خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
القسم

النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

مالحظات

الفيزياء

دورتان تدريبيتان في مجال التربية البيئية

طالب األقسام العلمية

نوفمبر

د .إيناس عبد الفتاح

بالتعاون مع لجنة النشاط العلمي
بالكلية وجهاز شئون البيئة

رحلة علمية للمرصد الفلكي بحلوان
ندوة تتعلق بإرشادات األمن والسالمة بالمعامل

طالب قسم الفيزياء
طالب األقسام العلمية

نوفمبر

د .إيناس عبد الفتاح
د .إيناس عبد الفتاح

ورشة عمل تتعلق باإلسعافات األولية

طالب الكلية والعمال والموظفون

ديسمبر

د .إيناس عبد الفتاح

رحلة للمعهد الفلكي والبحوث الجيولوجية
معرض لمنتجات الطالب

طالب قسم البيولوجي
طالب قسم الفيزياء

مارس
أبريل

د .إيناس عبد الفتاح
د .إيناس عبد الفتاح

رحلة علمية لمصنع الحديد والصلب)
رحلة علمية لمصنع السكر

طالب قسم الكيمياء
طالب قسم الكيمياء

الفصل األول
الفصل الثاني

د .مي عبد اللطيف
د .مي عبد اللطيف

مشروعات البحوث التطبيقية

الجهات الصناعية ذات الصلة

ممتد

د .مي عبد اللطيف

بحوث ممولة من قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بالجامعة

المشاركة في حمالت التوعية الصحية والبيئية

تالميذ المدارس

ممتد

د .مي عبد اللطيف

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

أنشطة تدوير النفايات الزجاجية

طالب الكلية

ممتد

د .مي عبد اللطيف

العلوم البيولوجية

رحلة لحديقة األورمان وحديقة الحيوان
رحالت للمتحف الجيولوجي
ورشة عمل خاصة باإلسعافات األولية واألمن
والسالمة
االحتفال بيوم اليتيم من خالل زيارة للجمعيات الخيرية
وبعض المالجئ
ورشة عمل للتدريب على حفظ الحشرات والحيوان
والنبات
رحالت ميدانية لإلسكندرية ومطروح ودمياط
االحتفال بيوم األم
المشاركة في المعرض العلمي لمنتجات الطالب
رحلة لمنطقة الفيوم ووادي الريان

طالب الفرقة األولى بيولوجي
طالب الفرقة الثانية بيولوجي

نوفمبر
الفصل األول

أ.د .نجالء األلفي
أ.د .نجالء األلفي

طالب الكلية والعمال والموظفون

ديسمبر

أ.د .نجالء األلفي

طالب قسم البيولوجي

فبراير

أ.د .نجالء األلفي

طالب القسم

فبراير

أ.د .نجالء األلفي

طالب قسم البيولوجي
طالب الكلية
الفرقة الرابعة بيولوجي
طالب قسم بيولوجي

مارس
مارس
أبريل
أبريل

أ.د .نجالء األلفي
أ.د .نجالء األلفي
أ.د .نجالء األلفي
أ.د .نجالء األلفي

الرياضيات

مجموعة ورش عمل حول Mathmatica
رحلة علمية لمعهد البحوث الفلكية

طالب قسم الرياضيات
طالب قسم الرياضيات

نوفمبر
ديسمبر

د .عادل يونس
د .عادل يونس

التاريخ

حفل استقبال لطالب قسم التاريخ
حفل استقبال لطالب قسم التاريخ

تاريخ عام
مواد اجتماعية أساسي

أكتوبر
أكتوبر

د .رشا أمين
د .رشا أمين

الكيمياء

بالتعاون مع قسم العلوم البيولوجية

بالتعاون مع قسم الفيزياء

خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
القسم

الجغرافيا

النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

احتفال بنصر أكتوبر تحت عنوان ملحمة وطن
ندوة بعنوان :التاريخ واستشراف المستقبل  ..اآلخر
يصنع المستقبل هل نستطيع نحن حماية أنفسنا؟

كل طالب الكلية

أكتوبر

د .رشا أمين

كل طالب الكلية

نوفمبر

د .رشا أمين

رحلة للقرية الفرعونية

الفرقة األولى تاريخ عام وأساسي

نوفمبر

د .رشا أمين

ندوة بعنوان المرأة في مصر القديمة

كل طالب الكلية

ديسمبر

د .رشا أمين

رحلة آلثار مدينة اإلسكندرية

طالب قسم التاريخ عام وأساسي

ديسمبر

د .رشا أمين

ندوة عن آثار مصر الغارقة

كل طالب الكلية

مارس

د .رشا أمين

رحلة للبحر األحمر
رحلة للقبة السماوية والمتحف الجيولوجي

طالب قسم الجغرافيا
طالب قسم الجغرافيا

نوفمبر
نوفمبر

د .دعاء سيد
د .دعاء سيد

ورشة عمل للتدريب على مهارات استخدام الخرائط

طالب قسم الجغرافيا

مارس

د .دعاء سيد

زيارة ألحد المصانع

طالب قسم الجغرافيا

مارس

د .دعاء سيد

تدريب صيفي للطالب بالتعاون مع بعض مؤسسات
المجتمع

طالب الكلية عموما

يونيو ويوليو

مالحظات
المحاضر أ.د .جمال شقرة ،المقرر
أ.د .هالة خلف
المحاضر :أ.د .هالة خلف ،المقرر :أ.د.
جمال شقرة

المحاضر :أ.د .هالة خلف ،المقرر :أ.د .عودة حسان

بالتعاون مع هيئة االستشعار عن بعد،
والمتحف الجيولوجي ،وهيئة األرصاد،
وشركة المقاولون العرب

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

بالتعاون مع مركز تطوير تدريس اللغة
اإلنجليزية

تنظيم ورش عمل ألستاذ أجنبي زائر

طالب قسم اللغة اإلنجليزية

نوفمبر

د .بهاء

االحتفال باليوم العالمي للشعر
االحتفال باليوم العالمي للمسرح

طالب قسم اللغة اإلنجليزية
طالب قسم اللغة اإلنجليزية

مارس
مارس

د .بهاء
د .بهاء

اللغة الفرنسية

ندوة بعنوان :استخدام الموسيقا في األدب
ندوة بعنوان التنمية البشرية في ضوء تحديات المهنة
والتوظيف

كل طالب الكلية

نوفمبر

د .غادة صابر

المحاضر :أ.د .إيهاب كمال

كل طالب الكلية

ديسمبر

د .غادة صابر

المحاضر :م .إنجي مدحت

اللغة األلمانية

عرض فيلم نمساوي عن الهالوين

طالب قسم اللغة األلمانية

أكتوبر

د .هبة أحمد

بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي

خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
القسم

الصحة النفسية

التربية الخاصة

النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

ندوة أدبية لألديبة النمساوية لونا الموصلي

طالب قسم اللغة األلمانية

أكتوبر

د .هبة أحمد

حفل رأس السنة مع أنشطة فنية طالبية

طالب قسم اللغة األلمانية

أكتوبر

د .هبة أحمد

زيارات لمجموعات صغيرة من الطالب لمكتبة معهد
جوتة

طالب قسم اللغة األلمانية

طول العام

د .هبة أحمد

بالتعاون مع معهد جوتة

طالب الكلية عموما

مارس

د .نورا عرفة

المحاضر :أ.د .إبراهيم عيد

طالب الكلية عموما

أبريل

د .نورا عرفة

المحاضر :أ.د .طلعت منصور

المشاركة في مؤتمر "ابتكار وتطبيق" الخاص
بمشكالت المجتمع

أساتذة القسم

نوفمبر

د .محمد فؤاد

مجموعة ورش تدريبية للعاملين في التربية الخاصة

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ممتد

د .محمد فؤاد

المشاركة في أسبوع التنمية المستدامة العربي

أساتذة القسم

نوفمبر

د .محمد فؤاد

أساتذة القسم

نوفمبر

د .محمد فؤاد

طالب القسم

الفصل الثاني

د .محمد فؤاد

المعلمون أولياء األمور

الفصل الثاني

د .محمد فؤاد

مسابقة الكتشاف المواهب

طالب القسم

مارس

د .محمد فؤاد

ندوة حول حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

طالب الكلية

أبريل

د .محمد فؤاد

معرض ألنشطة طالب القسم

طالب القسم

أبريل

د .محمد فؤاد

سيمينار عن رؤية مصر 2030

طالب الدراسات العليا بقسم األصول

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

ضيف السيمينار :ا.د .مجدة إمام

ندوة حول الزيادة السكانية وتطورها

طالب الدراسات العليا بقسم األصول

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

ضيف الندوة أ.د .هشام مخاوف

زيارة للمتحف المصري

طالب من الليسانس والدراسات العليا

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

ندوة بعنوان :المواطنة وعالقتها بإيجابية الصحة
النفسية
ندوة بعنوان :الدور اإلرشادي للمعلم

المشاركة في تدشين صندوق عطاء الخيري لذوي
االحتياجات الخاصة
زيارات ميدانية لمؤسسات األيتام ومراكز رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة
مجموعة ندوات لمدرسي وأولياء أمور ذوي
االحتياجات الخاصة

أصول التربية

مالحظات

خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

القسم

زيارة لشارع المعز

طالب من الليسانس والدراسات العليا

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

زيارة لمشروع تكافل وكرامة

طالب من الليسانس والدراسات العليا

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

زيارة إلحدى دور المسنين

طالب من الليسانس والدراسات العليا

نوفمبر

د .فاطمة الزهراء

زيارة إحدى دور األيتام
ندوة عن التغير المناخي وتأثيراته

طالب قسم األصول
طالب الكلية عموما

ديسمبر
ديسمبر

د .فاطمة الزهراء
د .فاطمة الزهراء

زيارة ميدانية إلحدى كليات التربية في مصر

طالب قسم األصول

ديسمبر

د .فاطمة الزهراء

التربية المقارنة

ندوة حول التعليم في اليابان

طالب القسم

نوفمبر

د .عمر مهران

علم النفس التربوي

ندوة بعنوان اإلقناع من خالل التواصل اإلنساني

طالب كلية العلوم

أكتوبر

د .تامر شوقي

المناهج

محاضرة عن تطوير الذات والبرمجة اللغوية

كل طالب الكلية

نوفمبر

د .رشا بدوي

ندوة عن دور المناهج الدراسية في تأكيد قيم المواطنة

كل طالب الكلية

ديسمبر

د .رشا بدوي

رحلة للمركز االستكشافي بحدائق القبة
ندو ة عن التوافق األسري والنفسي واالجتماعي
ندوة عن التعامل مع التالميذ ذوي اإلعاقة
ندوة عن اإلدمان واالستخدام السيئ للعقاقير

كل طالب الكلية
كل طالب الكلية
كل طالب الكلية
كل طالب الكلية

ديسمبر
فبراير
مارس
أبريل

د .رشا بدوي
د .رشا بدوي
د .رشا بدوي
د .رشا بدوي

المشاركة في مشروع مودة الخاص بالزواج الناجح

طالب الفرقة الرابعة بالكلية عموما

شهور الفصل
الدراسي األول

د .أمل شمس

رحلة علمية لقرية تونس بالفيوم

طالب قسم الفلسفة واالجتماع

ديسمبر

د .أمل شمس

زيارة لمستشفى األمراض النفسية (اإلدمان)

طالب قسم الفلسفة واالجتماع

ديسمبر

د .أمل شمس

سيمينار عن الفيلسوف نظمي لوقا

طالب وأساتذة قسم الفلسفة
واالجتماع

ديسمبر

د .أمل شمس

زيارة لمستشفى 57357

طالب قسم الفلسفة واالجتماع

ديسمبر

د .أمل شمس

الفلسفة واالجتماع

مالحظات

خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
القسم

مركز الخدمات
المجتمعية

مركز تطوير تدريس
اللغة اإلنجليزية

مالحظات

النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

المؤتمر السنوي للقسم

طالب وأساتذة قسم الفلسفة
واالجتماع

أبريل

د .أمل شمس

معرض للمالبس بأسعار مخفضة

طالب الكلية

نوفمبر

د .أحمد رفعت

المشاركة في مشروع محو األمية

طالب الكلية

طول العام

د .أحمد رفعت

بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو األمية
وتعليم الكبار

تنظيم ورش عمل ألستاذ أجنبي زائر

طالب قسم اللغة اإلنجليزية

نوفمبر

د .نجوى يونس

بالتعاون مع قسم اللغة اإلنجليزية

ورشة عمل لطالب اللغة اإلنجليزية

طالب قسم اللغة اإلنجليزية

نوفمبر

د .نجوى يونس

بالتعاون جامعة مصر الدولية

ورشة عمل للمتخصصين في تدريس اللغة اإلنجليزية

معلمو اللغة اإلنجليزية

نوفمبر

د .نجوى يونس

بالتعاون مع الجامعة البريطانية

ورشة عمل لطالب اللغة اإلنجليزية

طالب قسم اللغة اإلنجليزية

نوفمبر

د .نجوى يونس

بالتعاون مع قسم اللغة اإلنجليزية
بآداب بنها

ورشة عمل بعنوانHow to teach vocabulary :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

ديسمبر

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوان How to teach reading

الطالب من داخل الكلية وخارجها

ديسمبر

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوانHow to teach grammar :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

يناير

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوانHow to teach writing :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

يناير

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوانCooperative learning :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

فبراير

د .نجوى يونس

المسابقة السنوية للمواهب
ورشة عمل بعنوانTeaching using ICT in :
English
ورشة عمل بعنوانUsing games in language :
teaching

كل طالب الكلية

مارس

د .نجوى يونس

الطالب من داخل الكلية وخارجها

مارس

د .نجوى يونس

الطالب من داخل الكلية وخارجها

مارس

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوانHow to teach speaking :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

أبريل

د .نجوى يونس

ورشة عمل بعنوانSTEM for teachers :

الطالب من داخل الكلية وخارجها

مايو

د .نجوى يونس

خطـــــــــــــة خدمــــــة المجتمــــع وتنميــــــة البيئــــــة لعام 2020/2019
القسم

النشاط

المستهدفون

فترة التنفيذ

متابع التنفيذ

ورشة عمل بعنوانUsing games in language :
teaching

الطالب من داخل الكلية وخارجها

يونيو

د .نجوى يونس

مالحظات

