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طبق تعلى أن  ( إتفاقيات تعاون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة3إبرام عدد )

 -وتتمثل فى اإلتفاقيات اآلتية: 2018 – 2017خالل العام األكاديمي 

 

 جمعية الطريق للتنمية بمحافظة الفيوم: -1

وذجية رية نمعن طريق المشاركة في مبادرة قستقوم جامعة مصر الدولية في تقديم الدعم الفنى والعينى 

 ظة .كم من المحاف 10منتجة لتطوير قرية بيهمو بمركز سنورس محافظة الفيوم والواقعة بمسافة 

 

 مؤسسة فودافون مصر للتنمية : -2

لمجتمع مية استقوم جامعة مصر الدولية بالمشاركة في مشروع العلم قوة الذي ترعاه مؤسسة فودافون لتن

ى ضافة إلة باإلوتم إختيار محافظتي الفيوم واألقصر وذلك من خالل تقديم خدمات طبية و إجتماعية وثقافي

 ترميم بعض المنازل القديمة .

 

 س الخيرية بمحافظة األقصر:البا مؤسسة نايل -3

 حافظةستقوم جامعة مصر الدولية بالمشاركة فى رفع مستوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بقرى م

 ثقافىاألقصر عن طريق تقديم خدمات متكاملة فى عدة جوانب منها الجانب الصحى و اإلجتماعى وال

 والهندسى والمهنى . 
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  الخدمة المجتمعية وتنمية البيئةأنشطة 

 مختلف الكليات بالجامعةب إنجازهاتم  و

 2017 – 2016عام األكاديمى لل
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 :كلية طب الفم واألسنان :أوال
 

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنشطة مختلفة وذلك في إطار الخطة الموضوعة  لجنةقامت  

قيق أهداف الخطة االستراتجية والتي تتمثل في هدفين بغرض تح 2017-201٦للعام األكاديمي 

جتمع . ت المجابى لخريجى الكلية مع مؤسسايرئيسيين زيادة فعالية المشاركة المجتمعية و وتفاعل إ

 تية:  باألنشطة اآل اللجنةحيث قامت 

 

  الهدف األول : زيادة فعالية المشاركة المجتمعية 

 

 :أوالً: برامج موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

  ة منالفترفى  ةميداني زيارات (9طار رفع الوعي الصحي لشرائح المجتمع تم تنظيم عدد )إفي 

ل فصوبغرض التوعية والكشف على  بالمعادى ةلمدرسة العروب  2017إلى مارس  201٦ أكتوبر

عن  ألسنانللفم وا ةصحي ةوقام أطباء األمتياز بعمل توعي . والمرحلة االبتدائية رياض األطفال

ن أسناعلى كشف  إجراء تم . كما عرض على جهاز الكمبيوترشرائح ال فيديو وال عروض طريق

 لكل ناناألسوة للفم الصحي ةللفم واألسنان و إعطاء كارت به الحال ةالصحي ةاألطفال لمعرفة الحال

 م توزيعكذلك ت . عند طبيب األسنان ةالمطلوب يةالعالجباالحتياجات  لتوعية أسر األطفال طفل

ن لكل ومعجون أسنا اةفرش ومطويات وكتيبات بها تعليمات لرفع الوعى الصحى للفم واألسنان 

داريين ( من المدرسين واال15تم قياس رضا عدد )وبناءاً على ذلك  . المشتركين فى البرنامج

لرضا بمدرسة العروبة للغات عن الخدمات المقدمة خالل الزيارات الميدانية و بلغت نسبة ا

اجات (. كما جرى توزيع استبيان لتحديد االحتياجات الصحية للمدرسة وتلخصت االحتي80.0%)

 سة.المدرضافة الى طلب إنشاء عيادة خاصة للفم واألسنان بفي طلب تكرار زيارات التوعية باال

 

  بمدينة لمصرياقامت لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع ادارة االمتياز بزيارة لجمعية الهالل األحمر 

صحي شارك في الزيارة أعضاء هيئة التدريس و أطباء االمتياز بهدف رفع الوعي ال السالم.

ه بإعطاء كارت  تم  سنة. 18الى  3والكشف الطبي على مجموعة من األطفال والشباب من سن 

عند  ةمطلوبال يةالعالجباالحتياجات  لتوعية أسر األطفال لكل طفل ة للفم واألسنانالصحي ةالحال

 .وتمت دعوتهم الستكمال العالج بمجمع العيادات بالكلية  طبيب األسنان
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  قام أعضاء النادى الطالبيCOMMUNITY DENTAL CARE  (CDC بحملة توعية )

وعية عامة عن امراض الفم و لت 2017يونيو15يوم الخميس الموافق  57357الى مستشفى

 في مسرحمبسط عرض مسرحي االسنان و كيفية الحفاظ على صحة الفم و االسنان من خالل 

 اب لمجموعةطفل ,  باإلضافة إلى تنفيذ بعض االعمال اليدوية و االلع 150المستشفى الذي يسع 

ي هدايا عليع الاخرى من االطفال في الورشة الفنية الخاصة بالمستشفى. وفى نهاية الزيارة تم توز

إلى  ر الدولية باإلضافةطفل يتلقون العالج في الغرف الخاصة بهم تحت اسم جامعة مص 40

صوير و فرشاه ومعجون أسنان على األطفال المشاركين . و قامت المستشفى بت 150توزيع عدد 

 عرض حملة التوعية  على الموقع االكتروني الخاص بها.

 

  ي طالبالنادى القامCOMMUNITY DENTAL CARE    (CDC)  يوم الجمعة الموافق

حفل تضمن الاد بمدينة العاشر من رمضان ووباإلحتفال بيوم اليتيم في النادي الر 2017ابريل  7

فم طفل من مناطق مختلفة وتم عرض مسرحية خالل اليوم لرفع المستوى الصحي لل 1000عدد 

بهدف  سئلةان خالل واألسنان ومعرفة أهمية زيارة طبيب األسنان دورياً.  كذلك تم عمل مسابقة م

يع لى جمعيات ارشادية لصحة الفم واألسنان ورفع المستوى الصحي للفم واألسنان وتم توزيع مط

 الحضور من مختلف األعمار.   

 

  يطالبالنادى القام COMMUNITY DENTAL CARE ((CDC  القوميلى المعهد إبزيارة 

دد عهذا الحدث  وتضمن ، 201٦نوفمبر  2٦للسرطان )فرع التجمع االول( يوم السبت الموافق 

آثار ومريض بالسرطان يتلقي عالج الكيميائي وشملت التوعية تعليمات حول نظافة الفم،  150

رة من الفت العالج الكيميائي على صحة الفم واألسنان والوقاية من صحة الفم واألسنان خالل هذه

 عالج. و وزعت ملصقات تعليمية لصحة األسنان في مختلف المجاالت. ال
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 ثانياً : خدمة عالجية متميزة :

ات لعياداتم عالج وعمل توعية صحية للفم واألسنان للمرضي المترددين على مجمع   -1

 على النحو التالى :

 

 2017 أغسطسحتى نهاية  201٦( مريضاً في خالل الفترة من أول سبتمبر 98217تم عالج ) -

لبيانات ا( مريضاً جديداً . ومن 14277( مريضاً متردداً على مجمع العيادات و )83940)  منهم

           هر ( مريض متردد/ش٦995( مريضاً/شهر منهم )8185معدل أعداد المرضى ) السابقة يتبين أن

  جديد/شهر.( مريض 1190و )

ر ديسمب ، تم اجراء االستبيان في شهرعن الخدمات المقدمة تم عمل إستبيان لقياس رضا المرضي -

رد على مريضاً بال 2٦4وقام ( مريضاً من المترددين على مجمع العيادات 300على عدد )  201٦

يدة. س 1٦2رجالً و  102. قام بالرد على االستبيان %88.0االستبيان لتبلغ نسبة االستجابة 

لمرضى عاماً. بلغت نسبة رضا ا 37.٦عاماً بمتوسط  81لى إ 19تراوحت أعمار المرضى ما بين 

ن م %9.5مريضاً درجة الرضا بنسبة  25. ولم يحدد %72.0المترددين على مجمع العيادات 

 .العينة المستهدفة

ألحد اأيام  2017وفبراير  201٦تم تقديم خدمة مسائية للعالج بالعيادات خالل شهري ديسمبر  -

 (22دد )عمالي والثالثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءاً بإج

د عدلي بلغ اجما يوماً خالل الشهرين. جاء ذلك بهدف زيادة عدد وزمن تدريب طالب اإلمتياز .

( ٦٦( مريضاً بمعدل حوالي )1458المرضى الذين تم عالجهم خالل تلك الفترة عدد )

ن نسبة التزام ( موعداً وبذلك تكو292٦مريضاً/اليوم. أما اجمالي المواعيد المسجلة فقد بلغ عدد )

 تم تصميم استبيان لقياس رضا المرضى عن الخدمة المسائية ( .%49.8المرضى بالحضور )

لمرضى ا( من اجمالي %20.2( مريضاً بنسبة )295و قام بالرد على االستبيان عدد ) بالعيادات

ياس رضا . كما تم ق درجات 10من  7.42المستفيدين من الخدمة. وبلغ متوسط درجة تقييم الخدمة 

يم في تقد اركينأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة ، هيئة التمريض ، االداريين والعاملين المش

ريس والهيئة ( من أعضاء هيئة التد9دمة المسائية بالعيادات. قام بالرد على االستبيان عدد )الخ

يم الخدمة ( من هيئة التمريض ، االداريين والعاملين. بلغ متوسط درجة تقي34المعاونة و عدد )

ة درجات لهيئ 10من  8.18درجات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و  10من  7.07

 ريض، االداريين والعاملين.التم

  . شكوى وتم حل جميع المشاكل 9٦إستقبل قسم شكاوى المرضي التابع لمجمع العيادات عدد  -
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 201٦ديسمبر  -شكل توضيحي يبين نسب رضا المرضى المترددين على مجمع العيادات 

 

 تعليقات واقتراحات المرضى

المرضى بكتابتها في االستبيان تم حصر عدة نقاط بدراسة التعليقات واالقتراحات التي قام  

توفير يين وأساسية كان أهمها طول وقت االنتظار، االهتمام بالصيانة، سوء معاملة بعض االدار

 وسائل انتقال للجامعة. كما أبدى العديد من المرضى شكرهم على الخدمة المقدمة.

ر الرضا لمتابعة تطو  2017أبريل  في شهر خالل الفصل الدراسي الثاني تم عمل استبيانوفى  -

 213م مريضاً بصورة عشوائية وقا 250تم توزيع االستبيان على عدد . عن الخدمات المقدمة

رجالً  83يان . قام بالرد على االستب%85.2مريضاً بالرد على االستبيان لتبلغ نسبة االستجابة 

لغت عاماً. ب 39.2بمتوسط عاماً  79الى  18سيدة. تراوحت أعمار المرضى ما بين  130و 

مريضاً درجة  1٦. ولم يحدد %77.9نسبة رضا المرضى المترددين على مجمع العيادات 

 .من العينة المستهدفة %7.5الرضا بنسبة 
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 2017أبريل  –شكل توضيحي يبين نسب رضا المرضى المترددين على مجمع العيادات 

 

 تعليقات واقتراحات المرضى

ط دة نقاالتعليقات واالقتراحات التي قام المرضى بكتابتها في االستبيان تم حصر عبدراسة 

ملة ن معاأساسية كان أهمها طول وقت االنتظار، مطلوب زيادة عدد العيادات، العمل على تحسي

 لمرضىابعض موظفي األمن للمرضى، زيادة وسائل النقل الى الجامعة.  كما أبدى العديد من 

 . الخدمات المقدمة وتحسن التنظيم في المواعيد اعجابهم بمستوى

  

27.2%

19.2%31.5%

11.7%

2.8%
7.5%

2017أبريل -رضا المرضى عن الخدمات المقدمة في مجمع العيادات 
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جيد جداً 

جيد

مقبول

ضعيف
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 ين :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتدريب العامل اتتنمية قدر -2

 تدريب االداريين والعاملين: -أ

دورات سنوياً  5 – 4طبقاً للخطة التدريبية الخمسية يبلغ معدل عدد الدورات التدريبية من 

  هيئة التمريض، الفنيين، المشرفين والعمال.للقيادات االدارية ،االداريين، 

ام عالل يوضح التقرير التالي عدد وأنواع ونسب الدورات التدريبية وورش العمل المنفذة خال

 .201٦/2017األكاديمي 

 ( دورات وورش عمل8%( حيث تم تنفيذ عدد ) 100.0بلغت نسبة المنفذ من التدريب )

لين من ( فرداً من جميع فئات االداريين والعام110)لالداريين. شارك  في الدورات عدد 

 .%٦9.٦( لتكون نسبة المشاركة 158اجمالي عدد )

 

فين والعمال. المنفذ من الدورات التدريبية لالداريين، هيئة التمريض، الفنيين، المشر1جدول   

 المنظم عدد الحضور التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل م

1 
تنتقل الفيروسات الكبدية التي 

 عن طريق الدم
 15 2017مايو  22

وحدة مكافحة العدوى 
 بالكلية

2 
القضاء على اإللتهاب الكبدي 

 الوبائي

 13 2017أغسطس  14
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

 22 2017أغسطس  23
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

 17 2017أغسطس  28
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

2 
الرئوي االنعاش القلبي 

 األساسي
 2017فبراير  1

( من هيئة ٦)
 التمريض

كلية طب الفم واألسنان 
 والجمعية األمريكية للقلب

3 
االنعاش القلبي الرئوي 

 األساسي
 2017يناير  2٦

( من هيئة ٦)
 التمريض

كلية طب الفم واألسنان 
 والجمعية األمريكية للقلب

 وحدة ضمان الجودة بالكلية (110) 201٦نوفمبر  17 - 10 التوعية بزيارة اإلعتماد 4

 (100) 201٦نوفمبر  9 االسعافات األولية 5
كلية طب الفم واألسنان و 

 كلية الصيدلة

6 
منع ومكافحة العدوي في 

 عيادات األسنان
 201٦أكتوبر  20

( من االداري 37)
التخصصي وهيئة 

 التمريض

وحدة مكافحة العدوى 
 بالكلية

 مركز التدريب بالجامعة (٦) 201٦سبتمبر  22 - 18 المهنيةدورة السالمة والصحة  7

 مركز التدريب بالجامعة (9٦) 201٦سبتمبر  8 - 7 الوقاية من الحرائق 8
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أعضاء األكاديمية و لقياداتل 2016/2017األكاديمي  العامخالل تقرير عن المنفذ من الخطة التدريبية  -ب

 : هيئة التدريس

طة الل الخخديمية الخمسية يبلغ معدل عدد الدورات التدريبية للقيادات األكاطبقاً للخطة التدريبية 

ً ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  7 – ٦دورات سنوياً، و عدد  5 – 4الخمسية  دورات سنويا

يوضح التقرير التالي عدد وأنواع ونسب الدورات التدريبية وورش العمل المنفذة خالل  المعاونة.

  .201٦/2017األكاديمي  العام

قيادات ( دورات وورش عمل لل٦%( حيث تم تنفيذ عدد ) 100.0بلغت نسبة المنفذ من التدريب )

يئة هاألكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. شاركت جميع القيادات األكاديمية  وجميع أعضاء 

 (2(. )جدول %100.0التدريس في الدورات وورش العمل لتصبح نسبة المشاركة )

 

 دريسيئة التهالمنفذ من الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية وأعضاء . 2جدول 

 التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 المنظم

1 
لجنة أخالقيات البحث العلمي : دورها 

 وأهميتها
 17 2017يوليو  17

لجنة أخالقيات البحث 

 العلمي

 (7) 2017مايو  10 نشر األبحاث العلمية 2
تنمية قدرات لجنة 

 أعضاء هيئة التدريس

 (9) 2017مارس  30 بنك المعلومات المصري 3
لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى 4
17 – 19 

 2017يناير  
(2) 

مركز ضمان الجودة 
 بالجامعة

 التوعية بزيارة اإلعتماد 5
10 – 17 

 201٦نوفمبر  
(35) 

ضمان الجودة  وحدة
 بالكلية

6 
توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج 

 التعلم لمؤسسات التعليم العالى
٦ – 8  

 201٦سبتمبر 
(1) 

مركز ضمان الجودة 
 بالجامعة
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 :لهيئة المعاونةألعضاء ا 2016/2017األكاديمي  العامخالل تقرير عن المنفذ من الخطة التدريبية  -ج

اء ( دورة وورشة عمل ألعض12%( حيث تم تنفيذ عدد ) 100.0المنفذ من التدريب )بلغت نسبة 

ن نسبة ( لتكو109( عضو هيئة معاونة من اجمالي )90الهيئة المعاونة. شارك  في الدورات عدد )

 (3. )جدول %82.٦المشاركة 

 

 . المنفذ من الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة المعاونة3جدول 

 المنظم عدد الحضور التاريخ الدورة/ورشة العملاسم  م

1 
القضاء على اإللتهاب الكبدي 

 الوبائي

 5 2017أغسطس  14
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

 7 2017أغسطس  23
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

 5 2017أغسطس  28
وحدة مكافحة العدوى 

 بالكلية

2 
الفيروسات الكبدية المنتقلة عن 

 الدمطريق 
 20 2017مايو  22

لجنة تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس و 

 وحدة مكافحة العدوى

 (13) 2017مايو  10 نشر األبحاث العلمية 3
لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 2017مارس  30 بنك المعلومات المصري 4
( باالضافة إلى 8)

( من كلية 5عدد )
 علوم الحاسبات

لجنة تنمية قدرات 
 أعضاء هيئة التدريس

5 Clinical Trials 29  (10) 2017مارس 
لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

٦ 
المراجعة الخارجية لمؤسسات 

 التعليم العالى
 (3) 2017يناير  31 – 29

مركز ضمان الجودة 
 بالجامعة

7 
التقويم الذاتى لمؤسسات 

 التعليم العالى
 (2) 2017يناير  19 – 17

ضمان الجودة مركز 
 بالجامعة

8 
Fundamentals of 

Biostatistics 
 (2) 2017يناير  19 – 17

لجنة تنمية قدرات 
 أعضاء هيئة التدريس

 التوعية بزيارة اإلعتماد 9
نوفمبر  17 – 10

201٦ 
(85) 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

 (8) 201٦أكتوبر  11 – 9 مهارات العرض الفعال 10
مركز التدريب 

 بالجامعة

 دورة السالمة والصحة المهنية 11
سبتمبر  22 – 18

201٦ 
 مركز التدريب بالجامعة (4)

12 
توصيف البرامج والمقررات 

وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات 
 التعليم العالى

 (10) 201٦سبتمبر  8 – ٦
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة
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 الجامعةنشر الثقافة العلمية والتنمية المهنية خارج محيط  -د

ن خالد كراع بالقاء محاضرتي قام ط/ يوسف صدقي و ط/ 2017مارس  30في يوم الخميس  -

ليوم عن استخدامات الليزر في التقويم وأسس االحصاء الطبي وذلك خالل المشاركة في ا

ور جامعة األزهر. بلغ عدد الحض –العلمي األول لقسم التقويم بكلية طب األسنان )بنات( 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية  طب األسنان )بنات(.( من أعضاء 20)

( وذلك من خالل Statistics in Dental Researchتم تقديم ورشة عمل بعنوان ) -

 ام قعيلية. جامعة قناة السويس باالسما –برنامج التعليم الطبي المستمر بكلية طب األسنان 

لحضور ا. وبلغ عدد 2017يوليو  2 – 1 ط/ خالد كراع بتقديم ورشة العمل خالل الفترة من

 ة.( من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و طالب الدراسات العليا بالكلي45)

 

 ضمان وتطبيق سياسات األمن والسالمة :  -ه

ات رشاديتم تحديث خطة إخالء مبنى مجمع العيادات ومبنى كلية طب الفم واألسنان ووضع اإل -

ة دريبيضرورة إلخالء المبنى بصفة دورية. ويتم عمل دورات ت الالزمة لتطبيقها عند وجود

ة دوري لخطة االخالء لجميع العاملين وتكليف كل فرد بمهام محددة عند تطبيق الخطة بصفة

 . سنانوذلك للتأكد من االمن والسالمة في مبنى مجمع العيادات ومبنى كلية طب الفم واأل

بكلية طب  ( من االداريين والعاملين9٦فيها عدد ) تم تنظيم دورة الوقاية من الحرائق شارك -

 . 201٦سبتمبر  8 – 7الفم واألسنان في الفترة من 

( ٦عدد ) و( من الهيئة المعاونة 4تم تنظيم دورة السالمة والصحة المهنية شارك فيها عدد ) -

 . 201٦سبتمبر  22 – 18من االداريين والعاملين بكلية طب الفم واألسنان في الفترة من 

جمع مان و تم عمل دورة لمكافحة الحريق بالطفايات اليدوية للعاملين بكلية طب الفم واألسن -

 العيادات في خالل الفصل الدراسي الثاني .
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 يئة العملدورات السالمة و الصحة المهنية وتأمين بالحاصلين على كشف بأسماء  .4جدول 

 الكلية الوظيفـــــــــــــــــــة ماألســـــــــــــــــــــ م
إسم 
 الدورة

 تاريخ الدورة

 عيادات طب الفم و األسنان إدارى عيادة أ / محمد محمد سليمان 1

أعضاء 

 لجان

22 – 26  /2  /

2009 

 عيادات طب الفم و األسنان إدارى عيادة أ / محمد مصطفى العنتبلى 2

 طب الفم و األسنانعيادات  إدارى عيادة أ / محمد خالد هاشم 3

 أ / محمد عبد هللا شفيق 4
مسئول تأمين التخلص من 

 النفايات
 أمين مخزن بطب الفم واألسنان

 أمين مخزن بكلية طب الفم واألسنان مسئول تأمين خطة الطوارىء أ / هانى السيد مصطفى 5

 كلية طب الفم واألسنان فنى معمل أ / رضا عبد العزيز 6
أخصائى 

 سالمة
10/1 – 4  /2  /

2016 

 طبيب أسنان إسالم شوقى محمد شاكر 7

 كلية طب الفم و األسنان
أعضاء 

 لجان

18 – 22  /9  /

2016 

 طبيب أسنان عمروعبد القادرعبدالحميد 8

 مشرف إدارى محمد يوسف على 9

 مشرف إدارى أحمد محمد إبراهيم محمد 10

 بياناتمدخل  حسام فوزى محمد محمود 11

 مساعد مدير إدارى محمد أحمد محمد شندى 12

 حفظ ملفات طارق رشدى كمال 13

 طبيب أسنان كريم رجب 14

 طبيب أسنان هشام أحمد بكر محمود 15

 فنى معمل أسنان تامر أبو الفتوح محمد 16
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 معمؤسسات المجتجابى لخريجى الكلية مع يالهدف الثانى: تفاعل إ 

 جينيأوالً: نظام فعال لمتابعة الخر

 .11/3/2017تم عقد مؤتمر للتوظيف بتاريخ   

 

 ثانياً: مخرجات للبرنامج التعليمي مواكبة إلحتياجات سوق العمل 

 األبحاث العلمية التي يقوم بها طالب الفرقة الثانية :   -1

( 2017 طالباً وطالبة( خالل الفصل الدراسي )ربيع 314قام طالب الفرقة الثانية )وعددهم 

 عامةباالشتراك في بحث لقياس العالقة بين جودة الحياة المرتبطة بصحة الفم والصحة ال

لدم للمرضى المترددين على مجمع العيادات بالكلية عن طريق قياس الوزن والطول وضغط ا

فم ة الالدم لكل مريض باالضافة الى استبيان جودة الحياة المرتبطة بصح ومستوى السكر في

(Oral Health-Related Quality Of Life) كما تضمنت الدراسة جزءاً نظرياً يقوم .

الخاصة    (Review of Literature) فيه كل طالب بكتابة استعراض لالبحاث السابقة

ذا استكمل هبق وعمل بهذا البحث في العام الدراسي السابالنقاط المختلفة من الدراسة. وقد بدأ ال

 ت الطالبتاباكجرى تقييم  العام ويجري جمع وتحليل البيانات واعداد النتائج لنشر البحث دولياً.

لمادة الصحة  الطلبة في البحث خالل االمتحان الشفهي خالل العام الدراسي كما تم تقييم اشتراك

الب الط الممتحنين )داخليين و خارجيين( وقد بلغت نسبة رضا العامة لالسنان من خالل لجنة

ي عن نسبة الرضا في العام الماض %2.8( بزيادة قدرها %78.0عن مشاركتهم في البحث )

 12لي (. وقد تم أخذ رأي الممتحنين الخارجيين وعددهم سبعة )من اجما%75.9والتي بلغت )

بعد  زيعهرقة الثانية عن طريق استبيان تم توممتحن( في فكرة تطبيق البحث الطالبي على الف

التطبيق رة وانتهاء االمتحان الشفهي وقد أظهر تحليل االستبيان موافقة جماعية على جودة الفك

أهيل ة لتووضوح فهم الطالب لطبيعة الدراسة وأكد الممتحنون على أن البحث يعد ركيزة أساسي

 . الطالب في مجال البحث العلمي
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 ارةعن طريق القيام بزيارات ميدانية بمدارس إد للفرقة الرابعة تطبيق منهج طب الفمتم   -2

 الشروق التعليمية : 

استمراراً لتطبيق برنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الرابعة ) فى إطار مقرر التشخيص(  

هج بيق منالزيارات بتطعلى مدارس إدارة الشروق التعليمية والذي يقوم فيه الطالب خالل هذه 

الة التشخيص على طالب المرحلة اإلعدادية عن طريق الكشف على طالب المدارس لتحديد الح

ج ل العالستكمااالصحية للفم واألسنان باإلضافة إلى تقديم التوعية الصحية للفم واألسنان وتسهيل 

الب ت الصحية للطبمجمع العيادات بالكلية اذا اقتضت الضرورة. كما يتم قياس االحتياجا

عة من ) زيارة خاصه بكل مجمو  ( زيارات ميدانية ٦اشتمل البرنامج على عدد ) والمدرسين.

 عليمية( مدارس بإدارة الشروق الت٦طالب الفرقة الرابعة ( . استهدفت هذه الزيارات عدد )

الب ط ( . يوضح هذا الجدول أسماء المدارس وأعداد الطالب فى كل مدرسة وأعداد5) جدول  

فرقة الرابعة طالباً من ال 2٦8الفرقة الرابعة المشاركين فى كل زيارة . وقد شارك في البرنامج 

 . %84.0طالباً بنسبة  319من اجمالي 

ورضا  %94.8أوضحت نتائج قياس رضا طالب المدارس عن هذه الزيارات نسبة تبلغ 

ضاء ورضا أع %90.5فبلغ  أما رضا طالب الفرقة الرابعة   %94.1المدرسين واإلداريين 

كما بلغ رضا المشاركين من هيئة التمريض  %98.2هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 . %92.3واإلداريين

 

 امجي البرن. بيان توزيع أعداد طالب المدارس وأعداد طالب الفرقة الرابعة المشاركين ف5جدول 

 المدرسة
عدد طالب 

 المدرسة
 المرحلة الدراسية

الفرقة عدد طالب 

 الرابعة

 45 ةاالعدادي 51 الشروق للتعليم االساسي .1

 41 ةاالعدادي 61 الرائد أشرف القزاز .2

 50 ةاالعدادي 49 عبد الحليم محمود .3

 46 ةاالعدادي 36 شرق الروبيكي .4

 40 ةاالعدادي 104 هدى شعراوي .5

 46 ةاالعدادي 31 الشهيد محمد أيمن .6

 268  332 االجمالي
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 تدريب أطباء اإلمتياز عن العام التدريبي 2016 -2017:

 307عدد  قامت إدارة تدريب أطباء اإلمتياز بتدريب دفعة جديدة من خريجي الكلية حيث  تم قبول

 من بِدءاً  201٦/2017للتدُرب بالعام التدريبي  2015/201٦من الخريجيين للعام األكاديمي 

ل رغبات األطباء في قضاء فترات أطو،وبُناءاً على  2017أغسطس  31وحتى  201٦سبتمبر 01

 لية هذاالكُ  من التدريب داخل عيادات الجامعة تم إضافة فترات إضافية مسائية للتدريب ولذلك بدأت

متياز في إطبيب  40العام في تطبيق نظام التدريب المسائي ألطباء اإلمتياز ،حيث تم تدريب عدد 

ية من الساعة بالفترة المسائية بالعيادات الخارج 2017وحتى نهاية فبراير  201٦الفترة من ديسمبر 

 تحفظيج الوالعال الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءاً في تخصصات التيجان والجسور ،جراحة الفم ،

 : وقد شمل التدريب األنشطة التالية

 التدريب اإلكلينيكي باألقسام العلمية: .1

من  لعلمياعيادات األقسام تحت اإلشراف تم تدريب األطباء باألقسام العلمية بالكلية وذلك ب

 أعضاء هيئة التدريس بالُكلية.

راعة التدريب من خالل دورات تدريبية من إدارة تدريب أطباء اإلمتياز شملت دورات في ز .2

ال ض الفعاإلحصاء ،مهارات العر،األسنان ،تقويم األسنان ،إستخدام الليزر في ِطب األسنان 

 الرياضي ودورة اإلسعافات األولية.،جراحات اللثة ،طب األسنان 

 ل:تدريب األطباء من خالل حضور مؤتمرات علمية تم دعوة أطباء اإلمتياز لحضورها ،مث .3

بفندق إنتركونتننتال سيتي  21/10/201٦ – 19/10مؤتمر جامعة عين شمس في الفترة من 

 طبيب إمتياز. 82ستارز بحضور 

بفندق النيل ريتز كارلتون  07/04/2017- 05/04مؤتمر جامعة القاهرة في الفترة من 

 طبيب إمتياز. 50بحضور 
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 ي:التدريب الميداني ألطباء اإلمتياز  حيث يتم إرسالهم خارج الجامعة للتدرب كاآلت .4

 

 ارج الجامعةخ 2017حتى فبراير  2016إلحاق أطباء اإلمتياز في الفترة من ديسمبر  .6 جدول

 مكان التدريب الُمتدربينعدد  عدد شهور التدُرب

 وزارة الصحة 183 420

 القصر العيني 3٦ 41

 الدمرداش 75 111

 جامعة عين شمس 9 10

 معهد األورام 11 23

 جامعة الزقازيق 4 13

 جامعة األزهر ٦ 8

 المركز القومي للبحوث 7 7

 جامعة المنصورة 1 3

 جامعة قناة السويس 3 5

 

اء ل األطبإرسا بالنشاط المجتمعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،حيث تم تدريب األطباء على القيام .5

ات ميدانية في زيار 2017وحتى نهاية مايو  201٦سبتمبر  1تدربين بالجامعة أثناء الفترة منالمُ 

نشاط للتوعية والكشف على الفم واألسنان بالمدارس المختلفة ،وجاري التنسيق إلستكمال ال

 .2017المتدربين في صيف المجتمعي لألطباء 
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 ثالثاً: منظومة التعليم الطبي المستمر مطورة ومحدثة

 التعليم الطبي المستمر: -1

 لجمعية مع ا بالتعاون تم إستكمال الدراسة للدفعة الثالثة للبرنامج المتخصص لزراعة األسنان

ب طبي 17لعدد  2015( حيث بدأت الدراسة  في ديسمبر DGOIاأللمانية بزراعة األسنان )

 .2017دارس و تنتهي الدراسة بالبرنامج في سبتمبر 

 ٍخن أامعة تم تخريج الدفعة الثانية من برنامج علوم الليزر في طب األسنان بالتعاون مع ج

وقد  طبيب دارس 15لعدد  201٦حتى ديسمبر  201٦االلمانية حيث بدأت الدراسة في فبراير 

ت في ذا  لدراسةافي مدينة أٍخن األلمانية.و قد  تم بدء تسلم األطباء الدارسين شهادات البرنامج 

هي الدراسة طبيب دارس ومن المتوقع أن تنت 18لعدد  201٦البرنامج للدفعة الثالثة في فبراير 

 .2017في ديسمبر 

 ( تم عمل دورات تدريبية بالتعاون مع الجمعية األمريكية للقلبAmerican Heart 

Association( من خالل مؤسسة )  Medi-Train Egypt ( للتدريب على )Life 

Support  Basic  مرات خالل العام األكاديمي  8( و قد تم عقد الدورة التدريبية لعدد

طبيب متدرب بكل دورة تدريبية. من خالل مركز التعليم المستمر  ٦بواقع  2017-201٦

 - 1٦/11/201٦ - 15/11/201٦ - 10/11/201٦ - 29/9/201٦بالتواريخ األتية: )

31/1/2017 - 21/2/2017 - 28/3/2017 - 2/5/2017 ) 

  " تم إجراء دورة تدريبيةSoft Tissue Managementفي  " اجراه  د. احمد أبو الفتوح

طبيب دارس واشتملت على محاضرات  2٦وإلتحق بها  201٦سبتمبر  ٦إلى  4الفترة من 

باء اف أطجمع العيادات بالكلية بإشرعملية وورش عمل وجراحات اكلينيكية بمركز الجراحات بم

 ة لجامعمتخصصين في جراحة اللثة وزراعة األسنان. واعتمدت شهادات الدورة التدريبية من ا

 American Dental Association (ADA). جمعية طب األسنان األمريكية و
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 مؤتمرات علمية: -1

 قامت كلية طب األسنان بالمشاركة العلمية والحضور في المؤتمرات األتية:  

 21/10/201٦حتى  19/10/201٦مؤتمر كلية طب األسنان جامعة عين شمس من  .1

معاونة ة البفندق  انتركونتننتال سيتي ستارز وتم دعوة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئ

إلقاء محاضرات علمية عن طريق ضافة للمشاركة العلمية في جميع التخصصات باال

 من الهيئة المعاونة للحضور 4من أعضاء هيئة التدريس و عدد  اً عضو 23 بواسطة

 من أطباء إمتياز. 82وإشترك به عدد 

ق  بفند 7/4/2017حتى  5/4/2017مؤتمر كلية طب األسنان جامعة القاهرة بتاريخ  .2

ية قاء محاضرات علممن أعضاء هيئة التدريس بال 10وقام عدد كارلتون النيل ريتز 

 .طبيب إمتياز 50 باالضافة إلى عددلحضور  بامن الهيئة المعاونة  9عدد  وشارك

وحتى  13/9/2017بتاريخ  المصرية األسنان اءطبأنقابة الثالث لمؤتمر ال .3

ة من أعضاء هيئ (15وشارك به عدد ) انتركونتننتال سيتي ستارزبفندق  15/9/2017

  .( من الطالب كمنظمين11وعدد ) التدريس والهيئة المعاونة
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 ثانياً: كلية األلسن واإلعالم:

 أوالً: مقدمة:

 الم حيثن واإلعجزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية األلس البيئةالمشاركة المجتمعية وتنمية  تشكل 

ية لمجتمعالمشاركة المجتمعية هو ان يكون للكلية دور ريادي في خدمة مختلف االطراف اأن رؤية 

 داخل وخارج الجامعة.

 ع :مجتمثانياً: ما يحققه موضوع التقرير من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة ال

 الهدف األول: القيام بدورة لمحو األمية

  مقر جامعةبدورة في محو األمية وتعليم الكبار من طلبة كلية األلسن واإلعالم  1٦تم إعطاء عدد 

مس شمن خالل مدربين من مركز تعليم الكبار بجامعة عين  201٦مصر الدولية في شهر ديسمبر 

امالت والع على أن يقوم هؤالء الطالب فيما بعد باإلشراف على إعطاء دروس في محو األمية للعمال

 نطقة النهضة.الذين تقوم بترشيحهم مؤسسة الهالل األحمر م

 صر تم توزيع شهادات ممنوحة من مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة م

 الدولية على الطالب الذين حضروا الدورة.

  اني ولمدة ثم 2017تم فتح فصل لمحو األمية لسكان منطقة النهضة خالل الفترة من اول مارس

ية الكل حملتتتعليم الكبار بجامعة عين شمس وشهور  و ذلك من خالل مدربين من طرف  وحدة 

 جميع تكاليف فتح الفصلين من أجور للمدربين وحوافز للدارسين. 

 ب ي بسبتم تأجيل إشراف الطالب على دروس محو األمية بمنطقة النهضة لعدم توافر الوقت الكاف

 امتحانات نهاية فصل الخريف الدراسي.

 لخدمة المدارس الحكوميةإنتاج أفالم تعليمية الهدف الثاني: 

 ة قام عليميتم إمداد المدارس الحكومية بمنطقة النهضة بمواد تعليمية واسطوانات كمبيوتر وكتب ت

ية لحكومبإعدادها طالب قسم األلسن كجزء من مشروع تخرج سابق، وتم تسليمها لمدرسي المدارس ا

 الجامعة. بمقر 2017الذين حضروا الدورة التدريبية في شهري مارس وإبريل 

 

وير لتط الهدف الثالث:القيام بحملة إعالمية لجمع التبرعات لمشروع العلم قوة

 المدارس الحكومية بمحافظة الفيوم

 : أوال : زيارات ميدانية 

لفيوم اافظة قام طالب قسم االعالم بالكلية بزيارتين ميدانيتين لعدد من المدارس الحكومية في مح

 يسمبرصوير اعمال التطوير والتحديث للمدارس وذلك خالل شهر دضمن مشروع العلم قوة وذلك لت

معيدين من  بمصاحبة استاذ المادة )التصوير (  د.عمرو جالل و ثالثة 2017و يناير وفبراير  201٦

 القسم هم محمد مجدي ورنا حسني وشروق وجدي .
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  ثانيا : تنظيم حملة لجمع التبرعات للمشروع 

 تياجاتالتبرعات من اعضاء هيئة التدريس بالكلية للمساهمة في توفير احتم تنظيم حملة لجمع 

 المدارس من مراوح سقف .

 تم جمع مبلغ ستة االف حنية من تبرعات هيئة التدريس  لصالح هذا المشروع الجليل.

ة د مائساهمت الجامعة في شراء مائة مروحة سقف من توشيبا العربي. كذلك تم تصوير تسليم  عد

 سقف   لفصول المدارس المستهدفة.مروحة 

 :ثالثا: اعداد فيلم تسجيلي عن المشروع 

ات الجه تم اعداد فيلم تسجيلي عن عمليات التطوير للمدارس واالنشطة المختلفة التي قامت بها

لموافق اثنين اختتم المشروع  اعمالة بحفل تكريم من محافظ الفيوم يوم االو الشريكه في المشروع .

يرا وتم تكريم اعضاء هيئة الندريس المشاركين في المشروع تشجيعا لهم وتقد 2017مارس  27

رس لجهودهم في عمل تصميمات المشروع من بانرات وكتيبات وشهادات وزيارات ميدانية للمدا

حفل  الخمسة عشر بالمحافظة والتصوير وانتاج فيلم تسجيلي عن انجازات المشروع تم عرضة في

 التكريم.

 :2017عمال علي مدار الفصل الدراسي ربيع األ ههم في هذؤاسما تاليةساتذة الاألوقد شارك 

 التصوير والزيارات الميدانية للفيوم   :د. عمرو جالل .1

 نتاج الفيلم التسجيلي والزيارات الميدانيةإ :د. نيفين ابوالعوافي .2

 تصميمات المشروع من بانرات وكتيبات  :د. علياء الطريفي .3

 مونتاج الفيلم التسجيلي :براهيمإسالم إأ.  .4

 التصوير والزيارات الميدانية للفيوم :أ. محمد مجدي .5

 مالتصوير والزيارات الميدانية للفيو :رنا حسني أ.  .٦

ة لحكوميارس اتطوير مهارات تدريس اللغة اإلنجليزية لدى مدرسي المدالهدف الرابع: 

 المذكورة أعاله

  بسبب امتحانات نهاية فصل الخريف الدراسيلم يتم التنفيذ لعدم توافر الوقت الكافي. 

ية لحكومتطوير مهارات تدريس اللغة اإلنجليزية لدى مدرسي المدارس االهدف الخامس: 

 بمنطقة النهضة

 منطقة تابعة لية التم تنفيذ دورة تدريب لمدرسي اللغة اإلنجليزية بالمرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكوم

 الهالل األحمر. النهضة والتي تشرف عليها جمعية
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 ود، ود.ا داوقام بإعطاء الدورة ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية األلسن واإلعالم وهم: د. سم 

واخر أة في إنجي عمارة من قسم األلسن، ود. نادية عبد الرحمن من قسم اإلعالم. وتم إعطاء الدور

ربين عة. وتم إعطاء المتدعلي مدي شهر كل يوم سبت بمقر الجام 2017شهر مارس  وأول إبريل 

ريف خالمواد الدراسية التي قام بتصميمها طالب قسم األلسن كجزء من مشروع التخرج في فصل 

لى عدته ، وتتضمن هذه المواد الدراسية كتب واسطوانات مدمجة ودليل تفصيلي للمعلم لمساع2015

 إدارة الفصل وتوصيل المعلومات للطلبة بشكل فعال.

 

 ئهم عن ء آراقة بحثية تتضمن نتائج استبيانات تم توزيعها على المتدربين الستقصاكما تم إعداد ور

مدرسين ات الاحتياجاتهم التدريبية لضمان تطوير الدورات التدريبية المستقبلية بما يالئم احتياج

 .لتقرير(مع ا الحقيقية وظروف التعليم الحالية بالمدارس الحكومية. )مرفق نسخة من الورقة البحثية

 ً  ترجمةبال الهدف السادس: انتاج فيلم تسجيلي عن دور جمعية الغد المشرق مصحوبا

 م إهداءكن تلم يتم انتاج فيلم عن دور جمعية الغد المشرق لعدم توافر المعلومات المطلوبة ول

النهضة مر بفيلمين تسجيليين عن أهمية التعليم ومحاربة التسرب من التعليم لمقر الهالل األح

 .2017لعرضهم في ندوات توعية ألهالي المنطقة .وذلك خالل شهر مارس 
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 صيدلة:الثالثاً: كلية 

 2016/2017ماتم تنفيذة لشئون البيئة و خدمة المجتمع للعام الجامعى  مجمل تقرير عن

  لكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية

حيث أن  صيدلةتشكل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية ال 

معية مجتراف الرؤية المشاركة المجتمعية هو ان يكون للكلية دور ريادي في خدمة مختلف االط

اكب ي توتقديم خدمات متنوعة لخدمة المجتمع المحلى وإالقليم داخل وخارج الجامعة من خالل

مشاكل  ي حلفمعايير الجودة بما يسمح بالنمو والتقدم باالضافة إلى المشاركة الفعالة للكلية 

 البيئة وتنميتها في مختلف المجاالت

 لخدمة تنفيذيةأهداف الخطة الما تم تنفيذه من ويهدف التقرير المقدم لسيادتكم الى عرض 

لستة اهداف المجتع فى االطار الزمني المحدد ووصف ما تم تنفيذه من أنشط من خالل اال

  :للبرنامج السنىوى لخدمة المجتمع كالتالى

 الهدف األول: التوعية بأنشطة لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع

  تم قدمة واللجنة من أنشطة تم طباعة دليل للخدمات المفي اطار نشر الوعي بما تقدمه

 توزيعه على األطراف المعنية داخليا وخارجيا.

 روني يتم االعالن عن الخدمات المقدمة من الكلية بصفة دورية على الموقع االلكت

 للجامعة

 الهدف الثاني: تفعيل المشاركة المجتمعية

  ل شهر و النهضة رحالت ترفيهية خال األيتام بمدينتى السالملألطفال نظمت الكلية

ذة هألى حديقة الطفل بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر وشارك فى  2017فبراير 

كة طفل تم اختيارهم بمعرفة جمعية الهالل األحمر وبمشار 304الرحالت اكثر من 

 ربعينطالب الكلية.  وشاركت الكلية ايضا وطالبها تحت أشراف الجامعة باستضافة ا

نهضة وذلك الهالل األحمر من مدينتى السالم و ال يتيم تم أختيارهم بمعرفة جمعية طفل

نظيم ت. وقد تم تقديم وجبات ومرطبات لألطفال مع  3/4/2017يوم االثنين الموافق 

 العديد من األلعاب المتنوعة وتقديم بعض الهدايا لألطفال.

  و  لسالمر المنتجة لمدينتى اشاركت الكلية تحت أشراف الجامعة فى تنظيم معرض األس

ة لمنتجاالنهضة بالمشاركة مع جمعية الهالل األحمر. وتم تجميع المنتجات من األسر 

معة بمعرفة المتطوعين من جمعية الهالل األحمر وعرض تلك المنتجات للبيع بالجا

 للطالب والعاملين.
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 ة ضرات توعيقام طالب كلية الصيدلة تحت إشراف أ.م.د. فتوح حسانين بإلقاء محا
 مدارسبمبادئ األسعافات األولية والتدريب على حسن التصرف فى المواقف الطارئة ب

 القديسة آنا بمنطقة الظاهر.

 ن حمالت ديد مكما قام طالب الكلية فى إطار التعليم الطبى الموجه للمجتمع بالقيام بالع
ادى النو األماكن مثلالتوعية المجتمعية حول مبادئ االسعافات األولية فى العديد من 

 ت.والمساجد والكنائس والمدارس، كما قاموا بإعداد فيلم وثائقى عن هذه الحمال
 

 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين 

 ر لمستمقامت كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية بتنفيذ ورشة عمل التعليم الصيدلى ا

س ة وأعضاء هيئة التدري( من الصيادل111( بحضور )201٦سبتمبر 27الحادية عشر)

معة من العديد من المؤسسات الطبية واألكاديمية والتى شملت جامعة عين شمس ،جا

ى لمعاداالقاهرة ، معهد ناصر،المعهد القومى لألورام ، مستشفى كليوبترا ، مستشفى 

رة ، العسكرى ،المركز الطبى العالمى ،مستشفى أحمد ماهر ،مستشفيات جامعة القاه

 عزبى وخريجين الكلية.صيدليات ال

 ولقد تضمنت ورشة العمل أربع محاضرات هامة لتطوير ممارسة الصيدلة فى مصر.

 المحاضرة األولى حاضر فيها:

 s University College of ’St. John Dr. Sharon See, Pharm. D, FCCP, BCPS

 Pharmacy, New York, USA  

 Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation   تحت عنوان :

 :المحاضرة  الثانية حاضر فيها 

Dr. Amr Shafik, MD, Associate Professor of Oncology, Faculty of Medicine, 

, Ain Shams University  

                                                                                        تحت  عنوان: 

Immunotherapy and Cancer Treatment 

 :المحاضرة الثالثة حاضر فيها

Dr. Ebtesam Ahmad, Associate Clinical Professor St. John’s University 

nces Department of Clinical Health College of Pharmacy and Health Scie

MJHS Institute for Innovation in Palliative Care ,Professions 

 تحت عنوان:

 Venous Thromboembolism in Cancer Patients 

 المحاضرة الرابعة حاضر فيها:

 Dr. Yasmine Lashine, MD, PhD, Clinical Nutrition, AUC 
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 تحت عنوان: 

 Nutritional Support and Quality of Life in Palliative Care of Cancer Patients 

 

 ر لمستمقامت كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية بتنفيذ ورشة عمل التعليم الصيدلى ا

يس ( من الصيادلة وأعضاء هيئة التدر120( بمشاركة )2017مارس  1الثانية عشر )

ن من اديمية المختلفة بالدولة الى جانب الزمالء األكبالمستشفىات من المؤسسات الطبي

 الجامعات الحكومية.

 (ACPE)وقد تم تنفيذها كجزء من برنامج التعليم الصيدلى المستمر المعتمد من ال 

Accreditation Council for Pharmacy Education    فى برنامج تطوير الصيدلة

 المهنية بالكلية.

 اربع محاضرات هامة لتطوير ممارسة الصيدلة فى مصر.ولقد تضمنت ورشة العمل 

 المحاضرة األولى حاضر فيها:

Pharm D, BCOP, Clinical Associate Professor in the  Dr. Rowena Schwartz,

 .University of Cincinnati, Ohio, USA  

 تحت عنوان :

 Optimizing Endocrine Therapy in Cancer: Enhancing Efficacy and Minimizing 

Toxicities 

 

 المحاضرة الثانية حاضر فيها :

Dr. Emad Shash, MBBCh, MSc, MD, Assistant Professor and Deputy Medical 

Director at National Cancer Institute, Cairo University 

 تحت عنوان : 

Immunotherapy Shaping the Future of Cancer Management Landscape: 

.Opportunities & Challenges 

 المحاضرة الثالثة حاضر فيها:

Pharm D, BCOP, Clinical Associate Professor in the  Dr. Rowena Schwartz,

 .University of Cincinnati, Ohio, USA  

 تحت عنوان :

The Foundations for Patients and Caregivers in Cancer Care: Patient 

Counseling. 
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 المحاضرة الرابعة حاضر فيها:

Dr. Ebtesam Ahmad, Associate Clinical Professor St. John’s University 

College of Pharmacy and Health Sciences Department of Clinical Health 

eMJHS Institute for Innovation in Palliative Car ,Professions 

 تحت عنوان :

.The Palliative Care Needs of Cancer Survivors 

 

  ورشة عمل لمدة يوم واحد بعنوان "2017فبراير  22عقدت كلية الصيدلة بتاريخ Updates in 

Oncology للدكتورة " 
D, BCOP, Clinical Associate Professor in the  Pharm Dr. Rowena Schwartz,

 .University of Cincinnati, Ohio, USA  

هد ومع لألوراموكان الحضور من الصيادلة ذوي التخصص في علم األورام من المعهد القومى 
 ناصر، فضال عن الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة.

 

 م. ولقد تضمنت ورشة العمل محاضرتين االولى: دور الصيدلي السريري في زرع نخاع العظ
The Role of the clinical pharmacist in bone marrow transplantation 

 

 كما ناقشت فعالية االستخدام األمثل لخيارات العالج الكيميائي.
The efficacy and optimal utilization of chemotherapeutic options 

 

عالج  ي فياما المحاضرة الثانية فلقد ناقشت التحديثات األخيرة في الخيار العالج الكيميائ

 السرطان.

The recent updates in chemotherapeutic option in the cancer treatment 

 

  لصق م 11بعدد  2017مارس  9الى  7شاركت كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية  هذا العام من

فى مؤتمر ومعرض دوفات بقاعة الشيخ راشد  بمركز دبي الدولي للمؤتمرات. وشارك فى 

 لصقاتهممهم مالمؤتمر هذا العام ثمانية وعشرون طالبا وطالبة من كلية الصيدلة، في حين قدم معظ

 لفن مختالبحثية.ولقد تم اإلشراف على هذه المشاريع البحثية من قبل أعضاء هيئة التدريس م

ث ن البحومسبيا األقسام لمعالجة المجاالت الصيدلية المختلفة، وخاصة تلك المنطقة غير المستغلة ن

 للصيادلة في مصر.

  Thematic poster وفاز فريقان بجائزتين، حيث حقق الفريق األول جائزة المركز العاشر ألفضل

 . Presentation posterالمركز السادس ألفضل وفاز الفريق الثاني بجائزة 
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 اريخ نة بتأقامت جامعة مصر الدولية أول معرض فنى للرسم لطالب كلية الصيدلة والهيئة المعاو

دة بعنوان "الصيدلى الفنان" والذى أشرف على تنظيمه وحدة ضمان الجو  201٦نوفمبر  1٦

ض بعلى ابالكلية. وقد شارك فى المعرض عشرين طالبا من الفرق الدراسية المختلفة باإلضافة 

سم ن الرالمعيدين والذين قدموا أعمال فنية متميزة وكذلك تم عمل ورشة عمل لتعليم مبادئ ف

 للطالب. وفى نهاية المعرض تم توزيع شهادات تقدير على الفائزين.

 

  ني تحت رعاية المؤتمر الطالبي الثا  2017مايو  5نظم طالب الفرقه الخامسه بكلية الصيدله بتاريخ
خالد  من الجامعه تحت اشراف د.كامل أحمدعماد الجندى عميد الكلية وبدعم  األستاذ الدكتور

وق تي تعمصيلحي رئيس مجلس قسم العقاقير بالكليه وتضمن المؤتمرهذا العام دراسة المعوقات ال
 وصول بهاا والمسيرة تقدم العلوم الصيدليه من أجل النهوض بعلوم الصيدله المختلفه أكاديميا ومهني

ام ا العلعالميه في تصنيع واكتشاف الدواء وتقديم الرعاية الصحيه.وتضمن المؤتمرهذللمعاييرا
 لكليهعروض تقديميه وملصقات بحثيه لعرض نتائج أبحاث قام بها الطالب تحت اشراف اساتذه با

طبيه ات الوغطي المؤتمرهذا العام كل التخصصات في مجال الصيدله مثل التداوي باألعشاب والنبات
الصيدله ويه واء الصيدلية واألدوية والسموم والميكربيولوجي والصيدالنيات والكيمياء الحيوالكيمي

 امعة مصرجيدلة اإلكلينيكيه والتعليم الصيدلي. واختتمت فعاليات المؤتمر الطالبي الثاني بكلية الص
ن ة عيعالدوليه بحضور قوي الساتذه من كليات الصيدله من جامعة القاهره وجامعة االزهر وجام
لعربيه امعيه شمس واساتذة كلية الصيدله بالجامعه كما شارك فى المؤتمر د. سامر الرفاعي رئيس الج

وتحدث د سامر على ضرورة تطوير مهنة الصيدله والحرص AAPP لتطوير مهارات الصيدلي
دليه يم الصعلى التطوير المستمر بعد التخرح والحرص على االبتكار والتحديث في كل مجاالت العلو

عابد رف الومواجهة تحديات مهنة الصيدله ومواكبة المعايير العالميه فيها.كما شارك ايضاً د.عا
احية افتت المؤسس والرئيس التنفيذي لألكاديميه العالميه للتدريب الطبي بلندن واكد د.عارف في

اصل التوالمؤتمر على ضرورة ان يصقل الصيدلي مشواره التعليمي بمهارات عديده مثل مهارات 
ز خريج س تميوالقياده والتفاعل ونشر الطاقة االيجابيه مع االخرين واكد ان هذه المهارات هي اسا

 عن االخر في سوق العمل العالمي
 

  مؤتمرDrug Information & Medical Awareness Services “DIMAS”  

  امعة مصر الدولية مؤتمر ج -نظمت كلية الصيدلةDIMAS  و ماي 11بتاريخ ألول مرة هذا العام

وكان موضوع  201٦/2017بفاعليات اختتام نشاطها للعام  DIMAS. حيث احتفلت 2017

 المؤتمر: "يمكننا إجراء تغيير".

  الت ي مجافوقدم المؤتمر جميع اإلنجازات والحمالت السريرية التى تم تنفيذها لخدمة المجتمع

 والحروق واإلسعافات األولية. والسكري Cاألورام والتهاب الكبد 

  جميع لوتمت دعوة الشخصيات المعروفة في مجال الصيدلة الطبية والسريرية وتم منح شهادات

 .DIMASأعضاء 

  حيث  10/5/2017تقديراً إلنجازات ونشاطات الطالب، احتفلت كلية الصيدلة باليوم العلمى يوم

وكذلك المشاركين فى هذا المؤتمر. كما تم  DUPHATتم تكريم الطالب الفائزين فى مؤتمر 

تكريم الطالب الذين اتموا التدريب الصيدلى االكلينكي فى المستشفيات المختلفة. وكذلك تم توزيع 
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شهادات تقدير ومكافآت للقائمين على تدريب الطالب فى المستشفيات المختلفة المتعاقدين معها 

 اهر، مستشفى كليوبترا والمركز الطبى العالمى.وهى المركز القومى لألورام، مستشفى أحمد م

 ونة:لمعاالهدف الرابع: تنمية مهارات  السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا

( محاضرات وورش عمل للسادة اعضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة 7تم تنظيم عدد )

 : كالتالىالمعاونة بهدف تنمية المهارات 

 هامى.للهيئة المعاونة قام بتنفيذها أ.د. ميرفت البر 20/2/2017يوم  PBL. ورشة عمل  1

 د. غادة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قام بتنفيذها Tissue Culture. محاضرة  2
 عادل.

 ألعضاء هيئة التدريس قام بتنفيذها 8/3/2017يوم  Examination Skills. محاضرة  3
 أ.م.د. خالد مصيلحى.

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 3/4/2017يوم  Immunogenetics. محاضرة  4
 قام بتنفيذها أ.د. خالد عمر.

للهيئة المعاونة 5/4/2017يوم  Modified Release Dosage Forms. محاضرة  5
 قام بتنفيذها أ.د. صبرى بدوى.

م والهيئة المعاونة قا ألعضاء هيئة التدريس 24/4/2017يوم  Polony PCR. محاضرة  ٦
 بتنفيذها أ.د. خالد عمر.

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قام  7/2017يوم  Graph Pad. ورشة عمل 7
 بتنفيذها د. حكمت المجدوب.

 رفع الوعى ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع الداخلى الهدف الخامس:

فراد أفع الوعى ونشر الثقافة بين ولية برامعة مصر الدج –إنطالقاً من اهتمام كلية الصيدلة 

ت نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة سلسلة من محاضراالمجتمع الداخلى للكلية  

 التوعية وهى كالتالى:

 االسعافات األولية: -1

عضو لجنة  –قامت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة باالشتراك مع أ.م.د. فتوح حسانين 

فات ن محاضرات التوعية عن األسعامبتنظيم عدد  -تطوير المشاركة المجتمعية بكلية الصيدلة 

 لحيناألولية بغرض الوصول الى أفضل وضع صحى ممكن بأدوات ومهارات عالجية بسيطة 

 ية المتخصصة وكانت كالتالى:وصول المساعدة الطب

  201٦سبتمبر  28محاضرة توعية للسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بتاريخ 

 .201٦وبر أكت 1٦محاضرة توعية للسادة ممثلى الكلية باإلدارات المختلفة بالجامعة بتاريخ  
 .01٦2أكتوبر  30محاضرة توعية للسادة الفنيين والسادة عمال النظافة بالكلية بتاريخ  
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كلية بملين قامت كلية طب الفم واألسنان باالشتراك مع كلية الصيدلة بتنظيم ورشة عمل للعا  

لتعريف لمال طب الفم واألسنان من الهيئة المعاونة واالداريين وهيئة التمريض والعامالت والع

اجهة أسس مو. وقد تضمنت ورشة العمل 201٦نوفمبر  9بتاريخ  بمبادئ االسعافات األولية

ارئ األزمات والمواقف الطارئة والتصرف أثنائها باالضافة الى خطوات التعامل مع الطو

 األساسية وكيفية التعامل في حاالت الجروح والنزيف.
 

 أضرار التدخين: -2
 

دة فى اطار محاضرات التوعية الصحية وضمن خطة التدريب السنوية نظمت وحدة ضمان الجو

ستاذ بقسم باإلشتراك مع أ.د. خالد عمر عبدهللا اال  201٦أكتوبر  25خ بكلية الصيدلة بتاري

كيفية نه وعالميكروبيولوجى بالكلية محاضرة للتوعية بأضرار التدخين والتلوث البيئى الناتج 

ة لسادلتجنب هذه األضرار من خالل األساليب الطبية لالقالع عن هذه العادة الضارة وذلك 

إلجابة لضور المختلفة بالجامعة. وتم عمل جلسة حوارية مع السادة الح ممثلى الكلية باإلدارات

نشر لنين على استفساراتهم حتى يكون ذلك دافع للمدخنين لالقالع عن هذا الضرر ولغير المدخ

 هذه التوعية بين أفراد اسرهم خاصة الشباب منهم

 طرق مكافحة العدوى: -3

خالد  باإلشتراك مع أ.د. 201٦أكتوبر  30يخ قامت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة بتار

ية مل بالكللمعااعمر عبدهللا االستاذ بقسم الميكروبيولوجى بالكلية بتنظيم محاضرة للسادة فنيين 

مراض باأل والسادة عمال وعامالت النظافة للتوعية بطرق مكافحة العدوى والوقاية من اإلصابة

 دواتلمحاضرة تمت اإلشارة ألهمية توفير األالتى يمكن ان تصيب العاملين. وفى نهاية ا

دارة ع اإلالالزمة لمعالجة اإلنسكابات الدموية لتكون متاحة ببعض المعامل وذلك بالتنسيق م

المة لى سعالمختصة باإلضافة ألدوات الحماية التى توفرها الجامعة بصفة مستمرة حرصاً منها 

 العاملين.

 ألخر لألدوية العشبية:االوجه  -4

د. خالد باإلشتراك مع أ.م.  201٦نوفمبر  9ت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة بتاريخ قام

دة القائم بأعمال رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بتنظيم محاضرة توعية للسا –مصيلحى 

ى كانت ألولاممثلى الكلية باإلدارات المختلفة بالجامعة. وقد تم تقسيم المحاضرة الى جزئين، 

 ستخداماالتى كانت تهدف إلى التوعية بمخاطر سوء ” الوجه األخر لألدوية العشبية“بعنوان 

كل التى لمشاااألعشاب والنباتات الطبية فى ظل ازدياد الطلب عليها على مستوى العالم ولتفادى 

ن عنواظهرت من سوء استخدامها ورفع درجة الوعى باإلستخدام اآلمن لها. والثانية كانت ب

آلمن اتخدام التى كانت تهدف إلى التوعية باالس” المضللة واألدوية مجهولة المصدراإلعالنات “

راف ت إشللمنتجات العشبية ومحاربة الغش والدعاية المضللة وضرورة تناول هذه المنتجات تح

 متخصصين فى مجال الطب والصيدلة.
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 االلتهاب الكبدى: -5

رتقاء لى االأعضاء الهيئة المعاونة والذى يهدف إفى إطار البرنامج التدريبي المتخصص للسادة 

يد فى الجدبالمستوى العلمى ونقل الخبرات العملية واإلكلينيكية لشباب الصيادلة والتعريف ب

  201٦نوفمبر  15تشخيص وعالج األمراض نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة بتاريخ 

حاضرة لة مسم الميكروبيولوجي بكلية الصيدباإلشتراك مع أ.د. خالد عمر عبد هللا األستاذ بق

اغمة مع متن للتعريف بااللتهاب الكبدي للسادة ممثلى اإلدارات بالجامعة. وتأتى هذه المحاضرة

ب الكبد لتهاجهود الدولة لمكافحة االلتهاب الكبدى لفيروس سي وتم تناول األسباب المختلفة ال

 .حوارية لإلجابة على أسئلة الحضور وأعراضها وطرق الوقاية منها، كما تم عمل جلسة

ة عن محاضرة للتوعي 201٦نوفمبر  23كما نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة بتاريخ 

عصف ار والجديد فى تشخيص وعالج اإللتهاب الكبدى بأنواعه المختلفة والتى أعقبها جلسة حو

قسم بالد عمر األستاذ ذهنى من خالل عرض بعض الحاالت اإلكلينيكية والتى القاها أ.د خ

لهذه  مليةالميكروبيولوجى، حيث تم تشكيل مجموعات من الحضور لقراءة نتائج اإلختبارات المع

 الحاالت ومناقشة الطرق التشخيصية وأساليب العالج المختلفة.

 الهدف السادس:  توفير السالمة و األمن داخل الكلية

  قام الكلية للفنيين والمشرفين ب 22/2/2017دورة تدريبية للوقاية من الحريق يوم تم عقد
 أ. محمود عبد الجيد.بتنفيذها 
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  دور الشباب في مواجهة الكوارثورشة عمل عن 

وم تم أنعقاد ورشة عمل بعنوان دور الشباب في مواجهة الكوارث بجامعة مصر الدولية ي

شراف مساءا تحت أمن الساعة الواحدة و حتي الساعة الرابعة  3/5/2017األربعاء الموافق 

لتعاون ة باكلية الصيدلة وبمشاركة طالب كلية الصيدلة اللذين يدرسون مقرر األسعافات األولي

دارة األ مع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث ممثلة فى  السيد اللواء/ طارق الجمال و كيل

ل يب بالهاللتدراأدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية و السيد الدكتور/ محمد محي مدير 

 األحمر والسيد الدكتور/ عمرو رشيد نائب مدير هيئة األسعاف المصرية

ات و ألزماو قام السيد اللواء/ طارق الجمال بإلقاء محاضرة موضحا أهمية الهيئة في مواجهة 

ي في لعلماالكوارث و تطرق أثناء المحاضرة الي أهمية دور الشباب في تقديم الدعم البشري و 

حاضرة. الم كيفية التصرف في األزمات و الكوارث و تم تقديم أفالم توضيحية تعليمية في نهاية

 دارةو شارك المدربين في فريق الكوارث بالهالل األحمر في توضيح أهمية التدريب علي أ

 مثل لكلب األاألزمات و الكوارث و تجنب العديد من المخاطر أثناء األسعافات األولية و األسلو

لة من حيث التعامل معها. واثناء ورشة العمل تم عرض ما تم تحقيقة خالل مشروع حا

ن دور ممعة األسعافات األولية الذي نظمتة كلية الصيدلة ألطالع الحضور علي ما تقوم به الجا

لضيوف من السادة ا بارز في خدمة المجتمع و تنمية البيئة. و في نهاية ورشة العمل تم تكريم

دمة خو المشاركين في ورشة العمل بمنحهم درع الجامعة تقديرا لدورهم في  خارج الجامعة

 المجتمع المصري خاصة في الحاالت الطارءة لألزمات و الكوارث.
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 رابعاً: كلية الهندسة:
 

 ى لقسميهامصر الدولية بتعزيز الدور العلمى والعمل جامعة –تقوم كلية العلوم والفنون الهندسية 

بها أو  لمحيط)العمارة واإلتصاالت( وتعظيم دور الجامعة  فى خدمة المجتمع والنطاق االعلميين 

سية فى خدمة مناطق ومجتمعات خارج النطاق الجغرافي للجامعة وذلك من خالل مقررات درا

ت تشاركية علمية مثل مقررات التصميم ومقررات مناهج التصميم والبحث العلمي ومقررا

ات، لمقررارر العوامل اإلنسانية في التصميم، وغيرها. ومن خالل تلك ومق  التصميم العمراني

لبي والتي ت جتمعتنوع المؤسسة من أنشطتها التعليمية والخدمية الموجهة لتنمية البيئة ولخدمة الم

 .احتياجات المجتمع وأولوياته

خطة ال اغةيتناول التقرير ما تم تنفيذه من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع تمت صي

يد على ثالثة ، بالتأك2017-201٦التنفيذية للجنة الخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام األكاديمي 

 محاور استراتيجية، وهي:

خريج يح للتشجيع االنشطة الجامعية فى المجاالت المجتمعية والبيئية المختلفة بما تت -1

تى وية الفى االنشطة التنماكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية للمشاركة المجتمعية 

 يتطلبها سوق العمل.  

ا وم بهبناء قنوات اتصال مستمرة مع المجتمع من خالل المشروعات والبرامج التى تق -2

 الكلية.

 تعزيز الدور العلمى والعملى للكلية فى خدمة المجتمع والنطاق المحيط بها -3

 المجتمعالتوعية بأنشطة لجنة شئون البيئة وخدمة الهدف األول:  

 ة وتمفي اطار نشر الوعي بما تقدمه اللجنة من أنشطة تم طباعةكتيب لألنشطة المقدم 

 توزيعه على األطراف المعنية داخليا وخارجيا.

  2017مايو  9تم نشرالكتيب على الموقع االلكتروني للكلية  بتاريخ 

  فائدة إحتياجات المجتمع، وورش عمل إللقاء الضوء على  حمالت توعية تم عمل

لمناخ  مارة واوسائل الحفاظ على البيئة والمناخ وتم إقامة حملة الع،  المشاركة المجتمعية

ن مع لتعاوعلى هامش فعاليات المؤتمر العالمي السنوي للمناخ والمقام في دةة المغرب با

 (201٦ية الثقافية )نوفمبر صندوق التنم -وبيت المعمار المصري 350المؤسسة الدولية 

قامة ت تطوعية مباشرة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وأمساهما

حمالت تبرعات لتوزيع شنط رمضان في مناطق الصف وحلوان  من خالل مجموعة 

ASCC   2017يونيو  14وذلك يوم 
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 تفعيل المشاركة المجتمعيةالهدف الثاني: 

ير تصميم تشاركي لتطو –نوع المشاركة: طرح مشروعات مقرر عوامل إنسانية في التصميم 

 مواقع ألعاب األطفال 

 (201٦تاريخ المشاركة: )الفصل الدراسي خريف 

 المكان: ثالثة مواقع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع 

رى قاركة لتطوير التصميم بالمش -نوع المشاركة: طرح مشروع مقرر التصميم المعماري 

 فقيرة

 (2017تاريخ المشاركة: )الفصل الدراسي ربيع 

 المكان: جزيرة الدهب 

 ( هيئة  8 –أعضاء هيئة تدريس  2 –طالب 110عدد المشاركين من الكلية وتصنيفهم

  ( تدريس معاونة

 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين

ة خدم حاث العلمية  والنشر في مجالتشجيع ودعم قيام أعضاء هيئة التدريس بالقيام باألب

 لعديد منافي  المجتمع وتنمية البيئة. كما شارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب

 المؤتمرات المحلية والدولية المنعقدة بصفة دورية مثل:مؤتمر 

aae 2017 conference “architecture connects”: 

Strategies for the co-production of architectural knowledge. 

6-9 September 2017 

Oxford Brookes School of Architecture, Oxford. UK. 

-UIA Congress: Soul of the City 

A Room for Children in Cairo: 

A New Perspective for Built Environment Education in Egypt 

3-10 September 2017 

Seoul, South Korea 

 

 



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

34 
9-10-2017 

 خامساً: كلية حاسبات ومعلومات:

 أوالً: مقدمة:

ن ات حيث أحاسبتشكل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية ال 

قية لحقيارؤية المشاركة المجتمعية هو أن يكون للكلية دور تكنولوجيا فعال فى حل المشاكل 

 ى.داخل المجتمع المصر

 لمجتمعمة اثانياً: ما يحققه موضوع التقرير من أهداف الخطة التنفيذية لخد

 دعم العالقة بين الكلية والخريجين الهدف األول

ع شتراك مباال في إطار نشر الوعي بما تقدمه اللجنة من أنشطة قامت الكلية مع اإلدارة العليا .1

 شركاتمكتب الخريجين و مكتب العالقات العامة بتنظيم ملتقى توظيف مع ارسال دعوات لل

 . 2017مارس  11و ارسال دعوات للخريجين ودعوة طالب الفرقة الرابعة فى 

ى جتماعيجين قام الدكتور أيمن نبيل بإنشاء موقع للتواصل االفى إطار التواصل مع الخر .2

و بلغ عدد  MIU CSC Alumniلسهولة التواصل مع خريجي كلية الحاسبات بعنوان 

 عضو من أبناء الكلية 2٦٦األعضاء به 

 معة.للجا يتم اإلعالن عن الخدمات المقدمة من الكلية بصفة دورية على الموقع االلكتروني .3

 عمل لمشاريع التخرج الخاصة بالكلية و دعوة كل من تم عمل ورشة .4

 شركات عاملة فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات و هم 9 .4.1

 اى بى ام .4.1.1

 هوواوى .4.1.2

 مباشر .4.1.3

 كىو سنتريس لجودة البرمجيات .4.1.4

 اسيت .4.1.5

 بنش مارك .٦.4.1

 بودو كلود .4.1.7

 جامعة قناة السويس كلية الحاسبات و كلية العلوم .4.1.8

 كلية طب األزهر .4.1.9

 طلبة الكليةأولياء أمور  .4.2

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .4.3

وات وقد اثنت الشركات على مستوى الخريجين التقنى و على مستوى مشاريع التخرج و خط .4.4

 ين.البحث العلمي المتبعة من قبل الطلبة و قامت الشركات بعرض فرص عمل على الخريج

 الزيارات الميدانية .5

لمشاركين فى , عدد الطلبة ا 201٦نوفمبر  20داتا بتاريخ تم عمل زيارة ميدانية لشركة تيرا  .5.1

 15الزيارة 

تيرا داتا هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال استخراج البيانات التحليالت التجارية. 

وهي توفر حلوال عالمية حول اكتشاف المعارف وكيفية تحويل البيانات إلى أنماط تحقق فوائد 

تدريبية للطالب إلعدادهم للعمل في مجال عملهم.  حضر من في السوق. كما توفر برامج 



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

35 
9-10-2017 

الكلية الطالب الذين يدرسون استخراج البيانات دورة تحليل البيانات. المشرف على الزيارة 

 د. فاطمة حلمى

 ليهاعالهدف الثاني: تفعيل المشاركة المجتمعية خالل تنمية البيئة والحفاظ 

الل ن من خالتحول إلى مجتمع قليل في انبعاثات الكربومن أجل الحفاظ على البيئة من خالل  ●

ن يئة عتصميم مجموعة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات ذات تأثير ضئيل أو منعدم على الب

 طريق تحديث األجهزة بصفة دورية و تقليل إستخدام األوراق والطابعات.

اس الحتبلزات المسببة ستخدام تكنولوجيا المعلومات كعنصر مساعد للحد من انبعاثات الغاا ●

م ستخداإالحراري تم عمل عمل برامج لتسهيل التعامل بين األفراد داخل المؤسسة و تشجيع 

 البريد اإللكترونى.

 

 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين

 لعمل( دورة وورش عمل للخريجين بهدف تنمية المهارات واإلعداد لسوق ا٦تم تنظيم عدد )

SpeakersExternal Guest   
 

Guest 
Speaker 

Name  
Title Topic 

Company 
Name 

Company’s 
Specialization 

Date 
Attend

ance 
Evaluation Statistics 

Student 
Comments 

Eng. 
Ahmed 
Tarek 

Head of 
Egypt 

Branch 

Software 
Quality 

Qcentris 
Intelligen
t Quality 

Consulting 
company in 

software 
testing 

6/2/2017 31 

Topic was 
interesting 

85% 

 

Useful 
information 

70% 

Speaker was 
well 

prepared 
80% 

Eng. 
Waleed 
Khairy 

Senior 
Software 
Engineer 

Game 
Program

ming 

2024 
Studios 

Game 
Development 

27/2/2017 34 

Topic was 
interesting 

80% 

Nice to 
see how 
it works. 

Useful 
information 

75% 

Speaker was 
well 

prepared 
90% 

Eng. 
Ahmed 
Elsaka 

ODOO 
senior 
trainer 

Enterprise 

resource 
planning 

Odoo 
Consultant 

ERP 6/3/2017 37 

Topic was 
interesting 

70% 

 

Useful 
information 

75% 

Speaker was 
well 

prepared 
80% 

Eng. 
Ayman 
Rashad 

ITBlocks 
CEO 

Entrepren
eurship 

ITBlocks 
Software 

House 
13/3/2017 56 

Topic was 
interesting 

70% 

Instructor 
is well 

prepared. 

Useful 
information 

75% 

Speaker was 
well 

prepared 
80% 
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Eng. 
Eman 

Mostafa 

ITWORX 
senior 
agile 

Agile 
Software 

development 
IT-Works 

Software 
development 

3/4/2017 50 

Topic was 
interesting 

85% 

We want 
more 

seminars 
like this 

Useful 
information 

90% 

Speaker was 
well 

prepared 
80% 

Eng. 
Alfred 

George 

Senior IT 
Solution 
Manager 

Cloud 
Computing 

Huwaei 
Communicati
on and Cloud 

24/4/2017 55 

Topic was 
interesting 

90% 
Thanks 
for the 

souvenirs 
Come 
again. 

Useful 
information 

92% 

Speaker was 
well 

prepared 
95% 

  

اإلعداد ومن أعضاء هيئة التدريس بهدف تنمية المهارات ( دورة وورش عمل للخريجين ٦تم تنظيم عدد ) 

 لسوق العمل
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Internal Seminars 

Lecturer Title 
Session 
Topic 

Date 
Atten
dance 

Evaluation Statistics 
Student 

Comments 

Dr Ayman Nabil 
Lecturer 

CSC Department 
Coordinator 

Open 
Sources 

1/2/2017 25 

Topic was 
interesting 

90% 
Useful 

seminar. Useful 
information 

85% 

Eng.  Taraggy 
Mohiy 

Senior Teaching Assistant 
Introductio
n to Matlab 

6/2/2017 28 

Topic was 
interesting 

70% 

- 

Useful 
information 

80% 

Speaker was 
well 

prepared 
90% 

Prof. Ayman 
Bahaa 

Dean of CSC 
Informatio
n Security 

8/2/2017 31 

Topic was 
interesting 

80% 

- 

Useful 
information 

85% 

Speaker was 
well 

prepared 
95% 

Dr Ashraf abdel 
Raouf 

Lecturer 
Introductio
n to Image 
Processing 

13/2/2017 32 

Topic was 
interesting 

70% 

- 

Useful 
information 

75% 

Speaker was 
well 

prepared 
95% 

Dr Ayman Ezzat Lecturer 
Human 

Computer 
Interaction 

15/2/2017 29 

Topic was 
interesting 

85% 

interesting 
topic. 

Useful 
information 

95% 

Speaker was 
well 

prepared 
90% 

Eng. Silvia 
Wahballah 

Teaching Assistant 
Internet of 

things 
20/2/2017 25 

Topic was 
interesting 

90% 

Nice new 
topic. 

Useful 
information 

85% 

Speaker was 
well 

prepared 
95% 
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:Student Overall Evaluation on sessions 

 

 

 

  

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

39 
9-10-2017 

 

 بيئةمشروعات التخرج لخدمة المجتمع وتنمية الالهدف الرابع: توجيه 

بتشجيع طلبة الفرقة الرابعة بعمل مشاريع ذات  2017-201٦قامت الكلية للعام الجامعى  ●

تطبيقات حقيقية لخدمة رؤية الكلية لخدمة المجتمع و البيئة و فيما يلى تقرير عن أبرز هذه 

 خاص بمشاريع تخرج الكليةالمشاريع و تم وضع جميع هذه المشاريع على الموقع ال

 http://miucsgp.hciegypt.com 

 المشروع االول: التعرف على أنماط امراض النباتات ●

م ستخدايقدم هذا المقترح نهجا فعاال للكشف عن األمراض في أوراق النباتات وتحديدها با

 وعيلية الطالب بزيارة إحدى مزارع المانجو فى محافظة اإلسماتقنيات معالجة الصور. قام 

 ع.لمشرواعرض ما قاموا بالتوصل إليه وأثنى المزارعين و خبراء كلية الزراعة على فاعلية 

 التعرف على االفعال الغير طبيعية لمواجهة سرقة السيارات :المشروع الثاني ●

ن أن ت غير طبيعية محددة مسبقا يمكيقدم هذا المشروع نظام قادر على الكشف عن سلوكيا

ية يفعلها اللص عندما يكون على وشك سرقة سيارة أو في عملية سرقة باستخدام نهج رؤ

رض عية و الكمبيوتر. قام الطالب بزيارة الوحدة األمنية  للشركة المصرية للغازات الطبيع

 شروعالمشروع عليهم و قد أبدى بعض المسؤولين اعجابهم الشديد بأهمية الم

 واألتوبيس المشروع الثالث : تقييم سلوكيات القيادة لسائقي سيارات األجرة ●

 تتبع يهدف هذا المشروع تقييم سلوكيات القيادة لسائقي سيارات األجرة الخاصة عن طريق

سائق بعض حواس الهاتف المحمول خاصتهم. يستطيع النظام إعطاء مؤشر عن كيفية قيادة ال

 . قامسلوكيات الخاطئة فى القيادة عن طريق خوارزميات الحاسوبللسيارة و تحديد بعض ال

ائد الطالب بتجربة المشروع مع إحدى شركات سيارات األجرة الخاصة و تقييم سلوكيات ق

 السيارة و أظهرت النتائج تطابق فى معرفة السلوكيات نسبة خطأ مقبولة.

 المشروع الرابع: الثالجة الذكية ●

قادر  لجهازج الثالجة أو يمكن بناؤها في الداخل أثناء التصنيع. اعمل جهاز مستقل يوضع خار

حية ء صالعلى التعرف على البنود التي تدخل في الثالجة. يقوم النظام بتسجيل تاريخ انتها

حد لى الالغذاء والوزن واقتراح وصفات من المكونات المخزنة. عندما ينتهي منتج أو يصل إ

ن خدم مستخدم، يجب على النظام إرسال إشعارات إلى المستاألدنى للمستوى الذي أدخله الم

هم ن بينخالل تطبيقات الهاتف المحمول.  قام الطلبة باستقصاء اآلراء من عدة مستخدمين م

 ة.لعملياالمدير التنفيذي إلحدى المطاعم و أشاد المستخدمين بأهمية المشروع من الناحية 

http://miucsgp.hciegypt.com/
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 المخ أورام المشروع الخامس:  التعرف على أنماط ●

نتائج لك التيتم تحديد أورام الدماغ من قبل أجهزة األشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي،  .1

ب و حساهتفحص فى صور ثنائية األبعاد . واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه األطباء 

م القس حجم ورم الدماغ من خالل تلك الصور. لتحديد ورم في المخ، الطبيب يجعل عالمة في

تفاعلي حل اللمشبوه ومن ثم يتم الحساب المنطقة وحجم ورم الدماغ يدويا. قدم هذا النظام الا

د الى البعااللكشف عن وحساب حجم ورم الدماغ تلقائي. يقوم النظام بتحويل الصورة من ثنائية 

واد خلق مثالثية االبعاد مع امكانية التحكم بنموذج تجسيد شكل المخ والذي سيكون مفيدا ل

ى فليمية للعلوم الطبية أو حتى الدراسات الجراحية. و قام الطالب بعرض مشروعهم تع

  رمجم الوحو قد أبدى األطباء اعجابهم الشديد بالفكرة و تم تأكيد دقة حساب  57357مستشفى 
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 ً  : كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية:سادسا

 

عمال ة االمن رؤية ورسالة كلية ادار تشكل المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة جزءا رئيسيا

ف طراحيث ان رؤية المشاركة المجتمعية هو ان يكون للكلية دور ريادى فى خدمة مختلف اال

 .ة داخل وخارج الجامعةالمجتمعي

 

 :فعيل المشاركة المجتمعيةت -الهدف االول:

 نوع المشاركة: نموذج محاكاة البورصة لطالب المدارس. -

 .201٦/2017الفصل الدراسى الثانى لعام تاريخ المشاركة:  -

 المكان: مدرسة نفرتارى. -

 طالب من جامعة مصر الدولية. 10عدد المشاركين:  -

 .Grade 11,12طالب  150عدد المستفيدين:   -
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 ً  : النوادي الطالبية:سابعا

 االسرة:115Ask For Help؛عدد الطالب المشاركون :

 الدكتور المسؤول: د/محمد الصاوى

 لفصل الدراسى الثانى:  الفرح.ا-الحدث:

 0تبرعات لصالح مؤسسة بهية لمرضى سرطان الثدى 
 3 0 يام رياضية برعاية جيم فيت مابا 

 0محاضرة توعية للرائدات في الهالل االحمر فرع النهضة 

 الفصل الدراسى االول: -

  مارثون مع الزمالكrunners و المؤسسة المصرية 

  بمناسبة مرور سنة على المشروعحفلة فى دار األيتام  
 

 االسرة:  85DIMAS؛عدد الطالب المشاركون :

 الدكتور المسؤول:د/منى شعالن

 الفصل الدراسى االول:- الحدث:

 0ةمحاضرة تعريفيه للدفعه الجديدة لكلية صيدلة بمساعدة رؤساء االقسام باكلي 

  0المباركحملة توعية عن اللحوم فوائدها و اضرارها في عيد الضحى 

  فتح باب التطوع فيDIMAS0 

  االفتتاح بداية المحاضرات االكاديمية في ورشتي العملDIوMA0 

 0حملة التبرع بالدم بمساعدة الهالل االحمر المصرى 

  0زيارة مستشفي الدمرداش 

 

 الفصل الدراسى الثانى:   -

 حمالت توعية عن كل من:

 0مرض السكرى -

 0مرض سرطان الثدى  -

 A0وCمرض التهاب الكبد الوبائي  -

 حملة توعيةطبية فى  حديقة الطفل عن مرض السكر -

 حمله توعيه بالتعاون مع مستشفى اهل مصر للحروق داخل الجامعه -

 السنوي عن النشاطات طوال العام   DIMASمؤتمر  -
 

 االسرة: 110Campaigners؛عدد الطالب المشاركون :
 فرغلىمحمد محاسن  د/أ الدكتور المسؤول:
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 الفصل الدراسى الثانى:   -الحدث:

 0متدربين من طالب الجامعة لتعليم برنامج التسويق المجتمعى الخاص بالنادىتوظيف 

 0المولد 

 0افتتاح النادى  

 :الفصل الدراسى االول: -الحدث 

 0اتمام اول محاضرة للمتطوعين 

 .حفل ختام السنة وتوزيع جوائز على الفريق الفائز 

  الجامعة بهدف نشر الفرحة بين الطلبة والتخفيف  من ضغوطات حدث صغير في

 اإلمتحانات.

 االسرة:  100EL-Warsha؛عدد الطالب المشاركون :   

 الدكتور المسئول:د/هبة صفى الدين

 الفصل الدراسى االول: - الحدث:

 0مراسم االفتتاح النشاط الطالبي -

 - : 0الكرتون  –التصوير  –لرسم ا -بداية المحضرات فى مختلف االنشطة 

 الفصل الدراسى الثانى:   -

  قامت قريه فجنون بعمل انشطة للطالب تضمنها نحت على الفخار و رسم

 على الزجاج

 و رسم على االخشاب

 نا ثم ا معقمنا بمراسم إفتتاح النشاط الطالبي )الورشة( ورحبنا بالذين شاركو

 بدأنا ورش التعليم المختلف.

  وهم  ٦عدد الورش 

Sketching, painting, crochet, photography, doodling, 3D 

origami,) (cartoon drawing 

تقام هذه الورش اسبوعيا في يومي االثنين واألربعاء في الجامعة والهدق 

منها أن نبث روح الفن وأن نستكشف المواهب لدى الطالب في جامعة 

 مصر الدولية.

   بيع.راسي الثاني الذي بعد عطلة الرنأمل أن ننفذ كارنفال في الفصل الد

   االسرة: SMS  -   90عدد الطالب المشاركون : ؛

 الدكتور المسؤول:د/ وائل مصطفى
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 الفصل الدراسى الثانى:   -الحدث:

 0توظيف طلبة الجدد 

 0محاكاة للبورصة للطلبة االجانب  

  عضو من أسرة  90محاكاة للبورصة لطالب مدارس نفرتار بحضورSMS. 

 الفصل الدراسى االول: -

 .شرح مختصر للنظم المختلفة في تداول العمالت وتبادلها 

  رصة أيام لشرح البورصة المصرية وطرق تداول األسهم في البو 9مؤتمر مفصل لمدة

شركات متداولة لألسهم لتنشيط  10المصرية ونظام محاكاة للبورصة مع وجود 

 البورصة.

   

 107عدد الطلبة المشاركين:         MUNاألسرة: 

  الدكتور المسؤول: د.محمد سرايا.

 الفصل الدراسى االول:- الحدث:

 األعضاء لتعيين التسجيل مكتب  

   المندوبين تسجيل مكتب  

  المحاكاة حول معلومات جلسة  

 المحاكاة من التاسعة للسنة االفتتاح حفل 

 الفصل الدراسى الثانى:   -

 مختلفة مجالس لخمسة محاكاة جلسات سبع  

 الدولي اليوم لحدث التسجيل مكتب 

 فيه والمشاركة الدولي اليوم تنظيم 

 أيام 3 لمدة مؤتمر تنظيم 

 التاسعة السنة اختتام حفل 

 

 100عدد الطالب المشاركين:    MMCاألسرة: 

 الدكتور المسؤول: د.نفين أبو العوافي.

 الفصل الدراسى الثانى:   - حدث:ال

 رياضي برعاية سول جيم . يوم 

 1المسرح الجامعي. 

 ( العابmini games event) 

 Playstation event. 
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 ٦0عدد المشاركين:    DSSAاألسرة: 

 الدكتور المسؤول: د/نهاد

 الفصل الدراسى الثانى:   - الحدث:

 0توظيف طلبة الجدد 

 0اجتماع بمنظمة  دسا بمصر 

 االسرة: 150Move؛عدد الطالب المشاركون :

 وفاء الطيب د/ الدكتور المسؤول:

 الفصل الدراسى الثانى:   -

 0رسةالذهاب الى مدرسة احمد عرابي بمشاركة بعض الطلبة بالنادي في دهانات المد 

  0يتيم 40الذهاب الى بانوراما حرب اكتوبر بمشاركة 

  0بعمل محاضرة للسرطان و فيروس"س" ,د/مصطفى السيديقوم 

 سية صر الدولية مضمونه الصحة النفسية واألمراض النفحدث توعوي  لطلبة جامعة م

الثة ثإلى  وكيفية التعرف عليها والتعامل معها. يتضمن الحدث أنشطة ترفيهية باإلضافة

 ورش عمل في الجامعة هدفها معرفي وتطوير لمهارات الطلبة الشخصية.

 ة حدث ثقافي يتضمن متحدثين ملهمين يشاركون تجاربهم الشخصية الغير عادي

كمؤثرين في حياة كثير من األشخاص. هدف الحدث نشر روح التفائل واإلصرار 

 والعزيمة بين الطالب .

 ا وحله حدث تعليمي توعوي عن اإلختالفات والنزاعات وكيفية تحليلها والتعامل معاه

 بطرق فعالة طبقا لمشروع جاري تبعا لألمم المتحدة.

 الفصل الدراسى االول: -

  الفصل الدراسي عبارة عن مشروع تطوير مدارس: في مدرسةحدث جاري إلى نهاية 

ا ثقافيوعرابي بالعبور حيث الطلبة يساهمون في تعليم طلبة المدارس ودعمهم دراسيا 

 راسي.وترفيهيا عن طريق أنشطة تعليمية وترفيهية لطالب المدارس بجانب الدعم الد

 قيا يتام ثقافيا وأخالمشروع مستمر لتطوير دار أيتام حيث نعمل على تطوير دار أ

 ودراسيا عن طريق أنشطة مختلفة هدفها تعليمي وترفيهي.

  واجه تحدث ثقافي في الشارع هدفه توعية الناس و إرشادهم لمختلف الموضوعات التي

 مجتمعنا المصري في الوقت الحالي.

 يتامحدث كبير يشارك فيه كل أعضاء األسرة عبارة عن يوم كامل ترفيهي وتطويري أل 

تمع وطلبة مدارس حيث أن الهدف منه دعم الروح المعنوية لمختلف الفئات في المج

 المصري والمساهمة في تطويرهم.

 . 37عدد المشاركين:   SEEDاألسرة: 

 الدكتور المسؤول: د.نعمة 

 الفصل الدراسى االول: حدث:

 .كيفية التعامل مع أطفال ذوي قدرات خاصة 

  القدرات الخاصة عن طريق مسرحيات ورسومات سوبر إبتسامة ) التعامل مع ذوي

 . لدمجهم في المجتمع(
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  ة للطالب ثم فتح باب المشارك 4/4إلى  4/2هاكونا متاتا العودة لذكريات الطفولة من

 . ٦/4واإلفتتاح يوم  4/5إلى  4/3

 الفصل الدراسى الثانى:   -

  4/7يوم اليتيم يوم الجمعة . 

  يوم ترفيهي لأليتام. 4/14يوم 

 ٦/9ة رمضان زين . 

  ٦/14يوم أبو بكر . 

  توزيع شنط رمضان. ٦/23يوم 

  محفزين معاقين لتوعية الطلبة.    3محاضرة بحضور 
 

  :األسرةAiesec   :75عدد الطلبة المشاركين 

 الدكتور المسؤول: د.نشأت حسين.

 :الفصل الدراسى االول: الحدث 

 .توظيف طلبة جدد 

  :األسرةUtopia   :100عدد المشاركين 

 المسؤول: مكتب العالقات العامة.

 تنظيم معرض الوظائف. - الفصل الدراسى االول: حدث:

  تنظيمOrientation Day . 

 .تنظيم حفل دخول الطلبة الجدد 

 85عدد المشاركين:   Tunersاألسرة: 

 الدكتور المسؤول: د.راقية 

 حدث:الفصل الدراسى الثانى

 .حفل الكريسماس 

  الدولية.حفل مواهب جامعة مصر 

 English talent show . 

 80عدد المشاركين:   CDCاألسرة: 

 د.نهاد سمير أالدكتور المسؤول: 

 الفصل الدراسى الثانى حدث:

  إقامةInfo Desk .للطلبة الجدد 

 حملة توعية صحية بمقر معهد األورام بالتجمع األول التابع لجامعة القاهرة. 

  ( إقامة ألعاب ترفيهية لطالب جامعة مصر الدوليةour gym.) 
 

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 .د. محاسن محمد فرغليأ


