
 

 
 9102/9191لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى  التربية خطة كلية*

 " خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطة" 

 إعداد

 بركاتسعيد فاطمة / د.م.أ

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةلشئون  ووكيل الكلية التربوى،يس قسم علم النفس رئ

 

 .أكتوبر رائدة فى مجال اعداد المعلم محلياً وعربياً  6أن تكون كلية التربية جامعة :   رؤية الكلية

 

ى كفاءة ومهارة تنافسية ، من خالل برامج متطورة ، وبيئات تعلم محفزة ، ذتلتزم الكلية بتخريخ معلم متميز : رسالة الكلية 

 وبيئية متميزة فى إطار من القيم ودعموتعمل على إجراء بحوث علمية وتطبيقية وتقدم خدمات مجتمعية 

 .الهويه                  

 

 9102/9191الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 

 :خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطة: الغاية 

 : وكالة خدمة المجتمع ** 

 ذات تمثل وكالة خدمة المجتمع أحدى الوكاالت الثالث بالكليه وتهتم بشئون البيئه والوحدات 

 .الطابع الخاص ، وتعزيز الشراكه بين الكليه والمجتمع المدنى من خالل الزيارات المتبادله والقوافل 

 : أهداف وكالة خدمة المجتمع ** 

 .البيئة  امات الكلية فى تنميةتطوير الخدمات المجتمعية المقدمة وزيادة إسه -

 .تعزيز التواصل المستمر مع الخريجين لتنميتهم مهنياً  -

 .تنمية المهارات للقائمين على الوحدات ذات الطابع الخاص  -

 .تحديد اإلحتياجات المجتمعيه  -

 .اإلتصال مع المؤسسات المجتمعيه  -

 .تسويق الخدمات والمنتجات الجامعيه  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ***9102/1010للعام الجامعي طة خدمة المجتمع خ***
 

 لفصل الدراسى األولا: أواًل 
 

 الهدف مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
الجمهور  المشاركون من النشاط

 المستهدف
تاريخ 
 التنفيذ

  بالتعاون مع مجلس خدمة المجتمع بالجامعة  سوف تتم أنشطة 

 دورة فى لغة اإلشارة  9102سبتمبر  1
 -كلية التربية 

 أكتوبر 6جامعة 

وكالة خدمة 

 تعلم لغة اإلشارة المجتمع

 سعيد خليل. د.أ

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 سالى حنا. د.أ

 محسن النجار.د

 داليا يسرى.د

 عبد هللا سيد أحمد .د

 غدير المياح.د

 نسمه سالم.د

 أسمهان حمدى.م.م

 مريم خالد.م.م

طالب من (  5)و

الفرقة  -كلية لغات 

الثالثة وترجمة الفرقة 

طالب ( 5)الثالثة و 

 -من كلية الصيدلة 

 الفرقة األولى 

 

طالب الكلية 

وطالب من كليات 

 أخرى

الثالثاء 

الموافق 

92/2/

9102 

 9102أكتوبر  2

حضور فعاليات مؤتمر 

منح االتحاد ) اإليراسموس 

جلسة تعريفية ( االوروبى 

 بمشاريع االيراسموس  

فندق هيلتون 

 االسكندرية 
وكالة خدمة 

 المجتمع
المشاركة فى فعاليات 

 المؤتمر

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 احالم قطب. د.م.أ
 نسمه سالم/ د

اعضاء هيئة 

التدريس والمجتمع 

 الخاجى

الخميس 

الموافق 

11/11/
2112 

 9102أكتوبر  3
المشاركه فى تنظيم احتفالية 

عماره  11ألهالى منطقة ال 

 بمناسبة بدأ الدراسة 

 11منطقة ال 
 6عماره بمدينة 

 أكتوبر 

وكالة خدمة  

 المجتمع 

مشاركة الجامعه أهالى 

عماره  11منطقة ال

وتوزيع الحقائب 

 المدرسيه عليهم 

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 ايمان سعيد/ د

 11أهالى منطقة ال 
 عماره 

الجمعه 

الموافق 

11/11 /
2112  

 6المشاركه فى احتفاالت  9102أكتوبر  4
 أكتوبر المجيده 

متحف القوات 

الجويه ، بمصر 

 الجديده، الماظه
وكالة خدمة 

 المجتمع 
مشاركة الطالب فى 

 6احتفال انتصارات 
 أكتوبر 

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 محمد خالد / أ

 الطالب 

اإلثنين 

الموافق 

14/11/
2112 

 9102أكتوبر  1

بعنوان  0ندوة  ندوة  9عمل 

 9ندوة " كيفية توفير المياه "

أهمية الحفاظ على " بعنوان 

 " األشجار 

مدرسة مدينة 

. نصر الخاصة 

 بمدينة نصر

وكالة خدمة 

 المجتمع 

زيادة وعى المدارس 

بأهمية الدور 

لكلية فى لالمجتمعى 

 خدمة المجتمع

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 سعيدايمان / د

،واإلداريالمدرسين

 ين بالمدرسه 

األربعاء 

الموافق 

01/01/

9102 

حضور ندوة الفن وذكرى   9102نوفمبر  6

 انتصارات اكتوبر 
 1126مدرج 

 بمبنى هندسه 

محسن . د 

 النجار

 ابمان سعيد .د

دعاء . د

 الدسوقى

أحمد .د

  مصطفى 
 

دمج المجتمع الخارجى 

فى أنشطة الجامعه 

وتم حضور اثنين من 

معلمات من خارج 

 الجامعه 

 فاطمه بركات/ د.م.أ
الطالب وأعضاء و

 هيئة التدريس 
 د سالي حنا.أ
 احالم قطب. د.م.أ

 جمحمد فرا. د.م.أ
محمد عبد / د .م.أ

 القادر 
عالء عبد / د .م.أ

 اللطيف

 احمد مصطفى / د
 امين ابوبكر.د
 اسماء شرف. د

وحضر اثنين سيدات 

من مدرسة  مديحه 

 قنصوه 

عزه سوسف شبل . أ

 معلم خبير /  

الطالب أعضاء 

هيئة التدريس 

وحضر اثنين 

سيدات من مدرسة  

 مديحه قنصوه 

الثالثاء 

الموافق 

1/11/
2112  



. نهله محمد . أ

 مدرسه 

 اليوم الرياضى  9102نوفمبر  7
مالعب جامعة 

 أكتوبر 6

وكالة خدمة 

مع المجتمع 

أسرة غصن 

الزيتون وأسرة 

حبيبتى يا 

 مصر

اإلهتمام بالرياضة 

وتشجيع الطالب 

والطالبات على 

 ممارسة الرياضة

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 سحر عثمان.د

 أحمد مصطفى.د

 مى السعيد.د

 بدر محمد.د

وعدد من طالبات 

 الكلية

طالب من (01)و

الفرقة  -كلية لغات 

 نجليزى قسم إ -الثالثة 

طالب من (01)و

الفرقة  -كلية صيدلة 

 األولى  

مدرسات من  9و

مدرسة مديحة 

 قنصوة بمدينة نصر

عزه يوسف شبل . أ 

 معلم خبير /  

. نهله محمد . أ

 مدرسه

أعضاء هيئة 

التدريس والطالب 

 والمجتمع الخارجى

األربعاء  

 الموافق

6 

/00/

9102 

 9102نوفمبر  8

تنمية " ندوة بعنوان   عمل

قدرة التلميذ ضعيف السمع 

 " على التواصل اإلجتماعى 

مدرسة مديحة 

قنصوة لضعاف 

 السمع

وكالة خدمة 

 المجتمع 

زيادة وعى المدارس 

بأهمية الدور 

المجتمعى بالكلية فى 

 خدمة المجتمع

 فاطمه بركات/ د.م.أ
ومجموعة من طالب 

قسم  -الفرقة األولى 

وقسم اللغة العربية ، 

 التربية الخاصة

 المدرسين

األحد 

الموافق 

01/00/

9102 

 9102نوفمبر   2
تنمية " عمل توعيه بعنوان 

 " المهارات ألطفال التوحد 
 معمل علم النفس 

وكالة خدمة 

 المجتمع 

تعريف الطالبات 

والطالب بالتوحد 

وأسبابه وكيفية تنمية 

المهارات ألطفال 

 التوحد 

 فاطمه بركات/ د.م.أ
والقائم بالتوعية 

سالى عبد العال .د

مديرة مركز نيو واى 

لذوى اإلحتياجات 

 92الخاصة وعدد 

طالبة من قسم رياض 

 2األطفال وعدد 

طالب من كلية لغات 

وترجمة الفرقة الثالثة 

 قسم إنجليزى -

طالب الكلية 

وطالب كليات 

خدمة  -أخرى 

 مجتمع داخلى

األربعاء 

الموافق 

00/00/

9102  

 9102نوفمبر  11

ترشيد " عمل ندوة  بعنوان 

إستهالك المياه ووكيفية توفير 

 "المياه 

مدرسة مديحة 

قنصوة لضعاف 

 السمع

وكالة خدمة 

 المجتمع 

زيادة وعى المدارس 

بأهمية الدور 

المجتمعى بالكلية فى 

بناءاً  -خدمة المجتمع 

على طلب المدرسة 

 إلحتياجها لتلك الندوة

 فاطمه بركات/ د.م.أ
ومجموعة من طالب 

قسم  -الفرقة الربعة 

اللغة اإلنجليزية ، 

والفرقة الثانية قسم 

 التربية الخاصة

المدرسين 

 واإلداريين

األحد 

الموافق 

01/00/

9102 

 9102نوفمبر  11

الحفاظ " عمل ندوة  بعنوان 

على البيئة واألهتمام 

 "باألشجار 

مدرسة عباس 

العقاد الرسمية 

 للغات 

وكالة خدمة 

 المجتمع 

زيادة وعى المدارس 

بأهمية الدور 

المجتمعى بالكلية فى 

بناءاً  -خدمة المجتمع 

على طلب المدرسة 

 إلحتياجها لتلك الندوة

 فاطمه بركات/ د.م.أ
 غدير المياح.د

المدرسين 

 واإلداريين

األثنين 

الموافق 

90/00/

9102 

  9102نوفمبر  12
حضور معرض األسر 

  11المنتجه ألهالى منطقة ال 
 عماره بالجامعه 

فاطمه / د .م.أ أكتوبر 6جامعة 

 بركات 
تشجع العارضات على 

اإلستمرار فى انتاج 

 المشغوالت اليدويه 

فاطمه / د .م.أ

 .بركات 

 .احالم قطب / د .م.أ

 أمل جميل 
 هاجر ماهر ربيع

 غدير المياح.د

 نسمة سالم.د
 الدسوقيدعاء .د

خالد احمد عبد . د

 الحميد 
 مريم خالد/ م.م
 الدين اميرة عز/ م .م

 ندي اشرف.أ 
ومجموعه من 

 الطالبات

سيدات منطقة ال 

 عماره 11

األحد 

الموافق 

24/11/
2112 

توعيه طالبيه بأهمية التشجير   9102نوفمبر  13

 والحفاظ على البيئه 
 6طالب جامعة 

 أكتوبر 

حمدى أحمد / د

 الشين 
 سحر عثمان/ د
 غدير المياح / د

محمد / د

 الشافعى 
أسمهان .أ

 حمدى

توعية الطالب بأهمية 

التشجير والحفاظ على 

 الحدائق  العامه 

 حمدى أحمد/ د

 الشين 
 سحر عثمان/ د
 غدير المياح / د
 محمد الشافعى  / د

 الهام سويلم.د

 داليا يسرى/ د

 أحمد مصطفى  / د

طالب كلية التربيه 

، وطالب الكليات 

المختلفه الذين داخل 

 الجامعه 

اإلثنين 

الموافق 

21 
/11/

2112 



 أسمهان حمدى.أ

 حضور ندوة  منحة فولبرايت  9102نوفمبر  14

 أكتوبر 6جامعة 

مبنى كلية 

 هندسة

وكيلة كلية 

التربية لشئون 

التعليم 

والطالب 

سالى حنا .د.أ

بالتعاون مع 

وكالة خدمة 

المجتمع 

فاطمة .د.م.أ

 بركات

التعريف بالمنحة 

وشروط الحصول 

 عليها 

 سعيد خليل.د.أ

 سالى حنا.د.أ

 فاطمه بركات.د.م.أ

 عالء النجار.د.م.أ

 أحالم قطب.د.م.أ

 أميرة عز الدين.م.م

 مجدى محمد .أ

 محمد خالد.أ

 محمد جابر.أ

 هناء محمد .أ

طالب من (5)وعدد

كلية هندسة 

من كلية (5)وعدد

من (5)طب وعدد

 كلية صيدلة

أعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الكلية والجامعة

اإلثنين 

 الموافق 

21 
/11/

2112 

  9102نوفمبر  11
دور " حضور مؤتمر  بعنوان 

اإلتحاد اإلوربى فى دعم 

المجتمع المحلى فى بناء 

 " مجتمعات شامله ومستدامه 

فندق فيرمونت 

 القاهره
وكالة خدمة 

 المجتمع 

التثقيف البيئى ، 

بتوجيه من سيادة 

موسى / د.النائب أ

ابراهيم نائب رئيس 

الجامعه لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئه 

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 

وكالء الكليات 

لخدمة المجتمع 

 وتنمية البيئه 

الثالثاء 

الموافق 

26/11/
2112 

المشاركه فى القافله المتجهه   9102نوفمبر  16

 إلى هرم ستى 
منطقة هرم ستى 

 6بمدينة . 
 أكتوبر 

فاطمه / د .م.أ

 بركات

التوعيه بعدد من 

 الموضوعات وهى 
دور األسره فى -1

 .تربية المراهق
صحة األم النفسيه -2

 .وأثره على الطفل 
بعض المشكالت -3

 النفسيه التى يعانى مثل

 -قضم األظافر)
 (الغيره  -الخجل

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 احالم قطب/ د .م.ا
 اسماء شرف. د

 نسمه سالم / د

 أمل جميل / م .م

أهالى وأطفال 

 منطقة هرم ستى 

األربعاء 

الموافق 

27 /
11/

2112  

 فعليات للتوعيه  9102ديسمبر  17
 6داخل جامعة 

أكتوبر ، وأمام 

 كلية التربيه 
وكالة خدمة 

 المجتمع

تم توعية الطالب فى 

عدد من الموضوعات 

 :الهامه للشباب وهى 
أضرار التدخين -1

والمخدرات ومراحل 

 .اإلدمان المختلفه
مخاطر الزياده -2

السكانيه وأضرارها 

على األسرة 

 .والمجتمع
اإلرهاب والتطرف -3

 الفكرى

 .الحفاظ على البيئة -2

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 سالى حنا / د .أ

 احالم قطب/ د.م.أ

مجمد عبد / د .م.ا

 القادر

 محمد فراج / د .م.ا
 غدير المياح/ د
 محمد شافعى/ د

 نجالء عبد القوى / د
 ايمان سعيد/ د

 عبد هللا سيد / د

 احمد مصطفى / د

 فاطمه الريس / م .م

ايمان صديق ،        . أ 

 أ اسماء شعبان 

 ندى زويل 

 هناء محمد صادق . أ 

 ايه مجدى . أ

  نهاد فضل . أ 

 

اإلثنين 

الموافق 

2/12/
2112 

المشاركه فى القافله المتجه  9102ديسمبر  18

 عماره  11إلى منطقة ال 
 11منطقة ال 

 6عماره  بمدينة 
 أكتوبر 

وكالة خدمة 

 المجتمع

وقد تمت التوعيه بعدد 

الموضوعات  من

 :وهى
التوعيه بمخاطر -1

 الذياده السكانيه 
اإلرهاب والتطرف -2

 .الفكرى
التوعيه بالحفاظ -3

على البيئهوتشجير 

 .المنطقه
أضرار التدخين -4

والمخدرات ومراحل 

 .اإلدمان المختلفه
 .الوعى البيئى-1
دور األسرة فى -6

تربية األوالد فى سن 

 

فاطمه سعيد / د . م .ا

بركات   وكيل الكليه 

لخدمة المجتمع 

 .وتنمية البيئه 

سحر عثمان  / د

مدرس بقسم المناهج 

. 

ايمان سعيد   / د

درس بقسم  التربيه م

. 

 

األربعاء 

الموافق 

11/12/
2112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المراهقه
دور المدرسه فى  -7

تربية األوالد فى سن 

 المراهقه
@@@@@@ 

وقمنا بعدد من ورش 

 العمل وهى 
ب على التدري-1

األنشطه الفنيه لمرحلة 

التعليم األساسى 

للصف األول والثانى 

 .والثالث اإلبتدائى
كيفية تحويل  -2

المخلفات المنزليه إلى 

 .أعمال فنيه 
 

 9191يناير  12
المشاركه فى التنظيم والتوعيه 

 6بقافلة بالتعاون مع روتارى 
 اكتوبر الند مارك 

 11منطقة ال
 6عمارة ب 
 أكتوبر

وكالة خدمة 

 المجتمع

المشاركه بالتنظيم  

والتوعيه فى قافلة عن 

سرطان الثدى "  

 " واإلكتشاف المبكر 

فاطمه / د .م.أ

 بركات

ايه عالء الدين . أ

 فتحى 

فاطمه الزهراء . أ

 أمين 

 سلمى أحمد . أ

سيدات منطقة ال 

 6عماره بمدينة  11
 أكتوبر 

الخميس 

الموافق 

2/1/
2121 

 9191يناير  21
قضايا " مؤتمر بعنوان 

المستقبل والتنميه المستدامه 

 " بالوطن العربى 
فندق سفير 

 بالدقى 
وكالة خدمة 

 المجتمع 

متابعة الجديد فى 

التنميه المستدامه 

والحفاظ على البيئه 

 وترشيد اإلستهالك 
 

فاطمه / د .م.أ

 وكالء الكليات  بركات

األحد 

الموافق 

12/1/
2121 

" التوعيه بمبادرة بعنوان  9191يناير  21
 " خضرها 

وكالة خدمة  أمام كلية التربيه 

 المجتمع 

هدف التوعيه الحفاظ 

على البيئة والعمل 

 على تشجير الجامعه 
لمسايرة اتجاه الدوله 

فى ذلك ، والتحول 

لألخضر ، وقمت فعال 

بشراء شجره 

وزراعتها داخل الكليه 

 مبادرة منى بذلك

فاطمه / د .م.أ

 بركات
طالب كلية التربيه 

وعدد من الكليات 

 المختلفه 

الخميس 

افق المو

16/1/
2121 

داخل الحرم  غرس شجرة 9191يناير  22

 الجامعى 
وكالة خدمة 

 المجتمع 

قمت بشراء شجره 

داخل الحرم  عتها روز

مبادرة منى الجامعى 

 بذلك
 فاطمه بركات/ د .م.أ

طالب كلية التربيه 

وعدد من الكليات 

 المختلفه

الثالثاء 

الموافق 

90/0/

9191 

يوم " حضور مؤتمر بعنوان  9191يناير  23

 " البيئه الوطنى 

بيت الوطن 

التابع لوزارة 

البيئه ، 

 بالفسطاط 

وكالة خدمة 

 المجتمع 

األحتفال بيوم البيئة 

 الوطنى 
وأهمية المحافظه على 

 البيئة 
والتوجه للتحول 

 لالخضر 

فاطمه / د .م.أ

 وكالء الكليات بركات

اإلثنين 

الموافق 

27/1/
2121 

 
 ومجتمعات خارجيه توكول القائم بين الجامعة و يل البر عانشطة لتف

 الهدف مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
الجمهور  المشاركون من النشاط

 تاريخ التنفيذ المستهدف

اكتوبر  12
1029 

توقيع بروتوكول التعاون 
أكتوبر  6بين جامعة 

كلية التربيه والهيئة 
 العامه لتعليم الكبار 

مكتب رئيس 
 أكتوبر  6جامعة 

وكالة خدمة 
 المجتمع 

محو أمية عمال 
الجامعه والمناطق 

المحيطه أو فى اى 
 منطقه 

فاطمه / د.م.أ
 بركات

 

األميين من داخل 
 الجامعه أو خارجها 

الثالثاء الموافق 
11/20/1029 

 
 
 
نوفمبر  12

1029 

تجديد بروتوكول التعاون 
بين الجامعه واألكاديميه 
المهنيه للمعلمين بمقر 

 األكاديميه 

األكاديميه 
المهنيه 
 للمعلمين 

وكالة خدمة 
 المجتمع

التعاون المشترك بين 
األكاديميه والجامعه 

وتقديم خدمات 
ألعضاء هيئة 

التدريس من دورات 
مختلفه وكذلك تقديم 

الكليه لدورات 
رج ألعضاء من خا

 الجامعه 

فاطمه / د.م.أ
 بركات

 أمين أبو بكر / د
 غدير المياح / د

 

 المعلمين 
والعاملين باإلدرارات 

 التعليميه
والعاملين بمدريه 
 التربيه والتعليم 

األثنين الموافق 
2/22 /1029 



 

 
 

 

 

 

 
16 
 
 
 

نوفمبر 
1029 

 

تجديد بروتوكول التعاون 
بين الكليه وحضانة 
الجسد الواحد لتنمية 

 مهارات األطفال 

حضانة الجسد 
 الواحد 

فاطمه / د .م.أ
 بركات 

تقديم خدمات متعدده 
لحضانة الجسد 

الواحد وتم تحديد 
احتياجاتهم متمثله 
 فى الدورات التاليه

محاضرات فى -2
اللغه اإلنجليزيه 

 لمنهج رياض األطفال 
محاضرات فى -1

 تعديل سلوك الطفل 
-العنيد-اإلنطوائى) 

 (التشتت الذهنى
التربيه الفنيه -3

وأثرها فى تنمية 
 .الطفل

دور األسره فى -2
تشكيل شخصية 

سوف تنفذ . ) الطفل
خالل الفصل الدراسى 

 (الثانى 

أعضاء هيئة 
 التدريس من الكليه 

المعلمات واألطفال 
بحضانة الجسد 

 الواحد 

الموافق  الثالثاء
29/22/1029 

نوفمبر  27

9102 

 0ندوة : ندوة  9عدد 

، ندوة " التنمر " بعنوان 

بعض " بعنوان  9

المشكالت السلوكية التى 

يعانى منها األطفال مثل 

 -الخجل  -قضم األظافر 

 "الغيرة 

الحضانة األولى 

بالرعاية التابعة 

لجمعية الجسد 

مدينة  -الواحد 

 أكتوبر 6

وكالة خدمة 

 المجتمع
تفعيل البروتوكول بين 

كلية التربيه وجمعية 

 الجسد الواحد

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 ايمان سعيد.د

 مدرسات الحضانة
اإلثنين الموافق 

21 /11/2112 

نوفمبر  28

9102  

 0ندوة : ندوة  9عدد 

، ندوة " التنمر " بعنوان 

بعض " بعنوان  9

المشكالت السلوكية التى 

مثل  يعانى منها األطفال

 -الخجل  -قضم األظافر 

 "الغيرة 

حضانة المستقبل 

لتنمية مهارات 

األطفال التابعة 

لجمعية الجسد 

مدينة  -الواحد 

 أكتوبر 6

وكالة خدمة 

 المجتمع 
تفعيل البروتوكول بين 

كلية التربيه وجمعية 

  الجسد الواحد

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 ايمان سعيد.د

 مدرسات الحضانة
الموافق  الخميس

28 /11/2112  

نوفمبر  22

9102  

 0ندوة : ندوة  9عدد 

، ندوة " التنمر " بعنوان 

بعض " بعنوان  9

المشكالت السلوكية التى 

يعانى منها األطفال مثل 

 -الخجل  -قضم األظافر 

 "الغيرة 

حضانة الجسد 

الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 

المقر الرئيسى   -

 6مدينة  -

 أكتوبر

وكالة خدمة 

 المجتمع 
تفعيل البروتوكول بين 

كلية التربيه وجمعية 

  الجسد الواحد

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 ايمان سعيد.د

 مدرسات الحضانة
الموافق  الخميس

28 /11/2112  

30 
 

ديسمبر 
1029 

تجديد برتوكول تعاون 
 6بين كلية تربيه جامعه 

أكتوبر ومؤسسه انسان 
 للنميه المستدامه

فاطمه / د .م.أ أكتوبر  6مدينة 
 بركات

اإلتفاق على أوجه 
التعاون بين الكليه 

والمؤسسه من خالل 
تقديم خدمات 

مجتمعيه  متعدده 
سوف تنفذ خالل 
الفصل الدراسى 

 الثانى 

  

الثالثاء الموافق 
20/21/1029 

دورة المهارات السلوكية  9191يناير  31

 لشباب الالجئين السوريين

 مؤسسة إنسان

 للتنمية المستدامة

وكالة خدمة 

 المجتمع
أنشطة تفعيل بروتوكول 

بين مؤسسة إنسان للتنمية 

 المستدامة وكلية التربية
الشباب الالجئين  فاطمه بركات/ د .م.أ

 السوريين

من الجمعة الموافق 

حتى  01/0/9191

الجمعة الموافق 

01/0/9191 



 

9102/9191الفصل الدراسى األول  - خالل مسؤلى األسر الطالبيةنفذ من سوف تن انشطة خدمة المجتمع التي  

 

 م
 المكان اسم النشاط تاريخ النشاط

 مسئول النشاط

(الجهة المنفذه)  
الجمهور  المشاركون الهدف من النشاط

 المستهدف
تاريخ 

 التنفيذ

9102سبتمبر  32  حفل إستقبال الطالب الجدد 

اكتوبر  6جامعة   

 جميع األسر
 الرشيد

 تحيا مصر

 غصن الزيتون

 حبيبتي يا مصر

 فن الحياة

 

الترحيب بالطالب الجدد 

وأولياء أمورهم فى بداية 

 العام الدراسى الجديد 

/ سيادة العميد 
 سعيد خليل 

والساده وكالء 

 الكليه 
وأعضاء هيئة 

التدريس ، والهيئه 

المعاونه وطالب 

 وأولياء أمور

الطالب وأولياء 

 األمور

92/2/

9102 

2112أكتوبر  33  
الذكاء العاطفى وكيفية " ندوة 

إدارة العالقات االجتماعية فى 

  "أماكن الدراسة والعمل 
 6جامعة مكتبة 

 اكتوبر

 أسرة فن الحياة

لجنة خدمة + 

 المجتمع

تبصير الطالب بالذكاء 
وكيفية إدارة  العاطفى

العالقات االجتماعية فى 

   أماكن الدراسة والعمل 

غدير المياح ، .د

محمد الشافعي ، .د

ليلى توفيق. د   
إلهام سويلم.د  

طالب الكلية 
وطالب كليات 

( 11)أخرى منهم 
طالبات من كلية 

الفرقة  -االعالم 
مجتمع  -األولى 

 داخلى

11/11/
2112 

34 

2112أكتوبر  تنظيم و إعداد و تنفيذ معرض  

اكتوبر 6جامعة  فني  أسرة  فن الحياة 
تشجيع الطالب على إعداد 

المعارضوتنفيذ   
  غدير المياح .د

نجالء هاشم/ د  

مجتمع داخلى و 
طالب من ( 11)

 -كلية لغات 
الفرقة الثانية 

وطالبات  بقسم 
 رياض األطفال

21/11/
2112 

31 
9102نوفمبر   

 يوم الخدمه العامه
مبنى كلية التربيه 

(4)مبنى   أسرة الرشيد 
) مساعدة العاملين بمبنى 

فى نظافة القاعات( 4  
عالء / د .م.أ

 النجار
 

6/11/
2112 

36 

9102نوفمبر   

ندوة التلوث البيئى واثرة علي 

اكتوبر 6جامعة  صحة الطفل  اسرة تحيا مصر 
رفع وعي الطالبات 

لمواجهة انواع التلوث 

وتصميم حملة توعية 

 مجتمعية بكلية التربية

احالم قطب. د.م.أ  

نجالء عبد القوى.د  

نجالء هاشم و .د

طالبة من قسم  71

االطفالرياض   

طالبات قسم 

 رياض االطفال
17/11/

2112 

 

37 

 

9102نوفمبر   

 
توعيه طالبيه بأهمية التشجير 

 والحفاظ على البيئه
 6طالب جامعة 

 أكتوبر

 أسرة غصن الزيتون
 اسرة فن الحياه
اسرة ياحبيبتى 

 يامصر

توعية الطالب بأهمية 

التشجير والحفاظ على 

 الحدائق  العامه

سحر عثمان/ د  

غدير المياح/ د  

محمد الشافعى/ د  

أحمد الشين/ د  

أسمهان حمدى.أ  

طالب كلية 

التربيه ، وطالب 

الكليات المختلفه 

الذين داخل 

 الجامعه

اإلثنين 

 الموافق

21 
/11/

2112 

 

38 

 

 

  9102ديسمبر 

 

 

توعية بعدم استخدام  

اكتوبر 6جامعة  البالستيك   أسرة  فن الحياة 
توعيةالطالب بعدم استخدام 

تنمية بيئية -البالستيك   
غدير المياح .د  

 مجتمع داخلى 

طالب من ( 11)
 -كلية اقتصاد 
 الفرقة الثانية

وطالبات كلية 
 رياض أطفال 

11/12/
2112 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

ميد الكليهوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه                                                                                ع  

 سعيد خليل/ د .ا                                                       فاطمه بركات                                           / د .                

 

 

 1029/1010 ثانىلفصل الدراسى الا: ثانيًا 

  خطة خدمة المجتمع لكلية التربيه التى كان من المفترض تنفيذها  فى الفصل الدراسى الثانى

 ( نفذت  معرض عظيمات سيناء -مهرجان أهل مصر  ،ماعدا قافلة الوراق ) ولكن لم تنفــــــذ نظرا ألزمة كورونا 

 

 

32 

 

  9102ديسمبر 

 

 

صفات " ورشة عمل بعنوان 

" األصوات العربية 

 -جنات محمود / المحاضرة 

 مؤسسة اللوتس العلمية 

كلية  - 9912قاعة 

 6جامعة  -التربية 

 أكتوبر

لجنة خدمة المجتمع 

بالتعاون مع قسم 

 التربية الخاصة

التعرف على صفات 
 األصوات العربية 

جميع أعضاء قسم 

التربية الخاصة 

ولجنة خدمة 

 المجتمع

مجتمع داخلى 
طالب من ( 11)

كلية صيدلة 
وطالب قسم 
 التربية الخاصة

11/12/
2112 

 

41 

 

9102ديسمبر   

 

المعرض لشعبة رياض إقامة  

والتربية الخاصة األطفال  

قاعة المعارض 

بالمكتبة المركزية 

الدور األول  -

اكتوبر 6جامعة   

 أسرة فن الحياة

وأسرة ياحبيبتى  

 مصر

قسم التربية الخاصة 

 وقسم رياض األطفال

عرض أنشطة  الطالب 
معرض وسائل  -الفنية 
معرض اإلبداع  -تعليمية 
ما معرض الدرا -والطفولة 

معرض  -والمسرح 
موسيقى استعراضى بهدف 
التشجيع على األعمال 

 الفنية واالبداعية

/ د.حضرسيادة أ

على عبد العزبز 

نائب رئيس 

الجامعة لشئون 

التعليم والطالب و 

/ سيادة العميد 

سعيد خليل وجميع 

الوكالء ورؤساء 

األقسام وأعضاء 

 هيئة التدريس 

مجتمع داخلى 
طالبات من ( 11)

 -يدلة كلية ص
 الفرقة الخامسة

18/12/
2112 

 

1029/1010 -الفصل الدراسى األول  - (وحده ذات طابع خاص ) أنشطة مركز التدريب واإلرشاد  والتعليم المستمر   

   

 
 مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ

 الهدف
 من النشاط

الجمهور  المشاركون

 تاريخ التنفيذ المستهدف

 

2112سبتمبر  41  

 دورات تدريبيه
 التوكاتسو

 

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

 مدير المركز

أمين أبو بكر/د  
التنميه/ التدريب / التوعيه   

 طالب الكلية
طالب الكلية 

والجامعه وجمهور 

 المجتمع الخارجى

31/2/2112  

(يوم واحد )   

 

 

42 

 أكتوبر ونوفمبر

2112 

تدريبيهدورات   

 

 تنمية مهارات اللغة العربية

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

أمين /مدير المركز د

 أبو بكر

 

 

التنميه/  التدريب/ التوعيه  طالب الكلية  طالب الكلية 

والجامعه وجمهور 

 المجتمع الخارجى
31/11/2112 
إلى 

6/11/2112  

 

 

43 

    

وديسمبرنوفمبر   

2112 

 دورات تدريبيه
 تنمية مهارات اللغة االنجليزية

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

 

أمين /مدير المركز د

 أبو بكر

التنميه/ التدريب / التوعيه  طالب الكلية  طالب الكلية 

والجامعه وجمهور 

 المجتمع الخارجى

17/11/2112 
إلى 

2/12/2112  

 

44 

 نوفمبر وديسمبر

2112 

 دورات تدريبيه
صعوبات التعلم االسباب 

 والعالج

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

 

أمين /مدير المركز د

 أبو بكر

التنميه/ التدريب / التوعيه  طالب الكلية  طالب الكلية 

والجامعه وجمهور 

 المجتمع الخارجى

28/11/2112 
إلى 

12/12/2112  

41 

 

 

2121فبراير   دورات تدريبيه 

المعلمون )منهجية الرعاية 

(السوريين    

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

 

أمين /مدير المركز د

 أبو بكر

التنميه /التدريب / التوعيه  جمهور  

المجتمع 

 الخارجى 

الالجئون ) 

(السوريون   

المجتمع جمهور 

 الخارجى

الالجئون ) 

(السوريون   

12/2/2121 
إلى 

13/2/2121  



بداية من شهر مارس إلى شهر اغسطس  بالجرين متركوتم العمل ( مذكوره أسفل ) أخرى بخطه خطه ستبدال باقى الاتم و 
1010 

9102/9191كلية التربية للتدريب والتوعية للمعلمين والطالب بعدد من المدارس الفصل الدراسي الثاني   خطة  

 للحفاظ على البيئة والتحضر لألخضر ) التى لم تنفذ ( 

 التوقيت القائم بالتدريب  محتوى البرنامج البرنامج التدريبي اسم المدرسة 

 الرضوى للغات

 البرنامج التدريبي لتوعية

الطالب والمعلمين بخلق 

بيئة تعليمية خضراء، 

 نظيفة، فعالة

التوعية بإحترام الملكية العامة واحترام حقوق االخرين والحفاظ 

 على االشجار لخلق جو صحي

 مارس نجالء عبد القوي/ د

 مارس إيمان سعيد/ د التوعية بترشيد استهالك المياة والطاقة وطرق الحفاظ عليها النصر الرسمية

التوعية بأهمية اللوحات االرشادية التي تحث على االهتمام  الرضوى

واستخدام النباتات في تجديد الهواء داخل الفصول . بالبيئة

 وقاعات التدريس

 إبريل محمد الشافعي/ د

التوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء والحد من استخدام  طيبة الدولية 

 البالستك

 إبريل غدير المياح/ د

توظيف التكنولوجيا في ترشيد االستهالك للحفاظ على البيئة  أكتوبر الرسمية 6

 للوصول لحياه أفضل

 إبريل  سحر عثمان/ د

 عميد الكلية                      مية البيئة                   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتن                            منسق التدريب             
 سعيد خليل/ د.أ                                                      طمة بركاتاف/د.م.أ                                       أحمد الشين                 ./ د

9102/9191خطة كلية التربية للتوعية داخل الكلية الفصل الدراسي الثاني    

 ضمن مبادرة اتحضر لالخضر ) التى لم تنفذ ( 

 تاريخ التوعية محتوى البرنامج البرنامج التوعوي

البرنامج التوعوي 

لتوعية الطالب داخل 

 الكلية 

 مارس الطالبة ودوره في الحفاظ على البيئة/ الطالب 

 مارس المناخيةأهمية التخضير للحد من االنبعاثات واآلثار السلبية للتغيرات 

 إبريل الطالبه في ترشيد استهالك الماء والطاقة بالمنزل/ دور الطالب 

دعوة االديان السماوية الى غرس االشجار وترشيد االستهالك وعدم االسراف في استخدام 

 الموارد 

 إبريل

 
 عميد الكلية                             مية البيئة  خدمة المجتمع وتنوكيل الكلية لشئون                  منسق التدريب                           

 سعيد خليل/ د.أ                                           طمة بركاتاف/د.م.أ                                  غدير المياح         / محمد الشافعى د/ د    
 ايمان سعيد/ سحر عثمان د/ د   
 
 
 
 
 
 
 
 

9191/ 9102/ عماره(  92) الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي داخل الجامعه والـ   

 مالحظات المكان  الفتره  األنشطه التوعويه  

 05داخل الجامعه ، ومنظقة ال  مارس / خالل شهر فبراير  التوعيه بمخاطر التنمر  0

 عماره 

 

التوعيه بمخاطر الزياده السكانيه  9

 وأضرارها على األسرة والمجتمع 

 05داخل الجامعه ، ومنظقة ال  ابريل / مارس 

 عماره

 

 05داخل الجامعه ، ومنظقة ال  ابريل / مارس / فبراير  اإلرهاب والتطرف الفكرى  0

 عماره

 

  05داخل الجامعه ، ومنظقة ال  ابريل/ مارس / فبراير التوعيه بالحفاظ على البيئه وتشجير  2



 عماره المنطقة 

رفع الوعى ألهالى المنطقه لمواجهه  5

الشائعات التى تضر بالمجتمع فى وسائل 

 .التواصل اإلجتماعى

  عماره  05ال  يونيو / مايو

أضرار التدخين والمخدرات ومراحل  6

 .اإلدمان المختلفه 

  عماره 05منظقة ال  أغسطس/ يوليو 

 

 
 

 القوافل
 مالحظات المكان  الفتره 

  بالوراق  -برطس  - قريه  خالل شهر فبراير  قافله إلى منطقة الوراق  0

 
 

 عماره  02الخدمات السلوكيه والنفسيه لمنطقة ال 
 

 مالحظات المكان  الفتره  توعيه 

بناء الشخصيه والهويه القوميه لتفعيل  0

 الوالء واإلنتماء 

   من مارس إلى اغسطس 

الصالبه النفسيه حتى ال يتم استقطاب  9

 الشباب 

   من مارس إلى اغسطس

   من مارس إلى اغسطس عدم الثبات اإلنفعالى  0

 
 

 ورش العمل 
 

 مالحظات المكان  الفتره  ورشة عمل  

اعادة تدوير المخلفات المنزليه إلى  0

 .أعمال فنيه 

  قافلة الوراق  فبراير

التدريب على األنشطه الفنيه لمرحلة  9

 .التعليم األساسى 

  قافلة الوراق  فبراير 

 

 الندوات  

 مالحظات المكان  الفتره   

    سوف تحدد بعد  0

 
 
 

 ( أكتوبر  6مدينة  -حضانة جمعية الجسد الواحد ) احتياجات المجتمع المدنى 
 دورات  كل دوره يوم واحد 

 

 مالحظات المكان  الفتره   

  حضانة الجسد الواحد  ابريل / مارس  كيفيه معالجة التنمر عند األطفال  0

  حضانة الجسد الواحد ابريل/ مارس  ، العنيد تعديل سلوك الطفل اإلنطوائى 9

بعض المشكالت السلوكيه التى يعانى  0

قضم األظافر ، ) منها األطفال مثل 

 ( الخجل ، الغيره 

  حضانة الجسد الواحد  ابريل / مارس 

  حضانة الجسد الواحد ابريل/ مارس  هنىتعديل سلوك التشتت الذ 2

  حضانة الجسد الواحد ابريل/ مارس  التربيه الفنيه وأثرها فى تنمية الطفل 5

  حضانة الجسد الواحد ابريل/ مارس  دور األسرة فى تشكيل شخصية الطفل  6

 
 
 
 

  روناو نظرا ألزمة ك 1029/1010فى الفصل الدراسى الثانىتنفيذها  سوف يتمالخطة البديله التى 



 

مسئول  المكان النشاط التاريخ م
 النشاط

 الهدف
 من النشاط

الجمهور  المشاركون
 المستهدف

تاريخ 
 التنفيذ

  بالتعاون مع مجلس خدمة المجتمع بالجامعة  سوف تتم أنشطة 

 0202فبراير  66
المشاركه فى قافلة مع 

 اكتوبر 6جامعة 

قرية برطس 

 جيزه  -الوراق 

وكالة 

خدمة 

 المجتمع 

 توعيه وورش عمل 

 .ورشة عمل  0بعدد 
 

التدريب على : الورشة األولى 

األنشطه الفنيه لألطفال فى 

مرحلة التعليم                       

 .االساسى 

تدريب ربات : الورشة الثانية 

البيوت على تحويل المخلفات 

                     المنزلية الى 

 .أعمال فنيه 

 :وتوعيه بما يلى 

الحفاظ على البيئه والتحول ( 1

االخضر والتوعيه بمبادرة 

 .خضرها 

 .التنمر( 0

 .ترشيد استهالك المياه(3

موسى ابراهيم / د .بحضورا

موسى   نائب رئيس الجامعه 

لخدمة المجتمع وتنمية البيئه 

 وعدد من وكالء الكليات المختلفه
 

فاطمه / د .م.أ

 بركات

 سحر عثمان . د

 أسمهان حمدى/ م.م

 

أطفال ، ربات 

 بيوت

الخميس 

الموافق 

02/0/

0202 

 0202يونيو  24
عمل ندوة أون الين على 

" بعنوان  زوومبرنامج 

كيفية مواجهة كورونا لذوى 

 "الهمم 

 أون الين 
 زووم

وكالة 

خدمة 

 المجتمع

تقديم حلول بعمل أنشطة  داخل 

مثل ممارسة بعض المنزل 

التمارين الرياضية بالمنزل لكى 

تكون تعويض عن االنشطة 

الخارجية التى ال يستطيع الطالب 

االستمرار فيها بسبب أزمة 

 كورونا

 د فاطمه بركات .م.ا
 عبد هللا سيد أحمد.د

 محسن النجار .د
 داليا يسرى.د
 م أسمهان حمدى .م

 م مريم خالد.م
 ندى أشرف .ا

 

مديرة مدرسة 

ربية الفكرية الت

نة نصر يبمد

نبيلة السعدى .د

 محمد 
يحيى / الطالب 

 -مجدى لطيف 
طالب بمدرسة 

التربية الفكرية 

ووالدته مها عبد  

 الحميد محمد

األحد  

الموافق 

4/6/
1010 

 0202يونيو  24

حضور مؤتمر أون الين 

بعنوان  زوومعلى برنامج 

المنتدى المصرى للتنميه " 

المستدامة لإلحتفال باليوم 

 "العالمى للبيئة 

 أون الين 
 زووم

وكالة 

خدمة 

 المجتمع 
وكالء خدمة  فاطمه بركات المشاركه فى التنميه المستدامه  

 المجتمع

األحد  

الموافق 

4/6/
1010 

29 
 0202يونيو 

 Website template المنزل والجامعه 
وكالة 

خدمة 

 المجتمع
Green Metric 

 د فاطمه بركات .م.ا
 

 

الثالثاء 

الموافق 

/9/6من
1010 
الى 

26/6/
1010 
 

 0202يوليو  20
المشاركة فى ورش العمل 

 Greenالخاصة بـــ    
Metric  

 2234قاعة 
 كلية االعالم

وكالة 

خدمة 

 المجتمع
Green Metric 

 د فاطمه بركات .م.ا
 محمد شافعى.د

 
 

االحد 

 الموافق 
2/4/

1010 

 0202يوليو  22

المشاركة فى ورش العمل 

 Greenالخاصة بــــ   
Metric  تسكين المقررات

وأبحاث أعضاء هيئة 

التدريس وجميع الفعاليات 

 الخاصة بالتنمية المستدامة

 2234قاعة 
 كلية االعالم

وكالة 

خدمة 

 المجتمع
Green Metric د فاطمه بركات .م.ا 

 زويلندى / ا
 

من االحد 

الموافق 

21/4/
1010 
الى 

26/4/
1010 

 0202يوليو  21
المشاركة فى ورش العمل 

 Greenالخاصة بــــ   
Metric 

 2234قاعة 
 كلية االعالم

وكالة 

خدمة 

 المجتمع
Green Metric 

 د فاطمه بركات.م.ا
اسراء عبد /ا

 الرؤوف
 

االحد 

الموافق 

29/4/
1010 

23 
األحد 

06/7/0202 

 1:22الساعة 

لقاء الخريجين الثالث 

االلكترونى لكلية التربية 

 0212/0202للعام 

أون الين على 

teams 
لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

أسبوع فعاليات أنشطة لمتابعة 
من خالل  دورات  -الخريجين 

 سعيد خليل/ د .أ

 عميد الكليه 

سالى حنا / د .أ

  



 ظهرا  

 

 

 

 

 : على الرابط 
https://bit.ly/

2WPHtux 

 

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات 

التنمية المهنية للخريجين 
 إلكترونيًا  

وكيل الكليه للتعليم 

/ د .م.والطالب أ

محمد عبد القادر  

وكيل الكليه 

 للدرسات العليا 

فاطمه / د .م.أ

بركات وكيل الكليه 

دمة لشئون خ

المجتمع وتنمية 

 البيئه 

أحالم قطب / د .م.أ

 مدير وحدة الجوده 

 احمد مصطفى / د

22 
األحد 

06/7/0202 

 3الساعة 

 عصرا  

تنظيم " دورة بعنوان 

مؤتمرات الفيديو التفاعلية 

" 

أون الين على 

teams 
 : على الرابط 

https://bit.ly/
2ZUb3kH 

 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

 ووكالة

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 
 إلكترونيًا  

نفس الحضور 

 أعاله
  

22 
األحد 

06/7/0202 

 مساءا  7الساعة 

اللغة " دورة بعنوان 

اإلنجليزية لغير 

 "المتخصصين 

أون الين على 

teams 
 : على الرابط 

https://bit.ly/
2ZRZ5b2 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 
 إلكترونيًا  

نفس الحضور 

 أعاله
  

66 

/ 07/7اإلثنين 

0202 

: الساعة 

 ظهرا   1:32

كيفية اجتياز " دورة بعنوان 

 "المقابلة الشخصية 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

  : على الرابط 
https://bit.ly/

2CVEB8l 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

 سعيد خليل/ د .أ

 عميد الكليه 

سالى حنا / د .أ

وكيل الكليه للتعليم 

/ د .م.والطالب أ

محمد عبد القادر  

 وكيل

الكليه للدرسات 

 العليا 

فاطمه / د .م.أ

بركات وكيل الكليه 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئه 

أحالم قطب / د .م.أ

مدير وحدة ضمان 

 الجوده

 محمد فراج / د .م.ا

 احمد مصطفى/ د

 أمين أبو بكر / د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

/ 07/7اإلثنين 

0202 

 3: الساعة 

 عصرا  

برنامج " دورة بعنوان 

 "العروض التقديمية 
أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

  : على الرابط 
https://bit.ly/

2WN9gMk 

 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  

65 

/ 07/7اإلثنين 

0202 

 6: الساعة 

 مساءا  

مهارات " دورة بعنوان 

 "التخطيط وإدارة الوقت 
أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

  : على الرابط 
https://bit.ly/

2BuZx5S 

 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  

62 

/ 07/7اإلثنين 

0202 

 5: الساعة 

 مساءا  

اللغة "  دورة بعنوان 

 "االنجليزية للمتخصصين 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

  : على الرابط 
https://bit.ly/

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  



2CxmgPf 

 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

62 

 05/7الثالثاء 

/0202 

: : الساعة  

 ظهرا   1:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابة " دورة بعنوان 

 "السيرة الذاتية 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

   : على الرابط 
https://bit.ly/

32NcDqc 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

 سعيد خليل/ د .أ

 عميد الكليه 

سالى حنا / د .أ

وكيل الكليه للتعليم 

/ د .م.والطالب أ

محمد عبد القادر  

 وكيل

الكليه للدرسات 

 العليا 

فاطمه / د .م.أ

بركات وكيل الكليه 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئه 

أحالم قطب / د .م.أ

مدير وحدة ضمان 

 الجوده

 محمد فراج / د .م.ا

 احمد مصطفى/ د

 أمين أبو بكر / د

 

  

61 

 05/7الثالثاء 

/0202 

 3: : الساعة  

 مساءا  

 

الفصول  " دورة بعنوان 

أون الين على  "االفتراضية وإدارتها 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

    : على الرابط 
https://bit.ly/

3jAJlkw 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  

60 

 05/7الثالثاء 

/0202 

 5: : الساعة  

 مساءا  

مهارات  " دورة بعنوان 

 "التواصل 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

    : على الرابط 
https://bit.ly/

3jyusPQ 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  

63 

األربعاء 

02/7/0202 

 11: الساعة 

 صباحا  

برنامج " دورة بعنوان 

 "معالجة النصوص 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

    : على الرابط 
 

https://bit.ly/

30ETrlG 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

 سعيد خليل/ د .أ

 عميد الكليه 

سالى حنا / د .أ

وكيل الكليه للتعليم 

/ د .م.والطالب أ

محمد عبد القادر  

 وكيل

الكليه للدرسات 

 العليا 

فاطمه / د .م.أ

بركات وكيل الكليه 

لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئه 

أحالم قطب / د .م.أ

مدير وحدة ضمان 

 الجوده

 محمد فراج / د .م.ا

 مد مصطفىاح/ د

 أمين أبو بكر / د

ومجموعه من 

مديرى المدارس 

ووكالء المدارس ، 

والموجهين ، 

والمدرسين منهم 

سحر أحمد . ا -1

عفيفى مديرة 

مدلرسة أمل لبنان 

للصم وضعاف 

 -السمع 

 بالمهندسين 

نبيله السعدى / د -0

محمد مدير ادارة 

  



 الفصل الدراسى  الثانى -البروتوكوالت أنشطة تفعيل 

 
نفذ من خالل مسؤلى األسر الطالبيةسوف تن انشطة خدمة المجتمع التي  

مدرسة الشهيد 

يوسف كمال للتربيه 

الفكريه ، بمدينة 

  نصر

منار السيد حامد  -3

وكيلة شئون طلبه 

ودارسين بمدرسة 

الشهيد يوسف كمال 

. للتربيه الفكريه 

 بمدينة نصر 

ناصر جمعه .أ -6

معلم خبير . محمد 

بمدرسة أمل لبنان 

للصم وضعاف 

السمع بالمهندسين 

وأخصائى تخاطب 

بمركز مصر ألتزان 

 -6.السمع بالزمالك 

أحمد فاروق عبد . أ

لغه الحليم موجه 

 6انجليزيه بادارة 

اكتوبر التعليميه 

ومدرب معتمد من 

األكاديميه المهنيه 

 للمعلمين 

عزه يوسف .  ا -6

 .شبل 

أخصائى نفسى أول 

خبير بمدرسة 

مديحه قنصوه 

لضعاف السمع 

 بمدينة نصر 

 

66 

األربعاء 

02/7/0202 

: الساعة 

 ظهرا   0:22

الملتقى " دورة بعنوان 

لكلية التوظيفى السنوى 

 0212/0202التربية للعام 

" 

أون الين على 

تيمز أون الين 

 teamsعلى 

    : على الرابط 
  

https://bit.ly/

2X671nx 

لجنة 

. الخريجين 

احمد / د

مصطفى 

ووكالة 

خدمة 

المجتمع 

/ د.م.أ

فاطمه 

 بركات

دورات التنمية المهنية للخريجين 

 إلكترونيا   

نفس الحضور 

 أعاله
  

 الهدف مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
الجمهور  المشاركون من النشاط

 تاريخ التنفيذ المستهدف

فبراير  62

0202 
 -مهرجان أهل مصر 

 معرض عظيمات سيناء

مؤسسة إنسان 

للتنمية 

 المستدامة

وكالة خدمة 

 المجتمع 

أنشطة تفعيل 

 بروتوكول بين

مؤسسة إنسان 

للتنمية المستدامة 

 وكلية التربية

فاطمه / د .م.أ

 بركات
 

 سيدات سيناء
األحد الموافق 

16/0/0202 

 م
 المكان اسم النشاط تاريخ النشاط

 مسئول النشاط

(الجهة المنفذه)  
الجمهور  المشاركون الهدف من النشاط

 المستهدف
 تاريخ التنفيذ
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0202فبراير   

عمل  ورشة عمل  

مجتمع داخلى  لطالب

طالب من كلية ( 01)

الفرقة  صيدلة وطالب 

االولى  شعبة التربية 

تنمية )الخاصة بعنوان 

مهارات التميز السمعى 

للمحاضرة ( بالكمبيوتر 

جنات محمود \

حور محمود\والطالبة \  

محاضرين بمؤسسة 

 اللوتس

 

 - 9912قاعة 

 -الدور  الثانى 

 -كلية التربية 

 -( 9)مبنى 

اكتوبر  6جامعة   

لجنة خدمة 

المجتمع وقسم 

 التربية الخاصة و

أسرة حبيبتى يا 

 مصر

 

تنمية مهارات التميز 

 السمعى بالكمبيوتر
فاطمه بركات / د .م.أ  

محسن النجار ، ، .د 

عبد هللا سيد أحمد ، .د

داليا يسرى ، .د

أسمهان حمدى ، .د

ندا .مريم طه ، ا.د

( أسماء شرف .أشرف د
 وأولياء األمور

 

مجتمع 

داخلى  

(01 )

طالب من 

كلية صيدلة 

طالب و 

شعبة 

التربية 

 الخاصة 

12/0/

0202 

0202يونيو   " مؤتمر أون الين بعنوان  

مواصفات خريج التربية 
اكتوبر  6جامعة  بالتعاون بين وكيلة  

المجتمع  خدمة

التعرف على مايجب أن 

يتصف به خريج قسم 

خريج قسم فاطمه .وكيلة الكلية د

االتربية 
7/6/0202  
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"الخاصة  وأسرة حبيبتى يا  

 مصر

محسن النجار .بركات  د التربية الخاصة  

عبد هللا سيد أحمد .د    

داليا يسرى .د

أسمهان حمدى .م.م

مريم طه  .م.م  

ندا أشرف.ا  

 وأولياء األمور

الخاصة 

وتم دعوة 

ببعض 

لخريجين ا

منهم جنات 

 -محمود 

أسامه 

 -محمد 

سعاد نجيب 

 0و عدد 

أخصائى 

ننفسى من 

مدرسسة 

التربية 

السمعية 

نصر .م

وهم عزه 

محمد شبل 

ونهلة 

 محمد

 

68 

 

0202يونيو   

" ندوة أون الين   بعنوان 

كيفية  مواجهة كورونا لدى 

"ذوى الهمم   

 أون الين

وكيلة خدمة 

 االمجتمع  بالتعاون

مع أسرة حبيبتى يا  

 مصر

مساعدة ذوى الهمم على 

 أن يتخطو أزمة كورونا 

قسم علم النفس  

والتربيه الخاصه وكيلة 

فاطمه بركات.الكلية د  

عبد هللا سيد أحمد.د  

داليا يسرى .د

أسمهان حمدى .م.م

مريم طه.م.م  

ومديرة ( ندا أشرف.ا

مدرسة التربية الفكرية 

نبيلة السعدى / نصر د.م

لية أمر طالب محمد وو

بمدرسة التربية الفكرية 

مها عبد / نصر السيدة .م

/ الحميد محمد والطالب 

يحيي مجدى لطيف 

سنة 13عمره   

 7/6/0202  

 

(وحده ذات طابع خاص ) أنشطة مركز التدريب واإلرشاد  والتعليم المستمر   
 

 مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ
 الهدف

 من النشاط
 تاريخ التنفيذ الجمهور المستهدف المشاركون

0202فبراير  62  دورات تدريبيه 

 إعداد المعلم الجامعي

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ذات ) المستمر 

(طابع خاص   

 

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

/ التدريب / التوعيه 

 التنميه

أعضاء هيئة 

 التدريس

مدرس )  

 –مساعد 

(معيد   

أعضاء هيئة 

 التدريس

مدرس مساعد )  

(معيد  –  

16/0/

إلى  0202

02/0/

0202 

0202فبراير  72 كورس مجاني عن إعداد  

السيرة الذاتية والمقابلة 

 الشخصية

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ذات ) المستمر 

(طابع خاص   

 

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

/ التدريب / التوعيه 

 التنميه

/03/0 طالب الكلية  طالب الكلية

إلى  0202

06/0/

0202 

 

 

 

71 

 

 

0202فبراير  دورة منهجية الرعاية    

للمعلمين )       

( المصريين  

(تدريب مدرب أقران )   

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ذات ) المستمر 

(طابع خاص   

 

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

/ التدريب / التوعيه 

أعضاء هيئة  التنميه

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة  

كلية التربية )

) 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة  

(كلية التربية )  

06/0/

0202 

(يوم واحد )   

إلى  0202 /1/2 70  

6 /2/ 0202  

دورة مقدمة عن 

 التخاطب وأمراض الكالم 

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ذات ) المستمر 

(خاص طابع   

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

/ التدريب / التوعيه 

 التنميه

 طالب الكلية

والجمهور 

 الخارجى

 طالب الكلية

والجمهور 

 الخارجى

 



 

 

 

 

عميد الكليه                         وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه                                                            

  سعيد خليل/ د .فاطمه بركات                                                                                                    ا/ د .م.ا               

جارى تنفيذها بعد الموافقة عليها من إدارة الجامعة(      On line )دورات : ثانيا       

 
 مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ

 الهدف

 من النشاط
 المشاركون

الجمهور 

 المستهدف
 مالحظات

73 

 

 

 

إلى  6/6/0202

11/6/0202  

دورة المشاكل السلوكية 

بمركز التدريب  لالطفال وعالجها 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

التنميه/ التدريب / التوعيه   

  

 

إلي 32/6/0202 76

6/6/0202  

 

صعوبات التعلم وأساليب 

 تشخيصها 

بمركز التدريب 

واإلرشاد والتعليم 

وحده ) المستمر 

(ذات طابع خاص   

مدير المركز 

أمين أبو بكر/د  

التنميه/ التدريب / التوعيه   

  

 


