
 

 2019/2020األنشطة الطالبية بالكلية للعام الجامعي قاعدة بيانات     
 

 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

1.  
سبتمبر  
2019 

 إدارة الكلية 4008 حفل استقبال الطالب 
الترحيب بالطالب الجدد 

 ودة باألقسام الموجوتعريفهم  
جزء من أعضاء  

 هيئة التدريس 
طالب الفرقة  

 األولى
29/9 /2019 

2.  
سبتمبر  
2019 

ندوة التعليم على  
 الطريقة اليابانية 

 الكلية 1126
االستفادة من طرق التعليم  

التي تستخدم األنشطة  الحديثة
 في التعليم 

جزء من أعضاء  
 هيئة التدريس 

طالب جميع  
 الفرق 

30/.9 /
2019 

3.  
6/10 /

2019 

ن كيفية  دريبى ع فيديو ت
 تفعيل اإليميل الجامعى 

 

https://drive.google.com/fil
e/d/1-

m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQi
aJuc9Yo/view?usp=sharing 

قسم 
 المناهج 

مساعدة الطالب في تفعيل  
 لميل الجامعي ا

 د. أحمد مصطفى

 
طالب جميع  

 الفرق 
 6/10 /2019  

اكتوبر   .4
2019 

فيديو تدريبى عن كيفية  
التسجيل في بنك  
 المعرفة المصرى 

 

https://drive.google.com/fil
e/d/12mci_OZYxo5UR4Qflc

wi0D-
6NKpFaQX4/view?usp=shari

ng 

قسم 
 المناهج 

تنمية مهارات الطالب في 
التسجيل علي بنك المعرفة 

 االستفادة منهوكيفية التعامل و 

 د. أحمد مصطفى
 

طالب جميع  
 الفرق 

10/10 /
2019 

اكتوبر   .5
2019 

مشكالت الطالب  
 السلوكية

https://drive.google.com/file/
d/18OhvPuUAkONBuRqI-

pUXkca_p1SJUatt/view?usp
=sharing 

 علم النفس 
زياده الفرص التنافسيه في  
التوظيف وتحقيق النجاح  

 .ة مصاحبالمهني والتحديات ال

أ./   –د./ داليا 
 أسمهان 

  طالب جميع
 الفرق 

10/10 /
2019 

اكتوبر   .6
2019 

المؤتمر الطالبي األول  
 لقسم رياض األطفال 

قسم رياض   4008
 األطفال 

راء الطالب آالتعرف علي 
وأعضاء هيئة التدريس وممثلي 

ا.م.د. أحالم 
د. نجالء  ،قطب 

طالبات قسم  
رياض 

14/10 /
2019 

https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-m_z8F7lCOtmxXcRTXsIE0sQiaJuc9Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mci_OZYxo5UR4Qflcwi0D-6NKpFaQX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OhvPuUAkONBuRqI-pUXkca_p1SJUatt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OhvPuUAkONBuRqI-pUXkca_p1SJUatt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OhvPuUAkONBuRqI-pUXkca_p1SJUatt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OhvPuUAkONBuRqI-pUXkca_p1SJUatt/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

العمل حول برنامج اعداد  سوق 
 معلمة رياض األطفال 

د. غدير  ،عبد القوي 
ا. سلمى يحيى.  

آية  آية مجدي 
الءا. أسماء ع

 شعبان 

األطفال  
والقائمين  

 علي البرنامج 

اكتوبر   .7
2019 

ندوة احتياجات سوق 
العمل من معلمات 

 رياض األطفال 
قسم رياض   4008

 األطفال 

التعرف علي المهارات التي  
يجب أن تتوافر في معلمة 

رياض األطفال من وجهة نظر 
 أصحاب سوق العمل

 حالم قطب د. أا.م.
مدير مدارس  
 سمارت فيجن 

طالبات قسم  
رياض 
 األطفال 

والقائمين  
 على البرنامج 

14/10 /
2019 

اكتوبر   .8
  4209 ندوة إدارة االجتماعات  2019

الطالب مهارات إدارة إكساب 
 االجتماعات 

أ.م.د/ أحالم قطب 
 فرج

 أ/ سلمي يحيى 

طالبات قسم  
رياض 
 األطفال 

29/10 /
2019 

اكتوبر   .9
 مالعب الجامعة  اضي ري يوم 2019

أسرة 
 أ.م.د/ عالء النجار ممارسة الرياضة  الرشيد 

طالب أسرة 
 الرشيد 

29/10 /
2019 

اكتوبر   .10
 الجامعة مالعب  يوم رياضي  2019

أسرة 
 أ.م.د/ عالء النجار ممارسة الرياضة  الرشيد 

طالب أسرة 
 الرشيد 

31/10 /
2019 

اكتوبر   .11
/ 31/10عمال النظافة   طالب أسرة الرشيد توعية ومساعدة العاملين بمبنى  أسرة  ( 4مبنى )  يوم الخدمة العامة  2019

2019 



 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

( في نظافة القاعات  4) د الرشي
 والمدرجات

 بالمبنى 

12.  
نوفمبر 
2019 

 جودة الحياة

https://drive.google.com/fil
e/d/14neG18_-

ANPYj0Tq8uJ7G_Jtd5C8iN5D
/view?usp=sharing  

 
 
 

 علم النفس 

زيادة الفرص التنافسية في  
التوظيف وتحقيق النجاح  

المهني، والتحديات المصاحبة 
 لذلك. 

 د./ عبدهللا سيد 
طالب جميع  

 الفرق 
1/11 /2019 

نوفمبر   .13
2019 

 العربية مهارات اللغة 

https://drive.google.com/fil
e/d/11Kb2GH9uyNCxnlg-

yzaHUHYbpley3U76/view?us
p=sharing 

 

اللغة 
 العربية 

زيادة الفرص التنافسية في  
التوظيف وتحقيق النجاح  

المهني، والتحديات المصاحبة 
 لذلك. 

ء + د./  عال د./
 محمد عبدالقادر

طالب جميع  
 الفرق 

2/11 /2019 

نوفمبر   .14
2019 

ورشة عمل بعنوان  
كيفية صياغة  

 المكاتبات الرسمية 
أسرة  4209

 الرشيد 
تدريب الطالب على الكتابة  

 الصحيحة 
طالب  أ.م.د/ عالء النجار

 الجامعة
5/11 /2019 

15.  
نوفمبر 
2019 

 مالعب الجامعة  يوم رياضي 
أسرة 
 الرشيد 

 أ.م.د/ عالء النجار الرياضة  رسةمما
طالب أسرة 

 الرشيد 
6/11 /2019 

16.  
نوفمبر 
2019 

 مالعب الجامعة  اليوم الرياضي 
أسرة 
غصن  

 ممارسة الرياضة 
جزء من أعضاء  

 هيئة التدريس 
طالب جميع  

 الفرق 
6/11 /2019 

https://drive.google.com/file/d/14neG18_-ANPYj0Tq8uJ7G_Jtd5C8iN5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14neG18_-ANPYj0Tq8uJ7G_Jtd5C8iN5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14neG18_-ANPYj0Tq8uJ7G_Jtd5C8iN5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14neG18_-ANPYj0Tq8uJ7G_Jtd5C8iN5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kb2GH9uyNCxnlg-yzaHUHYbpley3U76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kb2GH9uyNCxnlg-yzaHUHYbpley3U76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kb2GH9uyNCxnlg-yzaHUHYbpley3U76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kb2GH9uyNCxnlg-yzaHUHYbpley3U76/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

الزيتون /  
أسرة تحيا  

 مصر

17.  
نوفمبر 
 مركز "نيوواي" ورشة عمل "نيوواي"  2019

د. سحر 
 عثمان 

تدريب الطالب على الوسائل 
المستخدمة في عالج واألدوات 

 حاالت اإلعاقات المختلفة 
 

طالب الفرقة  
الرابعة شعبة  

التربية  
 الخاصة 

7/11 /2019 

نوفمبر   .18
2019 

علي   التلوث البيئيأثر 
صحة االنسان وكيفية  

 التوعية به 
قسم رياض   4217

 األطفال 

رفع وعي الطالبات لمواجهة  
يئي وأثره على أنواع التلوث الب
وكيفية تصميم صحة الطفل 

وتنفيذ حملة توعية مجتمعية 
 بكلية التربية 

د. نجالء عبد  
 القوي 

ممثلين جهاز  
 حماية البيئة 

طالبات قسم  
رياض 
 األطفال 

11/11 /
2019 

نوفمبر   .19
2019 

أسرة  العين السخنة  رحلة قرية اللؤلؤة 
 الرشيد 

جزء من أعضاء   الترفيه للطالب 
 هيئة التدريس 

ميع  ب جطال
 الفرق 

23/11 /
2019 

20.  
نوفمبر 
2019 

 مهارات العرض الفعال

https://drive.google.com/fil
e/d/1K8nKTilQnkykINMkKQr
IRdnzBU3iql3B/view?usp=sh

aring  
 

اللغة 
 ة اإلنجليزي

زيادة الفرص التنافسية في  
التوظيف وتحقيق النجاح  

المهني، والتحديات المصاحبة 
 لذلك. 

 د./ نسمة سالم 
طالب جميع  

 الفرق 
25/11 /

2019 

https://drive.google.com/file/d/1K8nKTilQnkykINMkKQrIRdnzBU3iql3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8nKTilQnkykINMkKQrIRdnzBU3iql3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8nKTilQnkykINMkKQrIRdnzBU3iql3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8nKTilQnkykINMkKQrIRdnzBU3iql3B/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

21.  
نوفمبر 
2019 

فيديو تدريبي عن  
القواعد وآليات تطبيق  
الطالب إلستقصاء  

تقييم الطالب للمقررات  
الدراسية الفصل  
 الدراسي األول

https://youtu.be/tih6OulII8Q 
 

د/سحر 
 عثمان 

تطبيق الآليات توعية الطالب ب
للمقررات  تقييم الإلستقصاء 

 لفصل الدراسي األوللالدراسية 

 
 اليوجد 

طالب الكلية 
بجميع الفرق 

 الدراسية

28/11 /
0192  

ديسمبر   .22
2019 

اختيار أعضاء اتحاد الطالب  يةإدارة الكل 4203 انتخابات اتحاد الطالب 
2019/2020 

 د. أمين أبو بكر 
 د. سحر عثمان 
 ا. إيمان صديق 

طالب جميع  
 الفرق 

1/12 /2019 

ديسمبر   .23
2019 

كيفية إدارة جلسة  
 التخاطب 

4209 
أسرة 

حبيبتي يا  
 مصر

التعرف على عملية التشخيص 
 والتقييم والعالج

 د. محسن النجار 
 –د. داليا يسري 
 يا. اسمهان حمد 
 ا. مريم خالد 

طالب شعبة  
التربية  
 الخاصة 

2/12 /2019 

ديسمبر   .24
2019 

قسم رياض   4209 التنمر اإللكتروني 
 األطفال 

توعية الطالبات بقواعد التعامل 
اآلمن مع أدوات التواصل  

 اإللكتروني 

د. نجالء عبد  
 القوي 

 ا. سلمى يحيى 

طالبات قسم  
رياض 
 األطفال 

2/12 /2019 

 2019/ 4/12طالب جميع  أعضاء  جزء من توعية الطالب بأهمية إدارة  أسرة  4008 حياتك" ورشة "طور ديسمبر   .25

https://youtu.be/tih6OulII8Q


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

حبيبتي يا   2019
 مصر

 الفرق  هيئة التدريس  الوقت والتخطيط للمستقبل 

26.  
ديسمبر 
 4008 ورشة "طور حياتك"  2019

أسرة 
حبيبتي يا  

 مصر

التعلم توعية الطالب بأهمية 
 الذاتي وتحقيق الذات

جزء من أعضاء  
 ريس هيئة التد 

طالب جميع  
 الفرق 

8/12 /2019 

27.  
ديسمبر 
2019 

المعرض الفني لألعمال  
 الفنية والوسائل التعليمية 

4008 
د. احمد  
 مصطفى 

عرض الوسائل التعليمية المميزة  
والعروض الفنية للطالب بكافة 

 األقسام 

جزء من أعضاء  
 هيئة التدريس 

طالب جميع  
 الفرق 

8/12 /2019 

ديسمبر   .28
2019 

ات  خلفماعادة تدوير 
 البيئة 

 عمارة   15منطقة ال 
أسرة 
غصن  
 الزيتون 

تقديم خدمات طبية ألهالي  
 عمارة   15منطقة ال 

جزء من أعضاء  
 هيئة التدريس 

طالب جميع  
 الفرق 

11/12 /
2019 

29.  
ديسمبر 
2019 

ورشة "انتاج الوسائل  
 عمارة   15منطقة ال  التعليمية" 

أسرة 
غصن  
 الزيتون 

التدريب على انتاج الوسائل  
 التعليمية 

عضاء  من أ جزء 
 هيئة التدريس 

طالب جميع  
 الفرق 

11/12 /
2019 

30.  
ديسمبر 
2019 

 4209 تركيب القناة الصوتية 
أسرة 

حبيبتي يا  
 مصر

التعرف على عملية التشخيص 
 والتقييم والعالج

 د. محسن النجار 
 د. داليا يسري 

 ا. اسمهان حمدي
 ا. مريم خالد 

طالب شعبة  
التربية  
 الخاصة 

15/12 /
2019 



 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

 د. اسماء شرف 
 ا. ندى زويل

ديسمبر   .31
2019 

مهارات فنون األداء  
 المسرحي

https://drive.google.com/fil
e/d/1-QUortube7J7NMn-

WlLlQvHLixF2HJBp/view?us
p=sharing  

 

اللغة 
 اإلنجليزية 

مهارات الفنية لدي ة التنمي
الطالب واكتشاف الطاقات 

 الفنية لديهم 
 

طالب جميع   د/ محمد الشافعي 
 الفرق 

20/12 /
2019 

32.  
يناير 

2019 

فيديو عن رأي طالب 
العام في تجربة  الدبلوم 

اإلختبارات اإللكترونية  
 النهائية 

https://youtu.be/KMvO3Oh
3S28 

 

د/سحر 
 عثمان 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

وزيادة الفرص التنافسية في  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

والتحديات المصاحبة  المهني ، 
 لذلك 

 
طالب 

 الدبلوم العام 
16/1 /2020  

33.  
فبراير 
2019 

 السبورة الذكية 

https://drive.google.com/fil
e/d/15wVg3t-

eKRn1GN9Tg7NXaGLRwxA5
GOwA/view?usp=sharing  

 

 مناهج 
تنمية مهارات التحول 

.التكنولوجي للطالب   
د./ خالد عبد 

 الحميد 
طالب جميع  

 الفرق 
1/2/2020  

https://drive.google.com/file/d/1-QUortube7J7NMn-WlLlQvHLixF2HJBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QUortube7J7NMn-WlLlQvHLixF2HJBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QUortube7J7NMn-WlLlQvHLixF2HJBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QUortube7J7NMn-WlLlQvHLixF2HJBp/view?usp=sharing
https://youtu.be/KMvO3Oh3S28
https://youtu.be/KMvO3Oh3S28
https://drive.google.com/file/d/15wVg3t-eKRn1GN9Tg7NXaGLRwxA5GOwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wVg3t-eKRn1GN9Tg7NXaGLRwxA5GOwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wVg3t-eKRn1GN9Tg7NXaGLRwxA5GOwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wVg3t-eKRn1GN9Tg7NXaGLRwxA5GOwA/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

34.  
فبراير 
2019 

 لغة برايل 

https://drive.google.com/fil
e/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6

va1-
KuNdLbBLuI/view?usp=shari

ng  
 

 علم النفس 

زيادة الفرص التنافسية في  
التوظيف وتحقيق النجاح  

صاحبة لمهني، والتحديات الما
 لذلك. 

 د./ محسن النجار 
طالب جميع  

 الفرق 
5/2/2020  

فبراير   .35
2019 

  الثالث الملتقي السنوي 
 للتربية الخاصة 

دار القوات الجوية / مؤسسة أكاديمية  
 التدريب 

طلبة اتحاد  
طالب 
 الكلية

التعرف من خالله علي ذوي 
 صعوبات التعلم 

جزء من أعضاء  
 هيئة التدريس 

طالب جميع  
 الفرق 

15/2 /2019 

36.  
فبراير 
2019 

مهارات التميز السمعي  
 4209 بالكمبيوتر 

أسرة 
حبيبتي يا  

 مصر

التعرف على عملية التشخيص 
 والتقييم والعالج

 د. محسن النجار 
 –د. داليا يسري 

 ا. اسمهان حمدي

طالب شعبة  
التربية  
 الخاصة 

19/2 /2020 

فبراير   .37
2019 

إعداد معلم  4008 دورة "إعداد معلم مدرب" 
 مدرب

دريبية في مقدمة إعداد ة تدور 
 معلم مدرب

طالب جميع   اتحاد الطالب 
 الفرق 

23/2 /2020 

38.  
مارس
2019 

ورشة "مهارات التحول  
 الرقمي" 

4209 
د. احمد  
 مصطفى 

تنمية مهارات الطالب في مجال 
 التكنولوجيا والتحول الرقمي

 ا. اسماء شعبان 
طالب قسم 

رياض 
 األطفال 

2/3/2020 

مارس  .39
2019 

ورشة "مهارات التحول  
 مي" الرق

د. احمد   4208
 مصطفى 

مجال تنمية مهارات الطالب في 
 التكنولوجيا والتحول الرقمي

 ا. اسماء شعبان 
طالب قسم 

التربية  
 الخاصة 

2/3/2020 

https://drive.google.com/file/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6va1-KuNdLbBLuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6va1-KuNdLbBLuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6va1-KuNdLbBLuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6va1-KuNdLbBLuI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxxKqhhWSj70M6mza6va1-KuNdLbBLuI/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

40.  
مارس
2019 

ورشة "مهارات التحول  
 الرقمي" 

4217 
د. احمد  
 مصطفى 

تنمية مهارات الطالب في مجال 
 الرقميالتكنولوجيا والتحول 

 ا. اسماء شعبان 
طالب قسم 
 اللغة العربية

3/3/2020 

41.  
مارس
2019 

ورشة التعرف علي  
 4217 مهارات النمو اللغوي 

أسرة 
حبيبتي يا  

 مصر

التعرف على عملية التشخيص 
 والتقييم والعالج

 د. محسن النجار
 ا –د. داليا يسري 

طالب شعبة  
التربية  
 الخاصة 

5/3/2020 

42.  
مارس
2019 

ت التحول  ورشة "مهارا
 الرقمي" 

4008 
د. احمد  
 مصطفى 

الطالب في مجال تنمية مهارات 
 التكنولوجيا والتحول الرقمي

 ا. اسماء شعبان 
طالب قسم 

اللغة 
 االنجليزية 

8/3/2020 

مارس  .43
2019 

 4217 ورشة "التعلم الذاتي" 
ا.م.د.  
محمد 
 عبدالقادر 

تنمية قدرة الطالب على التعلم 
 الذاتي

قسم طالب  ا. اسماء شعبان 
 اللغة العربية

8/3/2020 

44.  
مارس
2019 

"التخطيط وإدارة  ورشة 
 4008 الوقت" 

د. احمد  
 مصطفى 

تنمية قدرة الطالب على  
 ا. اسماء شعبان  التخطيط وإدارة واستثمار الوقت 

طالب قسم 
اللغة 

 االنجليزية 
8/3/2020 

45.  
مارس
2019 

ورشة "التخطيط وإدارة  
 الوقت" 

4008 
د. احمد  
 مصطفى 

الطالب على  تنمية قدرة 
 الوقت التخطيط وإدارة واستثمار 

 ا. اسماء شعبان 
طالب قسم 

اللغة 
 االنجليزية 

8/3/2020 

 8/3/2020 طالب الكلية د/ سحر عثمان  اختيار الطالب المثالي بالكلية إدارة الكلية  مسابقة الطالب المثالي مارس  .46



 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

 د/ مي السعيد  2019
 أ. إيمان صديق 

مارس  .47
2019 

ورشة تحدي صادق  
 صص نجاح ق

 
أسرة 

حبيبتي يا  
 مصر

التعرف على عملية التشخيص 
 والتقييم والعالج

د. محسن النجار   
 د. داليا يسري 

 ا. اسمهان حمدي
 ا. مريم خالد 

طالب شعبة  
التربية  
 الخاصة 

9/3/2020 

48.  
مارس
2019 

 التفكير االبداعي 

https://drive.google.com/fil
e/d/1Cw6bi26BvgddQyA1us
r49JgxcQK0Sds8/view?usp=s

haring  
 

رياض 
 االطفال 

تنمية روح االبتكار وتعزيز  
مهارات التواصل وبناء عالقات 

متميزة وتنمية مهارات حل  
 المشكالت 

 د./ نجالء هاشم 
طالب جميع  

 الفرق 
11/3 /2020 

مارس  .49
2019 

مهارات الترجمة  
 التحريرية 

https://drive.google.com/fil
e/d/1D5l-

GZ6G5pa5URoua3GJmY0xGL
yEyRpe/view?usp=sharing  

 

اللغة 
 اإلنجليزية 

حول تنمية مهارات الت
التكنولوجي للطالب الخريجين  

وزيادة الفرص التنافسية في  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

د./ أسماء شرف  
 الدين

طالب جميع  
 الفرق 

12/3 /2020 

50.  
أبريل 
2019 

 التخطيط وإدارة الوقت 
https://drive.google.com/file/

d/16pmqYmByXxZJMjW-
 

معرفة أهمية الوقت وكيفية  
إدارته واالستفادة منه وكيفية 

 أ.د/ سعيد خليل
طالب جميع  

 الفرق 
5/4/2020 

https://drive.google.com/file/d/1Cw6bi26BvgddQyA1usr49JgxcQK0Sds8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cw6bi26BvgddQyA1usr49JgxcQK0Sds8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cw6bi26BvgddQyA1usr49JgxcQK0Sds8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cw6bi26BvgddQyA1usr49JgxcQK0Sds8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5l-GZ6G5pa5URoua3GJmY0xGLyEyRpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5l-GZ6G5pa5URoua3GJmY0xGLyEyRpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5l-GZ6G5pa5URoua3GJmY0xGLyEyRpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5l-GZ6G5pa5URoua3GJmY0xGLyEyRpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pmqYmByXxZJMjW-RYd0Fma8F4CT1WF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pmqYmByXxZJMjW-RYd0Fma8F4CT1WF-/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

RYd0Fma8F4CT1WF-
/view?usp=sharing 

وقت معين تنفيذ عمل معين في   

51.  
أبريل 
 لغة اإلشارة  2019

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1egh_pzWqneQ2

LOUN5AyMXlay4X-
chAq6?usp=sharing  

 

 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

ية في ة الفرص التنافس وزياد  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

 فاطمة الزهراء. أ

طالب قسم 
التربية  
 الخاصة 

5/4/2020 

52.  
أبريل 
2019 

تدريس القواعد 

 اإلنجليزية 

https://drive.google.com/fil
e/d/14Y3oJRW3xkd0iVOtUd
HtydS0iJq6uNd2/view?usp=s

haring 
 

قسم اللغة 
 االنجليزية 

معرفة التحدث بطريقة صحيحة 
اللغة ومعرفة تكوين الجملة في 

 االنجليزية وكيفية كتابة المقال
 إلهاء سويلم . د 

طالب جميع  
 الفرق 

8/4/2020 

53.  
أبريل 
2019 

يو تدريبي عن كيفية  فيد 
إعداد وتصميم إختبار 

 إلكتروني 

https://drive.google.com/fil
e/d/1Izxiu0peeKjjIJA4y_VRd
Qhj767d1EhP/view?usp=sha

ring  

 

 مناهج 

ل تنمية مهارات التحو 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

التنافسية في وزيادة الفرص  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

ن د/ سحر عثما   
طالب جميع  

 الفرق 
9/4/2020  

https://drive.google.com/file/d/16pmqYmByXxZJMjW-RYd0Fma8F4CT1WF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pmqYmByXxZJMjW-RYd0Fma8F4CT1WF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1egh_pzWqneQ2LOUN5AyMXlay4X-chAq6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1egh_pzWqneQ2LOUN5AyMXlay4X-chAq6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1egh_pzWqneQ2LOUN5AyMXlay4X-chAq6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1egh_pzWqneQ2LOUN5AyMXlay4X-chAq6?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Y3oJRW3xkd0iVOtUdHtydS0iJq6uNd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Y3oJRW3xkd0iVOtUdHtydS0iJq6uNd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Y3oJRW3xkd0iVOtUdHtydS0iJq6uNd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Y3oJRW3xkd0iVOtUdHtydS0iJq6uNd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izxiu0peeKjjIJA4y_VRdQhj767d1EhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izxiu0peeKjjIJA4y_VRdQhj767d1EhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izxiu0peeKjjIJA4y_VRdQhj767d1EhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izxiu0peeKjjIJA4y_VRdQhj767d1EhP/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

54.  
أبريل 
2019 

فيديو تدريبي عن  
القواعد وآليات تطبيق   

الطالب إلستقصاء  
تقييم الطالب للمقررات  

الدراسية الفصل  
راسي الثاني ) التعليم  الد 

 عن ُبعد (

https://youtu.be/G_TciM5lA
8w 

 
 مناهج 

تطبيق الآليات توعية الطالب ب
للمقررات  تقييم الإلستقصاء 

 الثاني لفصل الدراسي لالدراسية 
 د/سحر عثمان 

طالب الكلية 
بجميع الفرق 

 الدراسية
10/4 /2020  

55.  
يونيو 
2019 

فيديو تدريبى لكيفية  
رفع المقاالت البحثية  

Online 

 

https://drive.google.com/fil
e/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-
jBX0PDhEqEA0v/view?usp=s

haring 

 

د/أحمد  
 مصطفي 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

وزيادة الفرص التنافسية في  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

 ال يوجد 
جميع طالب  

 الكلية
 

6/2020 /6 

56.  
يونيو 
2019 

 المؤتمر العلمي للكلية
من خالل تطبيق  

Teams 

https://web.microsoftstream.
com/video/542fb33e-243b-
4a20-bb30-f871852f662d 

أ.د/ سعيد  
 خليل

ء السادة أعضاء هيئة  مناقشة آرا
التدريس والهيئة المعاونة في 
 سبل التنمية المهنية والثقافية 

عميد الكلية ،  
والوكالء ، وأعضاء 
هيئة التدريس ،  
 والهيئة المعاونة 

الطالب  
 والخريجين 

9/6/2020  

https://youtu.be/G_TciM5lA8w
https://youtu.be/G_TciM5lA8w
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TULFT-PHTYk_1WuTZI-jBX0PDhEqEA0v/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

57.  
يونيو 
2019 

فيديو تدريبى لشرح 
الموقع اإللكترونى  

للجامعة وكيفية تحميل  
ة  المقررات االلكتروني 
 ورفع التكليفات 

https://drive.google.com/fil
e/d/1YM15UNmc_-8sH-

56UoHiFU5dVu-
x5ZVl/view?usp=sharing 

 

د/أحمد  
 مصطفي 

تنمية مهارات التحول 
جين  التكنولوجي للطالب الخري

الفرص التنافسية في وزيادة  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

 ال يوجد 
لجميع طالب  

 الكلية
 

10/6 /2020  

يونيو   .58
2019 

فيديو تدريبى لنموذج 
استرشادى إلعداد 

 المقالة البحثية 

https://drive.google.com/fil
e/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fD

kU5-
hbDS5Z18p/view?usp=shari

ng 

 

د/أحمد  
 مصطفي 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

التنافسية في وزيادة الفرص  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  
  المهني ، والتحديات المصاحبة

 لذلك 

 ال يوجد 
لجميع طالب  

 الكلية
 

9/6/2020  

59.  
يونيو 
2019 

فيديو تدريبى عن كيفية  
اإلجابة على  

االختبارات اإللكترونية  
 في نهاية العام 

 

https://drive.google.com/fil

e/d/10642O_RHlAgXkUz4ON

zX52e8ROTqmjdr/view?usp=

sharing 

 

د/أحمد  
 مصطفي 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

لتنافسية في وزيادة الفرص ا –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

 ال يوجد 
لجميع طالب  

 الكلية
 

7/6/2020  

https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10642O_RHlAgXkUz4ONzX52e8ROTqmjdr/view?usp=sharing


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

60.  
يونيو 
2019 

بى عن شرح  فيديو تدري
منصة إدارة التعلم  
Edmodo  (1 )  

https://drive.google.com/fil
e/d/1YM15UNmc_-8sH-

56UoHiFU5dVu-
x5ZVl/view?usp=sharing 

 

د/أحمد  
 مصطفي 

تنمية مهارات التحول 
لتكنولوجي للطالب الخريجين  ا

الفرص التنافسية في وزيادة  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

طالب جميع   ال يوجد 
 الفرق 

7/6/2020  

يونيو   .61
2019 

  شرح عن  تدريبى  فيديو
التعلم إدارة منصة  

Edmodo (2) 

https://drive.google.com/file/d/1pjv
uMzEi8uVc3pGi8fDkU5-

hbDS5Z18p/view?usp=sharing 

 
 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

التنافسية في وزيادة الفرص  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

حبة  المهني ، والتحديات المصا
 لذلك 

مصطفى أحمد . د  طالب جميع   
 الفرق 

8/6/2020  

62.  
يوليو 
2019 

نظام إدارة النعلم  
 االلكتروني 

https://o6u.edu.eg/dpages.a
spx?FactId=19&id=7710 

 
 مناهج 

تنمية مهارات التحول 
  التكنولوجي للطالب الخريجين

وزيادة الفرص التنافسية في  –
التوظيف ، وتحقيق النجاح  

المهني ، والتحديات المصاحبة  
 لذلك 

أحمد   د. /
 مصطفى 

طالب جميع  
 الفرق 

1/7/2020  

https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YM15UNmc_-8sH-56UoHiFU5dVu-x5ZVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjvuMzEi8uVc3pGi8fDkU5-hbDS5Z18p/view?usp=sharing
https://o6u.edu.eg/dpages.aspx?FactId=19&id=7710
https://o6u.edu.eg/dpages.aspx?FactId=19&id=7710


 

مسئول   المكان  النشاط اسم  التاريخ  م
الجمهور  المشاركون  الهدف من النشاط النشاط 

 مالحظات المستهدف 

يوليو   .63
2019 

شاء مدونة نكيفية إ
 تعليمية 

https://drive.google.com/fil
e/d/1GvkItHCdnp2Gul9YSuZ
dDr0woffFD_Qo/view?usp=s

haring  
 

 مناهج 

تنمية مهارات التحول 
التكنولوجي للطالب الخريجين  

سية في الفرص التناف وزيادة –
 التوظيف ،

طالب جميع   د/ سحر عثمان 
 الفرق 

12/7 /2020  

64.  
يوليو 
2019 

ة  كيفية اختياز  المقابل

 الشخصية 

https://web.microsoftstrea
m.com/video/fb977aa6-

882f-420b-90d2-
89c26a51ed16 

 

اللغة 
 اإلنجليزية 

تنمية الثقة بالنفس والقدرة علي 
 كيفية عمل المقايلة الشخصية

سالي حنا أ.د/  
ب جميع  طال

 الفرق 
27/7 /2020  

65.  
يوليو 
2019 

 كتابة السيرة الذاتية 

https://web.microsoftstrea
m.com/video/34b2e06d-

3765-48b2-ba69-
0698e866c3b1 

 

اللغة 
 اإلنجليزية 

ية قدرة الطالب علي كتابة تنم 
السيرة الذاتية الخاصة بهم  
ومعرفتهم بمكوناتها واألمور  

التي يفضل االبتعاد عنها أثناء 
 كتابتها 

 أ.د/ سالي حنا
طالب جميع  

 الفرق 
28/7 /2020  
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