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 (7112/ 1/ 11)( وحتى 1/1/7112فى الفترة من )

 فيما يخص مجلس الكلية:

 مجلس الكلية للسادة (  6عدد ) الوحدة بإرسال إيميالت بخصوص إعالن إنعقاد  قامت

 األعضاء في المجلس.

 لس الكلية على البوابة اإللكترونية امج(  من  1عدد ) الوحدة بنشر قرارت  قامت

 للكلية.

 مجالس الكلية. اتقرار تقريبا من (01عدد ) تم رفع 

 

 :فيما يخص شئون الطالب

 الوحدة برفع الجداول الدراسٌة على صفحة الطالب على البوابة االلكترونٌة قامت. 

 ( مجموعة 2لعدد ) الوحدة بعمل دورات الحاسب األلً و تكنولوجٌا المعلومات قامت

 من الطالب 

 ( طالباً و طالب22كل مجموعة تشمل )وٌتم التدرٌب داخل الوحدة. ة 
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11-47-07-08-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2580  

 فاعلٌات الدورات بالصور 

25-18-09-09-02-2017-du.eg/fedu/2584http://fedu.bu.e 

 أسماء الطالب الذٌن شاركوا فً االختبارات

37-27-09-19-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2601  

 التعلٌم.مابعة ورش العمل التً عقدتها الكلٌة الطالب لمناقشة تطوٌر  -

37-24-10-21-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2602 

 

 :رعاية الشبابفيما يخص 

 الوحدة بالتغطٌة االعالمٌة ) بالصور و االخبار( لجمٌع أنشطة و مسابقات  قامت

 ومن هذه األخبار .ب بالكلٌةلجان رعاٌة الشباب و اتحاد الطال

 اإلعالن عن موعد صرف المساعدات المالٌة للطالب -

53-43-09-22-04-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2798 

 ً لألوتٌزماإلعالن عن احتفال كلٌة التربٌة وقسم الصحة النفسٌة بالٌوم العالم -

41-52-10-29-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2734 

االعالن عن مشاركة كلٌة التربٌة فً مهرجان االكتفاء الذاتً  للطالب  -

 بالجامعة

14-55-08-15-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2595 

 

http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2580-2017-02-08-07-47-11
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2580-2017-02-08-07-47-11
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2584-2017-02-09-09-18-25
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2584-2017-02-09-09-18-25
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2601-2017-02-19-09-27-37
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2601-2017-02-19-09-27-37
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2602-2017-02-21-10-24-37
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2602-2017-02-21-10-24-37
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2798-2017-04-22-09-43-53
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2798-2017-04-22-09-43-53
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2734-2017-03-29-10-52-41
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2734-2017-03-29-10-52-41
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2595-2017-02-15-08-55-14
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2595-2017-02-15-08-55-14


     

3 
 

 :الدراسات العليافيما يخص 

  االعالن عن جداول وأماكن المحاضرات.تم 

 . أعلنت الوحدة عن مناقشة للماجستٌر و الدكتوراه التى تتم بالكلٌة وخارجها 

  فدٌنالمتعلقة بالواو القرارات قامت الوحدة برفع االخبار. 

 .قامت الوحدة بفصل صفحة الوافدٌن بالكلٌة عن صفحة الوافدٌن بالجامعة 

student-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/students/foreign 

 .قامت الوحدة برفع شروط قبول الطالب الوافدٌن 

  حئحة الخاصة بالدراسات العلٌا بششراف الدكتور سسماعٌل الال برفعقامت الوحدة

 بدر لنشرها على بوابة الكلٌة.

  قامت الوحدة بشعادة ضبط وسعداد المقررات والمناهج الخاصة بالدراسات العلٌا

 بششراف الدكتور سسماعٌل بدر لنشرها على بوابة الكلٌة.

 ( خبر لسٌمنارات األقسام الخمسة بالكل62ٌاالعالن عن ) ة التً تناقش األبحاث أو

 الندوات.

 

 

 

 

http://fedu.bu.edu.eg/fedu/students/foreign-student
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/students/foreign-student
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 خاصة بأعضاء هيئة التدريس : خدمات -
 

 ٌهممن السادة أعضاء هٌحئة التدرٌس و (29لعدد ) من األبحاث العلمٌة دحٌث تم رفع العد: 

 القسم التابع له االســـــــــــــــــــــــــــــــــم م

 صول التربٌةأ                          د/ محمد عبد الغنً     1

 أصول التربٌة                                          د/ شٌرٌن  عٌد                     7

 أصول التربٌة                                              د/ صالح رمضان            / أ.د 1

 وطرق وتدرٌس مناهج        سبراهٌم محمد فودة        / أ.د 4

 أصول التربٌة                                               د/ عطٌة منصور              5

 علم نفس                                                  رمضان محمد رمضان   / أ.د 6

 وطرق تدرٌس مناهج                                            د/ فاطمة صادق                    / أ.د 2

 وطرق تدرٌس مناهج                                                   د/ مجدي عابد                8

 أصول التربٌة                                                 د/ هانً ٌونس              0

 وطرق تدرٌس مناهج                                                    سٌمان عبد الحق         / أ.د 11

 وطرق تدرٌس مناهج                                                    / السعٌد الجندي          أ.د 11

 أصول التربٌة د/ والء محمد                                                             17

 وطرق تدرٌس مناهج سعٌد الجندي                                                       ا/ أروى ال 11

 صحة نفسٌة د/ هند عبد الرحمن                                                       14

 رق تدرٌسوط مناهج السٌد سنجً                                                          / أ.د 15

 وطرق تدرٌس مناهج د/ مروة دٌاب                                                            16

 أصول تربٌة صالح توفٌق                                                       / أ.د 12

 علم نفس        د/ كمال اسماعٌل                                                  18

 وطرق تدرٌس مناهج د/ الشافعً عبد الحق                                                         10

 وطرق تدرٌس مناهج د/ رضا هندي                                                                71
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 وطرق تدرٌس مناهج                                مجدي عابد                               / د 71

 وطرق تدرٌس مناهج د/ اٌمان جمعة  77

 (العالقات الثقافٌة –) سدارة الكلٌة  د/ اٌمان محمد حسن                                                       71

 وطرق تدرٌس مناهج                       د/ ماجدة راغب بالبل                                     74

 أصول التربٌة د/ عطٌة منصور                                75

 سدارة تربوٌة نسمة عبد الباري  76

 مناهج وطرق تدرٌس أٌة أحمد حجاج 72

 أصول التربٌة د.نجالء أحمد محمد شاهٌن 78

 أصول التربٌة د.أحمد عابد 70

      

 ابط والوحدة بتسهٌل اجراء رفع األبحاث حٌث قامت بوضع ر كما قامت

خاصة لتعلٌم السادة أعضاء هٌحئة التدرٌس نقال عن بوابة الجامعة . كما قامت 

الوحدة بتسهٌل سجراء دخول أعضاء هٌحئة التدرٌس سلى صفحاتهم الخاصة 

داخل  الكلٌة على موقع الجامعة بوضع رابط خاص لكل قسم على بوابة

 بأعضاء هٌحئة التدرٌس.لخاصة الصفحة ا

 ةٌلكلاب سٌردتلا ةحئٌه ءاضعأ ضعبل ًنورتكلالا دٌربلا لٌعفت مت. 

 ةٌلكلا تاداٌقب ةصاخلا تاناٌبلا لٌدعت مت. 

 .تم االعالن عن مجالس األقسام 

 .تم االعالن عن مواعٌد السٌمنارات 
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  دورة تدرٌب أعضاء هٌحئة التدرٌس ومعاونٌهم على استراتٌجٌات التعلٌم

 والتعلم الجامعً

33-36-10-22-03-2017-g/fedu/2708http://fedu.bu.edu.e 

00-13-09-25-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2709 

 ًتم رفع و متابعة أخبار دورات سعداد المعلم الجامع 

06-25-09-22-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2707  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2708-2017-03-22-10-36-33
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2708-2017-03-22-10-36-33
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2709-2017-03-25-09-13-00
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2709-2017-03-25-09-13-00
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2707-2017-03-22-09-25-06
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2707-2017-03-22-09-25-06
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 مهام خاصة  بالوحدات والمراكز: -

 وحدة الجودة:

 ع أعمال وحدة الجودة .الوحدة بالتغطٌة اإلعالمٌة لجمٌ قامت -

تم رفع أخبار الوحدة مدعمة بالصور لالجتماعات الداخلٌة والخارجٌة  -

 ألعضاء الوحدة.

 هم الوثاحئق المتعلقة بالوحدة بناء على طلب مدٌر الوحدة.تم رفع أ -

متابعة سجراءات عملٌة تنفٌذ مشروع الفاعلٌة التعلٌمٌة سواء سجراءات شراء  -

 المعدات أو االجراءات النظرٌة المعلوماتٌة.

قامت الوحدة بمتابعة أعمال التجدٌدات واالنشاءات المستحدثة بالكلٌة وأرشفتها  -

 تم االعالن عنها.فً ملف خاص حتى ٌ

 قامت الوحدة بتغطٌة بعض سجتماعٌات الوحدة.

تساهم الوحدة فً أعمال وحدة الجودة بتحمٌل وطابعة مستندات من موقع -

 الكلٌة الخاصة بالمعاٌٌر األكادٌمٌة. 
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 :مهام أخرى    

  متابعة ورفع االخبار المتعلقة بالشأن الجامعً مقتبسة من البوابة تم

 معة.االلكترونٌة للجا

 . تم االعالن عن أهم المناسبات العامة والخاصة بالكلٌة 

  الخاصة بكل من ٌعمل بالكلٌة.والترقٌات أخبار التهنحئة والتعازي 

 (ًخبر تقرٌبا 299تم رفع أخبار الكلٌة حٌث بلغ عدد االخبار حوال .) 

 برنامج باوربوٌنت لنشر أهم االخبار بالكلٌة على شاشات العرض  تم عرض

 –سدارٌٌن  –أعضاء هٌحئة تدرٌس  -طالبكل من ٌعمل بالكلٌة ) بما ٌفٌد

 بالمبنى الرحئٌسً للكلٌة. ( وذلك عمال

 قامت الوحدة بمساعدة الراغبٌن فً االشتراك على بنك المعرفة المصري. 

  متابعة اجتماعات السٌد عمٌد الكلٌة مع رؤساء األقسام العلمٌة واإلدارات

م معوقات العمل بالكلٌة وتوجٌهات سٌادته المختلفة بالكلٌة للوقوف على أه

 فٌما ٌخص المرحلة القادمة من العمل. 

تم االشتراك للعدٌد من أعضاء هٌحئة التدرٌس ومعاونٌهم وباحثٌن بالدراسات  -

 العلٌا ببنك المعرفة المصري: 

 )قسن صحة ًفسية(أستار بـ أ.د/  صالح الذيي عشاقي 1
 هج()قسن الوٌاهعيذة بـ أ/ عبيش دياب 2
 ) أصَل التشبية(أستار بـ أ.د/ أحوذ ههٌاٍي 3
 ) أصَل التشبية(هذسس بـ د/ سحش أبَ ساضي 4
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 ) هٌاهج ٍطشق تذسيس(أستار بـ أ.د/ عالء الذيي سعذ 5
 ) أصَل التشبية(هعيذة بـ أ/ إسشاء هالل 6
 )أصَل التشبية(هذسس بـ د/حٌاى سضَاى 7
 شبية()أصَل تهعيذة بـ أ/ عضة أبَ السعَد 8
 )هذسس لغة( أ/ غادة الصادق 9

 باحثة دساسات عليا بقسن الصحة الٌفسية أسواء عبذ الحويذ 12
 (أصَل التشبيةهعيذة بـ ) فَصية هحوذأ/  11
 هٌاهج ٍطشق التذسيس أسواء أحوذ 12
 (أصَل التشبيةهذسس هساعذ بـ) د.أحوذ عابذ 13
 دساسات عليا هشٍة حسيي هحوذ بحيش 14
 دساسات عليا يذ هحوذ إهامالس 15
 دساسات عليا سوش الذيي هسعذ 16
 قسن الصحة الٌفسية د/ حاصم شَقي الطٌطاٍي 17
 قسن الوٌاهج د/ إبشاهين  التًَسي 18

 هزا بخالف هي قام به الذكتَس حاصم )عضَ بالَحذة( بتسجيلهن 
 

دس قام مسحئولً الوحدة بزٌارة كلٌة الحاسبات والمعلومات حٌث المهن  -

المختص بشنشاء مواقع الجامعة والكلٌات، وطلبوا منه سنشاء صفحة خاصة 

لـ)مشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة(، كما طلب منه أن ٌقوم بعض 

 التعدٌالت على موقع الكلٌة منها: 

 تعدٌل الصور الخاصة بمنى الكلٌة. -1

تعدٌل البٌانات الخاصة عن نشأة وتطور كلٌة التربٌة المدونة  -2

 لى الموقع.ع
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 تصحٌح بعض األعطال الفنٌة بالموقع. -3

وباشرت الوحدة سنشاء صفحة المشروع وقد تم بالفعل سنشاء الصفحة، ثم قامت 

الوحدة بنشر المعلومات الخاصة بالمشروع كما أوصى بها المسحئولٌن بوحدة الجودة 

 القاحئمٌن على المشروع.

التً ستدرس باللغة االنجلٌزٌة  متابعة ورشة عمل مناقشة الالحئحة الجدٌدة للبرامج -

 البٌولوجً( رابط الخبر -الفٌزٌاء -الكٌمٌاء -العلوم -لطالب التربٌة لمواد )الرٌاضٌات
53-44-09-11-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2673 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2673-2017-03-11-09-44-53
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2673-2017-03-11-09-44-53
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  تمع وتنمية البيئة.ما خيص قطاع خدمة اجمل -
قامت وحدة تكنولوجيا المعمومات بمتابعة كافة الفاعميات وورش العمل والمؤتمرات والندوات التى 

 ترة الماضية ممثمة في اآلتي:فقام بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية في ال

 .يفاعميات الندوة الثقافية والعممية :"مواقع التواقع التواصل االجتماع -

23-56-19-27-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2723  

 فاعلية االحتفالية بيوم اليتين بعنوان "أوالدي" -

 56-01-08-29-03-2017-.eg/fedu/2729http://fedu.bu.edu 

 متابعة ورش العمل التحضيرية لمممتقي الدولي لكمية التربية -
52-39-11-08-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2582 

 ورشة عمل خاصة عن األمن الصناعي. -
44-15-08-08-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2581 

 .متابعة يومية ألنشطة وفاعميات جامعة الطفل أثناء زيارتهم لكمية التربية -
26-23-21-12-03-2017-bu.edu.eg/fedu/2683http://fedu. 

 استقبال الكمية لمجامعة واألطفال
08-53-09-25-03-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2710 

 تفقد نائب رئيس الجامعة وعميد الكمية لجامعة الطفل بالكمية
35-43-08-02-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2572 

 اختتام فاعميات جامعة الطفل  
22-02-10-02-02-2017-http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2574 
 

http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2723-2017-03-27-19-56-23
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2723-2017-03-27-19-56-23
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2729-2017-03-29-08-01-56
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2582-2017-02-08-11-39-52
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2582-2017-02-08-11-39-52
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2581-2017-02-08-08-15-44
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2581-2017-02-08-08-15-44
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2683-2017-03-12-21-23-26
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2683-2017-03-12-21-23-26
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2710-2017-03-25-09-53-08
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2710-2017-03-25-09-53-08
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2572-2017-02-02-08-43-35
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2572-2017-02-02-08-43-35
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2574-2017-02-02-10-02-22
http://fedu.bu.edu.eg/fedu/2574-2017-02-02-10-02-22
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حيث قامت الوحدة باالعالن عن هذه الندوات والورش  عبر البوابة االلكترونية لمكمية 
ونشرها عمى شاشة العرض الداخمية، كما قامت الوحدة بتصوير فاعميات تمك  

 األحداث  وتم عمل أرشيف لها.
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 خاص بالشبكة الداخلية للكلية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ينورتكلالا ميلعتلاب صاخ

 

 


