
 

ي مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

بية للطفولة المبكرة ف  محاور أنشطة خطة كلية التر

 م0202/0200للعام الجامىع  

 
 الهدف العام

 
 النشاط

 
 مكان التنفيذ

 
 المسئول عن التنفيذ

 
ة الزمنية  الفتر

 
 الفئة المستهدفة

 
 
 

تعظيم دور 
ي 
 
الجامعة ف
خدمة 
المجتمع 
وتوثيق 

الروابط بي   
الجامعة 
والمجتمع 
ي   الخارج 

  ي استعداد
 
      المشاركة ف

 الكلية الستقبال الطالبات الجدد

 وس كورونا  التوعية عن فت 

 التوعية بشأن محو األمية 

بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية لشئون
 التعليم والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

 الطالبات 0202أكتوبر 

 
 اكتوبر 6ندوة توعوية عن انتصارات 

بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية لشئون

التعليم 

 والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

 الطالبات 0202أكتوبر 

 
ي  
 
     ندوة توعوية عن دور الطالبة ف

 محو األمية

بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية

لشئون التعليم 

 والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

 الطالبات 0202أكتوبر 

ي 
 
ف ي لمشر

ندوة عن التوجيه الفن 
بية الميدانية بروضات األطفال  التر

 بعنوان المشكالت والحلول

بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

  وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

  مكتب
ي 
 التدريب الميدان 

 

طالبات المستوى  0202نوفمت  
 الثالث والرابع

بية  ورشة عمل عن االسعافات االولية مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

  ورشة عمل عن
االسعافات 

 االولية

طالبات المستوى  0202نوفمت  
 االول

 

 

 

 



 

 

 
 العام الهدف

 
 النشاط

 
 مكان التنفيذ

 
المسئول عن 

 التنفيذ

 
ة الزمنية  الفتر

 
 الفئة المستهدفة

 
 
 
 

تعظيم دور 
ي 
 
الجامعة ف

خدمة 
المجتمع 
وتوثيق 

الروابط بي   
الجامعة 

والمجتمع 
ي   الخارج 

 
 االحتفال بأعياد الطفولة

 
بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية
التعليم لشئون 
 والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

  0202نوفمت  
 الطالبات    

 
 تكوين جماعة أصدقاء البيئة

 
بية للطفولة  كلية التر

 المبكرة

 
وكيل الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع

 
 0202ديسمت  

 
 الطالبات    

ندوة تثقيفية عن يوم الطفل 
 المعاق العالمي 

بية مسرح   كلية التر
 للطفولة المبكرة

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة 
أحد االساتذة 

ي 
 
المتخصصي   ف
بية الخاصة  التر

  0202ديسمت  
 الطالبات   

بية  ندوة عن القيم األخالقية مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة 
أحد االساتذة 

ي 
 
المتخصصي   ف

بية   التر

اير    0200فت 
 الطالبات    

ندوة عن التنمر المجتمىع 
 لذوى االحتياجات الخاصة

بية  مسرح كلية التر
 للطفولة المبكرة

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة 
أحد االساتذة 

ي علم 
 
المتخصصي   ف

 النفس

  0200مارس 
 الطالبات     

 

 

 

 

 

 



 

 
 الهدف العام

 
 النشاط

 
 مكان التنفيذ

 
 المسئول عن التنفيذ

 
ة الزمنية  الفتر

 
 الفئة المستهدفة

 
 
 

تعظيم دور 
ي 
 
الجامعة ف

خدمة 
المجتمع 
وتوثيق 

الروابط بي   
الجامعة 

والمجتمع 
ي   الخارج 

ي التوظيف
مسرح كلية  ملتقر

بية للطفولة  التر
 المبكرة

  مسرح كلية
بية للطفولة  التر

 المبكرة

    وحدة الخريجي 
 

  0200مايو 
 المستوي الرابع            

احتفالية يوم 
 األمهات المثالية

مسرح كلية 
بية للطفولة  التر

 المبكرة

  وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

اعضاء هيئة التدريس واالداريي    0200مارس 
 والطالبات

ي اليوم 
البين 
 بالكلية

بية  كلية التر
 للطفولة المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

  0200مارس 
 الطالبات                    

احتفالية بيوم 
 اليتيم

مسرح كلية 
بية للطفولة  التر

 المبكرة

 رعاية الطالب 

  وكيل الكلية
لشئون التعليم 

 والطالب

  وكيل الكلية
لشئون خدمة 

 المجتمع 

  0200ابريل 
                  الطالبات وبعض جمعيات تنمية  

 لمجتمعا                    

ندوة عن التنمية 
 المهنية الذاتية

مسرح كلية 
بية للطفولة  التر

 المبكرة

 
وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع أحد 
 األساتذة المتخصصي   

  0200مايو 
 أعضاء هيئة التدريس واالداريي       

ندوة عن اليوم  
 العالم للبيئة

وكيل الكلية لشئون  
 خدمة المجتمع 

جهاز شئون البيئة 
 اإلقليمي بالمنيا

  0200مايو 
 الطالبات                      

ورشة عمل عن  
 التحول الرقمي 

قاعة التدريب 
 بالكلية

أحد االساتذة 
 المتخصصيي   

  0200يونيو 
 أعضاء هيئة التدريس         

ورشة عمل عن  
قياس وتقييم 
رضا منظمات 

سوق العمل عن 
جودة الخدمات 

المجتمعية 
المقدمة من 

 الكلية 

 أحد المتخصصي    قاعة التدريب
 مدير وحدة الجودة
وكيل الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع 

  0200يوليو 
 أعضاء هيئة التدريس          

 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون

 السيد العزب
 
 أ.م.د/ هان


