تقرير عن مشاركة جامعة  6أكتوبر فى ورشة العمل الدولية حول مشروع تعليم وتدريب
الالجئين برعاية اإلتحاد األوربى بدولة قبرص 2141/2/41-41م

شاركت جامعة  6أكتوبرمع ثماني جامعات
أوروبية وعربية ،ضمت جامعة باث سابا Bath
 Spa Universityمن إنجلترا وجامعة
فردريك  Frederick Universityمن
قبرص وجامعة كريت Crete University
من اليونان ،باإلضافة الى ست جامعات مصرية
شملت

جامعات

األزهر

والزقاريق

وأسوان

وهليوبلس وبعض مؤسسات المجتمع المدنى
المهتمة بشأن الالجئين ،فى ورشة العمل الدولية
حول مشروع تعليم وتدريب الالجئين برعاية
اإلتحاد األوربى بدولة قبرص فى الفترة من 41
الى 2141/2/41م.

جامعة  6أكتوبر تشارك مع الجامعات األوروبية والمصرية
فى ورشة عمل دولية حول تعليم وتدريب الالجئين

وقد مثل جامعة  6أكتوبر فى هذه الورشة أ.د /صالح الدين خضر عميد كلية التربية ،عضو هيئة
التدريب بالمشروع و أ.م.د /محمد فراج بدوى ،رئيس قسم المناهج  ،منسق المشروع  ،عضو هيئة
التدريب .وضمن فعاليات الورشة ،قدمت كل جامعة مشاركة عرض موجز يستعرض نقاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات التى قد تؤثر باإليجاب أو السلب على تنفيذ المشروع.
التحليل البيئى لجامعة  6أكتوبر
فى ضوء نتائج التحليل البيئى للجامعة ،والذى تم عرضه
فى الورشة ،تم التركيز نقاط قوة الجامعة وكذلك
كلية التربية ومركز التدريب .حيث تعتبر جامعة 6
أقدم

أكتوبر

جامعة

خاصة

تأسست

بجمهورية

مصرالعربية ( .)4116كما أن كلية التربية هى الكلية الوحيدة فى الجامعات الخاصة المصرية .إضافة
الى ذلك ،يعتبر مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر ،المركز الوحيد بالجامعات الخاصة
المعتمد من األكاديمية المهنية للمعلمين كمركز تدريب ينفذ ويصمم ويراجع حقائب التنمية
المهنية للمعلمين .أما نقطة الضعف ،كسائر الجامعات المشاركة كافة ،فقد تمثلت فى عدم وجود
برامج أو مقررات بجامعة  6أكتوبر وبالتحديد فى كلية التربية تهتم بتدريب وتعليم الالجئين.
ويعتبر هذا النقص مبرراً لتنفيذ المشروع الحالى والذى يهدف الى استحداث وتنفيذ برنامج (دبلوم
مهنى لمدة عام) خاص بتعليم وتدريب معلم الالجئين .ومن ضمن فرص النجاح الفارقة بالنسبة لجامعة
 6أكتوبر ،موقع الجامعة بمدينة  6أكتوبر والذى يمثل معقل للجالية السورية (اسر وطالب ومعلمين
ومدارس مجتمع) .ومن ضمن فرص النجاح ،توافر كادر من أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة
التدريب وتصميم البرامج التعليمية وتطوير المقررات الدراسية.
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ومن فعاليات الورشة:
 -4استعراض الوضع الراهن للجامعات المشاركة.
 -2توضيح أدوار الجامعات المشاركة.
 -3إلقاء الضوء على تعليم وتدريب الالجئين.
 -1زيارة بعض معسكرات الالجئين فى قبرص.
 -5زيارة بعض المدارس العامة.
 -6سياسية العمل وإدارة المشروع( .مهام منسق المشروع وتحرير عقود العمل والمهام).
 -7توزيع ميزانية المشروع على ثالث سنوات( :االجهزة -التدريب -الدعم الفنى -اإلدارة -السفر)
 -8شروط وقيود عامة:
 .4/8اليجوز التعاقد مع أفراد أو جهات من
خارج الجامعة .2/8 .جميع األعمال تتم من
خالل عقود.
 .3/8يحرر العقد منسق المشروع ويعتمد من
جهة عليا الجامعة.
.1/8ال يجوز التعاقد على مهام غير مرتبطة مباشرة بمهام بالمشروع.
 .5/8يمثل بند األجهزه تقريبا ( )%15من ميزانية المشروع.
 .6/8أوجه الصرف :أ -أجورمنسق المشروع .ب -هيئة التدريب من أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم .ج .الكادراإلدارى من موظفين وطالب .د .الدعم الفنى.
 -1شروط الترشح للتدريب الخارجى:
 .4/1منسق المشروع يرشح لكافة الفعاليات لمتابعة المشروع مع الشركاء.
 .2/1من اعضاء هيئة التدريس الدائمين بالجامعة.
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 .3/1إجادة اللغة اإلنجليزية كون التدريب بالخارج يقدم باللغة اإلنجليزية.
.1/1حاصل على دورة تدريب المدربين .ToT
 .5/1يمثل تخصص مستهدف بالبرنامج/المشروع (مناهج وطرق تدريس – علم
النفس – أصول التربية – المسرح واألنشطة الفنية).
 .6/1أن يكمل المشروع ( 3سنوات).
 .7/1يشهد له بالكفاءة وتحمل المسؤلية.

وفى الختام ،يتقدم عميد كلية التربية أ.د /صالح الدين خضر ورئيس قسم المناهج منسق
المشروع أ.م.د /محمد فراج بدوى ،بخالص التحية والتقرير لمعالى أ.د /على طلعت القائم بعمل
رئيس الجامعة لتفضل سيادته بالتوقيع على اإلتفاقية ،والشكر أيضاً موصول لمعالى أ.د /أحمد
زكى بدر رئيس مجلس أمناء الجامعه لدعمه للمشروع  ،وكذلك كل التحية والعرفان لمعالى
السفير أ.د /مجدى راضى نائبي رئيس مجلس االمناء لرعاية معاليه للمشروع كونه نشاط دولى
خارجى.
نهاية التقرير
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