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 2019/2020باقى أنشطة 

 تقرير عن دورة لغة اإلشارة 

 24/9/2019يوم الثالثاء الموافق 

 

التربيه فقد أقام قسم  واألقسام العلميه ،  ، خدمة المجتمع وتنمية البيئةالتعاون بين األسر الطالبيه ، و في إطار

ألعضاءهيئة  تدريس قسم علم دورة تدريبية عن لغة اإلشارة  ، أكتوبر  6جامعة  -كلية التربية الخاصه ب

النفس التربوى والتربيه الخاصه  ، وعدد كبير من طالب قسم التربيه الخاصه وطالب كليات أخرى منها كلية 

 بمدرج 24/9/2019ثاء الموافق وذلك يوم الثالصيدله ، وكلية لغات ،) خدمة مجتمع داخلى (  

وحتى الساعة صباحا  10استمرت من الساعة التى  ( بكلية التربيه ، 4( الدور األرضى بمبنى )  4008)  

 .الثانيه بعد الظهر 

ى تعليم وتثقيف وتوعية الطالب بلغة والتي كانت تهدف إل خبير لغة األشار ،..للمحاضر /  كرم العجماوى 

 األشاره .

 لدورة ومدى اإلستفادة التي تلقوها لمساعدة الصم والبكم. م قد أشاد الجميع بانهاية اليووفي 
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 تقرير عن فاعليات مؤتمر االيراسموس

 10/10/2019يوم الخميس الموافق 

 

أكتوبر باإلشتراك في مؤتمر االيراسموس )منح اإلتحاد األوروبي( وذلك  6جامعة  -قامت كلية التربية 

قديم مقترح الكلية لمشروع )الطفل العادي والطفل الغير عادي(، بفندق هيلتون باإلسكندرية يوم بهدف ت

تحت عنوان: 10/10/2019الخميس   

“ERASMUS is the acronym of European Region Action Scheme for the Mobility of 

University Students (established 1987 - the name is inspired by the European 

Community)” 

 وقد حضر المؤتمر من كلية التربية كالً من:

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم علم النفس التربوي أ.م.د/ فاطمة سعيد بركات 

 مدير وحدة الجودة وقائم بعمل رئيس قسم رياض األطفال أ.م.د/ أحالم قطب فرج 

  مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية سالمد/ نسمة عبدالتواب 
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6/11/2019االربعاء الموافق   

أكتوبر  6المشاركة فى اليوم الرياضى بمالعب جامعة   
 بهدف :

 نشر ثقافه الرياضه بين أعضاء هيئة التدريس والطالب .

 أهمية الرياضه فى حياة اإلنسان . 

 ممارسة الرياضه .

التدريس كال من : ومن المشاركين من أعضاء هيئة  

أ.م.د / فاطمه سعيد بركات وكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنمية البيئه . -1  

د / أحمد مصطفى   مدرس بقسم المناهج ،  تكنولوجيا التعليم . -2  

د/ سحر عثمان      مدرس بقسم المناهج ، تكنولوجيا التعليم . -3  

د / مى السعيد      مدرس بقسم المناهج .  -4  

د / بدر أحمد         مدرس /  منتدبه بقسم الطفوله  -5  

 وعدد من طالبات الفرقه الثانيه قسم رياض األطفال منهم

منه هللا أشرف على . -1  

غاده محمد فكرى  -2  

سلمى اكرامى حسن  -3  

منه صالح  -4  

شروق بهاء - 5  
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منه هللا حنفى  -6  

ياسمين سعد  -7  

ندى ابراهيم  - 8  

ن منه هللا حس - 9  

نورهان عبد الناصر . -10  

نورهان صالح  -11  

أمنيه محمد الساعى . -12  

مريم محمد عبد الكريم    -13  
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 تقرير عن اليوم الرياضي لكلية التربية 

 6/11/2019يوم األربعاء الموافق 

أكتوبر بالتعاون مع كالً من أسرتي:  6جامعة  -في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قامت كلية التربية 

بمالعب  2019 /6/11)حبيبتي يا مصر، غصن الزيتون( بإقامة يوم رياضي وذلك يوم األربعاء الموافق 

عباس العقاد الرسميه لغات  مدرسين  من مدرسة 3الدراسي، وحضر أكتوبر والذي كان طوال اليوم  6جامعة 

 لدمج المجتمع الخارجى فى أنشطة الكليه .

 وهم :

 أحمد مصطفى محمد مدرس  رياضيات  -1

 أحمد ابراهيم محمد  مدرس رياضيات   -2

 ممدوح سيد ذكى مدرس لغه عربيه . 3

 وقد قام باإلشراف على هذا اليوم كالً من:

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وكيل الكلية لشئون  -أ.م.د/ فاطمة بركات  -

إقامة يوم رياضي ترفيهي لمجموعة من طالب كلية التربية.والتي كانت تهدف إلى   
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 (Fulbright) منحة الفولبرايتتقرير عن 

 25/11/2019يوم اإلثنين الموافق 

والتعليم والطالب فقد أقامت ا. د/ سالى حنا وكيلة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  التعاون بين  في إطار

وذلك يوم   أكتوبر 6جامعة  - كلية التربيه لشئون التعليم والطالب  ندوه عن منحة الفولبرايت بمبنى هندسه 

إلى الساعه . 11، والتي استمرت من الساعة وحتى الساعة .2126بمدرج . 25/11/2019اإلثنين الموافق 

ضر طالب من كليات أخرى بهدف خدمة ) مجتمع داخلى  ( منها كلية الطب ، والصيدله ، وح الثانيه ظهرا ،

والهندسه  اضافة الى طالب كلية التربيه ، وتهدف إلى التعريف بالمنح وشروط الحصول عليها ، وحضر 

 كالً من: سيادة النائب مجدى راضى وعدد من أعضاء هيئة التدريس

 جلس األمناء للعالقات الثقافيه واإلستراتيجيه .ا. د / مجدى راضى  نائب رئيس م

 ا.د/ سعيد خليل   عميد كلية التربيه .

 أ.د / سالى حنا   وكلية الكليه لشئون التعليم والطالب .

 ا.م.د /  فاطمه بركات وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه .

 األطفال . أ.م .د / أحالم قطب  مير وحدة الجود ، ورئيس قسم رياض

 ا.م.د / عالء النجار  استاذ مساعد بقسم اللغه العربيه 

 ا.مجدى محمد ، ا. محمد خالد ، ا. محمد جابر ، معيدون بقسم اللغه اإلنجليزيه .

 م .م / أميره عز الدين  مدرس مساعد بقسم اللغه اإلنجليزيه .
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 عماره بتعاون الجامعه مع  15المشاركة في القافلة الطبية بمنطقة الـ تقرير عن 

 9/1/2020الموافق  الخميسيوم روتارى أكتوبر الند مارك ، 

بمنطقة كلية التربية بالمشاركة في القافلة الطبية التى كانت  وكيلة  البيئة، قامت افي إطار خدمة المجتمع وتنمية

 9/1/2020مع روتارى أكتوبر الند مارك ، يوم الخميس الموافق لجامعه  بتعاون اعماره  15الـ 

 مساءا ،   3وحتى الساعة  صباحا   9.00من الساعة  وقد بدأت القافلة

 المجتمع وتنمية البيئة .وكيل كلية التربية لشئون خدمة  -أ.م.د/ فاطمة بركات وقمت  -

 بتوعيه عن  " سرطان الثدى والكشف المبكر " :وتشمل  

 وما هو الكشف المبكر. -سرطان الثدى . ما هو -

 ما أهمية األكتشاف المبكر لسرطان الثدى . -ما هى الخاليا السرطانيه ،  -
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 ، متى يجب ان تستشيرى الطبيب . -كيف يمكن اكتشاف سرطان الثدى مبكرا ، وما هى أعراضه  -

 كيف تحمى نفسك من سرطان الثدى .   -

 شورات توعيه أيضا وروتم توزيع ب

بحضور سيادة النائب ا.د / موسى ابراهيم موسى نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية 

 البيئه وعدد من وكالء الكليات المختلفه 

 ومن الروتارى ا. مى مندور  وعدد من أعضاء الروتارى .
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 مبادرة غرس شجرةتقرير 

 21/1/2020الموافق  الثالثاءيوم 

 

شئون خدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية ل يد بركاتع.م.د/ فاطمة سأفي إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قامت 

حيث داخل الحرم الجامعي  21/1/2020وذلك يوم الثالثاء الموافق  "  مبادرة غرس شجرة البيئة.   باطالق " 

 م الجامعى .قمت بشراء شجره على نفقتى الخاصه وقمت بزراعتها داخل الحر

 

 شارك فيها مجموعة من طالب كلية التربية والكليات المختلفة بالجامعة.وقد 
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 17/1/2020إلى الجمعه  10/1/2020من الجمعه الموافق 

 

 حضور أ.م .د / فاطمه سعيد بركات وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 

 دورة المهارات السلوكيه لشباب الالجئين السوريين  

 

 أكتوبر  6المكان : مؤسسة انسان للتنميه المستدامه . بمدينة 

 الهدف  : تفعيل البروتوكول بين كلية التربيه ومؤسسة انسان للتنميه المستدامه 
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 16/2/2020يوم األحد 

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع -سعيد بركات حضور ا.م.د فاطمة 

 تمثيل الكلية فى االشتراك فى المهرجاناتوتنمية البيئة ، ل 

تفعيالً  -" معرض عظيمات مصر " بمؤسسة انسان للتنمية المستدامة 

  للبروتوكول القائم بين الكلية والمؤسسة
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 2019/2020أنشطة األسر 

 

 حفل استقبال الطالب الجدد 

فى الساعه      29/9/2019الموافق   األحد نظمت الكليه حفال ألستقبال الطالب الجدد فى يوم 

ورؤساء األقسام ، والساده العاشره صباحا بحضور ا.د/ سعيد خليل عميد الكليه والساده الوكالء

المعاون وجمع كبير من من طالب الفرقه األولى أعضاء هيئة التدريس بالكليه ، وأعضاء الهيئه 

نتظام فى المحاضرات ، مع اإلحيث تم تعريف الطالب بنظام الكليه وكيفية ،اولياء امورو،

تكليفاتهم ، وأيضا التأكيد على ضرورة ممارسة األنشطه  ذوتنفي ذهضرورة التفاعل مع األسات

ومنها أنشطة رياضيه وثقافيه واجتماعيه  المختلفه والتأكيد على أهمية أنشطة خدمة المجتمع ،

 . أسر الكليه وانتهى الحفل فى الساعه الواحده ظهراً جميع وقد قام بتنظيم الحفل 
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 10/2019/ 10يوم الخميس الموافق 

 " الذكاء العاطفى وكيفية إدارة العالقات االجتماعية فى أماكن الدراسة والعمل "ندوة 

وكيفية إدارة العالقات االجتماعية  تبصير الطالب بالذكاء العاطفىبهدف لجنة خدمة المجتمع  و

ليلى . محمد الشافعي ،  د.غدير المياح ، د.د  ونظم الندوه واعدها فى أماكن الدراسة والعمل 

( 10طالب الكلية وطالب كليات أخرى منهم )وكان الجمهور المستهدف  إلهام سويلم.د توفيق

 .مجتمع داخلىخدمة  -الفرقة األولى  -طالبات من كلية االعالم 

 مدربة تنمية بشرية . -وقامت بإلقاء الندوة المدربة / منى عبد الغنى 

 وكانت الندوة بمكتبة الجامعة  .
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 25/10/2019فى يوم الجمعة الموافق  

  ( 4)مبنى كلية التربيه مبنى  فى تنفيذ معرض فنيتنظيم و إعداد و فى  أسرة  فن الحياةقامت  

،  د/ نجالء هاشم غدير المياح .دوأعد المعرض  ،  لتشجيع  الطالب على إعداد وتنفيذ المعارض

الفرقة الثانية وطالبات  بقسم  -( طالب من كلية لغات 10مجتمع داخلى و )، وكان الجمهور 

 .  رياض األطفال
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 يوم الخدمة العامه 

 

نظمت أسرة الرشيد بريادة ا.م.د/ عالء النجار ومشاركة طالب األسر من مختلف الشعب 

وذلك للتوعيه  2019 /11/  6الموافق األربعاء والفرق الدراسيه يوما للخدمة العامه فى يوم 

على ( فى الحفاظ 4بضرورة الحفاظ على البيئه نظيفه ومساعدة العاملين بمبنى الكليه مبنى )

نظافه المبنى،وقد قام الطالب بمشاركة عامالت المبنى فى تنظيف المدرجات والقاعات المختلفه  

درج وهو نظيف وعدم القاء اى وتقديم التوعيه لزمالئهم من الطالب بضرورة مغادرة الم

 مخلفات سوى فى سلة المهمالت وقد انتهى اليوم بأخذ صورا تذكاريه مع العمال فى المبنى .
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 17/11/2019فى يوم األحد الموافق 

" والهدف   التلوث البيئى واثرة علي صحة الطفلبعنوان "  ندوة  بعمل  اسرة تحيا مصرقامت  

وأعد هذه  لمواجهة انواع التلوث وتصميم حملة توعية مجتمعية بكلية التربيةرفع وعي الطالبات 

طالبة من قسم رياض  70نجالء هاشم و .د،  نجالء عبد القوى.د،  احالم قطب. د.م.أالندوة  

 . طالبات قسم رياض االطفالوكان الجمهور المستهدف   االطفال

 

 

 

 موجودة على موقع الكلية
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 11/2019/ 25 األثنين الموافق  

بأهمية "  توعيه طالبيه بعمل  اسرة ياحبيبتى يامصر،  أسرة غصن،   اسرة فن الحياهقامت 

،  توعية الطالب بأهمية التشجير والحفاظ على الحدائق  العامه" ل التشجير والحفاظ على البيئه

 ، أحمد الشين /د،  شافعىمحمد ال /د،  غدير المياح /د،  سحر عثمان /دوأعد التوعية  

 . أسمهان حمدىم.م  

 . طالب كلية التربيه ، وطالب الكليات المختلفه الذين داخل الجامعهوكان الجمهور المستهدف 
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 10/12/2019الثالثاء 

الطالب بعدم  توعية " بهدف  بعدم استخدام البالستيك "  توعيةبعمل  أسرة  فن الحياة  قامت 

مجتمع . وكان الجمهور المستهدف   غدير المياح.د وأعد التوعية  تنمية بيئية -البالستيك استخدام 

 . وطالبات كلية رياض أطفال الفرقة الثانية -( طالب من كلية اقتصاد 10داخلى )
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 15/12/2019األحد الموافق 

 - 4209قامت لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بعمل  ورشة عمل فى قاعة 

مؤسسة اللوتس  -كلية التربية بعنوان " صفات األصوات العربية " المحاضرة / جنات محمود 

جميع أعضاء قسم التربية التعرف على صفات األصوات العربية  وأعدها العلمية بهدف  

( طالب من كلية 10مجتمع داخلى )خدمة المجتمع وكان الجمهور المستهدف الخاصة ولجنة 

 صيدلة وطالب قسم التربية الخاصة .
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 18/12/2019األربعاء الموافق 

، وأسرة يا حبيبتى يا مصر قسم التربية الخاصة وقسم رياض األطفال  أسرة فن الحياة   قامت

فى قاعة المعارض بالمكتبة المركزية   والتربية الخاصة إقامة المعرض لشعبة رياض األطفالب

 -معرض وسائل تعليمية  -عرض أنشطة  الطالب الفنية ، بهدف  اكتوبر 6جامعة الدور األول  -

معرض موسيقى استعراضى بهدف  -معرض الدراما والمسرح  -معرض اإلبداع والطفولة 

 التشجيع على األعمال الفنية واالبداعية .

حضرة سيادة أ.د/ على عبد العزبز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وقد حضر المعرض 

 والطالب و سيادة العميد / سعيد خليل وجميع الوكالء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس .

 الفرقة الخامسة . -( طالبات من كلية صيدلة 10مجتمع داخلى )وكان الجمهور المستهدف  
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 19/2/2020ألربعاء الموافق ا

 - 4209لجنة خدمة المجتمع وقسم التربية الخاصة وأسرة يا حبيبتى يا مصرفى قاعة   قامت

( 10مجتمع داخلى ) عمل  ورشة عمل لطالب( ، بعمل 4مبنى ) -كلية التربية  -الدور  الثانى 

مهارات تنمية الفرقة االولى  شعبة التربية الخاصة بعنوان ) طالب من كلية صيدلة وطالب 

والطالبة / حور محمود محاضرين  جنات محمود\التميز السمعى بالكمبيوتر ( للمحاضرة 

أ.م.د ، وقام بعمل ورشة العمل   تنمية مهارات التميز السمعى بالكمبيوتربمؤسسة اللوتس بهدف 

أسمهان حمدى ، .م.م داليا يسرى ،.عبد هللا سيد أحمد ، د.محسن النجار ، د.د،   فاطمه بركات  /

مجتمع وكان الجمهور المستهدف  وأولياء األمور( أسماء شرف .ندا أشرف د.ا مريم طه ،.د

 .طالب شعبة التربية الخاصة( طالب من كلية صيدلة و 10داخلى  )

 

 



                                                           

56 
 

أكتوبر 6جامعة   

October 6 University 

تربيةكلية ال  

Faculty of Education 

 

 



                                                           

57 
 

أكتوبر 6جامعة   

October 6 University 

تربيةكلية ال  

Faculty of Education 

 

 



                                                           

58 
 

أكتوبر 6جامعة   

October 6 University 

تربيةكلية ال  

Faculty of Education 

 7/6/2020األحد الموافق 

مواصفات " مؤتمر أون الين بعنوان بعمل  حبيبتى يا مصروكيلة خدمة المجتمع وأسرة   قامت

  التعرف على مايجب أن يتصف به خريج قسم التربية الخاصةبهدف  "خريج التربية الخاصة 

 عبد هللا سيد أحمد .د  ، محسن النجار .د، فاطمه بركات  .وكيلة الكلية دوقد شارك فى المؤتمر 

وكان  وأولياء األمور،  ندا أشرف.ا،  مريم طه.م.م،  أسمهان حمدى.م.داليا يسرى م.د، 

 -خريج قسم االتربية الخاصة وتم دعوة بعض الخريجين منهم جنات محمود الجمهور المستهدف 

نصر وهم .أخصائى ننفسى من مدرسسة التربية السمعية م 2سعاد نجيب و عدد  -أسامه محمد 

 . عزه محمد شبل ونهلة محمد
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 7/6/2020األحد الموافق 

ندوة أون الين   بعنوان بعمل  وكيلة خدمة االمجتمع  بالتعاون  مع أسرة حبيبتى يا مصر  قامت

مساعدة ذوى الهمم على أن يتخطو أزمة بهدف  " كيفية  مواجهة كورونا لدى ذوى الهمم " 

فاطمه بركات .وكيلة الكلية د،  والتربيه الخاصه، قسم علم النفس  وقد شارك فى الندوة  كورونا

،  (ندا أشرف.ا، مريم طه  .م.م،  أسمهان حمدى.م.م،  داليا يسرى.د،  عبد هللا سيد أحمد.د،   

وولية أمر طالب بمدرسة التربية ،  نبيلة السعدى محمد د/نصر .ومديرة مدرسة التربية الفكرية م

،  سنة 13يحيي مجدى لطيف عمره  /والطالب ،  مها عبد الحميد محمد /نصر السيدة .الفكرية م

خريج قسم االتربية الخاصة وتم دعوة ببعض الخريجين منهم جنات وكان الجمهور المستهدف  

أخصائى ننفسى من مدرسسة التربية السمعية  2سعاد نجيب و عدد  -أسامه محمد  -محمود 

. نصر وهم عزه محمد شبل ونهلة محمد.م  

 

 


