
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 مايسة على زيدان  اسم العضو بالعربية

 استاذ الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى القسم

 اإلعالم التربوى التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 م7/3/1999 تاريخ التعيين

   maysa.soliman@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 العلميةالمؤهالت 
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

   جامعة طنطا  –مسرح مدرسى  1996 البكالوريوس 1

 ____ اكاديمية الفنون  –النقد االدبى  2002 ماجستير 2

 ____ أكاديمية الفنون  –مسرح  2008 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم الوظيفة تاريخ شغل الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  7/3/1999 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 5/4/2003 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 24/2/2009 مدرس 3

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 30/6/2015 أستاذ مساعد 4

 طنطا/ التربية النوعيةجامعة  31/5/2021 استاذ 

 

  

mailto:%20maysa.soliman@sed.tanta.edu.eg
mailto:%20maysa.soliman@sed.tanta.edu.eg


 

 عزة حسن الملط اسم العضو بالعربية

 استاذ مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى القسم

 اإلعالم التربوى التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 4/5/1997 تاريخ التعيين

   azza.elmalt@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 ____ جامعة األسكندرية 1987 الليسانس 1

 ____ جامعة األسكندرية 1995 ماجستير 2

 ____ جامعة األسكندرية 2002 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الوظيفيةالدرجة  م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  1997 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2002 مدرس 3

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2016 أستاذ مساعد 4

 

  



 

 شرين جالل محمد الطنطاوى اسم العضو بالعربية

 استاذ مساعد الوظيفية الحاليةالدرجة 

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 1978 تاريخ التعيين

    shyreen.tantawi@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 ____ جامعة طنطا 1999 البكالوريوس 1

 ____ اكاديمية الفنون 2005 ماجستير 2

 ____ اكاديمية الفنون 2009 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2000 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2005 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2009 مدرس 3

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2019 أستاذ مساعد 4

 

  

mailto:%20 shyreen.tantawi@sed.tanta.edu.eg
mailto:%20 shyreen.tantawi@sed.tanta.edu.eg


 

 لبلبة فتحى خليفة السيد  اسم العضو بالعربية

 أستاذ مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 1999 تاريخ التعيين

 lebleba.elsayed@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 العلميةالمؤهالت 
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 ____ جامعة طنطا 1997 البكالوريوس 1

 ____ اكاديمية الفنون 2004 ماجستير 2

 ____ اكاديمية الفنون 2009 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 1999 معيد 1

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2004 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2009 مدرس 3

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2019 أستاذ مساعد 4

 

  



 

 هالة فوزى عبد الخالق خليل اسم العضو بالعربية

 استاذ مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 1999 تاريخ التعيين

  hala.abdelkhalek@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم الحصول عليه تاريخ المؤهل م

  جامعة طنطا/ التربية النوعية 1998 البكالوريوس 1

  اكاديمية الفنون 2007 ماجستير 2

   اكاديمية الفنون 2009 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 طنطا / كلية التربية النوعيةجامعة  1999 معيد 1

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2007 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2009 مدرس 3

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2019 أستاذ مساعد 4

 

  



 

 أمانى جميل على العطار اسم العضو بالعربية

 استاذ مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2004 تاريخ التعيين

 amany.elatar@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير /الكلية/القسمالجامعة  تاريخ الحصول عليه المؤهل م

  جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2003 البكالوريوس 1

  جامعة المنصورة 2012 ماجستير 2

  جامعة المنوفية 2015 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 النوعية جامعة طنطا / كلية التربية 2004 معيد 1

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2012 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2016 مدرس 3

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2021 أستاذ مساعد 4

 

  



 

 عادل أمين أمين شداد اسم العضو بالعربية

 مدرس الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بأجازة خاصة  الحالية الحالة الوظيفية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2001 تاريخ التعيين

  adel.shadad@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 ____ جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 1999 البكالوريوس 1

 ____ اكاديمية الفنون 2006 ماجستير 2

 ____ اكاديمية الفنون 2010 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 /القسمالجامعة /الكلية  تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2001 معيد 1

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2006 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2010 مدرس 3

 

  

mailto:adel.shadad@sed.tanta.edu.eg
mailto:adel.shadad@sed.tanta.edu.eg


 

 محمد محمود محمد الفرت اسم العضو بالعربية

 مدرس الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحاليةالحالة الوظيفية 

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2002 تاريخ التعيين

  . mohamed.elfart@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 ____ جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2001 البكالوريوس 1

  جامعة المنصورة 2009 ماجستير 2

  جامعة المنصورة 2013 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2002 معيد 1

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2009 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا / كلية التربية النوعية 2013 مدرس 3

 

  

mailto:.%20mohamed.elfart@sed.tanta.edu.eg
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 فايزة أحمد أحمد مسعود اسم العضو بالعربية

 مدرس  الدرجة الوظيفية الحالية

 بالعملقائم  الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2005 تاريخ التعيين

  fayza.masoud@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني

 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

  طنطا/ التربية النوعيةجامعة  2004 البكالوريوس 1

  جامعة المنصورة 2013 ماجستير 2

  جامعة المنصورة 2019 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2005 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2013 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2019 مدرس 3

 

  



 

 سالى جمال مصطفى فيشا اسم العضو بالعربية

 مدرس الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2008 تاريخ التعيين

 sally.fesha@sed.tanta.edu.eg االلكتروني البريد
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 امتياز )مرتبه الشرف( جامعة طنطا/ التربية النوعية 2007 البكالوريوس 1

 امتياز )مرتبه الشرف( أكاديمية الفنون 2015 ماجستير 2

 امتياز )مرتبه الشرف( جامعة طنطا/ التربية النوعية 2020 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2008 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2016 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2020 مدرس 3

 

  



 

 محمد عالء عبدهللا الخطيب اسم العضو بالعربية

 مدرس الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2013 تاريخ التعيين

 mohamed_elkhateeb@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

 _____ جامعة طنطا/ التربية النوعية 2012 البكالوريوس 1

 _____ جامعة عين شمس 2017 ماجستير 2

    جامعة طنطا/ التربية النوعية 2021 دكتوراه 3
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2013 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2017 مدرس مساعد 2

 جامعة طنطا/ التربية النوعية 2021 مدرس 3

 

  



 

 صفاء مصطفى حجازى حجازى   اسم العضو بالعربية

 مدرس مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2003 تاريخ التعيين

 safaa.hegazy@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم الحصول عليهتاريخ  المؤهل م

 _____ جامعة طنطا/ التربية النوعية  2002 البكالوريوس 1

   جامعة المنوفية 2016 ماجستير 2
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2003 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2016 مساعد مدرس 2

 

  



 

 رشا أحمد عبد الرحيم دياب  اسم العضو بالعربية

 مدرس مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل  الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2006 التعيينتاريخ 

 rasha.diab@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

  جامعة طنطا/ التربية النوعية  2006 البكالوريوس 1

  أكاديمية الفنون 11/07/2012 ماجستير 2

3 
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الوظيفيةالدرجة  م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2006 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2018 مدرس مساعد 2

 

  



 

 نادية مصطفى محمود الفراش  اسم العضو بالعربية

 مدرس الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل  الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2010 تاريخ التعيين

 nadia.mahmoud@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

   جامعة طنطا/ التربية النوعية  2009 البكالوريوس 1

 ____ جامعة المنوفية  2018 ماجستير 2
 

 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2010 معيد 1

 جامعة طنطا/ التربية النوعية  2018 مدرس مساعد 2

 

 

  



 

 أحالم محمود أحمد جاد  بالعربيةاسم العضو 

 مدرس مساعد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل  الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2011 تاريخ التعيين

 ahlam_gad@sed.tanta.edu.eg 

 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

  جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2010 البكالوريوس 1

  جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2019 ماجستير 2
 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 طنطا/ كلية التربية النوعيةجامعة  2011 معيد 1

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2019 مدرس مساعد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريد االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 منه هللا محمود الشيشينى اسم العضو بالعربية

 مدرس مساعد  الدرجة الوظيفية الحالية

 قائم بالعمل  الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2015 تاريخ التعيين

 mennamohamed@sed.tanta,edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

  التربية النوعيةجامعة طنطا/ كلية  2013 البكالوريوس 1

  جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2020 ماجستير 2

 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2015 معيد 1

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2020 مدرس مساعد 2

 

  



 

 سوسن مصطفى جمعة محمود العضو بالعربيةاسم 

 معيد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائمة بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2017 تاريخ التعيين

  sawsan.mostafa@sed.tanta.edu.eg البريد االلكتروني
 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

   جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2016 البكالوريوس 1

 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2017 معيد 1

 

 

  

  



 

 حنان طالل محمد لملوم  اسم العضو بالعربية

 معيد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائمة بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2018 تاريخ التعيين

 hanan.talal@sed.tanta.edu.eg  

 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

   جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2018 البكالوريوس 1

 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2018 معيد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 هند هاشم السيد السقا  اسم العضو بالعربية

 معيد الدرجة الوظيفية الحالية

 قائمة بالعمل الحالة الوظيفية الحالية

 اإلعالم التربوى  القسم

 اإلعالم التربوى  التخصص العام

 مسرح التخصص الدقيق

 2021 تاريخ التعيين

 hend_hashem@sed.tanta.edu.eg  

 

 المؤهالت العلمية
 التقدير الجامعة /الكلية/القسم تاريخ الحصول عليه المؤهل م

   جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية  2020 البكالوريوس 1

 

 التدرج الوظيفي
 الجامعة /الكلية /القسم تاريخ شغل الوظيفة الدرجة الوظيفية م

 جامعة طنطا/ كلية التربية النوعية 2021 معيد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

بيان بالنصاب القانوني الخاص بكل درجة علمية )ساعات تدريس / انشطة طالبية(       
. 

و يوضح الجدول التالي اجمالي عدد الساعات التدريسية حسب الخطة الدراسية لكل فصل  -
  -مقرر تربوي وثقافي ( : 27مقرر تخصص +38دراسي لجميع المقررات )

 

 تطبيقي ( -مجموع الساعات ) نظري  الفصل الثاني  الفصل األول  الفرقة 
 المجموع تطبيقي نظري  تطبيقي نظري  تطبيقي  نظري 

الفرقة 
 االولى

26 - 22 4 48 4 52 

 57 9 48 4 25 5 23الفرقة 

 
تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى 
األقسام العلمية وعلى مستوى المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكفاءة والمشاركة في 

 األنشطة الطالبية وريادة األعمال وغيرها .  
ساعات يوميا ،  8ونة بما ال يزيد عن يحدد نصاب العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا

حيث يقوم القسم بوضع جدول خاص بكل عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة يحتوى على 
عدد الساعات الزائدة لكل عضو تشمل األنشطة الطالبية ، والساعات المكتبية ،.... الخ بما ال 

ختيار أعضاء هيئة يزيد عن النصاب القانوني الخاص بكل درجة علمية .) مرفق معايير ا

 ( .4/1/1/10أعضاء التدريس والهيئة المعاونة عند توزيع االعباء الدراسية مرفق رقم )

الدرجة العلمية /  -
 الوظيفية

 معيد - مدرس مساعد - مدرس - استاذ مساعد - استاذ -

نصاب ساعات  -
 التدريس/أسبوع

- 8 - 10 - 12 - 14 - 16 

 



 

 الثانية 
الفرقة 
 الثالثة 

15 13 12 18 27 31 58 

الفرقة 
 الرابعة

16 16 8 20 24 36 60 

 227 80  46 67 34 80 المجموع 
اجمالي عدد الساعات التدريسية حسب الخطة الدراسية لكل فصل دراسي لجميع المقررات 

 مقرر تربوي وثقافي ( 27مقرر تخصص +  38مقرر  ) 65والتي تشمل 

مقرر 38والجدول التالي يوضح اجمالي عدد الساعات التدريسية لمقررات التخصص فقط ) -
: )- 

 -الساعات ) نظري  مجموع الفصل الثاني الفصل األول  الفرقة 
 تطبيقي (

 المجموع تطبيقي نظري  تطبيقي نظري  تطبيقي  نظري 
 28 4 24 4 8 - 16 الفرقة االولى

 36 8 28 4 16 4 12 الفرقة الثانية 
 50 30 20 18 8 12 12 الفرقة الثالثة 
 50 34 16 20 6 14 10 الفرقة الرابعة

 164 76 88 46 38 30 50 المجموع 
 مقرر (38عدد الساعات التدريسية لمقررات التخصص فقط ) اجمالي

يتضح من الجدول السابق ان متوسط عبء عضو هيئة التدريس بالقسم خالل الفصل  -
 ساعات  10الدراسى االول  

ساعات 10.5ومتوسط عبء عضو هيئة التدريس بالقسم خالل الفصل الدراسى الثانى  -
 تقريبا.

الجمهورية ، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ، بدًءا من تنفيًذا لقرار السيد رئيس  -
مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجه د. خالد  15األحد 

عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السادة رؤساء الجامعات الحكومية 
 Onlineة التعليم عن ُبعد )والخاصة واألهلية واألجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خط



 

learning التي تم مناقشتها وإقرارها ، لتيسير تقديم المحاضرات للطالب بكافة الجامعات )
 م .2020/ 3/ 15والمعاهد بنظام التعليم عن ُبعد، بدًءا من

كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات؛ لتمكينهم من 
مواقع اإللكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل االجتماعي في تقديماستخدام ال  

تحدد المؤسسة متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى 
األقسام العلمية وعلى مستوى المؤسسة بما يتيح لهم أداء كافة المهام بكفاءة والمشاركة في 

 األعمال وغيرها .   األنشطة الطالبية وريادة
ساعات يوميا ،  8يحدد نصاب العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما ال يزيد عن 

حيث يقوم القسم بوضع جدول خاص بكل عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة يحتوى على 
خ بما ال عدد الساعات الزائدة لكل عضو تشمل األنشطة الطالبية ، والساعات المكتبية ،.... ال

يزيد عن النصاب القانوني الخاص بكل درجة علمية .) مرفق معايير اختيار أعضاء هيئة 

 ( .4/1/1/10أعضاء التدريس والهيئة المعاونة عند توزيع االعباء الدراسية مرفق رقم )
 

الدرجة العلمية /  -
 الوظيفية

 معيد - مدرس مساعد - مدرس - استاذ مساعد - استاذ -

نصاب ساعات  -
 التدريس/أسبوع

- 8 - 10 - 12 - 14 - 16 

بيان بالنصاب القانوني الخاص بكل درجة علمية )ساعات تدريس / انشطة طالبية(       
. 

و يوضح الجدول التالي اجمالي عدد الساعات التدريسية حسب الخطة الدراسية لكل فصل  -
  -مقرر تربوي وثقافي ( : 27مقرر تخصص +38دراسي لجميع المقررات )

 

 تطبيقي ( -مجموع الساعات ) نظري  الفصل الثاني  الفصل األول  الفرقة 
 المجموع تطبيقي نظري  تطبيقي نظري  تطبيقي  نظري 

الفرقة 
 االولى

26 - 22 4 48 4 52 



 

الفرقة 
 الثالثة 

15 13 12 18 27 31 58 

الفرقة 
 الرابعة

16 16 8 20 24 36 60 

 227 80  46 67 34 80 المجموع 
اجمالي عدد الساعات التدريسية حسب الخطة الدراسية لكل فصل دراسي لجميع المقررات 

 مقرر تربوي وثقافي ( 27مقرر تخصص +  38مقرر  ) 65والتي تشمل 

مقرر 38والجدول التالي يوضح اجمالي عدد الساعات التدريسية لمقررات التخصص فقط ) -
: )- 

 -مجموع الساعات ) نظري  الفصل الثاني الفصل األول  الفرقة 
 تطبيقي (

 المجموع تطبيقي نظري  تطبيقي نظري  تطبيقي  نظري 
 28 4 24 4 8 - 16 الفرقة االولى

 36 8 28 4 16 4 12 الفرقة الثانية 
 50 30 20 18 8 12 12 الفرقة الثالثة 
 50 34 16 20 6 14 10 الفرقة الرابعة

 164 76 88 46 38 30 50 المجموع 
 مقرر (38اجمالي عدد الساعات التدريسية لمقررات التخصص فقط )

يتضح من الجدول السابق ان متوسط عبء عضو هيئة التدريس بالقسم خالل الفصل  -
 ساعات  10الدراسى االول  

ساعات 10.5ومتوسط عبء عضو هيئة التدريس بالقسم خالل الفصل الدراسى الثانى  -
 تقريبا.

لقرار السيد رئيس الجمهورية ، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات ، بدًءا من تنفيًذا  -
مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وجه د. خالد  15األحد 

عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السادة رؤساء الجامعات الحكومية 
 Onlineهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن ُبعد )والخاصة واألهلية واألجنبية والمعا

learning التي تم مناقشتها وإقرارها ، لتيسير تقديم المحاضرات للطالب بكافة الجامعات )
 م .2020/ 3/ 15والمعاهد بنظام التعليم عن ُبعد، بدًءا من



 

لتمكينهم من كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات؛  -
استخدام المواقع اإللكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل االجتماعي في تقديم 

-المحاضرات للطالب. رابط الخبر على موقع الكلية :
-a892-4263-3cf0-nta.edu.eg/News_Details.aspx?new_id=b175dae4https://spe.ta

7ef021e21219 
م ومع فرض حظر التجول 2019/2020م لنهاية العام الدراسي  15/3/2020من تاريخ  -

نتيجة النتشار جائحة كورونا تم تحويل المحاضرات لنظام " االون الين " من خالل مجموعة 
تم تفعيل نظام التعليم عن بعد وذلك من   ( .(.… ,zoom , classroomمن البرامج مثل 

 خالل الرابط التالي 
-af80-42b9-07fd-https://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=fd3805d1

ddbf0f43dee6 
ونظرا إلستمرار جائحة كورونا تم إعتماد نظام التعليم  2020/2021وخالل العام الدراسي  -

 الهجين.
م  ولكن 2/12/2020بتاريخ  5633تم اعتماد نظام "الساعات المعتمدة "بالقرار الوزاري رقم  -

 لم يتم العمل به حتى االن.
 

  

https://spe.tanta.edu.eg/News_Details.aspx?new_id=b175dae4-3cf0-4263-a892-7ef021e21219
https://spe.tanta.edu.eg/News_Details.aspx?new_id=b175dae4-3cf0-4263-a892-7ef021e21219
https://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=fd3805d1-07fd-42b9-af80-bf0f43dee6dd
https://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=fd3805d1-07fd-42b9-af80-bf0f43dee6dd


 

  



 

 

 

 

بيان بالدورات التدريبية التي تمت تحت إشراف مركز ضمان الجودة وقام 

 هيئة التدريس بكلية التربية النوعيةبحضورها السادة أعضاء 

 2019أوالً : عام 

ورشة : إعداد بنوك األسئلة والتصحيح اإللكتروني            التاريخ : 

14/3/2019 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 30/11/2019التاريخ :                               ورشة : توصيف البرامج والمقررات

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 نظام الساعات المعتمدةورشة : 
 3/10/2019  -  1/10/2019التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 
  



 

 2020ثانيًا : عام 

 استخدام التكنولوجيا في التدريسورشة : 
 27/1/2020 - 26/1/2020التاريخ : 

 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 
 العرض الفعالورشة : 

 3/2/2020 - 1/2/2020التاريخ : 
 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 
 إدارة االزمات والكوارثورشة : 

 17/5/2020 -11/5/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 العرض الفعالورشة : 
 15/10/2020 - 14/10/2020التاريخ : 

 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 إدارة الفريق البحثيورشة : 
 20/10/2020 -19/10/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 

  



 

 التخطيط االستراتيجيورشة : 
 20/10/2020 -19/10/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفةورشة : 
 2/2/2021 -21/10/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 
 معايير الجودة في العملية التدريسيةورشة : 

 8/11/2020 -7/11/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 النشر العلمي الدوليورشة : 
 10/11/2020  -9/11/2020التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 

  



 

 2021ثالثًا : عام 

 ورشة : نظام الساعات المعتمدة
 2/2/2021  -1/2/2021التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 د. محمد عالء عبدهللا الخطيب

 ورشة : معايير الجودة في العملية التدريسية
 2/5/2021   -1/5/2021التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 
 اخالقيات البحث العلميورشة : 

 4/5/2021   -3/5/2021التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

 
 ورشة : إدارة االزمات والكوارث

 9/5/2021 - 8/5/2021التاريخ : 

 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ا.د/ مايسة علي زيدان 1

 ا.م.د/ أماني جميل العطار 2

/  8/  25تاريخ                                 ورشة : ادارة األزمات                             

2021  

 م اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 1 د.  هالة فوزى عبد الخالق 

  2021/  8/  28  -  2021 8/  23ورشة : تقرير البرامج والمقررات               تاريخ : 

 م اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 1 د.  هالة فوزى عبد الخالق 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      



 

 آلية التحفيز ألعضاء هيئة التدريس والهيلة المعاونة

 

الهيئة المعاونة ذوي األداء المتميز تكافئ الكلية اعضاء هيئة التدريس واعضاء 

 وتوفر لهم ما ييسر لهم استمراريتهم في هذا التميز على سبيل المثال:

ً وفقا للوائح والقوانين الجامعية بواقع ؟  أولوية حضور المؤتمرات العلمية مجانا

 مؤتمر محلي كل سنة ومؤتمر دولي كل ثالث سنوات.

 

 ل العلميةتوفير الدعم المادي لألبحاث والرسائ

 .أولوية الترشح للبعثات والمهمات العلمية 

 .أولوية عضوية اللجان ذات العائد المادي 

 .تقييم الكلية لنشاط العضو عند تقدمه للترقي للدرجات األعلى 

 .الدعم المعنوي بالتكريم وتقديم شهادات التقدير 

 

معايير تطبيق آليات ووسائل تحفيز اعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

  يتم تطبيق ألية التحفيز على اعضاء هيئة التدريس الذين أدوا األدوار

 التالية:

 المشاركة في أنشطة القسم العلمي والكلية 

 اتمام كل ما يكلف به العضو من مهام وظيفية 

 المشاركة في اعمال الجودة 

 .المشاركة في المشروعات البحثية 
 

 



 

سلطتها على قانون تنظيم الجامعات بند التأديب مادة  يعتمد البرنامج والمؤسسة في إطار      
نظرا العزل من الوظيفة، ولكن  -اللوم -، والذي تندرج فيه العقوبات من لفت النظر105-112

 القانون: ما ال يخالفاآلتية ب علي اآللية الحتياجات التطوير يتم االعتماد

عند وجود جوانب ضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجهيهم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية  -
في لقاء ودي غير رسمي يليه لقاء رسمي من خالل خطاب مكتوب يوجه إليه، يلية حرمان 

 عضو هيئة تدريس هذا المقرر أن استمر ضعف التقويم دون تحسن.
عضو هيئة تدريس أو عضو معاون يتم التحقيق في  في حالة وجود شكوى مقدمة في حق أى -

صحة هذه الشكوى وجديتها من قبل رئيس القسم ويتم إتخاذ الألرم لرد الحقوق إلى أصحابها 
 بالطرق الودية ثم القانونية إذا لزم األمر، وبالفعل تم تطبيق هذا النظام في أثر من حالة

 

 

  

 :البرنامج في والمحاسبة المساءلة نظم لتفعيل توجد آليات



 

 

  



 

 معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج

 األكاديمي :  التخصص .1

  يتماشى مع عدد ساعات االلتزام بالمحتوي العلمي المقرر بما

 التدريس.

 . ان يدرس عضو هيئة التدريس المادة المتخصص فيها للطالب 

2. الكفاءة العلمية 

 .ان يكرن لديه خبرة في تدريس المقرر مدة عامين على األقل 

 .التفاعل مع الطالب ذا العالقة بالمقرر الذى يقرم بتدريسه 

  التعليمي.ان يكون لديه الكفاءة في قيادة الموقف 

 التمكن من مهارات التدريس .3

  قدرة عضو هيئة التدريس على توصيف مقرراته قبل بده العام

 الدراسي .

  يقدم عضو هيئة التدريس تقريرا في نهاية الفصل الدراسي يستعرض

فيه رؤيته الخاصة بالنسبة للمقرر من حيث المحتوى وطريقه 

نظريه تخدم التدريس وما يمكن ان يضيفه من أفكار عمليه ار 

 تدريس المقرر مستقبال.

 .اجادة التدريس بالطرق الحديثة واستخدام الوسائط اإللكترونية 

 مهارات التواصل .4

  يجب ان يوم عضو هيئة التدريس بتخصيص ساعات مكتبية للطالب

 للرد على استفساراتهم

  ان يكون عضو هيئة التدريس عضو في مجتمع التعلم ويستخدم

 مجتمع لصالح الطالب.إمكانيات الجامعة وال



 

 

جودة األداء العام المتوقع من عضو هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 واجبات أعضاء هيئة التدريس:

 يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات األتية:

األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك  .1

 ما هر مخل بشرف المهنة.واألداب العامة؛ وأن يترفع عن كل 

متابعة ما يستجد في مجال تخصصه؛ وان يسهم من خالل نشاطه  .2

 العلمي في تطور تخصصه.

أن ينقل لطالبه احدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ويثير  .3

 فهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.

س أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وغيره من المجال .4

واللجان التي يكون عضواً فبها على مستوى القسم والكلية والجامعة، 

كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة 

 المجتمع.

أن يتفرغ لعمله في الجامعة؛ وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال  .5

 بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح.

  



 

  



 

 المشاريع الطالبية

 

 مسرحية تعليمية عن التنمية المستدامة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسرحية مازل البحث جارى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

بوحدة سوق  التدرب على قصيدة "مصر يا امه يا بهيه"
 العمل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 بوحدة سوق العمل التدرب على قصيدة "الكلمة" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

بوحدة  التدرب على قصيدة "البكاء بين يدى زرقاء اليمامه"

   سوق العمل

 

 

  



 

 

 بوحدة سوق العمل بروفات مسرحية "العرايس"
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 سوق العمل العرض النهائى للوحدة
 

 


