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 أوالً: إتفاقيات التعاون

 إتفاقية وزارة التضامن االجتماعي: -1

 القاهرة -كبار السن بمصر الجديدةا لرعاية زيارة ميدانية لدار الصف  -أ

قامت كلية طب الفم واألسنان بجامعة مصر الدولية بتنظيم قافلة صحية الى  2018يناير  9في يوم الثالثاء الموافق 

دار الصفا لرعاية كبار السن بمصر الجديدة وذلك بغرض الكشف على األسنان والتوعية الصحية لألسنان والصحة 

تحديد احتياجات الدار من الخدمات الصحية المختلفة. قام بالزيارة مجموعة من أعضاء هيئة العامة باالضافة الى 

توثيق الزيارة  تمالتمريض واالداري التخصصي بكلية طب األسنان.  ةاالمتياز، هيئالتدريس، الهيئة المعاونة، أطباء 

 كلية االعالم.قبل عن طريق التصوير من 

 كشف على القيام بال والصحة العامة باإلضافة إلى الفم واألسنانمحاضرة عن التوعية بصحة تمعمل 

كيفية العناية  ،بالعناية باألسنان، أمراض اللثة مطبوعات توعوية خاصة توزيعوتم  ( من نزالء الدار15عدد )

  بتركيبات األسنان والعناية بنظافة األيدي. 

ج احتياوقد تبين من تحليل نتائج االستبيانات  الدارداريي جات الصحية لنزالء واتم توزيع استبيانات لتحديد االحتيا

 عالج اللثة.جات مختلفة لألسنان مثل الحشو أواحتياج بعض االداريين لعالو بعض النزالء لتركيب أطقم أسنان

بأنها ( من النزالء للزيارة %60تم توزيع استبيانات لتحديد الرضا عن الزيارة وقد أظهرت النتائج تقييم نسبة )كذلك 

( من النزالء بأنها كانت زيارة جيدة. وطالب عدد من النزالء %0.7( جيدة جداً بينما قيمها )%33.3ممتازة، نسبة )

 بتكرار الزيارات.
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 زيارة الميدانية لدار الخانكة للمسنين بمحافظة القليوبية  -ب

قامت كلية طب الفم واألسنان بجامعة مصر الدولية بتنظيم قافلة صحية الى  2018فبراير  11في يوم األحد الموافق 

دار الخانكة للمسنين بمحافظة القليوبية وذلك بغرض الكشف على األسنان والتوعية الصحية لألسنان والصحة العامة 

حية المختلفة. قام بالزيارة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، باالضافة الى تحديد احتياجات الدار من الخدمات الص

توثيق الزيارة عن تم كوكذل األسنان.الهيئة المعاونة، أطباء االمتياز، هيئة التمريض واالداري التخصصي بكلية طب 

 .الفوتوغرافيطريق التصوير 

 القيام بالكشف على افة إلى والصحة العامة باإلضبمحاضرة عن التوعية بصحة الفم واألسنان  تم القيام

توزيع مطبوعات توعوية خاصة بالعناية باألسنان وأمراض اللثة وكيفية العناية  وتم( من نزالء الدار 27عدد )

إعطاء كل نزيل عبوة مكونة من  موت .المشاركينعلى جميع  بالتركيبات المتحركة األسنان والعناية بنظافة األيدي

تمت دعوتهم لزيارة مجمع العيادات بالجامعة  دوبسكوت. وقإلضافة إلى علبة عصير معجون أسنان وفرشة أسنان با

 للحصول على العناية المطلوبة لعالج الفم واألسنان مجاناً.

تم توزيع استبيانات لتحديد االحتياجات الصحية لنزالء واداريي الدار وقد تبين من تحليل نتائج االستبيانات اإلحتياج 

 أسنان والعالجات المختلفة مثل الحشو أو عالج اللثة.إلى تركيب أطقم 

وتم توزيع إستبيانات لمدي رضاء النزالء والمشرفين بالدار بالخدمات المقدمة وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين 

% مقبول.5٪ جيد و15٪ جيد جداً، 25% ممتاز، 55والنزالء بالدار 
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 اعيل سالم بشبرا الخيمةزيارة الميدانية لدار أبناء إسم  -ج

قامت كلية طب الفم واألسنان بجامعة مصر الدولية بتنظيم قافلة صحية الى دار  2018فبراير  22يوم األحد الموافق 

أبناء إسماعيل سالم وذلك بغرض الكشف على األسنان والتوعية الصحية لألسنان والصحة العامة باالضافة الى 

ت الصحية المختلفة. قام بالزيارة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة تحديد احتياجات الدار من الخدما

توثيق الزيارة عن  تم كوكذلالمعاونة، أطباء االمتياز، هيئة التمريض واالداري التخصصي بكلية طب األسنان. 

 الفوتوغرافي. طريق التصوير 

( طفل وعمل 55ثم القيام بالكشف على عدد )والصحة العامة بمحاضرة عن التوعية بصحة الفم واألسنان  تم القيام

بطاقة توضح اإلحتياجات العالجية لكل طفل. وتم إعطاء البطاقات العالجية للألطفال إلى مسئولي الدار. ولقد تم 

 كل طفل عبوة تم إعطاءوتوزيع مطبوعات توعوية خاصة بالعناية بالفم واألسنان وكذلك العناية بنظافة األيدي. 

تمت دعوتهم لزيارة مجمع العيادات  دوبسكوت. وقمكونة من معجون أسنان وفرشة أسنان باإلضافة إلى علبة عصير 

 بالجامعة للحصول على العناية المطلوبة لعالج الفم واألسنان مجاناً.

انات اإلحتياج إلى تم توزيع استبيانات لتحديد االحتياجات الصحية لمسئولين الدار وقد تبين من تحليل نتائج االستبي

 عالجات الفم واألسنانالمختلفة.

وتم توزيع إستبيانات لمدي رضاء أطفال الدار والمشرفين للخدمات المقدمة وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين وأطفال 

 .جيد جداً  %53.3ممتاز،  %46.7الدار
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 بالعبور زيارة الميدانية لدار فيس البلجيكية بنات لأليتام  -د

قامت كلية طب الفم واألسنان بجامعة مصر الدولية بتنظيم قافلة صحية الى دار  2018مارس  17يوم األحد الموافق 

فيس البلجيكية بنات لأليتام بمنطقة العبوروذلك بغرض الكشف على األسنان والتوعية الصحية لألسنان والصحة 

لخدمات الصحية المختلفة. قام بالزيارة مجموعة من أعضاء هيئة العامة باالضافة الى تحديد احتياجات الدار من ا

وكذلك تم توثيق التدريس، الهيئة المعاونة، أطباء االمتياز، هيئة التمريض واالداري التخصصي بكلية طب األسنان. 

 الزيارة عن طريق التصوير الفوتوغرافي.

( طفلة وتم 30ثم القيام بالكشف على عدد )لعامة تم القيام بمحاضرة عن التوعية بصحة الفم واألسنان والصحة ا

، باإلضافة إلى العناية بنظافة األيدي. تم إعطاء كل طفلة عبوة واألسنانتوزيع مطبوعات توعوية خاصة بالعناية بالفم 

وتم عرض إمكانية الحصول على العالج المجاني وجبة خفيفة.مكونة من معجون أسنان وفرشة أسنان باإلضافة إلى 

 مع عيادات طب الفم واألسنان بالجامعة.بمج

تم توزيع استبيانات لتحديد االحتياجات الصحية لمسئولين الدار وتبين اإلحتياج األطفال إلى أنواع مختلفة من عالج 

 الفم واألسنان.

وتم توزيع إستبيانات لمدي رضاء النزالء والمشرفين بالدار بالخدمات المقدمة وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين 

 .جيد %20جيد جداً ، %40ممتاز ، %40والنزالء بالدار
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 مشاركة مؤسسة فودافون مصربجمعية الطريق للتنمية بمحافظة الفيوم  -2

 لتنمية المجتمع:

 استطالعية لقرية بيهمو بمحافظة الفيومزيارة  -أ

تفعيالً لالتفاقية المبرمة بين جامعة مصر الدولية وجمعية الطريق للتنمية بمحافظة الفيوم، قامت جامعة مصر الدولية 

بغرض تحديد احتياجات القرية  وذلك 2017ديسمبر  13بتنظيم زيارة استطالعية لقرية بيهمويوم األربعاء الموافق 

تحديد ما يمكن تنفيذه من تلك االحتياجات. قام بالزيارة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، ومن الخدمات المختلفة 

 الهيئة المعاونة واالداريين من مختلف كليات الجامعة.

المعالجة وتكاليفها. كذلك تم معاينة  تم خالل تلك الزيارة معاينة أسقف منازل القرية وتوصيالت المياه لتحديد نوعية

الوحدة الصحية لتحديد احتياجاتها وامكانية توفيرها باالضافة الى تحديد نوعية النشاط العالجي والتوعية الصحية للفم 

واالسنان طبقا لما هو متوفر بالوحدة. تم تصوير الزيارة بالكامل بغرض التوثيق والتحديد الدقيق لالحتياجات 

 ومقارنة األنشطة المنفذة قبل وبعد الزيارات.المطلوبة 

وباالضافة الى المعاينة الميدانية واللقاءات مع أهالي القرية تم توزيع استبيان لتحديد االحتياجات المجتمعية على عدد 

( فرداً من مختلف الوظائف بالقرية )طالب جامعة، مدرسين، موظفين، رائدات ريفيات( وكذلك بعض ربات 37)

 ل.المناز

تبين من تحليل االحتياجات أن القرية تعاني من نقص في األدوية وحضانات األطفال المبتسرين باالضافة الى 

االحتياج ألجهزة الحاسب اآللي وندوات تثقيفية وتعليمية وترفيهية وتوعية بصحة الفم واألسنان والصحة العامة 

وورش عمل لصناعات الخوص والزراعة ولكن ال يوجد  ودورات محو األمية. كما تبين أن القرية تقوم بعمل دورات

 أي تسويق للمنتجات الخاصة بأهالي القرية .

وفي نهاية الزيارة تم توزيع بطاطين ألهالي القرية باالضافة الى سداد مصروفات طالب المدارس الغير قادرين وذلك 

 لجامعة ومساعدة االماكن األكثر احتياجاً.استكماال لدور جامعة مصر الدولية في الخدمات المجتمعية خارج نطاق ا

 زيارة قرية بيهمو بمحافظة الفيوم لتسليم أسقف المنازل التى تم ترميمها -ب

استكماالً لمشاركة جامعة مصر الدولية في تطوير قرية بيهمو بمركز سنورس بمحافظة الفيوم وطبقاً لنتائج الزيارة 

( من المنزل تحتاج إلى ترميم لألسقف وقد 2تم من خاللها تحديد عدد )و 2017ديسمبر  13السابقة التي تمت بتاريخ 

تم أخذ إقرار بالموافقة من أصحاب المنازل التي تم اختيارها. تم تحديد مساحة كل سقف من خالل المعاينة الميدانية 

 وحساب التكلفة وبناء على ذلك تم االتفاق على التنفيذ.
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يناير  22قام فريق من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واإلدارة الهندسية بالجامعة بزيارة القرية يوم االثنين الموافق  

. لمعاينة األسقف المتفق عليها بعد اإلنتهاء من ترميمها وتم تسليمها ألصحابها. وقد أبدى أصحاب المنازل 2018

 رضاهم

 بقرية بيهمو المدرسية للطالب الغير قادرينالمصاريف المدرسية دفع تم -ج

  

 إجمالى التكاليف لكل مدرسة تكاليف الطالب الواحد عدد الطالب إسم المدرسة م

 25500 85 300 عبد هللا مسعود 1

 2550 85 30 محمود السيد 2

 21250 85 250 الالهون 3

 5100 85 60 الفجر الجديدة 4

 1700 85 20 منشأه كمال 5

 6375 85 75 الناصرية 6

 8500 85 100 دمشقين 7

 4250 85 يتيم( 20)منهم  50 السلطان يوسف 8

 4250 85 50 الصيفية 9

 - - - الصالحية 10

 79475 إجمالي التكلفة
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 :لتنمية المجتمعمؤسسة فودافون مصر  -3

بالتنسيق مع مؤسسة فودافون مصرلتنمية المجتمع تم إختيار قرية الهون لعمل قافلة متكاملة في مدرسة الهون 

بالجامعة بالقيام بالقافلة في يوم اإلبتدائية وقامت جامعة مصر الدولية من خالل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

شاركت فيها مختلف كليات الجامعة بهدف رفع المستوي الصحي والثقافي  15/5/2018الثالثاء الموافق 

 واإلجتماعي لهذه القرية.

كلية إدارة األعمال  وإعالم،ألسن  الصيدلة،كلية  واألسنان،مشارك من كلية طب الفم  65إشترك في هذه القافلة عدد 

كلية حاسبات ومعلومات باإلضافة إلى طالب الجامعة من كليتي طب الفم واألسنان وصيدلة  الدولية،تجارة وال

كما شارك هيئة التمريض واإلداري  واالسنان.وأطباء اإلمتياز من كلية طب الفم  DSSAوالنادي الطالبي 

 واألسنان.التخصصي والعاملين بمجمع عيادات طب الفم 

 فريق الجامعة السيد مدير مدرسة الالهون اإلبتدائية والسيدة ممثل مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع.وكان في إستقبال 

وقد أهدت الجامعة عدد واحد حضانة أطفال لوضعها بالمستشفي الخاصة بالقرية وقام بإستالمها مسئول مديرية 

 الشئون الصحية.

 -الجامعة: عرض لما شاركت به كليات  يليوفيما 

 -: واالسنانكلية طب الفم   -1

شمل فريق الزيارة الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأطباء إداريين وكذلك هيئة التمريض 

( DSSAمن أطباء إمتياز باإلضافة إلى طالب من النادي الطالبي )عدد والعاملين من مجمع العيادات بالجامعة و

 بالكلية.يتكون من طالب مراحل مختلفة 

  وكان الغرض من الزيارة هو تعزيز الوعي الصحي للفم واألسنان، وتحسين ظروف صحة الفم باإلضافة الكشف

 المستهدفة.على الفم واألسنان على الفئة 

توزيع فرش شخص من أهالى القرية وتلقوا بطاقات عالجية توضح العالج المطلوب مع  50تم الكشف على عدد  

ومعجون األسنان. وقد تمت دعوتهم جميعا لزيارة مجمع عيادات طب الفم واألسنان بالجامعة للحصول على العناية 

تم عمل توعية صحية للفم واألسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم واألسنان وذلك عن  امجاناً. كمللعالج المطلوبة 

 إستفساراتهم.ع طريق شرح مبسط للحاضرين واإلجابة على جمي

وقد تم إهداء اآلتي إلى الوحدة الصحية وقام بإستالمها مدير الوحدة الصحية بمجمع الهون وذلك إلستخدامها 

 :بالوحدة الصحية

 عدد ثالث كونترا هاي 

 عدد واحد جهاز لحام 

 عدد واحد جهاز شفط لعاب خارجي 
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 -: صيدلةكلية   -2

ة طالب المرحلة ــة وبمشاركــكلية الصيدل امعة يُمثلـــبالجة المجتمع وتنمية البيئة ــة خدمــضو من لجنـام عــق

 الزيارة.ة في هذه ـــة للفئات المختلفة المشاركـة صحيـع األدوية وعمل توعيـــة بالكلية بتوزيــالخامس

 -التالي: ( من المستلزمات الطبية واألجهزة البسيطة على النحو 3000بعدد ) المساهمةتم 

  حقن(. -كبسوالت  -المضادات الحيوية )أقراص 

  مراهم(. -أدوية األستخدامات السطحية )كريمات 

  العصبي.أدوية الجهاز 

  واألوعية الدموية.أدوية القلب 

  األالم.مسكنات 

  السكري.أدوية الداء 

  الهضمي.أدوية الجهاز 

  والمسالك البولية.أدوية الكلي 

  المفاصل.أدوية الروماتويد والتهاب 

  (.وشاش )قطنمستلزمات طبية 

 ( أقالم أنسلوين.2عدد ) 

 ( أجهزة تحليل السكر2عدد ) 

 وتم تسليم األدويه إلى طبيب الوحده الصحيه لتوزيعها على من يحتاجونها من المرضى.

 -اآلتية: وفي خالل الزيارة تم تقديم توعية صحية للفئات المشاركة تضمنت الموضوعات 

 . اإلستخدام الضارللمضادات الحيويه.1

 . اإلكتشاف المبكر لسرطان الثدي.2

 . فوائد وأضرار األعشاب.3

 والجروح.باإلضافة إلى النزيف  ،قالقلبيه، الحرو. إسعاف الحاالت الطارئه مثل األزمات 4

 وفي نهاية التوعية الصحية تم توزيع نشرات توعويه على جميع المشاركين.
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 -: ومعلوماتكلية حاسبات   -3

 -كاآلتي: ( جهاز حاسب آلي مواصفتهم 2بعدد ) المساهمةتم 

 Processor Intel® Core™2 Duo E8400 3G/6M [HP6000]   

 4GB Ram (Ram DDR3 1GB) [HP6000]  

 Motherboard intel [HP6005]   

 FAN intel [HP6000]   

 Case intel [HP6005]   

 Power supply intel / [HP6000]   

 DVD R/W Sata [HP6000]   

 Monitor LCD 17 inch [ViewSonic] 

 Keyboard USB [Porsh] 

 Mouse USB [Porsh] 

ولقد تم تسليم الجهازين إلى مسؤل المشاركة المجتمعية من ممثل كلية الحاسبات والمعلومات في لجنة خدمة 

 لى أن يقوم بتوزيعهم على المدارس التى تحتاج الى اجهزة حاسب آلي.المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ع
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 -: واإلعالمكلية األلسن   -4

عضو في لجنة خدمة المجتمع وتنمية  واإلعالم بصفتهاشارك عضو هيئة تدريس من قسم األلسن بكلية األلسن 

البيئة بالجامعة باإلضافة إلى أعضاء من الهيئة المعاونة بالكلية في هذه القافلة من خالل تقديم تبرعات شملت 

 اآلتي:

  لوحة تعليمية لمدرسي اللغة اإلنجليزية بالمدارس الحكومية بالقرية 40عدد 

  لتقديمها ألطفال المدارس الحكومية بالقريةكتابا خارجيا لمراحل تعليمية مختلفة  40عدد 

  قصة أطفال باللغتين العربية واإلنجليزية، منها قصص قام بإعدادها طالب قسم األلسن كجزء من  40عدد

  2017مشروع تخرجهم في فصل خريف 

  كرتونة رمضان لتوزيعها على األهالي بالقرية 20عدد 

  القريةمن فوانيس رمضان لتوزيعها على أطفال  40عدد 

وقد تم توزيع التبرعات في مقر مدرسة الالهون االبتدائية بالقرية كما أبدى األهالي واألطفال والمدرسون الذين 

 استفادوا من التبرعات سعادتهم بها. 

في نهاية كل نشاط تم توزيع إستبيانات رضا على جميع المشاركين باإلضافة إلى توزيع إستبيانات إحتياجات على 

 بالمدرسة باإلضافة إلى مسئولي القرية المسئولين

قد تم توزيع إستبيانات لقياس اإلحتياجات الصحية تبين منه اإلحتياج إلى توعية بالصحة العامة وصحة الفم 

 للمرضى.كما تحتاج العيادة إلى صيانة دورية شاملة لضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة  واألسنان،

، أما الرضا عن توزيع أجهزة %78.7دمات الطبية والثقافية المقدمة كما بلغ متوسط نسبة الرضا عن الخ

 . %70.5ومستلزمات الكومبيوتر فقد بلغت نسبة الرضا 

( بتوثيق ماتم عمله خالل الزيارة من أنشطة مختلفة عن طريق التصوير DSSAوقام النادي الطالبي )

 الفوتوغرافي.
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 بمحافظة الفيومتوثيق القافلة المتكاملة لمدرسة الهون 
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 س الخيرية بمحافظة األقصر:المؤسسة نايل با -4

لعمل منازل بمحافظة األقصر وذلك لعدم وجود إمكانيات مالية بالمؤسسة تسمح بعمل  قامت الجامعة بالمساهمة في مواد البناء

 تطوير بالمنازل.

 .2018( منازل خالل عام 9وعدد ) 2017وتم عمل ثالثة منازل خالل عام 
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 المجتمعية األنشطةثانيا: 

 مسابقة أتوبيس الخير  -1

في إطار اهتمام جامعة مصر الدولية المتواصل بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وامتدادا لدورها الفعال في تطوير الفكر 

من خالله الوصول بخدماتها الي المستحقين في أماكنهم والوعي تقدم مسابقة إلعادة تصميم اتوبيس بحيث تستطيع 

 ودون االحتياج لمكان ثابت لتقديم الخدمات.

وتقوم فكرة المسابقة على استخدام الهيكل األساسي لألتوبيس دون الكراسي الداخلية مع إمكانية التعديل في هذا الهيكل 

اللم متنقلة او ما يراه المتسابق يساعد في تقديم فكرته سواء بإضافة أشياء مثل دور علوي او مظالت قابلة للطي او س

 التصميمية.

يمثل هذا االتوبيس كل تخصصات الجامعة ويقدم خدمات محو االمية وتعليم الصغار والكشف على االسنان وتقديم 

 ادوية بالمجان كما انه له دور في زيادة الوعي عن طريق عرض أفالم للتوعية.

 برنامج المسابقة:

شاشة عرض كبيرة لعرض األفالم والتوعية من  -فرد  20فصل يسع  ميم: تصميم االتوبيس البد ان يحتوي عليالتص 

 وجود مكتبة لتقديم الكتب بالمجان للناس. -مكان لصيدلية  -مكان للكشف على االسنان  -خاللها 

ردا او في مجموعة من طالب الجامعة االشتراك في المسابقة: يحق ألي طالب بالجامعة االشتراك بالمسابقة سواء منف -

كما يحق لهذه المجموعة االستعانة بأحد المعيدين ليكون مرشدا لهم ومساهما في تطوير الفكرة على ان ال يشترك هذا 

 المعيد اال في مجموعة واحده.

في مبني قسم العمارة فبراير الساعة الثانية عشر ظهرا  11موعد تسليم المسابقة: يتم تسليم المسابقة في يوم االحد  -

ملصقه علي فوم وتسلم نسخة ديجتال علي سي  70*  100علي ان تسلم المسابقة في صورة لوحات مطبوعة مقاس 

 علي ايميل المسابقة. pdfدي ويتم ارسال نسخه 

 الرسومات المطلوبة:

مع رسم ثالثي االبعاد  1/50وقطاعات داخلية إلظهار الفكرة التصميمية  - 1/50واجهات  - 1/50مساقط افقيه 

واختياري للمشارك ان يقدم رسم متحرك مرفق مع  1/50لألتوبيس يوضح كيفية االستخدام ونموذج مجسم بمقياس 

تمع من تطبيق المج علىالرسومات لتوضيح الفكرة مع كتابة األهداف التصميمية والفكرة وراء العمل والمردود العائد 

 الفكرة والدور الذي تقدمة الجامعة من خالل هذا االتوبيس ونقاط القوة والضعف بالتصميم

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

26 
30/9/2018 

 

 الجوائز:

 الجائزة االولي عشرة االف جنية

 الجائزة الثانية سبعة االف جنية

 الجائزة الثالثة خمسة االف جنيه

 وجائزة خاصة للمعيد المشارك مع المجموعة

 مصر الدولية في رعاية األطفال الموهوبين في مجال الفنونتفعيل دورجامعة  -2

تهدف جامعة مصر الدولية الى تنويع أساليب مشاركتها المجتمعية لتشمل جميع فئات المجتمع، لذا قامت الجامعة بالتعاون 

الموهوبين ( طفل وطفلة من 43بدعوة عدد ) 2017ديسمبر  9مع الهالل األحمر المصري بالنهضة يوم السبت الموافق 

في مجال الرسم من قاطني مدينة السالم والنهضة للمشاركة في ورشة عمل في مجال الرسم واللوحات الفنية بدار األوبرا 

 .المصرية تحت إشراف الفنانة راندا إسماعيل

الصغاركما  قامت الجامعة بتوفير باص لإلنتقال والعودة بمشاركة مجموعة من طلبة وطالبات الجامعة كمرافقين للفنانين

تم توزيع وجبة على األطفال. وقد أعرب األطفال عن سعادتهم بالمشاركة في ورشة العمل واالستفادة منها كما أبدوا 

 .شكرهم وسعادتهم بمرافقة ودعم طالب الجامعة لهم

 بطل بدمهكل متبرع  -3

. وقد تم تنظيم 2017ديسمبر  13واألربعاء  11أطلقت جامعة مصر الدولية حملة تبرع بالدم لمدة يومين يوم االثنين 

 الحملة بالتعاون مع بنك الدم المركزي ووزارة الصحة المصرية.

موضوع "األبطال" ليكون شعار هذه الحملة لدعوة الطالب وجميع موظفي الجامعة واألفراد  MIUاعتمدت نوادي 

الدم بانتظام لضمان توافر الدم ومنتجات الدم للمرضى للتبرع بالدم. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع ب

 المحتاجين.

وهو ما يعكس نجاح الحملة في جذب استجابة عالية للغاية من جميع األعضاء العاملين  ،دموحدة  500تم جمع أكثر من 

 في جامعة ميتشيغن.

أعجب أعضاء بنك الدم المركزي بحملة منظمة بشكل جيد ومشاركة فعالة من الطالب وجميع أعضاء وحدة إدارة 

 .المعلومات

 فريق المعجزات في ضايفة جامعة مصر الدولية -4
بتنظيم يوم رياضي لفريق من األبطال المعاقين مبتوري  2018فبراير  22قامت جامعة مصر الدولية يوم الخميس 

معاق. إشترك هؤالء األبطال في  28وهذه المجموعة تتكون من ” كرة القدم لذوي اإلعاقه“ف ويمارسون لعبة األطرا

مباراة بينهم وأيضا مباراة مع فريق من طلبة الجامعة. تم توزيع ميداليات وهدايا تذكارية بإسم الجامعة عليهم وتم توجيه 

 .Ask for Helpم النادي الطالبي المنظالشكر لطلبة الجامعة وخاصةً 
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 تسجيل رقم قياسي للتبرع بالدم بجامعة مصر الدولية -5

والتي تم ” حملة التبرع بالدم“بتنظيم إحتفال بمناسبه نجاح  2018فبراير  12قامت جامعة مصر الدولية يوم اإلثنين 

غير مسبوق في حمالت التبرع كيس دم وهو رقم  528تنظيمها مع بنك الدم القومي لوزارة الصحة والتي تم تجميع 

لشكر لطلبة الجامعة وخاصة بالدم على مستوى الجامعات المصرية. وقد تم إهداء درع تكريم للجامعة. وتم توجيه ا

 على روح العطاء العظيمة DIMASطلبة المنظم لإلحتفال لفريق ا
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 عيد األمبإحتفال جامعة مصر الدولية  -6

وذلك لعدد ” لتكريم األمهات المثاليات“بتنظيم إحتفال  2018مارس  21يوم األربعاء قامت جامعة مصر الدولية 

كبير من السيدات المكافحات منهم مجموعه تم إختيارها من سيدات األسر المنتجة من مدينة السالم بالتنسيق مع 

” حمادة هالل” فنان الهالل األحمر المصري وهذا باإلضافة إلى تكريم جميع عامالت الجامعة. ولقد شارك ال

بالحضور لهذا اإلحتفال وذلك تقدير منه لقصص كفاح األمهات وإعالء قيم العطاء وتدعيم أواصر الرحمه ودعم 

 أسس المودة.
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 إحتفال الجامعة بيوم اليتيم -7

الدعم المجتمعي إلظهار ” إحتفال لألطفال األيتام“بتنظيم  2018أبريل  17قامت جامعة مصر الدولية يوم الثالثاء 

لهؤالء األطفال وتدعيم أواصر الرحمة ودعم أسس المودة. واإلحتفال تم تنظيمه بالتعاون مع اإلدارة التعليمية 

بمدينة السالم ودارالقلوب الرقيقة لأليتام بمدينة نصر. وذلك بإستضافة مائة وستين طفل وطفلة من األطفال األيتام 

اركة النوادي الطالبية بفقرات فنية مع األطفال. وفي نهاية اإلحتفال تم توزيع وتم اإلحتفال في مسرح الجامعة بمش

 .وجبات خفيفة باإلصافة إلى توزيع هدايا على جميع األطفال مما أضفى جو من البهجة على اإلحتفال
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 تنظيم دورة رياضية رمضانية لألبطال ذوي القدرات الخاصة  -8

بتنظيم دورة رياضيه رمضانيه لمجموعه من األبطال ذوي  2018خالل شهر يونيو  قامت جامعة مصر الدوليه

القدرات الخاصة من عدة محافظات يمارسون لعبة "كرة القدم.  وكان الهدف من هذه الدورة هو تدعيم هؤالء األبطال 

 وإظهار الدعم المجتمعي وإبراز قيم العزيمة واإلرادة القوية.

وفي ختام الدورة يوم  ركة مع طالب الجامعة في مركز الشباب النموذجي بمساكن شيراتون.وتم تنظيم الدورة بالمشا

توزيع كؤوس للمراكز األولى وميداليات تذكاريه باسم الجامعة وكذلك تم توجيه الشكر  تم 2018يونيو  22الجمعة 

 لطالب الجامعة للمشاركة في هذه الدورة وتدعيم هؤالء األبطال معنوياً.
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 التدريب الصيفي لطالب الجامعة على مهارات تقديم الخدمة الطبية أثناء  -9

 الطوارئ الصحية

يونيو  21-19قام الهالل األحمر بعمل دورة تدريبية صيفية للخدمات الصحية في الطوارئ والتي عقدت في الفترة من 

 .من طالب جامعة مصر الدولية 14ولقد شارك في هذه الدورة عدد  2018

تضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية تشتمل على تنظيم وإدارة القوافل الطبية، إدارة الصحة في الطوارئ، 

مبادئ علم التغذية، مبادئ التعامل مع األمراض المعدية وغير المعدية، علم اإلرواء واإلصحاح باإلضافة إلى التدريب على 

 .تكوين وإدارة المستشفى الميداني
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 إعداد متطوعين في مجال الدعم النفسي االجتماعي -10

قام الهالل األحمر بعمل بـرنـامـج الدورة التدريبية إلعداد متطوعين في مجال الدعم النفسي االجتماعيوالتي عقدت في 

 .من طالب جامعة مصر الدولية 21وشارك في هذا البرنامج عدد  2018يونيو  25-23الفترة من 

البرنامج محاضرات عن تقديم المساعدة النفسية للمرضي باإلضافة إلى كيفية تعامل األفراد في المواقف تضمن هذا 

 والضغوط النفسية وكذلك مهرات التعامل مع األزمات.

 وقد أعرب طالب الجامعة عن رضائهم ومشاركتهم في هذه الدورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخيرية إلى العين السخنةدعم رحلة جمعية القلوب الرقيقة  -11

( طفل وطفلة من األيتام 45إلنتقال عدد ) 2018يوليو  7( باص وذلك يوم السبت الموافق 2تم توفير عدد )

( مشرفين من جمعية القلوب الرقيقة الخيرية وذلك 10( مريض سرطان بمصاحبة عدد )25باإلضافة إلى عدد )

 ة شاطئ الرمال(.للقيام برحلة ترفيهية إلى العين السخنة )قري

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

35 
30/9/2018 

 

 ثالثاً: األنشطة الثقافية

 من ورش عمل التصنيف الدولي للجامعاتما تم تنفيذه 

يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بتنظيم العديد من ورش العمل والمحاضرات الخاصة بتحسين الوضع 

  التصنيفي للجامعة دولياً.

 يوضح التقرير التالي عدد وأنواع المحاضرات وورش العمل المنفذة خالل الفصل الدراسي األول أوالً: 

 ( داخل وخارج الجامعة.2017)خريف 

 . المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات داخل جامعة مصر الدولية1جدول 

 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور

الفئة 

 المستهدفة
 نسبة الرضا

1 

How to Write a research 

protocol for dental post-grad 

students 

Dr. Isabelle Nakhla 17/7/ 2017 17 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة

  66.7ممتاز% 

  ً33.3جيد جدا% 

2 

Bibliometrics for 

International university 

rankings 

Dr.Philip 

 J. Purnell 
14 /11/ 2017 15 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بكل الكليات

  53.3ممتاز% 

  ً46.7جيد جدا% 

3 

Climb the World 

University Ranking 

 

Mohamed Amir 20 /11/ 2017 15 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بكل الكليات

  73.3ممتاز% 

  ً26.7جيد جدا% 

4 

 Institution of Engineering 

and Technology  

 Proquest 

- Awni Battikhi 

- Richard Simms 

- Anas Obaid 

5/12/ 2017 15 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بكل الكليات

  46.7ممتاز% 

  ً46.7جيد جدا% 

  6.6جيد% 

 

5 

Quality, Innovation and 

International Rankings: 

Defining World Class 

Universities in Egypt 

Professor Kevin 

Kinser 
10/12/ 2017 14 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بكل الكليات

  14.3ممتاز% 

  ً57.1جيد جدا% 

  14.3جيد% 

  14.3مقبول% 

6 
Plagiarism and EndNote 

Reference Manager 

Prof. Dr. Ihab 

Saeed 
8/1/2018 37 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بكل الكليات

  36.3ممتاز% 

  ً31.5جيد جدا% 

  25.4جيد% 

  6.9مقبول% 
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 . المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات خارج جامعة مصر الدولية2جدول 

 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 المكان

1 

International ranking for 

universities 

Egyptian knowledge bank 

supervision 

Mahmoud 

Dawood 
9 /8/ 2017 2 

وزارة التعليم 

 العالي

2 
University Rankings Data 

Collection 
Anita Jackson 24 /9/ 2017 3 

أكاديمية 

 البحث العلمي

3 
Building and Enhancing 

University Reputation 

Steve 

Chadwick 

David Miller 

15/10/2017 2 
أكاديمية 

 البحث العلمي

4 

Evolvement of Entrepreneurial 

universities in the MENA 

Region 

DAAD 15/11/2017 1 
فندق 

 شتجنبرجر

5 
On Research Benchmarking and 

University Rankings 

Dr. Waleed 

Hassan 
16/11/2017 2 

أكاديمية 

 البحث العلمي
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التالي عدد وأنواع المحاضرات وورش العمل المنفذة خالل الفصل الدراسي الثاني  التقريرثانياً: يوضح 

 خارج الجامعة.داخل و( 2018)ربيع 

 . المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات خارج جامعة مصر الدولية1جدول 

 المكان عدد الحضور التاريخ المحاضر اسم الدورة / ورشة العمل م

1 

Times Higher Education (THE) 

- The World University 

rankings. 

Methodology , data definitions 

& data submission process. 

- the global academic reputation 

survey 

Mrs.Danae Banette 

Analyst/project 

manager 

Danae.banette@tesglo

bal.com 

Mr. Will Sanchez 

Regional director for 

Africa 

Will.sanchez@tesgloba

l.com 

20/2/2018 
Dr.Rania Salama 

Dr.Talaat Samhan 

Ministry of 

Higher 

Education and 

scientific 

Research  

2 
ORCID:Enter once .reuse often. 

What does this mean to 

research institution 

Laurel Haak 

Executive director 

l.haak@orcid.org 

6/6/2018 

Prof.D.Mahasen 

Farghaly 

Dr.Hekmat El 

Magdoub 

Dr.Rania Salama 

Ministry of 

Higher 

Education and 

scientific 

Research 

3 
New Trends in Research 

Disseminations 
Duncan Nicholas 16/4/2018 

Prof.D.Mahasen 

Farghaly 

Dr.Rania Salama 

Ministry of 

Higher 

Education and 

scientific 

Research 

4 Overview of Scival  

Dr.philip j.pumell 

Dr.Mohamed Amir 

Dr.Yehia Eissa 

26/6/2018 

Prof.D.Mahasen 

Farghaly 

Prof.D.Ihab Saeed 

 

Ministry of 

Higher 

Education and 

scientific 

Research 
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 جامعة مصر الدولية داخل. المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات 2جدول 

 

 

 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

1 
A Workshop to Put a 

Spurt on Your Research 

Assoc. Prof. Hend 

Salah 
3/3/2018 12 

أعضاء هيئة 

 يةالتدريس بكل

 أسنان , صيدلة

  75ممتاز% 

  ً16.7جيد جدا% 

  8.3جيد% 

2 

Essential Steps of a High 

Quality Systematic 

Review of Intervention 

“Second Day Workshop” 

Assoc. Prof. Hend 

Salah 
10/3/2018 12 

أعضاء هيئة 

 يةالتدريس بكل

 أسنان , صيدلة

  83.3ممتاز% 

  ً16.3جيد جدا% 

3 

Systematic Review 

Workshop is Crowned 

with Remarkable Success 

“Third Day Workshop” 

Assoc. Prof. Hend 

Salah 
17/3/2018 10 

أعضاء هيئة 

 يةالتدريس بكل

 أسنان , صيدلة

  90ممتاز% 

  ً10جيد جدا% 

4 What is ClinicalKey? Dr Ahmed El Saeed 30/4/2018 50 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 يةبكل والطلبة

 أسنان , صيدلة

  38.1ممتاز% 

  ً47.6جيد جدا% 

  14.3جيد% 

5 Clinical Research Design Dr. Lea Gagnon 7/5/2018 15 

أعضاء هيئة 

 يةالتدريس بكل

 أسنان , صيدلة

  53.8ممتاز% 

  ً30.8جيد جدا% 

  15.4جيد% 

6 
Research Ethics 

Principles and 

Applications 

Dr. Isabelle Nakhla 13/5/2018 15 

أعضاء هيئة 

 يةالتدريس بكل

 أسنان , صيدلة

  50ممتاز% 

  ً40جيد جدا% 

  10جيد% 

7 
MIU, organized Hand 

Hygiene Awareness 

Campaign 

Dr.Maha Fathy 14/5/2018 40 

موظفي الجامعة 

 –اإلداريين  –

 –الطلبة 

 المرضى

  80ممتاز% 

  ً16جيد جدا% 

  4جيد% 

8 
Save live Clean your 

Hands 

A Member of the 

Private Organizations 

for Patient Safety 

(POPS) 

Diversey Egypty 

14/5/2018 
 جميع

المتواجدين 

 بالجامعة 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

 المعاونة

 طالب الجامعة 

 موظفي الجامعة 

 اإلداريين

  80ممتاز% 

  ً16جيد جدا% 

  4جيد% 

9 

Scival in Context of 

World University 

Rankings 

 

Dr. Yehia Eissa  

Dr Mohamed Amir  

“Elsevier” 
15/7/2018 40 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

المعاونة 

بمختلف  كليات 

 الجامعة

   9.1ممتاز% 

  ً66.7جيد جدا% 

  21.2جيد% 

  3مقبول% 

 

10 Qualty in Research 

Dr. Walid Hassan  

Dr. Jamal EL ouahi 

Dr. Ayman Akil  

“Clarivate Analytics” 

18/7/2018 25 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والهيئة 

المعاونة 

بمختلف كليات 

 الجامعة

  60ممتاز% 

  ً30جيد جدا% 

 %10جيد 
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 وتنمية البيئة خدمة المجتمع نشاط

 بمختلف الكليات  تم إنجازهاالتى 
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 كلية طب الفم واألسنان :أوال
 

قامت لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنشطة مختلفة وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام 

هدفين رئيسيين وهما بغرض تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية والتي تتمثل في  2018-2017األكاديمي 

زيادة فعالية المشاركة الُمجتمعية وتفاعل إيجابي لخريجي الُكلية مع مؤسسات الُمجتمع حيث قامت اللجنة 

 باألنشطة اآلتية:

 الهدف األول: زيادة فعالية الُمشاركة الُمجتمعية

وتشمل حسب الخطة الموضوعة برنامج برامج موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: أوالً:

تنفيذ برنامج التدريب الميداني  الميدانية،تنفيذي متكامل للقوافل العالجية، برنامج تنفيذي للزيارات 

 للطالبوأطباء االمتياز وتنفيذ حمالت توعية داخل وخارج الكلية.

 نشاط طالبي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: -1

هو كيان دولي  ((Dental Student Scientific Association) ) DSSA قامت مجموعة طالب

يضم طالب طب األسنان في العالم وممثل في أغلب الجامعات المصرية وتم االنضمام إليه من طالب جامعة 

 مصر الدولية منذ عامين. 

وهذا الكيان يقوم بنشاطات علمية، أكاديمية، توعوية في مجاالت طب األسنان لخدمة جميع الطالب 

 والمرضى المترددين على مجمع العيادات بالكلية والمجتمع المدني خارج الجامعة. 

 .2018-2017وهذا بيان بما تم إنجازه في العام األكاديمي 

 قوافل طبية: -أ

  قافلة طبية بالتعاون معDSSA  2017-11-10االسكندرية ببرج العرب محافظة اإلسكندرية بتاريخ. 

  2018-3-2قافلة طبية بقرية الصعايدة بمحافظة بني سويف بتاريخ. 

  2018-3-31قافلة طبية في حلوان بمحافظة القليوبية بتاريخ. 

  2018-4-13قافلة طبية بوحدة بنجر السكر بمحافظة اإلسكندرية بتاريخ. 

 2018-4-20رية النور بمحافظة بني سويف بتاريخ قافلة عالجية بق. 
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 نشاط توعية: ل -ب

 2017-10-20حملة توعية للمسنين في دار بيت العيلة بتاريخ . 

  حملة توعية ضد مرض السكر بمناسبة األسبوع العالمي للسكر تمت على مرحلتين 

 2017-11-15داخل مجمع العيادات في الجامعة بتاريخ .1

 2017-11-18بالمنيل بتاريخالمعهد القومي للسكر  .2

 2017-12-16حملة توعية أطفال مسجد الشربتلي بالتجمع بتاريخ 

  2018-1-31حملة توعية بدار الفرقان بتاريخ 

  2018-2-16حملة توعية بعزبة خيرهللا بتاريخ 

  2018-2-27حملة توعية بالجامعة في منطقة إنتظار المرضى بمجمع العيادات بتاريخ 

 2018-3-1ية الصم والبكم بتاريخ حملة التوعية بجمع 

  2018-4-25حملة كشف وتوعية بمنشية ناصر بتاريخ 

 تدريب ميداني لطالب الفرقة الرابعة: -2

ميدانية وذلك لتطبيق الجزء العملي  بتنظيم زياراتقامت إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ميدانية ألماكن  زيارة 6تم عمل والتشخيص.للتدريب الميداني لمنهج قسم طب الفم وأمراض اللثة 

محيطة بالجامعة لتغطية جميع مجموعات الفرقة الرابعة. بإشراف من أعضاء هيئة التدريس 

 توعية وكشف للمرحلةاإلعدادية.والهيئة المعاونة إلجراء حمالت 

 تم عمل زيارات ميدانية لألماكن األتية بالتواريخ المذكورة: 

 88.5المستفدين  ونتيجة رضا. 2017-11-17السالم بتاريخ –بنين  مدرسة النهضة إعدادية% 

  90.1المستفدين  ونتيجة رضا. 2017-12-14السالم بتاريخ –مدرسة النهضة إعدادية بنات% 

  97المستفدين  ونتيجة رضا 22/2/2018 السالم بتاريخ –مدرسة النهضة إعدادية بنين% 

  95.5المستفدين  ونتيجة رضا 1/3/2018 يخالسالم بتار –مدرسة الحياة إعدادية بنات% 

  95المستفدين  ونتيجة رضا 8/3/2018 السالم بتاريخ –مدرسة النهضة إعدادية بنات% 

  100و نتيجة رضا المستفدين  15/5/2018 بالفيوم بتاريخ–مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين%  
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 الزيارات الميدانيةألطباء إمتياز:-3

على المشاركة  االمتيازبتنظيم وتنفيذ زيارات ميدانية لتدريب أطباء  االمتيازقامت إدارة تدريب أطباء 

 المرضى، وإداريعن ملفات  العلمية، مسئولواألقسام  االمتيازإشراف إدارة تدريب أطباء  المجتمعية، تحت

 :إلى األماكن األتيةاالمتيازتم إرسال أطباء  وتمريض، حيثتخصصي 

   بمصر الجديدة.  للمسننإلى دار الصفا  2018-1-9 بالجامعة بتاريخالُمتدربين  االمتيازمن أطباء  21عدد

( 33.3%( من النزالء للزيارة بأنها ممتازة، نسبة )60%وقد أظهرت نتائج الرضا عن الزيارة تقييم نسبة )

طالب عدد من النزالء بتكرار الزيارات. ( من النزالء بأنها كانت زيارة جيدة. و0.7%جيدة جداً بينما قيمها )

 .( فقد أجمعوا على أن الزيارة كانت ممتازة4أما عن االداريين وعددهم )

   للمسنين  2018-2-11الُمتدربين بالجامعة إلى دار المسنين بالخانكة بتاريخ  االمتيازمن أطباء  16عدد

% 5٪ جيد و15٪ جيد جداً ، 25% ممتاز ، 55دار وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين والنزالء بالبالخانكة.  

 .مقبول

   بشبرا لأليتام2018-2-22إسماعيلبتاريخالُمتدربين بالجامعة إلى دار أبناء  االمتيازمن أطباء  17عدد

 .جيد جداً  %53.3 ممتاز، %46.7وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين وأطفال الدارالخيمة.

   لأليتام  2018-3-17الُمتدربين بالجامعة إلى دار الفيس البلجيكية بنات بتاريخ  االمتيازمن أطباء  17عدد

 .جيد %20جيد جداً ، %40ممتاز ، %40وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين وأطفال الدار .بمنطقة العبور

   بالمشاركة في الزيارة لقرية الهون بمحافظة الفيوم والتي قامت بتنفيذها قطاع  امتيازكما قامت إدارة أطباء

 االمتيازمن أطباء  6كذلك عددخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة الكليات المختلفة بالجامعة 

 %70.5 المستفيدينالُمتدربين بالجامعةوقاموا بالكشف والتوعية للمواطنين نتيجة رضا 
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 خدمة عالجية متميزة: ثانياً:

 2017الفصل الدراسي األول خريف 

 ( مريض جديد5279( من المرضي المترددين على العيادات منهم )31652تم تقديم الخدمة العالجية لعدد ). 

 2018الفصل الدراسي الثاني ربيع 

  ( مريض جديد4895من المرضي المترددين على العيادات منهم ) (38718)تم تقديم الخدمة العالجية لعدد. 

  ساعة. 48شكوى والرد عليها والتفاعل معها جميعا خالل  45تم استقبال عدد 

 .تم استحداث نموذج لملفات المرضى في حالة سوء السلوك او المخالفات 

 .تحديث نموذج مواعيد المرضى بطبع تعليمات إرشادية على النموذج 

 يث وحدة أسنان بمركز الليزر.تم تحد 

  تم عمل صيانة فنية كاملة للعيادةA  وملحق العيادةB. 

  تم عمل صيانة إنشائية للعيادةE. 

  تم عمل تحديث كامل للعيادةB  حدة أسنان حديثة. 46وتزويدها بعدد 

  إعادة تنسيق وحدات التمريض والتعقيم بالعيادةB. 

  الخاص تم تدريب جميع طلبة الفرقة الخامسة على ادخال بيانات مرضاهم على البرامج اإللكتروني

 تمهيداً للتحول للعيادات الرقمية. HMS بالعيادات

  تم تحديثSOP لمكتب االستقبال ومكتب شئون المرضى. 
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 لخريجي الكلية مع مؤسسات المجتمعتفاعل إيجابي  لهدف الثاني:ا

 

 ليم الطبي المستمرالتع :أوالً 

 برنامج زراعة األسنان. 1

 2017الفصل الدراسي األول خريف  

طبيب أسنان وتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى فرانكفورت  16قام البرنامج بتخريج دُفعة جديدة مكونة من 

 25وحتى  2017 سبتمبر 18بألمانيا الستالم شهاداتهم من جامعة فراكفورت لزراعة األسنان خالل الفترة من 

 .2017أكتوبر 

قامت الجامعة بكافة إجراءات السفر والتسكين لعدد تسعة أطباء من خريجي البرنامج، وقام خمسة أطباء بالسفر 

 على مسئوليتهم الشخصية.. ولم يتمكن طبيبان من السفر واستلموا شهادتهم من الجامعة.

 2018الفصل الدراسي الثاني ربيع 

 طبيب متدرب.  17لعدد  2018جاري التدرب بالبرنامج الذي بدأ في شهر فبراير 

 برنامج الليزر. 2

 2017الفصل الدراسي األول خريف 

 الستالمُمتدرب وتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى آخين بألمانيا  16قام البرنامج بتخريج دُفعة جديدة مكونة من 

 .2017ديسمبر  20وحتى  2017ديسمبر  15 شهاداتهم من جامعة آخين خالل الفترة من

يتمكن الُمتدرب عمر غزاوي من  ُمتدرب.. ولمقامت الجامعة بكافة إجراءات السفر والتسكين لعدد خمسة عشر 

 شهادته من الجامعة. واستلمالسفر 

 2018الفصل الدراسي الثاني ربيع 

 طبيب متدرب.   17لعدد  2018جاري التدرب بالبرنامج الذي بدأ في شهر مارس 

 اإلكلينيكيالتدريب .3

طبيب متدرب  7أثناء الفترة المسائية بعيادات الكلية وتم تدريب عدد  اإلكلينيكيتم تفعيل دورة تدريبية للتدريب 

 .2018مايو  8حتى  2018مارس  1من فترة 
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 4. اإلنعاش القلب الرئوي 

 قام البرنامج بتدريب األعداد التالية خالل المواعيد المذكورة في الجدول التالي:

 الطلبة عدد التاريخ

12/11/2017 4 

16/11/2017 5 

10/12/2017 6 

19/12/2017 3 
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 العاملينتنمية قدرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتدريب  ثانياً:

 5 – 4طبقاً للخطة التدريبية الخمسية يبلغ معدل عدد الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية خالل الخطة الخمسية 

دورات سنوياً  5 – 4دورات سنوياً ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من  7 - 6دورات سنوياً، عدد 

  يين، المشرفين والعمال.، هيئة التمريض، الفناالدارية، االداريينللقيادات 

يوضح التقرير التالي عدد وأنواع ونسب الدورات التدريبية وورش العمل المنفذة خالل العام األكاديمي 

2017/2018. 

 القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. 1

كاديمية ( دورات وورش عمل للقيادات األ3%( حيث تم تنفيذ عدد ) 50بلغت نسبة المنفذ من التدريب ) 

( من الدورات وشارك عدد 2( في عدد )%100وأعضاء هيئة التدريس. شاركت جميع القيادات األكاديمية )

 (. %75( عضو هيئة تدريس في الدورات وورش العمل لتصبح نسبة المشاركة )40( من اجمالي )30)
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 2017/2018 –التدريس . المنفذ من الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية وأعضاء هيئة 1جدول 

 التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا المنظم

1 
التعريف بشهادة االعتماد الدولي 

JCI 
 )2) 2018يو نيو 26

وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
100% 

2 

Randomized Controlled 

Trials 

 –( أجزاء 3ورشة عمل من )

 المجموعة األولى

 2018فبراير  27

 2018مارس  6

 2018مارس  13

(18) 

(13) 

(6) 

لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
100% 

Randomized Controlled 

Trials 

 –( أجزاء 3ورشة عمل من )

 المجموعة الثانية

 2018مارس  4

 2018مارس  11

 2018أبريل  22

(14) 

(7) 

(2) 

لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
100% 

Randomized Controlled 

Trials 

 –( أجزاء 3ورشة عمل من )

 المجموعة الثالثة

 (1) 2018مارس  13
لجنة تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
 )لم تكتمل(

3 
Teaching and Assessment 

Methods – 4 محاضرات 

 2018فبراير  15

 2018فبراير  22

 2018أبريل  19

 2018مايو  23

(10) 

(8) 

(14) 

(20) 

قدرات  لجنة تنمية

 أعضاء هيئة التدريس
85% 
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 أعضاء الهيئة المعاونة.2

( دورات وورش عمل ألعضاء الهيئة المعاونة. شارك 8%( حيث تم تنفيذ عدد ) 100بلغت نسبة المنفذ من التدريب )

 (2. )جدول %62.1( لتكون نسبة المشاركة 116( عضو هيئة معاونة من اجمالي )72في الدورات عدد )

 2017/2018 –المنفذ من الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة المعاونة . 2جدول 

 نسبة الرضا المنظم عدد الحضور التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل

Randomized 

Controlled Trials 

( أجزاء 3ورشة عمل من )

 المجموعة األولى –

 2018فبراير  27

 2018مارس  6

 2018مارس  13

(5) 

(13) 

(6) 

لجنة تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

100% 

Randomized 

Controlled Trials 

( أجزاء 3ورشة عمل من )

 المجموعة الثانية –

 2018مارس  4

 2018مارس  11

 2018أبريل  22

(4) 

(1) 

(1) 

لجنة تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

100% 

Randomized 

Controlled Trials 

( أجزاء 3ورشة عمل من )

 الثالثةالمجموعة  –

 (3) 2018مارس  13

لجنة تنمية 

قدرات أعضاء 

 هيئة التدريس

 )لم تكتمل(

Project Charter – 

Setting Smart Goals 
 (10) 2018فبراير  5

وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية
95% 

Team-Based 

Decision Making 
 (18) 2018يناير  24

وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية
100% 

Team-Based 

Decision Making 
 (12) 2018يناير  15

وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية
100% 

Developing, 

Organizing and Using 

Policies and 

Procedures 

 (15) 2018يناير  8
وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية
95% 

Gap analysis 18  (12) 2018سبتمبر 
وحدة ضمان 

 الجودة بالكلية
90% 
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 االداريين والعاملينالقيادات االدارية،  -3

. شارك في لإلداريين( دورات وورش عمل 3%( حيث تم تنفيذ عدد ) 60بلغت نسبة المنفذ من التدريب )

( لتكون نسبة المشاركة 160( فرداً من جميع فئات االداريين والعاملين من اجمالي عدد )82الدورات عدد )

 (3. )جدول 51.3%

2017/2018 –، هيئة التمريض، الفنيين، المشرفين والعمال ة لإلداريينالتدريبي. المنفذ من الدورات 3جدول   

 نسبة الرضا المنظم عدد الحضور التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل م

 2018مايو  14 اليوم العالمي لغسيل األيدي 1
( من هيئة 64)

 التمريض

وحدة منع 

ومكافحة 

 العدوى

94.5% 

2 
التدريب الدوري لمكافحة 

 العدوى
 2018يناير  31

( من هيئة 31)

( 6التمريض + )

 اداري تخصصي

وحدة منع 

ومكافحة 

 العدوى

- 

3 
التدريب الدوري لمكافحة 

 العدوى
 2018يناير  24

( من هيئة 29)

( 12التمريض + )

 اداري تخصصي

وحدة منع 

ومكافحة 

 العدوى

- 
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 2018- 2017از عن العام التدريبي إدارة تدريب أطباء اإلمتيثالثاً:

من الخريجيين  32قامت إدارة تدريب أطباء اإلمتياز بتدريب دفعة جديدة من خريجي الكلية حيث  تم قبول عدد 

 31وحتى  2017سبتمبر 01بِدءاً من  2017/2018للتدُرب بالعام التدريبي  2016/2017للعام األكاديمي 

دريب داخل عيادات الجامعة تم إضافة ،وبُناءاً على رغبات األطباء في قضاء فترات أطول من الت 2018أغسطس 

طبيب إمتياز كانوا على  31طبيب إمتياز من إجمالي  19فترات إضافية مسائية للتدريب ،حيث تم إستقبال عدد 

بالفترة المسائية بالعيادات الخارجية من  2018وحتى منتصف مايو  2017كشوف اإلنتظار في الفترة من مارس 

 لسابعة مساءاً في تخصصات عالج الجذور ،جراحة الفم ،والعالج التحفظيالساعة الثانية ظهراً وحتى ا

 وقد شمل التدريب األنشطة التالية:

 التدريب اإلكلينيكي باألقسام العلمية: .1

تم تدريب األطباء باألقسام العلمية بالكلية وذلك بعيادات األقسام تحت اإلشراف العلمي من أعضاء هيئة التدريس 

 بالُكلية.

من خالل دورات تدريبية من إدارة تدريب أطباء اإلمتياز شملت دورات في زراعة األسنان ،تقويم  التدريب .2

األسنان ،إستخدام الليزر في ِطب األسنان واإلحصاء ،مهارات العرض الفعال ،جراحات اللثة ،طب األسنان 

 .الرياضي ودورة اإلسعافات األولية.

 م إرسالهم خارج الجامعة للتدرب كاآلتي:يت اإلمتياز حيثالتدريب الميداني ألطباء  .3
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 خارج الجامعة 2017حتى فبراير  2016جدول إلحاق أطباء اإلمتياز في الفترة من ديسمبر 

 مكان التدريب عدد الُمتدربين عدد شهور التدُرب

 وزارة الصحة 254 595

 القصر العيني 255 432

 الدمرداش 116 185

 جامعة عين شمس 42 69

 معهد األورام 40 49

 معهد ناصر 35 35

 مستشفى الطلبة 3 5

 جامعة األزهر 1 3

 المركز القومي للبحوث 4 6

 جامعة قناة السويس 2 3

 جامعة بنها 1 2

 

  2018 - 2017 ربيع أعداد أطباء األمتياز داخل الجامعة خالل الفصل التدريبى

 النِسبة عدد أطباء اإلمتياز الُمدة الفترة   

 % 26 86 أول ثالثة أشهر 2017نوفمبر  30حتى  2017سبتمبر 01من 

 %26 84 ثاني ثالثة أشهر 2018فبراير  28حتى  2017ديسمبر  01من 

 % 26 86 ثالث ثالثة أشهر 2018مايو  31حتى  2018مارس  01من 

 % 100 328 آخر ثالثة أشهر 2018أغسطس  31حتى  2018يونيو  01من 
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 تدربين بها خالل ثالث ثالثة أشهرالتدُرب وعدد المإحصائية بأماكن 

 مكان التدريب عدد الُمتدربين عدد شهور التدُرب

 وزارة الصحة 210 590

 القصر العيني 12 12

 جامعة الزقازيق 1 2

 جامعة عين شمس 4 4

 معهد ناصر 9 9

 جامعة األزهر 4 4

 المركز القومي للبحوث 7 7

 جامعة طنطا 1 1

 مستشفى الطلبة 8 13

 

 31/05/2018وحتى  01/03/2018طبيب إمتياز للتدُرب بالجامعة خالل الفترة من  85تم إستقبال عدد 

 بالفترة الصباحية.

  31/05/2018وحتى  01/03/2018طبيب إمتياز للتدُرب بالجامعة خالل الفترة من  19تم إستقبال عدد 

 بالفترة المسائية.

 تدربين لتعريفهم بقواعد العمل داخل مجمع العيادات.تم َعقد إجتماع مع كافة الم 

 .تم عقد محاضرة لتعريف المتدربين بأساليب مكافحة العدوى للدكتورة مها فتحي 
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   تم تقسيم أطباء اإلمتياز)الفترة الصباحية(على األقسام الُمختلفة خالل العام التدريبي بالتنسيق مع إدارة

 تبعاً للجدول التالي:العيادات حسب األماكن الُمتاحة 

Total Operative Endodontic 
O. 

Surgery 

Removable 

Prosthodontics 

Crown 

And 

Bridge 

O. 

Medicine 
Pedodontics 

 األقسام

 الشهور

86 12 14 14 13 13 14 6 
Mar  

2018 

86 12 15 13 13 12 14 6 
Apr  

2018 

86 12 15 15 12 12 15 6 
May 

 2018 

 

 تقسيم أطباء اإلمتياز)الفترة المسائية( على األقسام الُمختلفة خالل العام التدريبي بالتنسيق مع إدارة  كما تم

 العيادات حسب األماكن الُمتاحة تبعاً للجدول التالي:

Total Operative Endodontic O. Surgery 
 األقسام

 الشهور

 2018مارس  6 7 6 19

 2018أبريل  6 6 7 19

 2018مايو  7 6 6 19
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 مختلفة.. مثلتم إعداد يوم علمي أسبوعي ألطباء اإلمتياز في تخصصات 

 زراعة األسنان د. كارم إبراهيم -

 الليزر د.يوسف صدقي -

 أساسيات تكنولجيا طب األسنان ط. أمنية إسماعيل -

 :لألقسام.. مثلباإلضافة إلى النشاطات التابعة 

  غباشي دد. احمإستخدام الميكروسكوب في عالج الجذور مع 

 إستعاضة الوجه والفكين مع د. طارق عشماوي 

  خلف.  دد. أحمعمل سيمنار لعرض ومناقشة الحاالت التي تم إنجازها بصفة دورية بقسم عالج الجذور مع 

 Laser Course)مجال الليزر  فىإمتياز طبيب  105تم عقد ورشة عمل لعدد 
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 ثانياً: كلية األلسن واإلعالم

تشكل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية األلسن واإلعالم حيث أن رؤية 

المشاركة المجتمعية هو ان يكون للكلية دور ريادي في خدمة مختلف االطراف المجتمعية داخل وخارج 

 الجامعة.

 مجتمعالما يحققه موضوع التقرير من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة 

 بقضايا وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدى منسوبى الكليةالهدف األول: رفع مستوى الوعي 

من الطالب بكلية األلسن واإلعالم داخل محاضرات المقررات المختلفة بمتطلبات  100توعية ما يقرب من تمت . 1

 .2017سوق العمل وكيفية خدمة المجتمع في مجاالت األلسن واإلعالم خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

بالكلية  ومعاونيهمواإلدارييننظمت لجنة المشاركة المجتمعية محاضرة لتوعية أعضاء هيئة التدريس . 2

جتمع قامت بإعطائها د. نيفين مية أنشطة خدمة المجتمع وكيفية تنظيم ندوات توعية بمشكالت البيئة والمبأه

 .2017العوافي في شهر سبتمبر أبو

دعوة أ.د. ليز إنجالند، أستاذ اللغويات التطبيقية ومناهج التدريس بجامعة شناندوه بوالية فيرجينيا تمت . 3

والهيئة المعاونة بقسم األلسن  وهيئة التدريسإلطالع الطالب  2017وفمبر ندوة في شهر ن األمريكية، لعقد

 على خبرتها فى مجاالت تدريس اللغة اإلنجليزية وخدمة المجتمع على المستوى العالمي.

للتسويق والعالقات العامة لعقد  (Ego Communicate)شركة تمت دعوة أ. نيروز أبو زيد مؤسسة . 4

 أخالقيات المهنة في مجاالت التسويق والعالقات العامة. ندوة في شهر ديسمبر عن

الشناوي المتخصص في إنتاج األفالم التسجيلية لعقد ندوة عن استخدام المؤثرات تم دعوة األستاذ أمير . 5

 الموسيقية في األفالم التسجيلية.

 تمع وتنمية البيئةزيادة مشاركة الكلية ومنسوبيها فى األنشطة المرتبطة بخدمة المجالهدف الثاني: 

تم استطالع رأي األطراف المجتمعية ممثلين في مدرسي المرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكومية لتحديد  .1

 احتياجاتهم التدريبية والعمل على تلبيتها خالل الدورة التدريبية المقدمة لهم.

الحكومية التابعة لمنطقة  من مدرسي المدارس اإلعدادية 17قام أساتذة من كلية األلسن واإلعالم بإعطاء  .2

النهضة دورة تدريبية عن أحدث أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية وإدارة الفصل خالل شهري أكتوبر 

، كما تم إهداؤهم مواد تعليمية تخدم احتياجاتهم طبقا الستطالع الرأي القبلي الذي تم 2017ونوفمبر 

 ن بتصميم المواد التعليمية المهداة للمدرسين.معهم قبل حصولهم على الدورة. وقد قام طالب قسم األلس
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شاركت جامعة مصر الدولية ممثلة في كلية األلسن واإلعالم في المؤتمر األول لإلرشاد التربوي المنعقد  .3

 .المجتمع بجامعة عين شمس بحضور الدكتورة نيفين أبو العوافي والتي ألقت كلمة عن نشاط خدمة 

لجنة الخدمة المجتمعية بكلية األلسن واإلعالم بجامعة مصر الدولية  اإلرشاد التربوي وعرضت أنشطة .4

 في عقد ندوات التوعية للقضايا اإلجتماعية في الريف والحضر.

 13اليوم العلمي لقسم اإلعالم في  والطالب فيتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تم  .5

وذلك لمشاركتهم فى أنشطة خدمة  2017ديسمبر  11واليوم العلمي لقسم األلسن في  2017نوفمبر 

وقد أهدت الكلية األفالم الخاصة بخدمة قضايا المجتمع والتي صممها طالب قسم المجتمع وتنمية البيئة. 

التعريف بقضايا خدمة المجتمع وجمع التبرعات  اإلعالم لعدة جمعيات خيرية لالستفادة منها في

 لألطراف المجتمعية.

قام وفد من طالب قسم تطوير المقررات العملية ومشروعات التخرج بما يخدم قضايا المجتمع فمثال تم  .6

 27في يوم االربعاء الموافق  57357االعالم بجامعة مصر الدولية بزيارة مستشفى سرطان االطفال 

. 2017م الدراسي وذلك إلهداء األطفال نتاج مشاريعم الفردية المقدمة في ربيع سبتمبر ضمن اليو

وقدمت تلك المشاريع ضمن مادة مبادئ التصميم. كما قام طالب قسم األلسن في مقرر الصرف 

إلهدائها لمدرسي المدارس الحكومية التي  2017والتراكيب اللغوية بتصميم لوحات تعليمية في أكتوبر 

بتصميم قصص  2017كما قام طالب مشروع التخرج بقسم األلسن في ديسمبر ة بتدريبهم، تقوم الكلي

 أطفال إلهدائها لألطفال المحتاجين.

  من أعضاء هيئة تدريس وطالب الكلية المشاركين في األنشطة المجتمعية في اليوم العلمي  10تم تكريم . 7

 .2017لكل قسم خالل شهري نوفمبر وديسمبر     

 ربط مشروعات تخرج الطالب بقضايا المجتمع الثالث:الهدف 

وتم إهداؤها لتالميذ  2017قام طالب قسم األلسن بتصميم قصص أطفال كجزء من مشروع تخرج خريف  -1

إحدى المدارس الحكومية بقرية الالهون بمحافظة الفيوم من خالل القافلة الخيرية التي قامت بها الجامعة 

 .2018لتلك القرية في شهر مايو 

قام طالب قسم األلسن بتصميم كتب تعليمية لتطوير مناهج تدريس اللغة اإلنجليزية لتالميذ المرحلة  -2

 .2018اإلعدادية بالمدارس الحكومية كمتطلب لمشروع تخرج فصل ربيع 
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 الهدف الرابع: تفعيل دور الكلية في األنشطة المجتمعية

ملة تبرع بكتب خارجية ومواد تعليمية للمدارس الحكومية قام عدد من األساتذة بقسم األلسن بالقيام بح -1

 بمحافظة الفيوم.

قام أساتذة من قسم األلسن بالمشاركة في القافلة الخيرية التي نظمتها الجامعة لقرية الالهون بمحافظة الفيوم  -2

 من الكتب الخارجية  100، وتم خاللها التبرع بأكثر من 2018في شهر مايو 

والتثقيفية وقصص األطفال التي قام بتصميمها طالب قسم األلسن لتالميذ إحدى المدارس  والمواد التعليمية

 الحكومية بالقرية، كما تم التبرع بعدد من الفوانيس والمواد الغذائية ألهالي القرية بمناسبة شهر رمضان.

 مشاركة األطراف المجتمعية فى صنع القرارات الخاصة بأنشطة الكليةالهدف الخامس: 

د. سلمى بكري  مثل 2017تم ضم ممثلين لألطراف المجتمعية في تشكيل مجالس الكلية في فصل خريف  -1

رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أوال" لتوضيح المجاالت المتاحة للكلية لخدمة المجتمع ممثلة في تدريب 

 المدرسين وتطوير المدارس التجريبية بالمحافظات المختلفة.

في يوم وتوكول تعاون بين مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع وجامعة مصر الدولية تم توقيع بر -2

في مقر مؤسسة فودافون لخدمة المجتمع ويتم بمقتضاه مشاركة كلية األلسن  2017أكتوبر  15االحد 

وقد واإلعالم في مشروع تقديم خدمات توعية وخدمات تعليمية وتدريبية لعدد من المدارس بمحافظة الفيوم. 

قام أساتذة وطالب قسم اإلعالم بإعداد معدات تصوير واسطوانات لعمل أفالم التسجيلية وطباعة تشيرتات 

لطالب المدارس المستهدفة في المشروع باإلضافة إلى إعداد ندوتي توعية عن التعليم ومحو االمية وما 

كما قام أساتذة وطالب قسم األلسن  يلزم من افالم وثائقية لعرضها خالل الزيارات القادمة لمدينة الفيوم.

 بإعداد مواد تعليمية إلهدائها للمدارس المستهدفة.

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية األلسن واإلعالم بجامعة مصر الدولية كطرف أول ومؤسسة "التعليم أوال" تم  -3

أعمال تطوير يتم بمقتضاه تدريب طالب الكلية ومشاركة الكلية في  2018كطرف ثاني في شهر مارس 

 التعليم التابعة لمؤسسة "التعليم أوال".
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 صيدلةالثالثاً: كلية 

تشكل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية الصيدلة حيث أن رؤية المشاركة 

الجامعة من  المجتمعية هو ان يكون للكلية دور ريادي في خدمة مختلف االطراف المجتمعية داخل وخارج

تواكب معايير الجودة بما يسمح بالنمو والتقدم  واإلقليميتقديم خدمات متنوعة لخدمة المجتمع المحلى  خالل

 إلى المشاركة الفعالة للكلية في حل مشاكل البيئة وتنميتها في مختلف المجاالت باإلضافة

 المجتمعفياإلطارخطة التنفيذية لخدمة أهداف الويهدف التقرير المقدم لسيادتكم الى عرض ما تم تنفيذه من 

لخدمة المجتمع  السنويالزمني المحدد ووصف ما تم تنفيذه من أنشطة من خالل االهداف الستة للبرنامج 

 :كالتالي

 التوعية بأنشطة لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع الهدف األول:

  نشر الوعي بما تقدمه اللجنة من أنشطة يتم االعالن عن الخدمات المقدمة من الكلية بصفة دورية  إطارفي

 .على الموقع االلكتروني للجامعة

 تفعيل المشاركة المجتمعية الهدف الثاني:

 حملة التبرع بالدم  -1

نظمت كلية الصيدلة حملة للتبرع بالدم باالشتراك مع بنك الدم المركزي بوزارة الصحة على مدار يومي  -

 DIMASمن تلك الحملة طالب  وشارك في 2017من شهر ديسمبر  11,12 والثالثاء الموافقيناالثنين 

 DIMASوالل الطالب عن تلك الحملة امام مبنى كلية الصيدلة وقد تم تنظيم فرق عمل من خ وتم االعالن

 متبرع  والبيانات لكلاشراف اطباء من بنك الدم المركزي لتسجيل االسماء  تحت

تلك الندوة الدكتورة / منال  وقامت بألقاءللتعرف بأهمية التبرع بالدم  11/12/2017كما تم تنظيم ندوه يوم 

 الصحة.زكري مدير بنك الدم المركزي بوزارة 

غير مسبوق في حمالت التبرع بالدم خالل جميع الجامعات  هو رقموكيس دم  528تجميع  وقد تم

تم  التيطالب لعدم جاهزيتهم للتبرع بالدم. وتم تحليل جميع عينات الدم  168المصرية. وقد تم استبعاد 

ظرف مغلق مكتوب  فيبوزارة الصحة وارسال كل نتيجة تحليل  المركزيالتبرع بها بمعرفة بنك الدم 

 المتبرع عليه اسم الطالب

يوم االثنين  فيوذلك  فيتم التبرع بها  التيتم تنظيم احتفالية بمناسبة تحقيق اكبر عدد من اكياس الدم  -

 فيلتكريم الطالب المتبرعين وايضا الطالب المشاركين  OOBبالغرفة  2018 ديسمبر 12الموافق 

املين به وبعض السادة االطباء الع المركزيوحضر تلك االحتفالية مدير بنك الدم  DIMAS الحملة من

 الجامعة الدرع الخاص بهم و تسلمه نيابة عن رئيس الجامعة عميد كلية  بإهداءقام اعضاء بنك الدم و
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الصيدلة االستاذ الدكتور/احمد عماد و ايضا شهادة تقدير لما تبذله الجامعة من جهود تجاه حمالت التبرع 

 صيدلة و السادة اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم. بالدم و تم ذلك بحضور طالب كلية ال

 والصالحة لالستخدامالزائدة  باألدويةحملة التبرع  -2

نوفمبر  16وحتى الخميس 13ولمدة اربعة ايام ابتداء من االثنين  الصيدلةبكلية  الفرقةالخامسةنظم طالب 

البسيطه و ذلك لدعم  المستلزماتواألجهزة الطبيهوبعض حملة التبرع باالدويه الزائده عند الناس 2017

بعض المراكز الصحيه المحدوده بمحافظة الفيوم و قد تم االعالن عن هذه الحمله مسبقا و بدأت الفاعليات 

امام مبنى كلية الصيدله بالجامعه و قد شارك في هذه الحمله الطالب و العاملين و الساده اعضاء هيئة 

 تم تشكيل فرق عمل من الطالب و كانو كاالتي:التدريس و معاونيهم و 

فريق مسئول عن تجميع االدوية و المستلزمات الطبية و فريق لتصنيف االدويه حسب استخداماتها 

 المتنوعه و فريق اخر لفحص تاريخ الصالحية

 و قد تم تجميع ما يزيد عن ثالثة االف علبة دواء و أجهزه بسيطه كقياس السكر و بعض المستلزمات

 الطبية البسيطة كحقن االنسولين و خالفه .

و لوحظ ان الكثير من افراد المجتمع يحتفظون باألدويه داخل منازلهم لفترات طويلة قد تتجاوز تاريخ 

 .الصالحية دون االستفادة منها

و تم عمل محاضرات توعيه لطالب الجامعة عن ضرورة فحص االدويه باستمرار حتى ال تتلف بعد 

حيتها و في حالة عدم الحاجة اليها يمكن ان تتبرع بها الى الجهات المحتاجة حتى تعم المنفعة انتهاء صال

على المجتمع كما تم القاء محاضره على كيفية التعرف على تاريخ انتهاء الصالحية و في حالة عدم القدره 

بروهم بتاريخ اوصى طالب الفرقه الخامسة بأن يحضر طالب الجامعة االدوية لهم حيث يمكن ان يخ

 الصالحية او الذهاب الى اقرب صيدلية و سؤال الصيدلي عن ذلك.

 تم توزيع األدوية وفقا ألستخدامها علي النحو التالي:

 حقن( -كبسوالت  -المضادات الحيوية )أقراص  -1

 مراهم( –أدوية األستخدامات السطحية )كريمات  -2

 أدوية الجهاز العصبي -3

 أدوية القلب و األوعية الدموية -4

 مسكنات األالم -5

 الداء السكري -6

 أدوية الجهاز الهضمي -7

 أدوية الكلي و المسالك البولية -8

 أدوية الروماتويد و التهاب المفاصل -9
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 بعض المستلزمات الطبية ) قطن و شاش( -10

 ينولأقالم أنس -11

 بعض األجهزة الطبية البسيطة )اجهزة تحليل السكر( -12

المعايير المطلوبة من حيث درجة الحرارة و الرطوبة لحين و تم تخزين االدوية بكلية الصيدلة حسب 

 االستفاده منها في وقت الحق.

 وترفيهية رحالت تثقيفية  -3

 - i عدد تسع رحالت تثقيفية  2018يناير  28,29,30نظمت كلية الصيدلة خالل اجازة نصف العام يوم

لتالميذ مدينتي السالم و النهضة بالمراحل التعليمية المختلفة من االبتدائي و االعدادي و الثانوي لزيارة 

طالب و طالبة  450المتحف المصري و قلعة محمد علي و كان مجمل عدد المستفيدين من تلك الرحالت 

 بجميع المراحل التعليمية المختلفة و كان اكثرهم من التعليم االبتدائي و االعدادي 

واالجتماعي عدد من طالب الجامعة بمصاحبة هؤالء المشاركين في الرحالت للدعم االنساني  وقد قام

وتحطيم ه تواصل االجيال يكون طالب الجامعة قدوة حسنة لهؤالء التالميذ مما يترتب علي والثقافي بحيث

 ومشروبات علىوجبات جافة  وتم توزيعاالنتماء في بناء الوطن.  وتعظيم دوراالجتماعية  الفوارق

 .DIMASتلك الرحلة اعضاء من  وشارك فيالطالب 

ii-  قامت كلية الصيدلة بتنظيم رحلة لطالب مدينة السالم لزيارة دار االوبرا المصرية و المشاركة في

و تم اختبار  9/12/2017لفني الذي نظمته الفنانة/ رندا اسماعيل في يوم السبت الموافق المعرض ا

الطالب المهتمين بالفنون )الفن التشكيلي( و قامت الفنانة/ رندا اسماعيل بتنظيم ورشة عمل اثناء المعرض 

في تلك  و شارك الطالب في تلك الورشة و تم توزيع وجبات جافة و مشروبات على الطالب و شارك

 .DIMASالرحلة اعضاء من 

 ضيافة جامعة مصر الدولية فيفريق المعجزات  -4

لرسم بسمة أمل وبهجة على  قامت كلية الصيدلة بتنظيم يوم رياضي لمتحدى األعاقة ذو الساق الواحدة

اليوم الذى استضافته مالعب جامعة مصر الدولية  وشهد2018فبراير  22وذلك يوم الخميس  وجوههم

 فى لعبة كرة القدم. تنافسوا الجيزةمن محافظتي القاهرة و  العب من متحدى االعاقة 25مشاركة اكثر من 

 تم تنظيم مباراة استقراضية شارك فيها بعض الطالب بالجامعة مع متحدي األعاقة.

وكان لليوم االثر  األعاقة،من متحدى وأضفى حضور طالب الجامعة اجواء حماسية بتشجيع المشاركين 

  الطيب فى نفوس المشاركين .

في أخر اليوم الرياضي تم توزيع ميداليات علي جميع المشاركين كما و فرت الجامعة شنطة رياضية و 

 ي وجبة غداء و مشروبات.زي رياضي لكل المشاركين من متحدي العاقة باألضافة ال
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 دورة كرة قدم رمضانية لمتحدى االعاقة: -5

و الجمعة  1/6/2018نظمت كلية الصيدلة دورة لكرة القدم مجمعة خارج الجامعة يومي الجمعة 

لمتحدي األعاقة من ذوي الساقة الواحدة من مختلف انحاء الجمهورية بمركز الشباب المتطور  8/6/2018

 بمساكن شيراتون.

شارك في تلك الدورة ثالثون متسابق من متحدي األعاقة تم تقسيمهم الي اربعة فرق متنافسة و تمت الدورة 

 علي مدار يومين.

 خالل فعاليات الدورة تم تنظيم حفل افطار جماعي لجميع المشاركين.

جير المالعب وتم األستعانة بحكام رياضيين ألدارة المباريات بين المتنافسين و قد قامت الجامعة بتأ

الخاصة بتلك الدورة باإلضافة الي توفير ثالثة كئوس و ميداليات للمشاركين كما وفرت الجامعة شنطة 

 رياضية و زي رياضي لجميع المشاركين من تحدي األعاقة.

 القافلة الطبية الثقافية الي محافظة الفيوم -6

 تها الجامعة يوم الثالثاء الموافق شاركت كلية الصيدلة في القافلة الطبية و الثقافية التي نظم

 الي محافظة الفيوم قرية الهون. 15/5/2018

  حيث تم اختيار الطالب المتميزين من الفرقة الخامسة للمشاركة في تلك القافلة ليكون لهم دور

 اجابي في تنفيذ رسالة الجامعة لخدمة المجتمع المصري و النهوض به.

 ن طريق تنظيم حملة التبرع باألدوية و المستلزمات الطبية الزائدة تم االستعداد لتلك القافلة مسبقا ع

عن حاجة الناس و قام بتلك الحملة طالب الفرقة الخامسة بالكلية. و تم تقسيم تلك الدوية حسب 

 استخدامها.

  .نظرا لزيادة عدد طالب كلية الصيدلة المشاركين في القافلة. قام الطالب بتنظيم كل فعاليات القافلة

 مساعدة جميع المشاركين فيها.و 

  تم تسليم األدوية و المستازمات الى الوحدة الصحي بالقرية و تم تبليغ القائمين عليها بفحص تاريخ

 الصالحية باستمرار و توزيع االدوية بالمجان للمحتاجين من القرية.

 المدارس. نظم الطالب ورشة عمل  نظرية و عملية لألسعافات االولية لسكان القرية في احدي 

 .نظم الطالب ندوة عن العادات الرمضانية الخاصة بالمشروبات الرمضانية بين الفوائد و األضرار 

  قامت الطالبات المشاركة في القافلة بالتحدث مع السيدات بشكل مباشر و توعيتهم عن الكشف

 المبكر لسرطان الثدي.

  نظم الطالب ندوة علمية عن األصابة بفيروس سىA, B .و الفرق بينهم و خطوات العالج و الوقاية 

 شاب الطبية.عتم تنظيم ندوة عن األستخدام األمن لأل 
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  تم تنظيم ندوة عن امراض القلب و الدرة الدموية )ارتفاع ضغط الدم( و الفشل الكلوي و مرض

 السكر.

  التحاليل الخاصة بهم تقدم بعض األهالي بطلب المساعدة من الطالب المشاركين لقراءة بعض نتائج

شارة برئيهم في األرقام المكتوبة و كيفية العالج و لم يبخل الطالب بتقديم الدعم العلمي سو األ

 لالهالي و ارشادهم الي الطرق السليمة و التعامل مع نتائج التحاليل.

 .تم توزيع نشراط توعية لالسعافات األولية و حوادث الطرق 

 نشرات توعية -7

 اسية لالسعافات األوليةالمبادئ االس -1

الفصل الدراسى الثانى حملة توعية  2018أطلقت كلية الصيدلة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

وذلك تحت اشراف الدكتور فتوح حسانيين وكانت تهدف هذة  مبادئ االساسية لالسعافات األوليةعن  ال

روح التعاون والمساعدة بينهم. إكساب  نشر الوعي الصحي ورفع مستواه بين الطالب وبثالحملة 

الطالب أنماط سلوكية صحية سليمة ونقلها بدورهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. التعرف على أنواع 

األمراض المختلفة وطرق الوقاية منها.تدريب الطالب على االسعافات االولية وبعض المهارات الطبية 

 ية.بالمقررات الدراس  ربط النشاط .البسيطة

بتنظيم   وقام الطالب الحاصلين على دورات في اإلسعافات األولية من خالل الدراسة بالجامعة -

 محاضرات تدريبات.

تنظيم زيارات إلى اماكن عديدة مزدحمة باالفراد  للوقوف على األسلوب األمثل علميا في هذا المجال.  -

األولية و خطوات الطوارئ للعديد من الحاالت التي اح مبادئ السالمة و األمان و األسعافات وأيضا ايض

تحتاج الي التدخل السريع و لالسعافات األولية كاألختناق و الحروق و النزيف و االزمة القلبية و األعماء 

 و فقدان الوعي.

 لنعمل سويا للحد من حوادث الطريق -2

حملة التوعية الفصل الدراسى الثانى  2018أطلقت كلية الصيدلة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

المرورية للحد من حوادث الطرق وذلك في إطار التوجيهات المستمرة من الدولة بالتوعية المرورية 

 .لقائدي السيارات حفاًظا على حياتهم وذلك تحت اشراف الدكتور فتوح حسانيين

وانتقلت الحملة الى اماكن تضمنت الحملة توزيع نشرات التوعية المرورية على سائقي السيارات، 

 التجمعات كاالندية و المساجد و الكنائس ومواقف السيارات لنشر الوعى المرورى ، وتوعيتهم للحد من 

الدكتور من جهته أكد .الحوادث حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين، وكذلك ترك مسافة األمان بين السيارات

دور الكلية في دعم القضايا التي تعنى بالسالمة المرورية ونشر التوعية والحد من الخسائر  فتوح حسانيين

 .البشرية والمادية، وأهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لخدمة المجتمع
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 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين 

 Create your future :بعنوان دوليلقاء  -1

MIU pharmacy graduate's reunion 

 create your“بعنوان الدولياللقاء  الدولية بالمشاركةفيقامت الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة مصر 

future”  "السيد الدكتور عارف العابد )رئيس مجلس اإلدارة في القيادة  بتنفيذهقام  والذي"بناء مستقبلك

الطبية / تسويق الرعاية الصحية / المهارات الناعمة في المملكة المتحدة(، والرئيس التنفيذي ومؤسس 

إنجلترا وذلك ضمن انشطة قطاع خدمة البيئة وتنمية  –لندن  -شركة إمتا )أكاديمية التدريب الطبي الدولي( 

 .بالكليةتحتإشرافودعممنالجامعةالخريجينملتقىفيبكلية الصيدلة المجتمع 

شملهم مع طالب الفرقة  للم 2017و 2016وللمرة األولى، يعود خريج جامعة مصر الدولية في عام 

 . الدولياللقاء هذا  فاعليات فيللحضور والمشاركة  2017/2018 الجامعيالخامسة الحاليين للعام 

 25ة مصر الدولية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم السبت الموافق وتم عقد اللقاء في جامع

 OOA، غرفة 2017نوفمبر 

 لقى الدكتور عارف محاضرة بعنوان: بناء مستقبلكأو

 :كالتاليوكانت اهداف المحاضرة 

 تحديد السيرة الذاتية وقائمة مكوناتها -1

 تحليل مكونات السيرة الذاتية. -2

 في مقابلة شرح أفضل طريقة ألداء -3

 التفريق بين شخصيات الناس -4

 إدخال نصائح ناجحة لتعزيز عالقتك مع المرضى وزمالئك -5

 بمهارات شخصيتهم يصقلوا أن بد ال الطبي بالمجال العاملين وجميع والطبيب الصيدلي أن عارف. د أكد

 أخرى، جهة من والطبيب والصيدلي جهة من المريض بين والتواصل للثقة جسور بناء على تساعد عديدة

 نجاح فى كبير لحد يسهم وبالطبع له، نفسيا واالرتياح للعالج المريض تقبل على تأثيره ينعكس مما

 التفاصيل كل معرفة يريد من منهم مختلفة ألنواع المرضى شخصيات عارف.د قسم كما .المختلفة العالجات

 الصداقة من جو في يتحدث أن يريد من ومنهم باختصار فقط المطلوب يعرف أن يريد من ومنهم ، الدقيقة

 .الطبيب مع

 يدركوا لم لو الصيدلى أو الطبيب وقت إضاعة فى هذا يتسبب وقد بصلة، لحالته تمت ال لمواضيع ويتطرق

 .الحاالت هذه مع التعامل كيفية

 فى الثقة المريض يفقد ال بحيث ومهارة بحرفية يكون أن بد ال نوع كل مع التعامل أساليب إن عارف.د وقال

  أوالصيدلى الطبيب تشتيت أو الوقت إضاعة فى المريض يتسبب ال الوقت نفس وفى الصيدلى، أو الطبيب



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

64 
30/9/2018 

 

 ضغوط تحت والعمل الوقت وإدارة والقيادة القرار واتخاذ التواصل مهارات هى المهارات هذه أهم ومن

 أن و األشخاص أنواع كل مع التحدث ومهارة والتعاطف المشاكل وحل التعامل فى والمرونة بالنفس والثقة

 المقابالت أساسيات من وأصبحت الطبى بالمجال هوظيف أى فى النجاح أساسيات من المهارات هذه

 الخريجين يصقل أن ضرورة عارف. د وأكد كله، بالعالم الطبى بالمجال للعمل األفضل النتقاء الشخصية

 أهداف ووضع انفسهم لتطوير مستقبلية خطة تصميم وضرورة المهارات بهذه شخصياتهم الطبى بالمجال

 .النجاح لضمان العمل سوق اقتحام قبل والقياس للتنفيذ وقابلة زمنى بإطار محدده

 29 الموافق االربعاء يوم السابع اليوم بجريدة المحاضرة لتلك ملخص نشر وتم -11- طريق عن 2017

 .مصرالدولية بجامعة جزئى والمنتدب القاهرة جامعة الصيدلة بكلية المساعد العقاقير استاذ مصلحى خالد الدكتور

(Pharmacademy) صفحة على الدولى اللقاء هذت نشر تم وايضا 

 2017/2018المؤتمر الطالبي الثالث لكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية للعام الجامعى  -2

 :الصيدلة جامعة مصر الدولية تحت اسمفاعليات المؤتمر الطالبي الثالث لكلية  2018مايو  13إختتم األحد 

“Seniors18: Limits Are Not Real”  بدعم من إدارة الجامعة وسيادة العميد د. أحمد عماد الجندي

 ورأس المؤتمر د. خالد مصيلحي بقسم العقاقير والنباتات الطبية

 ؤتمرعلى النحو اآلتى: بكلية الصيدلة بكل ترتيبات وتجهيزات المSeniors 18قام طالب الفرقة النهائية 

تم تقسيم الطالب إلى لجان وفرق بعضها أكاديمي إلجراء البحوث على مدار العام الدراسى الكامل لالنتهاء 

 منها وامكانية عرض نتائجها في المؤتمر.

تم اختيار بعض اللجان للتجهيزات الخاصة بالمؤتمر والدعاية له وتصميم الكتب وإجراءات التسجيل  

 الضيوف.  واستضافةوتجهيز القاعات 

والغير الخامسة بالكلية المشاركين بشكل مباشر  الفرقةومن خالل ملحمة رائعة متكاملة من كل طالب 

ف واحد هو وضع جامعتهم وكليتهم في أرقى صورة على تكاتف الجميع واضعين امام أعينهم هد مشاركين

المستوى الدولي محاولين اظهار قوة خريجيها واستغالل مهاراتهم المكتسبة على مدار الخمس سنوات 

 وفتح اسواق جديدة للخرجين. 
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وبدأ فعاليات المؤتمر بمحاضرة شيقة لضيف المؤتمر هذا العام وهو االستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني 

والمشاريع  للنانو تكنولوجياألستاذ بجامعة زويل وأبهر الحضور بالتطبيقات الطبية والصيدلية الكثيرة 

 الرائعة ذات الصدى العالمي التي تجريها مدينة زويل في هذا الصدد 

المؤتمر لفيف من اساتذة الصيدلة بجامعة عين شمس والقاهرة وجامعة زويل واألزهر وابدى كل  وحضر

الضيوف شدة اعجابهم بمستوى خريجين الكلية والتنظيم الرائع للمؤتمر الذي يضاهي المؤتمرات الدولية 

 .سواء على الجانب األكاديمي وقوة موضوعاته أو الجانب التنظيمي

المؤتمر كان له صدى على مستوى اإلعالم العربي في أحد المجالت المتخصصة في والجدير بالذكر أن 

 Pharmacdemy علوم الصيدلة باألردن كما القى صدى عالميا عندما نشر تفاصيل المؤتمر في موقع

جديد على مستوى العالم في مجال التعليم الصيدلي والمشرف عليه  ما هووهو موقع عالمي لتبادل كل 

 اش بأسترالياجامعة مون

تغطية الثالثة محاور الرئيسية في رسالة الكلية وهي خدمة المجتمع والبحث العلمي ويستهدف المؤتمر، 

 :التاليوالتعليم والتعلم على النحو 

i- :مجال خدمة المجتمع 

  االنتباه  البحثية بضرورةالفرق  أحداوصى الطالب من خالل عرض موضوعاتهم من خالل

عبر الطرق  المصريديثة مثل الستروكس والفودوو والفالكا والتى دخلت المجتمع النتشار المخدرات الح

الغير شرعية وضرورة محاصرة دخولهم وادراجهم في جدول المخدرات وتغليظ عقوبات تصنيعها 

وتعاطيها او تهريبها بعد ازدياد نسب تعاطيهم خاصة انها تهدد المجتمع العربي أجمع وتدمر شبابه وقد 

والجهات الصحية والمشاركة في حمالت لتوعية المواطنين  الصحةالنفسيةريق البحثي مع أمانة تعاون الف

 بخطورتها.

  التوجه البحثي لخدمة المجتمع ايضا أثبت فريق بحثي اخر أن بعض المنتجات التي  إطاروفي

تروج كغذاء اومشروبات في السوبر ماركت او مكمالت غذائية قد يكون عليها اضافات طبيعية اوصناعية 

 التي قد يكون االكثار منها له عواقب خطيرة على صحة المواطن الفسيولوجيةولكن لها بعض التأثيرات 

 .مثل تأثرها على هرمونات الجسم لو تم التعامل معها بدون حذر

ii- :مجال البحث العلمى 

  تم مناقشة الجديد من األبحاث العلمية في مجال الكيمياء الطبية وتطبيقاتها فى تصميم االدوية

لي والدور الجوهرى الذي تلعبه األبحاث العلمية في مجال الكيمياء والمعتمدة علي مباديء المحافظة ع

البيئة والتي تؤدي بدورها الي التنمية المستدامة في الدول النامية. كما يناقش المؤتمر عدد من األبحاث 

العلمية التي تدعم البحث العلمي في مصر وتساهم في تعزيز مجاالت التعاون مع الجهات العلمية 

 .الخارجية
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 يزوفرنيا وضرورة تغيير نظرة صحح فريق بحثي المفاهيم والصورة االعالمية الخاطئة لمرض الش

المجتمع لهم وأوصى فريق بحثي بضرورة وضع نظام حياة وبروتوكوالت جديدة لعالج مرض المتصلب 

  Multiple sclerosis المتعدد

  أظهر أحد الفرق البحثية التأثيرات النفسية لبعض عالجات حب الشباب طرق السيطرة عليها وسبل

 الستخدام الصحيح لها.

  فريقين بحثيين بضرورة الحذر من مشكلة العصر الحديث وهي مقاومة الميكروبات كما أوصى

المصرح  OTC للمضادات الحيوية بسبب االستخدام الخاطيء وايضا كثرة استخدام و تناول األدوية ال

ببيعها بدون روشته طبية، خاصة ان هناك أرقام كبيرة لسوء استخدام المسكنات في مصر مما نتج عنه 

 جانبية منتشرة في مجتمعنا وأمراض مزمنة مثل قرحة المعده اثارا 

كما اقتحم فريق بحثي مجال اكتشاف الدواء بعمل دراسات الرساء بعض المركبات الفعالة في مستقبالتها 

  3D Q SAR docking studiesوالمعروفة باسم 

iii-  التعليم والتعلممجال: 

  التعليم الى التعلم في كليات الصيدلة وقاموا وقام فريق بحثي بعرض برنامج متكامل للتحول من

بوضع تصور لبرنامج متكامل لتدريسة داخل كليات الصيدلة لصقل مهارات خاصة للصيدلي المتميز 

باالضافة لمهاراته المعرفية والمهنية وقدم فريق بحثي حلوال لتشجيع   soft skills والمعروفه باسم

ماكن عديدة لم تستغل بعد ووضعوا حلوال الستغاللها مع السياحة العالجية في مصر في ظل وجود ا

 ضرورة اقترانها بالدليل العلمي. 

   واوصى فريق بحثي بضرورة اختيار حمامات السباحة الموثوق فيها خاصة ان هناك طفيليات قد تنمو

ف به وقد في حمامات السباحة الغير نظيفة وهذا الطفيل يغزو المخ ويسبب التهابات بالمخ وقد يسبب نزي

 .يؤدي الى الوفاة

 2018مايو  14مؤتمر االول في الصيدلة االكلينيكية ال -3 

مايو، فعاليات أول مؤتمر في الصيدلة االكلينيكية قام  14شهدت جامعة مصر الدولية يوم االثنين الموافق 

العميد أ.د. أحمد النشاط الطالبي الرسمي لكلية صيدلة, بدعم من إدارة الجامعة وسيادة  DIMASبتنظيمه

 أ.د. منى شعالن رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة مصر الدولية .  عماد الجندي وتحت إشراف ورئاسة

تحت رئاسة محمود فاضل الطالب   DIMASوقد تم تخصيص لجنة مكونة من الطالب بكلية الصيدلة من 

م بكل الترتيبات والتجهيزات للقيا 2017/2018للعام الجامعي  DIMASبالفرقة الخامسة ورئيس 

الخاصة بالمؤتمر بداية من التعاقد مع المستشفيات المختلفة لتسهيل دخول الطلبة الباحثين لتجميع 

 المعلومات، إلى التسويق والدعاية للمؤتمر، والتصميمات المختلفة للمؤتمر إلكسابه طابع خاص 
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وضمان استمراره بهذا الشكل في األعوام القادمة،  وفريد كونه أول مؤتمر من نوعه يعقد في كلية الصيدلة

 ممثال الجنة التنظيمية للمؤتمر.

تم اختيار هاجر إبراهيم االطالبة بالفرقة الخامسة كمنسق للجنة األكاديمية للمؤتمر وتم تقسيم الباحثين 

المشاركين فى المؤتمر الى عشرة فرق. تم تخصيص عضو من أعضاء الهيئة المعاونة )معيدين( لكل 

عات العلمية التى قد فريق ليشاركهم فى تزليل العقبات ويكون معهم خطوة بخطوة ومساعدتهم في الموضو

وكان هناك تعاون وتناغم ملحوظ بين كلتا اللجنتين على مدار عام كامل بدعم وتوجيه  عليهم عبءتشكل 

 من دكتور منى شعالن.

وكما كان هناك حرص على تقديم المؤتمر بأفضل شكل يليق بكلية الصيدلة وقسم الصيدلة اإلكلينيكية كان 

المجتمع الخارجي متمثال في األطباء والصيادلة العاملين في مجال الصيدلة هناك أيضا حرص لتقديمه أمام 

االكلينيكية، لذلك فقد تشرف المؤتمر بحضور نخبة من األطباء والصيادلة من المستشفيات المصرية 

المختلفة والذين قاموا بمساعدة الباحثين في إجراء أبحاثهم. وقاموا باإلشادة بمستوى المؤتمر ومستوى 

 ب جامعة مصر الدولية مؤكدين على أنهم توفقوا على أنفسهم على كال الصعيدين العملي واألكاديمي.طال

بدأ المؤتمر بكلمة لدكتور أحمد عماد عميد الكلية قام فيها بتوجيه الشكر للدكتورة منى شعالن على  

عيد األكاديمي وكذلك مجهوداتها المبذولة في الخمس السنوات األخيرة لتطوير الكلية والطالب على الص

العملي، ثم كلمة الدكتورة منى شعالن رئيسا للمؤتمر قامت فيها بافتتاح المؤتمر وتوجيه الشكر للسادة 

الحضور من المستشفيات المختلفة، ثم كلمة دكتور ندى حازم عضو الهيئة المعاونة والمنسق بين الطالب 

استعرض فيها كل ما تم خالل  DIMASضل رئيس وأعضاء الهيئة المعاونة األخرين, ثم كلمة محمود فا

لخروج المؤتمربهذا الشكل وأخيرا كلمة هاجر إبراهيم رئيس اللجنة األكاديمية   العام على الجانب التنظيمي

 وقامت فيها باستعراض كل ما تم خالل السنة على الجانب األكاديمي.

يين، األول هو تقييم للدور الحالي وركزت موضوعات وتوصيات المؤتمر هذا العام على محورين رئيس

 للصيدلي االكلنيكي في المستشفيات المصرية وكيفية تطوير هذا الدور من خالل مواضيع مختلفة هي: 

تقييم دور الصيدلي االكلينيكي في وحدة زرع النخاع استعرض من خالله فريق بحثي دور الصيدلي 

التي تنشأ كعرض جانبي لعملية زرع  Graft Versus Host Syndromeاالكلينيكي في السيطرة على 

النخاع وأوصى فيها بأهمية دور الصيدلي في السيطرة على هذا العرض الجانبي كونه يعتمد بشكل أساسي 

 على معالجة األعراض التي تظهر ومحاولة منع تعارض األدوية مع بعضها البعض

المختلفة في العناية المركزة بالنسبة للصيادلة  قام فريق بحثيي آخر بتسليط الضوء على أهمية أنظمة التقييم 

 االكلينيكيين العاملين بها وأوصى بضرورة الثقة في هذه األنظمة كونها توفر طريقة دقيقة وموثوق بها 
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لتقييم جوانب مختلفة خاصة بحالة المريض بالعناية المركزة وقام هذا الفريق باستعراض نتائجه من خالل 

Scientific Poster 

 

في المستشفيات المصرية المختلفة وذلك   Medication Reconciliationقام فريق آخر بتقييم عملية  

إلى أي مدى تلتزم كل مستشفى بتطبيق هذه العملية وأعطى كل مستشفى مجموع وبتقديم نموذج لتقييم 

نهائي يعبر عن مدى التزامها وتطبيقها لتلك العملية، وأوصى بضرورة وسرعة تطبيق هذه العملية في كل 

المستشفيات المصرية للوصول إلى أفضل النتائج والمخرجات الصحية وقد قام أيضا هذا الفريق 

 Scientific Posterائجه من خالل باستعراض نت

الصيدلي في وحدة التعقيم الوريدي لمرضى األمراض الحرجة مثل   قدم فريق بحثي آخر باستعراض دور 

األورام وتقييم إلى أي مدى يلتزم هؤالء الصيادلة في المستشفيات المختلفة بتطبيق إجراءات التعقيم 

 Scientific Pposterاستعراض نتائجه من خالل والسالمة الالزمة وقد قام أيضا هذا الفريق ب

قام ايضا فريق بحثي باستعراض وتقييم دور الصيدلي في كال من وحدتي الكبد والكلى وأوصى بضرورة  

والوصول إلى النتائج  عإعطاء مساحة وفرصة أكبر للصيادلة في كال المجالين لما يعود على المريض بالنف

 المرجوة من العالج بسرعة أكبر.

أما المحور اآلخر فقد قام بالتركيز على تقديم محاور ومجاالت جديدة للصيدلة االكلينيكية في مصر وذلك  

واستخدامه في عدة أمراض وأعراض   Adalimumabمن خالل مواضيع مختلفة وهي: تقييم دواء 

ستخدامات وليس فقط اال Off Label Usesمتفرقة وأوصى بضرورة االستفادة من هذا الدواء من خالل 

 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة،  FDAالمصرح بها من ال 

والذي يظهر كعرض جانبي  Fall Riskقام فريق آخر بتقديم نموذج وتصور لدور الصيدلي في منع ال  

لكثير من األدية التي تعالج أمراض نفسية وعصبية وأهمية دور الصيدلي في توعية هؤالء المرضى وغلى 

ؤالء المرضى من عرض كهذا, بينما قام فريق بحثي آخر باستعراض العالقة بين ال أي مدى قد يتضرر ه

Polypharmacy   وزيادة األعراض الجانبية لألدوية المختلفة خصوصا في كبار السن وأوصى

وضرورة أن يكون هناك تخصص   Polyphatmacyبضرورة التعامل بحرص وعناية مع مرضى ال

 يهتم ويدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤالء المرضى،منفصل في الصيدلة االكلينية 

و أجرى فريق بحثي آخر دراسة مبدئية عن عالقة الفحص الدوري لسرطان الثدي بتقليل التكلفة التي 

  Pharmacoeconomic Analysisيتحملها المريض للعالج وذلك بإجراء مقارنة عن طريق ال 

ارنة بين الفحص الدوري واالكتشاف المبكر لسرطان للمق  Cost Benefit Analysisمستخدمين نموذج 

 الثدي وعدم اكتشافه مبكرا ولكن لما يتطلبه دراسة كهذه من وقت وجهد قد يصل إلى العامين 

فقد قدم هذا الفريق دراسة مبدئية لما تم الوصول له مؤكدين على أنهم سيقوموا باستكمال هذه الدراسة 

 Pharmacoeconomic Feldوعلى نفس صعيد ال نتائجها كاملة في وقت الحق,  وعرض
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المستخدمة في عالج مرض الريماتويد في  Anti-TNFقدم فريق بحثي آخر دراسة مقارنة بين ادوية 

والتي أوصى من   Cost Utility Analysisمن خالل  Etanercept و  Adalimumabمصر وهما    

 هو األفضل.  Etanerceptخاللها بأن 

وقد أُختتمت فعاليات المؤتمر بتوزيع جوائز على أفضل ثالثة أبحاث تم اختياراها بعناية من قبل لجنة 

متخصصة مكونة من أساتذة من داخل الكلية وخارجها، المركز األول حصل عليه 

Pharmacoeconomic model comparison between two different anti-TNF used for 

RA: a cost utility pharmacoeconomic analysis. 

  Evaluation of medication reconciliation progression in Egyptian Hospitalsأما المركز الثاني 

 The role of the clinical pharmacists in Bone Marrow Transplantation unitوالمركز الثالت ذهب إلى 

  وهم:  scientific postersوقد تم أيضا تكريم أفضل ثالثة 

 Adverse Drug Reactions Associated with Poly-pharmacy in Older Adults: A  المركز األول

systematic review study  

  Adalimumab: ONE DRUG, THIRTEEN USES, BILLIONS OF DOLLARSالمركز الثاني 

 Clinical Pharmacist’s role in kidney and liver diseasesالمركز الثالت 

 الملتقي الطالبي األول لتصميم الدواء -4 

تنظيم الملتقى الطالبى االول لتصميم الدواء تحت اشراف االستاذ الدكتور نهلة احمد رئيس قسم الكيمياء 

 22/5/2018الصيلية وذلك في يوم الثالثاء الموافق 

 Drug Design Final Projects of Under Graduate Senior Students 2018“بعنوان 

تم تنظيم الملتقي الطالبي األول لتصميم الدواء بإستخدام الحاسب اآللى والذى شارك فيه طالب الفرقه 

طالب من دفعة التخرج لعرض مشاريع بحثية لتصميم و  210معروض قام بتصميمهم  51الخامسه ب 

الحاسب اآللى ذلك واشرف على  اكتشاف أدويه جديدة وتطويرها و تحديد فعاليتها بإستخدام احدث تقنيات

 هذا الملتقى الطالبى جميع اعضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الكيمياء الطبية الصيدلية.

 مسابقة تصميم مجسمات تحاكى ماكينات تصنيع الدواء -5

على تنمية المهارات االبتكارية للطالب  –جامعة مصر الدولية  –فى ضوء الحرص الدائم لكلية الصيدلة 

 مايو  16وربط المناهج الدراسية بالواقع العملى، قام قسم التكنولوجيا الصيدلية بالكلية يوم االربعاء الموافق 

لطالب الفرقة الخامسة يوم  تحت  وتحت إشراف أ.م.د. هانى محمود رئيس القسم بتنظيم مسابقة 2018

 Future industrial pharmacist got talentعنوان
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 تم االعالن عن هذة المسابقة لطالب الفرقة الخامسة ومعرفة القواعد المتبعة للمسابقة

 

 

تم التجهيز لهذة المسابقة مسبقا عن طريق تنظيم زيارات للعديد من طالب الفرقة الخامسة لبعض المصانع 

 وائية بالجمهورية.الد

6- Drug information and medical awareness services (DIMAS) 

وتسجيل اسماء الراغبين من طالب كلية  DIMASفى فتح باب التطوع للجان التنظيمية السرة  ءتم البد -

 امام مبنى الكلية. 2017سبتمبر  19و 18و 17الصيدلة يوم 

اكتوبر  4و3و2و1وتسجيل اسماء الراغبين يوم  DIMASتم البدا فى فتح باب التطوع للعمل االكاديمى ل  -

 بمبنى الكلية الختيار االفضل. E3امام مبنى الكلية وتمت المقابالت الشخصية بالغرفة  2017

 2017/2018 امعىالج لفاعليات البدأ لالنشطة للعاماحتفالية جامعة مصر الدولية  -نظمت كلية الصيدلة  -

وشارك فى التنظيم شركة ميرك للصناعات الدوائية والقى DIMASالسرة 2017اكتوبر 11بتاريخ 

االستاذ مينامجدى المدير االدارى لقطاع الموارد البشرية بالشركة محاضرة عن القيادة وكان موضوع 

 المحاضرة: "مهارات القيادة".

بمشاركة طالب كلية  2017نوفمبر  24سباق للدراجات يوم الجمعة الموافق  DIMASنظمت اسرة  -

 الصيدلة وذلك لتقديم دعم مادى من خالل تبرعات المشاركين لصالح مستشفى اهل مصر. 

شارك فيها طالب  2017ديسمبر  15تم تنظيم ثالثة حمالت توعية بحديقة االزهر يوم الجمعة الموافق  -

وكانت تلك الحمالت للتوعية عن الحمل و االستخدامات الخاطئه  DIMASكلية الصيدلة اعضاء 

 .للمضدات الحيوية والتحذير من امراض تصلب الشرايين

تم تنظيم ورشة عمل للتدريب الميدانى فى مستشفي امبابه العام على الصيدلة االكلينيكية و المعلومات  -

على شهادة معتمدة من نقابة صيادلة وحصل كل مشارك 2018يناير 22-20الدوائية خالل الفترة من 

 .الجيزة على االنتهاء من التدريب بنجاح

تم تنظيم ورشة عمل بواسطة جمعية الهالل االحمر المصري عن االسعافات االولية ثم التطبيق العملى  -

 2018فبراير  14داخل كلية الصيدلة يوم 

ن الصيدلة االكلينيكية عن طريق عن كيفية كتابة ابحاث ع 2018فبراير  14تنظيم ورشة عمل  يوم  -

 المدرس المساعد/ ندا حازم بقسم الصيدلة االكلينيكية. 
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 تنمية مهارات  السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: الهدف الرابع:

 ورش عمل داخلية ومحاضرات ودورات تدريبية علمية متخصصة:

 المعاونة:أوالً: للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  20/12/2017يوم  CRISPR genome editingعمل . ورشة 1

من بكلية الصيدلة قسم الصيدلة االكلينيكية  جزئيالمعاونة قام بتنفيذها الدكتورة هبه امام المدرس المنتدب 

 NA3الثالثة حتى الرابعة بالغرفة  الساعة

من الساعة الثالثة  2017نوفمبر  20يوم االثنين الموافق  Choline Esterase Inhibitorsمحاضرة . 2

ناصر  /د..ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة قام بتنفيذها ا A1والنصف بالغرفةحتى الساعة الرابعة 

 :بجامعة كريتون والسموم الزائراالدوية  الشريف استاذ

dicine, USACreighton University, school of Me 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  7201نوفمبر  22يوم االربعاء الموافق  Anticoagulants. محاضرة 3

 ناصر الشريف استاذ االدوية والسموم الزائر بجامعة كريتون. /د..المعاونة قام بتنفيذها ا

 قام بتقديمها أ.د. ناصر الشريف أستاذ األدوية والسموم بجامعةمحاضرات .4

Creighton University, School of Medicine, USA للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المعاونة.

 . 20/11/2017يوم  Choline Esterase Inhibitors. محاضرة 1

 .22/11/2017يوم  Research Ethics. محاضرة 2

 .28/11/2018يوم  Pharmacy Education and Practice. محاضرة 3

 .5/6/2018و  28/2/2018ايام  Active learning. محاضرة 4

وقد حاضر فيها د. هبه امام  7/3/2018يوم  CRISPR genome editing. ورشة عمل بعنوان 5

 المدرس المنتدب جزئيا بقسم ممارسة مهنة الصيدلة والصيدلة االكلينيكية.

 فيها حاضر وقد 18/4/2018 و 11/4/2018 أيام Genetics to Introduction بعنوان محاضرة. 6

 لألورام. القومي بالمعهد الفيروسات أستاذ منصور طارق أ.د.

 وقد حاضر فيها أ.د. محمد ناجى 30/4/2018يوم  Pharmacogenomics. محاضرة بعنوان 7

وقد  29/3/2018و  28/3/2018أيام  Biostatistics for non- statistics. محاضرة بعنوان 8

 راع بكلية طب الفم واألسنان.كحاضر فيها أ.د. خالد 
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 ثانياً: للسادة للفنيين:

 أ. محمود عبد الجيد مدير ادارة السالمة والصحة المهنية كالتالي:دورات تدريبية قام بتنفيذها 

تقرير عن اعطال المعامل يوم  . تنمية كفاءة المعامل واالجراءات عقب انتهاء الدراسة وكتابة1

14/3/2018. 

 .15/3/2018. تحديث دليل المعامل يوم 2

 .18/3/2018. الكشف على نظام أنابيب الغاز وصيانة دواليب الغازات بالمعامل يوم 3

 .19/3/2018. قواعد التعامل مع النفايات الكيماوية وكيفية الحفاظ على المواد الخطرة يوم 4

 .20/3/2018ريق بالطفايات اليدوية يوم . دورة اطفاء الح5

 .21/3/2018. السالمة والصحة المهنية داخل المعامل للفنيين يوم 6

  .22/3/2018. المخاطر وقواعد السالمة داخل المعامل للدادات والعمال يوم 7
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 رابعاً: كلية الهندسة

الدور العلمى والعملى لقسميها العلميين تعزيز جامعة مصر الدولية ب–تقوم كلية العلوم والفنون الهندسية 

)العمارة واإلتصاالت( وتعظيم دور الجامعة  فى خدمة المجتمع والنطاق المحيط بها أو فى خدمة مناطق 

ومجتمعات خارج النطاق الجغرافي للجامعة وذلك من خالل مقررات دراسية تشاركية علمية مثل مقررات 

ث العلمي ومقررات التصميم العمرانيومقرر العوامل اإلنسانية في التصميم ومقررات مناهج التصميم والبح

التصميم، وغيرها. ومن خالل تلك المقررات، تنوع المؤسسة من أنشطتها التعليمية والخدمية الموجهة لتنمية 

 .البيئة ولخدمة المجتمع والتي تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته

، بالتأكيد 2018-2017الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع للعام الجامعي يتناول التقرير ما تم تنفيذه من أهداف 

 محاور استراتيجية، وهي: على ثالثة

تشجيع االنشطة الجامعية فى المجاالت المجتمعية والبيئية المختلفة بما تتيح للخريج اكتساب مهارات  -1

 طلبها سوق العمل.  وخبرات علمية وعملية للمشاركة المجتمعية فى االنشطة التنموية التى يت

 بناء قنوات اتصال مستمرة مع المجتمع من خالل المشروعات والبرامج التى تقوم بها الكلية. -2

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

 كتيب لألنشطة وفي إطار نشر الوعي بما تقدمه اللجنة من أنشطة تم طباعة  ,واستهدافاً لتحقيق ما سبق

المقدمة وتم توزيعه على األطراف المعنية داخليا وخارجيا. وقدتم نشرالكتيب على الموقع االلكتروني 

 .2017مايو  9للكلية بتاريخ 

 اما اهداف الخطة، فكانت:

 الهدف األول: التوعية

 الهدف الثاني: التواصل والتفاعل

  الهدف الثالث: البحث والتجريب والتطبيق

 2017الفصل الدراسي خريف واثناء 

 نوع المشاركة: .1

تطوير توصيف بعض محتوى المقررات وطرح تدريبات عملية ميدانية إليجاد حلول مبتكرة 

 لمشكالت مجتمعية أو بيئية محددة.

 تصميم تشاركي لتجميل حارة درب  –طرح وتنفيذ مشروعات مقرر عوامل إنسانية في التصميم  تم

 قلعة.اللبانة بمنطقة الخليفة بال

  :(2017)الفصل الدراسي خريف تاريخ المشاركة 

 ( 2–عضو هيئة تدريس  1–طالب  14عدد المشاركين من الكلية وتصنيفهم )هيئة تدريس معاونة. 
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قام الطالب بعمل جوالت تشاركية مع السكان، قاموا من خاللها بالمالحظة واالستقصاء واالستبيان، 

ودراسات التحليل الرباعي ووضع خطة استراتيجية لتنمية المنطقة من خالل القاء الضوء على تاريخ المنطقة 

مشاركة مع اهالي واطفال المنطقة في الثقافي والفني الى جانب قيمتها التاريخية واالثرية والمعمارية. وتمت ال

تنظيف المنطقة، وتشجيرها ودهان حوائط الخرابات وزراعة الشرفات واقامة معرض مؤقت لتوثيق االعمال 

الفنية  التي تم تصويرها في المنطقة. كما قام الطالب بعمل جرافيتي على احد الحوائط ابرازاً ألهم معالم 

 المنطقة. 
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 نوع المشاركة:. 2

 تشجيع االنشطة الجامعية في مجال الثقافة والتراث.

 جائزة حكايات معمارية 

 قصة مكتوبة( -فيلم  -جوائز في ثالثة فئات: قصة مصورة  3)عدد 

 2017اكتوبر  2 وكان قد تم االعالن عن الجائزة على الموقع الرسمي للجامعة احتفاال بيوم العمارة العالمي

 2017نوفمبر  16وكان اخر تاريخ الستالم االعمال الخميس 

د./ ظ   12الساعة  2017نوفمبر  28اجتمعت لجنة تحكيم جائزة المسابقة المعمارية لقسم العمارة يوم الثالثاء 

 محمد سمير الصاوي وعضوية كل من ا.م.د / انجي طلعت وا.م.د / هبة صفي الدين. 

األعمال والمناقشة والمداولة وفق المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم، اجمعت اللجنة  وبعد اإلطالع على

 ج )الف جنيه( لكل من1000األعمال الفائزة التالية )وقيمة كل منها على 

 فئة الفيلم المعماري نعوم شبيب للطالبة يارا هشام )الفرقة الرابعة( 

 الثالثة(يارا محمد، فرح القاسم  )الفرقة للطالب: سلمى الجمال،فئة القصة المصورة "ضريح االمام الشافعي" 

 فئة القصة المكتوبة "رحلة داخل السلطان حسن" للطالب اسالم مجدي )الفرقة الثالثة(

 (2018فبراير  21وسيتم تكريم الطالب في اليوم العلمي للكلية )االربعاء 

 كما قررت اللجنة منح جوائز تشجيعية لالعمال التالية:

للطالب: ماروشكا ميكايل، اميرة عدلي ماريا ميالد، اسراء سيد ونورهان فئة الفيلم "حارة اليهود" للطالب 

 مدحت )الفرقة الثالثة(

للطالب: سلمى حسن سلمى ايمن، عبد الرحمن الغنيمي، اسالم مجدي،  محمد فئة الفيلم "جزيرة الروضة" 

 محيي الدين )الفرقة الثالثة(

  الثالثة(فئة القصة المصورة "قصر السكاكيني" للطالب ندى عمرو ودارين قنديل )الفرقة 

 نوع المشاركة: . 2

 تشجيع الخريجين في مجال خدمة المجتمع.

رشحت لجنة شؤون البيئة وخدمة المجتمع المعمارية "فرح خالد جندي" للتكريم في اليوم العلمي لكلية العلوم 

. وذلك لتميزها في اقامة ورش عمل لالطفال في عدة 2018فبراير  21االربعاء والفنون الهندسية يوم 

 مناطق عمرانية اقل حظا بهدف التوعية في مجال ثقافة العمران وتاريخ العمارة في مصر.
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 نوع المشاركة: .2

 .تشجيع الطالب في مجال خدمة المجتمع 

لالطفال  فنيالهالل األحمر بتدريب" باالشتراك مع مؤسسة MIU -قام النادي الطالبي "الورشة 

يوم كامل للفنون، وزيارة دار  2017ديسمبر  9الموهوبين من مدينة السالم. حيث قام النادي بتنظيم يوم 

 20االوبرا المصرية والمتاحف الموجودة بها، وقصر عائشة فهمي. كما اقام  النادي معرض فني يوم 

 أثناء التدريب.لألعمال التي قام بها األطفال  2018ابريل 

 طالب بالجامعة. 100عدد اعضاء فريق الورشة:  -

 عام. 18-10طفل تتراوح اعمارهم بين  40عدد االطفال المستفيدين من الفعالية"  -
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 نوع المشاركة: .3

 التصميم بالمشاركة لتطوير قرى فقيرة -طرح مشروع مقرر التصميم المعماري 

 (2017)الفصل الدراسي ربيع تاريخ المشاركة: 

 المكان: الصف بالجيزه ) عزبة السالم (  .4

 ة تدريس معاونة  (ئهي 6 –أعضاء هيئة تدريس  3–طالب 100 عدد المشاركين من الكلية وتصنيفهم ) .5

وقد تم عمل دراسة الحتياجات السكان وعمل مقترحات تصميمية بأستخدام الحاويات للعديد من  .6

 المشروعات الخدمية 

 منازل من المنازل الفقيره بالقرية  4تم عمل ترميم وتسقيف لعدد      
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 نوع المشاركة: .7

مساهمات تطوعية مباشرة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وأقامة حمالت تبرعات 

  ASCCلتوزيع شنط رمضان في مناطق الصف وحلوان  من خالل مجموعة 

 2018مايو18تاريخ المشاركة: 

 

مساهمات تطوعية مباشرة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في المساعدة في زواج عدد  .8

  ASCCبنت من البنات الفقيره وعمل فرح جماعي لهم   من خالل مجموعة  20

 2018أبريل 20تاريخ المشاركة 
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 نوع المشاركة: .7

تشجيع ودعم قيام أعضاء هيئة التدريس بالقيام باألبحاث العلمية والنشر في مجال خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة. مثل المشاركة مع المركز القومي للبحوث في اعداد دراسة عن تأثيرات الواي فاي ودوره في العديد 

ثار السلبية للواي فاي وتم عمل من االمراض وكيفية أستخدام التصميمات واألشكال الهندسية لتقليل اآل

 الدراسة واعداد ورقة بحثية جاري نشرها في أحد الدوريات العلمية بعنوان 

Bio-Geometrical shapes: A new option for protection against 

neurodegenerative insult of Wi-Fi Radiation  

 

  

Abstract: Music is a univesal language of mankindand widely considered to have powerful healing 

qualities. Moreover, pioneering studies asserted the benifical effect of music on the spatial memory and 

neurogenesis in the hippocampus of humans and rodents as well, from fetus to adults. Accordingly, 

based on the existing relation between music and architecture, and that both sight and sound have a 

healing effect, that could harmonize our life, there is an opportunity for architects to join hands with 

healers to create healthy lifestyle, providing a healing built environment. This research attempts to use 

architectural forms as a healing modality, through an examination done by a digital software, thatwill 

translate and transfer "Mozart’s Healing Note;sonata for two pianos k448, into shapes, which will 

provide guidance for the empirical experiment.Subsequently, this would be followed by an experiment 

to study the effect of these shapes on laboratory mice, to examine the effect of these musical shapes on 

their behavior and brain functions. In spite of that, after translating healing music into shapes to act as 

musical rooms, the effect was not as significant as it was by music. Yet, it gave a positive effect in some 

musical shapes when comparing the behavior of each mouse before and after the experiment. 
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 خامساً: كلية حاسبات ومعلومات

تشكل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية ورسالة كلية الحاسبات حيث أن رؤية 

فى حل المشاكل الحقيقية داخل المجتمع  المشاركة المجتمعية هو أن يكون للكلية دورا تكنولوجيا فعاال

 المصرى.

 أهداف الخطة التنفيذية لخدمة المجتمعما يحققه موضوع التقرير من 

 دعم العالقة بين الكلية والخريجين الهدف األول

فى إطار التواصل مع الخريجين قام الدكتور أيمن نبيل بإنشاء موقع للتواصل االجتماعى لسهولة  .1

عضو  342و بلغ عدد األعضاء به  MIUCSCAlumniالتواصل مع خريجي كلية الحاسبات بعنوان 

 .الكلية من أبناء

 
 

 يتم اإلعالن عن الخدمات المقدمة من الكلية بصفة دورية على الموقع االلكتروني للجامعة. .2

 الزيارات الميدانية .3

  13, عدد الطلبة المشاركين فى الزيارة  2017نوفمبر  21تم عمل زيارة ميدانية لشركة تيرا داتا بتاريخ 

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

حلوال عالمية حول اكتشاف المعارف وكيفية تحويل البيانات إلى أنماط تحقق فوائد في السوق. كما 

توفر برامج تدريبية للطالب إلعدادهم للعمل في مجال عملهم.  حضر من الكلية الطالب الذين 

 بيانات. المشرف على الزيارة د. فاطمة حلمىيدرسون استخراج البيانات دورة تحليل ال
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 ايام قام خاللها 10اليابان  لمدة -تم دعوة البروفيسور / جيرو تناكا من جامعة واسيدا 

  محاضرة عن تطبيقات التفاعل بين االنسان و الكمبيوتر 2اعطاء 

  محاضرات لمادة التفاعل بين اإلنسان واآللة  4اعطاءCS309 

  مشروع تخرج لطلبة الفرقة الرابعة بالكلية من حيث التطبيق  13تقيم

 الفعلي و العملى لكل مشروع
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  مشاريع تخرج خاصة بمجال  4تم دعوة بروفيسور / يوجاس من جامعة نانج يانج سنغافورة وتم عرض

 مشاريع التخرج.التعرف على االنماط و قد اثنى البروفيسور على مستوى 

  الثانية في رحلة ميدانية  إلى المجموعة  ، قام طالب كلية الحاسبات من الفرقة  2018أبريل  24في

هي شركة تأمين رائدة في مجال التأمين على الممتلكات والعامة وتخدم  AIG .(AIG)األمريكية الدولية 

مليون عميل حول العالم. تم التنظيم من قبل الدكتورة فاطمة حلمي وضمت دورتين ركزت  70أكثر من 

على العالقة بين قاعدة البيانات األكاديمية في العالم والحياة الواقعية التي قدمها المهندس. محمد سمير ، 

 .Manager of claimsيد محمد زهران ، بير موظفي المعلومات ، والسك
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السنة الثانية في رحلة ميدانية إلى شركة مجموعة أنظمة  في فرقة  CSC، ذهب طالب  2018مايو  15في 

Turnkey ( الدوليةITS .التي نظمتها الدكتورة فاطمة حلمي )ITS  هي شركة رائدة في تقديم حلول

مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة لتقديم  ITSتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتكاملة. وتستهدف 

حلول تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى العالمي وقد حققت نجاًحا ملحوًظا في تنفيذ حلول أعمال تكنولوجيا 

خل الشركة من قبل رئيس قطاع التنمية ، كلمة ألقاها رئيس المعلومات المتطورة. شملت الرحلة جولة دا

 .القطاع المصرفي في األعمال المصرفية وعرض مباشر لنظم البنوك من قبل المطورين
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 The 2018 7th ANNUALحصلت الطالبة روان عمر ، في الفرقة الرابعة، على المركز األول في "

NYUAD HACKATHON FOR SOCIAL GOOD IN THE ARAB WORLD إلى "

وعقدت في جامعة نيويورك أبو ظبي ،  2018أبريل  26في  NYUAD Hackathonجانب فريقها. بدأت 

فرق وتوجيههم من قبل أساتذة علوم الكمبيوتر  10اإلمارات العربية المتحدة. تم تقسيم المشاركين إلى 

 خصصين في التكنولوجيا.الدوليين المشهورين ومؤسسي الشركات الناشئة الناجحة والمت
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 الهدف الثاني: تفعيل المشاركة المجتمعية خالل تنمية البيئة والحفاظ عليها

 التبرع باالجهزة و المعدات ●

 كيسة كمبيوتر لجمعية رسالة الخيرية. 30تم التبرع بعدد  ●

 
 

من خالل تصميم من أجل الحفاظ على البيئة من خالل التحول إلى مجتمع قليل في انبعاثات الكربون 

مجموعة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات ذات تأثير ضئيل أو منعدم على البيئة عن طريق تحديث األجهزة 

 بصفة دورية و تقليل إستخدام األوراق والطابعات.

 ستخدام تكنولوجيا المعلومات كعنصر مساعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباسا 

  برامج لتسهيل التعامل بين األفراد داخل المؤسسة و تشجيع إستخدام البريد الحراري تم عمل عمل

 اإللكترونى.

  مؤتمر خاص بمجال الحاسبات 2شاركت الكلية بتنظيم عدد 

  .المؤتمر السنوى لهندسة اللغة المنعقد فى جامعة مصر الدولية 

 .المؤتمر السنوى للهندسة و الحاسبات المنعقد فى فندق تريومف 

  ية بين أفضل مبرمجي الدفعات الثالث الثانية, الثالثة,الرابعة الختيار افضل مسابقة داخلتم عمل

. و قد تم 2018فريق عمل للذهاب لمسابقة جامعة نيويورك بأبوظبي المقرر انعقادها فى أبريل 

 ترشيح الطالبة روان عمر وقبول استمارة التقديم من قبل الجهة المنظمة.
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من أجل الحفاظ على البيئة من خالل التحول إلى مجتمع قليل في انبعاثات الكربون من خالل تصميم  ●

مجموعة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات ذات تأثير ضئيل أو منعدم على البيئة عن طريق تحديث 

 األجهزة بصفة دورية و تقليل إستخدام األوراق والطابعات.

ت كعنصر مساعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري ستخدام تكنولوجيا المعلوماا ●

 تم عمل عمل برامج لتسهيل التعامل بين األفراد داخل المؤسسة و تشجيع إستخدام البريد اإللكترونى.

 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين

 واإلعداد لسوق العمل( دورة وورش عمل للخريجين بهدف تنمية المهارات 4تم تنظيم عدد )

External Guest Speakers 
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 27نظمت كلية حاسبات ومعلومات ورشة عمل بعنوان "طلبة حاسبات ومعلومات االن والحقا" يوم  ●

" بمشاركة م. احمد وصفي )خريج جامعة مصر الدولية، رئيس فريق االبتكار OOBبقاعة " 2017سبتمبر 

طالب. تضمنت ورشة العمل مواضيع تهم الطلبة مثل لمحة عن  130كندا( بحضور والدمج في مختبر إنتيوم، 

تخصصات المجال، الربط بين ما يدرسه الطالب في الجامعة وبين الموجود في سوق العمل، وكيفية االستفادة 

م. احمد سنين الجامعة. وقد تحمس الطلبة بدورهم لهذه المواضيع و شاركوا برأيهم واسئلتهم. وقد أثنى  4من 

 على مستوى الطلبة واستيعابهم للتطور المستمر في سوق العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 Data Science: Big picture and medical نظمت كلية حاسبات ومعلومات ورشة عمل بعنوان

application"  بقاعة 2017اكتوبر  9يوم "E3"  بمشاركة د. وليد يوسف )دكتوراه جامعة جورج

عمل كزميل باحث في إدارة الغذاء والدواء األمريكية في  .IEEE المتحدة، عضو أقدم،واشنطن، الواليات 

مجال التعلم اآللي. وهو حاليا أستاذ مساعد في جامعة حلوان، كلية الحاسبات والمعلومات، قسم علوم 

اءة الحاسب اآللي، مصر. ويشمل مجاله في البحوث التعلم اآللي وتحليل البيانات. وقد قدم مؤخرا بر

طالب. تضمنت  21االختراع األمريكية "األنظمة واألساليب في الكشف عن طريق الحاسوب"( وحضور 

ورشة العمل مواضيع تهم الطلبة في الفرقة الرابعة مثل علوم البيانات، التعرف على األنماط المختلفة في 

 .ع ألهميتها في مشاريع التخرجالصور الكبيرة، والتطبيقات الطبية. وقد تحمس الطلبة بدورهم لهذه المواضي
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 Trending Frameworksنظمت كلية حاسبات ومعلومات ورشة عمل بعنوان  ●

بمشاركة م. احمد وصفي )خريج جامعة  "NA6" بقاعة 2017اكتوبر  11"اطارات العمل الرائجة" يوم 

طالب. تضمنت ورشة  15بحضور مصر الدولية، رئيس فريق االبتكار والدمج في مختبر إنتيوم، كندا( 

العمل مواضيع تهم الطلبة مثل اطارات العمل المنتشرة حديثا في سوق العمل، وقد تحمس الطلبة بدورهم 

 . لهذه المواضيع ألهميتها في معرفة كيف تعمل الشركات في سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23" يوم Future Intelligence Programنظمت كلية حاسبات ومعلومات ورشة عمل بعنوان " ●

 35بمشاركة م. وفيق عاطف مندوب بنك اإلمارات دبي الوطني بحضور  "E3" بقاعة 2017اكتوبر 

 طالب. تضمنت ورشة العمل مواضيع تهم الطلبة للقطاع البنكى فى مصر
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  التعلم العميق والتمثيل )نظمت جامعة مصر الدولية بفخر ورشة العمل الدولية األولى حولIWDRL 

. يوفر 2018مارس ،  29(. عقدت ورشة العمل في جامعة مصر الدولية ، القاهرة ، مصر في 2018

IWDRL 2018  منتدى لتبادل الخبرات وتعزيز االتجاهات الحالية في مجال التعلم العميق والتثقيفي

التي تبذلها الجامعة اإلسالمية في الشرق  وتطبيقاتها. وتأتي ورشة العمل في إطار الجهود المتواصلة

األوسط للمساهمة في المجتمع المصري وتوفير استراتيجيات ومنهجيات رؤية مناسبة لبناء مجتمع المعرفة 

 واالبتكار المصري.

 

 

 

 

 

  تم عمل ورشة عمل لمشاريع التخرج الخاصة بالكلية و دعوة شركات عاملة فى صناعة البرمجيات

و أولياء أمور طلبة الكلية و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وقد اثنت  علومات وتكنولوجيا الم

الشركات على مستوى الخريجين التقنى و على مستوى مشاريع التخرج و خطوات البحث العلمي المتبعة 

 .من قبل الطلبة و قامت الشركات بعرض فرص عمل على الخريجين

  القائمين بنشر ابحاث علمية.ة للكلية, وعدد من الطلبة المتميزة فى المواد العلميو قد قام رئيس الجامعة بتكريم 

  و قد حضرة الورشة مدير الجمعية المصرية البابانية ألبحاث ما بعد الدكتوراة د.فوكامى و المبعوث

الدراسة كملة الدبلوماسي للملحقية الثقافية اليابانية ا. كويجى و قام كال منهما بعرض توضيحي لفرص ت

 الدكتوراة منحة من دولة اليابان.لمرحلة الماجستير و
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 استطالع رأي أحد ممثلي الشركات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استطالع رأي أحد أولياء األمور 

 

 
 

 :مشاريع مادة هندسة البرمجيات

، عالية الجودة آخذة بعين االعتبار البرمجيات المجال الذي يهتم بتطوير، وتصميممادة هندسة البرمجيات

تخصيصات المستخدم، ومتطلباته على جميع المستويات. تهتم هندسة البرمجيات بتكوين البرنامج منذ 

 ولى أثناء تحليل المشكلة، ومن ثم التصميم، وكتابة البرنامج حتى القيام بتجريبه، واختباره، مراحله األ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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تهدف الكلية من خالل تدريس هذه المادة الى خدمة البيئة  .وتنصيبه على األجهزة، والقيام بعملية صيانته

 طالب لمت تم تنفيذه.المحيطة ة المجتمع من خالل تنفيذ المشاريع العملية للمقرر ووضع تقييم لل

1. NIS SCHOOL 

مدرسة نفرتارى للغات , تهدف النشاء موقع للتحكم بادارة المدرسة و سهولة التواصل بين التالميذ , 

 المدرسين و المدرسات و اولياء االمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mogat Factory 

"موجات" لتسهيل عملية اإلدارة يهدف النظام إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لمصنع بالستيكي 

" بناء على متطلبات أصحاب html&phpواإلنتاج وتقليل األخطاء البشرية وتطوير نظام باستخدام "

 المصلحة العالية لتحسين إنتاج المصنع دورة.
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1. Clinic System 

يتكون من عدة عيادات طبية و باالضافة الى ذلك لديهم ايضا مكان للتحاليل  طبى,هو موقع عن مركز 

يدير الموقع عدة اشخاص وهم المدير و عامل االستقبال والزائر . و كل منهم لديه حساب على واالشاعة. 

 الموقع لكل منهم له استخدمات معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Education Center 

تعليمي للطالب والمدرسين و المدريين لتسهيل عملهم و شغلهم من خلل االينترنت و لتطوير  نظام

 .التكنولوچيا في التعليم
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1. Spare Parts 

ويعرض هذا النظام قائمة بقطع الغيار المتاحة في المخزون. كما يوفر أيضا حد الوصول إلى موقف 

تسجيل الدخول الخاصة بهم. وعالوة على ذلك، فإن كل موظف والتي سيتم تحديدها من قبل نوع 

النظام سوف يفرق بين مجموعة متنوعة من قطع الغيار لكل سيارة و كل طراز السيارة. وسوف تشمل 

عدد قطع الغيار في األوراق المالية، رمز كل قطع الغيار مكون من)المدونة الدولية، المدونة المتابعة 

المتابعة للشركة المصدرة(. كما سيشمل سعر كل قطعة غيار مع  لشركة دلتا الواردات و المدونة

اضافة نسبة الربح . وعالوة على ذلك، فإن النظام يسمح بإضافة قطع الغيار الجديدة والشركات الجديدة 

 التي شركة "دلتا" يمكن استيراد منها. وسوف تسمح أيضا تعديل وحذف قطع الغيار.
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2. Hospital Management System 

يهدف مشروع نظام إدارة المستشفى لتحويل كل االنظمة الورقة فى المستشفى الى االنظمة الكترونية. 

ينظم النظام كل شئون المرضى و العاملين بداخل المستشفى.من حيث المرضى: يستخدم النظام فى 

ا.من حيث العاملين: يستخدم تسجيل بيانات المريض و حفظ جميع الفحوصات و التحاليل التى قام به

 النظام فى تنظيم العمل فى المستشفى و موعيد العمل و الحضور.
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3. Hotel management system 

يشمل تغطيه حجوزات الغرف و  المشاةالمشروع تتمركز فكرته في انشاء نظام لفندق المار في دار 

المطعم مربوط نظامه بالغرف و غرف لحفالت الزفاف مع االخذ في االعتبار لقاعده بيانات مؤمنه و 

 ذلك نظرا لوجود بيانات عن النزالء يجب تامينها جيدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nile Schools 

 التالميذ،بين  التواصلوسهولة المدرسة  بإدارةموقع للتحكم  إلنشاءتهدف  النيل للغات،مدرسة 

 والمدرسات واولياء االمورالمدرسين 
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 الهدف الرابع: توجيه مشروعات الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

بتشجيع طلبة الفرقة الرابعة بعمل مشاريع ذات تطبيقات حقيقية  2018-2017 الجامعيقامت الكلية للعام 

لخدمة رؤية الكلية لخدمة المجتمع و البيئة و فيما يلى تقرير عن أبرز هذه المشاريع و تم وضع جميع هذه 

 /http://cscgp.miuegypt.edu.egالمشاريع على الموقع الخاص بمشاريع تخرج الكلية

 - ibTIECar2017بالمركز الثاني في مسابقة  (Brainyology) 2017فوز مشروع التخرج  .1

TIECGraduation Projects  جنيه مصري. احتل المشروع المركز الثاني في  8000بمسابقة قدرها

مجال التعلم اآللي. وكان أعضاء المجموعة هم شروق عمرو وعمر خالد وأحمد عبد السالم وأشرف عليه 

الدكتور أشرف عبد الرؤوف ومهندسه. ترجي محيي. يقترح المشروع حاًل تفاعليًا الكتشاف وحساب حجم 

ئيًا. باستخدام نموذج ثالثي األبعاد للدماغ والورم ، سيتفاعل الطبيب مع النموذج الثالثي ورم الدماغ تلقا

األبعاد باستخدام جهاز تحكم لرسم خرائط بديهية سريعة لنموذج عقلي حقيقي والذي سيكون مفيدًا في إنشاء 

 مواد تعليمية للعلم الطبي أو حتى الدراسات الجراحية للمعادن يزرع.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lips Reading 

دوًرا  Lipreadingيهدف المشروع لفهم ما يقوله شخص ما عن طريق مشاهدة تحركات فمه. يلعب 

فإن الهدف  وبالتالي،إنها مهمة صعبة بالنسبة للبشر.  ذلك،حيويًا في التواصل البشري وفهم الكالم. ومع 

 الحقيقي للكلمات المنطوقة.الرئيسي لهذا المشروع هو تطوير نهج التعلم العميق للكشف في الوقت 

 

 

 

  

http://cscgp.miuegypt.edu.eg/
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 ( المركز األول لمشروعLip-reading" في مسابقة )Three Thesis في قمة "AUC  للتكنولوجيا. تم

اختيار الفائزين بناء على لوحة والتصويت العام. ضمت اللجنة أساتذة من الجامعة األمريكية وممثلين من 

 شركات في جميع أنحاء مصر.

  " تم نشر بحث للمشروع بعنوانLipreading using a comparative machine learning 

approach 

  في "The First International Workshop on Deep and Representation Learning 

(IWDRL 2018) 

 https://ieeexplore.ieee.org/document/8358210/  

3. Heart Attack Prediction 

على متابعة  إشارات القلب و البحث المستمر على نمط محدد يساعد في التشخيص المبكر المشروع يعمل 

للذبحة الصدرية التي تؤدي الي النوبة القلبية.وقد تم استشارة العديد من األطباء من مستشفيات عدة لبناء 

  المشروع على أسس علمية دقيقة

استقبل المؤتمر الدولى األول لكلية  -لسويس مؤتمر دولى لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة فناة ا

فى مجال الحاسبات والمعلومات ومن بين األبحاث  الحاسبات والمعلومات،العشرات من األبحاث العلمية 

التطبيقية الهامة التي عرضت في المؤتمر العلمى الدولى للحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس الذى 

وح غراب رئيس جامعة قناة السويس ، بحث يعالج مشكلة النوبة القلبية،وهي اقيم تحت رعاية الدكتور ممد

 .مليون شخص كل عام حول العالم 17مشكلة كبيرة تؤدي إلى فشل القلب والذي يؤدى الي موت أكثر من 

  Movie Trailer Generator 

 استخراج اعالن ترويجي لفيلم من العناوين الفرعية

 Smart trailer: Automatic generation of movie trailerتم نشر بحث للمشروع بعنوان " 

using only subtitles 

 The First International Workshop on Deep and Representation Learning" في 

(IWDRL 2018) 

o         8358211https://ieeexplore.ieee.org/document// 

4. Net-DPI 

يهدف المشروع الى البحث العميق فى المعلومات التى يتم إرسالها عبر الشبكة و ذلك بهدف منع االتصال 

بمواقع غير مرغوب فيها مثل المواقع غير التعليمية و أيضا للسماح بمرور المعلومات المفيدة فقط من 

 األخرى مثل اليوتيوب.المواقع 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8358211/
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5. BREACTOR 

جهاز االى موتيف المتصل بالهاتف المحمول و  استقبال إشارات المخ عن طريق  المشروع يعمل على 

ارسال اشعارات للسائق في حالة حدوث اى تغيير فى نمط تدفق اإلشارات و ذلك بهدف لفت انتباهه اذا ما 

 البرنامج على مبدأ التعليم الذاتي كانت هناك حالة من النعاس أو الخمول و يعمل

6. The Wanderer 

الخ( عن طريق التفاعل … يهدف المشروع إلى زيادة الوعى باالماكن التى تقدم تبرعات خيرية )دم, كتب

 بين االنسان و الهواتف المحمولة و الواقع المدمج.

 The Wanderer: Implementing markerlessتم نشر بحث للمشروع بعنوان "

augmented reality with object position awareness 

 The First International Workshop on Deep and Representation Learning" في  

)2018IWDRL (      

    8358212https://ieeexplore.ieee.org/document// 

7. BLB Cancer Detection 

يهدف المشروع الى المساعدة المرضى والمختصين عن طريق التشخيص الدقيق لمختلف انواع االشعة و 

الثدي(. وقد قام الطلبة بمقابلة بعض االطباء -الرئة-الكشف عن السرطان في مختلف اعضاء الجسم)المخ

 .لمعرفة التفاصيل الطبية الالزمة

 BLB (Brain/Lung cancer detection andتم نشر بحث للمشروع بعنوان " 

segmentation and Breast Dense calculation) 

 The First International Workshop on Deep and Representation Learning" في 

)2018IWDRL (      

    8358213https://ieeexplore.ieee.org/document// 

 تم تجربة المشروع من قبل:

 57357مستشفي  -اخصائى برمجيات  -محمد الجافي 

  57357مستشفي  -مبرمج للبرامج الطبية  -كريم يوسف 

 معهد االورام  -نائب مدير المستشفي  -ريم عماد 

 وافي لالشعةمركز  -مديرة المركز  -حنان جوفال 

 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8358212/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8358213/
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8. Blood Cells Disorder 

الكشف الدقيق عن مرض سرطان الدم بجميع درجاته وأنواعه من صور الدم تحت الميكروسكوب و التمييز 

و اعطاء فرصة لذوي الخبره العاليه  بدقة بين األمراض المتشابهة التي يصعب قليلي الخبره التمييز بينهم، 

 .النظام لتحسين قدرته على التميز و التعلممن االطباء القدرة على توجيه 

 Automated detection of white blood cells cancer diseasesتم نشر بحث للمشروع بعنوان " 

)2018The First International Workshop on Deep and Representation Learning (IWDRL     

     8358214https://ieeexplore.ieee.org/document//  :تم تجربة المشروع من قبل 

_رئيس قسم مختبرات األمراض السريرية ووحدة أمراض الدم Sonya Soliman_57357مستشفى . 1

 مستشفى سرطان األطفال مصر. 57357

 _نائب مدير المستشفى.Reem Emadالقومي لألورام_. معهد 2

 _ مدير مركز بحوث طب األسنان.Ihab Abdelhameed. جامعة مصر الدولية_3

 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8358214/
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9. Signature Forgery Detection 

المزورة منها وهناك الكثير  يعمل المشروع على التفرقة بين مختلف التوقيعات و تصنيف وتحديد 

 سبيل المثال وليس الحصر البنوك.من التطبيقات له و على 

 .Imagine cup 2018، مسابقة  Microsoft Egyptفاز بالمركز الخامس في 

10. Money Tracker 

 يهدف المشروع لرسم خريطة حرارية ألماكن تنقل األموال من خالل الواقع المدمج.

11. Assistive Limbs 

المخ الى اعصاب اليد بهدف هدف المشروع األساسي هو استخراج االشارات المرسله عن طريق 

 .تحريك اليد المساعدة لألشخاص مبتوري األيدي

12. Navision Indoor Positioning 

البرنامج يعمل على تحديد الموقع بداخل أماكن مغلقة مثل المول التجاري وذلك بناءا على قائمه قد 

 سبق للمستخدم تحديد محتوياتها او عن طريق تحديدها في الحال

13. ESCORT 

  ت يقوم المشروع بتحليل مسارات السيارات الختيار افضل االماكن لوضع لوح االعالناتاسكور .1
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 ً  إدارة األعمال والتجارة الدولية : كليةسادسا

يمثل مفهوم المسئولية المجتمعية جزءا ال يتجزأ من المعايير المهمة للحوكمة والمؤشرات األساسية 

للكفاءة في قطاعات األعمال المعاصرة. وتماشيا مع هذا المفهوم تسعي كلية إدارة األعمال والتجارة 

وجعلها جزءا ال يتجزأ من الدولية الى إدماج هذا المفهوم في أنشطتها األكاديمية ومقرراتها على السواء 

المنتج والمستهدفات النهائية الممثلة في خريجيها من الطلبة الى جانب دمجها كجزء من ثقافة العمل 

 ألعضاء هيئة التدريس. 

رغم اهتمام الكلية منذ نشأتها بمفهوم المسئولية المجتمعية وتنمية البيئة إال ان األشهر األخيرة شهدت 

المفهوم من نشاط تلقائي غير منظم الى نشاط مؤسسي منظم يرتبط بالخطة  تحوال تمثل في نقل هذا

االستراتيجية الخمسية للكلية وفيما يلي بيان بما تم إنجازه على صعيد التنظيم والنشاط الخاص بالخدمة 

 المجتمعية بالكلية: 

دمة المجتمع وتنمية تتعهده لجنة مسئولة مكلفة بالخدمة المجتمعية بالتنسيق مع وفي إطار خطة مجلس خ

 البيئة لجامعة مصر الدولية. وفي هذا اإلطار تم النشاط التالي:

 أوال: على الصعيد المؤسسي والتنظيمي 

 2017تم وضع خطة تنفيذية تعمل في إطارها لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بالكلية في خريف  -1

. وصيغت هذه الخطة في إطار أهداف ورؤية الخطة االستراتيجية الخمسية لكلية إدارة 2017إلي ربيع 

 األعمال والتجارة الدولية. وقد أقر مجلس الكلية هذه الخطة وتعهد بتدعيمها. 

بتعيين الدكتورة  2017-10-10في شهر أكتوبر صدر قرار من السيد رئيس مجلس األمناء بتاريخ  -2

أماني صالح األستاذ المساعد بقسم اإلدارة والتسويق في منصب قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع.

لى قرار مجلس الكلية في تم تشكيل لجنة خدمة المجتمع بكلية إدارة األعمال والتجارة الدولية بناء ع  -3

بالتصديق على مذكرة مقدمة من الدكتورة أماني صالح بتشكيل لجنة الخدمة  2018-2-26اجتماعه يوم 

المجتمعية بالكلية برئاسة د. اماني صالح وعضوية كل من د. مينا كامل نائباً واألستاذة باكينام هشام 

 واألستاذة مارينا محب عضوين.

حضره كل  2018ابريل  30ع وتنمية البيئة أول اجتماع لها يوم اإلثنين الموافق عقدت لجنة خدمة المجتم -4

من د. أماني صالح القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا، د. مينا كمال 

ارة مدرس مادة التمويل بالكلية ونائب رئيس اللجنة، أستاذة باكينام هشام المدرس المساعد بقسم إد

 عضو اللجنة. التسويق،األعمال، عضو اللجنة، األستاذة مارينا محب المعيدة بقسم 
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ناقش االجتماع جدول أعمال يتكون من ثالث موضوعات هي نتائج اجتماع لجنة مجلس خدمة المجتمع 

ابريل، وما يترتب عليه من تكليفات على لجنة خدمة  22والبيئة الخاصة بالجامعة والذي عقد يوم اإلثنين 

بمحافظة الفيوم ليوم واحد  المجتمع بالكلية. كما ناقش الزيارة التي تزمع الجامعة ترتيبها الى قرية بيهمو

، بمشاركة كل كليات الجامعة والتي ستشارك فيها كلية إدارة األعمال.. 2018مايو  15يوم الثالثاء 

والمهام التي سيقوم بها موفد الكلية هناك. الى جانب استعراض النشاط الذي قامت وتقوم به كلية إدارة 

في إطار خطة الكلية المقدمة في  2018ع لفصل الربيع األعمال والتجارة الدولية في مجال خدمة المجتم

-2018. وتلقي مقترحات أعضاء اللجنة حول تطوير هذا النشاط وتصورهم لخطة العام القادم الشأن.هذا 

 صورة من محضر االجتماع( )مرفق. 2019

ع وتنمية شاركت اللجنة ممثلة في د. أماني صالح في كل اجتماعات مجلس الجامعة لشئون خدمة المجتم -5

البيئة في إطار تنسيق الكلية مع نشاط الجامعة في هذا المجال. كما شاركت في كافة اجتماعات مجلس 

كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية ومجلس قسم اإلدارة والتسويق مما أسهم في إدماج موضوع خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة في كافة تلك االجتماعات والمناقشات. 

لجامعة  اإللكتروني الرسميار مأسسة النشاط كذلك فقد تم االتفاق مع المسئولين عن الموقع وفي إط -6

مصر الدولية لتخصيص صفحة جانبية ملحقة بصفحة كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية لنشاط خدمة 

لألنشطة المبذولة في المجتمع وتنمية البيئة من أجل نشر هذه الثقافة بين أبناء الكلية والتوثيق اإللكتروني 

 هذا المجال. وجاري تنفيذ الصفحة.

 ثانيا على صعيد نشاط خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 النشاط التوعوي -1

والعاملين واألطراف المجتمعية( بقضية خدمة المجتمع  )الطلبةويتعلق هذا النشاط بتوعية كافة األطراف 

والبيئة وأهميتها ومسئولية الجميع في هذا الشأن.  وقد حققت اللجنة المستهدف من هذا النشاط كامال هذا 

 وفيما يلي بيان بما تم إنجازه: العام.

مسئولية المجتمعية يئة المعاونة بقضية خدمة المجتمع والهفي إطار توعية أعضاء هيئة التدريس وال -أ

نظمت الكلية محاضرة توعية ألقتها األستاذة باكينام هشام المدرس المساعد بقسم اإلدارة حول  وأهميتها،

تناولت المحاضرة مفهوم المسئولية  .2018 -1-9 في CSRاألعمال المسئولية المجتمعية لمؤسسات 

 وياته.المجتمعية وأهميته في قطاع األعمال ومجاالته المختلفة ومست

 -11.45)  2018-3-5اإلثنين  محاضرة يومنظم قسم اإلدارة بالكلية بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع  -ب

ألقاها األستاذ هشام محمد عز الدين أبو ( بعنوان "إدارة خزينة أموال الشركات" OOB(  بقاعة  )1

عن "إدارة خزينة األموال" بمجموعة شركات المنصور للسيارات. تركزت  المدير المسئولدهب 

 المحاضرة حول وظيفة إدارة خزينة األموال في الشركات ومعاييرها التي تهدف الى إدارة األموال 
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وقد أوضحالضيف بشكل فعال ومرن في نفس الوقت بما يحقق األهداف االستراتيجية للشركات. 

ذه المعايير التي تدار بها أموال الشركات معايير تتعلق بالمسئولية االجتماعية المحاضر أنه من جملة ه

مشيرا الى أن مفهوم المسئولية االجتماعية قد أصبح ينعكس في كافة أعمال الشركات  CSRللشركات 

في . وواالستثماراتالمعاصرة حتى ما يتعلق منها بالمسائل الفنية البحتة مثل إدارة األموال والعمليات 

هذا الخصوص أشار الضيف الى أن سياسات مكافحة جرائم اإلرهاب والرشوة تعد أحد المعايير المهمة 

واألساسية التي تحرك في الوقت الراهن عملية إدارة أموال الشركات خاصة في ظل العقوبات الدولية 

ار حوار ثري بعد الجسيمة التي يمكن أن تتعرض لها الشركات التي ال تلتزم بهذه المعايير.. وقد د

العرض بين الضيف والحضور تركز حول تطبيق مبدأ المسئولية االجتماعية في إدارة أموال الشركة 

 Businessخاصة أن معظم الطلبة الحاضرين كانوا من دارسي مادة "أخالقيات إدارة األعمال" 

Ethics  لمجتمعية كمعيار في بممارسة المسئولية ا الواقعية تتعلقوضرب الضيف العديد من األمثلة

 إدارة اموال واستثمارات الشركات وعملياتها.

في إطار نشاط كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية لتوعية طلبتها بنشاط الخدمة المجتمعية وتعميق  -ج

تمهيدا لخروجهم الى مجاالت قطاع األعمال  CSRوتكريس مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات 

 2018-5-14يوم  بالكلية ندوةمع لجنة خدمة المجتمع  والتسويق بالتعاونالمختلفة نظم قسم اإلدارة 

 بعنوان  OOBبقاعة 

". قدم العرض األستاذ شريف . أمثلة من شركة أورنج مصرللشركات." عن المسئولية المجتمعية 

. وألقى السيد شريف في لالتصاالتعيسى رئيس قسم االستدامة البيئية في مجموعة شركة أورانج مصر 

البداية الضوء على مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات الذي يشير الى توسيع مجال التزام شركات 

أشار كذلكالى . كما للمجتمع.جتماعية والبيئية والمصالح اال االعتبار باألبعاداألعمال بحيث تأخذ في 

والوثائق الدولية التي حددت مالمح المفهوم.. ثم تطرق الضيف الى مجال التطبيق مشيرا الى  المصادر

األنشطة التي تقوم بها شركة أورنج مصر كواحدة من كبرى شركات االتصاالت في مجاالت خدمة 

دة األعمال، أو تمكين النساء أو على صعيد الشراكة مع المجتمع سواء على صعيد دعم مشروعات ريا

الجمعيات األهلية لمكافحة األمراض المزمنة أو في مجاالت حماية البيئة والتوعية بمخاطر التيارات 

اإلشعاعية المتعاظم في ظل ثورة االتصاالت اإللكترونية. وقد ثارت نقاشات ثرية عقب العرض الذي 

المخصصة لخدمة المجتمع والبيئة في رأسمال الشركات العاملة في  قدمه الضيف حول ضعف النسب

 مصر، وكذلك مسألة وجود جهات مستقلة لرصد ومتابعة وتقييم نشاط الشركات في هذا المجال.
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 النشاط األكاديمي  -2

النهائية طبقا للخطة االستراتيجية للكلية فإن أحد المجاالت المهمة لخدمة المجتمع هي توجيه المشروعات 

للطلبة والبرامج الدراسية والتدريبية التي تقدمها الكلية باتجاه االهتمام بقضية خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 على النحو التالي: 2018وربيع  2017وقد تحقق ذلك في فصلي خريف 

بعض بتوجيه  marketing servicesفي مادة تسويق الخدمات  فاروق المحاضرةقامت األستاذة ميادة  -أ

مشروعات الطلبة لدراسة وتقييم مدى كفاءة الخدمات التي تقدمها جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع 

والفنية التي تدير إحدى عشرة مكتبة في القاهرة والفيوم يتم فيها تنظيم العديد من األنشطة الثقافية 

الطلبة استبيانا للمستفيدين من والتدريب. ومرفق ثالثة أبحاث وجهت لهذا الموضوع أجرى فيها  والندوات

وانتهوا الى العديد من التوصيات المهمة جاري تلخيصها وارسالها الى الجمعية كنوع من تلك الخدمات 

 خدماتها. الدولية لتحسيناإلسهام من قبل طلبة جامعة مصر 

إنجاز  على قسم خاص بقياس   BUS Ethicsاشتملت المشروعات الختامية لمادة أخالقيات األعمال   -ب

وبناء عليه فقد عنيت كافة األبحاث  CSRال مجتمعالشركات التي تم التطبيق عليها في مجال خدمة 

بمعيار خدمة المجتمع في الشركات التي طبقت عليها البحث ورصدت جوانب النجاح واإلخفاق في هذا 

 المجال.

جال خدمة المجتمع فقد انعكس ذلك في وتماشيا مع اهتمام كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية المتزايد بم -ج

برامج التدريب المتخصصة والموازية التي ينظمها قسم إدارة األعمال للطلبة والتي يحصل الطلبة 

االمتياز المهنية الدولية"  )شهادة IEPCبمقتضاها على شهادات معترف بها مثل برنامج 

CertificateInternational Excellence Professionalطرحها للطلبة في الفترة القادمة  ا لمقرر

بالتعاون مع مدرسة اإلدارة في باريس. حيث يتضمن البرنامج ضمن موضوعاته بشكل مباشر الخدمة 

كما يتناول في كورسات أخرى  العمل.المجتمعية، الى جانب قضية حقوق العاملين ومسئولية صاحب 

ة العالقات بين العاملين وتحريك الدوافع قضية خدمة المجتمع الداخلي للشركة من خالل تطوير وأنسن

 .human Resourcesاإليجابية والمهارات وتمكيت العاملين وذلك تحت كورس الموارد البشرية 

 النشاط الخدمي -3

من الخطة االستراتيجية للكلية فقد تحدد هذا النشاط في موضوعين هذا  المستسقاةطبقا للخطة التنفيذية 

 بيان بما تم فيهما:

المشاركة في قافلة الجامعة الموجهة الى قرية بيهمو في الفيوم بالتعاون مع جمعية الطريق الى التنمية  -أ

 فودافون.وشركة 
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  حسب اتفاقها مع مجلس خدمة المجتمع  –أعد ت لجنة خدمة المجتمع بالكلية بالتعاون مع قسم التسويق

الى المنتجين الصغار إللقائها في منتجي محاضرة حول تسويق المشروعات الصغيرة موجهة  -بالجامعة

 التنمية.جمعية الطريق الى 

  شاركت كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية في القافلة التي أرسلتها جامعة مصر الدولية الى الفيوم يوم

سم والتي تم ارسالها الى قرية الالهون بدال من قرية بيهمو.. وقد شارك با2018 -5-15الثالثاء الموافق 

الكلية األستاذ مازن خطاب المعيد في قسم إدارة األعمال. ونظراً لتغير موقع الزيارة وطبيعة الجمهور 

المستهدف فلم يتسن لألستاذ مازن أداء مهمته في إلقاء محاضرة التوعية المعدة حول " تسويق 

 ية بيهمو. المشروعات الصغيرة" والتي كان مقررا توجيهها الى منتجين للحرف الصغيرة في قر

 .(2018-5-16 مجلس للخدمةالمجتمعيةبالجامعة بتاريخالتقرير المعد حول الزيارة والمقدم الى  )أنظر

 سنويا. يعقدتوعية طالب المدارس بطبيعة نشاط البورصة المصرية من خالل نموذج محاكاة البورصة الذي  -ب

  الخدمة المجتمعية مع المسئولين عنه . ورغم اتفاق لجنة 2018انعقد نموذج محاكاة البورصة في مايو

على االهتمام بالجزء الخاص بتوعية طالب المدارس بنشاط البورصة فقد فوجئت اللجنة بإلغاء هذا 

النشاط للعام الحالي. وبسؤال المسئول عن فعاليات نشاط محاكاة البورصة أفاد بأن هذا اإللغاء تم بقرار 

 من اإلدارة.

 جتمعية في أنشطة الكلية مشاركة األطراف الم -ثالثا

يعد دعم مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية هي أحد مستهدفات الخطة االستراتيجية الخمسية 

 للكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وعلى هذا الصعيد تم اآلتي:

مواصلة ما دأبت عليه كلية إدارة العمال والتجارة الدولية من استعانة بممثلي األطراف المجتمعية في  -1

 تنفيذ أنشطتها ومن ذلك: 

وقد تم  للطلبة.االستعانة بمسئولين من الشركات والمؤسسات الدولية في المحاضرات التثقيفية والتوعوية  -أ

الشركات في قسم اإلدارة هما األستاذ شريف عيسى رئيس هذا العام استضافة اثنين من المسئولين بتلك 

المدير ، واألستاذ هشام أبو الدهب لالتصاالتقسم االستدامة البيئية في مجموعة شركة أورانج مصر 

عن "إدارة خزينة األموال" بمجموعة شركات المنصور للسيارات. كما استضاف قسم االقتصاد  المسئول

نمية المستدامة لمصر تفبراير السيد عشيش خانة رئيس برنامج ال 19ثنين الموافق استضاف قسم االقتصاد يوم اإل

 واليمن وجيبوتي. إللقاء محاضرة حول مفهوم التنمية المستدامة وأهميته للدول النامية.

ا االستعانة بأساتذة زائرين في بعض المقررات الدراسية مثل األستاذ الدكتور محمد رضوان في هذا اإلطار أيضاً تمت  -ب

 .2018ابريل  20-19في شركة بالتينيوم إللقاء محاضرتين في مادة "مبادئ التسويق" يومي  اإلداريالمدير 

تقييم أسئلة خارجيين من مؤسسات أكاديمية لمتابعة وتقييم عمليات التصحيح و االستعانة بممتحنين -ج

 التخرج.واختبار الطالب في مشروعات  االمتحانات،
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 خاتمة:

بالنظر الى حداثة عهد الكلية بتنظيم ومأسسة نشاطها القديم في مجال خدمة المجتمع فإن ما تم من 

 التأسيسي واألكاديمي والتوعوي. ( يعد إنجازا خاصة على الصعيد2018 -2017خطوات هذا العام )

الخدمة المجتمعية بالجامعة على  ومع مجلسوستعمل اللجنة بالتعاون مع إدارة الكلية وأقسامها المختلفة 

دفع وتعزيز أنشطتها في المجاالت التي تحتاج الى دعم مثل نشاطها الخدمي ومشاركة األطراف 

 المجتمعية في عضوية مجالس الكلية واألقسام ولجنة خدمة المجتمع.
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 النوادي الطالبيةسابعاً: 

 DIMASالنادي الطالبي:  .1

Drug Information and Medical Awareness Services 

 :الفصل الدراسي األول

85عدد الطالب المشاركون :  

 الدكتور المسؤول: د/منى شعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة  

 2017/ 1,2,3,4/10تم فتح باب التقديم للفرق التنظيمية  و ورشات العمل االكاديمية في ايام 
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 بحضور الدكتورة سو الين   11/10/2017حفل افتتاح السنوي يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تنظيم محاضرة من شركة ميرك سورونو عن المهارات القيادية في مجال العمل الصيدلي بحضور 

 الدكتور مينا مجدي مدير التنمية البشرية بالشركة 
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 تم تنظيم حملة لركوب العجل بالتجمع الخامس في اطار جمع تبرعات لمستشفى اهل مصر للحروق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و 11/12/2017تم تنظيم حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة يومي 

 كيس دم على مدار اليومين  528و تم جمع  13/12/2017
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تم تنظيم حملة توعية بحديقة االزهر عن تصلب الشرايين , كيفية الحفاظ علي الحمل و االستخدام الخاطئ 

 .للمضادات الحيوية .
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 :الفصل الدراسي الثاني

 

 14/2/2018تم تنظيم محاضرة  لدكتور صابر هالل مدير التسويق بشركة ديولكس الب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم تنظيم تدريب معتمد من نقابة صيادلة الجيزة بمستشفي امبابة  
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 محاضرة منظمة من الهالل االحمر عن االسعافات االولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاضرة مع د/ ندا حازم عن كيفية كتابة البحث العلمي تحضيرا للمؤتمر العلمي السنوي

 

 

 

 

 

 

 

 19/1/2018رحلة لوادي الريان لمدة يوم بتاريخ 
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 :مسابقة لكل ورشة عمل  -

  توعية طبية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  علم الدواء : 
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  تسويق صيدلي : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بعض من الرعاه الرسميين :

  الباز افندي 
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  ابو عمار السوري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaigners :النادي الطالبي -2

 االسرة: 150Campaigners؛ عدد الطالب المشاركون :

 فرغلي محمد الدكتور المسؤول: د/محاسن

 الفصل الدراسي االول:

 Event تفارحي. 

  Members Booth Recruitment 

 توزيع حالوة المولد على طالب والموظفين بالجامعة. 

 Trainees Recruitment 

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

  كريسماسEvent. 

 .افتتاح السنة الجديدة 
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 الفصل الدراسي الثاني:  

 إعطاء محاضرات للطلبة لشرح منهج التسويق األخالقي 

 

 :ElWarsha :النادي الطالبي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100عدد اعضاء الورشة: 

 250عدد الطالب المشاركون للتعلم في الورش: 

 الدكتور المسئول: د/هبة صفى الدين

 الفصل الدراسي االول:

 توزيع خريطه الجامعة على الطالب الجدد بتنظيم من الورشة.  -

 أقامه مكان مخصص لتعين األعضاء الجدد.  -

 أقامه مكان مخصص لتعين المشاركين الجدد للتعلم في الورش.  -

 مراسم االفتتاح النشاط الطالبي.  -

   أحضار ساحر دولي وحفل غنائي للطالب المشاركون.  -

   تم توزيع رسائل تحفيزية وحلويات بالتزامن مع عقد مراسم االفتتاح.   -

 .ورشه جديده لتعليم الطالب الورش الفنية المختلفة 11بدء    -
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 وهم 11 عدد الورش

رسم فوتوغرافي، تصميم ازياء، زخرفه ,جرافيك ديزاين , رسم كرتوني ,كروشيه، خط عربي، تصوير  -

 ,رسم البورتريهات ,فن مبدع و اخيرا التعبير عن النفس من خالل الفن.

 توقيع اتفاقيه مع الهالل األحمر. -

 قامت الورشة بعمل متحف رسومات مضيئة في حدث كبير في مول كايرو فيستيفال. -

من قبيل ورشتنا "الفن المبدع" عن طريق استغالل   R مختلف في جنينه التم االحتفال كريسمس بشكل  -

 الخردوات لصنع قطع فنيه.

كما تم االحتفال في يوم اخر بحي الكربة بالكريسماس بتوزيع الهدايا على المارة في الطرق ومشاركه الناس  -

 فرحه االحتفال.

لجامعة والهدف منها أن نبث روح الفن وأن تقام هذه الورش اسبوعيا في يومي االثنين واألربعاء في ا

 نستكشف المواهب لدى الطالب في جامعة مصر الدولية.

 تم عمل محاضرتان في مختلف األنشطة قبل االمتحانات واجازه منتصف العام. -

 كما قامت الورشة بتنظيم رحله الي النوبة في اجازه منتصف العام. -

يمكن تصويرها بالهاتف المحمول عن طريق الموقع قامت اسره الورشة بعمل مسابقة ألحسن صوره  -

 االلكتروني فيس بوك وتم اعالن الفائز ومنحه  جائزه قيمه.

 اقامه حمله عبر مواقع التواصل االجتماعي للقضاء علي سرطان الثدي. -

 :الفصل الدراسي الثاني

 محضرات لكل ورشه من حين رجوع الطالب للجامعة. 4حتى االن انتهينا من  -

علي االتحاد سويا للعمل علي مشروع جديد يبث روح   MMCكما بدأت اسره الورشة االتفاق مع اسره  -

 االتحاد بين اسر الجامعة و اسعاد الطلبة.

  .MMCتنفيذ كارنفالو احتفالت مختلفه علي مداراسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني قبل عطلة الربيع مع اسره  -

 بتلوين مكان بالكامل في ارجاء القاهره.العمل علي مشروع للورشه و هو  -

 العمل علي مشاريع صغيره في الورش تحضيرا لمعرض منتجات الورش. -

 معرض لعرض ناتج ما تعلمه الطالب من ورش الفن المختلفه التي نوفرها. -

 اقامه رحله خارج القاهره في عطله الربيع. -

 .(Art Galleryمختلفه )اقامه معرض كبير خارج الحرم الجامعه لعرض قطع فنيه  -

 تحضير احتفاليات مختلفه للجامعه. -

 توزيع حلويات علي الطلبه قبل بدئ االمتحانات. -

 2017/2018البدئ في تحضير حفل ختام الورشه لعام  -
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 مكان تقديم االعضاء الجدد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان التقديم لاللتحاق بالورش:
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 الورش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االفتتاح مع الساحر العالمي و الفرقه الموسيقيه: مراسم
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 االحتفال بالكريسمس في الكربة:
 

 

 

 

 

 

 .حمله للقضاء علي سرطان الثدي
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 مشروعها في كايرو فستيفال:الورشة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسابقه التصوير عبر الهاتف المحمول علي مؤاقع التواصل االجتماعي:
 

 

  

 

 

 

 

 

 صور لمدرسي الورش:
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 صور للطالب المشاطرين في الورش:
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMS :النادي الطالبي -4

  90عدد الطالب المشاركون: 

 الدكتور المسؤول: د/ وائل مصطفى

 الفصل الدراسي االول:

 .شرح مختصر للنظم المختلفة في تداول العمالت وتبادلها 

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

 شركات متداولة لألسهم لتنشيط البورصة. 10ونظام محاكاة للبورصة مع وجود 

 الفصل الدراسي الثاني:  

 توظيف طلبة الجدد. 

 محاكاة للبورصة للطلبة االجانب. 

 عضو من أسرة  90بحضور  ىمحاكاة للبورصة لطالب مدارس نفرتارSMS. 
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MUN :5- النادي الطالبي 

105عدد الطلبة المشاركين:   

 الدكتور المسؤول: د. محمد سرايا.

 الفصل الدراسي االول:

  مكتب التسجيل لتعيين األعضاء 

  مكتب تسجيل المندوبين 

 جلسة معلومات حول المحاكاة 

 حفل االفتتاح للسنةالعاشرة من المحاكاة 

 الفصل الدراسي الثاني:  

 )سبع جلسات محاكاة لخمسة مجالس مختلفة)مجلس حقوق االنسان 

 .زيارة المعهد القومي لألورام في يوم السرطان العالمي 

 

 MMC: النادي الطالبي -6

 100عدد الطالب المشاركين:  

 الدكتور المسؤول: د. نفين أبو العافي.

 الفصل الدراسي األول:

  الجدد في النشاط الطالبيالتحاق الطلبة 

 تغطية مؤتمر حماية المستهلك 

  تغطيةwelcome party 

 Play station event 

 Christmas Event 

 Event 57357 

 الفصل الدراسي الثاني:  

 MIU Got Talent 
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 DSSA: النادي الطالبي -7

 60عدد المشاركين: 

 سميرد/نهاد أ.الدكتور المسؤول:

 الفصل الدراسي الثاني:  

 توظيف طلبة الجدد. 

 اجتماع بمنظمة دسا بمصر. 

 

 Utopia: النادي الطالبي -8

 100عدد المشاركين: 

 المسؤول: مكتب العالقات العامة.

  الفصل الدراسي االول:

 تنظيم معرض الوظائف. -

 .Orientation Dayتنظيم  -

 تنظيم حفل دخول الطلبة الجدد. -

 

 Moveالنادي الطالبي:  -9

 :150عدد الطالب المشاركون : 

 الدكتور المسؤول: د/وفاء الطيب

 الفصل الدراسي االول:

 Recruitment event 

 Dahabitaحمله مساعده للطلبة الجدد لمعرفه الجامعة : 

  مشروع مستمر لتطوير دار أيتام حيث نعمل على تطوير دار أيتام ثقافيا وأخالقيا ودراسيا عن طريق

 تعليمي وترفيهي "دار الهدي بمدينه نصر"أنشطة مختلفة هدفها 

  حدث ثقافي في الشارع هدفه توعية الناس وإرشادهم لمختلف الموضوعات التي تواجه مجتمعنا

 المصري في الوقت الحالي.

  حدث كبير يشارك فيه كل أعضاء األسرة عبارة عن يوم كامل ترفيهي وتطويري أليتام وطلبة مدارس

 ح المعنوية لمختلف الفئات في المجتمع المصري والمساهمة في تطويرهم.حيث أن الهدف منه دعم الرو

 .معرض مالبس في منطقه شعبيه " جزيرة الدهب" للمساهمة في توفير الملبس لغير القادرين 
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 المؤهالت  لقادرين على البحث عن وظائف بسببحركه التوظيف التي تساهم في توصيل الوظائف لغير ا

 المتعلمين.المتوسطة وغير 

  تقديم مشروع على المدي البعيد لأليتام لمساعدتهم في الدراسة بتخصيص المشاركين فيMOVE 

 علي شرح المواد الدراسية لهم.

  دوره كرة قدم وسله ألعضاءMOVE. 

  افتتاح الCLUB. 

 الفصل الدراسي الثاني:  

  دهانات المدرسةالذهاب الى مدرسة احمد عرابي بمشاركة بعض الطلبة بالنادي في. 

  حدث توعوي لطلبة جامعة مصر الدولية مضمونه الصحة النفسية واإلدمان بحضور المتعافين ودكتور

 عالج نفس وإدمان.

  حدث جاري إلى نهاية الفصل الدراسي عبارة عن مشروع تطوير مدارس: في مدرسة عرابي بالعبور

يا وثقافيا وترفيهيا عن طريق أنشطة حيث الطلبة يساهمون في تعليم طلبة المدارس ودعمهم دراس

 تعليمية وترفيهية لطالب المدارس بجانب الدعم الدراسي.

 .االشتراك مع "إنجاز مصر" في توعيه الطلبة في المدارس عن طريقه محاضرات تطوعيه 

  االشتراك مع بيت الحياة في تقديم محاضرات تنميه ثقافيه ألعضاءMOVE ،فلسفه، عالقات عامه " 

 .شريه"تنميه ب

 FUNDAY  في دور أيتام مختلف لألطفال. 

 دوري كرة قدم بين أكثر من دار أيتام 

 

 SEED: النادي الطالبي -10

 37عدد المشاركين: 

 الدكتور المسؤول: د. نعمة 

 الفصل الدراسي االول:

 .كيفية التعامل مع أطفال ذوي قدرات خاصة 

  طريق مسرحيات ورسومات لدمجهم في المجتمع(.سوبر ابتسامة )التعامل مع ذوي القدرات الخاصة عن 

  واالفتتاح.العودة لذكريات الطفولة من ثم فتح باب المشاركة للطالب 

 الفصل الدراسي الثاني:  

  اليتيم.يوم 

  لأليتام.يوم ترفيهي 
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 Aiesec: النادي الطالبي -11

 75عدد الطلبة المشاركين: 

 الدكتور المسؤول: د. نشأت حسين.

 الدراسي االول:الفصل 

 توظيف طلبة جدد.

   Tuners: النادي الطالبي -12

 85عدد المشاركين: 

 الدكتور المسؤول: د. راقية 

 :الفصل الدراسي االول

 .حفل موسيقي جامعة مصر الدولية 

 . Recruitment event 

 

 CDC : النادي الطالبي -13

 80عدد المشاركين: 

 فرغلىأ.د/ محاسن محمد الدكتور المسؤول:  

 الفصل الدراسي الثاني:

  إقامةInfo Desk .للطلبة الجدد 

 .حملة توعية صحية بمقر معهد األورام 

 

 

 

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أ.د. محاسن محمد فرغلي

 

 


