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مركز 
التدريب 
والتعليم 
 المستمر

كلية التربية 
 6جامعة  –

 أكتوبر



2 



3 

الشكر والتقدير لألستاذ 
الدكتور صالح الدين عبد 
الحميد خضر عميد الكلية 
األسبق  على مابذله من 
رساء  جهد فى إنشاء ، وا 

قواعد مركز التدريب والتعليم 
 المستمر
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 موصوالن والتقدير الشكر
 فراج محمد الدكتور لألستاذ
 ومنسق ، للمركز السابق المدير

 على حالًيا األوربى المشروع
دارة تنظيم فى جهد من مابذله  وا 
 المستمر والتعليم التدريب مركز

 . واقتدار بحكمة
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 وتتزاحم ، الكلمات تتسابق

 الشكر عقد لتنظم ؛ العبارات

 إال اليستحقه الذى ، والعرفان

 السبق قدم لك كان يامن ...أنت

 ولم المركز، بهذا النهوض فى

 أهدى إليك ..العطاء تنتظر

 : إليك والتقدير، الشكر عبارات

 سعيد الدكتور األستاذ له المغفور

 .السابق الكلية عميد خليل
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 عرض وتقديم 
 دكتور

 أمين أبوبكر
 مدير المركز
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 من نحن ؟
  تابع ،أكتوبر 6 جامعة – التربية بكلية المستمر والتعليم التدريب مركز
رشادية تعليمية، خدمات يقدم تربوًيا، أكاديمًيا، كياًنا التربية، لكلية  ، وا 

 ،واللغوية، والنفسية ، والبحثية التربوية، :المجاالت فى متميزة وتدريبية
 األكاديمى، واالعتماد الجودة معايير مع تتوافق ، والمجتمعية والتقنية،

 من مكون إدارة مجلس المركز يدير ، أكتوبر 6 جامعة تتبناها التى
 والعلمية، التربوية الخبرة ذوى من ، التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء

 المهتمين من أعضاءو  ، والمجتمعية واألكاديمية، ، اإلدارية والعالقات
 المالية، اإلدارة تختاره مالًيا، عضًوا المجلس يضم كا ، أنشطته بتحقيق
   .بالجامعة القانونية اإلدارة تختاره قانونًيا وعضًوا
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 مجلس إدارة المركز
 الصفة الوظيفة االسم م
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وقائم بعمل عميد  إيمان محمود العزيزى. د.ا 1

 الكلية
 رئيًسا 

 نائًبا البيئةوتنمية  قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع فاطمة سعيد بركات. د.م.أ 2
 أميًنا للمجلس قائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس محمد فراج أحمد بدوي. د.م.أ 3
 عضًوا  قائم بأعمال رئيس قسم رياض األطفال أحالم قطب فرج هنداوى. د.م.أ 4
 المدير التنفيذي للمركز مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس أمين محمد محمد أبو بكر. د 5
 عضًوا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية محمد عبدالرحمن الشافعي. د 6
 عضًوا التربوي مدرس بقسم علم النفس عبدالمحسن مسعد إسماعيل.د 7
 عضًوا  مدرس بقسم التربية دعاء محمد دسوقي. د 8
 عضًوا من الخارج للمعلمين المهنية األكاديمية مدير   أمين محمد مجدي /د.أ 9

وزارة اإلدارة العامة للتدريب ب إدارة الحقائب التدريبيةمدير عام  أحمد محمد آدم. د 10
 والتعليم التربية

 عضًوا من الخارج

 عضًوا من الخارج القاهرة -األمريكية  ةمدرس بالجامع عبد الناصر محمد بكر. د 11
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 رؤية المركز
 6 جامعة –التربية بكلية المستمر والتعليم التدريب مركز يسعى
 متميزة تنافسية قدرة ذا متخصص، خبرة بيت يكون ألن أكتوبر؛

 على المستمر المهنية،والتعليم والتنمية التدريب، :مجاالت فى
 –التربية كلية رسالة يعكس بما واإلقليمى؛ المحلى، المستوى
 التنمية خطط ودعم ، المجتمع خدمة فى أكتوبر 6 جامعة
   الوطنية



1

0 

رسالة المركز   
 6 جامعة –التربية بكلية المستمر والتعليم التدريب مركز يلتزم

 والتنمية التدريب، :مجاالت مجاالت فى متميزة خدمات بتقديم أكتوبر

 العمل سوق احتياجات لبىت المستمر، والتعليم واإلرشاد، المهنية،

 مع يتوافق بمستوى المهنية التنمية ومتطلبات ، واإلقليمى المحلى،
 .األكاديمى واالعتماد الجودة ومعايير الجامعة، إمكانات
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األهداف االستراتيجية   
 ، والبحثية التعليمية، أهدافها لتحقيق العمل؛ في للجامعة الفاعل الدور إبراز1.

   .المجتمع وخدمة
 الجامعة رسالة تحقيق أجل من والمجتمع الجامعة بين الدائم التواصل2.

  وأهدافها
 الجامعة داخل المعاونة والهيئات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية3.

 .وخارجها
 كفاءة أفضل إلى للوصول البشري العنصر ومهارات قدرات وتطوير توسيع4.

   .استثمار وأفضل

 . التدريبية الدورات تنظيم خالل من للجامعة إضافية مالية موارد توفير5.



1

2 

األهداف االستراتيجية   
 التدريب خالل من العمل سوق متطلبات لمواءمة والخريجين الطلبة كفاءة رفع5.

   .المستمر والتدريب
 التي المشاكل، ومعرفة تخرجهم بعد الخريجين مع التواصل استمرار6.

   .التدريبية الدورات خالل من حلها على والعمل العمل سوق في يواجهونها
 البحثى، العمل على المجاورة والكليات بالكلية العليا الدراسات طالب تدريب7.

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

 جامعة حلوان

األكاديمية المهنية 
 للمعلمين

 جامعة عين شمس

مؤسسات المجتمع 
 المحلى



1

4 

 2019/2020إلى  2018/ 2017أنشطة المركز من 

 العام عدد الدورات إجمالى عدد المتدربين 
594 21 2017  /2018  
223 3 2018 /2019  
327 10 2019/2020 

 ميزانية فائض من طابعات 4 بعدد الكلية أقسام دعم تم
 2020 / 2019 عام المركز
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دورات ومتدربون بيانًيا   
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الدورات التدريبية بيانًيا   
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الخطة المستقبلية   
 واللغة العربية باللغة اللغوي والتدقيق المراجعة -الترجمة) : الخدمات : أواًل 

   . الكلية بنية دعم _( النفسى اإلرشاد -اإلحصائية المعامالت -اإلنجليزية
 بالمدارس التدريس في العمل  لراغبى دورات ) : التدريبية والبرامج الدورات :ثانًيا

 مهارات تنمية برامج -مصر خارج بالتدريس العمل وراغبى واالنترناشيونال الخاصة
 البحث –التعليم ونظم التدريس مهارات - الجامعى المنهج) :التدريس هيئة أعضاء
 اإلدارة -الرقمى التعلم –المجموعات مع والتعامل والسلوك االتصال –العلمي
   .( واللوائح القانون –والقيادة

 التعليمية اإلدارات ووكالء ومديرى ، والموجهين للمعلمين،  تدريبية دورات : ثالثًا
 .للمعلم المهنية األكاديمية مع بالمشاركة والمدارس
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الخطة المستقبلية   
 .( الهندسى القطاع – الطبى القطاع دورات) : متخصصة نوعية دورات : رابًعا

 تطوير وحدة _ اللغوى والتدقيق التحرير وحدة : للمركز التابعة الوحدات : خامًسا
 التربية وحدة -بها الناطقين لغير العربية اللغة وحدة _ اإلنجليزية اللغة تدريس
 .التدريس هيئة أعضاء تنمية وحدة - المبكرة والطفولة الطفولة وحدة -الخاصة
 المعتمد المدرب اعداد برنامج -المحترف المدرب ): المدربين إعداد برامج : سادًسا

 التدريب طبيعة حسب (Face to Face) أو ،(On Line) االلكترونية باألساليب
 .المتدربين ،وظروف

  دورات المركز يقدم : سابًعا
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 أنشطة المركز فى صور
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.  المرحوم األستاذ الدكتور سعيد خليل فى افتتاح إحدى الدورات يرافقه مدير المركز د
عبد هللا السيد. عبد القادر وكيل الكلية ، د. فراج رئيس قسم المناهج ، د. أمين ابوبكر ، د  
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(المشروع األوربى) دورة الالجئين   
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محمد فراج : د.سعيد خليل عميد الكلية ، أ: د.وفى الصورة أ(المشروع األوربى) دورة الالجئين 
 أمين أبوبكر مدير مركز التدريب ، ولفيف من المعلمين السوريين. منسق المشروع األوربى ن د
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ويظهر فى الصورة ممثل الجالية السورية فى مصر(المشروع األوربى) دورة الالجئين   
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ويظهر فى الصورة المعلمون السوريون بعد تسلمهم شهادات ( المشروع األوربى) دورة الالجئين 

أمين، أبوبكر. محمد فراج منسق المشروع األوربى ، وممثل الجالية السورية ، ود. د .الدورة ، وأ  
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 نموذج من إعالنات المركز
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 شهادة
 :أكتوبر أن 6جامعة  –بكلية التربية مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر شهد ي

 

 ( الهندسةبكلية  -معيد) سيدهمإبرام مجدي توفيق ( 153568)
 قد اجتاز

 الجامعىإعداد المعلم دورة 
 2020/ 7/29إلى  2020/7/25الفترة من فى ( On-line)المنعقدة 

 
 عميد كلية التربية                    مدير المركز

    خليل سعيد : د.أ                                بوبكرأ أمين .د         

 نموذج من شهادات المركز الممنوحة للمتدربين
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 شكًرا 
 لحسن استماعكم 
 مع وافر احترامى 

 وتقديرى

مدير المركز –أمين ابوبكر : دكتور   


