ الىدكتور /حممىد الكيالنى إبىماهيم عميىدا
4991/41/47م اضت 4992/41/44امل جتىدو العمىاوه لسىياواه
للكلية
4992/41/47م ضت او إىل رمحة اهلل اعاىل 4999/44/72م.
قاقت األستاذه الدكتورة /قدحيه ا قام با شماف على الكليىه إعتلىارا
قن 7111/7/9م اقد صدر قمار بتعيني سياواها عميدا للكليه 7111/6/5م
اضت 7114/47/1م.
مت اعيني السيد األستاذ الدكتور /ضسن إبماهيم عيد ناص رصىيس ياقعىة
كفمالشىىىيخ قشىىىم ا عاقىى علىى الكليىىىه ىى 7114/47/72م اضتىى
7111/2/24م.
مت اعني السيد األستاذ الدكتور  /عل حمموو عليد عميدا للكلية ى
7111/2/42م اضت 7116/2/24م.
مت صدار قمار السيد األستاذ الدكتور  /رصيس اجلماعة بتعيني الدكتور/
رلاض اؤوشاا عميدا للكلية 7116/44/77م اضت عام 7144م .
مت إنتااب األستاذ الىدكتور /مجىال علىد األىيم اجلمى كىأال رصىيس
قوتا للكلية يف عام 7144م.
مت اعىىيني اةسىىتاذ الىىدكتور  /عىىزة شىىوقي الوسىىيمي عميىىده للكليىىة
7145/7/42م اضيت اارخيه .
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إوارة الكلية ااألقسام العلمية
عميد الكلية
األستاذ الدكتور /عزة شوقي الوسيمي
اكالء الكلية
األستاذ الدكتور
حممد شمف عوض
اكي الكلية لشئو التعليم االطالب
األستاذ الدكتور
تحي ندا
اكي الكلية لشئو خدقة اتتمع ااومية الليئة
األستاذ الدكتور
قسعوو كمال غمابه
اكي الكلية لشئو الدراسا العليا االلحوث
رؤساء األقسام
رصيس قسم الرتالح الملا ي .
رصيس قسم علم الوفس الملا ي
رصيس قسم التعل اأمكي ااةلقاع .
رصيس قسم قسابقا اؤيدا ااؤضمار
رصيس قسم اؤواهج اطمل التدرلس
رصيس قسم التدرل اعلوم اأمكة الملا ية .
رصيس قسم اةوارة الملا ية
رصيس قسم اجلملاز .
رصيس قسم علوم الحلحة الملا ية
رصيس قسم الملا ا اؤاصية .
رصيس قسم اةلعاب اجلماعية ارلا ا اؤضمب
رصيس قسم اؤوازة االملا ا الفمولة .
رصيس قسم التمملوا االعماض الملا ية .

و  /هاله الحليب
ا و /عزة الوسيمي
و /ا اء اؤاض
ا و  /غاوة علد اأميد
و /ضوا علداللطيجمل
و /جمدي بو مخيه
و /حيي كم
ا و /هشام الوجار
ا و /جمدي اكوك
و  /إلهاب إمساعي
و  /هاني سعيد
ا و  /شملجمل اجلمااني
ا و  /سيد وربالة
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رؤلة اجلاقعة

اسعي ياقعة طوطا إلىي التميىز حمليىا ااقليميىا اواليىا اكىو
راصدة يف جماة التعلىيم االىتعلم االلحىل العلمىي اخدقىة اتتمىع ااوميىة
الليئة .

رسالة اجلاقعة

حتمص ياقعىة طوطىا علىي بوىاء بيئىة كاومييىة اعلىة قىن خىالل
التطىىولم اؤسىىتمم للىىألاقج األكاومييىىة للعدلىىد قىىن التاحلحلىىا يف ىىوء
قتطللا خطط التومية االلية اضتيايا الطالب اؤعم يىة ااؤهارلىة يف إطىار
قيم اتتمع ااقاليده اكذلك إااضة مص التعلم االتومية اؤهوية للاىمجيني
يف شيت القطاعا لتواك التقدم احتقى طموضىا سىول العمى  ،كمىا
اتعهد اجلاقعىة بتىو ققوقىا اةبىداع يف لتلىجمل جمىاة اللحىل العلمىي
اؤوهجي اجلاو لتطولم العلىوم ااؤعم ىة االتوميىة اؤسىتداقة اضى اؤشىكال
اتتمعية .

رؤلة الكلية

اسعي كلية الرتبية الملا ية للوصول اىل التميز االملاوة يف جمىال
التعليم االتعلم ااألنشطة اللح ية االلية اضتيايا اتتمع االليئىة اييطىة
يف اتال الملا ي.

رسالة الكلية

اعم
-

-

كلية الرتبية الملا ية ياقعة طوطا هي قؤسسة اعليميىة اث يىة
علي حتقي رؤلتها قن خالل :
إعىىداو خىىمجيني قتميىىزلن يف جمىىاة التعلىىيم االتىىدرل اا وارة
الملا ىىية لتلليىىة اضتيايىىا سىىول العمىى علىىي قسىىتوي ايلىىي
اا قليمي .
اومية اللحل العلمي ااطولمه خلدقة العملية التعليمية .
اؤساهمة يف اومية الىوعي الملا ىي بالتواصى قىع اتتمىع االليئىة
اييطة به.
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الغالا ااألهداف اةسرتاايجية للكلية
الغالا
( )4حتقيىىى الفاعليىىىة التعليميىىىة
لتطىىولم واء الطىىالب ىىوء اؤعىىال
األكاوميية للجووة الشاقلة .

( )7اوميىىة اؤهىىارا اللح يىىة ألعضىىاء
هيئة التدرلس اقعاانيهم قع اوسىيع
قاعدة اؤعم ة لطالب الدراسا العليىا
باستادام التكوولوييا اأدل ة .

( )2اؤسىىىاهمة يف اقىىىدلم اخلىىىدقا
اؤتميزة ذا اجلووة العالية يف اوميىة
الليئىىىىة اييطىىىىة بالكليىىىىة قىىىىع
اؤشىىاركة اتتمعىىة اؤسىىتداقة الىىيت
اىىؤوي إلىىي ربىىط الكليىىة بىىاتتمع
اخلاريي .
( )1إجيىىاو قيىىاوا ااعيىىة اضكيمىىة
اوسىىم باؤحلىىداقية ااألخىىالل ااىىل
كىىم التطىىولم احتىىدلل كفىىاءة
اجلهاز ا واري ااو اؤوارو اؤالية لم ع
كفاءة ا اعلية واء الكلية .

األهداف ا سرتاايجية
 -4اطولم الألاقج التعليمية ااؤقمرا
الدراسىىىىية ااألسىىىىالي التقومييىىىىة
للطالب.
 -7حتقيىى ى اؤشىىىىاركة الطالبيىىىىة
االدعم الطالبي.
ىىما اجلىىووة
 -2اطليىى قعىىال
لتطولم التعليم
 -1زلاوة القدرة التوا سية خلىمجيني
الكلية .
 -5اوميىىىة قىىىدرا عضىىىاء هيئىىىة
التدرلس .
 -6اىىو قاعىىدة اللحىىل العلمىىي قىىع
اوثيى العالقىىا العلميىىة ااخلدقيىىة
للكلية حمليا اإقليميا
 -2اؤشاركة يف اؤشماعا اللح يىة
خلدقة اتتمع قع حتدلىد اضتيايىا
سول العم .
 -2افعي عم الوضىدا ذا الطىابع
اخلىىىىاص ازلاواهىىىىا يف اؤشىىىىاركة
اتتمعية .
 -9اطىىىىولم اهليكىى ى التو يمىىىىي
ا واري.
 -41استكمال اللوية التحتية .
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األهداف ا سرتاايجية للكلية

اة :األهداف التعليمية االرتبولة:
 ا اتوا م بيئة اعليميه قتميزة ثماء العملية التعليمية.
لتم ا عداو العلم االرتبو للطالب الىألاقج الى الث (اعلىيم،

ادرل  ،إوارة) لكس ثقة اتتمع قستو اخلمجيني.
 اةلتزام بالتطولم اؤستمم للمقمرا للوصول بهىا إىل يىووه عاليىة ى
األقسام العلمية.
لتم بواء ن ام لتطولم مجيع اخلدقا ااألنشطة الطالبية االىألاقج

األكاوميية اؤساعدة.
 العم عل اشجيع التعاا قع قؤسسا اجلىووة ى التعلىيم حمليىا
اواليا.
ثانيا  :اللحل العلم :
لتم اوييه قن عضاء هيئة التدرلس بالقيام بإثاث غى اقليدلىه

اماعى قشىىاك اتتمىىع التوص ى إىل ضلىىول إجيابيىىه ى جمىىاة
الرتبية الملا ية اؤاتلفة.
لكو هواك وعىم ااشىجيع قسىتمم لللىاض ني للعمى ى ىمل

ث يه قتميزة الألاقج ال الث ،اعم ها اؤؤمتما العلمية سواء
حمليا ا إقليميا ا واليا.
لكو هواك اعزلز لألبد عل إيماء اللحوث االدراسىا قىن
 جي
خىىالل اقىىولم ض ى ا قكانىىا اؤاول ىة االلشىىملة ألعضىىاء هيئىىة
التدرلس بالكلية.
األقسام
 خل اوعم شاق ألقا اللحل  seminarsاارش العم
العلمية االدراسا العليا.
ثال ا :خدقة اتتمع :
 عم قووا إاحلال بني طالب كليا الرتبية اللدنية االملا ية ى
الدال العمبية اذلك قن خالل زلارا ازلد قن ثقا تهم الملا ية.
 عمى وارا ا قيفيىىه اادرلليىىه بالتعىىاا قىىع ا حتىىاوا الملا ىىيه
انقابه اؤهن الملا يه انقابة اؤهن الملا يه لتكو ضلقه إاحلال بني
الطلله ااخلمجيني ا عضاء هيئة التدرلس.
اكو الكليه قمكز للمشورا ااخلدقا الملا ىيه ى جمىال

الرتبيه الملا يه عل اؤستو ايل اا قليم
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اساص اةاحلال اأدل ة ااكوولوييا اؤعلوقا

( )4إقكانا اأاس األىل ااةاحلال با نرتنت:
 لويد قعم للحاس ( )4اابع وارة الكلية لويد به  21يهاز ( )6ةب
اوب .
 كما لويد بالكلية عدو ( )62يهاز ضاس آىل مبواصفا انوعيا
لتلفىىة اختتلىىجمل هىىذه األيهىىزة يف إقكانيااهىىا اسىىمعتها اضجىىم
الذاكمة بها ضس قكونااها إ ا ة إىل عدو ( )4طابعه ليزر عاوله.
 مجيع قما الكلية قمالطىة بشىلكه ا نرتنىت عىن طملى نقىط
قوزعه عل قكتلىه الكليىة اقكااى ا وارا العليىا بالكليىة
اقمكز اأاس األىل.
 هذا الويد عدو( )4كاق ا يدلو ااحلولم سيوماص قتاضىه ألعضىاء
هيئه التدرلس ةستاداقها ى قشىارلعهم ا عمىاهلم اللح يىة ،اهى
قتاضه للطالب خدقة العملية التعليمية اكذلك يهىزه الفيىدلو
االعمض ول الم س ا يهزة العمض (وااا شو).
( )7ثانيا اضدة ا نرتنت:
 خدقة الأللد ا لكرتاني.
 طلاعة األثاث ااألارال العلمية عل ا نرتنت.
 خدقة ا ضاطة اجلارلىة اوفىمو اضىده ا نرتنىت بتقىدلم هىذه اخلدقىة
للسىىاوه اؤسىىتفيدلن قىىن السىىاوه عضىىاء هيئىىة التىىدرلس االعىىاقلني
االطالب اؤشرتكني بالوضدة ،اهى عمى ثىل وار عىن قو ىوع
قعني اإخطار العمي بك قاهو يدلد ال بأال اهذا لوطلى على
نوعية ا شرتاك األال اال ان .
( )2إقكانا اؤعاق اؤتاحلحلة :
لويد بالكلية اؤعاق اؤتاحلحلة التالية:
 قعم الكمليوام اؤمكىز  :لويىد بالكليىة قعمى كمليىوام
قمكز قمالطني بشلكه اةنرتنت اشلكه واخليه ايهىاز ضاسى
آىل خاوم اقزاوا للطاقة ضال إنقطاع التيار الكهمب .
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 قعم ى الوسىىاص التعليميىىة :حيتىىو اؤعم ى عل ى يهىىزه مسعيىىه
ابحلمله ا يهزة قياس سىيولوي القىوم العمى مبسىاعدة عضىاء
هيئة التدرلس االطللة عل عم األثاث االقياسا اللدنية.
 لعم اؤعم بو ارة اةستعارة.
 استعاره واخليه للساوه عضاء هيئة التدرلس.
 استعاره خارييه للساوه عضاء هيئة التدرلس.
 الدراسا العليا ااكو استعاره األيهزة باأليم.
 قعم قمكز اأاس اآلىل  :لويد بالكلية قمكز للحاس اةىل.
حيتو عل عدو( )45ضاس آىل القدم خدقااه بأيم للغ اجمانا تتمع
الكلية  ،إ ا ة إىل ذلك لويد باؤمكز قعم خىاص خلىدقا ا نرتنىت
بأسعار رقزله يدا للطالب ا عضاء هيئة التدرلس.
اؤعاق اأدل ة الواروة قن قشماع : Cicap
 -4قعم سىيولوييا الملا ىة احيتىوي علىي ( يهىاز قيىاس اؤىتغ ا
الفسيولويية  ،يهىاز قيىاس حممىول قىألقج  ،يهىاز جتىدلجمل  ،بسىا
ريوقيرتي) ااؤستفيدلن قىن الىك اةيهىزة طىالب الفمقىة (اةالىي –
ال انية – ال ال ة – المابعة – طالب الدراسا العليا) .
 -7قعم علم الوفس احيتوي علي (يهاز قياس زقن التوقع  ،يهاز قيىاس
الذاكمة اجلزصية ) ااؤستفيدلن قن الك اةيهزة طالب الفمقة ( اةالي
– ال انية – ال ال ة – المابعة -طالب الدراسا العليا ) .
 -2قعم التحليى اأمكىي احيتىوي علىي (يهىاز حتليى ضمكىي ،
 7كاق ا عالية اجلووة  ،يهاز قياس الوشا الكهمبىي للعضىال ،
يهاز قوحلة القوة) ااؤستفيدلن قن الك اةيهزة طالب الفمقة ( اةالي
– ال انية – ال ال ة – المابعة – طالب الدراسا العليا ) .
 -1قعم اللياقة اللدنية احيتوي علي (يهاز قيىاس قكونىا اجلسىم ،
يهىىاز سىى قتحىىمك  ،يهىىاز ورايىىة ريوقرتلىىة  ،يهىىاز قيىىاس القىىوة
اةلكرتاني جلميع عضال اجلسم ) ااؤستفيدلن قن الىك اةيهىزة
طالب الفمقة ( اةالي – ال انية – ال ال ة – المابعىة – طىالب الدراسىا
العليا ) .

دليل كتيب وسائل اإلتصاالت

خ ا اليس خما

خامتة

نقدم للطالب االطللا ااخلمجيني ا عضاء اهليئىة اؤعاانىة ا عضىاء
هيئة التدرلس وعوة قفتوضة ةنحلهار قن اؤزلىد قىن اطليى اسىاص اةاحلىال
ااكوولوييا اؤعلوقا قن ي منو راقي ض
كما ندعو إىل

منىارس عمالىك ااطليقااىك ا ثاثىك قىن خىالل

قمكز اكوولوييا اؤعلوقا ضيل لقدم اؤمكز عل ضى اؤشىكال التى
اوايهك الويه هدا ك الطور ابتكارااىك اذلىك قىن يى قواكلىة التطىور
العلم االتقو قن ي قحلمنا األيلة.

قع حتيا
سمة التحملم

