انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية التربية للعام األكاديمي 2021/2022

اعداد :ا.د .سالي حنا ميخائيل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
انشطة الكلية يدعي لحضورها:
 السادة وكالء الكليات
 اعضاء هيئة التدريس بالكلية و الجامعة
 الطالب من الكلية و الجامعة
 الخريجين من الكلية و الجامعة
 ممثلي المجتمع المدني من مسئولي التربية العملية و مدريري المدارس و مؤسسات للكلية معهم بروتوكول تعاون و اولياء االمور لطالبنا و للطالب بمدارس
التربية العملية

1

أنشطةالفصل الدراسي االول 2021/2022

الهدف
التاريخ

النشاط

المكان

مسئول النشاط

من النشاط /مؤشر

المشاركون

الجمهور المستهدف

تاريخ التنفيذ

األداء
توفير شنط المدارس للعامالت
اكتوبر

1

بمبني ( 4من الدور االرضي

كلية التربية

للثاني)
توعية الطالب و اولياء االمور
2

اكتوبر

الجدد و باالجراءات االحترازية
ضمن فاعليات حفل استقبال

كلية التربية

الطالب الجدد

اكتوبر

3

4

اكتوبر

5

اكتوبر

6

اكتوبر

توعية باالجراءات االحترازية
للتصدي لفيروس كورونا

كود تخفيض مكتبة االنجلو
المصرية

وكيل الكلية و

دعم العاملين بمبني 4

لجنة خدمة

(من الدور االرضي

المجتمع

للثاني)

وكيل خدمة

توعية الطالب و اولياء

المجتمع و وكيل

االمور الجدد و

التعليم و الطالب

باالجراءات االحترازية

االزمات و الكوارث
مع قسم مناهج

كلية التربية

انتصارات اكتوبر العظيمة

التعاون للعام الجامعي
2022 -2021

7

اكتوبر

8

من الساعة 12:30 -12
Speaking:“Everyday

وكيل الكلية

دعم السادة اعضاء
هيئة التدريس و

التدريس

الطالب بالجامعة

بالجامعة

طرق تدريس مع

دعم الطالب و

مشرفي مدارس

الخريجين

وزارة البيئة
بالمعادي

لجنة خدمة

اعضاء هيئة التدريس

المجتمع

بمجتمع الجامعة

قسم اللغة

اكتوبر

احتفالية المولد النبوي الشريف

9

اكتوبر

دورة ادارة الوقت و االجتماعات

كلية التربية

10

اكتوبر

ورشة عمل لتنمية مهارات

مدرسة الرؤية

التوليف بالخامات

الرسمية للغات

خريجين

اعضاء هيئة

د .سحر عثمان و

كلية التربية

تدريس و

االمور

 10اكتوبر

اساتذة و طالب

 10اكتوبر

االخالء

Metricبالجامعة و

”Life Situations

اعضاء هيئة

الطالب الجدد و اولياء

المبني علي تجربة

ا.د .سالي حنا و

كلية التربية

ادارة الكلية و

الجامعة

دعم ملف Green

مبادرة تعلم االنجليزية ()1

 10اكتوبر

التدريس

الطالب بالكلية و

التربية العملية

زيارة وزارة البيئة لتجديد مذكرة

اعضاء هيئة

الدور االرضي للثاني)

الطالب بالكلية و

قسم مناهج و
كلية التربية

المجتمع و

العاملين بمبني (4من

تدريب االساتذة و

وكيل و لجنة
كلية التربية

لجنة خدمة

مشرفي التربية
العملية -الطالب
و الخريجين

البيئة و اعضاء
هيئة التدريس و
الطالب و

االنجليزية

هيئة التدريس و

التدريس

ا.محمد جابر

العاملين بالجامعة

بالجامعة

وكيل و لجنة خدمة

توزيع حالوة المولد

العاملين بمبني

المجتمع

علي العاملين بمبني 4

4

ا.د .سعيد عبد

اعضاء هيئة التدريس

المعز – قسم

بالكلية و الجامعة و

رياض االطفال

الطالب

طالبات الروضة

2

مشرفي التربية العملية-
الطالب و الخريجين

 11اكتوبر

الجامعة و الخريجين و
الطالب

 11اكتوبر

الخريجين

دعم السادة اعضاء

د .نجالء هاشم

بالجامعة

 11اكتوبر

مسئول من وزارة

اعضاء هيئة

تدريب مدرسات و

اعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

العاملين بمبني 4

 17اكتوبر

 18اكتوبر

اعضاء هيئة
تدريس بقسم

طالب و خريجين و

 19اكتوبر من

طفولة و طالب و

مجتمع مدني

1 -9:30

خريجين
د .نجالء هاشم
و مدرسات و

و مدرسات و طالب
الروضة

 19اكتوبر

طالب الروضة
مبادرة تعلم االنجليزية ()2
11

اكتوبر

12

اكتوبر

13

اكتوبر

14

اكتوبر

15

اكتوبر

16

اكتوبر

17

اكتوبر

18

اكتوبر

19

اكتوبر

20

اكتوبر

21

اكتوبر

من الساعة 12:30 -12
Listening: “Shopping for

قسم اللغة
كلية التربية

”Clothes
مبادرة لغتنا العربية هوية امة
"فلسفة اللغة"
توعية الطالب بكليات الجامعة
بذكري انتصارات اكتوبر
توعية عن المولد النبوي
الشريف

كلية التربية

الحرم الجامعي

الحرم الجامعي

االنجليزية

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

هيئة التدريس و

التدريس

ا.مجدي محمد

العاملين بالجامعة

بالجامعة

قسم اللغة العربية

اعضاء هيئة التدريس

اساتذة و طالب

و الدراسات

بالكلية و الجامعة و

و خريجي

االسالمية

الطالب

الجامعة

ا.م.د .فاطمة
بركات
ا.م.د .فاطمة
بركات

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

اساتذة و طالب و خريجي
الجامعة

 19اكتوبر

 19اكتوبر

دعم طالب الجامعة

طالب الجامعة

طالب الجامعة

 20اكتوبر

دعم طالب الجامعة

طالب الجامعة

طالب الجامعة

 20اكتوبر

توعية الطالب بالمحافظة علي
نظافة المدرجات و مساعدة
العاملين بمنبي  4في اعمال

مبني 4

قسم اللغة العربية

دعم العاملين بمبني 4

العاملين بمبني4

العاملين بمبني 4

 20اكتوبر

النظافة
مبادرة تعلم االنجليزية ()4
من الساعة 12:30 -12
Writing: English

قسم اللغة
كلية التربية

Sentence Structure

االحتفال ياليوم العالمي للصحة
النفسية

الصالون الثقافي
التقدم لمنح الفولبرايت

كلية التربية

Speaking: Formal and

هيئة التدريس و

التدريس

ا.مصطفي محمد

العاملين بالجامعة

بالجامعة

اعضاء هيئة التدريس

ا.م.د .فاطمة

بالكلية و الجامعة و

بركات

الطالب

دعم السادة اعضاء
كلية التربية

هيئة التدريس و الهيئة

وكيل الكلية

المعاونة بالجامعة

مبادرة تعلم االنجليزية ()5
من الساعة 12:30 -12

االنجليزية

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

قسم اللغة
كلية التربية

Informal Language

ورشة عمل :اعادة تدور
المخلفات البيئية

كلية التربية

من الساعة 12:30 -12
Reading: Cooking
Utensils

اعضاء هيئة
التدريس و
الهيئة المعاونة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 25اكتوبر

بالجامعة

االنجليزية
ا.سلمي احمد

العاملين بالجامعة

بالجامعة

سحر عثمان

 24اكتوبر

و خريجين

هيئة التدريس و

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 26اكتوبر

اعضاء هيئة
اعضاء هيئة التدريس

تدريس و طالب

اعضاء هيئة تدريس و

بمجتمع الجامعة

و خريجي

طالب و خريجي الجامعة

 27اكتوبر

الجامعة

خدمة المجتمع
قسم اللغة
كلية التربية

متحدثين و طالب

طالب و خريجين

التدريس

و شراكة لجنة

مبادرة تعلم االنجليزية ()6

تدريس و

اعضاء هيئة تدريس و

دعم السادة اعضاء

البيئة و ادارة د.

بالجامعة

اعضاء هيئة

اعضاء هيئة

تقديم :مسئول وزارة

اعضاء هيئة التدريس

 24اكتوبر

االنجليزية

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

هيئة التدريس و

التدريس

ا.ياسمين السيد

العاملين بالجامعة

بالجامعة

3

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 28اكتوبر

السادة اعضاء
22

اكتوبر

23

اكتوبر

24

اكتوبر

25

اكتوبر

26

اكتوبر

27

اكتوبر

28

اكتوبر

29

نوفمبر

30

نوفمبر

31

نوفمبر

32

نوفمبر

االخطاء الشائعه لدي
متحدثي اللغه االنجليزية
كلغه ثانيه

كلية التربية

د .نسمة سالم

دعم السادة اعضاء

هيئة التدريس

السادة اعضاء هيئة

هيئة التدريس والطالب

والطالب و

التدريس والطالب و

و العاملين بالجامعة

العاملين

العاملين بالجامعة

 28اكتوبر

بالجامعة
مبادرة تعلم االنجليزية ()7
من الساعة 12:30 -12
Speaking: Describing

قسم اللغة
كلية التربية

Weather
محاضرةNature and :
Mindfulness :Wellness 1
(بالعربية)

ورشة عمل :اعادة تدور
المخلفات البيئية

كلية التربية و
الجامعة

االنجليزية

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

هيئة التدريس و

التدريس

ا.رضوي مدحت

العاملين بالجامعة

بالجامعة

ا.د .سالي حنا

كلية التربية

خدمة المجتمع

توعية " الحد من العناد لدي
االطفال"

الواحد

بركات

حضانة الجسد

ا.م.د .فاطمة

الواحد

بركات

كلية التربية

التربية

التدريس
بالجامعة

بالجامعة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 31اكتوبر

 31اكتوبر

اعضاء هيئة

و شراكة لجنة

حضانة الجسد

التوعية بالدور المجتمعي لكلية

هيئة التدريس بالجامعة

د .سحر عثمان

ا.م.د .فاطمة

توعية "بر الوالدين"

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

اعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس

تدريس و طالب

اعضاء هيئة تدريس و

بمجتمع الجامعة

و خريجي

طالب و خريجي الجامعة

 31اكتوبر

الجامعة
العاملين بالحضانة

العاملين بالحضانة

العاملين
بالحضانة
العاملين
بالحضانة

العاملين بالحضانة

 31اكتوبر

العاملين بالحضانة

 31اكتوبر

توعية اعضاء هيئة
ا.د .سالي حنا

التدريس و الطالب

لجنة خدمة

اعضاء هيئة التدريس و

باهمية الدور المجتمعي

المجتمع

الطالب

 31اكتوبر

للكلية
مبادرة تعلم االنجليزية ()8
Speaking: Proverbs

ورشة عمل لتنمية مهارات
التوليف بالخامات
المستهلكة

قسم اللغة
كلية التربية

Mistakes in English

االنجليزية

هيئة التدريس بالجامعة

ا .اسراء احمد

بمدرسة
الرؤية

مبادرة تعلم االنجليزية ()9
Writing: Common

دعم السادة اعضاء

دعم طالبات المدرسة

د.نجالء هاشم

قسم اللغة
كلية التربية

دعم السادة اعضاء

االنجليزية

هيئة التدريس بالجامعة

ا.هبة محمد

Grammar

سلسلة كتاب اعجبني ()1

كلية التربية و

ا.د .سالي حنا و

دعم السادة اعضاء

The Alchemist

الجامعة

ا.د.رندة النشار

هيئة التدريس بالجامعة

33

نوفمبر

مكافحة الفساد

كلية التربية

34

نوفمبر

مبادرة تعلم االنجليزية ()10

كلية التربية

ا.د .سعيد عبد
المعز و ا.م.د .سيد
فتوح
قسم اللغة

دعم السادة اعضاء
هيئة التدريس بالجامعة
دعم السادة اعضاء

4

اعضاء هيئة
التدريس
بالجامعة
د.نجالء هاشم و
طالبات المدرسة
اعضاء هيئة
التدريس
بالجامعة

اعضاء هيئة
التدريس

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

طالبات المدرسة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 2نوفمبر

 2نوفمبر

 4نوفمبر

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 7نوفمبر

بالجامعة

ا.د .سعيد عبد
المعز و ا.م.د.

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 9نوفمبر

سيد فتوح
اعضاء هيئة

اعضاء هيئة التدريس

 9نوفمبر

Speaking: House Hold

االنجليزية

Chores

مهارات التدريس

هيئة التدريس بالجامعة

بالجامعة

ا.ندي زويل

روضات

35

نوفمبر

36

نوفمبر

37

نوفمبر

38

نوفمبر

39

نوفمبر

40

نوفمبر

41

نوفمبر

احتفالية عيد الطفولة

42

نوفمبر

التوعية بالتحول لالخضر

43

نوفمبر

التوعية بالتحول لالخضر

مدرسة ام القرى

44

نوفمبر

التوعية بالتحول لالخضر

مدرسة الحي
الثاني

45

نوفمبر

التوعية بالتحول لالخضر

مدرسة رويال
الخاصة

46

نوفمبر

التوعية بالتحول لالخضر

مدرسة

ا.د .سعيد عبد

دعم طالبات و معلمات

المعز

رياض االطفال

تقديم :مسئول وزارة
ورشة عمل :اعادة تدور
المخلفات البيئية

البيئة و ادارة د.
كلية التربية

سحر عثمان
و شراكة لجنة

Writing: Punctuation
Marks

تخطيط و تنفيذ الدرس

مبادرة تعلم االنجليزية ()12
Writing: Introduction to
English Tenses

االنجليزية

اعضاء هيئة التدريس

تدريس و طالب

بمجتمع الجامعة

و خريجي

طالب و خريجي الجامعة

هيئة التدريس بالجامعة

اعضاءهيئة تدريس
بقسم المناهج

قسم اللغة
كلية التربية

االطفال

االطفال

اعضاء هيئة تدريس و

دعم السادة اعضاء

ا.نهاد فضل

كلية التربية

معلمات رياض

 10نوفمبر

 10نوفمبر

الجامعة

قسم اللغة
كلية التربية

طالبات و

طالبات و معلمات رياض

اعضاء هيئة

خدمة المجتمع
مبادرة تعلم االنجليزية ()11

التدريس

بالجامعة

ا.اميرة عز الدين

التدريس
بالجامعة

دعم اعضاء هيئة

اعضاء هيئة

تدريس بالكلية و

تدريس بالكلية و

الجامعة

الجامعة

دعم السادة اعضاء

االنجليزية

اعضاء هيئة

هيئة التدريس بالجامعة

اعضاء هيئة
التدريس
بالجامعة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

اعضاء هيئة تدريس
بالكلية و الجامعة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 11نوفمبر

 11نوفمبر

 16نوفمبر

د .فاطمة بركات
توعية طالب مدارس عباس

مدرسة عباس

ا.م.د .فاطمة

العقاد بالتنمر

العقاد

بركات

دعم مدرسي و طالب
المرحلة االعدادية
بمدارس عباس العقاد

و مدرسي و
طالب المرحلة
االعدادية
بمدارس عباس

مدرسي و طالب المرحلة
االعدادية بمدارس عباس

 16نوفمبر

العقاد

العقاد
مدارس النيل
المصرية

مدرسة الرضوي
الحديثة

دعم اكفال مدارس النيل

د .سارة عصام

المصرية

دعم الطالب و

د .ثريا محجوب

المدرسين بالمدرسة

دعم الطالب و

د.امل اسماعيل

المدرسين بالمدرسة

دعم الطالب و

ا.اسماء شعبان

المدرسين بالمدرسة

م.م .فاطمة الريس

ا.نورهان حسين

دعم الطالب و
المدرسين بالمدرسة
دعم الطالب و

5

د.سارة عصام و
طالب مدارس

طالب مدارس النيل

 16نوفمبر

النيل
د .ثريا محجوب
و المدرسين و
الطالب
د.امل اسماعيل
و الطالب و
المدرسين
ا.اسماء شعبان
و الطالب و
المدرسين
م.م .فاطمة
الريس و الطالب
و المدرسين
ا.نورهان حسين

المدرسين و الطالب
بالمدرسة

المدرسين و الطالب
بالمدرسة

المدرسين و الطالب
بالمدرسة

المدرسين و الطالب
بالمدرسة
المدرسين و الطالب

 17نوفمبر

 17نوفمبر

 17نوفمبر

 17نوفمبر

 17نوفمبر

المدرسين بالمدرسة

االورمان كولدج

و الطالب و

بالمدرسة

المدرسين
مبادرة تعلم االنجليزية ()13
47

نوفمبر

48

نوفمبر

49

نوفمبر

50

نوفمبر

51

نوفمبر

52

نوفمبر

53

نوفمبر

54

نوفمبر

55

نوفمبر

56

نوفمبر

Listening: Short

قسم اللغة
كلية التربية

Conversations

دعم السادة اعضاء

االنجليزية

هيئة التدريس بالجامعة

ا.هناء محمد

اعضاء هيئة
التدريس
بالجامعة

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

 18نوفمبر

السادة اعضاء

االخطاء الشائعه لدي
متحدثي اللغه االنجليزية
كلغة ثانيه

االكاديمية
االمريكية
الدولية بوالية
دويلير – امريكا

د .نسمة سالم

دعم السادة اعضاء

هيئة التدريس

السادة اعضاء هيئة

هيئة التدريس بالجامعة

بالجامعة و

التدريس بالجامعة و

و متحدثي االنجليزية

متحدثي

متحدثي االنجليزية كلغة

كلغة تانية

االنجليزية كلغة

تانية

 18نوفمبر

تانية
سلسلة كتاب اعجبني ()2
The House of the
Seven Gables
التوعية باالجراءات االحترازية
لفيروس كورونا

"التغدية و التعتمل مع السمنة"

كلية التربية و

ا.د .سالي حنا

الجامعة

د.نسمة سالم

هيئة التدريس بالجامعة

مدرسة النيل

مبادرة لغتنا العربية هوية امة:
"االخطاء اللغوية الشائعة"

د .مي السعيد و

دعم ادارة المدرسة و

ا.نورهان

المدرسين و الطالب

ا.نورهان

و الطالب

ا.د .وفاء محليبة
قسم اللغة

بمخاطر السمنة و

االنجليزية

مجتمع الجامعة

مجتمع الجامعة

هيئة التدريس بالجامعة

قسم اللغة العربية

تدريب اعضاء هيئة

و الدراسات

التدريس بالكلية و

االسالمية

الجامعة و الطالب

اعضاء هيئة
التدريس
بالجامعة
اعضاء هيئة
التدريس بالكلية
و الجامعة و
الطالب

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

بالكلية و الجامعة و

التوعية باالجراءات االحترازية

مدرسة االورمان

د .مي السعيد و

دعم ادارة المدرسة و

لفيروس كورونا

كولدج

ا.نورهان

المدرسين و الطالب

ا.نورهان

و الطالب

منح سالزبيرج

كلية التربية

الحصول علي  100شجرة و

وزارة البيئة و كلية

مطبوعات من وزارة البيئة

التربية

57

نوفمبر

محاضرة "اعداد معلم محو
االمية"

كلية التربية -تيمز

58

نوفمبر

Speaking: Arts

كلية التربية

لجنة خدمة
المجتمع
د .سحر عثمان و
لجنة خدمة
المجتمع

 23نوفمبر

الطالب

د .مي السعيد و

الصالون الثقافي

 23نوفمبر

اعضاء هيئة التدريس

ادارة المدرسة و المدرسين

ا.د .سالي حنا و

 22نوفمبر

كيفية التعامل معها
دعم السادة اعضاء

ا.ندي محروس

كلية التربية

 22نوفمبر

توعية مجتمع الجامعة

الصحية

English Articles

 21نوفمبر

بالجامعة
د .مي السعيد و

كلية العلوم

كلية التربية

التدريس

بالجامعة

ادارة المدرسة و المدرسين

قسم التغدية

مبادرة تعلم االنجليزية ()14
Writing: How to Use

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

اعضاء هيئة التدريس

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

اعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس بالجامعة

التدريس

بالجامعة

 24نوفمبر

 24نوفمبر

د.سحر و لجنة
دعم الجامعة و الكلية

خدمة المجتمع و

باشجار و مطبوعات

ممثلي وزارة

الجامعة

 25نوفمبر

البيئة

ا.د .هبة الغريب و
قسم اللغة العربية

دعم برنامج تعليم الكبار

و الدراسات

و المستفيدين منه

االسالمية
دعم السادة اعضاء

ا.م.د .غادة

6

ا.د .هبة الغريب

طالب كلية التربية في

و طالب كلية

مجال اعدادهم لتدريب

التربية

الكبار

اعضاء هيئة
التدريس

اعضاء هيئة التدريس

 26نوفمبر

 28نوفمبر

االخضر
59

نوفمبر

60

نوفمبر

61

نوفمبر

62

نوفمبر

الصالون الثقافي :محاضرة

كلية التربية و

Nature and Wellness 2

الجامعة

ورشة عمل لتنمية مهارة

مدرسة الرؤية

الطباعة من خالل العقد والربط

الرسمية للغات

ا.د .سالي حنا

د .نجالء هاشم

هيئة التدريس بالجامعة

بالجامعة

بالجامعة

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

اعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس بالجامعة

التدريس

بالجامعة

معلمات الروضة

اعضاء هيئة
التدريس و

معلمات الروضة

 28نوفمبر

 30نوفمبر

معلمات الروضة

توزيع شهادات مبادرة تعلم
االنجليزية و الختام

اعضاء هيئة

ا.م.د .غادة
كلية التربية

تكريم المشاركين

االخضر و قسم
اللغة االنجليزية

ورشة عمل لتنمية مهارة

مدرسة الرؤية

الطباعة من خالل العقد والربط

الرسمية للغات

التدريس و

اعضاء هيئة التدريس و

العاملين

العاملين بالجامعة

 30نوفمبر

بالجامعة

معلمات الروضة

د .نجالء هاشم

اعضاء هيئة
التدريس و

معلمات الروضة

 30نوفمبر

معلمات الروضة
ديسمبر
قسم اللغة العربية
مبادرة لغتنا العربية هوية امة

63

كلية التربية

و الدراسات

ديسمبر
64

الطفل

كلية الطب

الخريجين

وكيل كلية الطب

ديسمبر
65

66

ديسمبر

67

ديسمبر

68

ديسمبر

محاضرة عن مخاطر االدمان

كلية التمريض

محاضرات عن كيفية التقدم

كلية التربية و

لمنح السفارة االمريكية SUSI

الجامعة

مرافقة الفرق االجنبية و
الترجمة لهم بمهرجان المسرح
التجريبي الدورة 28

التدريس بالكلية و
الجامعة و الطالب و

االسالمية

ندوة التغدية المتوازنة و صحة

تدريب اعضاء هيئة

وكيل كلية التمريض

ا.د .سالي حنا

اعضاء هيئة
التدريس بالكلية

اعضاء هيئة التدريس

و الجامعة و

بالكلية و الجامعة و

الطالب و

الطالب و الخريجين

 7ديسمبر

الخريجين

توعية السادة اعضاء

اعضاء هيئة

هيئة التدريس بالجامعة

التدريس

بالتغذية المتوازنة للطفل

بالجامعة

توعية الطالب و

الطالب و

الخريجين و اولياء

الخريجين و

االمور بمخاطر االدمان

اولياء االمور

دعم السادة اعضاء

اعضاء هيئة

هيئة التدريس

التدريس

اعضاء هيئة التدريس
بالجامعة

الطالب و الخريجين و
اولياء االمور

اعضاء هيئة التدريس

 8ديسمبر

 8ديسمبر

 14ديسمبر

ا.مجدي -ا.جابر
معيدين بقسم اللغة

ا.هناء -ا.سلمي-

االنجليزية

ا.ياسمين-ا.نهاد ا.

دعم ادارة المهرجان

ادارة المهرجان

ادارة المهرجان

19-14
ديسمبر

اسراء

معرض المالبس بالتعاون مع

كلية التربية و

كلية الطب

الجامعة

69

ديسمبر

الترجمة الفورية لجلسة
باللغه االنجليزية بالمجلس
االعلي للثقافه

فاعليات
مهرجان
المسرح
التجريبي الدولي
السنوي – بدار
االوبرا المصريه

70

ديسمبر

التبرع بتيشرتات الطالبات
الخريجات من خالل
الطباعة بالعقد والربط
بجمعية الشيخ الحصري

بجمعية الشيخ
الحصري

وكيل الكلية و
دعم العاملين بالجامعة

لجنة خدمة
المجتمع و االقسام

دعم المهرجان

د .نسمة سالم

دعم النزيالت بالجمعية

د.نجالء هاشم

7

اعضاء هيئة
التدريس

العاملين بالجامعة

ادارة المهرجان

ادارة المهرجان

النزيالت

د.نجالء هاشم و النزيالت

بالجمعية

بالجمعية

 15ديسمبر

 16ديسمبر

 16ديسمبر

71

ديسمبر

الترجمة الفورية لجلسة باللغه
االنجليزية بالمجلس االعلي
للثقافه

فاعليات مهرجان
المسرح التجريبي
الدولي السنوي –
بدار االوبرا
المصريه

د .نسمة سالم

72

ديسمبر

بكتابة مقاله نقدية ادبية عن
عرض مسرحي  I Medeaفي
مجلة مهرجان المسرح
التجريبي

فاعليات مهرجان
المسرح التجريبي
الدولي السنوي –
بدار االوبرا
المصريه

د .نسمة سالم

ديسمبر
73

كتاب اعجبني 3
"قوة التكيف مع اصعب
الظروف"

ديسمبر

توزيع عدد  22بطانية علي
العاملين بمبني  4من البدروم

74

للدور الرابع

كلية التربية و
الجامعة

كلية التربية و
الجامعة

ديسمبر
ندوة عن اهمية التشجير

75

ديسمبر
76

احتفالية اليوم العالمي للغة
العربية

دعم المهرجان

دعم المهرجان

ا.د .سالي حنا و
ا.د .سعيد عبد
المعز

ادارة المهرجان

دعم السادة اعضاء

وكيل واعضاء

هيئة التدريس بالجامعة

هيئة التدريس

ا.د .سالي حنا و
لجنة خدمة

ادارة المهرجان

دعم للعاملين بمبني 4

المجتمع
ا .احمد كمال احمد

دعم السادة اعضاء

وكيل و لجنة
خدمة المجتمع

ادارة المهرجان

ادارة المهرجان

واعضاء هيئة التدريس

العاملين بمبني 4

كلية التربية و

مدير ادارة الزراعة

هيئة التدريس و الطالب

لجنة خدمة

طالب و خريجين و

الجامعة

بوزارة البيئة د.

و الخريجين بمعلومات

المجتمع

اعضاء هيئة تدريس

سحر عثمان

عن اهمية التشجير

 17ديسمبر

 18ديسمبر

 20ديسمبر

 20ديسمبر

 20ديسمبر

دعم السادة اعضاء
كلية التربية

قسم اللغة العربية

هيئة التدريس و الطالب

ا.م.د .احمد زايد

طالب و خريجين و

و الخريجين باداب اللغة

و د .منال

اعضاء هيئة تدريس

 20ديسمبر

العربية
ديسمبر
77

تجربة االخالء

ديسمبر
78

التاثير النفسي علي
العادات و السلوكيات
الغدائية

كلية التربية

رفع وعي السادة

اعضاء هيئة

وكيل و لجنة

اعضاء هيئة التدريس

التدريس و

االزمات و الكوارث

و الطالب و العاملين

الطالب و

بعملية االخالء

العاملين

كلية العلوم
الصحية قسم

رفع وعي المجتمع
ا.د .وفاء محيلبة

التغدية

الجامعي بالعادات
الصحية الغدائية

مجتمع جامعة 6
اكتوبر

اعضاء هيئة التدريس و
الطالب و العاملين و لجنة

 21ديسمبر

االزمات و الكوارث

مجتمع جامعة  6اكتوبر

 27ديسمبر

المتردردين علي
توزيع عدد  30بطانية

الوحدة الصحية

بالوحدة الصحية بهرم سيتي

بهرم سيتي

كلية التربية و

79

ديسمبر

80

ديسمبر

"محو االمية و التنمية
البشرية  :نحو حياة
كريمة"

81

ديسمبر

ملتقي الفن واالبداع
واكتشاف المواهب

82

ديسمبر

اليوم العلمي لقسم العقاقير
بكلية الصيدلة

ا.د .سالي حنا و
لجنة خدمة
المجتمع

الوحدة الصحية
المتردردين علي الوحدة

بهرم سيتي

المتردردين علي الوحدة

الصحية بهرم سيتي

ووكيل الكلية و

الصحية بهرم سيتي

 28ديسمبر

لجنة خدمة
المجتمع

الجامعة

ا.عصام رمضان

اساتذة و طالب كلية

من يحتاج لمحو

مدير هيئة تعليم

التربية المتبرعين بعمل

االمية من داخل

الكبار و قسم اللغة

مجموعات لتعليم الكبار

و خارج جامعة

بمشروع محو االمية

 6اكتوبر

العربية
مكتبة جامعة 6
اكتوبر

الحرم الجامعي

من يحتاج لمحو االمية
من داخل و خارج جامعة

 29ديسمبر

 6اكتوبر

وكالتي الكلية
خريجين

للتعليم و خدمة

خريجين

خريجين

 29ديسمبر

المجتمع
وكيل كلية الصيدلة

8

مجتمع جامعة  6اكتوبر

مجتمع جامعة 6
اكتوبر

مجتمع جامعة  6اكتوبر

 29ديسمبر

يناير
83

تنفيذ خطط جلوس داخل قاعات
االمتحان

ا.م.د .احمد زايد و
لجنة االزمات و
الكوارث

يناير
توعية باالجرائات االحترازية

84

اثناء االمتحانات

يناير

توزيع  9بطاطين علي
المشردين امام مفوضية

85

الالجئين
يناير

التبرع بادوية لكلية الطب
جامعة  6اكتوبر الستخدامها

86

في قافلة طبية

كلية التربية

لجنة االزمات و

اعضاء هيئة التدريس

الكوارث

و الطالب

ا.د .سالي حنا و

توعية طالب الكلية و

لجنة االزمات و

السادة اعضاء هيئة

الكوارث

التدريس بالكلية

و لجنة االزمات
و الكوارث
طالب الكلية و
السادة اعضاء
هيئة التدريس
بالكلية

الطالب

 5يناير

طالب الكلية و السادة
اعضاء هيئة التدريس

 9يناير

بالكلية

ا.د .سالي حنا – ا.
الحديقة امام

محمد جابر لجنة و

المفوضية

لجنة خدمة

المشردين

اعضاء لجنة

المشردين و اعضاء خدمة

خدمة المجتمع

المجتمع

 25يناير

المجتمع
كلية التربية و كلية
الطب

ا.د .سالي حنا و
لجنة و لجنة خدمة
المجتمع

المرضي المستفيدين

اعضاء لجنة

المرضي المستفيدين من

من القافلة

خدمة المجتمع

القافلة

يناير

 26يناير

قسم اللغة العربية
قسم اللغة العربية
الدورة الثالثة لمحو االمية

87

ا.م.د .احمد زايد

اعضاء هيئة التدريس و

جامعة  6اكتوبر

و الدراسات

و الدراسات
عمال الجامعة

االسالمية

االسالمية-

عمال الجامعة

 29يناير

ا.م.د .محمد عبد
القادر

انشطة المركز عن الفصل الدراسي االول
الهدف
التاريخ

النشاط

المكان

مسئول النشاط

من النشاط /مؤشر

المشاركون

الجمهور المستهدف

تاريخ التنفيذ

األداء

كيفية انشاء فصل افتراضي
باستخدام تطبيق ميكروسوفت

1

سبتمبر

2

سبتمبر

3

اكتوبر

4

نوفمبر

إعداد المعلم الجامعى

5

نوفمبر

Reflections on Online

تيمز

كيفية انشاء فصل افتراضي
باستخدام تطبيق ميكروسوفت
تيمز

مركز التدريب
بالجامعة بالتعاون
مع مركز تدريب

الجامعية المبهمة باستخدام

اعداد كوادر جامعية

د .سحر عثمان

الكلية

بالجامعة بالتعاون
مع مركز تدريب

التدريس و

اعضاء هيئة التدريس و

اعضاء الهيئة

اعضاء الهيئة المعاونة

المعاونة

بالجامعة

 8سبتمبر

بالجامعة
اعضاء هيئة

مركز التدريب
اعداد كوادر جامعية

د .سحر عثمان

الكلية

التدريس و

اعضاء هيئة التدريس و

اعضاء الهيئة

اعضاء الهيئة المعاونة

المعاونة

بالجامعة

 29سبتمبر

بالجامعة
اعضاء هيئة

كيفية تصميم نموذج استبيان
الكتروني التغيير االيميالت

اعضاء هيئة

د .سحر عثمان
مركز تدريب

بالتعاون مع لجنة

اعداد كوادر جامعية

التحول الرقمي

تطبيق ميكروسوفت تيمز

التدريس و

اعضاء هيئة التدريس و

اعضاء الهيئة

اعضاء الهيئة المعاونة

المعاونة

بالجامعة

 12اكتوبر

بالجامعة

مركز التدريب

Onlineمركز

د .امين ابو بكر
مدير المركز
ا.م.د .غادة
االخضر بالتعاون

9

تاهيل كوادر جامعية

تاهيل كوادر جامعية

مدربين و
متدربين

مدربين و

أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع

 4-2نوفمبر

المحلى
أعضاء هيئة التدريس

 14نوفمبر

Learning

التدريب

األرشاد األكاديمي

مركز التدريب

Grant Proposal

 onlineمركز

Writing Workshop

التدريب

مركز التدريب

6

نوفمبر

7

ديسمبر

8

ديسمبر

إعداد المعلم الجامعى

9

ديسمبر

إدارة الكوارث واألزمات

مركز التدريب

10

يناير

التحول الرقمى

مركز التدريب

مع نايل تيسول
ا.د .سعيد عبد

متدربين

تاهيل كوادر جامعية

المعز
ا.م.د .غادة
االخضر بالتعاون

تاهيل كوادر جامعية

مع نايل تيسول
د .امين ابو بكر
مدير المركز

ا.د .سعيد عبد

تاهيل كوادر جامعية

تاهيل كوادر جامعية

المعز

د .امين ابو بكر
مدير المركز

10

تاهيل كوادر جامعية

مدربين و
متدربين

مدربين و
متدربين

مدربين و
متدربين

مدربين و
متدربين

مدربين و
متدربين

بالجامعة
أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع

 24نوفمبر

المحلى
أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع

 10ديسمبر

المحلى
أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع
المحلى

16 -14
ديسمبر

أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع

 21ديسمبر

المحلى
أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة والمجتمع
المحلى

23 -1
يناير

