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 أكتوبر 6خطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية التربية جامعة 

 "رؤية المجتمع نحو خدمات متميزة " 

 

 

 9102/9191خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 

 ألول الفصل الدراسى ا
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 إعداد

 فاطمة بركات/ د.م.أ

 ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئةرئيس قسم علم النفس والتربية الخاصة 

 

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

 

ى كفاءة ومهارة تنافسية ، من خالل برامج متطورة ، وبيئات تعلم ذتلتزم الكلية بتخريخ معلم متميز : رسالة الكلية 

 وتعمل على إجراء بحوث علمية وتطبيقية وتقدم خدمات مجتمعية وبيئية متميزة فى إطار من القيم ودعممحفزة ، 

 .الهويه                  
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 9102/9191الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 

 :عتعزيز الخدمات المجتمعية وتدعيم الشراكة الفاعلة مع المجتم: الغاية 

 

 : 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 ** 

 .وهياكل الوحدات ذات الطابع الخاص تحديث لوائح  -

 .تطوير البنيه التحتيه للوحدات ذات الطابع الخاص  -

 .تنمية المهارات للقائمين على الوحدات ذات الطابع الخاص  -

 .تحديد اإلحتياجات المجتمعيه  -

 .اإلتصال مع المؤسسات المجتمعيه  -

 .تسويق الخدمات والمنتجات الجامعيه  -

 .دريبيه لتلبية حاجات المنتفعين عقد دورات ت -

 .متابعة الخريجين  -
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 د فاطمة بركات  .م.خطة خدمة المجتمع للفصل الدراسى األول أ
 9102/1010للعام الجامعي 

 

 مسئول النشاط المكان النشاط التاريخ م
 الهدف

 المشاركون من النشاط
الجمهور 
 تاريخ التنفيذ المستهدف

  بالتعاون مع مجلس خدمة المجتمع بالجامعة  سوف تتم أنشطة 

/ أكتوبر   2
1029  

المشاركه فى تنظيم 
احتفالية ألهالى منطقة 

عماره بمناسبة  21ال 
 بدأ الدراسة 

 21منطقة ال 
 6عماره بمدينة 
 أكتوبر 

وكالة خدمة  
 المجتمع 

مشاركة الجامعه 
 21أهالى منطقة ال
عماره وتوزيع 

الحقائب المدرسيه 
 عليهم 

فاطمه / د.م.أ
 بركات

 ايمان سعيد/ د

أهالى منطقة ال 
 عماره  21

الجمعه 
الموافق 

22/20 /
1029 

/ أكتوبر  1
1029 

 6المشاركه فى احتفاالت 
 أكتوبر المجيده 

متحف القوات 
الجويه ، بمصر 
 الجديده، الماظه

وكالة خدمة 
 المجتمع 

مشاركة الطالب فى 
 6احتفال انتصارات 

 أكتوبر 

فاطمه / د.م.أ
 بركات
 محمد خالد / أ

 الطالب 

اإلثنين 
الموافق 

21/20/
1029 

الثالثاء الطالب أعضاء الطالب وأعضاء دمج المجتمع فاطمه / د .م.أ 2216مدرج حضور ندوة الفن وذكرى / أكتوبر  3
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الخارجى فى أنشطة  بركات  بمبنى هندسه  انتصارات اكتوبر  1029
الجامعه وتم حضور 

اثنين من معلمات من 
 خارج الجامعه 

هيئة التدريس 
وحضر اثنين 

سيدات من مدرسة  
 مديحه قنصوه 

هيئة التدريس 
وحضر اثنين 

سيدات من مدرسة  
 مديحه قنصوه 

الموافق 
1/22/

1029 

4         

نوفمبر  1
/1029 

حضور معرض األسر 
المنتجه ألهالى منطقة ال 

 عماره بالجامعه   21
فاطمه / د .م.أ أكتوبر 6جامعة 

 بركات 

تشجع العارضات 
على اإلستمرار فى 
اانتاج المشغوالت 

 اليدويه 

فاطمه / د .م.أ
 بركات ، والطالبات

سيدات منطقة ال 
 عماره 21

األحد الموافق 
14/22/

1029 

نوفمبر  6
/1029 

توعيه طالبيه بأهمية 
التشجير والحفاظ على 

بعنوان الشجره ) البيئه 
 ( هى رئة المدينه

 6طالب جامعة 
 أكتوبر 

 أحمد الشين / د
 سحر عثمان/ د
 غدير المياح / د

محمد / د
 الشافعى

 

توعية الطالب بأهمية 
التشجير والحفاظ 

 على الحدائق  العامه 

 أحمد الشين / د
 سحر عثمان/ د
 غدير المياح / د
 الشافعىمحمد / د

 

طالب كلية التربيه 
، وطالب الكليات 
المختلفه الذين 
 داخل الجامعه 

اإلثنين 
 11الموافق 

/22/1029 

نوفمبر  7
/1029 

" حضور مؤتمر  بعنوان 
دور اإلتحاد اإلوربى فى 
دعم المجتمع المحلى فى 
بناء مجتمعات شامله 

 " ومستدامه 

فندق فيرمونت 
 القاهره

فاطمه / د .م.أ
 بركات

التثقيف البيئى ، 
بتوجيه من سيادة 

موسى / د.النائب أ
ابراهيم نائب رئيس 

الجامعه لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئه 

 
وكالء الكليات 
لخدمة المجتمع 
 وتنمية البيئه 

الثالثاء 
الموافق 

16/22/
1029 

8 
نوفمبر 

/1029 
المشاركه فى القافله 

 المتجهه إلى هرم ستى 
منطقة هرم 

بمدينة . ستى 
فاطمه / د .م.أ

 بركات
التوعيه بعدد من 
 الموضوعات وهى 

فاطمه / د .م.أ
 بركات

أهالى وأطفال 
 منطقة هرم ستى 

17/22/
1029 



 

6 
 

نوفمبر 
/1029 

دور األسره فى -2 أكتوبر  6
 .تربية المراهق

صحة األم -1
النفسيه وأثره على 

 .الطفل 
بعض المشكالت -3

النفسيه التى يعانى 
 -قضم األظافر) مثل

 (الغيره  -الخجل

ديسمبر  9
 فعليات للتوعيه  1029/

 6داخل جامعة 
أكتوبر ، وأمام 
 كلية التربيه 

وكالة خدمة 
 المجتمع

تم توعية الطالب فى 
عدد من الموضوعات 
الهامه للشباب وهى 

: 
أضرار التدخين -2

والمخدرات ومراحل 
 .اإلدمان المختلفه

مخاطر الزياده -1
السكانيه وأضرارها 

على األسرة 
 .والمجتمع

اإلرهاب والتطرف -4
 الفكرى

فاطمه / د .م.أ
 بركات

 غدير المياح/ د
 محمد شافعى/ د
 ايمان سعيد / د

 

اإلثنين 
الموافق 

9/21/
1029 

ديسمبر  20
/1029 

المشاركه فى القافله 
المتجه إلى منطقة ال 

 21منطقة ال 
عماره  بمدينة 

وكالة خدمة 
 المجتمع

وقد تمت التوعيه 
األربعاء   بعدد من الموضوعات 

الموافق 
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 :وهى أكتوبر  6 عماره  21
التوعيه بمخاطر -2

 الذياده السكانيه 
اإلرهاب والتطرف -1

 .الفكرى
التوعيه بالحفاظ -3

على البيئهوتشجير 
 .المنطقه

أضرار التدخين -4
والمخدرات ومراحل 

 .اإلدمان المختلفه
 .الوعى البيئى-1
دور األسرة فى -6

تربية األوالد فى سن 
 .المراهقه

دور المدرسه فى  -7
تربية األوالد فى سن 

 المراهقه
@@@@@@ 

وقمنا بعدد من ورش 
 العمل وهى 

التدريب على -2
األنشطه الفنيه 
لمرحلة التعليم 

22/21/
1029 
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األساسى للصف 
األول والثانى والثالث 

 .اإلبتدائى
كيفية تحويل  -1

المخلفات المنزليه 
 .إلى أعمال فنيه 

 

يناير  22
/1010 

المشاركه فى التنظيم 
والتوعيه بقافلة بالتعاون 

اكتوبر الند  6مع روتارى 
 مارك 

 21منطقة ال
 6عمارة ب 
 أكتوبر

وكالة خدمة 
 المجتمع

فى المشاركه بالتنظيم 
 القافله  والتوعيه عن 

سرطان الثدى "  
 " واإلكتشاف المبكر 

فاطمه / د .م.أ
 بركات

سيدات منطقة ال 
عماره بمدينة  21

 أكتوبر  6

الخميس 
الموافق 

9/2/1010 

21 
يناير 

/1010 

قضايا " مؤتمر بعنوان 
المستقبل والتنميه 

المستدامه بالوطن العربى 
 " 

فندق سفير 
 بالدقى 

وكالة خدمة 
 المجتمع 

متابعة الجديد فى 
التنميه المستدامه 
والحفاظ على البيئه 
 وترشيد اإلستهالك 

 

فاطمه / د .م.أ
 وكالء الكليات  بركات

األحد الموافق 
21/2/

1010 

يناير  23
/1010 

" التوعيه بمبادرة بعنوان 
 " خضرها 

أمام كلية 
 التربيه 

وكالة خدمة 
 المجتمع 

هدف التوعيه الحفاظ 
على البيئة والعمل 

 على تشجير الجامعه 
لمسايرة اتجاه الدوله 
فى ذلك ، والتحول 

لألخضر ، وقمت فعال 
بشراء شجره 

وزراعتها داخل الكليه 

فاطمه / د .م.أ
 بركات

طالب كلية التربيه 
وعدد من الكليات 

 المختلفه 

الخميس 
الموافق 

26/2/
1010 



 

9 
 

 مبادرة منى بذلك

يناير  24
/1010 

" حضور مؤتمر بعنوان 
 " يوم البيئه الوطنى 

بيت الوطن 
التابع لوزارة 

البيئه ، 
 بالفسطاط 

وكالة خدمة 
 المجتمع 

األحتفال بيوم البيئة 
 الوطنى 

وأهمية المحافظه 
 على البيئة 

والتوجه للتحول 
 لالخضر 

فاطمه / د .م.أ
 وكالء الكليات بركات

اإلثنين 
الموافق 

17/2/
1010 

 
 يل البرتوكول القائم بين الجامعة عانشطة لتف

اكتوبر  21
1029 

توقيع بروتوكول التعاون 
أكتوبر  6بين جامعة 

كلية التربيه والهيئة 
 العامه لتعليم الكبار 

مكتب رئيس 
 أكتوبر  6جامعة 

وكالة خدمة 
 المجتمع 

محو أمية عمال 
الجامعه والمناطق 

المحيطه أو فى اى 
 منطقه 

فاطمه / د.م.أ
 بركات

 

األميين من داخل 
 الجامعه أو خارجها 

الثالثاء 
الموافق 

11/20/
1029 

26 

نوفمبر 
1029 

تجديد بروتوكول التعاون 
بين الجامعه واألكاديميه 
المهنيه للمعلمين بمقر 

 األكاديميه 

األكاديميه 
المهنيه 
 للمعلمين 

وكالة خدمة 
 المجتمع

التعاون المشترك بين 
األكاديميه والجامعه 

وتقديم خدمات 
ألعضاء هيئة 

التدريس من دورات 
مختلفه وكذلك تقديم 

الكليه لدورات 
ألعضاء من خارج 

 الجامعه 

فاطمه / د.م.أ
 بركات

 أمين أبو بكر / د
 غدير المياح / د

 

 المعلمين 
والعاملين باإلدرارات 

 التعليميه
والعاملين بمدريه 

 ه والتعليم التربي

األثنين 
الموافق 

4/22 /
1029 

الثالثاء المعلمات واألطفال أعضاء هيئة تقديم خدمات متعدده فاطمه / د .م.أحضانة الجسد تجديد بروتوكول التعاون نوفمبر  27
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1029 
 

بين الكليه وحضانة 
الجسد الواحد لتنمية 

 مهارات األطفال 

لحضانة الجسد  بركات  الواحد 
الواحد وتم تحديد 

احتياجاتهم متمثله 
 التاليهفى الدورات 

محاضرات فى -2
اللغه اإلنجليزيه 

 لمنهج رياض األطفال 
محاضرات فى -1

) تعديل سلوك الطفل 
-العنيد-اإلنطوائى

 (التشتت الذهنى
التربيه الفنيه -3

وأثرها فى تنمية 
 .الطفل

دور األسره فى -4
تشكيل شخصية 

سوف تنفذ . ) الطفل
خالل الفصل الدراسى 

 (الثانى 

بحضانة الجسد  ن الكليه التدريس م
 الواحد 

الموافق 
29/22/

1029 

28 

ديسمبر 
1029 

تجديد برتوكول تعاون 
 6بين كلية تربيه جامعه 

أكتوبر ومؤسسه انسان 
 للنميه المستدامه

فاطمه / د .م.أ أكتوبر  6مدينة 
 بركات

اإلتفاق على أوجه 
التعاون بين الكليه 

والمؤسسه من خالل 
تقديم خدمات 

مجتمعيه  متعدده 

أعضاء هيئة 
 التدريس من الكليه

 

الثالثاء 
الموافق 

20/21/
1029 
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سوف تنفذ خالل 
الفصل الدراسى 

 الثانى 

 وندوات ، وزيارات خارجبه بين مؤتمرات أنشطه أخرى متنوعه 
29 

/ سبتمبر 
1029 

المشاركه فى تنظيم دوره 
 عن لغة اإلشاره 

كلية التربيه 
 أكتوبر  6جامعة 

قسم علم 
 النفس 

الطالب تذويد 
بمعلومات عن لغة 

 اإلشاره 
 أعضاء القسم 

طالب كلية التربيه 
وطالب كليات 

 الجامعه

14/9/
1029 

10 
أكتوبر 

/1029 

حضور ندوه اإلحتفال 
بالعيد السادس واألربعين 
ألنتصارات حرب أكتوبر 

 المجيده 

وكالة خدمة  أكتوبر  6جامعة 
 المجتمع 

المشاركه فى أنشطة 
 الجامعه

فاطمه / د .م.أ
 بركات

طالب وأعضاء 
 هيئة تدريس 

8/20/
1029 

12 

/ أكتوبر 
1029 

حضور مؤتمر 
اإليرسموس منح اإلتحاد 

 اإلوربى 

بهلتون 
 اإلسكندريه

أعضاء هيئة 
 حضور المؤتمر  التدريس  

فاطمه / د .م.أ
 بركات

أحالم / د .م./أ
 قطب

 نسمه سالم/ د 

عدد من أعضاء 
 الكليات المختلفه 

الخميس 
الموافق 

20/20/
1029 

11 
/ أكتوبر 
1029 

زياره علميه تثقيفيه 
 خارجيه

متحف القوات 
مصر / الجويه 

 الجديده

وكالة خدمة 
 المجتمع

رحله علميه تثقيفيه 
 للطالب 

فاطمه / د .م.أ
 بركات

 طالب كلية التربيه
24/20/

1029 

/ نوفمبر  13
1029  

حضور ندوة الفن وذكرى 
قطاع خدمة  أكتوبر  6جامعة  انتصارات أكتوبر 

المجتمع 
احياء ذكرى انتصارات 

 حرب اكتوبر 
فاطمه / د .م.أ

 بركات
طالب وأعضاء 
 هيئة تدريس 

1/22/
1029 
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 بالجامعه 
14 

/ نوفمبر 
مالعب جامعة  يوم رياضى  1029

 أكتوبر  6

خدمة المجتمع 
بالتعاون مع 
أسرة غصن 

 الزيتون

اإلهتمام بالرياضه 
وحث الطالب على 
 ممارسة الرياضه 

فاطمه / د .م.أ
 بركات

 سحر عثمان/ د
 مى السعيد / د
 أحمد مصطفى / د

طالب وأعضاء 
 هيئة تدريس 

6/22/
1029 

11 

نوفمبر 
 أكتوبر  6جامعة  حضور ندوة الفولبورايت  1029/

أعضاء هيئة 
التدريس 
 والطالب 

التذويد بمعلومات عن 
منح الدراسه 
 الخارجيه 

/ د.سيادة العميد أ
 سعيد خليل 

 سالى حنا / د .أ
فاطمه / د .م.أ

 بركات 
أحالم قطب / د .م.أ

وعدد من الطالب 
وأعضاء هيئة 

 التدريس 
 

أعضاء هيئة 
 التدريس والطالب 

16/22 /
1029  


