
 

   
 

 
                قطــاع خدمـة المجتمــع

 وتنميـــــــة البيئــــــة       
 

 مالحظات المحاضر المستفيدين المكان التاريخ النشاط التاريخ

 0202اكتوبر 

 جنود) مشٌخة األزهرزٌارة 
 الدٌن عن ٌدافعون جدد

 والوطن

31/31/

0103 
 تم اإلنتهاء منها زٌارة طالب الكلٌة مشٌخة األزهر

ندوة عن البيئة والتغيرات 
 المناخية

34/31/

0103 
 طالب الكلٌة بالكلٌة 0مدرج 

 أ / سليمان الزهيري
 مدير بيت ثقافة طوخ 

 ومحاضرمركزي بوزارة الثقافة
 تم اإلنتهاء منها

 التحول دور : العمل ورشة
 معامل تطوٌر فً الرقمً

 والحركٌة البدنٌة القٌاسات

03/31/

0103 
قاعة المناقشات 

 بالكلٌة
أعضاء هٌئة التدرٌس 

 ومعاونٌهم

 مدٌر بسٌونً محمد / د
 واالجهزة المعامل وحدة

 بنها بجامعة العلمٌة
 تم اإلنتهاء منها

 0202نوفمبر 

 مٌت شباب بمركز رٌاضً ٌوم
 السباع

01/33/

0103 
 مٌت شباب بمركز

 السباع
 تم اإلنتهاء منها ٌوم رٌاضً ٌوم رٌاضً

 جذب طرق)  بعنوان محاضرة
 للهٌئات الشباب والفتٌات 
 (  الرٌاضٌة

07/33/

0103 
 الشباب بمدٌرٌة

 والرٌاضة
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 تم اإلنتهاء منها نبهان محمد/  الدكتور

التأهٌل البدنى لإلصابات 
الرٌاضٌة، التدلٌك فى المجال 
 الرٌاضى ، االسعافات االولٌة

00/33/

0103 
 قاعات الكلٌة

طالب وخرٌجً 
كلٌات التربٌة 

 الرٌاضٌة

 فرٌق عمل مركز 
 الخدمة العامة

 منها تم اإلنتهاء

 اعداد المدرب الشخصى
06/33/

0103 
 قاعات الكلٌة

طالب وخرٌجً 
كلٌات التربٌة 

 الرٌاضٌة

 فرٌق عمل مركز 
 الخدمة العامة

 تم اإلنتهاء منها

ديسمبر 
0202 

 طرق تنظٌم المناسبات
31/30/

0103 

مدٌرٌة الشباب 
 والرٌاضة بالقلٌوبٌة

أعضاء ومنسوبً 
 مراكز الشباب

 اإلنتهاء منهاتم  أ.د/ خالد صٌام

التعامل مع حاالت اإلعاقات 
 الذهنٌة

01/30/

0103 
أعضاء ومنسوبً مراكز 

 تم اإلنتهاء منها د / محمود السٌد  الشباب

طرق تنظٌم األحداث 
 الرٌاضٌة

05/30/

0103 
أعضاء ومنسوبً مراكز 

 تم اإلنتهاء منها د / محمد النجار الشباب

                                                         مشروع الخطة التنفٌذٌة ألنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 0103/0100بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للعام الجامعً 
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األنشطة الرٌاضٌة التروٌحٌة ودورها 
فً مواجهة اآلثار السلبٌة إلستخدام 

 التكنولوجٌا

05/30/

0103 
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 تم اإلنتهاء منها د / محمد النجار

  األعمال رٌادةإحتفالٌة 
37-30-

0103 

كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة

 طالب الكلٌة
 االحتفال بروفات حضور

 األعمال لرٌادة العالمً بالٌوم
 تم اإلنتهاء منها

 ورشة عمل تطبٌقٌة عن 
  التدلٌك وأسالٌب طرق

37-30-

0103 

كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة

 تم اإلنتهاء منها د / محمد بكر  طالب الكلٌة

  األمٌة محو
30-30-

0103 

كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة

 طالب الكلٌة
  بدوي أشرفأ/ 

 لتعلٌم القلٌوبٌة فرع عام مدٌر
 الكبار

 تم اإلنتهاء منها

ديسمبر 
0202 

  األمٌة محو
01-30-

0103 

كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة

 طالب الكلٌة

 عبدالحمٌد محمد اٌهاب /أ
 عبدالسالم

 المتابعة إدارة عام مدٌر
 لتعلٌم القلٌوبٌة لفرع والتوجٌه

 الكبار

 تم اإلنتهاء منها

 0103-30-3  األمٌة محو مشروع
التربٌة  كلٌة

 الرٌاضٌة
 طالب الكلٌة

 زعزع  منى/ د.أ
 المجتمع لخدمة التربٌة وكٌلة

  البٌئة وتنمٌة
 تم اإلنتهاء منها

 0103-30-5 ندوة إدارة األزمات
كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة
طالب الكلٌة وأعضاء 

 هٌئة التدرٌس

وحدة إدارة األزمات 
 بالكلٌة

 تم اإلنتهاء منها

 يناير
0200 

 مدرسة سمارت   5/2/0200 العروض الرياضيةدورة في 
معلمي التربية الرياضية 

 بمدارس القليوبية
 جاري تنفيذها د/ نادر عجاج

ورشة عمل في اكتشاف وعالج 
 التشوهات القوامية

 مدرسة سمارت   02/2/0200
معلمي التربية الرياضية 

 بمدارس القليوبية
 جاري تنفيذها د / ايهاب عماد

 مع اآلخرينفن التعامل 
 ) طرق اإلقناع (

22/2/0200 
مديرية الشباب 

 والرياضة بالقليوبية
أعضاء ومنسوبي مراكز 

 الشباب
 جاري تنفيذها د / محمد نبهان

الرياضة للجميع ومواجهة 
 السلوكيات السلبية بالمجتمع

22/2/0202 
مركز شباب عرب 

 جهينة

مدربي ومشرفي األنشطة 
بمراكز شباب شبين القناطر 

 ضمن مبادرة حياة كريمة
 جاري تنفيذها د / محمد السيد

توجيه ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 لممارسة الرياضية المناسبة

02/2/0202 
 مركز شباب
 كفر طحوريا

مدربي ومشرفي األنشطة 
بمراكز شباب شبين القناطر 

 ضمن مبادرة حياة كريمة
 جاري تنفيذها د / محمد يونس
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 فبراير
0200 

 5/0/0100 حاالت التوحدالتعامل مع 
مدٌرٌة الشباب 

 والرٌاضة 
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 جاري تنفٌذها د / محمد نبهان

 03/0/0100 التعامل مع حاالت الصم والبكم
مدٌرٌة الشباب 

 والرٌاضة 
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 جاري تنفٌذها د / محمود فضل

التشرٌعات والقوانٌن الرٌاضٌة 
وتطوٌر المنشئات الرٌاضٌة 

 بمراكز الشباب
 كفر شبٌن مركز شباب 03/0/0103

مدربً ومشرفً 
األنشطة بمراكز شباب 
شبٌن القناطر ضمن 
 مبادرة حٌاة كرٌمة

 جاري تنفٌذها د / محمد عبدالرحمن

 تنفٌذ خطة إخالء المبنى
األسبوع الثانً من  

الفصل الدراسً 
 الثانً

كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة

 جمٌع منسوبً الكلٌة
وحدة األزمات 

 والكوارث

 فبراير جاري تنفٌذها
0200 

محاضرة فً تطوٌر مناهج التربٌة 
 0200االسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني  الرٌاضٌة وفق المستحدثات العلمٌة

 مـــارس
0200 

 5/1/0100 المدرب المربً
مدٌرٌة الشباب 

 والرٌاضة بالقلٌوبٌة
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 جاري تنفٌذها أ.د/ خالد صٌام

مراحل تكوٌن ناشًء كرة 
 القدم

03/1/0100 
مدٌرٌة الشباب 

 والرٌاضة بالقلٌوبٌة
أعضاء ومنسوبً 

 مراكز الشباب
 جاري تنفٌذها د / أحمد حٌدر

الرٌاضة النسائٌة ودورها فً 
 بناء المجتمع

5/1/0103 
 مركز شباب
 عرب صبٌح

مدربً ومشرفً األنشطة 
بمراكز شباب شبٌن القناطر 

 ضمن مبادرة حٌاة كرٌمة
 أ.د / عزٌزة محمد عفٌفً

محاضرة عن التغذٌة الصحٌة  جاري تنفٌذها
  0200االسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني  للطالب والطالبات

 0200الثاني االسبوع السادس من الفصل الدراسي  دورة فً اإلسعافات األولٌة

 أبريل
0200 

 2/2/0100 إعداد مدرب األكادٌمٌات
مدٌرٌة الشباب 

 والرٌاضة 
أعضاء ومنسوبً مراكز 

 الشباب
 جاري تنفٌذها 

ورشة عمل عن تسوٌق واستثمار 
 0200االسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني  مالعب التربٌة والتعلٌم

 جاري تنفٌذها
ورش عمل عن اإلجراءات 

 جاري االستعداد للتنفيذ اإلحترازٌة لجمٌع منسوبً الكلٌة
ورشة عمل عن مواجهة الحرائق 

 جاري تنفٌذها جاري االستعداد للتنفيذ والكوارث
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العام الجامعي 

0202/0200 

التعاون بٌن الكلٌة وبٌن توجٌه عام 
طالب  التربٌة الرٌاضٌة إلستقبال

التدرٌب المٌدانً من الفرقة الثالثة 
 والرابعة

 تم التنفٌذ بالفصل الدراسً األول وجاري اإلستعداد للتنفٌذ بالفصل الدراسً الثانً

العام الجامعي 

0202/0200 

التعاون بٌن الكلٌة ومدٌرٌة الشباب 
طالب  والرٌاضة إلستقبال

التدرٌب المٌدانً من الفرقة 
 الرابعة شعبة اإلدارة الرٌاضٌة

 تم التنفٌذ بالفصل الدراسً األول وجاري اإلستعداد للتنفٌذ بالفصل الدراسً الثانً

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة   

 أ.د / خالد سعٌد صٌام


