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 إنجازات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

6106/6102 

 

 التأهٌل التربوي للمعلمٌن غٌر المؤهلٌن تربوٌا: أوال:

 بً للمعلمٌن غٌر المؤهلٌن تربوٌا، وقد أنهت الكلٌة الكلٌة بتنفٌذ البرنامج التدرٌ تقوم

 كاآلتً: السادسةالدورة 

، حٌث تم تدرٌب 6106/ 62/8حتى  0/8/6106، فً الفترة من السادسةالدورة  .0

، معلما ومعلمة من مختلف إدارات التربٌة والتعلٌم بمحافظة الشرقٌة 011وتأهٌل 

وقام بالتدرٌب اساتذة الكلٌة فً تخصصات المناهج وطرق التدرٌس، وعلم النفس 

 .التربوي، والصحة النفسٌة، وأصول التربٌة، والتربٌة المقارنة واالدارة التعلٌمٌة

 وتعلٌم الكبار: محو االمٌة :ثانٌا

انطالقاً من رؤٌة التعلٌم الجامعى المصرى و رسالته و قٌمه االساسٌة واستناداً إلى 
طبٌعة كلٌة التربٌة وصلتها الوثٌقة بمٌدان التعلٌم والتعلم وإدراكاً لمسئولٌتها، وتطبٌقاً 

لحد من لالئحة الداخلٌة ٌتمثل الدور الذى تقوم به الكلٌة فى مواجهة ظاهرة األمٌة و ا
 تداعٌاتها فٌما ٌلى: 

ٌعد " تعلٌم الكبار" تخصصاً أصٌالً بالكلٌة، وموجود فى كل كلٌات التربٌة  بالجامعات  .6
وكان من المفترض أن ٌكون قسماً مستقالً إال أن ذلك لم ٌحدث  ،المصرٌة والعربٌة

 .إال فى جامعة القاهرة

و تطوره و برامجه المهنٌة أن تعلٌم الكبار و محو االمٌة من حٌث فلسفته واصوله  .1
الماجستٌر البكالورٌوس واللٌسانس وعلى مستوى  بالكلٌةله متخصصون  و فنٌاته

 والدكتوراه والمشروعات البحثٌة واالبحاث الفردٌة.

 مقرر نظرى وعملى فى الخطة الدراسٌة لجمٌع طالب الفرقة الثالثة. هو  .4

 فً التربٌة. ب الدبلوم العاممقرر نظرى و عملى فى الخطة الدراسٌة لجمٌع طالهو  .5
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ٌوجد دبلوم مهنى فى قسم اصول التربٌة لإلعداد العلمى و المهنى فى تخصص تعلٌم  .6
 الكبار بالالئحة. 

 ٌوجد بالكلٌة مركز لتعلٌم الكبار.  .2

 ٌوجد برنامج إلعداد معلم الكبار فى التعلٌم المفتوح. .8

 ٌمكن التخصص فٌه لدرجتى الماجستٌر والدكتوراه.  .2

ناجح منهم على دارس ( دارسٌن ٌحصل مقابل كل 5محو أمٌة )بكل طالب  ٌكلف .01
 ( درجة. 65الئحة )لدرجات( ومخصص لها فى ا 5)

منذ عام  محو األمٌةوتعلٌم الكبار لالكلٌة بعمل بروتوكول مع الهٌئة العامة  تقام .00
 . 6102/  6106تم تجدٌد البروتوكول مع الهٌئة للعام ، وم6115

) مرحلتى اللٌسانس و البكالورٌوس و الدراسات العلٌا ( فى  شارك طالب الكلٌة .06
  .محو أمٌة أعداد كبٌرة على مدى عشر سنوات

 تتولىفً أطار برتوكول التعاون بٌن الكلٌة والهٌئة العامة لتعلٌم الكبار والذى  .01
دبلوم العام )التفرغ( فً التربٌة الالكلٌة بموجبه تدرٌب طالب الفرقة الثالثة وطالب 

وبناء على ذلك كل طالب بمحو أمٌة خمسة من أفراد  المجتمع،  أن ٌقوم على
استطاعت الكلٌة أن تحرر عدد كبٌر من األمٌٌن من محافظة الشرقٌة ومركز مٌت 

 الف مواطن 61غمر بمحافظة الدقهلٌة ومن المتوقع قٌام الكلٌة بمحو أمٌة 

والمبرم  00/6106وافق / الم   ٌوم والذي تم تجدٌده  فً أطار برتوكول التعاون و
الكلٌة  تتولىوالذى  بالشرقٌة بٌن الكلٌة والهٌئة العامة لتعلٌم الكبار 2/5/6115بتارٌخ 

على أن دبلوم العام )التفرغ( فً التربٌة البموجبه تدرٌب طالب الفرقة الثالثة وطالب 
الكلٌة أن استطاعت وبناء على ذلك كل طالب بمحو أمٌة خمسة من أفراد  المجتمع،  ٌقوم

، تحرر عدد كبٌر من األمٌٌن من محافظة الشرقٌة ومركز مٌت غمر بمحافظة الدقهلٌة
 وفٌما ٌلً االنجازات خالل االعوام السابقة:

 

 :6610/2610العام الدراسً 

سانس، جمٌع الشعب بالكلٌة، طالب الفرقة الثالثة بمرحلة البكالورٌوس واللٌقام 
وطالب الدبلوم العام فً التربٌة نظام العام الواحد، من من مراكز ومدن وقرى محافظة 

بمحو  الشرقٌة، إضافة الى محافظات القاهرة والقلٌوبٌة واالسماعٌلٌة والغربٌة والدقهلٌة
  امٌة كثٌر من المواطنٌن
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 والدورات والدبلومات المهنٌة:  : التدرٌبثالثا

بمحافظة  من الشرطة بالتعاون مع شئون االفراد والتدرٌب بمدٌرٌة االتدرٌب أفراد  .0
فً برامج إدارة  )بناء على طلب الٌد اللواء رضا طبلٌة مدٌر أمن الشرقٌة( الشرقٌة

، وقام بالتدرٌب أد. 6106الوقت وضغوط العمل والثبات االنفعالً خالل العام الدراسً 
 من، أ.د. اٌهاب الببالويابوالمجد الشوربجً، أ.د. احمد عبدالرح

 . أعضاء هٌئة التدرٌس بمعهد العبور تدرٌب .6

 ةدورة تدرٌبٌة لرفع كفاءة موجهً المواد الدراسٌة بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالشرقٌ .1
 .6106، ٌونٌه 6106خالل شهر مارس 

العام  لخال دورات أقامها مركز المعلومات التربوٌة والنفسٌة كوحدة ذات طابع خاص .4
 6106/6102اسً الدر

 

 

 :6106/  6105: الندوات و المـؤتمرات خالل عام رابعا

 :ندوة الوقاٌة والعالج من من إدمان المخدرات والتدخٌن

 0الساعة صباحاً الى  00، من 62/00/6106لموافق ٌوم الثالثاء ا عقدت الندوة

ومعالً أ.د. برعاٌة معالً أ.د. خالد عبدالباري رئٌس الجامعة، ظهرا، بمدرج ب بالكلٌة، 

عمٌد  أ.د. عادل عبدهللا نائب رئٌس الجامعة لخدمة المجتمع، ورئاسةعبدهللا عسكر 

 .ٌة لخدمة المجتمعالكلٌة، ومقرر الندوة أ.د. أبوالمجد الشوربجً وكٌل الكل

وحضر الندوة اعضاء هٌئة التدرٌس، واالدارٌٌن، والموظفٌن، والعمال، واولٌاء 

 االمور، والطالب، وفئات من المجتمع المدنً.

  سٌادة اللواءفً الندوة  ثدتحوقد 
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 : الخدمات العلمٌة والبحثٌة:خامسا

في إطار أنشطة المركز تم تحكيم المقاييس والبرامج  تحكٌم المقاٌٌس والبرامج: .1
التي تتطلبها رسائل الماجستير الدكتوراه، وفي إطار ذلك تم تحكيم عدد )( مقياس، 

 مقياس،  121، وتحكيم عدد )( برنامًجا

تم إصدار ثمانية أعداد من مجلة التربية  مجلة التربٌة الخاصة:النشر العلمً:  .2
 الخاصة، هي:

 

  ( بحوث.2وٌضم ) 6105العدد ٌناٌر 

  ( بحًثا.00وٌضم ) 6105العدد إبرٌل 

  ( بحًثا.06وٌضم ) 6105العدد ٌولٌو 

  ( بحوث.8وٌضم ) 6105العدد أكتوبر 
  ث.( بحو2وٌضم ) 6106العدد ٌناٌر 
  ( بحوث.05وٌضم ) ، جزأٌن،6106 ابرٌلالعدد 
  ( بحوث.05وٌضم ) ، جزأٌن،6106 ٌولٌوالعدد 
  ( بحوث.8وٌضم ) اكتوبرالعدد 

 
بدأ المركز فً تحقٌق أرباح من صدور المجلة بعد الموافقة على نشر المجلة  .1

ا وذلك بعد أن كانت عبء على إٌرادات المركز،  تتراوح تلك  ًٌ ا وإلكترون ًٌ ورق
، هذا بخالف ماحققته من ألف جنٌة فً العدد الواحد 08 – 01ما بٌن آلرباح ا

 انتشار واسع بالنشر الورقً وااللٌكترونً.

 

-International Journal of Psychoالقٌام باجراءات لربط المجلة بمجلة  .4

Education Sciences   ًوالتً تحظImpact Factor 4.7 

 

 نها:تدرٌبٌة جدٌدة وم دورات استحداث .5

 والعالجٌة  اإلرشادٌة البرامج وتنفٌذ تصمٌم دورة 
 منتسوري منهج دورة 

 اإلشارة لغة فً المحترف المترجم إعداد دورة 

 التوحد أخصائً إعداد دورة 
 

 خامسا: االحالل والتجدٌد بالكلٌة:
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تنفٌذ عملٌات االحالل والتجدٌد فً ضوء أنشطة مشروع الفاعلٌة  تم
 ة إدغرة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً بوزارة التعلٌم العالً،المدعوم من وحد،التعلٌمٌة

 واالعمال الخشبٌة والبٌاض للحوائط واالسقف،من أعمال الدهانات والصحً والعزل، 
والكهرباء لمدرجات وقاعات  ،بورسلٌن، وأعمال االلومونٌوموالنجارة، وتبلٌط االرضٌات 

الى  05/6ل، فً الفترة من التدرٌس والمعامل، ومعالجة الشروخ فً الهٌك
 .05/06/6106، وجاري تنفٌذ باقً عملٌات االحالل والتجدٌد حتى 05/01/6106

 وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 

 أ.د. أبوالمجد ابراهٌم الشوربجً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                                     كلٌة التربٌة
 قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 

 6 

  

 :الكلٌةتجمٌل : سادسا

ل الدراسي ، قبل بداية الفصدهان الحرم الخاص بها ومداخل ومخارج و بوابات الكلية
  االول.

 االمن والسالمة:سابعا: 

محاكاة لحدوث حريق وكيفية مواجهته للطالب والعاملين بالكلية  بالتعاون مع وحدة   
 الدفاع المدني والمطافي بالزقازيق.

 

 

 


