أهداف المركز:
 تلبية حاجات األميين الكبار من خالل تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها.
 إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر والمتنامى لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم
بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

 إيجاد صالت تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية واإلقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة
والتعرف على االتجاهات العالمية المعاصرة واالستفادة منها.

 إصدار مجلة دورية متخصصة فى تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمؤتمرات الوطنية والقومية والعالمية.
 إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات فى تعليم الكبار لالستفادة منها فى هذا المجال.
 تقديم اإلستشا ارت اإلدارية والفنية فى مجال تعليم الكبار.
 إقامة المؤتـمرات والحلقـات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكالته.

إنجازات المركز:
دورات تدريبية :
 دورة تدريبية لفريق محو األمية ببنك الطعام.

 عدد 3دورات تدريبية لدمج إعداد طالب الجامعة في المشروع القومي لمحو األمية.
 عدد  2دورة إعداد المدربين  T.O.Tالمستوي األول.
 دورة تدريبية بعنوان المعلم المحترف.
 دورة تدريبية بعنوان القادة التربويين.

 دورة تدريبية المستوي الثاني لدورة  T.O.Tفي تعليم الكبار.

 عدد  3دورات تدريبية لتأهيل طالب وطالبات الجامعة للعمل كميس ـ ـ ـ ـ ـ ـرين محو أمية وفقا للبروتوكول المنعقد بين جامعة
عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار.

 عدد  3دورات تدريبية لتأهيل طالب وطالبات الجامعة للعمل كميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين محو أمية وفقا للبروتوكول
المنعقد بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار.

 عدد ( )39دورة إعداد معلم تعليم الكبار من طالب كلية األلسن والبنات والتربية
عدد المستفيدين 1288
 عدد( )2دورة مهارات التواصل الفعال مع الكبار
 دورة مهارات القراءة والكتابة

عدد المستفيدين 72
عدد المستفيدين 37

 عدد ( ) 2دورة إعداد معلم تعليم الكبار لطالب جامعة مصر الدولية عدد المستفيدين 50
 عدد ( )21دورة إعداد مدربين ((T.O.T

 دورة إعداد القادة مع مركز التميز التربوي

عدد المستفيدين 520
عدد المستفيدين 26

 دورة إعداد القادة

 إعداد المعلم المحترف

 إعداد مدرب ( )T.O.Tللطالب

 دورة في تعليم مهارات اللغة اإلنجليزية

عدد المستفيدين 16
عدد المستفيدين 38
عدد المستفيدين 15

عدد المستفيدين 14

نــــــدوات
عدد  4ندوات متوسط  100مستفيد لكل ندوة :
 دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة.

 الملتقي األول للمشروع القومي لمكافحة األمية في مصر.
 ندوة محو األمية مالمح وصعوبات.
 اإلداري المتميز.

عدد  5ندوات بإجمالي  790مستفيد :
 ندوة التجربة الكندية

عدد المستفيدين 65

 ندوة نحو آليات جديدة لمحو األمية

عدد المستفيدين 257

 ندوة الشراكة بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار

عدد المستفيدين 153

 ندوة اإلداري المتميز
 ندوة حي بال أمية

عدد المستفيدين 250
عدد المستفيدين 65

مؤتمرات
 المؤتمـر السنوي العاشــر لمركز تعليم الكبار تحت عنوان " تعليم الكبار والتنمية المستدامة في الوطن العربي بالتعاون
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والهيئة العامة لتعليم الكبار والمؤسسة العربية لإلستشارات العلمية وتنمية

الموارد البشرية

عدد المستفيدين 350

 المؤتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الحادي عشر لمركز تعليم الكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تحت
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان" :اإلرتقاء بتعليم الكبار في الوطن العربي
وصـ ـ ـوال لمجتمع المعرفة" بالتعاون مع المنظمة العربية
للتربي ــة والثق ــاف ــة والعلوم للهيئ ــة الع ــام ــة لتعليم الكب ــار
واإلتحـ ــاد العـ ــالمي للمـ ــدارس العربيـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـ ــة
والمؤسس ـ ـ ـ ــة العلمية لإلستشارات العلم ـ ـ ـ ــية والم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد
ال ــبشري ـ ـ ـ ــة والـ ـ ــروتـ ـ ــاري الدولـ ـ ــي المنطقة  2450مصر
والمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة العربية لإلس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارات التربوية والتدريب
عدد المستفيدين 400

 المؤتمر الثاني عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تحت عنوان " :تقويم تجارب تعليم الكبـار في الوطن
العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعية الصعيد للتنمية

والمؤسسة العربية لالستشارات التربوية والتدريب

عدد المستفيدين 450

 المؤتمر الثالث عشر  2015بعنوان " :العقد العربي لمحو األمية  2024-2015توجهات وخطط وبرامج" بالتعاون
مع الهيئة العامة لتعليم الكبار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كلية التربية منظمة بالن الدولية العربية
لالستشارات التربوية والتدريب.

عدد المستفيدين 500

 المؤتمر السنوي الرابع عشر 2016م بعنوان" :من تعليم الكبار إلى التعلم مدى الحياة للجميع من أجل تنمية
مستدامة" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كلية التربية منظمة
بالن الدولية الجامعة الدولية اإللكترونية العربية لالستشارات التربوية والتدريب

عدد المستفيدين 450

 المؤتمر الدولي الثاني لجمعية قبس من نور تحت عنوان" :مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم
بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وجمعيـة قبس من نور.
اتفاقيات وبروتوكولإت
 عدد  2بروتوكول مع مركز التميز التربوي والمركز الوظيفي لتعليم الكبار بسرس الليان.

 بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمدة ســنة ميالدية قابلة للتجديد بحد اقصــي  3ســنوات طرف اول
مركز تعليم الكبار وطرف ثاني العربية لإلستشارات التربوية والتدريب.

 بروتوكول مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة وتعاون س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ميالدية بتاري ( 2014 /8/27لم يتم تجديده) طرف أول مركز تعليم الكبار
وطرف ثاني المركز اإلقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان.

 بروتوكول مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة وتعاون س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ميالدية بتاري 2014/8/27م (لم يتم تجديده) طرف أول مركز تعليم الكبار
وطرف ثاني مركز التميز التربوي بكلية التربية.

 اتفاقية الجراء بحث ميدا ني بعنوان " :تطوير نظم المعلومات بالهيئة العامة لتعليم الكبار في ضـ ـ ــوء المسـ ـ ــتحدثات

التكنولوجية " سـ ـ ــتة شـ ـ ــهور بتاري 2017/12/6م لينتهي في 2017/6/5م طرف أول الهيئة العامة لتعليم الكبار

وطرف ثاني مركز تعليم الكبار.

 بروتوكول مش ــاركة وتعاون س ــنة ميالدية بتاري 2016/3/28م حتى ( 2017/3/27لم يتم تجديده) طرف
أول مركز تعليم الكبار وطرف ثاني مؤسسة إديو مايندز للتنمية والتدريب

إصدارات ونشرات
 مجلة ( آفاق جديدة ) العدد  13 12عدد النس المصدرة  150نسخة.
بحوث تطبيقية
 تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار عام .2014
 تقويم مناهج محو األمية في ضوء معايير الجودة .2014
أعمال اخري











إصدار مجلد المؤتمر ( )11وارساله للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وفقا للبروتوكول.
التعاقد مع الهيئة العامة لتعليم الكبار علي إجراء عدد  2بحث علمي بعنوان:
 تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار. تقويم مناهج محو األمية في ضوء معايير الجودة .2014تنظيم قافلة إعالمية لمحو األمية بحي باب الشعرية بتاري  19-16فبراير 2015م .
المشاركة بعدد من البرامج التنموية والثقافية ضمن فعاليات القافلة التنموية التي نظمتها جامعة عين شمس خالل
الفترة من  25-22ديسمبر 2015م بقرى مدينة القنطرة شرق بمحافظة اإلسماعيلية.
المشاركة في فعاليات معرض الكتاب ال ( )47ألول مرة منذ نشأته عام  2001في الفترة من  25-22فبرابر2016م
وذلك بالركن الخاص لجامعة عين شمس في الصالة رقم ( )3مرفق الصور بكتاب إنجازات المركز.
المشاركة في احتفالية و ازرة الداخلية بيوم محو األمية بتاري  31أغسطس 2016م.
مشاركة المركز في احتفالية ( جائزة المتحررات من األمية) التي نظمتها جمعية المرأة والمجتمع بتاري  23مارس
2016م.
المشاركة في افتتاح مركز تعليم الكبار بجامعة أسيوط بتاري  23أكتوبر 2016م.
المشاركة بعدد من البرامج التنموية والثقافية ضمن فعاليات القافلة التنموية لمحافظة الفيوم قرية السعيدية مركز
سنورس خالل الفترة من  25 -22نوفمبر 2016م في مجال التأهيل والتدريب حيث قام المركز بالتنسيق مع الهيئة
العامة لتعليم الكبار لتنظيم دورة تدريبية مجانية  TOTلتنمية قدرات المدربين بالهيئة في مجال التدريب

