كلية اآلداب
وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مركز الدراسات واالستشارات والتدريب

للتواصل وحجز الدورات واالستعالم :جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،وكالة الكلية لشؤون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،مركز االستشارات والتدريب ،العباسية ،القاهرة ،جمهورية
موقع
مصر العربية .الرمز البريدي .11511
اليكترونيwww.arts.asu.edu.eg :
1

مركز الدراسات واالستشارات والتدريب
وحدة ذات طابع خاص
الهيكل اإلدارى للمركز
أ.د .عبد الوهاب عزت
أ.د .سوزان القليني
أ.د .طارق منصور
د .هويدا عالم
أ .طارق محمود
أ .هدى عطية

نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
عميدة الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز
وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب
رئيس مجلس إدارة المركز
مدير المركز
أمين المركز
سكرتيرة المركز
مدراء الوحدات

أ.د .رزق سند أبو ليلة
د .إيمان طه
د .عبد الحميد مسعود
د .أماني عبد الفتاح
د .إسالم الشرقاوي
د .خالد الشربيني
د .أيمن عبد الحليم
د .عبد المنعم زكي
د .دينا رمزي

مدير وحدة الخدمة النفسية
مدير وحدة نم المعلومات الجغرافية
مدير وحدة التوثيق والمتاحف
مدير وحدة اللغات والترجمة
مدير وحدة تدريب ودراسة واللغة العربية
مدير وحدة دراسة الحضارات المعاصرة
مدير وحدة الدراسات اإلنسانية والمستقبليات
مدير وحدة الحاسب اآللي
مدير وحدة الدراسات اإلجتماعية والتنموية
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كلمة األستاذ الدكتور /عبد الوهاب عزت
نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس
تعتبر المراكز البحثية المتخصصة ومراكز الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع
الخاص الركيزة األساسية في البناء الذي يربط الجامعة بكافة المؤسسات المجتمعية التى تعتمد
على استمرارية التواصل بينها وبين الجامعة؛ والتي تعمل على تفعيل الدور الذي تقوم به
جامعة عين شمس في خدمة المجتمع المصرى عامة ،والنطاق الجغرافي للجامعة خاصة
والذي يشمل مساحة كبيرة من إقليم القاهرة الكبرى ،والذي يتميز بالكثافة السكانية العالية ،بما
تشكله من احتياجات متنوعة تسعى الجامعة لسدها من خالل كافة مؤسساتها ومراكزها.
وتلعب كلية اآلداب دورًا مهما من خالل مركز االستشارات والتدريب ،إحدى
المؤسسات التابعة لوكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،في منظومة الجامعة
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل المراكز والوحدات المتخصصة التى أنشئت خصيصًا
لتلبية احتياجات المجتمع من دورات متخصصة في كافة اللغات األجنبية وكذلك اللغة العربية،
ودورات التأهيل للحصول على شهادة التوفيل ،سواء للمصريين أم لغير المصريين؛ ودورات
الحاسب اآللي العامة والمتخصصة ،والرعاية والخدمة النفسية لكافة الحاالت المرضية
والنفسية بكافة أشكالها؛ والدورات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية  ،GISوغيرها
من أوجه الخدمات التعليمية والتدريبية التي تسد حاجة المجتمع .هذا إلى جانب االضالع
بالدور الثقافي والتنويرى أيضًا من خالل عقد سلسلة ندوات وورش عمل ومؤتمرات
متخصصة تسهم أيضًا في زيادة الوعى بين المواطنين وتنوير العقل المصرى نحو القضايا
المجتمعية والفكرية وتكوين الرؤى المستقبلية.
وفي الختام ،أتمنى لكل السادة الزمالء من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكافة
العاملين بها دوام التوفيق والسداد.
3

كلمة األستاذة الدكتورة /سوزان القليني
عميدة الكلية
ورئيس مجلس إدارة مركز االستشارات والتدريب

تفخر كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،بأنها مؤسسة جامعة عريقة تحوي بين جنباتها ستة
عشر قسمًا علميًا بثالث وعشرين شعبة دراسية ،وعشرات الوحدات ذات الطابع الخاص
والمراكز المتخصصة .وتعمل كل هذه المنظومة من أجل خدمة المجتمع المصري وسد
احتياجاته المعرفية والخدمية بكافة صنوفها.
وفي هذا اإلطار فإن مركز االستشارات والتدريب -إحدى مؤسسات الكلية التابعة لوكالة
الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة -بكافة الوحدات الخدمية والتدريبية والبحثية التابعة له يعمل
بخطى متالحقة لتقديم كافة أشكال الدعم والتدريب والتأهيل لكافة المواطنين المصريين وغير
المصريين الذين يطرقون باب الجامعة لإللتحاق بهذه الدورة أو تلك؛ أو إلجراء بحوث
أكاديمية متخصصة ،أو للتدريب على كل ألوان العلوم وصنوفها  ،أو للعالج والتداوى بوحدة
الخدمة النفسية ،أو لحضور الندوات وورش العمل المتخصصة التي ينظمها المركز.
وال يقف دور المركز عند سد االحتياجات المجتمعية خارج أسوار الجامعة ،بل أيضًا
يسعى إلى تأهيل الطالب المتميزين بصفة خاصة وتدريبهم على أعلى مستوى حتى يكتسبوا
القدرة على المنافسة في سوق العمل.
إضافة إلى ذلك ،فإن المركز بكافة وحداته يسعى إلى تفعيل الدور الثقافي له من أجل
توعية المواطنين عامة والطالب خاصة من خالل تنظيمه سنوياً لعدد من الندوات الثقافية
وورش العمل المتخصصة.
وفي الختام ال يسعني إال أن أشكر كافة القائمين على إدارة المركز على جهودهم المخلصة
من أجل رفعة الكلية وخدمة المجتمع متمنية لهم كل السداد والتوفيق.
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كلمة األستاذ الدكتور /طارق منصور
وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
نائب رئيس مجلس إدارة مركز االستشارات والتدريب
ليس هناك شيء يسعد له المرء من أن يمد يد العون ألخيه ويلم نظرة إمتنان تعكسها
بريق عينيه ،دون أن ينبذ ببنت شفة؛ وليس هناك شيء يطيب له المرء مثلما يرى كليته وهي
تنمو وتزدهر وتثمر على أيدى قياداتها المخلصة وأبنائها من السادة الزمالء أعضاء هيئة
التدريس وكافة الموظفين والعاملين بها؛ وما تتمم سعادة المرء إال وكليته تبسط ذراعيها لكافة
المواطنين الذين ييممون وجوههم شطرها بغية الدراسة والبحث العلمي والتدريب والتأهيل.
ومن أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود أنشأت كلية اآلداب مركزًا لالستشارات والتدريب
بلغ عمره اآلن ما يقرب من عشرين عاماً ،ويتبع وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة؛ ويعمل هذا المركز في تقديم كافة أشكال الخدمات للمجتمع من دورات متخصصة في
اللغات األجنبية واللغة العربية والحاسب اآللي ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها؛ كما يقوم
بعمل الدراسات االجتماعية والنفسية والحضارية والتاريخية والمتحفية وغيرها ،حسب
الجهات والمؤسسات المعنية بتلك البحوث والدراسات؛ إضافة إلى منظومة العمل الثقافي
المتمثلة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات وغيرها بما يعزز دور كلية اآلداب في تنمية
المجتمع والوفاء باحتياجاته.
ويقوم المركز أيضاً بمتابعة الحاالت المرضية وعالجها والتي تعاني من مشكالت نفسية
واجتماعية أو حاالت اإلدمان والتعاطي وغيرها من خالل شعبة الدراسات النفسية ،التي تلعب
دورًا مهمًا في اإلصالح االجتماعي.
وفي ختام كلمتي ،أود أن أشيد بكافة مدراء المركز وقياداته ورؤساء وحداته التدريبية
والبحثية الذين لعبوا دورًا مهمًا في ترسيخ دوره المجتمعي للنهوض بالمجتمع والوفاء
باحتياجاته؛ كما أتمنى لكافة العاملين به وقياداته أن يوفقهم اهلل في مساعيهم المخلصة للنهوض
بكليتنا وترسيخ سبل التواصل المجتمعي بين المركز وكافة فئات المجتمع.
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الوحدات التابعة لمركز االستشارات والتدريب
وبيان كافة الخدمات المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
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()1

وحدة اللغات

والترجمة :

********************

تقدم وحدة اللغات والترجمة بمركز االستشارات والتدريب دورات تدريبية متخصصة في
اللغات التالية:
 .1تعلم و إتقان اللغة اإلنجليزية:
 تعلم اللغة اإلنجليزية بمستويات مختلفة Study English Levels
 برنامج إعداد المترجم المتخصص باللغة االنجليزية (مستويات مختلفة)
 الترجمة العامة General Translation
 الترجمة الفورية Simultaneous Translation
 الترجمة المتخصصة Specific Translation
 المحادثة Conversation
 إعداد المترجم المتخصص Professional Translator
 الترجمة الصحفية واإلعالمية
 دورات اللغة اإلنجليزية لألطفال وتالميذ المدارس
 دورات التأهيل للتوفيل
 – 2تعلم وإتقان اللغة الفرنسية:
 تعليم اللغة الفرنسية مستويات
 ترجمة عامة من و إلى الفرنسية
 دورات تأهيلية للحصول على شهادة ال Delf
 -3تعلم وإتقان اللغة اليونانية الحديثة :برنامج تكلم اليونانية:
 دورات تعليم اللغة اليونانية الحديثة
 إعداد دورات متخصصة
 -4تعلم وإتقان اللغات التركية واألوردية والفارسية:
 دورات تعليم اللغة اليونانية الحديثة
 إعداد دورات متخصصة
 -5دورات لتعلم اللغة العبرية وآدابها وقواعدها ( مستويات ) .
 -1دورات لتعلم اللغات القديمة مثل اللغة المصرية القديمة  -الآلتينية – القبطية  -اليونانية
القديمة(مستويات).
 -7القيام بترجمة الشهادات والمستندات واعتماد ترجمتها .
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 -8القيام بأعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية

*

يتم تنفيذ برامج الدورات واألنشطة السابقه بشكل مستمر طوال العام وخالل اإلجازة الصيفية.

--------------------------------------------وحدة الخدمة النفسية :

()2

********************

 يقدم مركز االستشارات والتدريب دورات تدريبية متخصصة في التخصصات التالية:
 oبرنامج التخاطب وعيوب النطق والكالم
 oبرنامج تعديل السلوك
 oبرنامج التوحد
 oبينية الصورة الخامسة
 oإعداد مرشدين نفسيين
 oتنمية بشرية
 تقدم وحدة الخدمة النفسية االستشارات االكلينيكية في مجاالت االضطرابات النفسية
والمشكالت االسرية واالختيار التعليمي وصعوبات التعلم وتقويم القدرات العقلية.
 يقوم بالتدريس والتدريب نخبة من أساتذة وخبراء التدريب المتخصصين في الطب
النفسي.

--------------------------------------------وحدة نظم المعلومات الجغرافية : GIS

()3

*********************************







تدريب طلبة وخريجي أقسام الجغرافيا ( شعبة نظم المعلومات الجغرافية ) .
تدريب طلبة السنه التمهيدية للماجستير ألقسام الجغرافيا .
من دبلوم نظم المعلومات الجغرافيه.
عقد دورات تدريبية فى نظم المعلومات الجغرافية فى البرامج التالية -:
االستشعار عن بعد ،التحليل اإلحصائي ،قواعد البيانات ،المساحة ،البرمجة وغيرها
- Sql - Autocad
- ARC INFO
- ARC VIEW
SPSS - V-B- Net – Geomedia - IMAGIME

---------------------------------------------
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()4

وحدة الحاسب

اآللي :

******************






عقد دورات تدريبية فى الحاسب اآللى للبالغين
عقد دورات تدريبية لألطفال وتالميذ المدارس
عقد دورات تدريبية متخصصة في األعمال المكتبية للموظفين باستخدام الحاسب
عقد دورات تدريبية على إالنترنت واستخداماته .

 التعاون مع المؤسسات المصرية فيما يتعلق باألعمال الخاصة بالحاسب اآللى
()5

--------------------------------------------وحدة تدريب ودراسة اللغة العربية :
******************************









()6

المراجعه اللغوية لرسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من األبحاث
المراجعة اللغوية إلصدارات المراكز التابعة للجامعة .
عقد دورات فى تدريب معلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها .
عقد دورة فى مهارات الكتابة باللغة العربية .
عقد دورة فى تنمية المهارات لمعلمى اللغة العربية .
عقد دورة وإعداد امتحان معادلة اللغة العربية .
عقد دورة فى التذوق األدبى
تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بواقع اللغة العربية .

--------------------------------------------وحدة الدراسات االجتماعية والتنموية :
*******************************

تقدم حدة الدراسات االجتماعية والتنموية األنشطة التالية-:
 دورة الكتساب مهارة العمل في مجال العالقات العامة والتنمية البشرية
 دورة الكتساب مهارة تصميم واعداد البحوث االجتماعية
 تقديم خدمات استشارية في مجال المشكالت األسرية والطفولة ومشكالت تعثر
التحصيل الدراسي
 نشر وتحكيم البحوث والدراسات االجتماعية والتنموية فيي المجيالت العلميية الصيادرة
عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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()7

وحدة الدراسات اإلنسانية

والمستقبليات :

***********************************











تحديث الدراسات اإلنسانية بما يضمن لها أن تكون حلقة أساسية فى عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومتابعة أحدث مناهج البحث العلمى فى مجال
العلوم اإلنسانية.
تلبية احتياجات الجامعات والهيئات الوطنية حول دراسات المشكالت الحضارية
واإلنسانية ذات األهمية القومية فضال عن تجميع البيانات واإلحصاءات التى يحتاج
إليها البحث العلمى .
حشد الطاقات الموجودة بالجامعة سواء على مستوى االستعداد البحثي لدى األساتذة
وشباب الباحثين أو على مستوى األجهزة والمعامل وأدوات الطبع والنشر وسائر
اإلمكانيات العادية .
تنفيذ المشروعات العلمية والثقافية التي تتضمن كافة تخصصات العلوم اإلنسانية.
إقامة الندوات والمحاضرات العامة وحلقات النقاش وبرامج البحوث ومؤتمر سنوى
وإصدارات للكتب وسلسلة بحوث وكراسات موسمية وبرامج تدريب .
التعاون مع الهيئات ومراكز البحوث المصرية والعربية واألجنبية المعتمدة فى مجال
الندوات والمحاضرات والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات واألساتذة واإلمكانات.

--------------------------------------------وحدة التوثيق والتسجيل والمتاحف :

()8

*****************************










عقد دورة تصوير الفيديو .
عقد دورة التصوير الفوتوغرافى وكيفية التحميض
عقد دورات تدريبية متخصصة فى التوثيق اإلعالمى
عقد دورة ترميم المخطوطات .
إنتاج األفالم الوثائقية.
مشروع إنشاء قاعدة بيانات متكامله  DATA BASEلكافة أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة .
مشروع إنشاء قاعدة بيانات متكامله عن كافة الكليات ومراكز ومستشفيات جامعة
عين شمس .
إصدار مجلة (جريدة ) ربع سنوية لمتابعة أنشطة الجامعة .
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 عقد ندوات ومؤتمرات توثيقبة الستعراض التطورات التاريخية للجامعة .
()9

--------------------------------------------وحدة دراسة الحضارات المعاصرة :
******************************

 القيام بالبحوث والدراسات فيما يتعلق بالحضارات االنسانية المعاصرة ومحاولة إيجاد
نوع من التقارب الفكرى عن طريق العالقات المباشرة بالمعاهد العلمية ذات الصلة
فى بلدان هذة الحضارات مثل:
 oالمجموعة الحضارية االسيوية .
 oالمجموعة الحضارية األفريقية .
 oالمجموعة الحضارية االمريكية .
 oالمجموعة الحضارية األوربية .
 عقد المؤتمرات والندوات فى المجاالت المعنى بها الشعبة .
 إعداد وتشجيع ونشر مختلف البحوث المتعلقة بالمشروعات البحثية التالية :
 oالمشكالت الحضارية لأللفية الثالثة .
 oالتوجه الحضارى للفكر االجتماعى الجديد .
 oالمشروع الحضارى الصينى .
 oحوار الحضارات من الصدام إلى التكامل .
 oالعناصر التكوينية لمشروع حضارى مصرى ممكن .
 oالعالقة العضوية بين التحرر الوطنى والتنمية المستقلة والعدالة
االجتماعية فى صياغة المشروع الحضارى .
 oاالستراتيجية الحضارية .
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