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 المشاركون الهدف من النشاط مسؤل النشاط المكان  النشاط  التاريخ م
الجمهور  
 المستهدف 

1.  

 الخميس

8/9/2022 

محاضرة تدريبية  

حول اثار التغيرات  

الطفل   المناخية علي

 للمحاضر

 د/ نادية المصري 

 اون الين 

بجمعية عين البيئة  

بالتعاون مع وزاره  

البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  

 المناخية للتغيرات 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

التوعية حول اثار التغيرات  

 الطفل  المناخية علي

  أ.د/ فاطمة بركات
بجمعيةعين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 

2.  

 الجمعة

9/9/2022 

محاضرة تدريبية  

حول اثار التغيرات  

على المرأة  ناخية الم

 للمحاضر

 د/ رانيا فتحي 

 اون الين 

بجمعية عين البيئة  

بالتعاون مع وزاره  

البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

التوعية حول اثار التغيرات  

 على المرأة المناخية 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  

وزاره  بالتعاون مع 
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 

3.  
 السبت

10/9/202

2 

  ةمحاضرة تدريبي 

حول اثار التغيرات  

المناخية على المياه  

 للمحاضر  

 اون الين 

بجمعية عين البيئة  

بالتعاون مع وزاره  

البيئة لتنفيذ فعاليات  

أ.د/ فاطمة  

 بركات 
التوعية حول اثار التغيرات  

على المياه المناخية   

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 
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د/ مايسة صالح  

 الدين

الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية 

4.  

 االحد

11/9/202

2 

حضور محاضرة  

تدريبية حول اثار  

التغيرات المناخية  

على الزراعة  

 المصرية للمحاضر  

 أ.د/ خالد غانم 

 اون الين 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

 

التغيرات   التوعية حول اثار
الزراعة   على المناخية 

 المصرية 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 

5.  

 االثنين 

12/9/202

2 

تم استضافتي في  

برنامج )مع  

البنداري( على قناة  

الصحة والجمال  

- 1للتحدث عن 

  - 2لتغيرات المناخية ا

 المسنين

قناة الصحة والجمال  

دينة اإلنتاج  بم

  6اإلعالمي بمدينة 

 اكتوبر 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

توعية الجمهور عن  
التغيرات المناخية  

 والمسنين 

أ.د/ فاطمة بركات  
 والمذيع البنداري 

 المشاهدين

6.  
 الخميس

حضور محاضرة  

تدريبية حول دور  
 اون الين 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

دور المدن   التوعية حول 
المستدامة في مواجهه اثار  

 التغيرات المناخية 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  

بعض افراد  
 المجتمع المدني 
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15/9/202

2 

المدن المستدامة في  

مواجهه اثار  

 التغيرات المناخية 

اسراء  للمحاضر د/ 

 عصام 

البيئة لتنفيذ فعاليات  
الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

7.  

 الخميس

15/9/202

2 

مساعدة ساكني  

مساكن الخيالة  

الستخراج بطاقات  

الرقم القومي بحضور  

أ/محمد عيد رئيس  

جهاز الخيالة والسيدة  

زينب وأعضاء  

 مجلس أمناء الخيالة

مساكن الخيالة  

 _البساتين _القاهرة 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

مساكن    مساعدة ساكني 
الخيالة الستخراج بطاقات  

 الرقم القومي 

 أ.د/ فاطمة بركات 
 أ/ محمد عيد 

أعضاء مجلس أمناء  
 الخيالة 

ساكني مساكن  
 الخيالة 

8.  
 الجمعة

16/9/202

2 

محاضرة بعنوان دور  

الطاقة الشمسية في  

مواجهة اثار  

التغيرات المناخية  

 اون الين 

بجمعية عين البيئة  

بالتعاون مع وزاره  

البيئة لتنفيذ فعاليات  

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

دور الطاقة  التوعية حول 
جهة اثار  الشمسية في موا

التغيرات المناخية والتكيف  
 معها 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 
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والتكيف معها  

للمحاضر د/ محمد  

 عبدللا 

الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية 

9.  

 السبت

17/9/202

2 

حضور) ندوة دور  

الجمعيات في  

االكتشاف المبكر  

وتهيئة االسر  

واالعداد للدمج  

 والنجاح فيه( 

 دار االوبرا المصيرية 
أ.د/ فاطمة  

 بركات 

دور   المشاركة في ندوة  
الجمعيات في االكتشاف  
المبكر وتهيئة االسر  

واالعداد للدمج والنجاح  
 فيه 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بحضور معالي د/  

 نفين كبام

األطفال ذوى  
االعاقات و  
األمهات و  

المهتمين بهذا  
 المجال

 السبت  .10

17/9/202

2 

اجتماع ندوة بعنوان  

أثر التغييرات  

 المناخية علي المرأه

حسب مستقبل وطن  

بالسراج مول مدينة  

 نصر 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

توعية عضوات الحزب  
بأهمية دور التغييرات  
المناخية وأثرها علي  

 المرأه

 أ.د/ فاطمة بركات 
 العضوات الحزب

عضوات حزب  
 مستقبل وطن 

11.  

 السبت

17/9/202

2 

محاضرة بعنوان دور  

الوقود الحيوي في  

مواجهه اثار  

التغيرات المناخية  

والتكيف معها  

 اون الين 

بجمعية عين البيئة  

بالتعاون مع وزاره  

البيئة لتنفيذ فعاليات  

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

دور الوقود   التوعية حول 
في مواجهه اثار  الحيوي 

التغيرات المناخية والتكيف  
 معها 

 أ.د/ فاطمة بركات 
بجمعية عين البيئة  
بالتعاون مع وزاره  
البيئة لتنفيذ فعاليات  

الحوار الوطني  
 للتغيرات المناخية 

بعض افراد  
 المجتمع المدني 
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للمحاضر م/ محمد  

 سعيد

الحوار الوطني  

 للتغيرات المناخية 

12.  

 االثنين 

26/9/202

2 

االحتفال باليوم  

 العالمي للغة االشارة 
 VIPقاعة 

صفاء  أ.د/ 

 عفيفي 

د/ ياسمين  

 مطر 

د/ صابر  

 فاروق 

احياء اليوم العالمي للغة  
 اإلشارة

أ.د/ جمال سامي  
 رئيس الجامعة 

 أ.د/ هشام تمراز 
أ.د/ أشرف بخيت  

 عميد الكلية 
الساده الوكالء 
وأعضاء هيئة  

التدريس من الكلية و  
من كليات اخري منها  

كلية اعالم و كلية  
 لغات وترجمة 

جميع أعضاء  
هيئة التدريس  

 بالجامعة

 االربعاء   .13

28/9/202

2 

التدريب علي آليات  

اإلشراف علي التربية  

 العملية

احدى مدرجات  4217

 كلية التربية او 

 الحرم الجامعى

•يتعرف المشرف علي   قسم المناهج 
أهداف ، أساليب ، آليات  
 اإلشراف علي التدريب 

•إكساب المشرف معارف  
اإلشرافية حول المداوالت   

•يتعرف علي بنود  
 االشراف الميداني 

  - التنفيذ – ) التخطيط 
 التقويم( 

  طالب كليات اخري 
مشرفي التربية  و

العملية بجميع  
 األقسام

طالب الجامعة   
من كليات  

 مختلفة 
خدمة مجتمع  

مشرفي   داخل
 التربية العملية 
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14.  

 اكتوبر 

 

احياء اليوم العالمي  

 للصحة النفسية 

طالب كلية أخرى )  

طب بشرى ( بأحد  

 مدرجات كلية التربية 

 او

 الحرم الجامعى

 

 

أ.د/فاطمة  

 بركات 

 

 
التوعية باهمية الصحة  
النفسية واحياء اليوم  
 العالمي للصحة للنفسية 

د/فاطمة بركات  
ومجموعة من  

الطالب فريق خدمة  
المجتمع وطالب  

 كليات اخري

طالب الجامعة  
من كليات  

مختلفة وخدمة  
 مجتمع داخلى 

 

ميثاق الطالب  اكتوبر   .15
 الجامعي

4008قاعة  ا.د/سعيد عبد   
 المعز

يشعر بالمسؤولية تجاه  
 جامعته 

  أداءاالرتقاء بمستوي 
 الطالب 

تنمية شخصية الطالب  
لتحقيق التنمية العلمية  

 والمهنية 

 د.نجالء هاشم 
 ا/رفيدة رفعت 

د لا/هاجر خا  

طالب الكلية  
هيئه   وأعضاء

التدريس  
والهيئة  

المعاونة وطالب  
 كليات أخرى

16.  2/10/202

2 

حضور المنتدى  

الدولي الخامس من  

تعزيز قدرات  

المجتمع المدني اتجاه  

 التغيرات المناخية 

مركز االزهر  

مدينة   – للمؤتمرات 

 نصر 

د/ فاطمة  ا.

 بركات 

 

تعزيز قدرات المجتمع  

المدني اتجاه التغيرات  

 المناخية 

 فاطمة بركات د/  ا.

 والحاضرين بالمؤتمر 

 المجتمع المدني 

لقاء تعريفي بالتدريب   األحد  .17

الميداني لطالب  

الفرقة الثالثة +  

4008 

4012 

 الترحيب بالطالب قسم المناهج 

 تشويق الطالب للكلية 

 تقليل مستوي الرهبة 

 
بعض طلبة  
الكليه وطلبة  
 كليات أخرى  
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2/10/202

2 

الرابعةاستقبال  

 الطالب الجدد 

يتعرف الطالب علي أهمية  

التدريب الميداني والغرض  

 منه 

تزويد الطالب المعلم  

بالشروط الالزمة لنجاح  

 التدريب 

يتعرف الطالب المعلم علي  

أهداف وأساليب التدريب  

 الميداني 

يتعرف الطالب المعلم  

 معايير التقويم للطالب

التعرف علي نظام الكلية  

وقواعد االنضباط  

واالرشادات الواجب  

 االلتزام بها 
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ب بأعضاء  تعريف الطال

هيئة التدريس والهيئة  

 المعاونة باألقسام المختلفة 

تفعيل دور الطالب بجميع  

 األنشطة 

18.  
 األربعاء 

12/10/20

22 

توعية لبعض طالب  

الفرقة السادسة طب  

بشري بذكري المولد  

 النبوي الشريف 

الدور   4211قاعة 

 ( 4الثانى مبنى )

 التربيه كلية 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

احياء ذكرى المولد النبوي  

 الشريف 

أ.د/ فاطمة بركات  
وبعض طالب  

وطالبات الفرقة  
السادسة طب بشري  

اكتوبر  6بجامعة   

بعض طالب  
وطالبات الفرقة  
السادسة طب  

 بشري 

19.  
االسبوع  

الثاني من  

 شهر أكتوبر 

االحتفال بالمولد  

 النبوي الشريف 

)توزيع علب حالوة  

 المولد(

إدخال البهجة والسرور   د/سارة عصام  داخل الكلية
 علي العاملين بالكلية 

 د.نجالء عبد القوي 
 أ/داليا السيد

 عمال الكلية 

20.  
 االحد

23/10/20

22 

عمل توعيه بعنوان  

تنمية المهارات  

االجتماعية لألطفال  

 ضعاف السمع 

مدرسة مديحة قنصوه  

للتربية السمعية  

 بمدينة نصر 

فاطمة  أ.د/  

 بركات 

توعية للمدرسات و  

المدرسين بمدرسة مديحة  

قنصوه بكيفية تنمية  

 أ.د/ فاطمة بركات 
مدرسين ومدرسات  

مدرسة مديحة  
 قنصوه 

مدرسين  
ومدرسات  

مدرسة مديحة  
للتربية   قنصوه 

 السمعية 
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المهارات االجتماعية  

 لألطفال ضعاف السمع 

21.  

 األربعاء 

19/10/20

22 

حضور ندوة بعنوان  

الدروس المستفادة  

من حرب أكتوبر  

للمحاضر اللواء  

اركان حرب اشرف  

مظهر بأكاديمية  

 ناصر العسكرية 

 4008قاعة 

 الدور األرضي 

 كلية التربية 

قسم رياض  

 االطفال

احياء ذكري انتصارات  

 اكتوبر 

أ.د/ سعيد عبد المعز  
رئيس قسم رياض  

 أطفال
لواء اركان حرب  

 اشرف مظهر 
 أ.د/ فاطمة بركات 

جالء هاشمد/ ن  
وعدد من طالبات  

قسم رياض االطفال/  
طالبات من كلية   10و

 اعالم الفرقة األولى 

بعض طالب  
وطالبات كلية  

  10التربية/ و 

طالبات من كلية  
اعالم الفرقة  

 األولى

22.  

 الخميس

20/10/20

22 

توعية عن أهمية  

 الحفاظ علي البيئة 

مدرسة عباس العقاد  

التجريبية لغات مدينة  

 نصر 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع  

 وتنمية البيئة 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

توعية الطالب بأهمية  

 الحفاظ علي البيئة 

أ.د/ فاطمة بركات  
ومجموعة من طالب  
وطالبات المرحلة  

أو اإلعدادية   الثانوية   

بعض طالب  
المرحلة  

أو  الثانوية
 األعدادية

23.  
 السبت

حضور ندوة بعنوان  

الحفاظ على البيئة  

المجلس القومي  

 للمرأة فرع القاهرة 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

التوعية للحفاظ علي البيئة  

 والتغيرات المناخية 
أ.د/ فاطمة بركات  
وبعض عضوات  

عضوات  
القومي  المجلس 

 للمرأة
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22/10/20

22 

والتغيرات المناخية  

للمحاضر د/ علي أبو  

سنه رئيس جهاز  

 البيئة 

المجلس القومي  
 للمرأة

24.  
 األحد      

  

23/10/20

22 

توعية بعنوان "  

تنمية المهارات  

اإلجتماعية لدى  

األطفال ضعاف  

 السمع " 

مكتب مدرسات  

مدرسة  ومدرسين  

مديجه قنصوة  

   لضعاف السمع  

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

توعية مدرسات ومدرسين  

المدرسة بكيفية تنمية  

المهارات اإلجتماعية لدى  

 الطفال ضعاف السمع  

 أ.د/ فاطمة بركات 
مدرسين  
ومدرسات  
 المدرسة 

4008قاعة  استقبال الطالب الجدد اكتوبر   .25 قسم اللغة   
 االلمانية 

 الترحيب بالطالب الجدد
 تشويق الطالب للكلية 
 تقليل مستوي الرهبة 

 التعرف علي نظام الكلية
تعريف الطالب بهيئة  

التدريس والهيئة المعاونة  
 واالقسام

طالب الفرقتين التانية  
 والتالتة

 الطالب الجدد 
وطالب كليات  

 أخرى

ندوة بانتصارات   اكتوبر   .26
 حرب اكتوبر 

قسم اللغة   عدد من المدارس 
 االلمانية 

التعريف بالتضحيات التي  
بارواحهم بذلها الرجال   

 
 ترسيخ االنتماء الوطني 
اكساب الطالب الدقة  

 والتخطيط

مشرفين التربية  
 العملية داخل الكلية

الطالب 
 بالمدارس 



 

12 
 

أكتوبر    .27

2022 

توعية بانتصارات  

 حرب أكتوبر 

التعريف بالتضحيات التي   قسم المناهج  عدد من المدارس 

 بذلها الرجال بأرواحهم 

2022أكتوبر  توعية   
بانتصارات  
 حرب أكتوبر 

28.  
االسبوع  

الرابع من  

 شهر اكتوبر 

 د.نجالء هشام  دار االيتام بالحصري زيارة دار االيتام 

إدخال البهجة والسرور في  

 نفوس االطفال 

الدعم النفسي والمعنوي  

 لدي هؤالء االطفال 

 أ/رفيدة رفعت 
 أ/اسراء محمود 
 أ/سلمي يحيي 

 االطفال االيتام 

الخميس    .29

الموافق  

27/10/20

22 

 ورشة عمل بعنوان  

" أضرار التدخين  

 دمانواال

بكلية    1129قاعه 

 اإلعالم 
 د/ نسمة سالم 

أعضاء هيئة  بعض  توعية  

والطالب بكلية   التدريس  

  اإلعالم

 ا.د/ فاطمة بركات  
 وكيل الكلية

بعض أعضاء  
هيئة التدريس   
والطالب بكلية  

 اإلعالم

30.  

االسبوع  

الرابع من  

 اكتوبر شهر 

ندوة المواطنة  

العالمية ما لها وما  

 عليها

online  أ.د أحالم قطب 

تهدف الي توعية الطالب 

بصفتهم معلمي المستقبل  

بالقيم العالمية االيجابية  

والسلبية وخطرها في  

تنشئة االطفال ودور المعلم  

والمؤسسات في حد في  

 هذه االخطار 

 أ/هالة محمد 
طالب الكلية  
وأعضاء 
 المجتمع 
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توعية بمهارات   اكتوبر   .31

 المذاكرة

مدرسة العال الرسمية  

 للغات 

د/غادة  .م  .ا 

األخضر  

ومجموعة من  

طالب فريق  

 خدمة المجتمع 

التوعية بأهمية تنظيم  

الوقت وتحسين التحصيل  

 الدراسي

 طالب المدرسة  طالب كليات أخري 

توعية بالمتابعة   اكتوبر   .32

 الطبية 

مركز خطوات للعالج   

 الطبيعي 

ا م د/غادة  

األخضر  

ومجموعة من  

طالب فريق  

 خدمة المجتمع 

التوعية بأهمية العالج  

الطبيعي لحاالت الشلل  

 الدماغي

أولياء امور   اطباء العالج الطبيعي 
 االطفال

33.  

 األربعاء      

26/10/20

22 

 

قافلة الى منطقة دار  

بالحى   مناسبات

  6مدينة  السادس 

 اكتوبر 

  6دار مناسبات 

 اكتوبر 

ا.د / فاطمة  

 بركات 

ا.م.د / محمد  

 عبدالقادر

 ا/ اية حمادة

 محو االمية 

 ا.د / فاطمة بركات

ا.م.د / محمد  

 عبدالقادر

 ا/ اية حمادة
وثالثة من هيئة تعليم  

 الكبار
 

االميين الذين  
 تقدمو للقافلة 
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34.  27/10/20

 الخميس  22

 ندوة بعنوان 

 "مسرح الطفل" 
 308قاعة 

د.محمد  

 الشافعي
 التعريف بمسرح الطفل 

 قام بتنظيم الندوة 
 أ.د سعيد عبد المعز 

 د.سارة عصام 
 د.نجالء هاشم 

طالب الكلية  
وأعضاء 
 المجتمع 

األحد   .35

واإلثنين  

30-

31/10/20

22 

مؤتمر البيئة  

 الخضراء

مكتبة االسكندرية  

 )اونالين( 

د/فاطمة  ا.

 بركات 
د/فاطمة بركات ا. حضور مؤتمر  المدني المجتمع    

ندوة عن مستقبل   نوفمبر   .36
 مسرح الطفل 

د.محمد   قسم رياض االطفال 

 الشافعي

توعية بمستقبل مسرح  
 الطفل

 طالب من الكلية  طالب من القسمين 

مبادرة تعلم اللغة   نوفمبر   .37
 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

قسم اللغة  ب

 اإلنجليزية 

تنمية مهارات اللغة  

 االنجليزية 

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 
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38.  

 نوفمبر 

توعية الطفال الصف  

الرابع االبتدائي  

بمدرسة مديحة  

قنصوه عن خفض  

 العدوان عند االطفال 

احد فصول الصف  

الرابع االبتدائي  

مدرسة مديحة  ب

قنصوه للتربية  

بمدينة نصر    السمعية

 الدور االول 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع  

 وتنمية البيئة 

أ.د/ فاطمة  

 بركات 

توعية األطفال ضعاف  

السمع بكيفية خفض  

 العدوان عندهم

أ.د فاطمة بركات  
أطفال من   8وعدد 

أطفال الصف الرابع  
 االبتدائي 

أطفال   8عدد 

من أطفال  
الصف الرابع  

االبتدائي  
بمدرسة مديحة  

ه للتربية  قنصو
 السمعية 

39.  

 نوفمبر  

حضور بعض  
الفاعليات الخاصة  
بالمجلس القومى  

 للمرأة  

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد 

40.  

 مالعب الجامعة  يوم رياضي  نوفمبر 

د/فاطمة بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

االهتمام بالرياضة ومعرفة  
البدانية اهمية الصحة   

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  و  
 كليات مختلفة 

41.  

 نوفمبر 
 رحلة ثقافية ترفيهية 
) زيارة المتحف  
 المصري الجديد( 

 قسم المناهج  المتحف المصري 

يتعرف الطالب علي   •
التراث واألعمال الفنية  

 التراثية ذات القيمة 

توفير المعلومة الصحيحة   •
والمكتملة حول تاريخ  

 البالد وتراثها

 طالب كلية التربية 
 وطالب كليات اخرى

 
 طالب الكلية

 
وطالب كليات  

 أخرى
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تحفيز اهتمام الطالب   •
بالتراث وثرواته  

 والحضارة اإلنسانية 

التقاط الصور المختلفة   •
 لتوثيق الزيارة 

42.  
 توعية  نوفمبر 

الواحد  حضانة الجسد 
لتنمية مهارات  

 االطفال

 - - لم يحدد بعد 
اطفال ومدرسو  

 الحضانة

43.  
 نوفمبر 

ترشيد استهالك  
والكهرباء    –)المياة 
والطعام( –  

منطقة هرم سيتي  
اكتوبر  6بمدينة   

- 
توعية المترددين على  
الوحدة الصحية بمنطقة  

 هرم سيتي 
- 

سكان منطقة  
 هرم سيتي 

44.  

 نوفمبر 

توعية طالب مدرسة  
 عباس العقاد

ترشيد  بعنوان ) 
 استهالك المياه( 

 مدرسة  عباس العقاد 
د/فاطمة  ا.

 بركات 
التوعيه باهمية إرشاد  

 استهالك المياه 

  ا.د/ فاطمة بركات
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
 المجتمع 

طالب المرحلة  
ابتدائية  

/   االعداية /
من    ثانوية

 المدرسة 

اشتراك في معرض   نوفمبر   .45
 المالبس

اكتوبر  6جامعة  مجموعة من   

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

مجموعة من الطالب  خدمة مجتمع الجامعة 
 فريق خدمة المجتمع 

المجتمع  
الداخلي 
 بالجامعة

  نوفمبر   .46
 

مع وفد   أدبية ندوة 
نمساوي من جامعة  

 فيينا 

اكتوبر  6جامعة   

 
 
 

قسم اللغة  
 االلمانية 

  األدبية مناقشة االعمال 
 النمساوية 

طالب قسم اللغة  
بكلية التربية   األلمانية 

اكتوبر  6جامعة   

طالب واساتذة  
اللغة واالدب  

  األلماني
  6بجامعات 

ومصر   أكتوبر 
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للعلوم 
والتكنولوجيا  
وعين شمس  

والقاهرة  
 وحلوان

/نوفمبر  1  .47

 الثالثاء
حضور مؤتمر و  
معرض الطاقة  

المتجددة واالنظمة  
 المستدامة 

الجاللة العين  جامعة 
 السخنة

د/فاطمة  ا.

 بركات 

د/فاطمة بركات ا. حضور مؤتمر   جمهور المؤتمر  

48.  8/11  /

2022 

القراءة والهوية  
 العربية  

قسم اللغة   كلية التربية 
 العربية  

التوعية بأهمية القراءة  
وعالقتها فى ترسيخ الهوية  

 العربية  

ا/ امل زكريا   
 استشارى تدريب  

طالب كلية  
التربيه وطالب  
 كليات أخرى  

  األسبوع  .49
من    األول

 نوفمبر 

ندوة بعنوان تنمية  
التفكير االبتكاري  

 لالطفال

ا.د/سعيد عبد   اونالين
 المعز

  إحساساألطفالزيادة 
 باالجادة والكفاءة الذاتية 

 
*الشعور بالفخر واحترام  
 وتقدير قدراتهم الخاصة 

 
  اإليجابي *تنمية الشعور 

 نحو انفسهم 

طالب الكية   ا/اسراء محمود 
 وأعضاء
 المجتمع 

مهارات التواصل   نوفمبر    .50
 الفعال وتحدياته  

قسم اللغة   كلية التربية  
 العربيه  

امتالك مهارات التواصل  
 الفعال 

ا/ امل زكريا  
استشارى تدريب  
بالنقابة العامة  
لمدربى التنمية  

 البشرية  

أعضاء هيئة  
التدريس  
والهيئة  
 المعاونة 
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  األسبوع  .51
الثالث من  

 نوفمبر 

ندوة بعنوان التنمر  
 االلكتروني 

د/نجالءعبد   احد قاعات الكلية 
 القوي

رفع وعي الطالب بمفهوم  
التنمر االلكتروني واشكاله  

 واثاره 
 

اكسابهم القدرة علي  
وقف التنمر   أساليب

 االلكتروني 

 ا/رفيدة رفعت 
 ا/هاجر خالد 

 طالب الكلية
وطالب كليات  

 أخرى  

  األسبوع  .52
الرابع من  

 نوفمبر 

ندوة بعنوان العاب  
 الطفل وتكوين الذات

تسهدف الندوة التعرف   - د.احالم قطب  اونالين
ابعاد مفوم الذات  على 

النفسية و الجسمية و  
 االجتماعية وكيفية تنميتها 

 

طالب الكلية   ا/هاجر خالد 
 وأعضاء
 المجتمع 

االسبوع    .53
من    الرابع 

 شهر نوفمبر 

حفلة )يوم الطفل  
 العالمي(

 د.نجالء هاشم  داخل الكلية

 د.سارة عصام 

ادخال البهجة   •

والسرور في نفوس هؤالء  
 االطفال

شخصية  تقوية  •

الطفل وجعله يشعر بأن له  
 مكانة اجتماعية 

 أ.ايه عالء 
 أ/رفيدة رفعت 
 أ/داليا السيد

 أ/اسراء محمود 

االطفال االيتام  
من احد  
 الجمعيات

االسبوع    .54
الرابع من  
 شهر نوفمبر 

ندوة العاب الطفل  
 وتكوين مفهوم الذات

online  تستهدف الندوة التعرف   - أ.د احالم قطب
مفوم الذات  على ابعاد 

النفسية و الجسمية و  
االجتماعية وكيفية تنميتها  
بشكل إيجابي من خالل  
االختيار السليم اللعاب  

 الطفل

طالب الكلية   أ/هاجر خالد 
واعضاءالمجت

 مع 
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اإلسبوع    .55
األخير من  

شهر  
 نوفمبر  

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد   قافلة  

ديسمبر    .56
2022 

ندوة بعنوان توعية  
 خاصة بالعناية بالبيئة 

قسم اللغة   4217
 االلمانية 

البيئة   بأهمية التعريف 
 وكيفية الحفاظ عليها 

 
وضع مقترحات للمحافظة  

 علي البيئة 
 

توضيح اثر السلوكيات  
 السلبية علي البيئة 

 طالب الكلية طالب الكلية
وطالب كليات  

 أخرى

األسبوع    .57
  من  األول  

شهر  
 ديسمبر 

مراجعة البرنامج  
التدريبى لتفعيل وثيقة  

معايير جودة دور  
الحضانة من سن  

سنوات  4إلى 2  

online   د/نجالء عبد

 القوى

•رفع الوعي بمجاالت  
- وثيقة المعايير "المعلمة 

لقيادة"ا  

 أ/رفيدة رفعت 
 أ/ هاجر خالد

جمعية خير  
 وبركة 

مبادرة اللغة   ديسمبر   .58
 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

 بالقسم

تنمية مهارات اللغة  
 االنجليزية 

طالب الكلية   قسم اللغة اإلنجليزية 
 وكليات مختلفة 

اتخاذ القرار وحل   ديسمبر    .59
 المشكالت  

اكتوبر   6جامعة  قسم اللغة   

 العربية  

أعضاء هيئة    التدريب على اتخاذ القرار 
التدريس وكل  
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من له اهتمام  
 باللغة العربية  

حضور فاعلية   ديسمبر    .60
للمجلس القومى  

 للمرأة  

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  
 

  توعية االطفال  ديسمبر   .61
   والمدرسات  

جمعية وحضانة  
 الجسد الواحد 

د / فاطمة  

بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 المجتمع خدمة 

د/فاطمة بركات   لم يحدد بعد 
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
المجتمع و مدرسات  
الحضانه وبعض من  

 أولياء األمور 

أطفال الحضانة  
بوجود مدرسات  

 الحضانه

  ديسمبر   .62
حتفال برأس السنة األ  

 
 

 
 لم يحدد بعد 

د/فاطمة  أ.

بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

برأس السنة   االحتفال فاطمه بركات    /دأ. 
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
المجتمع واالطفال  

 االيتام

 لم يحدد بعد 

ديسمبر    .63 ندوة بعنوان مراجعة   
البرامج التدريبي  

لتفعيل وثيقة معايير  
جودة دور الحضانة  

4الي 2من سن   

د/نجالء عبد   اونالين
 القوي

رفع الوعي بمجاالت   •

المعايير "المعلمة  وثيقة 

 القيادة"-

كيفية تحقيق متطلبات  
 الجودة في ضوء الوثيقة 

 ا/رفيدة رفعت 
 ا/هاجر خالد 

جمعية خير  
 وبركة 
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ديسمبر    .64
2022 

 ---------  --------------  --------------------  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  اإلحتفال بيوم اإلعاقة 

اإلسبوع    .65
األخير من  

شهر  
 ديسمبر  

   لم يحدد بعد  • لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  قافلة  

66.  
 ديسمبر  

  6هرم ستى  بمدينة 
 اكتوبر  

   لم يحدد بعد  • لم يحدد بعد  لم يحدد بعد 

67.  

 ديسمبر  
االحتفال باليوم  

 العالمى للغة العربية  
اكتوبر   6جامعة   

قسم اللغة  

 العربية  
االحتفال باليوم العالمى للغة  

 العربية  

لفيف من أعضاء  
هيئة التدريس  

واألشخاص ذوى  
الشأن فى اللغة  

 العربية  

  ةاعضاء هيئ 
التدريس من  
 مختلف الكليات

68.  

 ديسمبر 
2022 

توعية خاصة بالعناية  
 بالبيئة 

4217 
ممثلين من  

 وزارة البيئة 

التعريف بأهمية البيئة   •
 وكيفية الحفاظ عليها 

مقترحات للمحافظة  وضع   •
 على البيئة 

توضيح اثر السلوكيات   •
 السلبية على البيئة 

 طالب الكلية
طالب الكلية  
وطالب كليات  

 أخرى  

زيارة لنزالء الصحة   يناير   .69
 النفسية بالعباسية 

مستشفى الصحة  
 النفسية بالعباسية 

أ.د/فاطمة  

بركات  

ومجموعة من  

للنزالء يوم ترفيهي  ا.د/فاطمة بركات   
ومجموعة من طالب  
 فريق خدمة المجتمع 

بعض النزالء  
من مستشفى  

الصحة النفسية  
 بالعباسية
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طالب فريق  

 خدمة المجتمع 

مبادرة تعلم اللغة   يناير   .70
 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

 بالفسم

تنمية مهارات اللغة  
 االنجليزية 

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 

اإلسبوع       .71
  - األخير 
 يناير  

    لم يحدد بعد  لم يحدد بعد   قافلة 

  األسبوع  .72
االول من  

 فبراير 

ندوة بعنوان مهارات  
 االتصال الفعال

ا.د/سعيد عبد   اونالين
 المعز

 اهداف توجيهية 
 أهداف تعليمية 
 أهداف تثقيفية 
 أهداف ترفيهية 
 اهداف ادارية 

 

عالء ا.اية  هيئة   أعضاء 
التدريس  
والهيئة  

المعاونة من  
الجامعة وطالب  

 الكلية

ورشة عن تحسين   فبراير    .73
 الكتابة بالخط العربى 

قسم اللغة   كلية التربية 
 العربية 

ا.م.د / سارة عبد   تحسين الخط العربى  
 الحكم 

طالب كلية  
التربية وطالب  
 كليات أخرى  

من فبراير    .74 معايير  ندوة بعنوان   
 اختيار كتاب الطفل 

308قاعة ا.د/سعيد عبد   
 المعز

اختيار موضوع الكتاب   •

المناسب لمرحلة طفلك  

 العمرية 

 ا/ايه عالء 
 ا.رفيدة رفعت 

طالب الكلية  
ومعلمات  
 الروضات
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أن يكون الطفل شريك   •

أساسى فى اختيار  

 موضوع الكتاب

التعرف على مواصفات  

 الكتاب المناسب لعمر الطفل 

األسبوع    .75
األول من  
 شهر فبراير 

مهارات اإلتصال  
 الفعال 

online   أ.د/ سعيد

 عبدالمعز 

 اهداف توجيهية 
 أهداف تعليمية 
 أهداف تثقيفية 
 أهداف ترفيهية 
 أهداف إدارية 

أعضاء هيئة   أ.آية عالء 
التدريس  
والهيئة  

المعاونة من  
الجامعة وطالب  

 الكلية

مبادرة تعلم اللغة   فبراير   .76
 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

 بالفسم

تنمية مهارات اللغة  
 االنجليزية 

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 

االسبوع    .77
الرابع من  
 شهر فبراير 

معايير إختيار كتاب  
 الطفل

 قاعة 
(308)  

أ.د/ سعيد عبد  

 المعز على 

الكتاب  اختيار موضوع 
المناسب لمرحلة طفلك  

 العمرية 
أن يكون الطفل شريك  

أساسى فى اختيار موضوع  
 الكتاب

التعرف على مواصفات  
 الكتاب المناسب لعمر الطفل 

 القائم بالتنظيم 
 أ. ايه عالء 

 أ. رفيده رفعت 
طالب الكلية  
ومعلمات  
 الروضات
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فبراير    .78
2023 

زيارة مكتبة المعهد  
األلماني الثقافي   

المعهد الثقافي  
 االلماني 

قسم اللغة  
 االلمانية 

تعريف الطالب يامكانيات  
 المكتبة 

قسم اللغة   أساتذة
 االلمانية 

طالب قسم اللغة  
االلمانية وطالب  

 كليات أخرى

زيارة الحدي دور   فبراير   .79
 المسنين

أ.د/فاطمة   لم يحدد بعد 

بركات  

ومجموعة من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

أ.د/فاطمةبركات و   يوم دعم نفسي للمسنين 
  طالبمجموعة من 

 فريق خدمة المجتمع 

 المسنين

اإلسبوع    .80

األخير من  

 شهر فبراير 

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد   قافلة  

قراءة فى مصادر   مارس    .81

 التريخ اإلسالمى  

قسم اللغة   كلية التربية 

 العربية  

التعرف على مصادر  

 التاريخ اإلسالمى  

د/ ممدوح رمضان  
  –كلية دار العلوم 
 جامعة القاهرة 

أعضاء هيئة  
التدريس  
والطالب 
بالكليات 
 المختلفة 

االحتفال باليوم   مارس   .82

 العالمي للمرأة 

ا.د.رشا   لم يحدد بعد 

العبودي 

)رئيس قسم  

 اللغة االسبانية( 

التأكيد على أهمية دور  

 المرأة في المجتمع 

مجموعة من الدكاترة  
 والمعيدين بالقسم

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 
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مبادرة روحانيات   مارس    .83

 3رمضان 

قسم اللغة   كلية التربية  

 العربية  

التعرف على البرنامج  

 الرمضانى فى حياة المسلم  

اعضاء هيئة   ا.د/ حسين سمره  
التدريس  
والهيئة  

المعاونة وطالب  
 كليات أخرى  

االحتفال باليوم   مارس   .84

 العالمي للمرأة 

د / فاطمة   لم يحدد بعد 

بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

التأكيد على أهمية دور  

 المجتمع المرأة في 

د / فاطمة بركات  
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
 المجتمع 

 لم يحدد بعد 

مبادرة تعلم اللغة   مارس   .85

 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

 بالقسم

تنمية مهارات اللغة  

 االنجليزية 

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 

86.  

 مارس 

االحتفال بعيد االم مع  

المترددات على  

 أكتوبر  6مستشفى 

 اكتوبر  ٦مستشفى  

د/فاطمة بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

خدمة مجتمع داخلى  

وأحياء مناسبة   وخارجي 

 عيد االم 

د/فاطمة بركات  
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
 المجتمع 

المترددين علي  
  ٦مستشفى  

اكتوبر من  
 السيدات
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87.  

مارس  

2023 

تنظيم معرض  

 الوسيلة التعليمية 

الكوريدور المجاور  

لمعمل التكنولوجيا  

408 

 قسم المناهج 

تشجيع الطالب المعلمين  

بالفرقة الثالثة و الرابعة  

علي انتاج افضل وسيلة  

تعليمية في مجال التخصص  

 النوعي. 

 طالب كلية التربية 

الطالب 
المعلمين  

الثالثة  بالفرقة 
والرابعة جميع  

 الشعب
وطالب كليات  

 أخرى

88.  

مارس  

2023 

زيارة دار المسنين  

 لالحتفال بعيد األم 
 قسم المناهج  دار الياسمين 

نشر البهجة مع األمهات  

ومشاركتهم االحتفال بعيد  

 االم

 تكريم األمهات في عيدهم 

تقديم هدايه رمزية لرفع  

الروح المعنوية لدى  

 االمهات 

التربية طالب كلية   

 
 

 طالب الكلية

89.  

مارس  

2023 

زيارة المعهد القومى  

للجهاز الحركى  

 العصبى

المعهد القومى للجهاز  

 الحركى
 قسم المناهج 

رفع الروح المعنوية لدى  

 المرضى 

ادخال الفرح والسرور على  

 قلب المرضى 

 طالب كلية التربية 

 طالب الكلية
وطالب كليات  

 اخرى
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تقديم المساعدات في ضوء  

 احتياجات المعهد 

  األسبوع  .90
من    األول

 مارس 

  أدوارندوة بعنوان 
المراه المصرية في  

عصرالثورة  
الصناعية والتنمية  
 المستدامة والعولمة 

قطب  أحالما.د/ vipقاعة  تمكين المرأة    • 

 وتحسين حالتها 

دور المرأة الفعال فى بناء  
المجتمع لتحقيق التنمية  

 المستدامة 

 د.نجالء عبد القوي 
 ا.نهي احمد 

طالب الكلية  
وامهات  

وسيدات من  
داخل الجامعة  

 وخارجها

91.  

األسبوع  
األول من  
 شهر مارس 

 ندوه بعنوان 
) حقوق المرأة بين  
 الواقع والمأمول ( 

 قاعة 
VIP 

أ.د/ سعيد عبد  

 المعز على 

 د/ نجالء هاشم

تمكين المرأة وتحسين  
 حالته

دور المرأة الفعال فى بناء  
التنمية  المجتمع لتحقيق 
 المستدامة 

 أ/رفيدة رفعت 
 أ/ هاجر خالد

اعضاء هيئة  
التدريس  
والهيئة  

المعاونة من  
الجامعة  

وطالبات الكلية  
وبعض االمهات  

ومديرات  
 المدارس

92.  

األسبوع  
الثانى من  
 شهر مارس 

ندوة  أدوار المرآة  
 المصرية 

في عصر الثورة  
الصناعية و التنمية  
 المستدامة والعولمة 

online  أحالم قطب أ.د 

تهدف الى مناقشة الطالب  
والطالبات معلمى المستقبل  
واالمهات في التغيرات التي  

طرأت على ادورهم كام  
وزوجه واخت وابنه  
وموظفه في عصر  

يستهدف غرس قيم وأفكار  
جديدة في االسرة المصرية  

قد تساعد في تحقيق  

. نجالء عبد القوى د  
 أ. نهى أحمد 

 
 

طالب الكلية  
وامهات  

وسيدات من  
داخل لجامعة  

 وحارجها
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الرفاهية  والحفاظ على  
البيية والحماية من  

وقد   االمراض واالوبية 
يؤدى الى سلبيات  

اجتماعية  وصحية و نسية  
يجب االنتباه لها والحد  

 منها 

األسبوع    .93
الثالث من  
 شهر مارس 

ادخال البهجة والسرور  • د/ سارة عصام داخل الكلية توزيع شنط رمضان 

 العاملين بالكلية على 
 د/نجالء عبد القوى 

 د. نجالء هاشم
 أ/ داليا السيد 

 عمال الكلية 

األسبوع    .94

الثالث من  

 شهر مارس 

 داخل الكلية حفلة عيد األم 
 د.نجالء هاشم 

 د. سارة عصام

تكريم لدور   •
األمهات فى تربية  
األبناء وتأثيرهن  
 فى مجتمعاتهن 

 أ/ رفيدة رفعت 
 أ/ داليا السيد 

هيئة  اعضاء 
التدريس  

 وعامالت الكلية 

95.  

األسبوع  

الرابع فى  

 شهر مارس 

 مركز التدريب  إدارة الوقت 
.د/ سعيد  ا

 عبدالمعز 

•تعريف مفهوم ادارة  

 الوقت. 

•تحديد األنشطة التي  

 تستحوذ علي معظم وقتك . 

•التعرف علي نقاط القوة  

والضعف لديك والتي ترتبط  

 بادارة الوقت. 

 قائم بتنظيم الندوة 
 د. نجالء هاشم
 أ. هاجر خالد

 
 
 
 
 

اعضاء هيئة  
التدريس  
والهيئة  

المعاونة من  
الجامعة  

وطالبات الكلية  
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األهداف  •مهارات تحديد 

ووضع الجداول اليومية  

 واالسبوعية والفصلية . 

•استراتيجيات التخلص من  

 التأجيل و التكاسل. 

وبعض مديرات  
 المدارس

  األسبوع  .96
الرابع من  

 مارس 

  إدارة ندوة بعنوان 
 الوقت

ا.د/سعيد عبد   مركز التدريب 
 المعز

تهدف الى مناقشة الطالب  
والطالبات معلمى المستقبل  
واالمهات في التغيرات التي  

ادورهم كام  طرأت على 
وزوجه واخت وابنه  
وموظفه في عصر  

يستهدف غرس قيم وأفكار  
دة في االسرة المصرية  جدي

قد تساعد في تحقيق  
الرفاهية  والحفاظ على  

البيية والحماية من  
االمراض واالوبية وقد  

يؤدى الى سلبيات  
اجتماعية  وصحية و نسية  

يجب االنتباه لها والحد  
 منها 

 د.نجالء هاشم 
الد ا.هاجر خ  

اعضاء هيئة  
التدريس  
والهيئة  

المعاونة من  
الجامعة  

وطالبات الكلية  
وبعض مديرات  

 المدارس

  األسبوع  .97
الرابع من  

 مارس 

ندوة بعنوان اهداف  
التنمية المستدامة  

 وكيفية تحقيقها

د.نجالء عبد   مركز التدريب 
 القوي

 تعريف مفهوم ادارة الوقت. 
تحديد األنشطة التي  

وقتك تستحوذ علي معظم    

 ا/رفيدة رفعت 
 ا/هاجر خالد 

طالب شعبة  
  األطفال رياض 
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التعرف علي نقاط القوة  -
والضعف لديك والتي ترتبط  

 بادارة الوقت. 
مهارات تحديد األهداف  
ووضع الجداول اليومية  
 واالسبوعية والفصلية . 

استراتيجيات التخلص من  
 التأجيل و التكاسل. 

الفرقة  
 الثالثة_الرابعة
وبعض طالب  

ت أخرىكليا  

مبادرة تعلم اللغة   مارس   .98

 االنجليزية 

مجموعة من   4008

الدكاترة 

والمعيدين  

 بالقسم

تنمية مهارات اللغة  

 االنجليزية 

 طالب كليات مختلفة 
خدمة مجتمع  )

 (داخلي

طالب الكلية  
 وكليات مختلفة 

اإلسبوع    .99

األخير من  

 شهر مارس  

يحدد بعد لم  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد   قافلة    لم يحدد بعد  

100.  

 ابريل 
المشاركة في يوم   

 اليتيم
 احدى دور االيتام 

د/فاطمة بركات  

ومجموعه من  

الطالب فريق  

 خدمة المجتمع 

 مساندة الطفل اليتيم 

أ.د/ فاطمة بركات  
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
واالطفال  المجتمع 

 ومدرسات دار االيتام 

المشاركة  
االجتماعية  

 والنفسية لليتيم 
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101.  
 ابريل  

مبادرة روحانيات  
   3رمضان 

 كلية التربية  
قسم اللغة  
 العربية  

التحلى بإيمانيات وأخالقيات  
 رمضان  

 
 ا.د/ حسين سمره  

اعضاء هيئة  
التدريس وطالب  

 كليات اخرى  

102.  

 ابريل 
زيارة إلحدى  

مستشفيات الصحة  
 النفسية 

 لم يحدد بعد 

د/فاطمة  ا.
بركات  

ومجموعه من  
الطالب فريق  
 خدمة المجتمع 

  للمرضى الدعم النفسى 
 بداخل  المستشفى 

د /فاطمةبركات  
ومجموعه من  

الطالب فريق خدمة  
 المجتمع 

مجموعة من  
المرضى داخل  

 المستشفي 

103.  

االسبوع  
الثانى من  
 شهر إبريل 

المشكالت السلوكية  
 للطفل

حد القاعات الكليةا  
أ.د/ سعيد  
 عبدالمعز 

•تعريف على أسباب  
وأهم  المشكالت    وعالج

 السلوكية
الخجل   – الكذب –•) العناد 

األنانية  –  
مشكلة التشتت وعدم  

 التركيز( 

 أ/ نهي احمد 

أعضاء هيئة  
التدريس  
والهيئة  
المعاونة  
والطالب 

 وأولياء االمور 

104.  

2023إبريل   قسم المناهج  دار عماد راغب  زيارة دار األيتام  

رفع الروح المعنوية لدى  
 االطفال

ادخال الفرح والسرور على  
 قلب األطفال 

الترفيه مع االطفال واللعب 
 معهم 

تقديم حلوى وهدايه رمزيه  
 لالطفال

 طالب كلية التربية 
طالب كلية  

 التربية 

االسبوع    .105
الرابع من  
 شهر إبريل 

ندوة السبيل الى  
الدافعية للتحصيل  

 الدراسي

online 
أحالم  ا.م.د / 

 قطب 

 
تستهدف الندوة االلمام   -

بمفهوم الدافعية ودورها  
 أ/رفيدة رفعت 

طالب الكلية  
 واألمهات 
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في تحقيق مستوى عالى  
من التحصيل و كيفية  

 تنميتها 

ابريل    .106 ندوة بعنوان   
 المشكالت السلوكية 

 احد قاعات الكلية 
 

ا.د/سعيد عبد  
 المعز

تعريف على أسباب   •

وعالج وأهم   

 السلوكية المشكالت 

  – الكذب –) العناد  •

 األنانية  –الخجل 

مشكلة التشتت وعدم  
 التركيز( 

هيئة   أعضاء ا.نهي احمد 
التدريس  
والهيئة  
المعاونة  
والطالب 

 واولياء االمور 

  األسبوع  .107
الرابع من  

 ابريل 

ندوة السبيل الي  
الدافعية للتحصيل  

 الدراسي

  أحالما.م.د/  اونالين
 قطب 

االلمام  تستهدف الندوة  -
بمفهوم الدافعية ودورها  
في تحقيق مستوى عالى  
من التحصيل و كيفية  

 تنميتها 
 

طالب الكلية   
 واالمهات 

2023ابريل   .108 قسم اللغة   4008 مسابقة كتاب اعجبني  
 االلمانية 

تعزيز مهارتي القراءة  
لدي الطالب   والتلخيص

 والمعلمين 
 
 

طالب كلية التربية  
 وطالب كليات أخرى

الكليةطالب   
وطالب كليات  

 أخرى
 

اإلسبوع    .109
الرابع  من  
 شهر ابريل  

 لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد   قافلة  
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مايو    .110 ندوة بعنون العنف   
 المدرسي 

ا.د/سعيد عبد   احد قاعات الكلية 
 المعز

تعريف العنف المدرسي  
 واسبابه وانواعه 

المعلمة الطالبة  ا.اية عالء   

111.  

 مايو 
اهمية  ن توعية ع

 التشجير
 داخل الحرم الجامعى 

د/ فاطمة  ا.
بركات  

ومجموعه من  
الطالب فريق  
 خدمة المجتمع 

 التوعية باهمية التشجير 
طالب كليات أخرى  
)خدمة المجتمع  

 الداخلي( 

طالب الجامعه  
من كليات  

 مختلفة 
)خدمة مجتمع  

 داخلي(

اإلسبوع    .112
االخير من  
 شهر مايو  

 لم يحدد بعد   قافلة  
 .................
. .  

 ..................  ..................  .................. 

113.  
 يونيو 

زيارة لبعض مرضى   
مستشفى الصحة  
 النفسية بالعباسية  

 ..................  ..................  ..................  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  

114.  
 يوليو  

حضور ندوات  
 خارجية  

 لم يحدد بعد 
 .................

 . 
   لم يحدد بعد 

  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  لم يحدد بعد  أنشطة اجتماعية   يوليو    .115

116.  
 اغسطس

حضور فاعليات  
 خارجية  

     لم يحدد بعد 

117.  
 اغسطس 

حضور لقاءات  
 تليفزيونية  

 لم يحدد بعد 
 .................

 . 
 ..................  ..................  .................. 

 

 

 عميد الكلية                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                              
 

 ا.د/ اشرف بخيت                                ا.د / فاطمه بركات                                                  


