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 الالئحة التنظيمية
لمركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر   

 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية 
  مقدمة: 

أكتوبرن  6التي من خاللها تتفاعل جامعة  ،حد القنوات األساسيةأيعد مركز التدريب والتعليم المستمر 
 . مع المجتمع وكلياتها
م ، واعتمد بمجلس كلية 6106في عام  أكتوبر 6 جامعة بكلية التربية مركز التدريب والتعليم المستمر  سسأ

 .6106/ 0/00بتاريخ ( 061)أكتوبر رقم  6م ، وتم اعتماده بمجلس جامعة 62/9/6106التربية بتاريخ 
ا  اوتوجه   ،أكتوبر 6لفلسفة جامعة  اتأكيد   ؛وجاء تأسيس مركز التدريب والتعليم المستمر  لرؤيتها، والتزام 

أكتوبر ألهمية دور الجامعة  6ا من أدارك رئاسة جامعة وانطالق   ،ألهدافها في خدمة المجتمع  اوتحقيق   برسالتها،
داري  و  ، سيكولوجي ا،وتأهيل العنصر البشري ،في تنمية الموارد البشرية المستهدفة محور ارتكاز أن باعتبار  اوفني  ا، ا 
الذي يتميز بسرعة التطور ،والتناغم مع إيقاع العصر ،وتمكينهم من مواكبة ركب التقدم ،لتحقيق النهوض؛ رئيس 

 ،في إطار علمي منظم يؤدي إلى تلبية حاجات العاملين في المجاالت االقتصادية، العلمي والتكنولوجي
 .ويتيح الفرصة للنمو الفردي ،واالجتماعية

*     *     * 
 القسم األول 
 تعريفات عامة 

 : يقصد بالتعريفات اآلتية مايلى ( :0)مادة 
 :تعريف المركز:  0/0

، (وحدة  ذات طابع خاص) أكتوبر 6جامعة  –ينشأ مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر بكلية التربية 
رشادية ، وتدريبية متميزة فى  تابع ا لكلية التربية، كيان ا أكاديمي ا، تربوي ا، علمي ا يقوم بتقديم خدمات تعليمية ، وا 

عتماد التربوية ، والبحثية ، والنفسية ،واللغوية ، والتقنية، والمجتمعية ، تتوافق مع معايير الجودة واال: المجاالت
أكتوبر، يدير المركز مجلس إدارة مكون من أعضاء هيئة التدريس بكلية  6األكاديمى ، التى تتبناها جامعة 

التربية، من ذوى الخبرة التربوية والعلمية، والعالقات اإلدارية ، واألكاديمية، والمجتمعية ، ويجوز ضم أعضاء 
، وعضو ا قانوني ا تختاره مالي ا، تختاره اإلدارة المالية ضو ا، كا يضم المجلس عأنشطتهللمجلس من المهتمين بتحقيق 

  .اإلدارة القانونية بالجامعة
 :الالئحة التنظيمية:  0/6
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وحدة  ) أكتوبر 6جامعة  –مجموعة القواعد التى تنظم مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر بكلية التربية 
واإلدارية ، والمالية ؛ لتنفيذ البرامج ، واألنشطة ، والمهام الموكلة ،وتحدد آليات عمله الفنية ، (ذات طابع خاص

 .إليه
 : الرؤية:  0/3

مجموعة من الطموحات ، المحددة فى نسق تنظيمى،تمثل رافعة لتحقيق األهداف ، التى يحددها مجلس إدارة 
 .المركز

 :الرسالة :  0/4
 .تعبر عن األهداف العامة للمركز

 : مجلس اإلدارة :  0/1
 6يعتبر مجلس إدارة مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر، المشكل بقرار من األستاذ الدكتور رئيس جامعة 

أكتوبر مسئوال  عن المركز ، ومناط به وضع  السياسات ، ومراقبة اإلدارة التنفيذية ، وتقييم أدائها ،وهو 
 .ركز ، وتحقيق أهدافه  المحددة مسئول مسئولية تضامنية عن نجاح الم

 :المدير االتنفيذى للمركز :  0/6
هو المسئول التنفيذى األول ، المناط به إدارة المركز، وتسيير أعماله اليومية ، وفق الخطط والبرامج ، التى 

 .يقرها ويعتمدها مجلس اإلدارة 
*     *     * 

 رؤية المركز ورسالته وأهدافه 
 : رؤية المركز ( :6)مادة 

أكتوبر؛ ألن يكون بيت خبرة  6جامعة  –يسعى مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر بكلية التربية
التدريب، والتنمية المهنية، واإلرشاد، والتعليم المستمر على : متخصص،  ذا قدرة تنافسية متميزة فى مجاالت

أكتوبر فى خدمة المجتمع ، ودعم خطط  6جامعة  –لتربيةالمستوى المحلى، واإلقليمى؛ بما يعكس رسالة كلية ا
 .التنمية الوطنية 

 :رسالة المركز  ( :3)مادة 
أكتوبر بتقديم خدمات متميزة فى  6جامعة  –يلتزم مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر بكلية التربية

التدريب، والتنمية المهنية، واإلرشاد، والتعليم المستمر، يلبى احتياجات سوق العمل المحلى، : مجاالت مجاالت
 .واإلقليمى ، ومتطلبات التنمية المهنية بمستوى يتوافق مع إمكانات الجامعة، ومعايير الجودة واالعتماد األكاديمى

 :األهداف االستراتيجية للمركز  : (4)مادة 
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أكتوبر إلى تفعيل دور الجامعة فى  6جامعة  –يهدف مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمر بكلية التربية
مجال خدمة المجتمع فى المجاالت، التى تتوافق مع إمكاناتها ، ومعاير الجودة واالعتماد األكاديمى والتربوى ، 

 . قليمىوسوق العمل المحلى واإل
 :أهداف المركز( : 1)مادة  

 : يهدف المركز إلى
 ؛ التعليمية ، والبحثية ، وخدمة المجتمع لتحقيق أهدافها ؛إبراز الدور الفاعل للجامعة في العمل الدؤوب :1/0

، ف يقضي بالضرورة تفاعاهداأل هن تحقيق هذإحيث  ،متبادال   .المحلى واإلقليمى مع المجتمع اومستمر   ال 
 . جل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافهاأالتواصل الدائم بين الجامعة والمجتمع من  :1/6
التي تحمل المضامين  ،مع االتجاهات الفلسفية المعاصرة ابناء اإلنسان بصفته نواة بناء المجتمع تمشي   :1/3

 .وهدفها النهائيوالتي تؤكد على أهمية اإلنسان في التنمية كونه وسيلتها  ،اإلنسانية في تطلعاتها
بهدف تحسين  ؛الذي تشهده مختلف التخصصات ،ضمان حالة تواصل أفراد المجتمع والتطور العلمي :1/4

حداث التغيرات ،هم المهنيئمستوى أدا  يجابية في سلوكهم بالجوانب المعرفية والمهاريةإلا ، واالتجاهاتوا 
  . والوجدانية

  .البشري للوصول إلى أفضل كفاءة وأفضل استثمار توسيع وتطوير قدرات ومهارات العنصر :1/1
وخبراتهم في  ،وزيادة كفاءتهم ،تجديد وتنشيط معارف المشاركين في برامج المركز التدريبية والتعليمية :1/6

 . التخصصات العلمية المختلفة
لمبدأ  اوالتكنولوجية في كل مجاالتها تحقيق   ،واالجتماعية ،مساعدة الفرد في مواجهة المتغيرات الحضارية  :1/7

 . التكامل بين اإلنسان والبيئة المحيطة به
تقديم الحلول والتوصيات العلمية للمشاكل المختلفة ذات الصلة بالتخصصات للمشاركين في الدورات  :1/2

 .التدريبية وفي ميدان العمل والمهنة
خالل تنظيم الدورات التدريبية وبرامج التعليم المسائي لموظفي توفير موارد مالية إضافية للجامعة من  :1/9

  .المؤسسات
 . مة متطلبات سوق العمل من خالل التدريب والتدريب المستمرءرفع كفاءة الطلبة والخريجين لموا :1/01
التي يواجهونها في سوق العمل والعمل على  ،استمرار التواصل مع الخريجين بعد تخرجهم ومعرفة المشاكل :1/00

  .حلها من خالل الدورات التدريبية
العمل البحثى، والتدقيق اللغوى،  على الجيزةالدراسات العليا بالكلية والكليات المجاورة لمحافظة  بتدريب طال :1/06

  .أبحاثهمنجاز إوالتي تساعدهم في  مجاالت تخصصاتهم،في  الحديثة المتقدمة والتقنيات
 

*     *     * 
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 القسم الثالث 

 هيكل المركز  
 :مجلس إدارة المركز ( :6)مادة 
وذلك على  ؛ بناء  على اقتراح عميد الكلية ؛يشكل مجلس إدارة المركز لمدة عامين بقرار من رئيس الجامعة 

 : النحو اآلتي
 رئيس ا عميد الكلية -
 انائب   وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع -
 اعضو   لمركزالتنفيذى ل مديرال -
 اعضو   (مساعد المدير للبرامج) عضو هيئة تدريس بالكلية  -
 أعضاء  (.مسئولو أنشطة)من أعضاء هيئة التدريس في مجال عمل المركز 3  -
 اعضو   .المركز  من خارج الجامعة من ذوي الخبرة في مجال اختصاصعضو  -
 مسئوال  مالي ا .عضو من اإلدارة المالية بالجامعة -
 مسئوال  قانوني ا .عضو من إدارة الشئون القانونية بالجامعة -
 مسئوال  إداري ا .سكرتير  الكلية -

 .ويجوز لمجلس اإلدارة أن يضم إلى عضويته من يرى من المتخصصين ؛ لالستعانة بخبراتهم

 
 :اجتماعات مجلس اإلدارة(: 7)مادة 

أو بطلب  ،بناء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة ؛(شهرين) األقل كل يجتمع مجلس إدارة المركز مرة على 
، ويرأس واحد+  إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه اوال يكون االجتماع صحيح  ، من أغلبية األعضاء

 ،، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية األصوات، فإذا تساوت يرجح الجانبنائبه ويحل محله  ،الجلسة رئيس المجلس

 عميد الكلية

 رئيس مجلس إدارة المركز

 مدير المركز

 المسئول المالى المسئول القانونى مسئولو األنشطة سكرتير المركز

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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على األكثر من تاريخ  أسبوعخالل  ،وتبلغ قراراته مستوفاة إلى رئيس الجامعة ،يضم رئيس الجلسة الذي
  .هالعتمادها من ؛صدورها
 :اللجنة التنفيذية للمركز( 2)مادة 

 : تشكل لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس إدارة المركز من كل من 
 .رئيس مجلس اإلدارة  .0
 . مدير المركز .6
 . المسئول المالى للمركز .3
 .المسئول القانونى للمركز .4
 .سكرتير المركز .1

لتسيير األمور العاجلة، التى التحتمل التأجيل، وفى ضوء أهداف المركز، وسياسات مجلس اإلدارة على أن   
 .تعرض تقريرها عن هذه األمور فى أقرب اجتماع مجلس إدارة المركز

 :تعيين مدير المركز( 9)مادة 
جامعة  –كلية التربية العاملين ب أعضاء هيئة التدريسلمركز من بين مدير ا بتعيين ائيس الجامعة قرار  يصدر ر 

وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح عميد  ؛ممن ال يشغلون مناصب إدارية أخرى أكتوبر 6
 . الكلية

 


