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في مجال قومياً و إقليمياً  كلية التربية للطفولة المبكرة كلية ذكية تسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية رؤية الكلية: 
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تقرير عن نشاط كلية التربية للطفولة المبكرة في مجال                                               

خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ظل جائحة كرونا                          

 2019/2020للعام الدراسي 

 م 23/2/2020بتاريخ " كورونا فيروس  من  الوقاية" بعنوان  توعوية  ندوة إقامة .1

م 2021-2020خطة التعقيم والتطهير التي تطبقها كلية التربية للطفولة المبكرة خالل العام الدراسي  .2

برعاية األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد   19-بناءا علي خطة اإلجراءات األحترازية من فيروس كوفيد

جالل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة   النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور/محمد

المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد علي عميد كلية التربية للطفولة 

المبكرة واألستاذ الدكتور/ هاني السيد العزب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أوضح  

عبد الرحمن رئيس الجامعة أن الجامعة تبذل قصاري جهدها  األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي 

لتعقيم منشأتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها وخاصة في فترة إستقبال الطالب والعام الجامعي 

الجديد للحفاظ علي سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية مؤكدا أن عمليات  

خدام المطهرات والمعقمات الموحب بأستخدامها وفق بروتوكول  التطهير والتعقيم تم من خاللها إست

دقيق إلي جانب تركيب بوابات تعقيم علي جميع منافذ الجامعة وقياس درجة الحرارة لكل فرد يدخل 

 الجامعة كما يتم تنفيذ األتي من قبل الكلية:

فيروس )   عمل لوحات إرشادية للتوعية بكافة اإلجراءات اإلحترازية وكيفية التعامل مع •

 (. 19-كوفيد

تعقيم جميع قاعات ومدرجات الكلية وفي الفواصل بين المدرجات في آن واحد قبل البداية   •

الدراسية وخالل العام الدراسي كما يجري تجهيز وتدريب عمال الكلية علي ماكينات الرش  

 والتعقيم. 

 منع دخول أي فرد بالكلية دون إرتداء الكمامة. •

 دارية بشكل مستمر. تعقيم جميع المكاتب اإل  •

 إستخدام الكحول لتطهير األيدي قبل دخول المكاتب.  •

 تطهير الحمامات بشكل مستمر ويوميا ثالث مرات علي األقل. •
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 عمل نقاط بالمدرجات لعدم التزاحم بين الطالب. •

 معاقبة أي موظف لم يلتزم بجميع اإلجراءات اإلحترازية. •

متابعة الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالكلية وبمجرد األحساس   •

 بأعراض الفبرس يتم عزلهم في غرفة العزل المخصصة وإبالغ الجهه المختصة.

 التنبية المشدد علي السادة العاملين بضرورة إرتداء الكمامات والتباعد بين الزمالء  •
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 م23/2/2020بتاريخ " كورونا فيروس من الوقاية" بعنوان توعوية ندوة إقامة

 ومعالى  الجامعة رئيس   عبدالرحمن عبدالنبى  مصطفى /الدكتور األستاذ معالى رعاية   تحت    
 وسعادة  البيئ ة  وتنمية    المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس   نائب  حسن جالل محمد /الدكتور األستاذ
 كلية   مع وبالتعاون المبكرة للطفولة والتربية   التربية   كليت ى عميد    علي عبدالواحد   عيد   /الدكتور األستاذ

م المبكرة للطفولة التربية   التربية عقدت كلية    ندوة توعوة م  23/2/2020 الموافق االحد اليو 

وسيف  من ة  يالوقا " بعنوان  مصر أجل من وطالب الجامعة طالب اتحاد الندوة  هذة نظم  وقد"   كورونا ر 
 - رفعت نزار /الدگتور األستاذ سعادة الندوة هذة حاضر وقد ر  يفبرا 27 يوحت17 من الفترة ف  وذلك 

 عبد  سلوي  /د.أ: إشراف  تحت يابالمن  والصدر القلب يمستشف عام ر  ومدي ه  يالصدر األمراض استاذ
   –  بأعمال  القائم العزب د  يالس يهان/   د.م .أ و والطالب م  يالتعل لشئون ة  يالكل ل  يوك  يالغن عبد السالم
 .بالكلية  الطالبية األنشطة  منسق راوي رشاد  وفاء/د.م. أ و ئ ةي الب يةوتنم  المجتمع خدمة لشئون يةالكل ل  يوك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 
 
 
 
 

 جامعة المنيا 
 كلية التربية للطفولة المبكرة 

 

باستخدام التعليم الهجين ، قادرات على اإلبداع والمنافسة في سوق العمل ، وإعداد الباحثين القادرين على استخدام المعرفة  الرقمية إعداد معلمات لمرحلة الطفولة المبكرة رسالة الكلية:

 تويين المحلى واإلقليمي لى المسوتوظيفها في حل المشكالت التربوية والمجتمعة في مجال تربية الطفل ، وتقديم الخدمات واالستشارات التربوية والنفسية لخدمة المجتمع ع 

 جامعـــــة المنيا –التربية للطفولة المبكرةترســــــل جميع المراســــــالت باسم األستاذ الدكتور / عميد كليـة 
 

 (086)2342544فاكس :    (      086)2342544تليفون : 

في مجال قومياً و إقليمياً  كلية التربية للطفولة المبكرة كلية ذكية تسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية رؤية الكلية: 

 التعليم الجامعي والبحث التربوي وخدمة المجتمع 
 

خطة التعقيم والتطهير التي تطبقها كلية التربية للطفولة المبكرة  
 م 2021-2020للعام الجامعي 
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