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 *0202/0201خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى لشئون  التربية كليةخطة * 

 

 

 " خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطة" 

 

 

 
 
 

 

 إعداد

 بركاتسعيد فاطمة / د.م.أ

 البيئةخدمة المجتمع وتنمية لشئون  ووكيل الكلية التربوى،يس قسم علم النفس رئ

 

 

 

 

https://www.facebook.com/o6u.eg/photos/a.953473804773868/953501961437719/
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 .أكتوبر رائدة فى مجال اعداد المعلم محلياً وعربياً  6أن تكون كلية التربية جامعة :   رؤية الكلية

 

 .ى كفاءة ومهارة تنافسية ذتلتزم الكلية بتخريخ معلم متميز       :  رسالة الكلية

 وتعمل على إجراء بحوث علمية  من خالل برامج متطورة ، وبيئات تعلم محفزة                         

 .الهويه  وتطبيقية وتقدم خدمات مجتمعية وبيئية متميزة فى إطار من القيم ودعم                        

 

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

 

 : 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  إسهامات الكلية فى تنميةتطوير الخدمات المجتمعية المقدمة وزيادة  -

 .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  -
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 ***0202/1002للعام الجامعي لكلية التربيه طة خدمة المجتمع خ***
 

 مع األخذ من خطة الجامعه  لفصل الدراسى األولا: اواًل 
 

 " مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطةخدمات " الغايه       

 0202/0210الفصل الدراسى األول  -بالتعاون مع مجلس خدمة المجتمع بالجامعة  سوف تتم أنشطة 
 

مسئول  المكان النشاط التاريخ م
 النشاط

 الهدف
 مؤشر األداء/ من النشاط

الجمهور  المشاركون
 المستهدف

تاريخ 
 التنفيذ

/ سبتمبر  
 اكتوبر 

زيارات للمدارس ومؤسسات 
المجتمع الخارجى لدراسة 

 اإلحتياجات 
      

 اكتوبر  

توعيه  ( 0)عمل عدد 
 :بعنوان  

 اآلثار السلبيه للتدخين  -1
سرطان الثدى  -0

واإلكتشاف المبكر للمترددين 
على العيادات الخارجيه 

 اكتوبر  6لمستشفى جامعة 

مستشفى جامعة 
 اكتوبر  6

/ د .م.ا
فاطمه 

بركات وكيل 
الكليه 
لشئون 
خدمة 

المجتمع 
وتنمية 
 البيئه 

فاطمه / د .م.1 رفع الوعى 
 بركات

المترددين على 
العيادات 
الخارجيه 
لمستشفى 

 أكتوبر 6جامعة 

الثالثاء 
6/12/

0202 

انتصارات " توعيه بعنوان  اكتوبر  
 " اكتوبر 

مدرسة الرضوى 
 اكتوبر  6 -

/ د .م.ا
فاطمه 
 بركات 

احمد / د
 الشين 

 احياء ذكرى انتصارات اكتوبر 
فاطمه / د .م.ا

 بركات 
 احمد الشين/ د

مدرسات 
 المدرسه 

اإلثنين 
الموافق 

7/12/
0202 

 اكتوبر 
األحتفال باليوم العالمى 

 الحرم الجامعى للصحه النفسيه 

/ د .م.ا
فاطمه 
بركات 
وبعض 
أعضاء 

 اللجنة

 
احياء اليوم العالمى للصحه -1

 النفسيه 
زيادة الوعى بقضايا الصحه  -0

 النفسيه 

فاطمه / د .م.ا
 بركات 

 سحر عثمان / د

طالب الكليه 
والطالب من 
 كليات أخرى 

 وأولياء األمور 

األحد 
الموافق 

11/12/
0202  

 الحرم الجامعى  "بر الوالدين " توعيه بعنوان اكتوبر  
/ د .م.ا

فاطمه 
 بركات

ذيادة وعى الطالب باهمية رضا 
 .الوالدين وبرهم 

فاطمه / د .م.ا
 بركات

طالب كلية 
الفرقه الرابعه 

والخامسه طب 
 األسنان 

الثالثاء 
الموافق 

11/12/
0202 

 زيارة لوزارة البيئه  اكتوبر  

وزارة الدوله 
 لشئون البيئه 
جهاز شئون 

 البيئه ، بالمعادى 

/ د .م.ا
فاطمه 
/ بركات، د
سحر 
 عثمان

مقابلة  مدير عام الثقافه 
والتوعيه بوزارة البيئه للتعاون 

 :على النحو التالى 
 .ندوات  للتوعيه البيئيه   -1
تنفيذ ورش عمل فنيه عن  -0

  

األربعاء 
الموافق 

11/12/
0202  
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 .اعادة تدوير المخلفات البيئيه 
حمالت تشجير داخل الكليه   -1

. 
المشاركه فى المبادرات  -1

ه التى تقوم واألنشطه البيئي
 بتنفيذها وزارة البيئه 

 خالل العام الحالى  

 اكتوبر  

الترحيب بالطالب الجدد 
توعيات ( 1) وعمل عدد 

ألولياء األمور والخريجين 
 :وهى 

األجراءات االحترازيه  -1
 لفيرس كورونا 

احياء ذكرى انتصارات  -0
 .اكتوبر المجيده 

احياء ذكرى المولد النبوى 
 الشريف 

 (  1224) قاعه 
الدور األرضى 

كلية ( 1) مبنى 
 التربيه 

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

 المجتمع 
وأعضاء 

هيئة 
 التدريس 

 الترحيب بالطالب الجدد 
 وكذلك أولياء األمور 

 وتكريم الخريجين 

 سالى حنا/ د.1
فاطمه / د .م.ا

 بركات 
محمد عبد / د .م.ا

 القادر
 احالم قطب / د .م.ا
 محمد فراج / د .م.ا
 عالء النجار / د.م.ا

 ليلى توفيق / د
 سحر عثمان / د 

 أحمد مصطفى / د
عبد اهلل سيد / د

 أحمد 
 .محسن النجار/ د

 غدير المياح/ د
نجالء عبد / د

 القوى
 نجالء هاشم / د
 أمين أبو بكر / د
 منال مدكور / د
 نسمه سالم / د

 محمد الشافعى / د
 مى السعيد / د
اسمهان / م.م

 حمدى
 مريم خالد/ م.م

 ندى أشرف .ا
فاطمه الزهراء . أ

 أمين 
 

 الطالب الجدد 
وكذلك أولياء 

 األمور 
 و الخريجين

األحد 
الموافق 

14/12/
0202 

 نوفمبر/ اكتوبر  

ندوات وورش عمل ألعضاء 
هيئة التدريس واإلداريين 

 والطالب للتوعيه بأهمية
الدور المجتمعى للكليه 
ودور الكليه فى خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئه

  القاعات بالكليه
التوعيه بأهمية الدور المجتمعى 

للكليه ودور الكليه فى خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئه

وكيل الكليه ، 
ولجنة خدمة 

 المجتمع 
 

1/12   
ألعضاء 

هيئة 
التدريس  
واإلدارين 

 وتكرر 
14/12  

0202 
للطالب إلى 

02 /12 /
0202 

 اكتوبر 

 مؤتمرات 
الملتقى الدولى " حضور 

الرابع لفنون ذوى القدرات 
 "الخاصه 

المسرح الكبير 
بدار األوبرا 
 المصريه 

من السادسه 
مساءا إلى 

 .العاشره 

وكالة 
خدمة 

المجتمع 
. د.م.ا

فاطمه 
 بركات 

مشاركة ذوى القدرات الخاصه 
مناسبتهم واعمالهم لتشجيعهم 

 ودعمهم النفسى 

فاطمه . د.م.ا
 بركات

ذوى القدرات 
 الخاصه 

األحد 
الموفق 

14/12/
0202  
 مساءا  

الثالثاء السيدات  -سحر عثمان / داإلهتمام بالنظافه الشخصيه سحر / دوحدة الصحة   اإلجراءات " بعنوان توعيه  اكتوبر  



5 
 

اإلحترازايه للوقايه من 
 (  19فيروس كوفيد 

بمنطقة هرم ستى 
 اكتوبر 6بمدينة  

 -عثمان 
منسق 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

والمنزليه واستخدام المطهرات 
المصرح بها من وزارة الصحه 

 للوقايه من الفيروسات 

منسق لجنة خدمة 
 المجتمع

المترددات على 
 وحدة الصحه
 بهرم ستى 

الموافق 
02/12/

0202 

 اكتوبر 
 زيارة لدار أيتام عماد راغب 

بمناسبة المولد النبوى 
 الشريف  

دار أيتام عماد 
 راغب 

. بالحى الثالث  
 أكتوبر 6بمدينة 

وكالة 
خدمة 

المجتمع 
. د.م.ا

فاطمه 
 بركات

 احياء المناسبات الدينيه  -1
مشاركة األيتام فى  -0

المناسبات الدينيه وادخال البهجه 
 والسرور عليهم 

  

الخميس 
الموافق 

00/12/
0202 

حضور حفل التخرج  اكتوبر  
 لخريجى الكليه 

 فندق جويل 
 بمدينة نصر 

رئيس لجنة 
الخريجين 

أحمد / د
 مصطفى

 متابعة الخريجين

د فاطمه .م.ا -1
بركات وكيل الكليه 

 محمد/ د.م.ا -0
 عبد القادر

احالم / د .م.ا -1
 قطب

عالء / د .م.ا -1 
 النجار 

محمد / د -2
/ د -6الشافعى 

 -7غدير المياح 
 نجالء هاشم

 محسن النجار -4 
./ م.م -9 

اسمهان حمدى 
 ايه عالء.ا -12

خريجى كلية 
التربيه للعام 

الجامعى 
0219/0202 

السبت 
01/12/

0202 

 اكتوبر  
اإلجراءات " توعيه بعنوان 

اإلحترازايه للوقايه من 
 ( 19فيروس كوفيد 

جمعية حماية 
" البيئه من الفقر 

مشروع ايد على 
ايد لتخفيف حدة 
الفقر ،بمنطقة 

هرم ستى بمدينة 
 اكتوبر  6

سحر / د
 -عثمان 

منسق 
لجنة خدمة 

 المجتمع

اإلهتمام بالنظافه الشخصيه 
والمنزليه واستخدام المطهرات 
المصرح بها من وزارة الصحه 

 للوقايه من الفيروسات

 -سحر عثمان / د
منسق لجنة خدمة 

 المجتمع

السيدات 
المترددات على 
جمعية حماية 

 البيئه من الفقر 

الثالثاء 
الموافق 

07/12/
0202 

الدعم " توعيه بعنوان  اكتوبر  
 " النفسى للمراهق 

مدرسة عباس 
العقاد الرسميه 

 لغات 

وكيلة 
 الكليه 

زيادة وعى الطالب والمدرسين 
والمدرسات بأهمية التعامل مع 
المراهق بطريقه مناسبه وكيفية 

 دعمه نفسيا لتحطى تلك المرحله 

فاطمه . د.م.ا
 بركات

الطالب 
 والمدرسات 

األربعاء 
04/12/

0202 

 نوفمبر  
زيارة علميه تثقيفيه ترفيهيه   

" لمحمية وادى دجله " 
 بالمعادى 

محمية وادى 
 دجله المعادى 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

رفع كفاية التعليم ،من خالل 
أنماط من الممارسات التعليميه 

التى تهدف إلى الوصول للمتعلم 
، وتعامل هذه األهداف الى 

المتعلم كحاله فرديه وكعضو فى 
جماعه فى الوقت نفسه ، فهى 

تهتم بتنميته كفرد وتطوير 
مجتمع المجموعه كمجموعه فى 

 او بيئه محليه

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

أحمد مصطفى / د
رئيس لجنة 

 يجين الخر 
 نسمه سالم / د
 مى السعيد / د

 نورهان حسين . ا
فاطمه الزهراء . ا

 أمين 
وعدد من الطالب 
والخريجين وعدد 
من طالب كلية 

 علوم طبيه

طالب الكليه ،  
الخريجين ، 
وطالب كلية 
 علوم طبيه 

 األربعاء
الموافق 

1/11/
020 

 اكتوبر  6 زيارة دار ايتام الصحوه  نوفمبر  
وكالة 
/ الكليه 

 طالب 
 التكافل اإلجتماعى والتوعيه 

فاطمه / د .م.ا
 بركات 

/ األطفال 
 والمربيات 

 نوفمبر 
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 نوفمبر  
الثقه "  بعنوان  توعيه 

لطالب كلية " بالنفس 
 حاسبات ومعلومات 

 1012مدرج 
الدور الثانى كلية 

 التربيه 

وكالة 
الكليه 
لشئون 
خدمة 

المجتمع 
وتنمية 
البيئه ، 
ووكيل 
الكليه 

للدراسات 
العليا ، 
وأحد 

أعضاء 
لجنة خدمة 

 المجتمع 

 زيادة الوعى 

فاطمه / د .م.ا
 بركات

محمد عبد / د .م.ا
 القادر

أسمهان / م.م
 حمدى 

طالب كلية 
حاسبات 

 ومعلومات 

 /11 /
0202 

 نوفمبر 

تنمية " ورشة عمل بعنوان 
المهارات الفنيه لمعلمات 
الرضه والطالبه المعلمه 
 ألكسابها لطفل الروضه 

 -مدرسة الرؤيه 
 أكتوبر  6بمدينة 

والرسم  -تعلم مزج األلوان  
 الطباعه  -اإلبتكارى 

المعلمات  نجالء هاشم / د
 واألطفال 

األربعاء 
الموافق 

11/11/
0202 

 زيادة الوعى  وكيل الكليه  الحرم الجامعى  التفاؤل " توعيه بعنوان  نوفمبر  
فاطمه / د.م.ا

 بركات 
طالب كلية 

 اللغات والترجمه 
/11  /

0202 

 نوفمبر 
يوم / اإلهتمام بالرياضه

 رياضى 
 

لجنة خدمة 
 المجتمع

   ------ 

كيفية " توعيه بعنوان  نوفمبر  
 " تسويق البحوث 

احدى قاعات 
 كلية التربيه 

/ د.م .ا
محمد عبد 

 القادر 
نجالء / د

 هاشم 
ايمان / د

 سعيد 

اإلستفادة من نتائج البحوث 
 ورسائل الماجستير والدكتوراه 

  ------
-- 

 نوفمبر 
الوالء " توعيه بعنوان 
 " واألنتماء

 1010مدرج 
الدور الثانى كلية 

 التربيه 

لجنة خدمة 
 المجتمع

------   توعية طالب خامسه طب 
- 

 نوفمبر 

من ايجابيات "  توعيات عن 
 كورونا 

 التحول الرقمى  -1 
 اإلهتمام برتداء الكمامه -0

داخل الحرم 
 الجامعى 

لجنة خدمة 
 المجتمع

  طالب كليات مختلفه 
طالب كليات 

 مختلفه
_____ 

 التغذيه السليمه  
ألهالى منطقة 
هرم ستى  

 اكتوبر  6بمدينة 

لجنة خدمة 
 المجتمع

 _____   أهالى منطقة هرم ستى 

 دعوه للرسم  نوفمبر 
داخل الحرم  

 الجامعى 

لجنة خدمة 
 المجتمع

غدير / د
 المياح 

  نشاط ترفيهى 
طالب كليات 

 مختلفه
----- 

توعيه عن وسائل األمان  نوفمبر  
 داخل الجامعة  فى وقت األزمات والكوارث 

محسن / د
 النجار 

/ م.م
اسمهان 
 حمدى 

ايه / م.م
 مجدى 

 -----   رفع الوعى 

 الحرم الجامعى   ورش فنيه لطالب الجامعه نوفمبر  
لجنة خدمة 

 المجتمع
  ذيادة األهتمام باألعمال الفنيه 

طالب كليات 
 مختلفه

----- 

 ديسمبر   
 " اضرار البالستيك " ندوه 

وأهالى منطقة ال الهرم 
------طالب كليات   رفع الوعى لجنة خدمة  الحرم الجامعى 
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 - مختلفه المجتمع ستى 

 ديسمبر  

 ندوه داخل الجامعه 

أهمية العمل الجماعى " 

 " والطاقه اإليجابيه 

احدى قاعات 

 الكليه 

وكالة 

 الكليه 
  زيادة الوعى 

طالب الكليه 
 وكليات مختلفه 

------ 

 ديسمبر  
تنظيم زيارات للمتحف 

 التعليمى
 -----   زيادة الوعى  

 ديسمبر  

اهالى منطقة ال  توعيات عن كورونا

هرم / عماره  51

 6ستى بمدينة 

 اكتوبر

 -----   زيادة الوعى 

 ديسمبر  

النظافه  -توعيه عن

 الشخصيه

اهالى منطقة هرم 

 6ستى بمدينة 

اكتوبرم طالب 

تالميذ / المدارس 

 الحضانات

 -----   زيادة الوعى 

 ديسمبر  

اهالى منطقة هرم  مواعيد التطعيمات

 6ستى بمدينة 

 اكتوبر 

 ------   زيادة الوعى 

 ديسمبر 
ة ئكيفية تنش) ندوة بعنوان 

 (األطفال وتربيتهم 
 ------  د أحالم قطب.م.أ زيادة الوعى  

 ديسمبر  

ورشة عمل للمعلمات عن 

للقراءة  كيفية اعداد الطفل

 والكتابة

   د أحالم قطب.م.أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 

ورشة عمل ألولياء األمور 

عن كيفية التعامل مع 

 األطفال

   د أحالم قطب.م.أ زيادة الوعى  

 ديسمبر  
تنمية ) ورشة عمل بعنوان 

 ( المهارات الفنية للطفل 
   نجالء هاشم/د زيادة الوعى  

   نجالء هاشم/د زيادة الوعى   األيتامزيارة رعاية دار  ديسمبر 

 ديسمبر 

تنظيم ندوة عن فنيات 

التعامل مع الطالب 

 الستخراج جيل ناجح

   نجالء هاشم/د زيادة الوعى  

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   نجالء هاشم/د زيادة الوعى  

   مجدىآية . أ زيادة الوعى   زيارة لدار رعاية مسنين ديسمبر 

 ديسمبر 
دورة تدريبية عن مهارات 

 الضبط االيجابى للقاعة
   آية مجدى. أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   آية مجدى. أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   نجالء عبد القوى .د زيادة الوعى  

 ديسمبر 

لمعلمات دورة تدريبية 

روضة جمعية الجسد الواحد 

عن تفعيل القصة لدعم 

 المنهج

   نجالء عبد القوى .د زيادة الوعى  

 ديسمبر 
دورة تدريبية عن مهارات 

 الضبط االيجابى للقاعة 
   نجالء عبد القوى .د زيادة الوعى  

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   آية عالء الدين . أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 
" جولة سياحية تثقيفية 

 "أهرامات الجيزة 
   آية عالء الدين . أ زيادة الوعى  

   آية عالء الدين. أ زيادة الوعى   زيارة رعاية دار األيتام ديسمبر 

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   إسراء محمود. أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 
" جولة سياحية تثقيفية 

 "أهرامات الجيزة 
   إسراء محمود. أ زيادة الوعى  

 ديسمبر 
" جولة سياحية تثقيفية 

 "أهرامات الجيزة 
   داليا السيد زيادة الوعى  

 ديسمبر 
جولة تثقيفية بمكتبة 

 االسكندرية
   داليا السيد زيادة الوعى  
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 0202/0205 ألولا الفصل الدراسى  -أنشطة تفعيل البروتوكوالت 
 

 الهدف مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
الجمهور  المشاركون من النشاط

 تاريخ التنفيذ المستهدف

عامالت من (  4)امتحان  نوفمبر  

 العاملين بكلية التربيه 

( 0252) قاعه 

 بمبنى صيدله 

فاطمه / د.م.ا
 بركات 

   هاجر ماهر. ا

 العامالت امتحان 

تفعيل البروتوكول 

القائم بين الكليه 

والهيئه العامه لتعليم 

 الكبار 

فاطمه / د.م.ا
 بركات 

 هاجر ماهر. ا
 وبعض الطالب  

 العامالت 
األربعاء الموافق 

4/55/0202 

 نوفمبر  

توعيه ( 0) عمل عدد 
 بعنوان 

العنف عن األطفال  -1
 ،أسبابه وعالجه 

العناد عند األطفال  -0
 .وعالجه أسبابه 

حضانة الجسد 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر 
 المقر الرئيسى 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

غدير المياح / د
 عضو اللجنة  -

زيادة وعى أولياء 
األمور والمدرسات 
ومساعدتهم على 

التعرف على األسباب 
 والعالج 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

 -غدير المياح / د
 عضو اللجنة

أولياء أمور األطفال 
ومدرسات  -

 الحضانه 

الثالثاء الموافق 
12/11/0202 

 نوفمبر  

توعيه ( 0)عمل عدد 
 بعنوان 

العنف عن األطفال  -1
 ،أسبابه وعالجه 

العناد عند األطفال  -0
 .أسبابه وعالجه 

حضانة الجسد 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر
 فرع المستقبل  

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

غدير المياح / د
 عضو اللجنة  -

تفعيل البروتوكول    

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

وزيادة وعى أولياء 
األمور والمدرسات 
ومساعدتهم على 

التعرف على األسباب 
 والعالج

 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

 -غدير المياح / د
 عضو اللجنة

أولياء أمور األطفال 
ومدرسات  -

 الحضانه 

الموافق  األربعاء
11/11/0202 
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 نوفمبر 

توعيه ( 0)عمل عدد 
 بعنوان 

العنف عن األطفال  -1
 ،أسبابه وعالجه 

العناد عند األطفال  -0
 .أسبابه وعالجه 

الجسد حضانة 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر
ألولى فرع ا

   بالرعايه 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

غدير المياح / د
 عضو اللجنة  -

تفعيل البروتوكول   

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

وزيادة وعى أولياء 
األمور والمدرسات 
ومساعدتهم على 

على األسباب  التعرف
 والعالج

 

لجنة خدمة 
 المجتمع 

سحر عثمان / د
 منسق اللجنة 

 -غدير المياح / د
 عضو اللجنة

أولياء أمور األطفال 
ومدرسات  -

 الحضانه 

الموافق  الخميس
10/11/0202 

 ورشة رسم وتلوين  نوفمبر  

حضانة كريتف 
 6 -كورنر 

اكتوبر التابعه 
لمؤسسة انسان 

للتنميه 
 المستدامه  

 وكيل الكليه 

انشطة ترفيهيه 
لالطفال من خالل 
الرسم ، والعمل 

الجماعى لالطفال 
والقيام ببعض .

الرسومات السهله 
التى يستطيعون 

تلوينها وتقدليدها ، 
وتفاعل األطفال مع 
الطالب المشاركون 

 فى الورشه 

فاطمه / د .م.ا
 بركات 

 طالب (  1) عدد 

األطفال من سن 
 سنوات  1-6

موافق الخميس ال
10/11  /0202 

حقوق "  توعيه بعنوان  نوفمبر 
 " الجار 

حضانة الجسد 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر
 المقر الرئيسى

/ د .م.ا  
 فاطمه بركات  

تفعيل البروتوكول    

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

ى وزيادة وعى
 المدرسات 

فاطمه / د .م.ا
 نوفمبر األطفال بركات  

 نوفمبر  
 عمل  توعيه بعنوان 

 "أهمية الصاله " 
 

حضانة الجسد 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر
 فرع المستقبل  

فاطمه / د .م.ا
  بركات 

تفعيل البروتوكول    

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

وتوعية األطفال 

 بأهمية الصاله 

 

فاطمه / د .م.ا
 /     الموافق  األطفال بركات  

11/0202 

هيا نتعلم " توعيه بعنوان  نوفمبر  
 "القراءه 

حضانة الجسد 
الواحد لتنمية 

مهارات األطفال 
 6بمدينة  -

 اكتوبر
األولى فرع 

   بالرعايه

فاطمه / د .م.ا
  بركات 

تفعيل البروتوكول    

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

 األطفالوزيادة وعى 
 بتعلم القراءه 

 

فاطمه / د .م.ا
 نوفمبر األطفال بركات  

 ديسمبر  

 وورش عمل / توعيات 

 :  التوعيات عن

 .التنمر  -5

 اإلهتمام بالرياضه  -0

دور األسره فى  -3

 .تشكيل شخصية الطفل 

 ورش العمل 

  اعادة تدوير المخلفات -5

0-  

 

 

 

حضانة الجسد 

الواحد لتنمية 

 مهارات األطفال 

 اكتوبر  6بمدينة 

وكيل الكليه 
ولجنة خدمة 

المجتمع وجميع 
أعضاء هيئة 
التدريس كال 
 فى تخصصه 

تفعيل البروتوكول 

بين الكليه وحضانة 

 الجسد الواحد 

وزيادة وعى أولياء 
األمور والمدرسات 
ومساعدتهم على 

التعرف على األسباب 
 والعالج

 

كيل الكليه ولجنة و 
خدمة المجتمع 
وجميع أعضاء 

هيئة التدريس كال 
 فى تخصصه

/  المدرسات 

 األطفال 
 ديسمبر 

/ ديسمبر 

 يناير  

 وورش عمل/ توعيات 

 :التوعيات 

 .الغذاء الصحى  -5

 

مؤسسة انسان 

للتنميه 

 المستدامه

 اكتوبر   6بمدينة 

وكيل الكليه 
ولجنة خدمة 

المجتمع وجميع 
هيئة أعضاء 

التدريس كال 
 فى تخصصه

تفعيل البروتوكول 

 بين مؤسسة انسان 

 وزيادة الوعى

وكيل الكليه ولجنة 
خدمة المجتمع 
وجميع أعضاء 

هيئة التدريس كال 
 فى تخصصه

/  المدرسات 

 الطالب / األطفال
 يناير/ ديسمبر 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ديسمبر  

 يناير

زياره  لالكاديميه المهنيه 

للمعلمين  مع اصطحاب  

طالب الكليه  عدد من 

 وكليات أخرى  

ميالد . األكاديميه أ 

25003626112 

 

 

األكاديمية 

المهنيه 

 للمعلمين 

 

 

تهيئه مهنيه يتعرف 

الطالب على أجواء 

العمل المهنى ومفيده 

فى مادة مهنة 

 التدريس

 

وكيل الكليه ولجنة 
 خدمة المجتمع

طالب الكليه ، 

 وكليات أخرى 
 يناير/ ديسمبر 
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 0202/1020 ثانىلفصل الدراسى الا: ثانيًا 
 

 الفصل الدراسى  الثانى بالتعاون مع مجلس خدمة المجتمع بالجامعة  سوف تتم أنشطة 
 

مسئول  المكان النشاط التاريخ م
 النشاط

 الهدف
الجمهور  المشاركون مؤشر األداء / من النشاط

 المستهدف
تاريخ 
 التنفيذ

 سور الجامعه  تنظيف حول الجامعه  
لجنة خدمة 

 المجتمع 

 المشاركه فى النظافه  -1
ذيادة الوعى بالحفاظ على  -0

 نظافة الجامعه 

لجنة خدمة 
 المجتمع 
 والطالب 

 براير ف طالب الجامعه

  
 تنظيف ميدان الحصرى

 
 لجنة خدمة

 المجتمع

 المشاركه فى النظافه  -
ذيادة الوعى بالحفاظ على  -0

 نظافة الميادين العامه 

لجنة خدمة 
 المجتمع 
 والطالب

األفراد خارج 
 الجامعة 

 مارس 

 قاعه بالكليه  ندوات   
لجنة خدمة 

 المجتمع
 زيادة الوعى 

لجنة خدمة 
 المجتمع 
 والطالب

 مارس  طالب الجامعه

  
تنمية قدرة التلميذ ضعيف 

السمع على التواصل 

 االجتماعي

مدارس ضعاف 
 السمع 

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث 

مساعدة التلميذ ضعيف السمع 
 على التواصل اإلجتماعى 

التالميذ ضعاف  
 السمع 

 مارس 

ترشيد إستهالك المياه   

 مدارس عاديه  وكيفية توفير المياه

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث

تالميذ وطالب   زيادة الوعى 
 المدارس 

 ابريل 

  

أضرار التدخين 

ومراحل  والمخدرات

 المختلفةاإلدمان 

/ طالب المدارس 

 وطالب الجامعه 

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث

 ابريل    زيادة الوعى

  
أهمية الحفاظ على البيئة 

 باألشجار واالهتمام

طالب المدارس 

 والجامعه 

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

 ابريل    زيادة الوعى 
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020/ 0202/ عماره(  15) داخل الجامعه والـ  التوعيات   

 مالحظات المكان الفتره األنشطه التوعويه 

 مارس/ فبراير  / ديسمبر / نوفمبر  التوعيه بمخاطر التنمر 

 اغسطس / يوليو / 

  عماره 51داخل الجامعه ، ومنظقة ال 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث

  

 السكانية الزيادةمخاطر 

وأضرارها على األسرة 

 والمجتمع

اهالى منطقة ال 

 عماره  51

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث

 ابريل    زيادة الوعى

  

ورشة عمل عن كيفية 

التعامل مع المعاقين 

 سمعيا

طالب الكليه 

وكليات مختلف 

 وطالب خامه طب 

 مايو    زيادة الوعى 

  

 الفكرياإلرهاب والتطرف 

داخل الجامعه 

وأهالى منطقة ال 

 عماره  51

وكيل الكليه 
ولجنة 
خدمة 

المجتمع 
ولجنة 
تسويق 
 البحوث

 مايو    زيادة الوعى

 الفصل الدراسى  الثانى -أنشطة تفعيل البروتوكوالت 
 

 الهدف مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
الجمهور  المشاركون من النشاط

 تاريخ التنفيذ المستهدف

/ نوفمبر  

 / ديسمبر 

 وورش عمل / توعيات 

 :  التوعيات عن

5-  . 

 .حقوق الجار   -0

 . العمل الجماعى  -3

 ورش العمل 

  اعادة تدوير المخلفات -5

تدريب األطفال على   -0

 األعمال اليدويه 

 

 

 

حضانة الجسد 

الواحد لتنمية 

 مهارات األطفال 

 اكتوبر  6بمدينة 

وكيل الكليه 
ولجنة خدمة 

المجتمع وجميع 
أعضاء هيئة 
التدريس كال 
 فى تخصصه 

 تفعيل البروتوكول 

 وزيادة الوعى 

 

وكيل الكليه ولجنة 
خدمة المجتمع 
وجميع أعضاء 

هيئة التدريس كال 
 فى تخصصه

/  المدرسات 

 األطفال 
 ديسمبر/ نوفمبر 

 
/ نوفمبر 

/ ديسمبر

 يناير 

 وورش عمل/ توعيات 

 :التوعيات 

 .اإلهتمام بالبيئه  -5

 

مؤسسة انسان 

للتنميه 

 المستدامه

 اكتوبر   6بمدينة 

الكليه وكيل 
ولجنة خدمة 

المجتمع وجميع 
أعضاء هيئة 
التدريس كال 
 فى تخصصه

 تفعيل البروتوكول 

 وزيادة الوعى

وكيل الكليه ولجنة 
خدمة المجتمع 
وجميع أعضاء 

هيئة التدريس كال 
 فى تخصصه

/  المدرسات 

 الطالب / األطفال
 ديسمبر/ نوفمبر 
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التوعيه بمخاطر الزياده السكانيه وأضرارها على  

 األسرة والمجتمع

/ فبراير /  ديسمبر / نوفمبر 

 اغسطس / يوليو / مارس

  عماره 51داخل الجامعه ، ومنظقة ال 

  عماره 51داخل الجامعه ، ومنظقة ال  يونيو / فبراير /  ديسمبر / نوفمبر  اإلرهاب والتطرف الفكرى 
  عماره 51داخل الجامعه ، ومنظقة ال  مارس/ فبراير /  ديسمبر / نوفمبر  التوعيه بالحفاظ على البيئه وتشجير المنطقة 

رفع الوعى ألهالى المنطقه لمواجهه الشائعات التى  

 .تضر بالمجتمع فى وسائل التواصل اإلجتماعى

  عماره 51ال  يونيو/ مايو

  عماره 51منظقة ال  أغسطس/ يوليو  أضرار التدخين والمخدرات ومراحل اإلدمان المختلفه  

 

 اكتوبر  6عماره بمدينة  15ومنطقة ال / ألهالى هرم ستى  ورش العمل
 

 مالحظات المكان الفتره ورشة عمل 

   خالل العام  .اعادة تدوير المخلفات المنزليه إلى أعمال فنيه  1

التدريب على األنشطه الفنيه لمرحلة التعليم األساسى  2

. 

   خالل العام 

 

 

 التوقيت التنفيذ مسؤول الفئات المستهدفة سم النشاطإ

 اإلهتمام بالجانب الثقافي واإلجتماعي 

 على مدار العام  وكيل الكليه ولجنة خدمة المجتمع  الحضانات / المدارس  اإلحتفاليات بالمناسبات العامة

 خدمة المجتمعوكيل الكليه ولجنة  والمرضى / األيتام/ المسنين  ، والمستشفيات الزيارات الخيرية لدور األيتام والمسنين
من شهر اكتوبر الى شهر 

 اغسطس

 وكيل الكليه ولجنة خدمة المجتمع طالب الجامعه  األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية
من شهر اكتوبر الى شهر 

 اغسطس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة المستقبليه لمركز اإلرشاد 

 

  أواًل : الخدمات :

 .الترجمة .1
 .العربية واللغة اإلنجليزيةالمراجعة والتدقيق اللغوي باللغة  .0
 .المعامالت اإلحصائية .1
 .اإلرشاد النفسى .1

 :الدورات التدريبية : ثانًيا -
 : دورات لراغبى  العمل في التدريس بالمدارس الخاصة واالنترناشيونال وراغبى العمل بالتدريس خارج مصر .1
 . تدريب إدارة األنشطة الصفية والالصفية .0
 .معلم الحاسب اآللى .1
 .تدريبى فى رياض األطفالدبلوم  .1
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 .برنامج بحوث الفعل .2
 .معلم اللغة العربية للصفوف األولى .6
 معلم التربية الخاصة .7
 Icdlدورة   .4
 . cdبالمذكرات وال  ( ترجمة -مستويات محادثة6 -مستوى عاًما  10) كورس اللغة اإلنجليزية كامل  .9
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