
عن كلیة التربیة النوعیة ,جامعة القاھرة

ا االعداد حظت قضایا اعداد المعلم النوعى فى االونھ االخیرة باھتمام خاص بھدف تحقیق مواءمة ھذ

للمجتمع التجددة جاتااالحتیمع التطورات  المعرفیة والعلمیة والتكنولوجیة المعاصرة ، ذلك مع

التربیة النوعیة لم تأل جھدا فى سبیل تطویر برامجھا . وكلیة عامة وسوق العمل بصفة خاصة

وخططھا الدراسیة وتحدیثھا على نحو مستمر بما یتسق وھذه االتجاھات  وقد اسھمت الكلیة منذ 

وحتى اآلن فى تلبیة حاجة المجتمع من معلمى التخصصات 1992تخریج دفعتھا االولى  عام 

االعالم التربوى ) ، –التربیة الموسیقیة –( التربیة الفنیة النوعیة الثالثة التى تحتضنھا الكلیة وھى :

وینتشر بعض الخرجین فى مختلف المؤسسات األخرى االجتماعیة والصناعیة واالعالمیة وغیرھا 

سواء فى داخل الوطن أو خارجھ ، فضال عن اقتحام البعض لسوقق العمل الحر . وقد حقق الكثیرون 

ما یؤدون ادوار ھم بكل كفاءة واقتدار مسھمین بذلك فى خدمة منھم نجاحات غیر مسبوقة ، ك

مجتمعھم وتحقیق اھدافھ فى التنمیة . 

قسام إداریة في خدمة الطالبا

شئون الطالب

یقوم قطاع شئون التعلیم والطالب بخدمة العملیة التعلیمیة بالكلیة ورعایة الطالب علمیاً واجتماعیا 
ن الطالب ورعایة الشباب وشئون الخرجین وذلك بمتابعة أعمال ونشاطاً وذلك من خالل أقسام شئو

االمتحانات والتسجیل الطالبي باستقبال ملفات الطالب الجدد واإلعداد لبدء الدراسة بتوجیھ الطالب 
الجدد للكشف الطبي وإعداد أسماء طالب الفرق المختلفة في األقسام الثالثة بالكلیة وتشعیبھم ، 

بالكلیة وما یتتبع ذلك من إعداد كشوف أعمال السنة وكشوف المناداة وكشوف واإلعداد لالمتحانات
توزیع اللجان وإعداد الخامات لالمتحانات التطبیقیة، والعمل على تحدید مواقف التجنید للطالب 

بالتعاون مع جھات االختصاص، وتحدید موقف الطالب الوافدین وإجراء معامالتھم للدراسة بالكلیة.

قطاع شئون التعلیم والطالب بالرعایة االجتماعیة للطالب من خالل صندوق التكافل كما یقوم 
االجتماعي بالكلیة والجامعة ومتابعة وتشجیع األنشطة الطالبیة المختلفة للجان اتحاد الطالب 

االجتماعیة والریاضیة والثقافیة ولجنة األسر والجوالة. وتشرف الكلیة بحصول طالبھا على جوائز 
ز متقدمة سواء في المسابقات المقامة في الجامعة بین كلیاتھا أو في أسبوع شباب الجامعات ومراك

بین جامعات مصر، واإلعداد النتخابات اتحادات الطالب طبقاً للجداول المعدة من الجامعة ، وعقد 
جة المعلومات ندوات التوعیة الثقافیة والدینیة والسیاسیة. ویسعى القطاع في الخطة المستقبلیة إلى برم

واستخراج الكارنیھات والنتائج الكترونیاً ، وتوفیر فرص العمل للطالب بعد تخرجھم وذلك باالتصال 
بالقطاعات المعنیة لتخصصاتھم وبقطاع األعمال ، كما یسعى القطاع إلى ربط المقررات العلمیة 

بسوق العمل مع تحویل ما یمكن منھا إلى مقررات الكترونیة.



شئون الطالب بتقدیم كل الخدمات التعلیمیة للطالب بدایة من قبولھ بالكلیة حتى تخرجھ تختص إدارة 
وحصولھ على درجة البكالوریوس. وتقدم اإلدارة عدیداً من الخدمات للطالب والتي تتمثل في :

قید الطالب بالكلیة بالفرق الدراسیة المختلفة، واستخراج البطاقة الجامعیة، وعمل البطاقة الشخصیة 
جند للطالب وخدمات تأجیل التجنید، وتلقى األعذار عن دخول 3وجواز السفر، وعمل نموذج 

االمتحانات وعمل المذكرات الخاصة بذلك لعرضھا على مجلس الكلیة، واستخراج شھادات القید
وبیانات الحالة الدراسیة، واستكمال أوراق الكشف الطبي للطالب الجدد، واإلعداد الختبارات 

القدرات بالنسبة لقسمي التربیة الفنیة والموسیقیة، وإجراء االختبارات الشخصیة لقبول الطالب 
ات للفرق الجدد، واستكمال األوراق الخاصة بالمدن الجامعیة للطالب المغتربین، واإلعداد لالمتحان

األربع بجمیع األقسام.

شـروط القبـول:

باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة لقانون الجامعات، یشترط لقبول 
الطالب بالكلیة ما یلي :

 أن یجتاز بنجاح اختبارات القدرات التي تعقدھا الكلیة (قاصرة على قسمي التربیة الفنیة
سیقیة)والتربیة المو

.أن یجتاز بنجاح المقابلة الشخصیة
.أن یكون الئقا طبیا
.أن یتفرغ تماما للدراسة

نظام الدراسة:

 .مدة الدراسة بالكلیة أربع سنوات جامعیة
.تطبق الكلیة نظام الفصلین الدراسیین فى العام الواحد

شئون الخریجین

مراجعة النتائج قبل إعالنھا، والتأكد من وتقوم بإعداد كشوف الدرجات الخاصة بالتقدیر التراكمي و
تطبیق اللوائح الخاصة بالحاالت المختلفة، وإعداد الكشوف الخاصة بدرجات الطالب في 

البكالوریوس حسب الترتیب بالتقدیر والمجموع، ویتم على أساسھا استخراج الشھادات المؤقتة. 
اعتماد النتیجة من األستاذ الدكتور/ عمید واستخراج شھادات التخرج المؤقتة، وبیانات التقدیرات بعد 

الكلیة واألستاذ الدكتور/ رئیس الجامعة، وعمل اإلحصائیات والبیانات الخاصة بخریجي الكلیة.

رعایة الشباب

تقوم إدارة رعایة الشباب بالكلیة بإعداد البرامج واألنشطة المختلفة التي تساعد الطالب على استثمار 
م بالنفع والفائدة، مع تنمیة وصقل مواھبھم وإشباع ھوایاتھم في مختلف أنواع أوقاتھم بما یعود علیھ

النشاط. كما تتیح للمتفوقین منھم فرصة االشتراك في مسابقات وبطوالت دوري الجامعات وذلك من 



خالل لجان اتحاد طالب الكلیة، وكذلك األسر الجامعیة والجمعیة العلمیة تحت إشراف رواد من 
لتدریس وبمساعدة الجھاز الفني لرعایة الشباب بالكلیة. وتتكون لجان اتحاد الطالب من أعضاء ھیئة ا

: لجنة األسر ، اللجنة الریاضیة ، اللجنة الثقافیة ، اللجنة الفنیة ، لجنة الجوالة والخدمات العامة ، 
ذه اللجان.ولجنة النشاط االجتماعي والرحالت، ویعمل مجلس إتحاد الطالب على تنسیق العمل بین ھ

الخدمات الطالبیة :

صندوق التكافل االجتماعي :

ویقوم بتقدیم المعونات المادیة والعینیة للطالب فى صور مختلفة كتسدید الرسوم الدراسیة ورسوم 
اإلقامة بالمدن الجامعیة وشراء الكتب واستخراج كارنیھات المواصالت .... إلخ.

العالج الطبى :

بالجامعة.من خالل مستشفى الطلبة.1
یوجد بالكلیة عیادة طبیة یشرف علیھا طبیب امتیاز في –تقدم من خالل مستشفیات الجامعة .2

–أیام االمتحانات فقط، ویعمل بالعیادة ممرضة للحاالت المرضیة الخفیفة مثل (اإلغماء 
االستشارات واإلسعافات الطبیة البسیطة).–قیاس الضغط 

الكافیتریا :

یفة والمشروبات بأسعار مناسبة. تقدم الوجبات الخف



كلیة التربیة النوعیة ,جامعة القاھرة وانعن

شارع التحریر، الدقى، الجیزة.56العنوان: 



أھداف كلیة التربیة النوعیة ,جامعة القاھرة 

إعداد مربي وفنان ذو وعي بالتراث اإلنساني والقومي القدیم والمعاصر ..1
إعداد خریج ناشط متمرس علي القیادة التربویة والثقافیة واالجتماعیة ..2
إعداد خریج لدیة قدرة علي اإلنتاج الفني والتقني بما یخدم سوق العمل وتحقیق .3

تنموي واقتصادي . مردود
إعداد خریج ذو خبرة في تاریخ وجمالیات وتقنیات الفن الشعبي وتطبیقاتھ في .4

ثقافیا واقتصادیا –الحیاة المعاصرة 
إعداد خریج لدیة القدرة علي إدارة المشروعات الصغیرة واألعمال الفنیة .5

الجماعیة مع األسویاء وذوي االحتیاجات الخاصة . 
نان لمراحل التعلیم قبل الجامعي بمختلف مستویاتھ في مجاالت إعداد المربي والف.6

اإلعالم التربوي وغیر ذلك من مجاالت –التربیة الموسیقیة –التربیة الفنیة 
تتطلبھا حاجة الخدمة التعلیمیة في المجتمع . 

إعداد المتخصصین ورفع مستواھم في المجاالت المشار ألیھا والتي تتطلبھا .7
برامج التنمیة االجتماعیة .

إجراء البحوث العلمیة والمیدانیة في المجاالت والتخصصات المتعددة بالكلیة . .8
إبداء المشورة في مجاالت عمل الكلیة للھیئات المختلفة ، والتعاون مع الھیئات .9

لمیة والثقافیة المصریة والعربیة والدولیة في معالجة القضایا والمؤسسات الع
التخصصیة المشتركة . 

اإلسھام في تطویر وتحدیث الفكر والممارسة في مجاالت عمل الكلیة لخدمة .10
البیئة . 



كلیة التربیة النوعیة, جامعة القاهرة لنبذة تالریخیة

التالیة :

وتطویرھا على نحو مستمر بما ی

1992تخریج الكلیة للدفعة األولى من أبنائھا عام 

التربویة داخل مصر وخارجھا وكذلك فى مختلف المجاالت اإلعالمیة.

نشأة الكلیة:

109622/10/1988

88-1989

ب1998329

.1/10/1998لدقى إلى جامعة القاھرة اعتباراً من تاریخ انضمت كلیة التربیة النوعیة با

األقسام العلمیة بكلیة التربیة النوعیة:

تتكون كلیة التربیة النوعیة بجامعة القاھرة من األقسام العلمیة التالیة:

قسم التربیة الفنیة. )1

قسم التربیة الموسیقیة. )2

قسم اإلعالم التربوى. )3

.قسم العلوم التربویة والنفسیة)4

ة:ـة الفنیـم التربیـقس-1

–الفنیة والشعبیةاألشغال –النحت –الزخرفة –الخزف –التصمیم –التصویر –لتشمل: الرسم 

طباعة المنسوجات، وغیرھا.-النسجیات–أشغال المعادن –أشغال الخشب 

ة :ـة الموسیقیـم التربیـقس-2

والكمان واألكوردیون وغیرھا وكذلك الغناء واألناشید وقیادة الفرق الموسیقیة، وغیرھا.



––ومن بین المقررات التخصصیة بالقسم : اإلیقاع الحركى 

االرتجال، وغیرھا.–الھارمونى –تذوق الموسیقى العربیة والعالمیة –والسمع 

––

الكمان، وھناك اآلالت التربویة التى یقوم الطالب بدراسة –الناى، أما اآلالت الغربیة فھى الجیتار 

واحدة منھا كل عام دراسة إجباریة، ف

إلى ذلك فھو یدرس البیانو كآلة أساسیة طوال األربع سنوات.التعلیمیة ( المدرسة )، باإلضافة 

وى :ــــالم التربـم اإلعـقس-3

ور الكلیة فى خدمة المجتمع واالھتمام بقضایا البیئة.المجاالت التى تبرز د

–

––––

––––

اإلضاءة والدیكور المسرحى، وغیرھا.–المسرح التعلیمى –الدراما والنقد –والتلیفزیون 

م العلوم التربویة والنفسیة :ـقس-4

: ھذه المقررات إلى مجموعتین



–––تاریخ الفن وتذوقھ–ونظریاتھ

–-–طرق تدریس التربیة الفنیة

––الفئات الخاصةفنون–علم نفس التربیة الموسیقیة

.اللغة اإلنجلیزیة [ موسیقى]–التربیة المتحفیة–الموسیقى

و–

اریخ ––––العلوم النفسیة 



–––

––––

المیدانیة.



إدارة الكلیــــــة

ةــدة الكلیـــعمی

وكالء الكلیة:
أ.د/ 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب.

أ.د/
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث.

أ.د/
نمیة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وت.

رؤساء األقسام العلمیة:

المشرف على قسم اإلعالم التربويحسینأ.د/ جیھان یسري

رئیس قسم التربیة الموسیقیةأ

قسم التربیة الفنیةالقائم بأعمال رئیسد/ م.أ.

رئیس قسم العلوم التربویة والنفسیةالقائم بأعمالأ.م.د/ 

الجھاز اإلداري بالكلیة

الجھاز اإلداري بالكلیة:

أمینة الكلیة.

مدیر ورؤساء األقسام اإلداریة:

مدیر إدارة الشئون القانونیة.

مدیر مكتب عمید الكلیة.

مدیر إدارة رعایة الشباب.

مدیر إدارة المكتبة.

قسم شئون الطالب.

قسم شئون العاملین

قسم تكنولوجیا التعلیم.

قسم الدراسات العلیا.

قسم الشئون اإلداریة.



قسم الشئون المالیة.

قسم المشتریات والمخازن

قسم التربیـة العملیـة.



كلیة التربیة النوعیة, جامعة القاھرة رسالة 

2006/ 9/ 24بتاریخ 6والتي تم اعتمادھا في مجلس الكلیة رقم 
2006/ 10/ 10ومجلس الجامعة بتاریخ 

( اإلعداد اإلبداعي لمعلم مراحل التعلیم ما قبل الجامعي ، والممارس المتخصص في الفنون 
التربیة –التراثیة والمعاصرة في تفاعل خالق مع الذات واألخر في مجاالت ( التربیة الفنیة 

جاز التربیة المسرحیة ) مستندا إلي فكرة األداء الذي یعادل االن–اإلعالم التربوي –الموسیقیة 
لمواكبة التطورات المعرفیة والنقدیة لخدمة األھداف التربویة والفنیة والتنمویة ).



كلیة التربیة النوعیة, جامعة القاھرة رؤیة 

كما ھي ألي دولة معاصرة –أن السیاسات التعلیمیة ھي احد أضالع األمن القومي المصري 
وبالتالي فأن أھدافھا البد زان تراعي متطلبات تربویة وفنیة وتنمویة فیما یتعلق بخریجھا . 

ة النوعیة علي قیادة مجتمعة وتطویره ، بحیث ویتمثل البعد التربوي في إعداد خریج كلیة التربی
ال یعود مطبقا لمعاییر جامدة أو حتى محددة ، فمفاھیم التربیة یجب أن تكرس لإلبداع والتفرد 
واالبتكار ، ومن ھنا یرتبط البعد التربوي بأبعاد ھي ثقافیة بالدرجة األولي ، بما یعني دراسة 

ح الكامل علي المنجز العلمي ، والتحلي بنظرة نقدیة وفھم تراثنا اإلنساني بنفس درجة االنفتا
لكلیھما معا بما یضمن عالقة جدلیة بین الذات واألخر ویبعث علي التطور الخالق والمستمر .
أما البعد الفني لخریج كلیة التربیة النوعیة فیتلخص في اإلعداد اإلبداعي لھ وھو ما یعني أن  

لمواد التربویة عداد في الفنون وبما یضمن توظیف اتعادل  كفاءتھ كفاءة المتخصص في اإل
إلثراء المواد الفنیة . و ننصص ھنا علي ضرورة  التركیز علي عملیات األداء والجانب التقني 
بما یخدم سوق العمل ویكون لھ مردودة التنموي واالقتصادي ، ذلك إن امتالك الطالب لحرفة 

علي رفع المستوي وألبعاد ھذه الحرفة فیھ إثراء للعملیة الفنیة وللجانب االقتصادي بما یساعد 
المادي للخریج وھو األمر الذي ال یتأتي إال من خالل وعي الطالب القتصادیات المنتج الفني 

الذي یتدرب علیة داخل الكلیة ، وھو ما یقودنا في نفس الوقت إلي البعد التنموي بالنسبة لطالب 
رف وأنشطة تصب في كلیة التربیة النوعیة التي تتحول في ھذه الحالة إلي حضانة لمؤسسین لح

خانة االقتصاد بالدرجة األولي فعلي سبیل المثال ال الحصر یمكن إنشاء شعبة في قسم التربیة 
الموسیقیة الشعبیة إلنتاج اآلالت الموسیقیة الشعبیة بما یتضمن الحفاظ علي تراثنا وتسویقھ في آن 

واحدة . 

تحدیث الرؤیة 

صص في الفنون البصریة والموسیقیة واإلعالم اإلعداد لمعلم مبدع وممارس ومبتكر متخ
التربوي ، وقادر علي المنافسة العالمیة سواء في المجال التعلیمي أو البحثي أو الفني .



كلیة التربیة النوعیة, جامعة القاھرةكلمة

عمیدة الكلیة-ة األستاذة الدكتورة/ منى المرزوقي كلم

أبنائي وبناتي الطالب ....

یطیب لي أن أحییكم وأن أرحب بكم أعضاًء في أسرة ھذه الكلیة التي نشرف جمیعاً باالنتماء 
إلیھا.

الفخر واالعتزاز أن یتزامن استقبالنا لھذا العام مع احتفاالت جامعتنا العریقة وأنھ لمن دواعي 
بعیدھا المئوي. وأنتھز ھذه الفرصة ألھنئكم جمیعاً بھذا العید وبمعایشتكم لفعالیاتھ ، كما أھنئكم 
بشرف االنتساب إلى ھذا الصرح الشامخ والعمالق الذي یمثل عالمة مضیئة في تاریخ الوطن.

ھا األبناء األعزاء....أی

نعلم جمیعاً أن عالمنا الیوم تجتاحھ ثورة علمیة وتكنولوجیة ھائلة أدت إلى تسابق الدول في 
اكتساب المھارات والمعارف المستحدثة حتى تستطیع مواكبة التطورات السریعة والمتالحقة في 

ة ونسعى جاھدین للتوافق مع متغیرات العصر مختلف المجاالت. ونحن بدورنا نعى ھذه الحقیق
من خالل التطویر المستمر لخطط وبرامج إعدادكم لمواجھة كافة التحدیات. وبكم بعون هللا سوف 

نحقق طموحاتنا الھادفة نحو الدفع بخریجین على مستوى عالي من الكفاءة العلمیة ، مسلحین 
ع الحیاة على أرض مصرنا الحبیبة.بالمھارات النوعیة الالزمة القتحام سوق العمل وصن

واستمرار لمسیرة كلیتكم الواعدة یطیب لي أن أقدم لكم ھذا الدلیل الذي یلخص نشأة الكلیة 
ورسالتھا وأھدافھا ، وما تتضمنھ من أقسام علمیة وإداریة تتظافر جھودھا من أجلكم. كما 

لیة في مختلف التخصصات على یستعرض الدلیل البرامج والخطط الدراسیة التي تقدمھا الك
مستوى مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا ، وما توفره لكم من أنشطة وخدمات تسھم في 

إثراء حیاتكم الجامعیة.  

أسأل هللا التوفیق للجمیع،



مع أطیب األمنیات بعام جامعي سعید وكل عام وأنت بخیر ،
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