
 

  

  

 

 

  

   

 

 أ.د/ عادل رسمي أحمد علي
عميد كلية التربيــة

كلمة عميد الكلية
،أعزائى الزوار

 إن كلية التربية بجامعة أسيوط  هي واحدة من الكليات الرائدة في 
 مجال التربية والتعليم، وتتمثل رؤيها في السعي إلى الريادة في ترقية
 المعرفة التربوية وتطبيقاتها لخدمة المجتمع، ونظم التعليم؛ ومن ثم
 فإنها تعمل على تطوير التعليم على كافة مستوياته بما يحقق تنمية

 بشرية مجتمعية شاملة ومستدامة للمجتمع المصري وتجعله في
 .تواصل دائم مع العالم العربي وا¡جنبي

 كما أننا نسعى إلى بناء التصورات، واتخاذ ا¤جراءات لتكوين الكوادر
 التربوية وتطوير التعليم على كافة المستويات، بالتعاون مع كليات

 الجامعة ووزارة التربية والتعليم والمدارس العامة والخاصة، والوزارات
.المعنية ا¡خرى بالتربية كالثقافة وا¤عالم والشباب وغيرها

 تأنشأت وزارة التربية والتعليم كليتين في عام 1957؛ إحداهما
 للمعلمين الذكور في أسيوط، وا¡خرى للمعلمات في المنيا من أجل

.إعداد معلمين في العلوم، والرياضيات، واللغة ا¤نجليزية، والفرنسية
 تبعت الكليتان وزارة التعليم العالي منذ عام 1961حتى عام 1966، ثم

 انضموا إلى جامعة أسيوط تحت أسم كلية المعلمين وفقµ للقرار
 الجمهوري رقم 3123 الصادر في أغسطس 1966، ثم قرر المجلس ا¡على

 للجامعات، عام ،1970 تغيير اسم كلية المعلمين في جامعة أسيوط إلى
 "كلية التربية". كانت الكلية تقع في شارع الجمهورية (كلية الخدمة

نبذة تاريخية عن الكلية

 االجتماعية ا¹ن)، ثم انتقلت إلى مقرها الجديد في جامعة أسيوط منذ
 عام 1992. ومؤخر«، توسعت الكلية في إنشاء فروع جديدة، وقاعات

 محاضرات، ومعامل في الكلية من خالل مشروع تطوير كليات التربية
 .والتعليم

.

مرحًبا بكم في كلية التربية
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أهال وسهال بك في كلية التربية
 في البداية كانت كلية التربية تقع في شارع الجمهورية.

 وشهد عام 1960/ 1961أول دفعة بالكلية. ثم انتقلت إلى مقرها
 الجديد في جامعة أسيوط، عام 1992. أنشأت فروع جديدة،

 وقاعات محاضرات، ومختبرات. إن كلية التربية هي مؤسسة
 تعليمية مجهزة بأحدث تكنولوجيا واالتجاهات الحديثة في

 التدريس والتعلم. تسعى  هذه الكلية ¤عداد الطالب ليكونوا
.مدرسين مبدعين مؤهلين للتنافس في سوق العمل

هل تعلم أن؟

 تضمن كلية التربية ريادتها في العالم العربي من خالل 
تقديم أنواع مختلفة من التعليم

 بلغ عدد الخريجين في العام الدراسي ا¡ول (١٩٦١/١٩٦٠) ٦ 
طالب، بينما بلغ عدد الخريجين عام (٢٠١٧) ١٠٥٧ خريًجا

 عندما افتتحت الكلية ¡ول مرة، تضمنت ثالثة فروع فقط. 
.ولكنها تضم ا¹ن أربعة عشر فرًعا

edu@fci.au.edu.eg

www.aun.edu.eg/faculty_education

 للتواصل معنا
فاكس: 088-2080716
هاتف: 088-2080243

كلية التربية
صحيفـــة الحقائــــق
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قسم المناهج وطرق التدريس 
البريد ا¤لكتروني ا¡كاديمي

يهدف قسم المناهج والتدريس إلى الوصول
 إلى الريادة بين ا¡قسام المناظرة فيما يتعلق بعمليات 

 التدريس، والتعلم، والبحث العلمي وتطبيقاته
 التكنولوجية وخدمة المؤسسات التعليمية

 علىالمستويين المحلي وا¤قليمي

قسم أصول التربية 
البريد ا¤لكتروني ا¡كاديمي

 إن هدف القسم التربوي هو تحقيق القيادة والتميز محلًيا
 وإقليمًيا. با¤ضافة إلى تزويد المعلمين بالمعرفة

 والمهارات والسلوك االازمين للمساهمة بشكل فعال في
بناء المجتمع

قسم علم النفس
           البريد ا¤لكتروني ا¡كاديمي

 إن قسم علم النفس هو قسم أكاديمي متميز يطمح إلى
 تزويد الطالب بجميع مصادرالمعرفة بأشكالها المختلفة

 التي من شأنها تطوير مهارات التعلم والتعليم والبحث
 العلمي. با¤ضافة إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على

 المنافسة وتحقيق التميزعلى المستوى الجامعي. يطمح
 القسم إلى منح طالبه القدرة على مواجهة التحديات

 الحالية والمستقبلية

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 edu_head_psy@aun.edu.eg

edu_head_funed@aun.edu.eg

edu_head_ctm@aun.edu.eg

 تعرف على ما تقدمه كلية التربية خالل يوم جامعة أسيوط المفتوح أو
 اتصل بالكلية لترتيب الزيارة. يختلف القبول في المرحلة الجامعية

 اعتماًدا على ما إذا كنت طالًبا في المدرسة الثانوية أو إذا كنت تريد
.االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة أسيوط

 نعلم أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعة أمر مهم. فكمية العمل ،
 والمواد الدراسية، والمفاهيم التعليمية كلها أكبر مما شهده الطالب

 .في المدرسة
 لكن من واقع خبرتنا، يستطيع العديد من طالب السنة ا¡ولى التغلب
 على االنتقال الصعب من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من خالل تلقي

 عبء تعليمي مخفض في عامهم ا¡ول، والتقسيم الصحيح للمنهج
 على مدى أربع سنوات. قم بزيارة كلية التربية على موقع جامعة أسيوط

 .ا¤لكتروني لمعرفة المزيد عن القبول


