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 قسم التدریب واإلعالم اتإنجاز 
٢٠١٣/٢٠١٤ 

 " في الفترة تخطیط وتنفیذ وتقویم أنشطة وبرامج اإلعالم التربويتنفیذ برنامج تدریبي عن " -١
 بمحافظة القاھرة. ١٢/١١/٢٠١٣إلى١٠من 

المواد الدراسیة فنیات صیاغة المفردات االختباریة لموجھي تنفیذ برنامج تدریبي عن " -٢
 بمحافظة القاھرة. ٢٨/١١/٢٠١٣ إلى٢٤في الفترة من  بالمرحلة اإلعدادیة

"  "إدارة االجتماعاتتنفیذ برامج تدریبیة لتنمیة مھارات العاملین بالمركز: األول بعنوان  -٣
" بتاریخ " مھارات التواصل واالتصال"، والثاني بعنوان ٣/١١/٢٠١٣بتاریخ 

بغرض التنمیة  ١٨/١٢/٢٠١٣" بتاریخ "إدارة األزماتعنوان ، والثالث ب٢٥/١١/٢٠١٣
 المھنیة للعاملین بالمركز.

مشاركة بعض أعضاء القسم في ورشة العمل الخاصة بإعداد مواصفات الورقة االمتحانیة  -٤
 بالمركز بالتعاون مع قسم تطویر االمتحانات.

وأنشطة في مجالي التدریب  إصدار التقریر نصف السنوي عن أھم ما قام بھ القسم من إنجازات -٥
ً للخطة المعتمدة للقسم للعام   م. ٢٠١٣/٢٠١٤واإلعالم وفقا

بوزارة  إلعداد أدلة إرشادیة لمشروع القرائیةمشاركة بعض أعضاء القسم في ورشة عمل  -٦
 التربیة والتعلیم.

 شارك أعضاء القسم في لجنة التقویم الشامل بتكلیف من أ.د. مدیر المركز. -٧
األقسام العلمیة بالمركز في إعداد ورقة عمل لتقدیمھا في لقاء خبراء جامعة عین المشاركة مع  -٨

بالتعاون مع كلیة التربیة ووزارة التربیة  بتطویر منظومة التعلیم قبل الجامعيشمس الخاص 
 .٣٠/٩/٢٠١٣إلى٢٩والتعلیم في الفترة من 

 .٢٠١٣/٢٠١٤إصدار العدد األول من دلیل خطة برامج التدریب للقسم/ المركز  -٩
الخطة اإلستراتیجیة لتطویر المشاركة في الورشة التي عقدتھا وزارة التربیة والتعلیم حول  -١٠

 .١٤/١١/٢٠١٣إلى١٠في الفترة من  ٢٠٢٤-٢٠١٤التعلیم قبل الجامعي 
 .٢٠١٣إصدار العدد الثاني من النشرة اإلخباریة للمركز أكتوبر  -١١
لتنمیة مھارات الباحثین في إدارة المراجع نظم القسم الدورة الثانیة من البرنامج التدریبي  -١٢

 .٩/١٠/٢٠١٣إلى٧في الفترة من  " ٥End Note softwareاإللكترونیة "
 .٢٠١٢/٢٠١٣التجھیز إلعداد التقریر السنوي للمركز للعام  -١٣
العمل) للبدء في تنفیذ مشروعي القسم التخطیط واإلعداد (وضع الخطة الزمنیة ـ اختیار فرق  -١٤

 .٢٠١٣/٢٠١٤ضمن الخطة البحثیة للمركز للعام 
 مع قسم البحوث بالمركز. (الذكاء القومي)مشاركة بعض أعضاء القسم ضمن مشروع  -١٥
التي نظمتھا ھیئة االعتماد وضمان  ورشة التعلیم الفنيمشاركة بعض أعضاء القسم ضمن  -١٦

 الجودة.
تشخیص وعالج صعوبات التعلم النمائیة واألكادیمیة في تدریبي بعنوان "نفذ القسم البرنامج ال -١٧

-٢٢لموجھي األقسام بالتعلیم االبتدائي في الفترة من  القراءة والكتابة والحساب)
٢٦/١٢/٢٠١٣. 

م حول ٢/٢٠١٤/ ٦ – ٥نفذ القسم برنامجین تدریبین عبر شبكة الفیدیو كونفرانس في الفترة من  -١٨
 ادیمیة لموجھي التعلیم األساسي بوزارة التربیة والتعلیم. صعوبات التعلم األك

بالتعاون مع قسم التقویم  مشروع محو األمیة وتعلیم الكبارمشاركة بعض أعضاء القسم في  -١٩
 بالمركز.
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المھارات التقنیة في إعداد وتنظیم مشاركة بعض أعضاء القسم بالبرنامج التدریبي عن ( -٢٠
-١نظمھ قسم العملیات بالمركز في الفترة من  والذي البحوث والتقاریر العلمیة)

١٨/١٢/٢٠١٣. 
قام القسم بالتغطیة اإلعالمیة لفعالیات مؤتمر التعلیم اإللكتروني في التعلیم قبل الجامعي الذي  -٢١

م من خالل نشر أخبار عن المؤتمر وتنظیم لقاءات ٢٠١٤فبرایر  ٦نظمھ المركز یوم 
جلة حائط ضمت كل ما نشر عن المؤتمر قبل وأثناء تلیفزیونیة وصحفیة لمدیر المركز وعمل م

 وبعد المؤتمر. 
 ورشة عمل تدریبیة تأھیلیة للحاصلین علىبناًء على تكلیف من أ.د. مدیر المركز نظم القسم  -٢٢

الماجستیر والدكتواره من الكادر العام الجدد بالمركز الراغبین في االعتماد كمدربین 
 بمقر المركز .  وذلك باألكادیمیة المھنیة للمعلمین

في إطار التعاون بین المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي واألكادیمیة المھنیة  -٢٣
للمعلمین، یقوم قسم التدریب واإلعالم تنفیذ مجموعة برامج تدریبیة للمعلمین ضمن منظومة 

 م. ٢٣/٢/٢٠١٤الترقیات لكادر المعلم بدایة من 
ً  ٢٠١٤مال لجان إعداد امتحانات الثانویة العامة شارك بعض أعضاء القسم في أع -٢٤ تفعیال

 لتوصیات الوزارة في ھذا الشأن وذلك تحت إشراف قسم تطویر االمتحانات.
برنامج بالترتیب لعقد  -منسق المشروع –یقوم القسم بالتعاون مع قسم تطویر االمتحانات  -٢٥

ادیة على مستوى تدریبي للمعلمین في تخصص العلوم والریاضیات بالمرحلة اإلعد
 . Timssالجمھوریة وذلك في إطار مشروع اختبارات الـ 

التي عقدت في  Steam ورش العمل الخاصة بتصمیم وتقویم مدارس المتفوقینالمشاركة في  -٢٦
-٢٨فندق سوفتیل المعادي تحت رعایة معالي وزیر التربیة والتعلیم. وذلك یوم االثنین الموافق 

قین وكیفیة تحقیق االستتدامھ منھا: قد قام الخبراء األجانب لتفعیل مدارس المتفو ٢٠١٤-١
وخطوات بناء المناھج وتقویم الطالب في ضوء تلك الفسلفة  Steamبعرض فلسفة المشروع 

وآلیات التدریب علیھا. حیث قرر أ.د. الوزیر تشكیل وحدة خاصة بمدارس المتفوقین یكون 
 مقرھا وزارة التربیة والتعلیم على غرار مشروع القرائیة. 

ات مشروع تم االنتھاء من عقد ورشة عمل " سیمنار نوعي" حول مناقشة إجراءات وأدو  -٢٧
م في حضور بعض ٢٠١٣/٢٠١٤الخطة البحثیة الُمكلف بھا القسم ضمن الخطة البحثیة للمركز 

 الخبراء في مجال الدراسة من خارج المركز.
االنتھاء من إعداد أدوات مشروع بحث " تالمیذ بال صعوبات تعلم" ضمن الخطة البحثیة   -٢٨

 م. ٢٠١٣/٢٠١٤للمركز 
نظري والدراسات السابقة لمشروع بحث " قدرات المتفوقین " االنتھاء من إعداد اإلطار ال  -٢٩

 م. ٢٠١٣/٢٠١٤ضمن الخطة البحثیة للمركز 
لبدء في إعداد التقریر النھائي لمشروعي الدراسة والمنتجات " المخرجات " الخاصة بكل ا  -٣٠

للعام مشروع تمھیدًا لتقدیمھا إلدارة المركز في ضوء التوقیت الخاص بتسلیم الخطة البحثیة 
 م.٢٠١٣/٢٠١٤

االنتھاء من الصورة قبل النھائیة لمشروعي " تالمیذ بال صعوبات" ، واكتشاف ورعایة التفوق  -٣١
م، وتم تسلیم المشروعین لألستاذ ٢٠١٣/٢٠١٤بمدارس المتفوقین" ضمن الخطة البحثیة للمركز 

 الدكتور/ مدیر المركز. 
) لقاء تنویري من خالل شبكة الفیدیو كونفرانس بوزارة التربیة والتعلیم لموجھي ٢تقدیم عدد ( -٣٢

 التعلیم األساسي عن " الصعوبات األكادیمیة لطالب المرحلة ". 
التي  Stemالمشاركة في أنشطة وورش عمل الخاصة بمدارس المتفوقین للعلوم والتكنولوجیا   -٣٣

  عقدت في فندق سوفنیل المعادي.
ضمن اللجان التنفیذیة المشكلة لذلك بقرار  Timssاإلعداد لمرحلة التدریب ضمن مشروع الـ   -٣٤

 مدیر المركز. 



-٣- 
 

تقدیم البرنامج التدریبي للسادة المعلمین ضمن نظام الترقي بكادر المعلم لفئات معلمي التعلیم  -٣٥
 یة للمعلمین. الثانوي الفني بالتعاون مع األكادیمیة المھن -الثانوي العام –األساسي 

التخطیط إلعداد وتقدیم برنامج التدریب للسادة المعلمین ضمن نظام الترقي بكادر المعلم لفئات  -٣٦
 الثانوي الفني. –الثانوي العام  –معلمي التعلیم األساسي 

تقدیم برنامج تأھیلي ( ورشة عمل) لحاملي الماجستیر والدكتواره من الكادر العام لالستعداد  -٣٧
 لة الشخصیة لالعتماد كمدربین باألكادیمیة المھنیة للمعلمین. إلجراء المقاب

مشاركة بعض أعضاء القسم ضمن فریق عمل " ترجمة المواصفات الورقة االمتحانیة للثانویة  -٣٨
العامة " إلى اختبار من خالل لجان مشكلة لذلك بالتعاون مع قسم تطویر االمتحانات بالمركز 

 زارة. واإلدارة العامة لالمتحانات بالو
 م. ٢٠١٤االنتھاء من تصمیم وإعداد محتوى النشرة اإلخباریة العلمیة للمركز عدد مارس  -٣٩
المشاركة ضمن فعالیات مؤتمر " التعلیم اإللكتروني بالتعلیم قبل الجامعي" الذي نظمھ المركز  -٤٠

 م تحت رعایة معالي وزیر التربیة والتعلیم ومعالي وزیر االتصاالت. ٦/٢/٢٠١٤یوم 
برشور مؤتمر التعلیم اإللكتروني بالتعلیم قبل الجامعي من خالل وحدة اإلعالم بالقسم إعداد  -٤١

 تحت إشراف اللجنة التنسیقیة للمؤتمر.
إعداد كُتیب إنجازات المركز وتقدیمھ ضمن أوراق مؤتمر التعلیم اإللكتروني بالتعلیم قبل  -٤٢

 نسیقیة للمؤتمر. الجامعي من خالل وحدة اإلعالم بالقسم وتحت إشراف اللجنة الت
إعداد ملف صحفي متكامل من قبل وحدة اإلعالم بالقسم یتضمن تغطیة شاملة للصحف ووسائل  -٤٣

اإلعالم المختلفة حول فعالیات مؤتمر " التعلیم اإللكتروني في مرحلة التعلیم قبل الجامعي" 
 وتقدیمھ لمدیر المركز. 

 من منظومة األكادیمیة المھنیة للمعلمین. استعداد الھیئة األكادیمیة لحضور المقابلة الشخصیة ض -٤٤
 تم اعتماد أعضاء الھیئة البحثیة كمدربین معتمدین األكادیمییة المھنیة للمعلم.  -٤٥
االستمرار في إدارة وتنفیذ برنامج تدریبات كادر المعلم بالتعاون مع األكادیمیة المھنیة للمعلمین  -٤٦

(  ٢٧/٣/٢٠١٤وحتى  ٢٣/٢مج في ) معلم ومعلمة منذ بدایة البرنا٨٣٦حیث تم تدریب (
 أسابیع متتالیة). ٥ –المرحلة األولى 

التعاون مع قسم تطویر االمتحانات وإدارة المركز بشأن تفعیل تدریبات المعلمین المتعلقة  -٤٧
 م. ٢٠١٤/٢٠١٥ Timssبالتجریب االستطالعي لدراسة الـ 

االنتھاء من إعداد وتحكیم األدوات الخاصة بمشروعي: " تالمیذ بال صعوبات ، تنمیة مھارات  -٤٨
اإلبداع والدافعیة لإلنجاز لدى طالب مدارس المتفوقین" من خالل نخبة من الخبراء 

 المتخصصین. 
وتوثیق قیام وحدة اإلعالم بالمتابعة الیومیة إلجراءات تدریبات كادر المعلم بجمیع القاعات  -٤٩

 التدریبات من خالل الصور واألوراق ونشرھا على موقع القسم وصفحة الفیس بوك.
م. ویتم عرضھا ٢٠١٤االنتھاء من إعداد البروفة الخاصة بالنشرة العلمیة للمركز عدد مارس  -٥٠

 على مدیر المركز للبت في طباعتھا ومن ثم تداولھا داخل وخارج المركز. 
كز حول إجراءات تنفیذ مشروع تدریب المعلمین بالمیدان إعداد تصور مقترح لمدیر المر -٥١

 م. ٢٠١٤/٢٠١٥ Timssلتطبیق التجریب االستطالعي لدراسة الـ 
إجراءات متابعة التدریب في  –میزانیة التدریب  -متضمنًا: فئة التدریب، مكان التدریب المقترح -٥٢

 توقیت التدریب. -المحافظات المحددة للتدریب
) محافظة على مستوى ١٨في ( ToT مل خاصة بتدریب المعلمینإعداد وتنفیذ ورشة ع -٥٣

باالشتراك مع قسم تطویر  Timssالجمھوریة ضمن متطلبات التجریب االستطالعي لدراسة الـ 
 االمتحانات. 

 االستمرار في اإلعداد والتنفیذ لبرامج تدریبات كادر المعلم بالتعاون مع األكادیمیة المھنیة للمعلم.  -٥٤
 ة األولى من النشرة العلمیة للمركز، وجاري استكمال تصمیم العمل في الصورة النھائیة. إعداد البروف -٥٥
 التجربة االستطالعیة.  ٢٠١٥ Timssمشاركة بعض أعضاء القسم في تطبیق اختبارات الـ  -٥٦
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مشاركة بعض أعضاء القسم في تنفیذ الدورة التدریبیة " إعداد المدربین" مع المركز اإلقلیمي لتعلیم  -٥٧
 م. ٢٠١٤إبریل  ٩ – ٧الكبار بسرس اللیان في الفترة من 

التواصل مع المیدان في اإلعداد لتقدیم برامج تدریبیة مطلوبة ضمن احتیاجات بعض اإلدارات التعلیمیة  -٥٨
مایو " ضمن خطة القسم للعام القادم  –حلوان  –الزیتون  –نشأة ناصر كما في إدارات " م

 م بمشیئة هللا تعالى. ٢٠١٤/٢٠١٥
 مشاركة بعض أعضاء القسم ضمن مشروع " الذكاء القومي" مع قسم البحوث.  -٥٩
 مشاركة بعض أعضاء القسم قسم تطویر االمتحانات في إعداد مواصفات الورقة االمتحانیة.  -٦٠
الت والُمكاتبات الواردة من األستاذ الدكتور/ مدیر المركز أو من األمانة العامة للمركز. الرد على اإلحا -٦١

 والمرتبطة بمھام وأعمال قسم التدریب واإلعالم. 
 ٥االنتھاء من تسلیم جمیع اإلداریات المتعلقة بتدریبات كادر المعلم في المرحلة األولى التي تضمنت (  -٦٢

) وتم تسلیمھا بعد اعتمادھا من القسم إلى األمین العام ٢٧/٣/٢٠١٤ – ٢٣/٢أسابیع  في الفترة من 
 للمركز لمراجعتھا وتسلیمھا إلى مدیر المركز لالعتماد النھائي وتسلیمھا لألكادیمیة المھنیة للمعلمین. 

الرد على جمیع االستفسارات الخاصة بشروط وقواعد االلتحاق ببرامج تدریبات الترقي لكادر المعلم  -٦٣
 ة من المشاركین وفي ضوء التعلیمات الصادرة من األكادیمیة المھنیة للمعلمین. والوارد

 م. ٢٢/٥/٢٠١٤إلى  ٢٣/٢األنتھاء من تنفیذ تدریبات كادر المعلم التي تم استضافتھا خالل الفترة من  -٦٤
 االنتھاء من تسلیم مشروعي البحث المكلف بھما القسم لألستاذ الدكتور/ مدیر المركز.  -٦٥
إعداد التقریر الخاص بإنجازات كل وحدة في ضوء المھام واألنشطة الخاصة بخطة القسم البدء في  -٦٦

 م. ٢٠١٣/٢٠١٤للعام 
 مراجعة البروفة النھائیة من النشرة العلمیة للمركز.  -٦٧
 . TiMssالمشاركة في تصحیح اختبارات الـ  -٦٨
 االنتھاء من إعداد حقیبة األخصائي االجتماعي . -٦٩
تدریب الكوادر المدرسیة في تنمیة مھارات اإلبداع لدى طالب مدارس االنتھاء من إعداد حقیبة  -٧٠

 .المتفوقین
إلى  ١/١إعداد تقریر باألنشطة والممارسات واإلنجازات التي قام بھا القسم خالل الفترة من -٧١

 م. ٣٠/٦/٢٠١٤
 ٣ور مؤتمر إصالح التعلیم قبل الجامعي الذي نظمھ مركز البحوث التربویة في الفترة من ـحض -٧٢

 م. ٢٠١٤یونیو  ٤ –
 م.٢٠١٤حضور مجلس القسم العلمي لشھر یونیو  -٧٣
 –ة ( قدیمـامتحانات الثانویة العامور بعض أعضاء القسم غرف العملیات الخاصة بمتابعة ـحض -٧٤

 حدیث). 
 تسلیم النسخة النھائیة من مشروعات البحث للقسم لمدیر المركز.  -٧٥
المراكز البحثیة، والمقدمة لمكتب معالي  إعداد ورقة خاصة بدور القسم المكلف بھ لتفعیل دور -٧٦

 وزیر التربیة والتعلیم.
 المشاركة ضمن تدریبات مشروع الدمج مع قسم البحوث بالمركز.  -٧٧
 البدء في إعداد منظومة تقویم أداء الطالب في مرحلة التعلیم قبل الجامعي ( عام / فني).    -٧٨
دورة تدریبیة لموجھي ومعلمي التعلیم األساسي في مواد اللغة العربیة والعلوم  ٣تنفیذ عدد  -٧٩

فنیات صیاغة المفردات االختباریة " والریاضیات بمدیریة التربیة والتعلیم بالقاھرة على 
في  PIRLSفي العلوم والریاضیات، والـ  TIMSSبالتكامل مع إطار العمل المشروعي الـ 

 اون مع األقسام العلمیة بالمركز. وبالتع" اللغة العربیة
اإلعداد لتنفیذ دورة تدریبیة بمدیریة التربیة والتعلیم بالجیزة للموجھین والمعلمین بمرحلة التعلیم  -٨٠

فنیات صیاغة المفردات االختباریة األساسي في مواد اللغة العربیة والعلوم والریاضیات على " 
في  PIRLSفي العلوم والریاضیات، والـ  TIMSSالعمل المشروعي الـ بالتكامل مع إطار 

 م. ٢٠١٤نوفمبر  ٦أكتوبر إلى  ١٩خالل الفترة من " اللغة العربیة
بالتعاون  الدمج ومتعة التعلم مشاركة بعض أعضاء القسم في متابعة أعمال التدریب لبرنامج -٨١

 مع األكادیمیة المھنیة للمعلمین في محافظات أسیوط وسوھاج.



-٥- 
 

مشاركة بعض أعضاء القسم في المؤتمر العلمي لمركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة  -٨٢
" الذي طرح أولى وتوجھات -٢٠٣٥" استشراق مستقبل مصر في بجامعة عین شمس عن 

 م بدار ضیافة بجامعة عین شمس.٢٠١٤سبتمبر  ١٧عقد یوم األربعاء الموافق 
تدریب " بالبرامج التي سیقوم القسم بتنفیذھا خالل مخاطبة جھاز التنظیم واإلدارة " شعبة ال -٨٣

ًا للموازنة المالیة المخصصة للقسم. ٢٠١٥ – ٢٠١٤النصف األول من عام   م وفق
مشاركة بعض األعضاء في لجان وضع مواصفات الورقة االمتحانیة مع قسم تطویر  -٨٤

 .  االمتحانات
قییم بعض الحقائب مشاركة بعض األعضاء مع األكادیمیة المھنیة في مراجعة وت -٨٥

 التدریبیة. 
مشاركة بعض األعضاء مع األكادیمیة المھنیة للمعلم في ورشة العمل الخاص بـ " التعلم  -٨٦

 ٢٧/٨/٢٠١٤إلى  ٢٥/٨النشط والدمج التعلیمي في إطار متعة التعلم" خالل الفترة من 
 بمقر اتحاد الطالب بالعجوزة. 

للقراءة والمعرفة والذي عقد بدار مشاركة بعض أعضاء القسم في المؤتمر العلمي  -٨٧
 الضیافة بجامعة عین شمس. 

مشاركة بعض أعضاء القسم في المؤتمر العلمي للجمعیة المصریة للمناھج بدار الضیافة  -٨٨
 م. ١٤/٨/٢٠١٤ – ١٣بجامعة عین شمس في الفترة من 

 ٢٠١٥ – ٢٠١٤إعداد تصور مقترح لكیفیة مشاركة القسم في االختبارات الدولیة للعام  -٨٩
 من خالل تنفیذ برامج تدریبیة لھذا الشأن بالتعاون مع األقسام العلمیة األخرى بالمركز. 

برامج تدریبیة مكثفة داخل مقر المركز خالل شھري  ٦إعداد تصور مقترح لتنفیذ عدد  -٩٠
 م. ٢٠١٤سبتمبر وأكتوبر لعام 

اجتماع مجلس م، وتم توزیعھا في ٢٠١٤إصدار النشرة اإلخباریة للمركز عدد یونیو  -٩١
 م .٢٥/٨/٢٠١٤إدارة المركز الذي عقد بتاریخ 

 


