


مؤسسة ميدان 
التعليم هي الملتقى 

التعليمي لصناعة 
التطوير في مجال 

التعليم.

*التعلم المستمر؛ من خالل البحث عن المعلومات باستمرار لمتابعة أحدث المستجدات.
*التطوير الدائم؛ يعتمد على اإلبداع والتطوير في طرق التعليم وتقديم اإلستشارات التعليمية.

*التنوع؛ نؤمن بأن في االختالف منفعة وثراء للمعارف.

بناء مجتمع يكون 
فيه المعلمون 

والتربويون على 
قدر كبير من 

المعرفة.

قيمنا

رؤيتنارسالتنا



تطوير مهارات ومعارف العاملين في التعليـم.
دعم المعلمين لخلق طــــرق مبتكرة للتعليـم 
إلحــــداث تغيير وتطــــوير فــــي المنظومــــة 

التعـليمية ككل.
التأهيل لسوق العمل في مجـــــــــال التعليم.

التواصل مع عدد أكبر من العاملين في قطـــاع 
التعليم لتبادل الخبرات.

تقديم دورات تدريبية بناًء على احتياجـــــــــــات 
العاملين والمهنيين في مجــــــــــــال التعليم.
تقديم اســـتــــشارات تعليمية للمــــــؤسسات.

أهدافنا



خدماتنا

      منصة دورات تدريبية
بالتعاون مع أكفأ المدربين في قطاع التعليم تقدم المنصة تدريبات مهنية في التدريس الفعال - 

التربية - إدارة التعليم. تساعد المعلمين والتربويين على مواجهة التحديات المختلفة وإيجاد حلول 

لها باإلضافة إلى اكتساب خبرات متنوعة.

 

      تطوير المؤسسات التعليمية
رفع كفاءة المؤسسات التعليمية لتطوير الجانب التعليمي واإلداري لديهم من خالل تدريبات 

وخدمات استشارية مفصلة الحتياجات كل مؤسسة في أساليب التدريس والتربية الحديثة واإلدارة 

التعليمية.



إنجازاتنا

أكثر من 2000 متعلم

دليل التعليم عبر اإلنترنت للمعلمين

قاموا بحضور تدريبات وندوات ميدان التعليم من مؤسسات تعليمية مختلفة من ضمنها؛
وزارة التربية والتعليم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة هليوبوليس، جامعة حلوان، جامعة األسكندرية، الجامعة األمريكية 
بالقاهرة، جامعة المنصورة، جامعة MSA  ، جامعة GUC ، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، مؤسسة صناع الحياة،  مؤسسة علمني، 

سفرني، جمعية ألوان وأوتار وجمعية علشانك يا بلدي

خالل فترة كورونا تم إصدار دليل التعليم أونالين واستفاد منه العديد من األفراد مع اختالف جنسياتهم

ميدان التعليم شريك مؤسس لمدرسة مبادرون في التعليم؛ حيث تخرج فيها ٣ دفعات منذ عام  ٢٠١٧
م حتى عام٢٠١٩ م

إطالق مدرسة مبادرون في التعليم



٣٨ ندوة وتدريب ألكثر من ٢٠٠٠ معلم ومهني في التعليم في 
القاهرة، الجيزة، قنا، أسيوط في مواضيع: أدوات التعليم عبر 

اإلنترنت، الوقاية النفسية، تصميم الدروس وغيرها

٣٨ ندوة وتدريب في مجال التعليم والتربية

األعمال السابقة

تدريب ٦٠ معلمة في ٣٠ مدرسة مجتمعية لتمكين المعلمات من 
اكتساب مهارات التواصل والبحث واإلرشاد وكيفية تقديم المشورة 

مع جمعية الطفولة والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس 
للتنمية اإلجتماعية، وشركة أوراسكوم لإلنشاءات بمحافظتي 

أسيوط وقنا

تدريب معلمات المدارس المجتمعية على مهارات التواصل واإلرشاد



مشاركة مؤِسسة ميدان التعليم في بحث ميداني إلنشاء 
مساحة للعلوم الطبيعية واالجتماعية وإنشاء دليل للمؤسسات 

العاملة في المجال بمصر، باإلضافة إلى مقترح استراتيجية 
المنهج التعليمي للمساحة

 Collective Routes مشاركة مؤِسسة ميدان التعليم مع مؤسسة
في تقييم أثر المشروعات التعليمية لجمعية ألوان وأوتار 

بتمويل من مؤسسة دروسوس

األعمال السابقة

تقييم نتائج المشروعات التعليمية والتطور المؤسسي

بحث ميداني إلنشاء مساحة العلوم



آراء عمالئنا

وليد ابراهيم صالح
أوالد نصير االبتدائية
 سوهاج

اتعلمت مهارات على 
جوجل كالسروم أقدر أعمل 
بيها اختبارات وكمان دربت 

زمايلي من خالل اللى 
اتعلمته

آية سيد على 
مدرسة محمود الشويش

أسيوط

اتعلمت أتعامل ازاي مع 
الناس بغض النظر عن 

خلفياتهم واتعلمت ألعاب 
تساعدني على تصفية 

الذهن في دورة الوقاية 
النفسية

والء مصطفى 
مدرسة األوائل

قنا

اتعلمت حلول لمشاكل 
التواصل مع األطفال وضبط 

الفصل وازاي أفهم شخصيات 
األطفال المختلفة زي 

التعامل مع األطفال اللى 
عندهم نقص االنتباه وفرط 

حركة

نرمين محمد فرج
 مدينتى للغات
القاهرة

اتعلمت ازاي الفصل يكون 
فعال عن طريق زووم 

بالمهارات اللى اتعلمتها 
في دورة التعليم أونالين



الداعمون

Edventures



أ.علياء أحمد 
I. حاصلة على درجة الماجستير في إدارة التعليم الدولي من جامعة Ludwigsburg للتعليم 

بألمانيا، 
II. تعمل منذ عام ٢٠٠٩ م في مجال التعليم الرسمي وغير الرسمي في تصميم وتيسير 

دروس وبرامج تعليمية لألطفال والمراهقين والبالغين.
III. باإلضافة إلى عملها كمستشارة تعليمية لمشروعات مختلفة في التعليم والتنمية.

IV. شاركت في العديد من البرامج التعليمية في مجال التعليم  في مصر واألردن 
وألمانيا؛ حيث  تركز علياء على شغفها بدعم الُمعلمين بالمعرفة والمهارات والخبرات.

م. محمود هاني 
I. حاصل على بكالوريوس في الهندسة عام ٢٠١٦ م.

II. عمل كمصمم وميسر في برنامج STEAM التعليمي في إحدى المدارس الخاصة 
بالقاهرة، ثم عمل كمدير مشروع للبرنامج نفسه.

III. شريك مؤسس فى مبادرة مجتمع متحضر لدعم وتطويرالعاملين في المؤسسات 
التعليمية لدعم الالجئين.

IV. عمل كمنسق لعدد من البرامج التعليمية، وقدم عدد من التدريبات مع المؤسسات 
المختلفة.

V. شارك كمتطوع فى عدد من األنشطة التعليمية كمصمم وميسر مع األطفال؛ حيث 
يؤمن أن التعليم أحد أهم األدوات لبناء وعي الطالب.

المؤسسون



شركاء النجاح

إحدى مشروعات جوتھ بدعم من وزارة الخارجیة األلمانیة



2017

التأهيل للمرحلة 
النهائية في مسابقة 

 Global Youth
Empowerment من 

بين أكثر من ٢٥٠ 
مبادرة حول العالم

جائزة أفضل قصص 
نجاح في مسابقة "لوال 

أنتم ما كنت أنا" 

منحة thrive لتدريب 
الشركات ذات األثر 

المجتمعي

20182019

نجاحاتنا



www.education-square.com

العنـــــــــــــــــــوان :  مبنى ٤- ش ١٥١ - المعادي  - القاهرة.
www.education-square.com : الموقع اإللكتروني
info@education-square.com : البريد اإللكترونـــي

رقم الموبايـــــــــل : 1123 877 0106

educationsqu


