جامعة  6اكتوبر
كلية التربيه
تقرير عن نشاط اسرة تحيا مصر
للعام الدراسى 2020/ 2019

اسم النشاط

الهدف من النشاط

-1االعالن عن مشاركة الطالب في
أسرة تحيا مصر االنشطة المختلفة
بالكلية
للطالب الجدد
لتنمية مهاراتهم

تاريخ النشاط
2019/9

 -2حفل أستقبال
الطالب الجدد

الترحيب بالطالب
الجدد والقدامي
بالكلية للعام الدراسي
الجديد .

 -3تم الذهاب
الي منطقة ال
( )15عمارة
لتوزيع شنط
مدرسية
بمستلزماتها مع
نائب رئيس
الجامعة

اسعاد األسر
واطفالهم في بداية
2019/10/11
العام الدراسي الجديد

-4المشاركة في
تنظيم ندوة
بعنوان الفن
وذكري
انتصارات
أكتوبر .
-5المشاركة في

مشاركة الطالب
علي مستوي الكلية
بأهم حدث وطني
وتاريخي .

2019/10

المستفيدين من
النشاط

عدد الطالب
المشاركين
فى النشاط
الطالب من كل
20
الفرق الدراسية
بالكلية

12

6

2019/11/5
23
2019/11/6

يوم ترفيهي
ورياضي يجمع بين
أعضاء هيئة
التدريس بالكلية
والطالب لتجديد
نشاطهم .

10

الطالب الجدد النهم
بيتعرفوا علي عميد
الكلية واعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة .

أسر منطقة ال 15
عمارة بأكتوبر

القائمين بالتنفيذ
رائد أسرة تحيا
مصر د /أيمان
سعيد

طالب من اسرة
تحيا مصر

جامعة  6أكتوبر
وبعض األسر
من كليات
الجامعة

طالب كلية التربية
وكل كليات الجامعة أسرة تحيا مصر
بحضورهم الندوة وبعض األسر
االخري بالكلية
كل الحضور
أسرة تحيا مصر
الموجود في اليوم
وبعض أسر
الرياضي من
أعضاء هيئة تدريس الكلية

تنظيم يوم
رياضي
بالمالعب

والطالب .
تقديم نصائح للحفاظ
الصحة واالبتعاد عن
التدخين واالدمان
وعواقب االدمان
المختلفة .

التوعية الحفاظ علي
 -6المشاركة
واالعداد والتنفيذ البيئة ومخاطر
الزيادة السكانية
في لقاءات
توعية بمنطقة ال واضرار التدخين
واالدمان
( )15عمارة
بأكتوبر .
تقديم دورة عن
-7تم المشاركة مشاركة الوالدين في
تربية االبناء
واالعداد في
وخطر الزيادة
لقاءات توعية
السكانية واضرارها
داخل مبني
علي االسرة
الكلية وحرم
والمجتمع
الجامعة
اشتراك الطالب في
االنشطة المختلفة
علي مستوي الكلية
والجامعة الكتسابهم
خبرات وثقافات
مختلفة .

-8تم االشتراك
في القوافل
التعليمية
ومشاركة الكلية
في تقديم
مجموعات تقوية
البناء منطقة ال تحفيز الطالب علي
التميز والتفوق
( )15عمارة .
-9االشتراك في
تنظيم أتحاد
الطالب علي
مستوي الجامعة
.

-10المشاركة

2019/12
12

األسرالموجودفي
منطقة ال 15
عمارة

جامعة 6أكتوبر
وبعض األسر
الموجودة
بالكليات

2019/12/9
12
2019/11

كل الطالب الجامعة كلية التربية
ومشاركة أسرة
تحيا مصر
12

2019/11/17
حتي
2019/12/4
2020/3/8

أسر منطقة ال 15
عمارة بأكتوبر

10

طالب كلية التربية

كلية التربية
وبعض الطالب
بأسرة تحيا
مصر .

4

طالب كلية التربية

رائد أسرة تحيا
مصر

كلية التربية

في تنظيم مسابقة
الطالب المثالي
علي مستوي
الكلية

رائد شباب الكليه

عميد الكليه

د /ليلى توفيق
د /محسن النجار

ا.د/سعيد خليل

