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 ؟ من نحن

  (وحدًة ذات طابع خاص) أكتوبر 6جامعة  –بكلية التربية مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر ،
رشادية ، وتدريب عةتاب ية لكلية التربية، كياًنا أكاديمًيا، تربوًيا، علمًيا يقوم بتقديم خدمات تعليمية ، وا 

، والتقنية، والمجتمعية ، تتوافق مع التربوية، والبحثية ، والنفسية ،واللغوية: متميزة فى المجاالت
أكتوبر ، يدير المركز مجلس إدارة مكون  6، التى تتبناها جامعة الجودة واالعتماد األكاديمى اييرمع

من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ، من ذوى الخبرة التربوية والعلمية، والعالقات اإلدارية ، 
ا يضم واألكاديمية، والمجتمعية ، ويجوز ضم أعضاء للمجلس من المهتمين بتحقيق أنشطته ، ك

 . ، وعضًوا قانونًيا تختاره اإلدارة القانونية بالجامعةمالًيا، تختاره اإلدارة المالية المجلس عضًوا
 قليمي، لإلرشاد ، والتعليم المستمر ، وبيت خبرة رائد في مجال التنمية البشرية مركز متميز محلي، وا 

 ................: منذ انشئ المركز في  . ألفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة
  ، تحقق أهدافهتؤمن برؤيته ، وتلتزم برسالته ، و يشتمل المركز على وحدات تدريبية تنبثق منه  ،

 : منها 
أكتوبر  6جامعة هيئة التدريس، والقيادات والكوادر البشرية األخرى في قدرات أعضاء وحدة تنمية  .1

 .والجامعات األخرى 
 . وحدة التربية الخاصة  .2
 . وحدة تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية .3
 . وحدة التحرير والتدقيق اللغوى باللغة العربية  .4
 . وحدة الطفولة المبكرة  .5
 .وحدة التعيم األلكترونى والرقمنة .6
  يقدم خدماته ألفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة . 
  ؛حو آفاق جديدة رحبةليواكب احتياجات المجتمع المحيط، واآلن يخطو خطوة وثابة ن ؛ينمو ويتطور 

ومخرجاته بتصور واضح ألهمية تطوير برامج المركز وخدماته كًما  ،ستفادة من برامجهاللتعظيم ا
 . ونوًعا

 ؛حتياجات التدريبةالليواكب متطلبات ا ؛ًيانوع اوتحسنً ،تشهد الحقائب التدريبية بالمركز تحديثًا جذرًيا 
 . لتنمية واستثمار الموارد البشرية بالقطاعات المستهدفة

 لتغطي مجاالت التدريب  ؛عدد من البرامج التدريبية الجديدة بشكل عام لما يزيد عن الضعف أطلق
 .الحديثة العامة والمتخصصة
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 هداف االستراتيجيةألالرؤية و الرسالة و ا
 
 الرؤية : 

أكتوبر؛ ألن يكون بيت خبرة  6جامعة  –المستمر بكلية التربيةيسعى مركز التدريب واإلرشاد والتعليم 
ألعضاء هيئة التدريس، والقيادات  التدريب، والتنمية المهنية: متخصص،  ذا قدرة تنافسية متميزة فى مجاالت 

المجتمع رائد في مجال التنمية البشرية لألفراد ومؤسسات ألخري في مؤسسات التعليم العالي،والكوادر البشرية ا
 –، واإلرشاد، والتعليم المستمر على المستوى المحلى، واإلقليمى؛ بما يعكس رسالة كلية التربيةالمختلفة
  .أكتوبر فى خدمة المجتمع ، ودعم خطط التنمية الوطنية 6جامعة 

 الـرسالة  : 
متميزة فى مجاالت أكتوبر بتقديم خدمات  6جامعة  –التعليم المستمر بكلية التربيةو يلتزم مركز التدريب 

لمحلى، التدريب، والتنمية المهنية، واإلرشاد، والتعليم المستمر، يلبى احتياجات سوق العمل ا: مجاالت
، ومتطلبات التنمية المهنية بمستوى يتوافق مع إمكانات الجامعة، ومعايير الجودة واالعتماد واإلقليمى
 .األكاديمى

 أكتوبر والجامعات األخرى 6بجامعة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ل الفرص مركزاليتيح و 
لتطوير معرفة ومهارات واتجاهات أعضاء هيئة التدريس، واإلداريين،  ؛على المستويين المحلي واإلقليمي

يوفر برامج التنمية و  ،والقيادات األكاديمية، واإلدارية، والطالب في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة
لتنظيم المؤتمرات، وورش العمل،  ؛البشرية واالستشارات لألفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة، والدعم الفني

 .والندوات، والمناقشات العلمية
 االستراتيجية  األهداف

 إبراز الدور الفاعل للجامعة في العمل الدؤوب؛ لتحقيق أهدافها التعليمية ، والبحثية ، وخدمة .1
 المجتمع ؛ حيث إن تحقيق هذه األهداف يقضي بالضرورة تفاعاًل، متباداًل، ومستمًرا مع المجتمع

 .المحلى واإلقليمى
 . التواصل الدائم بين الجامعة والمجتمع من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها .2
التي تحمل  بناء اإلنسان بصفته نواة بناء المجتمع تمشًيا مع االتجاهات الفلسفية المعاصرة، .3

المضامين اإلنسانية في تطلعاتها، والتي تؤكد على أهمية اإلنسان في التنمية كونه وسيلتها وهدفها 
 .النهائي

ضمان حالة تواصل أفراد المجتمع والتطور العلمي، الذي تشهده مختلف التخصصات؛ بهدف تحسين  .4
حداث التغيرات، واالتجاهات اإليجابية ف ي سلوكهم بالجوانب المعرفية مستوى أدائهم المهني، وا 

  . والمهارية والوجدانية
  .توسيع وتطوير قدرات ومهارات العنصر البشري للوصول إلى أفضل كفاءة وأفضل استثمار .5
تجديد وتنشيط معارف المشاركين في برامج المركز التدريبية والتعليمية، وزيادة كفاءتهم، وخبراتهم  .6

 . في التخصصات العلمية المختلفة
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عدة الفرد في مواجهة المتغيرات الحضارية، واالجتماعية، والتكنولوجية في كل مجاالتها تحقيًقا مسا .7
 . لمبدأ التكامل بين اإلنسان والبيئة المحيطة به

تقديم الحلول والتوصيات العلمية للمشاكل المختلفة ذات الصلة بالتخصصات للمشاركين في الدورات  .8
 .نةالتدريبية وفي ميدان العمل والمه

توفير موارد مالية إضافية للجامعة من خالل تنظيم الدورات التدريبية وبرامج التعليم المسائي  .9
  .لموظفي المؤسسات

 . رفع كفاءة الطلبة والخريجين لمواءمة متطلبات سوق العمل من خالل التدريب والتدريب المستمر .11
ي يواجهونها في سوق العمل استمرار التواصل مع الخريجين بعد تخرجهم ومعرفة المشاكل، الت .11

  .والعمل على حلها من خالل الدورات التدريبية
تدريب طالب الدراسات العليا بالكلية والكليات المجاورة لمحافظة الجيزة على العمل البحثى، والتدقيق  .12

  .اللغوى، والتقنيات المتقدمة الحديثة في مجاالت تخصصاتهم، والتي تساعدهم في إنجاز أبحاثهم
 ؤناشركا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركاؤنا

 جامعة حلوان

األكاديمية 
 المهنية للمعلمين

جامعة عين 
 شمس

مؤسسات المجتمع 
 المحلى
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 موجز عن إنجازات المركز
 
، وتم توزيعها على ( طابعات 4)تم شراء عدد ( : م2119/2121)فى مجال دعم البنية األساسية لكلية التربية  .1

 .أقسام الكلية
 ( 1()م  2121/ 2119: إلى  2118/  2117: من) موجز عن أنشطة  المركز : مجال التدريب  .2

 الهدف من الدورة المتدربون المستفيدين  التاريخ مسمى الدورة م
     م2118/ 2117 

أعضاء هيئة التدريس بكلية  مToT 28-31/1/2118تدريب المدربين  1
 التربية

إكساب المتدربين مهارات  33
 التدريب

مهارات إكساب المتدربين  27 المعلمون بوزارة التربية والتعليم م31/1/2118-28 أساسيات التوجيه الفني   2
 التوجيه الفنى

 45 أكتوبر6للهيئة المعاونة بجامعة  م22/2/2118-28 اعداد المعلم الجامعي 3

إكساب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
المعارف والمهارات الالزمة 

 لعملهم

الى  28/2 صعوبات التعلم 4
 م1/3/2118

 إكساب المتدربين 24 طالب كلية التربية

إكساب المتدربين مهارات  12 المعلمون بوزارة التربية والتعليم مToT 4-7/3/2118تدريب المدربين  5
 التدريب

تنمية معارف ومهارات معلمة  6
 الرياض

-11الى  24-2
إكساب المتدربات مهارات  18 طالب كلية التربية م 3/2118

 التدريب

إكساب المتدرب مهارات  31 طالب كلية التربية م31/3/2118-22 صعوبات التعلم األسباب والعالج 7
 اإلخصائى

توظيف التكنولوجيا فى  21 طالب كلية التربية م17/3/2118-15 دمج التقنية في التعليم 8
 التعليم

-1الى  7-29 1أساسيات التوجيه الفني   9
 م8/2118

إكساب المتدربين مهارات  34 المعلمون بوزارة التربية والتعليم
 الفنىالتوجيه 

-1الى  7-29 2أساسيات التوجيه الفني   11
 م8/2118

إكساب المتدربين مهارات  33 المعلمون بوزارة التربية والتعليم
 التوجيه الفنى

-1الى  7-29 3أساسيات التوجيه الفني   11
 م8/2118

إكساب المتدربين مهارات  37 المعلمون بوزارة التربية والتعليم
 التوجيه الفنى

إكساب المتدربين مهارات  43 المعلمون بوزارة التربية والتعليم-4الى  7-31 4أساسيات التوجيه الفني   12
                                                           

ن استؤنف بعضها(كورونا) معظم الدورات توقفت  نظًرا لجائحة (  )  .، وجارى استكمال ما استؤنف منها إن شاء اهلل (OnIine) ، وا 
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 الهدف من الدورة المتدربون المستفيدين  التاريخ مسمى الدورة م
 التوجيه الفنى م8/2118

-1الى  7-29 (1)وكيل ومدير مدرسة  13
 م8/2118

إكساب المتدربين مهارات  42 المعلمون بوزارة التربية والتعليم
 اإلدارة والقيادة

-4الى  7-31 (2)مدرسة وكيل ومدير  14
 م8/2118

إكساب المتدربين مهارات  51 المعلمون بوزارة التربية والتعليم
 اإلدارة والقيادة

 م11/8/2118-7 (5)أساسيات التوجيه الفني  15
 المعلمون بوزارة التربية والتعليم

37 
إكساب المتدربين مهارات 

 التوجيه الفنى
  15 المعلمون بوزارة التربية والتعليم م12/8/2118-7 (3)وكيل ومدير مدرسة  16
  11 المعلمون بوزارة التربية والتعليم م12/8/2118-7 (1)وكيل ومدير إدارة  17
  17 المعلمون بوزارة التربية والتعليم م12/8/2118-7 (4)وكيل ومدير مدرسة  18

 56 بوزارة التربية والتعليمالمعلمون  م31/8/2118-27 6أساسيات التوجيه الفني  19
إكساب المتدربين مهارات 

 التوجيه الفنى

-22 تأسيس دار رياض االطفال  21
  17 طالب كلية التربية م23/11/2118

  23 طالب كلية التربية م26/11/2118-1 (5الصورة )مقاييس الذكاء  21
     م2119/ 2118 

 6هيئة التدريس بجامعة أعضاء  م11/7/2119-25 إعداد المعلم الجامعي 1
 19 أكتوبر

إكساب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
المعارف والمهارات الالزمة 

 لعملهم

 6أعضاء هيئة التدريس بجامعة  م11/7/2119-7 إعداد المعلم الجامعي 2
 131 أكتوبر

إكساب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
المعارف والمهارات الالزمة 

 لعملهم

إكساب مهارات جديدة من  73 طالب كلية التربية 31/9/2119 التعلم على الطريقة اليابانية 3
 خالل طرق التعلم اليابانية

     م2121/ 2119 

لغة ) تنمية المهارات اللغوية  1
 (عربية

31/11-
) تنمية المهارات اللغوية  46 طالب كلية التربية 6/11/2119

 (لغة عربية

) تنمية المهارات اللغوية  73 طالب كلية التربية 11/11/2119 -2 اللغة اإلنجليزية قواعد 2
 (لغة إنجليزية

الى  28/11 (3)صعوبات التعلم 3
إكساب المتدربين مهارات  34 طالب كلية التربية 1/12/2119

التعامل مع ذوى صعوبات 
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 الهدف من الدورة المتدربون المستفيدين  التاريخ مسمى الدورة م
 .التعلم

 6التدريس بجامعة أعضاء هيئة  21/2/2121 -16 إعداد المعلم الجامعى 4
 أكتوبر

29 

إكساب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
المعارف والمهارات الالزمة 

 لعملهم

5 

تنمية قدرات أعضاء هيئة 
 (On Line)التدريس

25 – 29/7 
 م2121/

 6أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 39 أكتوبر

إكساب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 

والمهارات الالزمة المعارف 
 لعملهم

6 

مقدمة عن التخاطب وأمراض 
 .الكالم

طالب كلية التربية والمجتمع  م2121/ 9/ 7  – 1
 53 الخارجى

إكساب طالب كلية التربية 
والمجتمع الخارجى مقدمة 
عن التخاطب وأمراض 

 الكالم

7 

طالب كلية التربية والمجتمع  م2121/ 9/ 7 .اللدغات فى الخطاب
 11 الخارجى

إكساب طالب كلية التربية 
والمجتمع الخارجى موجًزا 
عن اللدغات الخطابية فى 

 .الكالم
 

 م2121/ 2121( الخطة المستقبلبة) مصفوفة الخدمات والدورات والبرامج بالمركز
 

 :الخدمات : أواًل  -
 .الترجمة .1

 .المراجعة والتدقيق اللغوي باللغة العربية واللغة اإلنجليزية .2
 .اإلحصائيةالمعامالت  .3
 .اإلرشاد النفسى .4

 :الدورات التدريبية : ثانًيا -
 : دورات لراغبى  العمل في التدريس بالمدارس الخاصة واالنترناشيونال وراغبى العمل بالتدريس خارج مصر .1

 . تدريب إدارة األنشطة الصفية والالصفية .2
 .معلم الحاسب اآللى .3
 .دبلوم تدريبى فى رياض األطفال .4
 .الفعلبرنامج بحوث  .5
 .معلم اللغة العربية للصفوف األولى .6
 معلم التربية الخاصة .7
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 Icdlدورة   .8
 . cdبالمذكرات وال  ( ترجمة -مستويات محادثة6 -مستوى عاًما  12) كورس اللغة اإلنجليزية كامل  .9

 : م 2121/2121برامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس : ثالثًا -

 .المنهج الجامعى  .1
 . مهارات التدريس ونظم التعليم .2
 . البحث العلمى .3
 . االتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات .4
 . التعلم الرقمى .5
 . القيادة واإلدارة .6

 :البرامج المتخصصة : رابًعا  -
 . القطاع الطبى .1
 .القطاع الهندسى  .2

 : دورات فى التربية الخاصة : خامًسا -
 عن التخاطب وأمراض الكالم مقدمة .1
 التعلم و اساليب تشخيصهاصعوبات  .2
 المشاكل السلوكية لألطفال وعالجها .3
 التنمر المدرسى والجامعى لذوى االحتياجات الخاصة .4
 المستوى األول -تدريب لغة االشارة من مستوى المبتدى حتى مستوى االحتراف .5
 كيفية اعداد معلم الدمج لذوى االحتياجات الخاصة .6

 :برامج إعداد المدربين : سادًسا  -
 . ج اعداد المدرب المحترفبرنام .1
 (.اونالين)برنامج اعداد المدرب المعتمد باألساليب االلكترونية  .2

 ( : بمودب اتفاقية) برامج بالمشاركة مع األكاديمية المهنية للمعلم : سابًعا  -
 . برامج تدريب المدربين  .1
 برامج تأهيل القياداتز  .2
 . أساسيات التوجيه الفنى .3
 (. وكيل ومدير إدارة تعليمية ) تأهيل القيادات التعليمية  .4
 (. وكيل ومدير إدارة مدرسة ) تأهيل القيادات التعليمية   .5
 .تدريب تحويل المسار  .6

 
 
 
 
 


