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 المجموعة األولى   الجدٌدة بالمركز الدورات التدرٌبٌةالبرامج وقائمة 

عدد 
 الساعات

قائمة البرامج  أهداف البرنامج  الفئات المستهدفة  التكلفة الوقت
 المقترحة

 م

21 7-5  تنمٌة معارف المتدربٌن بالمصطلحات األساسٌة للعلوم باللغة اإلنجلٌزٌة -   معلمً المرحلة اإلبتدائٌة 0511 
تنمٌة مهارات المتدربٌن على تدرٌس العلوم باللغة االنجلٌزٌة للمرحلة  -

 اإلبتدائٌة
 توظٌف استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة  -
 تنمٌة مهارات إعداد الدروس واألنشطة الصفٌة والالصفٌة باللغة اإلنجلٌزٌة  -
 تنمٌة مهارات تقوٌم الطلبة فً العلوم باللغة اإلنجلٌزٌة -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن على بناء اختبارات العلوم باللغة اإلنجلٌزٌة   -

تدرٌس العلوم باللغة 
 ٌةاإلنجلٌز

 للمرحلة اإلبتدائٌة 

0- 

21 7-5 معلمً  العلوم المرحلة  0511 
 اإلعدادٌة

 تنمٌة معارف المتدربٌن بالمصطلحات األساسٌة للعلوم باللغة اإلنجلٌزٌة -
تنمٌة مهارات المتدربٌن على تدرٌس العلوم باللغة االنجلٌزٌة للمرحلة  -

 اإلعدادٌة
 توظٌف استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة  -
 تنمٌة مهارات إعداد الدروس واألنشطة الصفٌة والالصفٌة باللغة اإلنجلٌزٌة  -
 تنمٌة مهارات تقوٌم الطلبة فً العلوم باللغة اإلنجلٌزٌة -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن على بناء اختبارات العلوم باللغة اإلنجلٌزٌة   -

تدرٌس العلوم باللغة 
للمرحلة  اإلنجلٌزٌة
 اإلعدادٌة  

7 

21 7-5 معلمً الرٌاضٌات بالمرحلة  0511 
 اإلبتدائٌة 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بالمصطلحات األساسٌة للرٌاضٌات باللغة اإلنجلٌزٌة -
تنمٌة مهارات المتدربٌن على تدرٌس الرٌاضٌات  باللغة االنجلٌزٌة للمرحلة  -

 اإلبتدائٌة
 توظٌف استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة  -
 تنمٌة مهارات إعداد الدروس واألنشطة الصفٌة والالصفٌة باللغة اإلنجلٌزٌة  -
 تنمٌة مهارات تقوٌم الطلبة فً الرٌاضٌات باللغة اإلنجلٌزٌة -

 تنمٌة مهارات المتدربٌن على بناء اختبارات الرٌاضٌات باللغة اإلنجلٌزٌة  

تدرٌس الرٌاضٌات 
 باللغة اإلنجلٌزٌة

 للمرحلة اإلبتدائٌة 

3- 

21 7-5 معلمً الرٌاضٌات بالمرحلة  0511 
 اإلعدادٌة 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بالمصطلحات األساسٌة الرٌاضٌات باللغة اإلنجلٌزٌة -
تنمٌة مهارات المتدربٌن على تدرٌس الرٌاضٌات  باللغة االنجلٌزٌة للمرحلة  -

 اإلعدادٌة
 توظٌف استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة  -
 تنمٌة مهارات إعداد الدروس واألنشطة الصفٌة والالصفٌة باللغة اإلنجلٌزٌة  -
 تنمٌة مهارات تقوٌم الطلبة فً العلوم باللغة اإلنجلٌزٌة -

تدرٌس الرٌاضٌات 
 باللغة اإلنجلٌزٌة

 للمرحلة اإلعدادٌة  

4- 
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 تنمٌة مهارات المتدربٌن على بناء اختبارات الرٌاضٌات باللغة اإلنجلٌزٌة   -

05  7-5 طلبة الجامعة  والمعلمٌن  411 
واإلدارٌٌن ,والباحثٌن 

 وأولٌاء األمور

 يمذيت -

 يفهىو اضطشاباث انسهىن عُذ األطفال وانًشاهمٍٍ -

 بُتً -كٍف ًٌكًُُ يساعذة أبًُ -

 تعزيز مهارات الىالدين واألسرة -

 انتحكى فً ضغىط اَباء -

 اختباس أفكاس اَباء وتغٍٍشها -

 اإلٌجابً يٍ انىانذٌٍصٌادة انًشاسكت وانتعضٌض  -

 تعضٌض يهاساث انتفاعالث األسشٌت اإلٌجابٍت -

   في: تنمية وتعزيز مهارات الطفل -
 تعهى االنتضاو بانمىاعذ  - تعهى انطاعت واإلرعاٌ

  ،ًتعضٌض يهاساث انسهىن االجتًاع 

  تًٍُت يهاساث األطفال وانًشاهمٍٍ فً حم انًشكالث

 االجتًاعٍت وانعايت

  األطفال وانًشاهمٍٍ عهى يىاجهت ثىساث تعضٌض لذساث

 انغضب

 وانًشاهك انسهىكٍت -تعضٌض يهاساث انطفم

 األكادًٌٍت انًىجهت راتٍا  \انتعهًٍٍت 

  تعضٌض لذسة األطفال وانًشاهمٍٍ عهى فهى انًشاعش وانتعبٍش

 عُها 

  تعضٌض لذسة انطفم وانًشاهك عهى انتفكٍش 

 ٍٍتعضٌض تمذٌش انزاث عُذ األطفال وانًشاهم 

اإلضطرابات السلوكٌة 
والنمائٌة فً مرحلة 

 الطفولة

5- 

05  7-5 المعلمٌن وطلبة علوم  411 
اإلعاقة والمرشدٌن 

النفسٌٌن واألخصائٌن 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بمفهوم السلوك وأنواعة -
 تنمٌة معارف المتدربٌن بأنواع السلوك و خصائصه  -
 تعدٌل السلوكتنمٌة مهارات المتدربٌن بأسالٌب  -

 -6 تعدٌل السلوك دورة 
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 الطالب سلوك إدارة -تنمٌة مهارات المتدربٌن فً إجراء   - اإلجتماعٌٌن 
 سلوكهم تعدٌل فى السلوكٌة المشكالت ذوي الطالب مساعدة -
 دراسات الحالة لعدٌل السلوك   - الطالب لجمٌع التعلٌم توفٌر -

05  7-5 المعلمٌن وأولٌاء  411 
واإلدارٌٌن واألخصائٌٌن  

 األمور 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بخصائص النمو فً  مرحلة المراهقة -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن بأسالٌب التعامل مع المراهقٌن فً مرحلة المراهقة -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن بسلوكٌات المراهقٌن -

فنون التعامل مع  
 المراهقٌن

2- 

05 7-5 المعلمٌن واألخصائٌٌن  411 
النفسٌٌن والمرشدٌن 

 األكادٌمٌن

 تعهٍى انتفكٍش -  يفهىو يهاساث انتفكٍش -

 يعىلاث تعهٍى يهاساث انتفكٍش - عىايم َجاح تعهٍى انتفكٍش -

 ثانياً: أنىاع التفكير

 انتفكٍش انذائشي -انتفكٍش انخطً -

 انتفكٍش انتماسبً - انتفكٍش انجىاَبً أو اإلحاطً -

 انتفكٍش انتأيهً - انتفكٍش انًُظىيً -  انتباعذيانتفكٍش  -

 ) تعشٌف، يهاساث انتفكٍش انُالذ، األهًٍت(ثالثاً التفكير الناقد  -

 رابعاً: التفكير االبتكاري  -

 تعهٍى انتفكٍش األبتكاسي -

 انعىايم انتً تٍسش تعهٍى انتفكٍش االبتكاسي -

 انعىايم انتً تعىق تعهٍى انتفكٍش االبتكاسي -

 انتفكٍش االبتكاسي بانزكاءعاللت  -

 يشاحم عًهٍت انتفكٍش األبتكاسي -
 الطرق اإلبتكارٌة – االبتكار مستوٌات -
 اإلبتكاري التفكٌر مهارات - للمشكالت االبتكاري الحل**  -
 (التفكٌر لتعلٌم دٌبونو برنامج مثال)  التفكٌر مهارات تعلٌم برامج  -

تنمٌة مهارات التفكٌر 
من خالل المناهج 

 الدراسٌة

2- 

05  7-5 المعلمٌن والمرشدٌن  411 
 واألخصائٌٌن والطلبة 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بمفاهٌم المناظرة والحوار -
 تنمٌة معارف المتدربٌن بأسالٌب المناظرة والحورا  -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن على فنون المناظرة والحوار -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن على إدارة المناظرات -

المناظرات  فنون
 والحوار

9- 

األخصائٌن النفسٌٌن  0111 5-7 ساعة  21
واإلخصائٌٌن اإلجتماعٌٌن 

 تنمٌة المعارف الخاصة بعملٌات الدعم التعلٌمً اإلضافً -
 تنمٌة مهارات تشكٌل فرٌق الدعم التعلٌمً اإلضافً -

دبلوم الدعم التعلٌمً 
 اإلضافً 

11 
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ومعلمً الدمج والمعلمٌن 
واإلدارٌن , وطلبة علم 
 النفس والصحة النفسٌة

 مهارات معلمً الدمج الشامل بالمدارستنمٌة  -
 تنمٌة مهارات التعامل مع فصول الدمج الشامل بالمدارس   -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً قٌادة فرٌق الدعم التعلٌمً اإلضافً -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً  إعداد خطط الدعم التعلٌمً  اإلضافً -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً تنفٌذ خطط الدعم التعلٌمً اإلضافً  -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً التعامل مع المتفوقٌن عقلٌاً والموهوبٌن -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً التعامل مع ذوي صعوبات التعلم -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً إعداد الترتٌبات والتسهٌالت الخاصة بالطلبة -
 ارات المتدربٌن فً متابعة وتقٌٌم عملٌات الدعم التعلٌمً بالمدارس تنمٌة مه -

األخصائٌن النفسٌٌن  0111 5-7 ساعة 21
واإلخصائٌٌن اإلجتماعٌٌن 
ومعلمً الدمج والمعلمٌن 

واإلدارٌن, وطلبة علم 
 النفس والصحة النفسٌة

المختلفة لإلرشاد النفسً, وأسسه  تنمٌة معارف المتدربٌن بالتعرٌفات  -
 ومجاالتة

 تنمٌة معارف المتدربٌن بأسالٌب اإلرشاد النفسً  -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن بأسالٌب اإلرشاد النفسً -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن بوضع الخطط اإلرشادٌة وتنفٌذها -
 تنمٌة مهارات المتدربٌن فً التعامل مع المهارات المختلفة  -

 دبلومة اإلرشاد
 النفسً

11 

  211 5-7 ساعة 61
 معلمات رٌاض األطفال
األخصائٌٌن النفسٌٌن 

 واألخصائٌٌن اإلجتماعٌٌن
 طلبة رٌاض األطفال

معاونً أعضاء هٌئة 
التدرٌس بأقسام رٌاض 

 األطفال 

 تنمٌة معارف المتدربٌن بأهداف مرحلة رٌاض األطفال  -
 رٌاض األطفالتنمٌة معارف المتدربٌن بخصائص نمو الطفل فً مرحلة  -
 تنمٌة مهارات التعامل مع األطفال  -
 مواصفات معلمة رٌاض األطفال -
 طرق التعامل مع أسئلة أألطفال -
 أكتشاف المشكالت السلوكٌة لدى أطفال الروضة -
 أكتشاف األطفال الموهوبٌن وتنمٌة مهاراتهم اإلبتكارٌة -
 توظٌف استراتٌجٌات التعلم باللعب لدى األطفال -
 حد من المعوقات النمائٌة لطفل الروضةالتدخل المبكر لل -

 12 تأهٌل معلمً الروضة

 المعلمٌن  311 7-5 05
 المعلمٌن المساعدٌن
 اإلخصائٌٌن النفسٌٌن 

 

 تنمٌة معارف الطلبة بالنشاط الزائد ونقص األنباة -
 تنمٌة قدرات المتدربٌن على التمٌٌز بٌن النشاط الزائد والمفاهٌم المرتبطة به -
 النشاط الزائد لدى التالمٌذعراض أتحدٌد  - -
 التعرف على نسبة انتشار النشاط الزائد ونقص األنتباه - -
 التعرف على اآلثار السلبٌة للنشاط الزائد ونقص األنتباه -
 تحدٌد القدرات العقلٌة وبٌولوجٌا الدماغ فً النشاط الزائد ونقص األنتباه  -
شخٌص ذوي النشاط تطبٌق وتوظٌف األسالٌب المناسبة واألدوات المقننه  لت -

 واإلندفاعٌة  الزائد ونقص األنتباه

إبدال نقص اإلنتباه 
الحركً الزائد والنشاط 

 حجرة الدراسةداخل 

13 
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 توظٌف طرق التعامل الفعال مع التالمٌذ ذوي النشاط الزائد ونقص األنتباه  -
 تصمٌم وتوظٌف برامج عالجٌة للتالمٌذ ذوي النشاط الزائد بالصف -
 توظٌف العدٌد من التطبٌقات التربوٌة ودراسات الحالة -

05 7-5  
311 

طلبة الدراسات العلٌا 
والباحثٌن وأعضاء هٌئة 

 التدرٌس

Conceptualize what research is. 
Explain science and scientific research 
Monitor The reader's research thinking skills. 
………………………….. 
Explain different approaches and research methods   
Developing different skills of academic Writing………. 

أستخدام اللغة 
اإلنجلٌزٌة ألغراض 

 خاصة
English for 

Specific Purposes 
ESP 

 
14 

طلبة الدراسات العلٌا  311   7-5 05
والهٌئة والباحثٌن 

المعاونة ألعضاء هٌئة 
 التدرٌس

- Developing student skills in Survey of literature and 
previous studies 

- Developing trainees skills in using Research engines' tools  
- Developing students skills in writing Literature and Previous 

Studies………………………………………. 
- Developing students' skills in writing Hypotheses  

 Survey of 
Literature and 

Previous Studies 

مسح اإلطار النظري 
 والدراسات السابقة

15 

 

 ٌحصل المتدرب على شهادات معتدة  من الجامعة  وٌمكن توثٌقها من الخارجٌة المصرٌة 

  .وٌوجد تخفٌضات لألعداد الكبٌرة    ٌنفذ الدورات التدرٌبٌة أعضاء هٌئة تدرٌس بالجامعة  ومدربٌن محترفٌن 

 أو على التلٌفون األرضً 10051516612للحجز واألستعالم األتصال على الرقم:             

 أو مراجعة  إدارة  المركز  بالكلٌة.

 رئٌس مجلس اإلدارة وعمٌد الكلٌة                                          مدٌر المركز                                                                                             

 أ.د. عبد المنعم عبد المنعم نافع                  أ.د. عادل سعد ٌوسف خضر                                                                                                       


