
 

 
 
 

 

 

 

 2022/2023لعام الجامعي قاعدة بيانات كلية التربية ألنشطة خدمة المجتمع ل

 

 "  خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة فى تنمية البيئة المحيطة" 

 

 
 إعداد 

 بركات سعيد  أ.د/ فاطمة  

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون  وكيل الكلية

  

https://www.facebook.com/o6u.eg/photos/a.953473804773868/953501961437719/


 

 
 
 

 

 

 أكتوبر رائدة فى مجال اعداد المعلم محلياً وعربياً .  6: أن تكون كلية التربية جامعة    رؤية الكلية

 

 من خالل برامج متطورة ، تنافسيةى كفاءة ومهارة ذ: تلتزم الكلية بتخريخ معلم متميز  رسالة الكلية

 وبيئات تعلم محفزة  وتعمل على إجراء بحوث علمية وتطبيقية وتقدم خدمات مجتمعية 

 يئية متميزة فى إطار من القيم ودعمالهويه .وب 
 

 : 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 : ** 
 وزيادة إسهامات الكلية فى تنمية البيئة . تطوير الخدمات المجتمعية المقدمة  -

 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 .  -



 

 
 
 

 

 2022/2023لعام الجامعي كلية التربية ألنشطة خدمة المجتمع لة بيانات قاعد
  

 النشاط الفعالية / /الندوة/المؤتمر م
المتحدث أو  

 المنظم 
 الهدف 

 من النشاط/ مؤشر األداء 
الجمهور  
 المكان  الساعة  التاريخ  المستهدف 

1.  
تحكيم مسابقة العروض القصيرة ضمن 
فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

 التجريبي  

ا.م.د/ محمد  
   الشافعي 

في الفترة  
الى   1من 

سبتمبر   4
2022 

 االوبرا  

2.  

تم تكليف  الدكتور محمد عبد الرحمن 
الشافعي من قبل معالي وزيرة الثقافة 
بالعمل مدير مهرجان القاهرة الدولي  

 29للمسرح التجريبي الدورة  

ا.م.د/ محمد  
   الشافعي 

في الفترة  
 – 1من 

10  
سبتمبر  
2022 

  

ا.د/ فاطمة سعيد   حضور ندوة بعنوان محو األمية الكربونية    .3
 بركات

 للتأكيد علي أهمية
المحافظة علي موارد البيئة  
واهمية التشجير ،وال بد من  

6/9/20 المجتمع 
22 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 MSA جامعة 



 

 
 
 

 

محو االمية لمن لم يشعرو  
 باهمية مخاطر المناخ  

4.  
حضور محاضرة بعنوان"  اثأر التغيرات 

 المناخية على الطفل "
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
اثأر التغيرات   التعرف علي 

 المجتمع  المناخية على الطفل  
8/9/20

22 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 اونالين 

حضور محاضرة بعنوان"  اثأر التغيرات   .5
 المناخية على المرأة "

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

اثأر التغيرات   التعرف علي 
 المناخية على المرأة 

9/9/20 المجتمع 
22 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 اونالين 

6.  
حضور محاضرة بعنوان"  تنفيذ فعاليات  

 الحوار الوطني للتغيرات المناخية"
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

اثأر التغيرات   التعرف علي 
المناخية على المرأة  

 للمحاضر 
 المجتمع 

9/9/20
22 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 اونالين 

7.  
حضور محاضرة بعنوان"  اثأر التغيرات 

 المياه "المناخية على 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
اثأر التغيرات   التعرف علي 

 المجتمع  المناخية على المياة 
10/9/2

022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 اونالين 

حضور محاضرة بعنوان"  تنفيذ فعاليات    .8
 الحوار الوطني للتغيرات المناخية"

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

اثأر التغيرات   التعرف علي 
المناخية على الزراعة  

 للمحاضر 
11/9/2 المجتمع 

022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 اونالين 



 

 
 
 

 

9.  
برنامج مع البندراي ساعة كاملة مباشر،   

 علي قناة الصحة والجمال 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
الحديث عن المسنين  

 المجتمع  ومؤتمر المناخ 
12/9/2

022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

برنامج مع  
 البنداري 

 كتابة لمقالة " بكرة احلي" عن بعد الستين   .10
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

مراحل النمو   للتحدث عن 
األساسية التي بصاحبة 

الكثير من التغيرات  
الفسيولوجية والبيولوجية  

 .واالجتماعية والنفسية

 المجتمع 
14/9/2

022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 جريدة بكرة احلي 

 تسليم بطاقات لمواطني العشوائيات   .11
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

للعمل على تأدية الخدمة  
بطاقات  كاملة الستخراج 

الرقم القومى لمدينة الخيالة  
 بطاقة . ٢٠٠لعدد 

 المجتمع 
15/9/2

022 
التاسعة  

 صباًحا 

  –منطقة الخيالة 
  –البساتين 
 القاهرة 

12.  
تنفيذ فعاليات الحوار الوطني للتغيرات 

 المناخية 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

للتعرف علي  دور المدن  
المستدامة في مواجهة آثار  

 المناخية التغيرات 
 المجتمع 

15/9/2
022 

التاسعة  
 اونالين  صباًحا 



 

 
 
 

 

13.  
حضور ندوة ومعرض في دار األوبرا 

المصرية بحضور معالي وزيرة التضامن  
 االجتماعي د. نيفين كباج 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

دور للتعرف علي  
الجمعيات االهلية في  

االكتشاف المبكر وتهيئه  
االسر واالعداد للدمج  

 والنجاح 

 المجتمع 
17/9/2

022 
الخامسة  

 مساءاً 

صالح   قاعة 
طاهر بدار  

 االوبر المصرية 

14.  
حضور ندوة  بالتعاون مع وزارة البيئة  
لتنفيذ فعاليات الحوار الوطني للتغيرات 

 المناخية 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

للتعرف علي  اثار التغيرات  
المناخية و التكيف معها  

الدلتا  قطاع محافظات 
 والمحافظات الساحلية 

17/9/2 المجتمع 
022 

الخامسة  
 مساءاً 

 اونالين 

 المرأة  ألمانةاالجتماع األول   .15
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
لمناقشة أعمال الفترة  
 المجتمع  السابقة إلماتة المرأة 

17/9/2
022 

9-2  
 ظهراً 

قسم مدينة  
 3قسم  -نصر

16.  
حضور ندوة بالتعاون مع وزارة البيئة 
لتنفيذ فعاليات الحوار الوطني للتغيرات 

 المناخية 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

لمناقشة دور العمارة البيئية   
في مواجهة اثار التغيرات 
 المناخية و التكيف معها 

 المجتمع 
18/9/2

 اونالين  مساءاً  5 022



 

 
 
 

 

17.  

المشاركة في افتتاح الموسم الثقافي  
وإلقاء  للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة 

كلمة عن العالقات الثقافية بين مصر  
 وروسيا

ا.م.د/ محمد  
 الشافعي 

  19/9/2
022 

المركز الثقافي   مساءا  6
 الروسي 

18.  
حضور ندوة بالتعاون مع وزارة البيئة 
لتنفيذ فعاليات الحوار الوطني للتغيرات 

 المناخية 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

لمناقشة دور الزراعة  
االحيومائية )الساندبونيك(  
في مواجهة أثار التغيرات 
المناخية و التكيف معها  
قطاع محافظات الدلتا  
 والمحافظات الساحلية 

 المجتمع 
20 -
24/9/2

022 
 اونالين  مساءاً  5

أكتوبر    6احتفال كلية التربية جامعة    .19
 باليوم العالمي بلغة اإلشارة 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

االمور الخاصة  لمناقشة 
26/9/2 المجتمع  لذوي االحتياجات الخاصة 

022 
العاشرة  
 صباًحا 

قاعة المؤتمرات  
 بكلية الصيدلة 

 عضوه بجمعية عين البيئة    .20
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

رفع الوعي بقضايا البيئة و  
تغير المناخ و أهداف 

التنمية المستدامة من خالل  
 إستراتيجية متكاملة 

 المجتمع 
26/9/2

022 
العاشرة  
 صباًحا 

وزارة الشئون 
 االجتماعية 



 

 
 
 

 

 كتابة لمقالة " بكرة احلي" عن المسنين   .21
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

للتعرف علي التغيرات  
الفسيولوجيه والبيولوجيه  

 واالجتماعية والنفسيه 
 المجتمع 

28/9/2
022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 جريدة بكرة احلي 

22.  
 الخامس المنتدى الدولي 

 تعزيز قدرات المجتمع تجاه تغيرات المناخ 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

التخفيف من أثار التغير  
المناخي ومنع أثارة السلبية  

 .حق من حقوق اإلنسان
 

 المجتمع 
2/10/2

022 
التاسعة  

 صباحا  

مركز األزهر 
للمؤتمرات مدينة  

 نصر 

23.  
 حفل استقبال الطالب الجدد 

 
قسم المناهج  

 التدريس وطرق 

الترحيب بالطالب الجدد  
وتعريفهم علي طبيعة   

المواد الدراسية الخاصة  
 بالقسم 

 الطالب الجدد 
2/10/2

022 
العاشرة  
 صباحا  

4008 

 تعزيز قدرات المجتمع تجاه تغيرات المناخ   .24
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
لمناقشة تعزيز قدرات  

 المجتمع  المجتمع تجاه تغيرات المناخ 
2/10/2

022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

مركز األزهر 
للمؤتمرات مدينة  

 نصر 

25.  
توعية ألحياء ذكري انتصارات أكتوبر  

 المجيدة 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 إحياء ذكري أكتوبر المجيدة  بركات
طالب وطالبات  
 المرحلة الثانوية 

4/10/2
022 

التاسعة  
 صباحا  

مدرسة عباس  
 العقاد 



 

 
 
 

 

المناهج  قسم  أنتصارات حرب أكتوبر   .26
 وطرق التدريس 

إحياء ذكري أكتوبر المجيدة 
وكذلك التوعية باإلنجازات  
الملموسة من تحطيم خط  

 بارليف وعبور قناة السويس  

طالب وطالبات  
 التدريب الميداني 

9،11،1
2/10/2

022 

التاسعة  
 صباحا  

لبعض المدارس 
المختلفة بمدينة 

 اكتوبر 6

 توعية بذكرى المولد النبوي الشريف   .27
 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

إحياء ذكري المولد النبوي  
 الشريف  

 

طالب كلية الطب  
 الفرقة السادسة 

12/10/
2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 أكتوبر  6جامعة 

 ورشة عمل بعنوان" النشر الدولي"  .28
قسم اللغة  

العربيةوالدراسات 
 اإلسالمية 

خطوات وضوابط إعداد  
البحث العلمي وفقا لشروط  

ومتطلبات النشر الدولي في 
المجالت المفهرسة في  

 web ofقاعدة بيانات 
science &scopus . 

كيف يمكنك تحديد المجلة 
المناسبة لموضوع البحث،  

ومعرفة معامل التأثير  
 الخاص بها.

الباحثين من  
أعضاء هيئة 
 التدريس وغيرهم 

15/10/
2022 

منة  الثا
 مساء 

 أونالين 



 

 
 
 

 

29.  
توعيةالحفاظ على البيئة لمواجهه خطر  

 التغيرات المناخية 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

توعيه التالميذ للحفاظ على 
البيئةو حمايتها و 

التنميةالمستدامة لمواردها  
 بدل من اهدارها 

تلميذ  15
وتلميذة من  

الصف الخامس  
و السادس  

 االبتدائي 

20/10/
2022 

التاسعة  
 صباحا  

مدرسه عباس  
العقاد التجريبية 

لغات بمدينه  
 نصر 

30.  
المساهمة في تزين سور مدرسة عباس  

 العقاد التجريبية لغات 

 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

اخراج صورة فنية حضارية  
معبرة وتم تشجيعهم 

ومساندتهم وتبادل اآلراء  
لحثهم على التفاعلية على  
امل بلقاء اخر قريب للبدء  

 السور في تزين 

الطلبة والطالبات 
من كلية التربية  

 الفنية 

22/10/
2022 

العاشرة   
 جامعة حلوان  صباحا  

 )خفض العدوان عند االطفال(   .31
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

توفير عالقات بيئية ملية  
بالود والتسامح والمساواة  

 والتعاون  
 وكذلك اشباع حاجات الطفل 

 

تالميذ الصف  
 الرابع االبتدائي 

23/10/
2022 

العاشرة   
 صباحا  

مديحه قنصوه 
لضعاف السمع 

 بمدينه نصر 



 

 
 
 

 

 )احياء اليوم العالمي للصحةالنفسية(  .32
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

التأكيد علي خدمه المجتمع  
الداخلي بالموضوعات  

 العالمية. 

( طالب  15)
وطالبة من 

الفرقة األولي 
كليه لغات  

 وترجمه 

24/10/
2022 

العاشرة   
 صباحا  

أمام المبني 
االداري بجامعه  

 اكتوبر  6

د/على ابو سنه   )الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية(   .33
 رئيس جهاز البيئة 

شرح اسباب تغير المناخ  
وارتفاع درجات الحرارة في  

العالم والذى ارجعه الي  
التطور الصناعي الذي  

 شهده العام 

سيدات المجتمع  
وعضوات  
 المجلس 

24/10/
2022 

السابعة  
 مساءا  

المجلس القومي  
للمرأة فرع  

 القاهرة 

مشاركة كلية التربية في القافلة التنموية   .34
 للجامعة 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

توعية المواطنين بأهمية 
تعلم القراءة والكتابة واهمية  
محو اميتهم وحصولهم على  
شهادة محو االمية، وتفعيل  

وتنمية  دور خدمة المجتمع 
 البيئة بكلية التربية 

المواطنين بكلية  
 التربية 

26/10،
2022 

العاشرة   
 صباحا  

دار المناسبات  
بمنطقة الحي  

السادس مدينة  
 أكتوبر  6

 



 

 
 
 

 

35.  
 ندوة بعنوان التدخين واالدمان  

 
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات

إلقاء الضوء على مخاطر  
ادمان التدخين حيث يعد  

والمخدرات  ادمان التدخين 
احد القضايا المهمه 

والتحديات الصعبة التي  
تواجه االنسان منذ بداية  
 القرن الحادي والعشرين. 

طالب كلية 
 االعالم 

27/10/
2022 

العاشرة   
 صباحا  

بكلية االعالم  
 وفنون االتصال  

 6بجامعة  
 أكتوبر 

إعطاء محاضرة بعنوان  " مستقبل مسرح    .36
 الطفل"  

ا.م.د/ محمد  
 الشافعي 

قسم رياض  
 - االطفال 

27  
اكتوبر 
2022 

العاشرة   
 صباحا  

كلية التربية 
 أكتوبر  6ج.

 د/ دعاء دسوقي  األمن الفكري واثره على المجتمع   .37
التوعية بأهمية األمن  
 الفكري في المجتمع  

طالب الدراسات  
العليا ) الدبلوم 

 العام( 

30/10/
2022 

التاسعة  
 صباحا  

(  6315قاعة )
بالمبنى االداري 

 الدور الثالث 

38.  

حضور المؤتمر العلمي الدولي " تدخالت  
نحو   –علم نفس األورام في العالم العربي 

السرطان و  تحسين نوعية الحياة لمرضى 
 عائالتهم"

 ا.د/ فاطمة بركات 
 معنى الحياة لدى مرضى 

السرطان من الجنسين   
مرتفعي ومنخفضي المناعة  

TCCW 
  BRCلمؤسسة /

العلمية والكليات  /
والجامعات 

30/10/
2022 

التاسعة  
  صباحا  



 

 
 
 

 

النفسية في البيئة  
 المصرية". 

والمؤسسات 
 المشاركة 

39.  

مؤتمر جامعة سنجور الفرنسية في مكتبة  
 اإلسكندرية  

 بعنوان البيئة الخضراء
 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

التوعية بأهمية تأثير البيئة  
الخضراء على المناخ فوجود 
األشجار في منطقة يجعلها  

أكثر اعتداال في درجة  
 الحرارة 

 المجتمع 
30 -

31/10/
2022 

العاشرة   
 صباحا  

Online 
teams 

40.  

 ندوه بعنوان 
- التحديات النصر –)حرب اكتوبر 

 المستقبل( 
 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

 الطالب بالجامعة  احياء المناسبات الوطنية 
31/10/

2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

قاعة كبار الزوار  
في كلية فنون 

 تطبيقية 

41.  
 دار عماد راغب لإليتام  

 د/ نجالء هاشم  
لتنمية الحس بالمشاركة 

الوجدانية والشعور باآلخر  
 في نفوس الطالبات 

 األطفال األيتام 
31/10/

2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

  الحي الخامس 
السادس من  

 اكتوبر 

42.  
 زيارة" دار الياسمين"

 
د/ سارة عصام  

 الدين 

إدخال البهجة والسرور  
وتوزيع بطاطين لصالح 

 المسنات  

السيدات  
 المسنات 

31/10/
2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

دار الياسمين  
الكائن في الحي  
السابع بمدينة  



 

 
 
 

 

السادس من  
 اكتوبر 

حضور مؤتمر جامعة الجاللة للطاقة   .43
 المتجددة واالنظمة المستدامة 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

بالطاقة المتجددة   التعريف
 المجتمع  واالنظمة المستدامة  

1/11/2
022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 جامعة الجاللة 

44.  
ورشــة عمـل حول روايــة األديبـــة  

النمسـاوية " باربارا فريشموت" بعنوان  
 "إنس مصر"  

قسم اللغة  
استضاف  األلمانية 

وفد من جامعة  
 النمسا  

والتي عالجت فيها  
انطباعاتها عن زياراتها  

المتكررة لمصر وتعاملها مع 
 المصرين 

طالب من   10
الفرقة األولى 
كلية لغات  

 وترجمه 

2/11/2
 بكلية التربية   -   022

ا.د/ فاطمة سعيد   مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية   .45
 بركات

لوعي الطالب الجامعين  
لدور األمن الفكري في الحد 

من مخاطر االرهاب  
 اإللكتروني 

 المجتمع 
2 -

3/11/2
022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

مقر مركز الشيخ  
صالح كامل  
لالقتصاد  
 االسالمي 

46.  
ورشة عمل عن" القراءة والهوية العربية 

 لدى طالب الجامعات"
قسم اللغة العربية 

 والدراسات  
للتحدث عن التنمية البشرية  

 المجتمع  والتنمية المستدامة للمرأة 
8/11/2

022 
الثامنة  
 أونالين  مساءاً 



 

 
 
 

 

47.  
ورشة عمل عن " "توعية عن مهارات  

 المذاكرة للطالب"
 

قسم اللغة  
 اإلنجليزية 

للتوعية بمهارات المذاكرة  
وكيفية تحديد األولويات 

 وتنظيم المواد الدراسية 
 المجتمع 

9/11/2
022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

مدرسة العال  
 الرسمية 

  Cop 27حضور المناخ   .48
ا.د/ فاطمة سعيد  

 بركات
للتوعية بأهمية المناخ  

 والتغيير المناخي 
 المجتمع 

10 -
11/11/

2022 

طوال   
 اليوم  

 شرم الشيخ

49.  

 حضور لقاء بعنوان 
)المجتمع السكندري يتحد من أجل   

 األخضر( 
 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

للتحدث عن دور مواجهة 
التحديات المناخية ودور  
 األفراد للحفاظ علي البيئة 

 المجتمع 
13/11/

2022 
السادسة  

 االسكندرية  مساءا 

 الشعر تحكيم مسابقة   .50
قسم اللغة العربية 

 والدراسات  
للتحدث عن المالحظات  

 المجتمع  الفنية في القصائد 
13/11/

2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

أكتوبر   6جامعة 
 4207قاعة 

51.  
ورشة عمل" مهارات التواصل الفعال 

 وتحدياته"
قسم اللغة العربية 

 والدراسات  
للتحدث عن اهمية التواصل  

 المجتمع  بالنسبة للمعلم 
15/11/

2022 
الثامنة  
 أونالين  مساءاً 



 

 
 
 

 

52.  

 عمل توعية بعنوان 
"تنمية المهارات االجتماعية لألطفال  

 ضعاف  السمع "
 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

لتنمية مهارات الطالب من  
 الناحية االجتماعية 

/17/11 المجتمع 
2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

مدرسة مديحة  
 قنصوة 

ا.د/ فاطمة سعيد   الحياة لدى المسنين."مقالة عن "جودة   .53
 بركات

للتحدث عن العالقات  
االجتماعية واالنشطة  

 الترفيهية 
/19/11 المجتمع 

2022 

الحادية  
عشرة  
 صباحا  

 جريدة بكرة احلي 

زيارة لمركز زايد الطبي و متحف القوات   .54
 الجوية 

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

للتعرف علي وحدة صعوبات  
تعديل  التعلم و وحدة 
 السلوك 

/21/11 المجتمع 
2022 

العاشرة  
 صباحاً 

 الشيخ زايد 

55.  
توعية عن " خطورة نشر االشاعات على  

 المجتمع"
د/ اسماء شرف 
 الدين محمد  

توعية الطالب بخطورة نشر  
االشاعات واثارها السلبية  

 على المجتمع 

( طالب  30)  
من كلية التربية  
الفرقة الثانية    
وكلية االقتصاد  

 واالدارة  

23/11/
 م 2022

العاشرة  
 صباحاً 

بكلية التربية 
 اكتوبر  6جامعة 



 

 
 
 

 

56.  
توعية عن " اهمية المشاركة في انشطة  

 خدمة المجتمع"
د/ اسماء شرف 
 الدين محمد  

توعية الطالب عن   "اهمية  
المشاركة في انشطة خدمة  

 المجتمع"

( طالب  30)  
من كلية التربية  
الفرقة الثانية    
وكلية االقتصاد  

 واالدارة  

24/11/
 م 2022

العاشرة  
 صباحاً 

بكلية التربية 
 اكتوبر  6جامعة 

دور الذكاء االصطناعي في ″ندوه بعنوان   .57
 ″ تمكن المرأه اقتصاديا

ا.د/ فاطمة سعيد  
 بركات

  
24 -
11 -

2022 

السادسه  
 مساءا 

 البنات بكليه 
عين شمس  

بتنظيم المجلس  
 القومي للمرأة

 

58.  

حضورالملتقى العلمي الطبي الدولي 
الموسوم بـ: "تدخالت علم النفس الطبي  

لألطفال وعلم نفس وتطبيقاتهم حول  
 األطفال مرضى األورام "

 

  بركات .د/فاطمةا

  BRCمؤسسة 
العلمية والكليات  

والجامعات 
والمؤسسات 

 المشاركة 

26  
وفمبر  ن

2022 
 اون الين  



 

 
 
 

 

 بركات .د/فاطمةا التشجير  مؤتمر حضور   .59

أكتوبر   6شاركت جامعة 
بالتعاون مع مؤسسة  

نجملها للتنمية المستدامة  
من أجل الحد من مخاطر  

التغير المناخي واالحتباس  
الحراري،في إطالق مبادرة 

لمجابهة التغيرات مجتمعية 
المناخية،وذلك خالل ندوة  

 بالجامعة حضرها،، 

  6شاركت جامعة 
أكتوبر بالتعاون  

مع مؤسسة  
نجملها للتنمية  

 المستدامة 

٢٧  
وفمبر  ن

٢٠٢٢ 
 أكتوبر  6جامعة  

 مبادرة ازرع شجرة   .60
 

قسم اللغة  
 االنجليزية 

وقد قدم قسم  اللغة  
االنجليزية هذه المبادرة في  

الجامعة على  إطار حرص  
ان تكون جامعة خضراء  
وكذلك لتنفيذ خطة الدولة 

لمبادرة أتحضر لألخضر،وقد 
حرص القسم على تقديم  
هذه المبادرة لكى تتماشى  

 أكتوبر  6جامعة 
28/11/

2022 
 

 أكتوبر  6جامعة  



 

 
 
 

 

مع خطة الكلية وخطة  
 الجامعة وخطة الدولة. 

 ا.د/فاطمة بركات  ورشة عمل بعنوان " إدارة ضغوط العمل"  .61

للتعرف على مفهوم  
 الضغوط . 

و هي مجموعة من التغيرات  
التي تحدث للفرد في ردود  

أفعاله أثناء مواجهته  
لمواقف محبطة و تشكل له 

تهديد ، ثم التعرف على  
مراحل الضغوط ثم مصادر  

 الضغوط العمل . 

أعضاء هيئة 
التدريس 
بالكليات  

المختلفة منها)  
تكنولوجيا  كلية 

العلوم الصحية  
كلية   –التطبيقية 

 –عالج طبيعي 
كلية طب أسنان  

كلية طب   –
 بشري (

28  
20نوفمبر 
22 

 

مركز التدريب و 
اإلرشاد و التعليم 
المستتر بالدور 
الثالث بالمبني  
اإلداري التابع  

 لكلية التربية 

أ.د/ سعيد عبد   ندوة بعنوان "مهارات التواصل الفعال"   .62
 المعز على 

التعرف على المفاهيم   •
األساسية لعملية  

 التواصل الفعال  

طالبات شعبة  
رياض األطفال )  
الفرقة الثالثة( و  

28 -
11 -

2022 
 308مدرج 



 

 
 
 

 

اإللمام بأهم عناصر  •
عملية االتصال الفعال  

 ومهاراته واهميته  
تحسين مهارتي  •

 اإلصغاء والكالم 
اكتساب مهارة األلفة   •

والتأثير في األخر  
 والمتعلمين 

االتصال مع األخر   •
 بكفاءة  و فاعلية .

تحديد أنسب آليات   •
التواصل المالئمة  

 ألنماط تعلم المتعلمين  

طالب كلية 
 اإلعالم . 

63.  

مشاركة كلية التربية في القاقلة التنموية 
 للجامعة 

األسرة بكفر محفوظ مركز بوحدة صحة 
 طامية محافظة الفيوم 

 ا.د/ فاطمة بركات 

بهدف توعية المواطنين  
بأهمية تعلم القراءة والكتابة  

وأهمية محو أميتهم  
وحصولهم على شهادة محو  

 المجتمع 
29  /
11  /

2022 
 

بوحدة صحة  
األسرة بكفر  
محفوظ مركز  



 

 
 
 

 

األمية، وتفعيل دور خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة 

طامية محافظة  
 الفيوم 

64.  
 حضور ندوة 

)المشاركة السياسية وأساليب  
 مناهضة العنف ضد المرأة(

 ا .د/فاطمة بركات 

يعرف العنف ضد المرأة 
الصادر عن الجمعية العامة  

  1993لألمم المتحدة عام  
على انه رد اي فعل عنيف  

تدفع إليه عصبية النوع 
ويترتب عنه أذى او معاناة  

الناحية  للمرأة سواء من 
 الجسمانية أو النفسية 

 
30  

نوفمبر  
2022 

  

 ا .د/فاطمة بركات  "TOTدورة اعداد معلمي الكبار "   .65

لعددمن أعضاء هيئة 
تدريس و االداريين بكلية 

التربية لكي يكونو بعد ذلك  
هم النواة للتوسع في  
 مشروع محو االمية. 

 كلية التربية 

1-6 -
8-13 /

2ديسمبر/
022 

 

التدريب و مركز 
اإلرشاد و التعليم 
المستتر بالدور 
الثالث بالمبني  
اإلداري التابع  

 لكلية التربية 



 

 
 
 

 

66.  
 مبادرة تعلم اللغة االنجليزية بعنوان: 

“The Most Effective People in 
the World” 

قسم اللغة  
 االنجليزية 

مبادرة تعلم اللغة االنجليزية  
و التى تسمح للطالب   

واعضاءهئية التدريس من 
داخل و خارج الكلية  

 بممارسة اللغة االنجليزية 

طالب كليه 
التربية واإلقتصاد  

 وإلدارة 

1/12/2
 ( 4008قاعه )  022

ورشه عمل بعنوان  )الحوار و مهارات    .67
 التفاوض( 

 د/ صابر فاروق 

والمقصود  بالتفاوض  اداره   
العالقه بين االطراف بشكل 

العشوائيه  منظم بعيد عن 
التي تؤدي للفشل وتوعيه  
االطراف بان العالقه بينهم  
ليست صراعيه بل تراحميه  

فالتفاوض اداه لضبط ميزان  
 الحقوق والواجبات.

 

( طالب  20)
وطالبه من كليه  
االعالم  الفرقه  
االولى وطالب  
من جامعه عين  
شمس ,جامعه  
طنطا, جامعه 

دمنهور, 
اسيوط، ,االزهر  
، وبور سعيد ،  

ر الشيخ،  كف
وفنون تطبيقيه  

2022/١
٢/٢ 

التاسعة  
 مساءً 

 أون الين 



 

 
 
 

 

حلوان ، اداب  
عين شمس ،  
المنصوره,الزقاز 

 يق.

68.  

 حضور 
المؤتمر القومى األول للتعليم والشركه   "

المجتمعية ومؤسسات إعداد المعلم 
 وتأهيله فىالجمهوريهالجديده ". 

 

 ا.د/ فاطمه بركات 

تشجيع  على  الدوله  تحرص 
المؤتمرات التى تعكس رؤيه 
مجتمعية  وشراكه  مستقبليه 
الذى  المؤتمر  هذا  ومنها 
يتميز بفكر جدبد وابحاث من 

 .التعليميهواقع العمليه 

 
  ديسمبر ٣

٢٠٢٢  
نادى حرس 

الحدود، الزمالك، 
 القاهرة 

69.  

قيام بعمل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي  
للمعاق بمدرسة التربية الفكرية بمدينة  

 السادس من اكتوبر 
 

 د. سارة عصام 

الطفل المعاق هو طفل 
يحتاج الى المساندة والدعم  

من اعضاء المجتمع من  
االغاني خالل 

واالستعراضات لفريق  
الكورال التابع لدكتورة سارة 

عصام وتم توزيع الهدايا 

 
4/12/2

022 
 

بمدرسة التربية  
 الفكرية 

بمدينة السادس   
 من اكتوبر 

 



 

 
 
 

 

عليهم وادخال البهجة  
والسرور في نفوس  

 االطفال. 

70.  
حضور ورشة عمل بعنوان " النشر  

 " الدولى
 كلية االعالم 

لتفعيل التعاون بين كليات  
الجامعهالمختلفه وفى إطار  

 خدمة المجتمع الداخلي.  
 

٤ 
2ديسمبر 
022 

 
   ١١٢٨بمدرج 

الدورالثانى بكلية  
 االعالم 

71.  
عمل حفلة لألطفال ذوى اإلعاقة  
السمعية بمدرسة التربية السمعية  

 اكتوبر  6بمدينة  –بالحى العاشر 
 أ/ فاطمه خالد 

رفع معنوياتهم عبر 
مجموعة من األنشطة  

والفقرات واأللعاب،  
والمساهمة في إخراج هؤالء  

الطالب من همومهم إلى  
فضاء أرحب من المرح  

والتواصل وكان لمشاركتهم 
المكثفة في الحفل داللة  

واضحة على تعلقهم الكبير  
بمثل هذه المناسبات 

 والحفالت . 

األطفال ذوي  
االحتياجات  
 الخاصة   

4/12/2
022  

بمدرسة التربية  
السمعية بالحى  

بمدينة   –العاشر 
 اكتوبر  6



 

 
 
 

 

72.  

 
 عمل توعية بعنوان 

 )ال للتنمر( 
 
 

 د/ اسمهان حمدى 

مساعدتهم على التوعية  
باثار التنمر على المجتمع 
والتخلى عن عادة التنمر  
ونشر التصالح والتسامح  

 بين الطالبات . 

  14لعدد )
طالبة( للصف 
 الثاني الثانوي 

5/12/2
022 
 

 

بمدرسة الشهيد  
محمد مجمود  
)العال سابقا(  

بمدينة السادس  
 من اكتوبر 

توعية  بعنوان " أخالقيات الطالب الجامعى    .73
 " 

أ.د/ والء محمد  
 صالح 

حوارًا مع الطالب حول ما  
الذى يجب أن تكون عليه  
أخالقيات الطالب الجامعى 

داخل وخارج الحرم  
الجامعى, من مواصفات 
اللبس ، وطريقة التعامل  

 والمزاح بين الزمالء 

لطالب كلية 
 الطب 

 الفرقة الثالثة 
 

6/12  /
 م 2022

التاسعة  
 صباحا 

بمبنى تربية 
الدور الثاني  

 ( 4210مدرج )

74.  
 زيارة حضانة جمعية "الجسد الواحد "  

 

قسم رياض 
األطفال ، والتربية 

الخاصة، وعلم  
النفس أعضاء  

وقضاء يوم مع أطفال  
الحضانة والمعلمات في  

تقديم مجموعة من األنشطة 
 المتنوعة 

قسم رياض 
األطفال ،  

والتربية الخاصة،  
لنفس  وعلم ا

6/12/2
022  

حضانة جمعية  
 "الجسد الواحد "



 

 
 
 

 

كورال " صانعة 
 البهجة "

أعضاء كورال "  
 "صانعة البهجة 

75.  
حضور فعاليات الجلسة العلمية الثانية  

 للدورة التكوينية الدولية االلكترونية 
 

ا.د / فاطمة 
 بركات

 

رئاسة مؤسسة  
BRC    العلمية

وعمادة كلية   /
االداب جامعة  

كركوك العراق / 
والمركز التكويني  

والتدريبي  
TCCW   القسم

النفسي والصحي  
 BRCمؤسسة 

العلمية /  
والكليات  

والمؤسسات 
 المشاركة 

6/12/2
022 

 اون الين  



 

 
 
 

 

76.  
قامت باالحتفال باليوم  

العالمىلالعاقةبمدرسة التربيه السمعية 
 اكتوبر   ٦بمدينة  

 د. ياسمين مطر 

وضعت االمم المتحدة اهدافا 
)ذوي  الهمم  لذوي  خاصة 

 االحتياجات الخاصة وهي : 
ضرورة مشاركة المعاقين  

في مجتمعهم مشاركة فعالة  
وكاملة غير منقوصة وايضا  

في الخطط و البرامج  
التنموية, ويأتي ذلك من  

خالل برنامج العمل العالمي  
الذي يجب ان تطبقة وزارة  

 الصحة, والمتعلق بالمعاق . 

ذوي االحتياجات  
 الخاصة 

٧ 
2ديسمبر 
022 

 
بمدرسة التربيه  
السمعية بمدينة  

 اكتوبر  ٦

77.  
 حضور 

 مؤتمر دولى بالجزائر .
 

   ا.د/ فاطمه بركات 
ديسمبر   ٧

 اون الين   2022

حضور احتفالية كلية عالج طبيعي بذوي    .78
 الهمم 

  كلية عالج طبيعي 
عدد كبير من 
اولياء االمور 
واالطفال ذوي  

ديسمبر   ٨
2022 

بكلية العالج   
 الطبيعي 



 

 
 
 

 

االعاقة وسعاده  
وكلية كلية عالج  

 طبيعي 

79.  
 الندوة بعنوان :

Publications and Visibility for 
Researchers 

ا.م.د غادة  
باالشتارك االخضر 
 اللغات  مع كلية

 

ندوة لدعم  
مدرسات اللغة  
االنجليزية فى  

الجامعة  
االمريكية  
 )نايلتيسول(

10  
ديسمبر  
2022 

 
الجامعة  
 االمريكية 

80.  
حضور ندوة بعنوان " السيدا بين التثقيف  

 الصحى والوصم االجتماعى "  
 

  ا.د/ فاطمه بركات 

تؤيد رئاسة 
  BRCمؤسسة 

العلمية /كلية 
االداب جامعة  
كركوك العراق 

القسم النفسي  /
والصحي  

 BRCمؤسسة 

10  
ديسمبر  
2022 

 اون الين  



 

 
 
 

 

العلمية /  
والكليات  

والمؤسسات 
المشاركة  

الراعيين للندوة 
العلمية الطبية  

الدولية  
 الموسومة 

81.  
اإلعالم   و  الفن  "دور  بعنوان  ندوة  حضور 

 في  الحد من العنف ضد المرأة "
 

ا.د / فاطمة 
 بركات

تقديم  بعض الفقرات الفنية 
و معرض مشغوالت و 

اعمال فنيه تم االبراز من  
 خالل نبذ العنف ضد المرأة. 

  ٢٥٠شارك في الندوه عدد  
فرد اغلبهم سيدات و اولياء 
امور و مدرسات و عامالت 
في التربية و التعليم و كذلك 

 اعضاء فرع القاهره . 

تثقيفية توعوية  
بالتعاون مع  

مديرية التربية  
 والتعليم بالقاهرة 

10  
ديسمبر  
2022 

 

بمجمع الملك  
فهد النموذجي  
التابع إلدارة  
غرب مدينة  
 نصر التعليمية 



 

 
 
 

 

82.  

 عمل توعيه 
 بعنوان )الصبر(

 بمدرسه مديحه قنصوه 
 بمناسبه اليوم العالمي لإلعاقة 

 

 أ.د/فاطمه بركات 

االنشطة التي قمنا بها عدد  
الحياتية ، من القصص 

والحل والتركيب، واألنشطة 
المتعددة وكانت القصة عن  

الصبر وقوة التحمل وان 
اإلعاقة ليست عائق أمامنا  
وبالصبر نستطيع تحقيق ما  

 نريد. 

(طالبات  ٣وعدد )
من الفرقة الرابعة  

 بقسم علم نفس 

11  
ديسمبر  
2022 

 
بمدرسه مديحه  

 قنصوه 
 

83.  
من   تقدير  شهادة  علي  مدرسة الحصول 

 التربية السمعية 
 

 د/ سارة عصام 
نظرا لمشاركتها في احتفالية  

  ذوي الهمم األيتام 
12  

ديسمبر  
2022 

 
مدرسة التربية  

 السمعية 

84.  
 توعية بعنوان )الخلق الحسن( 

 
 

 د/ رانيا الصاوي 
 

حيث  الحسن  الخلق  اهميه 
يعتبر حسن الخلق من اعظم 
اعلي  من  و  االيمان  روابط 
النبي  قال  اذ  العباده  درجات 
 محمد صلي هللا عليه وسلم  

بتوعيه لعدد 
لب من ( طا12)

طالب الصف 
الثاني الثانوي  

بمدرسة الرضوي 
الحديثة بمدينة  

12  
ديسمبر  
2022 

 
بمدرسة الرضوي 

 الحديثة 



 

 
 
 

 

اكمل  من  او  اكمل  )ان 
احسنهم  ايمانا  المؤمنين 

 خلقا( 
لنيل  الخلق  حسن  يؤدي 
و   )ص(  محمد  النبي  محبه 

 رضا هللا سبحانه وتعالي. 

أكتوبر و عدد   6
( من 2)

المدرسات  
 بالمدرسة 

85.  
تنظيم احتفالية بمناسبة يوم الطفل ذوي  

 د/ سارة عصام  الهمم 

احتفالية بيوم الطفل ذوي  
الهمم بمدرسة التربية  

أكتوبر   6بمدينة السمعية 
وذلك إلدخال البهجه  

 والسرور عليهم 

د/ احمد 
مصطفي  

المدرس بقسم  
مناهج وطرق  

 تدريس  
  -ا/ نهاد فضل 

ا/ ياسمين السيد  
ا/ سلمي   -

احمد المعيدين  
بقسم اللغه  
 اإلنجليزية  

12  
ديسمبر  
2022 

 
التربية  مدرسة 

 السمعية 
 



 

 
 
 

 

 –ا/ سلمي احمد 
السيد   داليا 
بقسم   المعيدين 

 رياض األطفال. 

86.  

حضور المؤتمر الدولي االول  لكلية  
 اكتوبر  6التمريض جامعة 

بعنوان )  التنمية المستدامة التعليم  
 التمريض وجودة الرعاية الصحية ( 

 

   ا.د/ فاطمة بركات 

 من 
14:13 
ديسمبر  
2022 

كلية التمريض  
 اكتوبر  6جامعة 

87.  
حضور حملة كلية تكنولوجيا العلوم 
  ا.د/ فاطمة بركات  الصحية  لتحليل السكر العشوائي 

استقبلنا حملة  
كلية تكنولوجيا  
العلوم الصحية  

التي قامت بعمل  
تحليل سكر  

عشوائي  
 للعاملين بالكلية 

13  
ديسمبر  
2022 

من 
الساعة  

11  
صباحا  

إلى 
  2الساعة 
 مساء 

بالدور الثاني  
 التربية كلية 



 

 
 
 

 

88.  
زياره الي المتحف القومي للحضاره  

 المصريه 

قسم المناهج  
ممثال في د/مي 
السعيد ونورهان 
حسين وفاطمه  

 الزهراء امين 

بالمتحف  مرشد  قام  حيث 
بنقل جميع المعلومات الهامه 
بعصر ما قبل االسروالحضاره 

 المصرية 
 

(  51بحضور ) 
طالب من كلية  
االعالم و  كلية  

التربيه من  
الشعب المختلفه  

و كلية لغات  
وترجمه   

باالضافه الي 
طالب من  

الخرجين لتفعيل  
انشطة لجنة 
 متابعة الخرجين 

13  
ديسمبر  
2022 

 
المتحف القومي 

للحضاره  
 المصريه 

ألقاء ندوة بعنان )الصحه النفسيه   .89
 والسالمه النفسيه للطالب ( 

أ.د / صفاء 
 عفيفي 

 

فقد تمت الدعوة  
اللقاء الندوة من  

نسمه سالم  /د 
المدرسى بكلية  

 االعالم 

14  
ديسمبر  
2022 

 بكلية االعالم  



 

 
 
 

 

توعيه بعنوان )التغيرات المناخية و اثرها   .90
 على نمو وازدهار الطفل( 

د.نجالء عبد 
 القوى 

موضوع التغيرات المناخية  
من الموضوعات الهامة  

على الساحه المحلية 
واالقليمية والدولية وخاصه  

شرم الشيخ ,  COP27بعد 
فان تغير المناخ هو كل 

تغير طويل االجل في  
تحوالت درجة الحراره وانماط 

الطقس ويتغير المناخ من  
خالل انشطة طبيعية مثل  

البراكين او تغيرات فلكية تتم  
من خالل مئات السنين  

وازدادت االنشطة البشرية  
فى العقود االخيره من خالل  

الغازات   –: التصنيع 
تحضر السريع,  وال –الضاره

وكل هذا له اثاره الضاره 

لعدد من طالب  
)رياض اطفال  
 وكلية سياحة( 

14  
ديسمبر  
2022 

 كلية سياحة  



 

 
 
 

 

على نمو الطفل ولذلك تم  
 عمل هذه التوعيه لتقليل  

اثر التغيرات المناخيه على  
 الطفل. 

شاركت في استخراج الرقم القومي لسكان    .91
 منطقة الخيالة 

أ.د / فاطمة 
 بركات

استخراج الرقم القومي و  في 
ذلك بالتعاون مع المجلس  

القومي للمرأة و األحوال  
 المدنية 

في مساعدة  
السيدات في  

مساكن منطقة  
الخيالة بحي  

 القاهرة -البساتين 

17  
ديسمبر  
2022 

 (8 )
 صباحا  

مساكن منطقة  
الخيالة بحي  

 القاهرة -البساتين 

92.  
 حصول علي شهادة شكر وتقدير 

القومي لالشخاص ذوي  من المجلس 
 االعاقة 

  د/ ياسمين مطر 
المجلس القومي  
لالشخاص ذوي 

 االعاقة 

18  
ديسمبر  
2022 

 
المجلس القومي  
لالشخاص ذوي 

 االعاقة 

93.  

 حصلت على شهادة دبلومة  
ACTP  الكوتش المؤسسى المعتمد من 
BMC   بريطانيا التابعة لهيئة االعتماد

 ICFالعالمية للكوتشينج 

ا.م.د/ غادة 
 االخضر 

و تعنىهذة الدراسة بتغييرات  
االدارة و عالقات العمل و  

الصحة النفسية رغم  
 

18  
ديسمبر  
2022 

 

BMC   بريطانيا
التابعة لهيئة  

االعتماد العالمية 
 ICFللكوتشينج 



 

 
 
 

 

ضغوطات العمل و التغييرات  
 العالمية 

بدات الدراسة من يونيو  
حتى اجتازت   2020

االختبارات النهاءيةو  
الشهادة فى  حصلت على 

2022ديسمبر  18  

94.  
حضور احتفالية }تكافؤ الفرص التعليمية 

 ودعم الفائقين{ 
 

 ا.د/ فاطمة بركات 

تنظيم مشروع وحدات  
التضامن  بالجامعات 

اكتوبر بالتعاون   6بجامعة  
االرومان  مع جمعية 

 والجمعية الشرعية الرئيسية. 

 
19  

ديسمبر  
2022 

 صباحا 11
 بقاعة 

vip  بمبني
 صيدلة 

95.  
توعية بعنوان" الغذاء السليم والصحة 

 د/ رانيا الصاوي  النفسية "

هناك عالقة تبادلية بين  
مشاعر الشخص واختياره  
للطعامه فكما يؤثر الطعام  

والشراب علي المشاعر فان  

قامت بتوعيه  
طالب من   10

طالب الصف 
 االول الثانوي. 

19  
ديسمبر  
2022 

 
بمدرسة الرضوي 

مدينة  الحديثة ب 
 اكتوبر  6



 

 
 
 

 

ايضا حالته المزاجية تؤثرفي 
اختياره فمثال الكافيين يؤدي 

 الي القلق واالكتئاب  

96.  
 توعية بعنوان امتحانات بال قلق 

 د/ اسمهان حمدي  

مع اقتراب امتحانات الفصل  
الدراسي االول يزداد 
االهتمام بكيف تمر 

االمتحانات بسالم ولذلك تم  
 عمل هذه التوعية. 

تم توعية عدد 
من طالب  10

وطالبات 
المدرسة بالصف  

االول والثاني  
 الثانوي  

19  
ديسمبر  
2022 

 

بمدرسة الشهيد  
محمد محمود  

االعدادية 
الثانوية بمدينة  

 اكتوبر  6

97.  
قامت بحضور اليوم العالمي لعرض انشطة  

 الطالب تحت عنوان 
 التعليم القائم علي االقتصاد واالستدامة 

  بركات ا.د فاطمة 

تم تنظيم  اليوم  
العالمي لعرض 

االنشطة 
بالتعاون مع  
كلية التربية 

 وكلية الصيدلة 

21  
ديسمبر  
2022 

 كلية الصيدلة  



 

 
 
 

 

98.  
 ندوة بعنوان "المربي الناجح "

 
ا.د/ سعيد عبد  

 المعز 

وتحدث عن صفات   •
 المربي الناجح. 

 أوال: الصفات العقلية.  •
ثانيا الصفات النفسية  •

 واالجتماعية. 
 ثالثا: صفات القدوة.  •
واستهدفت المدرسات   •

بجمعية وحضانة الجسد 
  6بمدينة  –الواحد 
 اكتوبر 

 
21  

ديسمبر  
2022 

 
بجمعية وحضانة  

الجسد الواحد 
 اكتوبر  6بمدينة  

احتفالية كلية التربية باليوم العالمي للغة    .99
 العربية بعنوان "العربية في عيون ابنائها" 

  قسم اللغة العربية 

أقام قسم اللغة  
العربية  

والدراسات  
اإلسالمية بالكلية  

اليوم احتفالية  
أكتوبر   6جامعة 

22  
ديسمبر  
2022 

 

 ( 1126قاعة )
 
 
 
 



 

 
 
 

 

باليوم العالمي  
 للغة العربية 

100.  

ندوة بعنوان " خطوات كتابة الروايه  اقامت 
 بأدوات التشويق "

 للكاتب الروائي خالد زيدان .   
 

 ا.د/ رندا النشار ،
ا.م .د / غادة  

 األخضر   
 

(  10بحضور ) 
طالب من الفرقة  

األولى كلية  
 السياحة 

22  
ديسمبر  
2022 

 
مركز التدريب 

والتعليم المستمر  
 كلية التربية 

"كيفية التعامل مع  ورشة عمل بعنوان   .101
 المشكالت السلوكية والنفسية"

  د. مريم خالد   

بحضانة  
)جمعية( الجسد 
الواحد لتنمية  

 مهارات االطفال 

22  
ديسمبر  
2022 

 

بحضانة  
)جمعية( الجسد 
الواحد لتنمية  

مهارات االطفال 
 أكتوبر  6مدينة 

102.  
احتفل قسم اللغة األلمانية بكلية التربية  

 أكتوبر   6جامعة 
قسم اللغة  

 االلمانية 

الذين قدموا عروضًا تمثيلية 
قصيرة لما درسوه أثناء  

 الفصل الدراسي األول 

بطالب الفرقة  
 الثانية الكلية 

  10بحضور 
طالب من الفرقة  
األولى كلية لغات 

 وترجمه. 

25  
ديسمبر  
2022 

 
التدريب مركز 

والتعليم المستمر  
 كلية التربية 



 

 
 
 

 

103.  
 حضور المعرض السنوى لالعمال الطالبيه  

 
 

ا.د. والء صالح 
الدين د. مى  
السعيد ، و ا. 
فاطمه الزهراء 
امين، و ا. 
 نورهان حسين 

المؤتمر الطالبى لألعمال  
 اإلبداعية للطالبات 

تنظيم د. غدير 
المياه  د. ساره  
عصام بحضور  

طالبات   ٧عدد 
من الفرقة األولى  

كلية لغات  
وترجمه الفرقة 

 األولى

25  
ديسمبر  
2022 

 
مركز التدريب 

والتعليم المستمر  
 كلية التربية 

104.  
حضور االحتفال باليوم العالمي لالشخاص 

 لذوي االعاقة 
 

  ا.د فاطمة بركات 

من تنظيم  
الجامعة بالتعامل 

مع المجلس 
القومي  

لالشخاص ذوي 
 االعاقة 

26  
ديسمبر  
2022 

 
 بقاعة 

vip  بمبني
 صيدلة 

مشاركة كلية التربية  في تفعيل مبادرة    .105
الجامعة لمشروع محو أمية المواطنين 

  ا.د/فاطمة بركات 
و توجيه األمين 
منهم إلى لجنة  
محو األمية و 

27  
ديسمبر  
2022 

توجهت إلى   
(  247منطقة ) 



 

 
 
 

 

الموجودين بالقوافل التنموية التي تقوم بها  
 الجامعة إلى المناطق المختلفة 

األمين  كان عدد 
( من 9)

المواطنين  
 سيدات و رجال 

بحدائق أكتوبر  
 أكتوبر  6بمدينة  

106.  
احتفالية قسم اللغة األلمانية بكلية التربية  

 أكتوبر   6جامعة 
قسم اللغة  

 االلمانية 

قدموا عروضًا عن عدة مدن  
مصرية مثل األسكندرية  

واألقصر  والفيوم وأسوان 
وأهم معالم هذه المدن  

 باللغة األلمانية 

بطالب الفرقة  
األولى و 

  10بحضور 
طالب من الفرقة  

االولي كلية  
 لغات وترجمه. 

27  
ديسمبر  
2022 

 
مركز التدريب 

والتعليم المستمر  
 كلية التربية 

  أ.د فاطمة بركات  لقاء تليفزيوني مع أ.د فاطمة بركات   .107

لقاء تليفزيوني  
على القناة  

الثانية المصرية  
 في برنامج "زينة" 

28  
ديسمبر  
2022 

الساعة  
الواحدة  
 ظهرا .

بالتليفزيون  
المصري 
 بمسبيرو 

 لقاء تليفزيوني مع أ.د فاطمة    .108
 بركات 

  أ.د فاطمة بركات 
لقاء تليفزيوني  

على القناة  
االولى المصرية 

29  
ديسمبر  
2022 

الساعة  
التاسعة  

 صباحا 

بالتليفزيون  
المصري 
 بمسبيرو 



 

 
 
 

 

في برنامج  
 "صبحنا مصري"  

109.  
حضور ملتقي الهناجر الثقافي بعنوان  

 }القوي الناعمة وبناء الوعيْ { 
 

   ا.د/ فاطمة بركات 
30  

ديسمبر  
2022 

الساعة  
السابعة  

 مساء 

بدار االوبرا 
 المصرية 

حضور االحتفال الرسمي بعيد الميالد    .110
 المجيد 

  ا.د/فاطمة بركات 

مشاركة أخواننا  
المسحين  

باحتفالهم بالعيد 
فنحن وطن واحد  

 وشعب واحد. 

يناير   6
2023 

الساعة  
1:30  
 ظهَرا

بكنيسة قصر  
الدوبارة اإلنجيلية 

 ميدان التحرير 

111.  
لجريدة بكره أحلى  كتبت ا.د. فاطمه بركات 

اإللكترونيه مقالة بعنوان "الصحة النفسية  
 للمسنين"

 ا.د. فاطمه بركات 

ان شعور الفرد بأنه بصحة 
جيدة وانه فى أفضل حاالته  

أمر مهم للغاية، مع تقدم  
واجه الشخص عددا  العمر ي

متزايد من التغيرات الرئيسية  
فى الحياه مما يؤثرعلى  

 صحته النفسية ..

 
يناير   7

2023 
 

لجريدة بكره  
 أحلى اإللكترونيه 



 

 
 
 

 

112.  

حصل أ. مجدي محمد معيد بقسم اللغة  
اإلنجليزية بكلية التربية على شهادة  

تدريس االنجليزية عن طريق االدب من 
 المعهد البريطاني 

يناير   8   أ. مجدي محمد 
2023 

 المعهد البريطاني  

113.  

حضور احتفالية الهيئة العامة لتعليم  
الكبار باليوم العربي لمحو األمية وإعالن 

 أكتوبر خالية من األمية   6جامعة 
تحت شعار " قضايا المناخ والبيئة كمدخل  

 في تعليم الكبار في الوطن العربي"

 ا.د. فاطمه بركات 

رفع الوعي لدى الدارسين  
الكبار والمجتمع بقضايا  

والحفاظ على البيئة المناخ 
والنظم الصحية البيئية،  
خاصة في ظل المخاطر 
المتنامية جراء الثورات 

الصناعية المتعاقبة التي  
أسفرت عن تزايد درجات  

حرارة األرض وارتفاع  
معدالت االنبعاثات  

الكربونية الضارة وغياب  
مفهوم العدالة المناخية  

بهدف صنع مستقبل أفضل  

 
يناير   9

2023  

بقاعة المؤتمرات  
بمقر الهيئة  
العامة لتعليم  

 الكبار   



 

 
 
 

 

لم  لألجيال القادمة والتي 
تكن يوًما ما سبب من  

 أسباب هذا التلوث. 

114.  

حصلت أ. ياسمين السيد معيدة بقسم اللغة  
اإلنجليزية بكلية التربية على شهادة  

تدريس االنجليزية عن طريق االدب من 
 المعهد البريطاني 

   أ. ياسمين السيد 
يناير  10

 المعهد البريطاني   2023

115.  

( توعيات للمترددات من النساء  3عدد ) 
على الوحدة الصحية للرعاية األولية "  

اكتوبر بعنوان "  6بهرم ستى " بمدينة 
 توفير استهالك الكهرباء والطعام والماء "

 أ.د/ فاطمة بركات 

الظروف  هذه  مواجهة 
األسعار  وارتفاع  اإلقتصادية 

 بتوعية السيدات البسيطة  

بيرتفع  الدوالر  ما  كل 
واألسعار بتزيد والحاله تبقى 
صعبه هتالقى الشيطان فوق 
رزقك  على  بيخوفك  راسك 
وإزاى؟!  منين  يقولك  ويقعد 

 وهتعمل إيه؟!

( سيدة  20) 
من المترددات  
على الوحدة  

 الصحية 

يناير  12
2023  

النساء على  
الوحدة الصحية  
للرعاية األولية "  

بهرم ستى "  
 اكتوبر  6بمدينة  



 

 
 
 

 

116.  
زياره " لحضانة الجسد الواحد لتنمية 

 مهارات األطفال "
 اكتوبر    6بمدينة  

 ا.د/ فاطمة بركات 

عمل يوم ترفيهى لهم وتقديم  
بعض الحلوى والبلونات  

 واأللوان 
 

( طفل  25لعدد ) 
  5:  2من سن 

 سنوات 

يناير  16
2023 

 

" لحضانة الجسد  
الواحد لتنمية  

 مهارات األطفال 
 اكتوبر    6بمدينة  

117.  

صنفت ا.د/ فاطمة بركات وكيل كلية تربية  
أكتوبر وعضو المجلس القومي  6جامعة 

القاهرة كأحد أفضل مئة  للمرأة فرع 
طبقا الستفتاء  2022شخصية لعام  

لجريدة بكره أحلى   2023- 2022
 اإللكترونية 

 ا.د/ فاطمة بركات 

نظرا لألعمال  والمساهمات 
الوطنية والتواجد المؤثر في 

المجاالت المختلفة لعام  
2022 

 
يناير  17

2023   

118.  

حضور ا.د فاطمة بركات ضيفة فى لقاء  
 تليفزيوني في برنامج " ست الستات "

على قناة صدى البلد، للتحدث عن "  
شيخوخة المشاعر الوجه القبيح  

 للتكنولوجيا "

 ا.د فاطمة بركات 

حيث دار الحديث عن  كيف  
أصبح الكثير من الشباب  

يراوده الشعور بتقدم العمر  
رغم صغر سنه، ولكن لم  

تكن ظاهرة فقط منتشرة فى  
أصبحت ظاهرة مجتمعنا، بل 

تجتاح العالم، ان  

 
يناير  23

2023 
 قناة صدى البلد  



 

 
 
 

 

التكنولوجيا جعلت الشباب  
أقل حركة وأكثر مكوثا فى  

البيت أمام الوسائل 
اإللكترونية ، وهو ما  
يتعارض مع طبيعتهم  

 المفعمة بالنشاط والحيوية 

119.  

مشاركة أ.د فاطمة بركات في تنظيم  
البطاطين وحضور  والمساهمة في شراء 

المعرض السنوى الرابع للبطاطين تحت 
 شعار" شتاء دافىء للجميع 

   ا.د فاطمة بركات 
يناير  24

 اكتوبر  6جامعة   2023

120.  
حضور ا.د/ فاطمه بركات افتتاح المركز  

 ا.د فاطمة بركات  التخصصى لطب األسنان 

اشتراك الكليات مع بعضها  
البعض فى األنشطة 

حضرت افتتاح  المختلفه فقد 
المركز التخصصى لطب  

 األسنان 

 
يناير  24

 طب اسنان    2023

121.  
حضور د/ رانيا الصاوى المدرس بقسم  
علم النفس ، و د/ ايمان سعيد المدرس 

 د/ رانيا الصاوى 
 و د/ ايمان سعيد 

ومن القائمين   
بالتدريب ا.د/ 

يناير  24
2023  

بكلية التمريض 
 اكتوبر  6جامعة 



 

 
 
 

 

للوقاية من   T.O.Tبقسم التربية دورة 
 اإلدمان بين الشباب 

وائل منصور  
استشارى الطب  
النفسى باألمانة  
العامه للصحة  

النفسية ،  
والمدرب اإلقليمى  

لبرامج الوقاية  
من تعاطى  

وادمان المخدرات  
 لدى الشباب. 

122.  

حضور المؤتمر السنوى التاسع عشر  
لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس  

الذكاء اإلصطناعى وتعليم الكبار  بعنوان " 
 فى الوطن العربى "

ا.د / فاطمة 
 بركات

 

بحضور عدد من  
الباحثين من دول  

 عربية متعددة .

 

يناير  28
2023 

 

بقاعة المؤتمرات  
الكبرى بكلية  

الصيدلة) جامعة  
 عين شمس ( 

زيارة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز   .123
الندوات  مصر للمعارض الدولية  عدد من 

 
الهاللى  الدكتور  تناول 
لدى  الثقافى  الوعى  ضرورة 
المرأة ، وأن المرأة المصرية 

يناير  29 
2023 

 التجمع الخامس  



 

 
 
 

 

والفعاليات منها ندوة بعنوان " دور المرأة 
 فى بناء الوعى الثقافى واإلجتماعى "

نالت الكثير من الحقوق حتى 
وصلت ألعلى المناصب منها 
وزيرة وسفيرة وأنها فى الوقت 

من الجيل الحالى اكثر حظا  
 الماضى . 

124.  

حضور أ. د فاطمة بركات اللقاء الحواري  
لمؤسسة فاهم للدعم النفسي تحت أشراف 

المجلس القومي للمرأة تحت مسمي  
 "افهم.... اسمع.... اتكلم" 

فبراير  1   أ. د فاطمة بركات 
2023 

الخامسة  
 مساءاً 

بقاعة  
حتشبسوت 

بالمجلس القومى 
للمراة فرع  

 القاهرة  

د.فاطمه بركات بالقاء ندوه  /قامت ا  .125
 بكلية حقوق حلوان قاعة المحكمه 

د.فاطمه  /ا
 بركات

 دوره تدريبيه بعنوان
المقامه  " مشروع قائدة"

بجانب الدورة الحقوقية  
االولى لكلية الحقوق جامعة 

حلوان بعنوان التاهيل 
القانونى لقيادة الشباب فى  

 ضوء التنمية المستدامة
٢٠٣٠ 

 ١٥ بمشاركة
كلية حقوق من  

جميع المحافظات  
 ٢٠٠  بمعدل

 طالب وطالبة 

 فبراير  ٦
الخامسه  
والنصف 

 مساء

بكلية حقوق  
حلوان قاعة  

 المحكمه 



 

 
 
 

 

126.  
قامت ا.د/ فاطمة بركات بتنسيق ورشة  

عمل " رسم وتلوين  " لالطفال ) مع  

 مؤسسة انسان للتنمية المستدامة ( 

 
 ا.د/ فاطمة بركات 

ادخال البهجة والسرور على  

األطفال من خالل مشاركتهم  

واستمرت   والتلوين  الرسم 

الى   الثانية  من  الورشة 

 الرابعة ظهرا 

(  3تنفيذ ) 

من   -2طالبات 

كلية تربية  

،وطالبة من كلية  

الفنون التطبيقية  

، تفعيال  

لبروتكول  

 التعاون معهم ، 

يوم  

الجمعة  

 الموافق  

10 -

  -براير ف

2023 

 

) مع مؤسسة  

انسان للتنمية  

المستدامة (  

  6بمركز شباب 

 اكتوبر 

127.  

 

استضافت ا.م.د. غادة االخضر المدربة 
االنجليزية كارولين ماكنروى فى ندوة 

 -بالجامعة االمريكية

 

استضافت ا.م.د.  
غادة االخضر  

المدربة االنجليزية 
 كارولين ماكنروى 

دعم مدرسى اللغة االنجليزية 
العربية  مصر  جمهورية  فى 
النايل  جمعية  خالل  من 
للجامعة  التابعة  تيسول 
السفارة  و  االمريكية 

 االمريكية بالقاهرة 

استضافت ا.م.د.  
غادة االخضر  

المدربة  
يزية االنجل

كارولين  
 ماكنروى 

فبراير  11
بالجامعة   2023

 -االمريكية

128.  

قامت أ.د/ فاطمة بركات بتوعية  

بعنوان"تقبل االمهات للطفل ضعيف 

 السمع او االصم 

 

بمدرسة مديحة قنصوة لضعاف  

 بمدينة نصر –السمع 

أ.د/ فاطمة  

 بركات

حياة   في  هاما  دوراً  األم  تلعب 
تقوم   التي  فهي  بإشباع  طفلها 

حاجاته األساسية  الجسمية منها  
والنفسية وهي المرآه التي تعكس  
حوله   من  العالم  طبيعة  للطفل 
وإحساسه   له  وتؤثرعلي تصوره 

 به

" من  10لعدد "

امهات االطفال  

ضعاف السمع 

المتواجدات امام  

مدرسة مديحة  

مدينة  –قنصوة 

نصر الذين  

يحضرون اطفالهم 

للمدرسة وينتظرون 

ة لحين  امام المدرس

انتهاء اليوم  

الدراسي ألخذهم  

 من المدرسة. 

يوم 

االحد  

الموافق  

12 

فبراير 

2023 

 
امام مدرسة  

مديحة قنصوة 

لضعاف السمع  

 بمدينة نصر  –



 

 
 
 

 

129.  

المدرس   بالحضور د/ياسمين مطر  شاركت 

في ورشة عمل عن   الخاصة  التربية  بقسم 

مؤتمر   في  البيضاء  العصا  استخدام  أهمية 

المتحدة   االمم  )بيت  بلبنان  المتحدة  االمم 

 بلبنان(  

 د/ياسمين مطر 
أهمية   عن  عمل  ورشة 

 استخدام العصا البيضاء 

تمكين  

واستقاللية  

االشخاص ذوي  

االعاقة في  

 المجتمع 

يومي  

13 ،14 

فبرابر  

2023 
 

االمم   مؤتمر 

بلبنان   المتحدة 

االمم   )بيت 

 المتحدة بلبنان( 

 

130.  
بعنوان   بتوعية  الصاوي  رانيا  د/  قامت 

"فضائل االسراء والمعراج" لطالب الصف  

الحديثة   الرضوي  بمدرسة  الثانوي  الثاني 

 اكتوبر   6بمدينة 
 د/ رانيا الصاوي 

بالمناسبات   االحتفال  الحياء 

 الدينية  

تم عمل توعية  

( من طالب  15)

وطالبات الصف  

الثاني الثانوي  

بمدرسة  

 الحديثة الرضوي 

يوم  

االثنين  

الموافق  

فبراير     20

2023 

 
مدرسة الرضوي  

  6الحديثة بمدينة 

 اكتوبر 

131.  
بعنوان "الوعي الذاتي  ورشة عمل

وايقاظ القوة الخفية" اونالين يوم  

 2023-2-17الجمعة الموافق 

 الساعة الثامنة مساء 
 د. شيماء سعيد 

التأكيد على أهمية الوعي 

القوة  وايقاظ  الذاتي 

 الخفية 
الطالب وبعض 
 أعضاء المجتمع 

يوم 

الجمعة  

الموافق  

17-2 -

2023 

الساعة  

الثامنة 

 مساء
 اونالين

132.  

أستاذ   الدين  محمد صالح  ا.د.والء  حضور 

د التدريسو  وطرق  المناهج  قسم  .  ورئيس 

تكنولوجيا   ،مدرس  موسى  مصطفى  أحمد 

وطرق   المناهج  بقسم   ، التعليم 

آفاق التعاون  "  التدريسورشة عمل بعنوان  

 " في البحث العلمى بين مصر والصين

ا.د.والء محمد  

 صالح الدين 
أحمد  . و د

 مصطفى موسى ،

التعاون   صور  عرض 

بين   المتنوعة  والشراكات 

والمصرى   الصينى  الجانب 

مجال    / في مجاالت عدة منها  

التعليم   والبناء،  التشييد 

تناولت   حيث  الجامعى، 

لبعض   عرض  الورشة 

التعاون    مجال  في  الخبرات 

الباحثين 
وأعضاء هية 

 التدريس 

األحد   يوم 

الموافق  

19  /2    /

 م2023

 

 

القومى   المركز 

ااالسكان   لبحوث 

بالشراكة   والبناء 

شر ميلشا  مع  كة 

 التعليمية 



 

 
 
 

 

الصينية   الجامعات  بين 

المقدمة   والمنح  والمصرية، 

الجامعات   قبل  من 

أ. الصينية خالد . وعرض    د 

الذهبى ، رئيس مجلس إدارة  

المركز لبعض جهود وأنشطة  

التدريب   مراكز  مع  المركز 

المختلفة ، وصور الشراكات  

التى   الشاملة  االستراتيجية 

 يهدف إليها المركز 

133.  

من   وتسعة  بركات  فاطمة  حضورأ.د. 

والهيئة   التدريس  هيئة  اعضاء 

مجلة   بعنوان "مكتبة  ندوة  المعاونة  

الثالثاء   يوم  الرقمية"  التجارب 

بمكتبة   2023فبرابر    21الموافق  

 صباحا  11اكتوبر الساعة  6جامعة 

أ.د. فاطمة  

بركات وتسعة 

من اعضاء  

هيئة التدريس 

والهيئة 

 المعاونة   

الدخول  بكيفية  التعريف 

بنك  من  الموقع  علي 

المصري  المعرفة 

وتوضيح طريقة الوصول 

التي   الفيديوهات  الي 

مختلف  مع  تتناسب 

التخصصات 

العلمية   والموضوعات 

خدمات   اتاحة  جانب  الي 

هيئة  لعضو  مجانية 

 التدريس

( 35بحضور )

طالب وطالبة  

من أقسام  

 الكلية المختلفة 

وتسعة من  

أعضاء هيئة 

 التدريس

الثالثاء 

الموافق  

21 

فبرابر 

2023 

الساعة  

11 

 صباحا

بمكتبة   2023

  6جامعة  

 اكتوبر



 

 
 
 

 

 

134.  
معرض   بركات  فاطمة  ا.د/  حضور 

 (  3المرأة والفني والتصميم )

 

تحت رعاية كال  

من ا.د/ احمد  

زكي بدر / ا.د/  

سامي /  جمال 

ا.د/ هشام تمراز  

ا.د/ مني ابو   /

 طبل

 

فقد تم حضور المعرض  

بهدف تأييد المشاركة  

االجتماعية بين كليات  

 الجامعة المختلفة 

 

يوم 

الخميس  

الموافق  

23 

فبراير 

2023 

11 

 صباحا

بقاعة كبار  

 الزوار 


