
 ندوة 
 "دور األكادمييت الوطنيت يف تدريب وتأهيل قادة املستقبل "

 

 

استضافت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. رشا راغب المدير التنفيذي 
لألكاديمية الوطنية لمتدريب بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب، ا.د أيمن صالح 

غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث ، ا.د
وتنمية البيئة، ا. د عمي االنور عميد كمية الطب ولفيف من السادة عمداء ووكالء الكميات ، وذلك في إطار فعاليات الموسم 

 تعميم والطالب الثقافي والفني بجامعة عين شمس الذي ينظمو قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع ال
وذلك بتنسيق أ.د جييان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف أ. سييل حمزة 
أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. رييام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون 

 التعميم والطالب
متو اشار ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان ىذه الندوة تأتي ضمن سمسمة من الندوات الثقافية في وفي كم

اطار الموسم الثقافي لمجامعة التي تحرص الجامعة عمى اقامتيا بيدف توسيع مدارك طالب الجامعة وتعريفيم بالمستجدات 
يتيم ويفتح اماميم منافذ جديدة تفيدىم في حياتيم العممية عمي كافة المستويات الثقافية والعممية مما يصقل شخص

 .والشخصية عقب تخرجيم
مشددا عمي أىمية التعميم والتدريب المستمر، لمجميع تماشيا مع متطمبات سوق العمل والثورات الصناعية والرقمية 

  .المتالحقة
  .رة القميمة الماضيةمشيدا بدور األكاديمية الوطنية لمتدريب الذي تنامي كثيرا خالل الفت

كما اكد سيادتو عمي أىمية التعميم والتعمم بإعتباره األساس باإلضافة إلى اىمية المقاءات الثقافية التي تنمي الفكر لدي 
 ابنائنا الطالب واكسابيم بعض الميارات الشخصية التي اصبحت شديدة األىمية بالنسبة لسوق العمل حاليا

  0202مستدامة لألمم المتحدة واستراتجية مصر الفتا إلي اىداف التنمية ال
 .بالتعاون االكاديمي والتوأمة والتدريب محميا، اقميميا ودوليا

أعربت د.رشا راغب عن سعادتيا لتواجدىا بجامعة عين شمس وفخرىا بأنيا من أبناء الجامعة وقامت سيادتيا بتوضيح 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجميورية ورئيس مجمس  نشأة األكاديمية الوطنية لمتدريب حيث انشأت بقرار من

  02٠٢األمناء باألكاديمية عام 
واضافت ان األكاديمية ىى مؤسسة تعمل بفكر ونمط مختمف بمنطمق تطوير طريقة التفكير وعميو فان الدراسو وحدىا غير 

 . كافية ولكن دائما ما نحتاج الى ميارات التدريب
قتصادية وسياسية وفكرية بصفو عامو  ولفتت النظر الى أن كل إنسان ناجح البد ان يكون ممم بتخصصات إجتماعية وا 

 . وليس مجال تخصصة فقط حيث تيتم األكاديمية بإضافة األجزاء التى تم التغافل عنيا
سنة  02الى  02رية من وأستعرضت سيادتيا البرامج التى تقدميا األكاديمية منيا المدرسة الرئاسية لمقيادة بالمرحمة العم

 البرنامج الرئاسى لتأىيل الشباب لمقيادة بغض النظر عن خمفيات عممية وعممية ويستمر لمدة سنة تقدمو األكاديمية 



 ٥٤الى  02كذلك البرنامج الرئاسى لتأىيل التنفيذيين لمقيادة وىو برنامج يقدم لفئة العاممين بالدولة بين مرحمة عمرية من 
 لمشباب اإلفريقى حرصًا عمى توطيد العالقات بالقارة اإلفريقية 02٠٢إلى برنامج رئاسى أطمق عام سنة باإلضافة 

واكدت عمى دور الدولة بمساعدة العاممين بيا لمتأىيل القيادة قبل التعيين مشيرة إلى تركيز األكاديمية عمى خمق شخصية 
يتم التعاون مع خبير  %02البرامج الرياضية والثقافية و% من الميارات الشخصية واإلدارة والتواصل و  ٢2قيادية عمى 

 .متخصص فنى لنقل الخبرة العممية
 . الفتو النظر الى أنو يتم التقديم لالكاديمية إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشرى إال فى المقابالت الشخصية

 ارج مصر ومشاركتيم قضايا مصر بشكل صحيحمبرزة دور المدرسة الرئاسية لتأىيل المرأة لمخاطبة المصريات المياجرات خ
كما تقوم األكاديمية بتنفيذ تكميفات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجميورية و معالي رئيس الوزراء د. مصطفي 

 .مدبولي لتنفيذ برامج تدريبية متنوعة مصممة خصيصًا لمييئات المختمفة عمى حسب الغرض من البرامج
م مجموعة واسعة من البرامج المصممة خصيًصا لتعزيز قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاممين في باالضافة الى تقدي

مختمف المؤسسات، و تطوير قدرات وميارات المتدربين لتمكينيم من أداء عمميم بطريقة احترافية تنعكس عمى زيادة 
 .طمبات والتطورات داخل سوق العمل عمى مستوى العالممستويات اإلنتاجية والكفاءة في مؤسساتيم، من أجل تمبية المت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=226389396385373&set=pcb.226390109718635&__cft__%5b0%5d=AZWSFD7DgsgAYjPAIrT0ncEJnBVhMyulxaoAD1Ai6vckx3_0rSeP1eEmUcBGiauzgaGcDWJghYlVk8SSYgzrmk57PvzFxgfaUYNsioMXUutJom-8V2QFd_8lmAkwmPjcQ6y8_zQDnBbPBxK-qrg9_sE1O_mKIEXtvrf3RN41QnwQyLadAHHsnQYqRi7dWjQApkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=226389396385373&set=pcb.226390109718635&__cft__%5b0%5d=AZWSFD7DgsgAYjPAIrT0ncEJnBVhMyulxaoAD1Ai6vckx3_0rSeP1eEmUcBGiauzgaGcDWJghYlVk8SSYgzrmk57PvzFxgfaUYNsioMXUutJom-8V2QFd_8lmAkwmPjcQ6y8_zQDnBbPBxK-qrg9_sE1O_mKIEXtvrf3RN41QnwQyLadAHHsnQYqRi7dWjQApkQ&__tn__=*bH-R
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