
 

 

 

 "TOTبدء دورة اعداد معلمي الكبار "

 1/12/2022يوم الخميس الموافق 

 

 للمحاضر د/ اسالم السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس  

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية    في اطار توجيهات سيادة ا.د / هشام تمراز

البيئة على حصور اعضاء هيئة التدريس و االداريين بكلية التربية على شهادة محو االمية . فقد  

تم التواصل مع د/ اسالم السعيد مدير المركز بجامعة عين شمس و قد رحب سيادته و بالفعل  

لم و  مجانا  الدورة  هذه  .و  االول  لليوم  التالية    4دة  حضر  االيام  في  -8-6-1ايام 

, لعددمن أعضاء هيئة تدريس و االداريين بكلية التربية لكي يكونو بعد ذلك   2022/ديسمبر/13

 هم النواة للتوسع في مشروع محو االمية. 

 

 



 

 

 

 مبادرة تعلم اللغة االنجليزية بعنوان:

“The Most Effective People in the World” 

الموافق   الخميس  يوم  وذلك  االولى  الندوة  االنجليزية  اللغة  قسم  قاعه    2022/ 12/ 1قدم  فى 

( مبادرة تعلم اللغة االنجليزية و التى تسمح للطالب  واعضاءهئية التدريس من داخل و  4008)

خارج الكلية بممارسة اللغة االنجليزية محاضرة اسبوعيا وحضر المبادرة مجموعه من طالب  

 بية واإلقتصاد وإلدارة . كليه التر

 :و قدم المحاضرة االولى محمد سمير )طالب الفرقة الرابعة بقسم اللغة االنجليزية( بعنوان

“The Most Effective People in the World” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نظم د/ صابر فاروق  

ورشه عمل بعنوان  )الحوار و مهارات التفاوض( أون الين يوم الجمعة  

الساعة التاسعة مساء   ١٢/٢/2022  

نظم د/ صابر فاروق المدرس بقسم علم النفس هذه الندوة  وذلكفى اطار أنشطة خدمة المجتمعلقسم  

 علم النفس وقامت بتقديم الورشه

د/ اميره امام مدرس الصحهالنفسيه واالرشاد النفسي بكليه التربيه جامعه عين شمس حيث يعد  

( طالب وطالبه من  20ب والفراد المجتمع المدني وحضر الندوهعدد)هذا الموضع مهم جدا للطال

كليه االعالم  الفرقه االولى وطالب  من جامعه عين شمس ,جامعه طنطا, جامعه دمنهور, اسيوط،  

  ، شمس  عين  اداب   ، حلوان  تطبيقيه  وفنون  الشيخ،  كفر   ، سعيد  وبور   ، ,االزهر 

 المنصوره,الزقازيق. 

اداره  العالقه بين االطراف بشكل منظم بعيد عن العشوائيه التي تؤدي  والمقصود  بالتفاوض   

للفشل وتوعيه االطراف بان العالقه بينهم ليست صراعيه بل تراحميه فالتفاوض اداه لضبط ميزان  

 الحقوق والواجبات. 

 



 

 

 حضور ا.د/ فاطمه بركات 

المجتمعية ومؤسسات إعداد المعلم   المؤتمر القومى األول للتعليم والشركه "

. بنادى ٢٠٢٢  ديسمبر ٣وتأهيله فىالجمهوريهالجديده " يوم السبت الموافق 

 حرس الحدود، الزمالك، القاهرة

تحرص الدوله على تشجيع المؤتمرات التى تعكس رؤيه مستقبليه وشراكه مجتمعية ومنها هذا 

 .عمليهالتعليميهالمؤتمر الذى يتميز بفكر جدبد وابحاث من واقع ال

مؤتمرها  للجامعات  األعلى  بالمجلس  التربوية  الدراسات  قطاع  لجنة  تنظيم  المؤتمر 

 :  القومىاألولتحترعاية

معالى األستاذ الدكتور / ايمن عاشور وزير التعليم العالىمعالى االستاذ الدكتور/ رضا حجازى  

 وزير التربية والتعليم والتعليمالفنى 

 الدكتور / محمد لطيف ، أمين عام المجلس األعلى للجامعات وبرئاسة سعادة االستاذ

 سعادة األستاذة الدكتورة / امل سويدان،  رئيسة لجنة القطاع 

 : تناول المؤتمر عدد من المحاور وهى

 كليات التربيه، والتعليم ماقباللجامعى، رؤى للمستقبل،،  *

 .المصريهفىالجمهوريهالجديدهالمدرسة  *

 .كليات التربيه: شراكه فاعلة لدعم المؤسسات التعليمية *

 .تطوير المناهج الدراسية وأساليب التقويم فىالجمهوريهالجديده *

  .تجارب مدرسية ناجحة برعاية كليات التربيه *

  .الخبرات الميدانيه للطالب المعلمين،  والتنميةالمهنيه للمعلمين *

 . م فى المؤتمر عدد كبير من األبحاث المتطورة التى تخدم العملية التعليميةوقد *

 :   المؤتمر تنظيم لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس األعلى للجامعات مؤتمرها القومىاألول  تحترعاية

 : تناول المؤتمر عدد من المحاور وهى

 بل،،كليات التربيه، والتعليم ماقباللجامعى، رؤى للمستق * 



 

 .المدرسة المصريهفىالجمهوريهالجديده  *

 .كليات التربيه: شراكه فاعلة لدعم المؤسسات التعليمية  *

 .تطوير المناهج الدراسية وأساليب التقويم فىالجمهوريهالجديده * 

  .تجارب مدرسية ناجحة برعاية كليات التربيه *

  .للمعلمينالخبرات الميدانيه للطالب المعلمين،  والتنميةالمهنيه  *

 وقدم فى المؤتمر عدد كبير من األبحاث المتطورة التى تخدم العملية التعليمية  *

 

 

 

 



 

 

 حضور ا/فاطمة خالد

المؤتمر القومى األول للتعليم والشركه المجتمعية ومؤسسات إعداد المعلم وتأهيله في  "

حرس الحدود، الزمالك،   . بنادى٢٠٢٢ ديسمبر ٣الجمهوريهالجديده " يوم السبت الموافق 

 القاهرة 

 :   المؤتمر تنظيملجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس األعلى للجامعات مؤتمرها القومىاألولتحترعاية 

 : تناول المؤتمر عدد من المحاور وهى

 كليات التربيه، والتعليم ماقباللجامعى، رؤى للمستقبل،، * 

 .المدرسة المصريهفىالجمهوريهالجديده  *

 .ليات التربيه: شراكه فاعلة لدعم المؤسسات التعليمية ك *

 .تطوير المناهج الدراسية وأساليب التقويم فىالجمهوريهالجديده * 

  .تجارب مدرسية ناجحة برعاية كليات التربيه *

  .الخبرات الميدانيه للطالب المعلمين،  والتنميةالمهنيه للمعلمين *

 . حاث المتطورة التى تخدم العملية التعليميةوقدم فى المؤتمر عدد كبير من األب *

 

 


