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لادراث عهى اإلبذاع وانًنافست فً سىق انعًم ، وإعذاد انباحثٍٍ انمادرٌٍ عهى استخذاو انًعرفت  انرلًٍت إعذاد يعهًاث نًرحهت انطفىنت انًبكرة باستخذاو انتعهٍى انهجٍٍ ، رسانت انكهٍت:

 هى انًستىٌٍٍ انًحهى واإللهًًٍوتىظٍفها فً حم انًشكالث انتربىٌت وانًجتًعت فً يجال تربٍت انطفم ، وتمذٌى انخذياث واالستشاراث انتربىٌت واننفسٍت نخذيت انًجتًع ع

 جايعـــــت انًنٍا –انتربٍت نهطفىنت انًبكرةــــــم جًٍع انًراســــــالث باسى األستار انذكتىر / عًٍذ كهٍـت ترس
 

 (680)2422422فاكس :    (      680)2422422تهٍفىٌ : 

فً يجال لىيٍاً و إلهًٍٍاً  كهٍت انتربٍت نهطفىنت انًبكرة كهٍت ركٍت تسعى إنى تحمٍك انًٍزة انتنافسٍت رؤٌت انكهٍت: 

 انتعهٍى انجايعً وانبحث انتربىي وخذيت انًجتًع
 

 تقرير شهري عن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أوال : الندوات 

 التربية للطفولة المبكرة تعقد ندوة تحت عنوان )مجتمع بال أمية( .1

 -رئيس الجامعة وسعادة األستاذ الدكتور/عصام الدين صادق فرحات -تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وسعادة األستاذ الدكتور/ هاني السيد العزب

منسك مشروع محو األمية بالكلية عمدت كلية التربية للطفولة المبكرة باألمس األثنين الموافك  -دكتورة / مروة مراد حسنيوسعادة ال

م ندوة بعنوان )مجتمع بال أمية( وحاضر بالندوة األستاذ الدكتور/ هاني نادي عبد الممصود المنسك العام لمشروع محو األمية 41/41/1212

أحمد علي دمحم مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا وبحضورمسئول العاللات العامة بالهيئة ومسئولة بروتوكوالت الهيئة بالجامعة واألستاذ/ 

،وهدفت الندوة إلي تعريف الطالبات بالكلية بمشروع محو األمية وكيفية المشاركه والتسجيل بة والعمبات التي تواجههم ووضع حلول لها ، 

الدعم التي تمدمها الجامعة للتحفيز علي األشتران بالمزايا المادية والتكريم علي حد سواء ، وأكد د/ هاني عبد  ووضع حلول لها ووسائل

وأنه وفك الممصود أن محو األمية هو أحد األدوار األساسية التي يموم بها لطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة المجتمع المحيط 

 أفراد . 8طالب علي شهادة التخرج إال بمحو للبرتوكول لن يحصل ال
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 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة التربية للطفولة المبكرة تعقد ندوة  .1

 -رئيس الجامعة وسعادة األستاذ الدكتور/ عصام الدين صادق فرحات -تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن

عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة  –نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وسعادة األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد علي 

منسك وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية وبالتنسيك مع سعادة األستاذ  -شراف سعادة األستاذ الدكتور/ وفاء رشاد الراويوتحت إ

لائم بأعمال أمين الكلية  -والسيدة الدكتورة مرفت سعيد حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -الدكتور/ هاني السيد العزب

م ندوة 41/41/1212لطالب برئاسة السيد الدكتور/ عاطف دمحم دمحم عمدت كلية التربية للطفولة المبكرة باألمس األحد الموافك ومكتب رعاية ا

تور/ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحاضر بالندوة سعادة األستاذ الدكتور/ جمال عاطف وإفتتح الندوة سعادة األستاذ الدك

 التي أعرب فيها عن شكر لجميع الطالبات بالكلية األتي يمثلن المرأة المصرية في المجتمع .  عميد الكلية
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 تعريفية عن أنشطة ريادة األعمالالتربية للطفولة المبكرة تعقد ندوة  .1

نائب رئيس  - جالل حسنرئيس الجامعة وسعادة األستاذ الدكتور/ دمحم -تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  -الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعادة األستاذ الدكتور/ عصام الدين صادق فرحات

دي ريادة األعمال عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة وفي إطار خطة نا –والطالب وسعادة األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد علي 

ر/ وفاء برئاسة سعادة األستاذ الدكتور/ أبو هشيمة مصطفي وبالتعاون مع اللجنة التنسيمية لألنشطة الطالبية التي تمثلها سعادة األستاذ الدكتو

ون خدمة المجتمع وكيل الكلية لشئ -منسك األنشطة الطالبية بالكلية وبحضور سعادة األستاذ الدكتور/ هاني السيد العزب -رشاد الراوي

م في تمام الساعة 1212نوفمبر  11وتنمية البيئة ، عمدت الكلية ندوة تعريفية بعنوان ) أنشطة يادة األعمال( وذلن يوم األثنين الموافك 

بحضور سعادة  ( ولام سعادة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بأفتتاح الندوة والترحيب بالسادة الضيوف وشرفت الكلية4العاشرة صباحا بمدرج)

مستشار رئيس الجامعة لألنشطة الطالبية الذي لام بإلماء كلمة أكد فيها علي ضرورة تنمية ريادة األعمال في  -األستاذ الدكتور/ هاني العربي

 نفوس  األطفال منذ الصغر . 
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 اليومي ثانيا: أعمال التعقيم والتطهير

 ي عمليات التعقيم والتطهير:التربية للطفولة المبكرة تستمر ف

عميد  -وسعادة األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد عليرئيس الجامعة  -تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن

تنمية البيئة بالكلية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و -كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة وسعادة األستاذ الدكتور/ هاني السيد العزب

إتخذت إدارة الكلية الكثير من اإلجراءات اإلحترازية لضمان سالمة وصحة بناتها الطالبات فتموم بتعميم كافة الماعات والمدرجات يوميا 

 ية لمبني الكلية ومبني المدرجات.واإلهتمام المتواصل بالنظافة اليوم

 

  

  

  أسبوع بيئي بالكليةالتربية للطفولة المبكرة تقيم ثالثا: 

عميد كليتي  -رئيس الجامعة وسعادة األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد علي -تحت رعاية األستاذ الدكتور/ مصطفي عبد النبي عبد الرحمن

البيئة بالكلية ، لامت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -التربية والتربية للطفولة المبكرة وسعادة األستاذ الدكتور/ هاني السيد العزب

اسي الكلية بإنشاء أسبوع بيئي لامت من خاللة بإعادة دهانات الطرلات بالكلية وتنسيك وتنظيف الحديمة الخلفية بالكلية وتوفير عدد من الكر

 وإعادة تلوينها إلنشاء إستراحة للطالبات.
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