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 جامعة مصر الدولية رؤية

توفير بيئة اجتماعية /أكاديمية قادرة  تهدف جامعة مصر الدولية الي أن تصبح مؤسسة تعليمية نموذجية من خالل

على اعداد خريجين بالمواصفات العالمية يسعون للتعلم المستمر، وممارسين مهنيين ورواداً يتسمون بروح المبادرة 

 لتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع والمهنية لدعم مسيرة التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.

 

 جامعة مصر الدولية رسالة

تلتزم جامعة مصر الدولية بتطوير واستدامة برامجها األكاديمية وأنشطتها البحثية عبر تكامل التعليم والبحث العلمي 

وخدمة المجتمع، وإعداد دارسيها لتولى أدوار قيادية في مختلف المهن والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة 

رية في إطار من االستقاللية والتنافسية لالرتقاء بسمعتها للمجتمع المصري والنهوض بمواردها المادية والبش

 المحلية والدولية.

وعلى الصعيد الدولي تلتزم الجامعة بفتح آفاق التعاون مع مختلف الجامعات المتميزة في جميع أنحاء العالم لتنويع 

 برامجها وتأهيل خريجيها للمنافسة الدولية طبقا الحتياجات أسواق العمل.
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 بجامعة مصر الدوليةن دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة نبذة ع

 

 والمساهمة في حل المشكالتلبية احتياجات المجتمع مصر الدولية بتيقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة 

واإلرتقاء بالخدمات المجتمعية إلى بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة  والعمل االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 -خالل: وذلك من تحقيق الريادة في التنمية المستدامة وأعلى المستويات 

  الهيئة القومية لالعتماد والجودةتقديم الرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير. 

  جامعة وكذلك في النطاق المحيط بالاألكثر احتياجا في  المجتمعية ميدانية للمناطقوزيارات  قوافلتنظيم

 .األماكن النائية

 عقد اتفاقيات مشاركة بين الجامعة والمؤسسات والجهات الدولية واإلقليمية والمحلية المختلفة. 

  .تقديم خدمات مجتمعية مختلفة داخل وخارج الجامعة 

 محفزة.توفير بيئة عمل متميزة و 

 نشر الوعي الصحي داخل الجامعة وخارجها. 

   لفئات المجتمع المختلفة الوطني والبيئينشر ثقافة االنتماء.  

 ة مهنية ذات معايير وجودة متميزة.تقديم برامج تدريبية وإستشاري 

  ذو كفاءة عالية وهيئة معاونة هيئة تدريستأهيل أعضاء. 

 تهيئة الطالب وتحفيزهم للمشاركة في تقديم خدمات مجتمعية متنوعة.  

  لكجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.اإرساء فكر التعاون وروح الفريق بين أطراف 
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أنشطة خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة بالجامعة
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 أوالً: إتفاقيات التعاون

 :إتفاقية جامعة بني سويف -1

بين جامعة بني سويف  15/4/2019يوم اإلثنين الموافق تم عمل اتفـــــاق تعــــــاون علمي وثقافي وأكاديمي 

 .مصر الدولية ةوجامع

 -اآلتي:  ىلعوتم االتفاق 

 في المجاالت المشتركة واالستفادة بالخبرات العلمية في الجامعتين ودورات تدريبية عمل تنظيم ندوات وورش -1

مصر  جامعةمل أبحاث على مستوي يسمح بدخول تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لع

 في التصنيفات الدولية.  الدولية

تنظيم مؤتمرات محلية ودولية ولقاءات علمية مشتركة تساعد على نشر األبحاث في مجالت دولية تساهم في  -2

 الوصول إلى تصنيف دولي متميز.

 تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة. -3

سواء بنظام اإلعارة أو االستعانة بأعضاء هيئه التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين بجامعه بني سويف  -4

االنتداب لفصل دراسي أو أكثر في مختلف التخصصات التي تحقق أهداف الجامعة في تأدية رسالتها ولتيسير 

 .العملية التعليمية في كليات الجامعة

 ة والبحثية المتوفرة لدى الطرفين.االستفادة من التقنيات والتجهيزات العلمي -5

رك )القنوات العلمية( بين األقسام المناظرة في كلتا الجامعتين )مشاركة أعضاء تنفيذ نظام اإلشراف العلمي المشت -6

 ومناقشين.هيئة التدريس باإلشراف على الرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه( وكممتحنين 
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 المجتمعية األنشطةثانيا: 

 تقرير اليوم الرياضي لذوي القدرات الخاصة  -1

 Leadبتنظيم يوم رياضي بمشاركة النادي الطالبي  2018أكتوبر  22قامت جامعة مصر الدولية يوم االثنين الموافق 

 ( من مصابي القوات المسلحة.2( من األبطال الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة باإلضافة إلى عدد )40لعدد )

هؤالء األبطال وشارك أ. سيد أنور بصوته الجميل في تم االحتفال بإقامة مباراة في كرة القدم بين فريقين من  

 إحياء االحتفال.

 تم تكريم وتقديم درع الجامعة لبطلي مصابي عمليات القوات المسلحة في سيناء وهما:

 )عريف مقاتل / محمد خالد جمال )بتر ساقين 

   )عريف مقاتل / بهاء فهيم فاروق )بتر الساق واليد اليمنى 

زوج عكازات للمشاركين باإلضافة إلى شهادة تقدريه لكل منهم كما تم توزيع  40توزيع عدد وفي نهاية الحفل تم 

 وجبة خفيفة لجميع الحاضرين.

ولقد حضر هذا االحتفال طالب الجامعة باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وأعضاء من مجلس خدمة المجتمع 

 مشاركة في هذا اليوم.وتنمية البيئة بالجامعة وقد أبدى الحاضرين ساعدتهم بال
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 احتفال الجامعة بمركز المكفوفين بالزيتون -2

بتنظيم حفل للطلبة المكفوفين التابعين  2018أكتوبر  24قامت جامعة مصر الدولية يوم األربعاء الموافق 

تشجيعهم  للمركز النمّوذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالزيتون لعرض مواهبهم الموسيقية والغنائية وذلك بهدف

ودعمهم معنوياً. وقد تم إحياء الحفل بعرض مواهبهم المتميزة من الغناء الفردي والجماعي واإلنشاد الديني. 

 وكذلك العزف على اآلالت الموسيقية.

 وقد أدى الطلبة أداءاً متميزا في قراءة القرآن والتواشيح والغناء.

العاملين بها وقد أشاد الحاضرين إعجابهم وسعادتهم ولقد حضر الحفل طالب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس و

 بالمواهب المتميزة من الطالب.  
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 بالزيتون -قافلة الجامعة للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين  -3

قام مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بتنظيم قافلة للمركز النمّوذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالزيتون 

. ساهمت جميع كليات الجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متكاملة للفئة 2019فبراير  26يوم الثالثاء الموافق 

( نزيل باإلضافة إلى القائمين على 70على عدد )وكشف المستهدفة. قامت كلية طب الفم واألسنان بعمل توعية 

العمل بالمركز وقاموا بتوزيع فرشة ومعجون أسنان لكل نزيل باإلضافة إلى إعطاء كارت باالحتياجات العالجية 

بعمل توعية لتعليم المبادئ لكل نزيل. وتم معاينة الغرف الممكن تجهيزها كعيادة لألسنان. وقامت كلية الصيدلة 

اسية لإلسعافات االولية وكيفية المساعدة والدعم عند حدوث االزمات. وتضمنت التوعية حاالت االختناق االس

وتوقف القلب والنزيف وبعض المخاطر األخرى التي تتطلب سرعة التدخل المباشر. كذلك تم دراسة امكانية تقديم 

ن طريق كلية الحاسبات والمعلومات برنامج على الكمبيوتر وإنشاء موقع على االنترنت لمساعدة المركز ع

لمساعدة المركز في إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الحاالت. وساهمت كلية األلسن واإلعالم بشراء مكنسة كهربائية 

إسطوانة مدمجة لسماع أفالم مدبلجة من إنتاج طالب قسم األلسن باإلضافة  12للمركز باإلضافة إلى إهداء عدد 

بالخط البارز، وقد قامت طالبات قسم اإلعالم بتشجيع الطالب المكفوفين ومشاركتهم  إلى توزيع مواد تعليمية

بالغناء على مسرح المركز باإلضافة إلى توزيع حلوى وعصائر. أما بالنسبة لكلية الهندسة فقد تمت معاينة المركز 

 من الناحية الهندسية لدراسة ما يمكن تقديمه.

ستبيانات رضا للفئة المشاركة باإلضافة إلى استبيانات احتياجات إلداريين وتم تقيم الزيارة عن طريق توزيع ا

المركز وأظهرت النتائج احتياجهم إلى عيادة أسنان، حمالت توعية للفم واألسنان باإلضافة إلى فرش ومعاجين 

جداً  جيد %63ممتاز و %29.6أسنان. أما بالنسبة إلى استبيانات رضا المشاركين كانت على النحو اآلتي 

 .مقبول %3.7جيد و %3.7و
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 االحتفال بدعم اإلسعاف تحت شعار " الدقيقة بتفرق " -4

في إطار االحتفال بدعم هيئة اإلسعاف المصرية تحت شعار " الدقيقة بتفرق " قام مجلس خدمة المجتمع وتنمية 

المختلفة بالجامعة بإقامة احتفال ( وطالب من الكليات LEADالبيئة بالجامعة وبمشاركه النادي الطالبي لييد )

وتضمن االحتفال عمل محاكاه في مجال اإلسعافات األولية  2019مارس  6بالجامعة وذلك يوم األربعاء الموافق 

، حالة اشتباه كسر في العمود الفقري 123لبعض الحوادث والمواقف الطارئة من أهمها محاكاة بشريه لرقم 

سور، أزمه قلبيه، نزيف من الساعد واشتباه وجود صدمه، كسر في القدم، لمصاب واعي إغماء مع عدم وجود ك

كسر في الذراع، توقف في القلب. )جهاز صدمات قلبيه/ إنعاش قلبي رئوي( وأخيراً إخراج مصاب من السيارة 

 وذلك إلبراز الدور الهام الذي تقوم به هيئة اإلسعاف في خدمة المجتمع.
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 إحتفاالً بعيد األمدعوة األسر المنتجة  -5

وذلك في إطار تعزيز  2019مارس  11تم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية لألسر المنتجة وذلك يوم اإلثنين 

مجهودات الجامعة لتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة بغرض االحتفال بعيد 

بمصر القديمة وجمعية الهالل األحمر بالنهضة لدعوة األسر المنتجة األم. تم التعاون مع مديرية الشئون االجتماعية 

لعرض مجموعات وأشكال مختلفة من منتجات هذه األسر من المصنوعات الفخارية والمنسوجات المطرزة. شارك 

ر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطالب الجامعة بتشجيع هذه األسر وشراء منتجاتهم ولقد أثم

 هذا اليوم تفاعال إيجابياً وأبدت األسر المشاركة سعادتهم بدعوة الجامعة لهم.
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 احتفال الجامعة بعيد األم -6

في إطار اإلحتفال بمناسبة عيد األم وتكريم األمهات المثاليات من داخل وخارج الجامعة تم إقامة االحتفال 

. تم تكريم جميع عامالت الجامعة ومجموعه من هيئة التمريض 2019مارس  20بمسرح الجامعة يوم األربعاء 

ضافة إلى عدد خمس من السيدات المكافحات والهيئة المعاونة وفنيين المعامل بكلية طب الفم واألسنان هذا باإل

بمدينة السالم والنهضة والذي تم اختيارهم عن طريق الهالل األحمر المصري بالنهضة وتم إهداء مكافأة ماليه 

على جميع األمهات المكرمات تقديراً لدور األم الفعال داخل األسرة. وتم تقديم فقرات غنائية مبهجه تتحدث عن 

ميته من قبل مجموعه من الطالب الموهوبين بالجامعة وشارك بالغناء مع الطلبه عدد من عطاء األمهات وأه

 الحاضرين مما أضفى شعورا بالفرح والسعاده.  
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 قافلة الجامعة لدار فاطمة الزهراء لأليتام -7

فاطمة الزهراء لأليتام بعين  قام مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إحتفاالً بيوم اليتيم بتنظيم قافلة لدار

. ساهمت كليات الجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متكاملة للفئة 2019إبريل  9شمس يوم الثالثاء الموافق 

( طفل باإلضافة إلى الكشف على 86المستهدفة. قامت كلية طب الفم واألسنان بعمل توعية وكشف على عدد )

يع فرشة ومعجون أسنان باإلضافة إلى إعطاء كارت باالحتياجات القائمين بالعمل داخل الدار وقاموا بتوز

العالجية. وقامت كلية الصيدلة بعمل توعية وتدريب لألطفال على مبادئ اإلسعافات األولية بعد تقسيمهم 

لمجموعات عمريه مختلفة. تم خاللها إعطاء المعلومات بما يتناسب مع كل مرحله عمريه. أيضا تم التحاور مع 

ل في مجال التوعية الصحية والتناقش معهم حول العادات الصحية الجيدة والسيئة وكذلك أهمية إتباع األطفا

السلوكيات الصحية. وساهمت كلية األلسن واإلعالم بتقديم ندوة توعوية عن طريق عرض قصتين للمرحلة 

ة فتحثهم على األمانة والسلوك االبتدائية. القصة األولى تحث األطفال على النظافة الشخصية. أما القصة الثاني

الحسن. وكذلك قامت بتقديم ندوة توعوية وتعليمية باللغتين العربية واإلنجليزية وتم عمل مسابقات ترفيهية 

ً خشبية لتلوين تلك  ً هادفة وألوانا للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية وفي نهاية الندوة تم إهداء الطالب قصصا

 انيس رمضان احتفاالً بقرب قدوم شهر رمضان الكريم. القصص وألعاباً مختلفة وفو

% ممتاز  47وتم تقيم الزيارة عن طريق توزيع استبيانات رضا للفئة المشاركة وقد أظهرت النتائج اآلتي 

 .جيد %5جيد جداً و %40و
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 احتفال الجامعة بعيد تحرير سيناء -8

األمناء وبمشاركة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في إطار االحتفال بعيد تحرير سيناء قام رئيس مجلس

حيث تم تكريم مجموعه من أبطال القوات المسلحة  2019أبريل  15بالجامعة بتنظيم احتفال يوم االثنين الموافق 

من مصابي العمليات العسكرية في سيناء. وقد أعرب األبطال عما قدموه من التفاني والعطاء ألجل الوطن. وقام 

 ه من الطالب بإحياء الحفل بإنشاد األغاني الوطنية.مجموع

وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادة تقديرية باإلضافة إلى درع من الجامعة لألبطال تقديرا واعتزازا بما قدموه من 

 تضحيات كبيره من أجل الوطن. وقد حقق هذا االحتفال الهدف بإدخال البهجة والسرور على هؤالء األبطال.
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 دعوة األسر المنتجة احتفاال بشهر رمضان -9

وذلك في إطار تعزيز  2019مايو  13تم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية لألسر المنتجة وذلك يوم اإلثنين 

مجهودات الجامعة لتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة بغرض بشهر رمضان 

رية الشئون االجتماعية بمصر القديمة وجمعية الهالل األحمر بالنهضة وجمعية مبادرة المبارك. تم التعاون مع مدي

الخيرية لدعوة األسر المنتجة لعرض مجموعات وأشكال مختلفة من منتجات هذه األسر من المنسوجات المطرزة 

جيع هذه األسر وأشغال الخرز. شارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطالب الجامعة بتش

 وشراء منتجاتهم ولقد أثمر هذا اليوم تفاعال إيجابياً وأبدت األسر المشاركة سعادتهم بدعوة الجامعة لهم.
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 دعوة العاملين لإلفطار احتفاال بشهر رمضان -10

 حتفاال بحلول شهر رمضان المبارك وبرئاسة األستاذ محمد حسين الرشيدي، رئيس مجلس األمناء تم دعوة

. تم خالل االحتفال تكريم العاملين المميزين 2019مايو  15العاملين بالجامعة لإلفطار وذلك يوم األربعاء الموافق 

الذين تم ترقيتهم ومنحهم شهادات تقديرية. وشارك في االحتفال أعضاء مجلس األمناء ومجلس الجامعة وأعضاء 

 ن سعادتهم بحضورهم هذا االحتفال وتقدير الجامعة لهم.من هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولقد أبدي العاملي
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 مشاركة الجامعة باالحتفال السنوي بزواج الفتيات الغير قادرات -11

( عروسة وإحياء فرح لعدد 27( في تجهز عدد )ASKاشتركت الجامعة ومساهمة مع النادي الطالبي أسك )

بقاعة توليب النرجس بالتجمع  19/5/2019األحد الموافق ( عرائس من الفتيات الغير قادرات وذلك يوم 7)

 الخامس. ولقد تم اختيار العرائس بناءاً على دراسة حالة يقوم بها الطالب وعمل زيارات ميدانية لمنازلهم.
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 الدورة الرمضانية الثانية لمتحدي اإلعاقة -12

لمتحدي  الثانية الرمضانية الدوليةدورة جامعة مصر “تنظيم مهرجان رياضي لمتحدي اإلعاقة تحت عنوان  تم

كرة القدم والكره  في لعبتي اإلعاقةمن متحدي  نالرياضييمن األبطال  (64شارك عدد )“.  2019 اإلعاقة

 العزيمة برازإل وتشجيعهم إظهار الدعم المجتمعي لهؤالء األبطال االحتفال هو الهدف من نالطائرة. وكا

تم توزيع تي في بداية الدورة في إستاد محافظه القاهره بمدينة السالم.  الدورة فاعليات ت. تمالقوية واإلرادة

جماعي وتوزيع كؤوس للمراكز  فطارتم دعوتهم إل حفلالنهاية الالالعبين المشاركين. وفي  على جميعشيرتات 

ر هذا االحتفال ابراز روح وأصف. الجامعة تقديرية مقدمة منوشهادات  باإلضافة إلى ميداليات تذكاريهاألولى 

 البهجة والسعادة على جميع الحاضرين. 
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 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 

  للجامعة دولياً.الوضع التصنيفي 

 خالل الفصل الدراسي األول  ( ورشة عمل منفذة داخل وخارج الجامعة21)تم عمل عدد أوالً: 

 ( خارج الجامعة طبقاً للجدولين التاليين.10( داخل الجامعة وعدد )11منهم عدد )( 2018)خريف 

 الدولي للجامعات داخل جامعة مصر الدولية بالتصنيف. المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة 1جدول 

 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

1 
Research 

Funding and 
Collaboration 

Ph.D. Walid Hassan 
 

 Ph.D. Ayman Akil 
 Amine Triki 

(Clarivate Analytics) 

9/9/2018 17 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة  من 
مختلف كليات 

 الجامعة

  46.7ممتاز% 

  ًجيد جدا
40.0% 

  13.3جيد% 

2 
Logical 

Manuscript 
Structure 

Dr. Lea Gagnon 
Editorial Development 

Advisor, Ph.D. from the 
Montreal University of  

24/9/2018 19 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة  من 
مختلف كليات 

 الجامعة

  72.2ممتاز% 

  ًجيد جدا
22.2% 

  5.06جيد% 

3 
التوعية بأهمية التصنيف 

 الدولي للجامعة

عمداء الكليات بحضور رئيس 
 الجامعة

26/9/2018 12 
رئيس الجامعة 

والنواب وعمداء 
 الكليات

- 

4 
Building 

University 
Reputation 

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the International 
Classification Office at Beni 

Suef University 

2/10/2018 4 

نائب رئيس الجامعة 
لخدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
أعضاء من لجنة 
التصنيف الدولي 

 بالجامعة

- 

5 
Publications 

Strategies 

Dr. Lea Gagnon 
Editorial Development 

Advisor, Ph.D. from the 
Montreal University of  

22/10/2018 14 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة  من 
مختلف كليات 

 الجامعة

  73.3ممتاز% 

  ًجيد جدا
26.7% 
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 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

6 

Research 
Assessment for 

Universities 
Rankings 
Pusposes 

Ph.D. Walid Hassan 
 

 Ph.D. Ayman Akil 
 Amine Triki 

(Clarivate Analytics) 

7/11/2018 14 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة  من 
مختلف كليات 

 الجامعة

  22.2ممتاز% 

  ًجيد جدا
77.8% 

7 
How to Write a 
grant proposal  

Prof. Ahmed A.Farghali 
Vice Dean for Postgraduate 

Studies and Research, 
Faculty of postgraduate 

studies 
Suef University-Beni 

26/11/2018 15 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة  من 
مختلف كليات 

 الجامعة

  69ممتاز% 

  ً23جيد جدا% 

 7 جيد% 

8 

Standards for 
Initiating a 
Systematic 

Review 

 

Prof. Ashraf F Nabhan 
Professor of Obstetrics & 
Gynecology, Ain Shams 
University, Co-Chair of 

the Advisory Board of the 
HRP Alliance, WHO, 
Associate Editor of 

Cochrane Pregnancy and 
Child Birth 

2/12/2018 17 

طالب الدراسات 
العليا درجة 

الماجستير كلية 
طب األسنان 
وأعضاء هيئة 

التدريس من كلية 
طب الفم واألسنان 

 وكلية الصيدلة

  57.1ممتاز% 

  ًجيد جدا
23.8% 

  14.3جيد% 

9 
Research 
Funding 

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the 
International Classification 

Office at Beni Suef 
University 

  
Prof. Ahmed A.Farghali 
Vice Dean for Postgraduate 

Studies and Research, 
Faculty of postgraduate 

studies 
Beni-Suef University 

12/12/2018 15 

نائب رئيس مجلس 
 األمناء

 رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة 

لخدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

نائب رئيس الجامعة 
لشئون الدراسات 

 العليا
عميد كلية طب 

 األسنان
رئيس وحدة 

 البحوث بالجامعة
أعضاء هيئة 
التدريس من 
 مختلف الكليات

- 
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 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا المستهدفةالفئة 

10 

QS Data Base 
Repntation 

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the International 
Classification Office at Beni 

Suef University 
14/1/2019 12 

أعضاء من لجنة 
 التصنيف الدولي 

- 
Community 
Serives & its 

relation to 
industry 

 Grant Application 
Tico 

Prof. Ahmed A.Farghali 
Vice Dean for Postgraduate 

Studies and Research, 
Faculty of postgraduate 

studies 
Beni-Suef University 

أعضاء من مجلس 
 خدمة المجتمع
وتنمية البيئة 

 بالجامعة

11 
Advanced 
Research 
Methods 

Prof. Ashraf F Nabhan 
Professor of Obstetrics & 
Gynecology, Ain Shams 

University, Co-Chair of the 
Advisory Board of the HRP 
Alliance, WHO, Associate 

Editor of Cochrane 
Pregnancy and Child Birth 

21/1/2019 19 

لجنة البحث أعضاء 
العلمي ولجنة 

أخالقيات البحث 
العلمي بكل من كلية 
طب الفم واألسنان 

 وكلية الصيدلة

  75ممتاز % 

  ً25جيد جدا% 
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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 
Research Funding and 

Collaboration 

Consultancy Services 
and Client Education 

(MENA team) 
Clarivate 

 مبني وزارة التعليم العالي 3 13/9/2018

2 
Description- Patent Over 

view 

Consultancy Services 
and Client Education 

(MENA team) 
Clarivate 

 جامعة عين شمس 3 26/9/2018

3 
موقف الجامعات من التصنيفات 

 2018الدولية 

Dr.Philip J. Purnell 
(M.Sc.) Neuroscience 
Director - Research & 
Publishing Services 

Knowledge E 

 مبني وزارة التعليم العالي 2 8/10/2018

4 
Journal Indexing Criteria 

in the Web of Science 

Consultancy Services 
and Client Education 

(MENA team) 
Clarivate 

 أكاديمية البحث العلمي 1 15/10/2018

5 
Scival User  stThe 1

Group Meeting 
Elsevier Group 10/11/2018 4 

فندق الدوسيت تاني ليك 
 فيو
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 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 المكان

6 
رفع كفاءة الباحثين المصريين للنشر 

بمساعدة رؤساء  Natureفي مجلة 
 تحرير المجلة

أ/نيكي دين الخبير في مجلة 
Nature  المتخصصة في مجال

 الطاقة
24/11/2018 1 

أكاديمية البحث العلمي 
 والتكنولوجيا

 أ/أندريا تاروني
المتخصصة  Natureالخبير في مجلة  

 في مجال الفيزياء
25/11/2018 1 

أكاديمية البحث العلمي 
 والتكنولوجيا

7 
Commercialisation of 

Research 

Dr.Rudiger Werp 
Founder and Managing -Co

Atrineo AG,  director
Karlsruhe, German 

4/12/2018 2 
 وزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي

8 
QS World & Regional 
University Rankings A 
deep dive into the data 

Dr.Ashwin Fernandes 
Regional Director (Middle 
East, North Africa & South 
Asia QS Intelligence Unit 

9/12/2018 5 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

9 

ARWU ‘Shanghai’ & US 
News International 

University Rankings 
Systems 

Dr.philip J. Purnell 
(M.Sc.) Neuroscience 
Director - Research & 
Publishing Services 

Knowledge E 

10/12/2018 2 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

10 THE Impact Ranking 
Mohamed Amir 

(Elsevier) 
17/1/2019 4 

التعليم العالي وزارة 
 والبحث العلمي

 

  

file://///director
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  الثانيخالل الفصل الدراسي  ( ورشة عمل منفذة داخل وخارج الجامعة17)تم عمل عدد ثانياً: 

 ( خارج الجامعة طبقاً للجدولين التاليين.9( داخل الجامعة وعدد )8منهم عدد )( 2019 ربيع)

 بالتصنيف الدولي للجامعات داخل جامعة مصر الدولية. المنفذ من المحاضرات وورش العمل الخاصة 1جدول 

 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

1 

Reputation-

employability 

Nanotechnology 

Strategic plan   

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the International 
Classification Office at Beni 

Suef University 

13/2/2019 16 
أعضاء لجنة 

التصنيف الدولي 
 بالجامعة

  44.5ممتاز % 

  ًجيد جدا
55.5% 

2 SAGE Knowledge د/ أحمد سعيد 
 بنك المعرفة المصري

17/3/2019 10 
أعضاء لجنة 

الدولي التصنيف 
 بالجامعة

  57ممتاز % 

  ً29جيد جدا% 

  14جيد% 

3 
Scival Champions 

Program  
 د/ يحيى عيسى

 بنك المعرفة المصري
3/4/2019 10 

أعضاء برنامج 
 سايفال تشامبيون

  55.5ممتاز % 

  ًجيد جدا
44.5% 

4 

Nanoscience and 

nanotechnology: 

fundamentals, 

fabrication 

techniques and 

applications 

Prof. Ahmed A. Farghali 
Vice Dean for Postgraduate 

Studies and Research, 
Faculty of postgraduate 

studies 
Beni-Suef University 

15/4/2019 16 

طالب الدارسات 
العليا بكلية طب الفم 
واألسنان وأعضاء 

هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة 

 بكلية الصيدلة

  75ممتاز% 

  ً25جيد جدا% 

5 
The University 

Impact Ranking 

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the International 
Classification Office at Beni 

Suef University 

24/4/2019 5 
أعضاء لجنة 

التصنيف الدولي 
 بالجامعة

  50ممتاز% 

  ً50جيد جدا% 
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 التاريخ المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

6 

Second University 

Impact Rankings 

Workshop 

Asc Prof. Samaa EL Dek 
Head of the Department of 

Materials Science and 
Nanotechnology and 

Director of the International 
Classification Office at Beni 

Suef University 

2/7/2019 6 
أعضاء لجنة 

التصنيف الدولي 
 بالجامعة

  40ممتاز% 

  ً60جيد جدا% 

7 

Rules and Guide 

lines of the 

Institutinal Reviwer  

Dr. Isabelle Nakhla 
MD, MSC., PhD Clinical 

Research Scientist, 

3-NAMURU 

8/7/2019 14 

عميد وأعضاء هيئة 
التدريس من 
كليتين األلسن 

وإعالم وأعضاء 
هيئة المعاونة من ال

من كلية طب الفم 
 واألسنان

  58ممتاز % 

  ً33جيد جدا% 

  9جيد% 

8 
Running a 

successful journal 

Dr. Jeffrey Robens 
Ph.D University of 

Pennsylvania, Research 
positions at A* Star, 

National University of 
Singapore, RIKEN, and 

Kyoto University 

22/7/2019 20 

أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

من   المعاونة
مختلف كليات 

 الجامعة

  87ممتاز % 

  ً13جيد جدا% 
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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 
Plan for raising university 
ranking performance in 

Egypt 

lghafaarE bdAkhalid  Prof Dr. 
Minister of Higher Education 

and Scientific Research 
 

Dr. philip J. Purnell 
(M.Sc.) Neuroscience Director - 

Research & Publishing 
Services Knowledge E 

6/2/2019 2 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

2 

الحلول الهندسية المختلفة المتاحة لدعم 
الناشط البحثي وتكوين مجموعة عمل 
مستدامة كسفراء للمعلومات الهندسية 

المقدمة من قبل الناشر إلستدامة 
التواصل والعمل للوصول لألهداف 

 المنشودة

 (Ei-Compende)فريق 
 بنك المعرفة المصري

25/2/2019 4 
وزارة التعليم العالي 

 ميوالبحث العل

3 
Journal Indexing Criteria 

in Web of Science 

Dr. James Testa, 
 Vice president emeritus , 

editorial development and 
publisher relation  

25/2/2019 5 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

4 
Journal Indexing Criteria 

in Web of Science 

Dr. James Testa, 
 Vice president emeritus , 

editorial development and 
publisher relation  

27/2/2019 1 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

5 
CASP 

Critical Appraisal Skills 
Programmed 

Prof. Inas Smi 
Dr. Hend Salah 

Dr. Ahmed Elkhadem 
Dr. Dalia Saha 

Dr. Ahmed Kotb 

6/3/2019 
7/3/2019 

 المركز القومي للبحوث 7

6 Internationalization Day 
Dr. Ashin Fernandes 

Dr. Phillip Prunell 
Dr. Ola Laurance 

19/3/2019 10 
 st1  فندق هيلتون مصر

 الجديدة

7 
Technical Assistance 

Mission 
Dr. Jaume Valls Pasola,  

University of Barcelona 
 أكاديمية البحث العلمي 4 27/3/2019
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 التاريخ المحاضر اسم الدورة / ورشة العمل م
عدد 

 الحضور
 المكان

8 
Dwveloping a World-Class 
University and Research 

Center Website 

Dr. Paul Boag 
Founder and Managing 

Director Bogworks Ltd. United 
Kingdom 

16/4/2019 
17/4/2018 

 عين شمسجامعة  3

9 

Strategy for improving 

International Ranking 

Performance 

Dr. Cameron Mirza 
Innovative higher education 

Leader 

31/7/2019 
1/8/2019 

4 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي بالتعاون 

مع بنك المعرفة 
 المصري
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 كلية طب الفم واألسنان :أوال
 

 

 برامج موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة:  أوالً:

الميدانية، وتشمل حسب الخطة الموضوعة برنامج تنفيذي متكامل للقوافل العالجية، برنامج تنفيذي للزيارات 

 حمالت توعية داخل وخارج الكلية. اإلمتياز وتنفيذبرنامج التدريب الميداني للطالب وأطباء  تنفيذ

المنفذ خالل العام  للطالب التدريب الميدانيو الزيارات الميدانيةيوضح التقرير التالي عدد وأنواع ونسب 

 .2018/2019األكاديمي 

  نشاط طالبي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: -1

( هو كيان دولي يضم Dental Student Scientific Association) DSSAقامت مجموعة طالب

طالب طب األسنان في العالم وممثل في أغلب الجامعات المصرية وتم اإلنضمام إليه من طالب جامعة مصر 

 الدولية منذ عامين. 

في مجاالت طب األسنان لخدمة جميع الطالب والمرضى  علمية، أكاديمية، توعويةوهذا الكيان يقوم بنشاطات 

 بالكلية والمجتمع المدني خارج الجامعة. المترددين على مجمع العيادات 

 .2019- 2018 وهذا بيان بما تم إنجازه عن العام األكاديمي

 قوافل طبية:-أ

  قافلة طبية بالتعاون معITSA  2018سبتمبر  7بقرية الفيوم بتاريخ. 

  قافلة طبية بالتعاون معITSA 2018 سبتمبر 14 بقرية الفيوم بتاريخ. 

  قافلة طبية إلىSave the Children  2018أكتوبر  12بالمعادي بتاريخ. 

  توعية:نشاط -ب

  2018سبتمبر  21حملة التوعية إلى دار ايتام نهر العطاء بتاريخ. 
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 تدريب ميداني لطالب الفرقة الرابعة: -2

للتدريب قامت إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم زيارات ميدانية وذلك لتطبيق الجزء العملي 

الميداني لمنهج قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص، تم عمل ستة زيارات ميدانية ألماكن محيطة 

. بإشراف من أعضاء 2019-2018 بالجامعة لتغطية جميع مجموعات الفرقة الرابعة عن العام األكاديمي

 ية.اإلعداد توعية وكشف للمرحلةهيئة التدريس والهيئة المعاونة إلجراء حمالت 

 

 تم عمل زيارات ميدانية لألماكن األتية بالتواريخ المذكورة:

  97و نتيجة رضا المستفدين   2018-10-11 بتاريخ النهضةمنطقة  – إسماعيلمدرسة المشير أحمد%  

-nahda-al-boys-for-school-ismail-mosheer-al-visit-students-http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry :URL

/district 

 طالب 50الكشف والتوعية لهم:  إجمالي عدد طالب المدرسة التي تم 

 95.5رضا المستفدين  ونتيجة 2018-11-15 بتاريخ النهضةمنطقة  –   الشهيد أحمد ابوبكر الصناعية معدنية% 

-nahda-al-boys-bakr-abu-ahmed-shaheed-al-visit-students-http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry :URL

/district 

 طالب 50إجمالي عدد طالب المدرسة التي تم الكشف والتوعية لهم: 

  95المستفدين  ونتيجة رضا 2018-11-22 بتاريخ النهضةمنطقة  –مدرسة الحرية اإلعدادية بنات% 

/district-nahda-al-girls-for-school-hurreya-al-visit-students-http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry :URL 

 طالب 50ية لهم: إجمالي عدد طالب المدرسة التي تم الكشف والتوع

 100و نتيجة رضا المستفدين 2018 -12- 13بتاريخ النهضةمنطقة  – النهضة الثانوية بنات% 

/district-nahda-al-girls-for-school-high-hurreya-al-visit-students-http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry: URL 

 2019مارس  14 والسادسة بتاريخللمجموعة الرابعة  بطريق مصر إسماعلية -مدرسة طيبة المتكاملة للغات .

 .%97و نتيجة رضا المستفدين 2018

/school-international-thebes-visit-students-http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry: URL 

  

http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-mosheer-ismail-school-for-boys-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-mosheer-ismail-school-for-boys-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-shaheed-ahmed-abu-bakr-boys-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-shaheed-ahmed-abu-bakr-boys-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-hurreya-school-for-girls-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-al-hurreya-high-school-for-girls-al-nahda-district/
http://www.miuegypt.edu.eg/dentistry-students-visit-thebes-international-school/
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 ألطباء إمتياز: الزيارات الميدانية-3

المشاركة في تدريب أطباء اإلمتياز بتنظيم وتنفيذ زيارات ميدانية لتدريب أطباء اإلمتياز على المشاركة 

المرضى، عن ملفات  العلمية، مسئولإشراف إدارة تدريب أطباء اإلمتياز واألقسام  المجتمعية، تحت

 :إلى األماكن األتية تم إرسال أطباء اإلمتياز وتمريض، حيثتخصصي  وإداري

  بمنطقة  2018-11-13بتاريخ المركز النموذجي للمكفوفين من أطباء اإلمتياز الُمتدربين بالجامعة إلى  30عدد

% 5٪ جيد و15 جداً،٪ جيد 25 ممتاز،% 55وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين والنزالء بالمركز  الزيتون

dental-programs/activity-oral/outreach-of-URL:http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-)  .مقبول

/zatoun-al-in-blind-the-of-care-and-rehabilitation-for-center-ideal-the-visit-interns 

  أطباء اإلمتياز الُمتدربين بالجامعة إلى  من 13عددCairo International British 

School (Thebes School)  نتائج التقييم  وكانت.  بطريق مصر إسماعلبة 2018-11-15بتاريخ

 .جيد جداً  %53.3 ممتاز، %46.7بالمدرسة الدى المشرفين وأطفال 

/campus-school-thebes-school-british-cairo-visit-interns-http://www.miuegypt.edu.eg/dental URL: 

  2018-12-12 بتاريخللمكفوفين المركز النموذجي من أطباء اإلمتياز الُمتدربين بالجامعة إلى  26عدد 

  جيد %20جيد جداً ، %40ممتاز ، %40وكانت نتائج التقييم لدى المشرفين وأطفال المركز  .  بمنطقة الزيتون

-the-of-care-and-rehabilitation-for-center-ideal-the-visit-interns-http://www.miuegypt.edu.eg/dental URL:

/2-zatoun-al-in-blind 

  2019-2-26 بتاريخ للمكفوفينإلى المركز النموذجي طبيب من أطباء اإلمتياز الُمتدربين بالجامعة  13عدد 

 .الزيتونبمنطقة 

-pt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9http://www.miuegy

-D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%

-D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%

-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%

/D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9% 

  إلى دار فاطمة الزهراء لأليتام بمنطقة جسر بالجامعة  طبيب من أطباء اإلمتياز بالكلية الُمتدربين 27عدد

 .2019ابريل  09السويس يوم الثالثاء الموافق 

-http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9URL: 

-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%

-D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9%

/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A-8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1D8%A7%D9%84%D% 

  

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/outreach-programs/activity-dental-interns-visit-the-ideal-center-for-rehabilitation-and-care-of-the-blind-in-al-zatoun/
http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/outreach-programs/activity-dental-interns-visit-the-ideal-center-for-rehabilitation-and-care-of-the-blind-in-al-zatoun/
http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/outreach-programs/activity-dental-interns-visit-the-ideal-center-for-rehabilitation-and-care-of-the-blind-in-al-zatoun/
http://www.miuegypt.edu.eg/dental-interns-visit-cairo-british-school-thebes-school-campus/
http://www.miuegypt.edu.eg/dental-interns-visit-the-ideal-center-for-rehabilitation-and-care-of-the-blind-in-al-zatoun-2/
http://www.miuegypt.edu.eg/dental-interns-visit-the-ideal-center-for-rehabilitation-and-care-of-the-blind-in-al-zatoun-2/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A/
http://www.miuegypt.edu.eg/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%8A/
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 خدمة عالجية متميزة: ثانياً:

 .5655والمرضى بدون موعد 22627والمرضى المتردين بمواعيد  6770الجدد أعداد المرضى . 1

 تم وضع ضوابط لدخول المرضى من البوابة الخارجية من الجامعة.. 2

  .منع دخول األطفال مع المرضى الكبار 

  .منع دخول أكتر من طفل مريض مع كل والي أمر 

   .منع إعطاء أكتر من ميعاد واحد لنفس المريض في نفس اليوم 

  .منع أخد ميعاد لولي األمر مع معاد الطفل 

  .منح والي األمر ورقة خاصة تسلم عند الخروج من الجامعة للتأكد من أن الطفل خرج مع والي أمره 

 .عدم دخول المريض البالغ مع أي مرافق إال إذا كنت حالته الصحية تستدعي وجود مرافق معه 

وسيتم بدء ( JCIالجودة ) تم عمل ملف مع تعديل ورقيات الملف الجديد ليكون متمشياً مع المعايير الدولية لشهادة. 3

 .2/2019العمل بالملف الطبي الجديد إبتداًء من 

 بحيث يكون هناك: مكتب اإلستقبالتم تعديل  .4

 على البوابة الخارجية للجامعة لتنظيم دخول المرضى وذلك ليقلل تزاحم المرضى داخل  مكتب اإلستقبال

صباحاً مع إمكانية دخول مرضى  10:30صباحاً حتى  08:30المجمع بحيث يكون دخول المرضى الجدد من 

ً  10:30جدد بعد   صباحا

  ظهراً. 12:30صباحاً حتى  11:30من  بمواعيد سابقةدخول المرضى 

  دخول المرضى بمواعيد للعيادات طبقاً للمواعيد الموجودة على كروت الموعد وال يسمح بدخول أي مريض

 دقيقة. 30قبل ميعاده بأكثر من 

 للتعامل مع المرضى الجدد بعد الدخول من البوابة الرئيسية. مركز التشخيصأمام  مكتب اإلستقبال 

 القديم للتعامل مع المرضى الحاضرين بمواعيد للعيادات أو المرضى المحولين من العيادات  مكتب اإلستقبال 

 ألخذ مواعيد أخرى جديدة. مركز التشخيصإلى   

 مع تركيب نظام  مركز التشخيصم شاشات تلفزيونية بمنطقة اإلنتظار أما 4تم تركيب  .5

Q Serve  وذلك ليتم دخول المرضى من البوابة الرئيسية بأرقام بأولولية الحضور كما يتم النداء على

المرضى عبر ظهور رقم المريض على الشاشات المعلقة وبذلك نتجنب إستخدام الميكروفون للنداء على 

 .مركز التشخيصالمرضى لدخول 

مناطق مع جعل منطقة منها مخصصة إلنتظار األطفال مع وضع أحد أفراد  4نتظار إلى تم تقسيم منطقة اإل .6

 األمن في هذه المنطقة لضمان مراقبة األطفال أثناء اإلنتظار.

 بأخرى جديدة كاملة. مركز التشخيصتم إستبدال جميع الكراسي الموجودة بمنطقة اإلنتظار أمام  .7
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باإلستعانة بأطباء المنحة للكشف وتشخيص المرضى مما  بمركز التشخيصتم تعديل نظام األطباء الموجودين  .8

يساعد على الكشف على عدد أكبر من المرضى وبذلك يقل وقت إنتظار المرضى وذلك تحت إشراف أطباء 

 الكبار. مركز التشخيص

مواصفات ليتمكن األطباء من معرفة إحتياجات األقسام للمرضى و ز التشخيصكمركمبيوترات ب 6ب تم تركي .9

 .نظام إلكترونيالمريض الطبية المناسبة لكل عام دراسي مع إمكانية حجز الموعد على 

 ومن المتوقع عمله الشهر القادم.شبكة اإلنترنت جاري تفعيل نظام  .10

 بالمجمع الطبي داخل وخارج العيادات. اللوحات اإلرشاديةتم تبديل  .11

 عيادات(. 7ب ألوان  7تم عمل ألوان إرشادية لكل العيادات حتى يسهل على المرضى الوصول للعيادة ) .12

 تم تكليف فريق من إدارة العيادات لإلشراف على كل دور بالمجمع. .13

      رعاية مركزة(  تخدير،وهم فريق طبي )أطباء  Code Blue Team فريق الرمز األزرق تم تفعيل .14

        لمناظرة المرضى ذوي  ER الطوارئ بعيادة لحاالت الطبية الطارئة مع توفير أطباء أخرىلمناظرة ا        

 األمراض الباطنية التي تحتاج إلى المناظرة قبل الصعود للعيادات.       

 .ER الطوارئ تم توفير ممرض بشكل دائم بعيادة .15

( وقد تم Basic Life Support) BLS Coursesتم بدء دورات بشكل دوري )منذ شهر( إلعطاء  .16

 لكل العاملين بمجمع العيادات( BLSأعضاء  المهمة:البدء باألطباء )

الملحق الخاص بها من الداخل )هام جدا كجزء من سياسة مكافحة العدوى( وسيتم  على Clinic Bتم فتح  .17

 في األجازة القادمة. Cعمل ذلك أيضا بالعيادة 

 .وإجراءات مجمع العيادات بالجامعةسياسات جاري مع قسم الجودة عمل  .18

 .مركز االتصالجاري مناقشة إمكانية تنفيذ  .19

 .العاملين بالمجمع مع عدم السماح بعدم إرتدائه أثناء التواجد بالمجمع شخصية لكلتم عمل بطاقة تعريف  .20

 .تم عمل أختام لألطباء .21

  خول العيادات حتى نتجنب األخطاء قبل د 4ليدرس لكل الطلبة في بداية سنة دورة التوجيه كاملة تم تجهيز  .22

 .المتكررة من الطلبة أثناء العمل بالعيادات          

 .نظري وعملي لكل العاملين بالمجمع دورة السالمة البيئيةتم إعطاء  .23

     بتروللي وتنقل بأحد المصاعد إلى  04:30بعد الساعة  لنفاياتليتم نقل  التخلص من النفاياتتبديل سياسة  .24

 .ثم يتم المصعد بعد ذلكالتخلص من النفايات مكان          

 بشهر يناير لعمل صيانة شاملة بالعيادات كما تم تقييم كامل لجميع األوتوكالڨات الموجودة  Aادة عيتم غلق ال .25

 المطلوبة.أوتوكالف جديد إلستبدال األوتوكالڨات التي ال تعمل بالكفاءة  3بالمجمع وتم شراء عدد        

/dcc-departments-dnt/clinical-complex-clinics-oral/dental-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/dental-clinics-complex-dnt/clinical-departments-dcc/
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 العاملين:قدرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتدريب  ثالثاً: تنمية

 )الفصل الدراسي األول( 2018/2019بيان بالدورات وورش العمل للعام األكاديمي 

 الفصل الدراسي األول( – 2018/2019)أعضاء هيئة التدريس 

اسم الدورة/ورشة 
 العمل

 المكان التاريخ المنظم/المحاضر
عدد 

 الحضور
الفئة 

 المستهدفة
نسبة 
 الرضا

Oral and 
MaxilloFacial 

Case 
Discussion 

Prof.Mohamed 
Katamish  
 قسم جراحة الفم

1-9-2018 

جامعة 
مصر 
 الدولية

10 

أعضاء هيئة 
 التدريس

- 

Interactive 
Learning 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

7/11/2018 (11)  100% 

Introduction to 
Quality & JCI 

ضمان الجودة وحدة 
 بالكلية

7/11/2018 (4)  100% 

Randomized 
Controlled trials 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

7/11/2018 (4)  100% 

JCI Standards of 
 Medical Record 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

8/11/2018 (3) 95.5% 

Neutral zone, 
new concept in 
prosthodontics 

 - (10) 10/11/2018 التدريب بالكليةإدارة 

OSCE 
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
17/12/2018 (7)  100% 

 التخطيط االستراتيجي
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة
20-21/1/2019 (2) - 
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 المكان التاريخ المنظم/المحاضر اسم الدورة/ورشة العمل
عدد 

 الحضور
 نسبة الرضا الفئة المستهدفة

Oral and 
MaxilloFacial Case 

Discussion 

Prof.Mohame
d Katamish  
 قسم جراحة الفم

1-9-2018 
جامعة 
مصر 
 الدولية

10 
أعضاء الهيئة 

 المعاونة
- 

دورة تدريبية في مركز 
 التشخيص

 18/9/2018 إدارة التدريب بالكلية

جامعة 
مصر 
 الدولية

(30) 
أطباء المنحة 

 التدريبية 
- 

Natural 
Medicaments in 

Pulpotomy 
 قسم أسنان أطفال

19-9-2018 11 

أعضاء الهيئة 
 المعاونة

 

Behavior 
Management in 

Pediatric Dentistry 
10-10-2018 11  

Course File 
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
9/10/2018 (9) 93.5% 

دورة مكافحة الحريق 
 بالطفايات اليدوية

مركز التدريب 
 بالجامعة

29/10/2018 
31/10/2018 
5/11/2018 

(10) 
(8) 
(8) 

- 

Interactive Learning 
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
7/11/2018 (14) 100% 

Introduction to 
Quality & JCI 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

7/11/2018 (7)  100% 

Randomized 
Controlled trials 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

7/11/2018 (6) 95% 

Course File 
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
8/11/2018 (4) 93.5% 

JCI Standards of  
Medical Record 

وحدة ضمان الجودة 
 بالكلية

8/11/2018 (7) 92.7% 

Neutral zone, new 
concept in 

prosthodontics 
 - (14) 10/11/2018 إدارة التدريب بالكلية

Basic Life Support إدارة التدريب بالكلية 

9/12/2018 
11/12/2018 
16/12/2018 
18/12/2018 

(6) 
(8) 
(8) 
(8) 

- 

Implants in Pediatric 
Dentistry 

أسنان  طبقسم 
 أطفال

12-12-2018 11  

Ethical Principles 
and its Application 
on different ethical 

dilemmas 

 قسم طب أسنان
 أطفال

17-12-2018 
18-12-2018 

11  

 التوعية بملف المريض
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
16-20/12/2018 (83) 94.3% 

OSCE 
وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
17/12/2018 (20) 97.2% 

 التخطيط االستراتيجي
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة
20-21/1/2019 (3) - 
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 الفصل الدراسي األول( – 2018/2019)أعضاء الهيئة المعاونة 

 الفصل الدراسي األول( – 2018/2019)الجهاز اإلداري 

اسم الدورة/ورشة 

 العمل
 الفئة المستهدفة عدد الحضور المكان التاريخ المنظم/المحاضر

نسبة 

 الرضا

Safety in 

Research 

Laboratories 

 8/10/2018 إدارة التدريب بالكلية

جامعة 

مصر 

 الدولية

(5) 

الفنيون 

بالمعامل 

 التخصصية

- 

دورة مكافحة الحريق 

 بالطفايات اليدوية

مركز التدريب 

 بالجامعة

29/10/2018 

31/10/2018 

5/11/2018 

(30) 

(20) 

(18) 

 الجهاز االداري

- 

التوعية بملف 

 المريض

وحدة ضمان الجودة 

 بالكلية
16-20/12/2018 (25) 94.3% 

 التخطيط االستراتيجي
ضمان الجودة مركز 

 بالجامعة
20-21/1/2019 (2) - 
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 2019ربيع  الثاني األكاديمي الفصل واإلداريين للعام والهيئة المعاونةالدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

 

  

 المنظم/المحاضر التاريخ اسم الدورة/ورشة العمل
عدد 

 الحضور
 الفئة المستهدفة

Treatment of Immature 

tooth 
 11 قسم طب أسنان أطفال 2019-2-20

أعضاء هيئة التدريس و 

 الهيئة المعاونة

White Spot Lesion 2019-3-4 أعضاء الهيئة المعاونة 11 قسم طب أسنان أطفال 

Communication Skills 2019-3-13 أعضاء الهيئة المعاونة 5 قسم طب أسنان أطفال 

Removable 

Prosthodontics 

Department Seminar 

2019-3-20 
 

 قسم اإلستعاضة الصناعية
16 

أعضاء هيئة التدريس و 

 الهيئة المعاونة

pH meter: design and use 2019-3-20 الفنيين بمركز األبحاث 4 مركز األبحاث 

Serology overview 2019-3-20 الفنيين بمركز األبحاث 4 مركز األبحاث 

ELISA washer and Reader 2019-4-3 الفنيين بمركز األبحاث 4 مركز األبحاث 

PH meter use. 2019-4-3 الفنيين بمركز األبحاث 4 مركز األبحاث 

Course File 2019-4-4 أعضاء الهيئة المعاونة 8 مركز ضمان الجودة بالكلية 

Randomized Controlled 
trials 

 المعاونةأعضاء الهيئة  (8) مركز ضمان الجودة بالكلية 24-4-2019

 (34) مركز ضمان الجودة بالكلية JCI 15/24-7-2019  التوعية بشهادة االعتماد الدولي
أعضاء هيئة التدريس و 

 الهيئة المعاونة
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 رابعاً: التعليم الطبي المستمر

 )DGOI.ISP)  األسنانبرنامج زراعة  .1

 أسنان، مستمرينطبيب  17بإشتراك عدد  2017فبراير  08بدأ ت الدورة الجديدة للبرنامج بتاريخ 

خالل أيام  G أبوالفتوح بالعيادة د. أحمدبالتدريب حتى تاريخه تحت إشراف أ.د. إيمان التفتازاني و 

 .اعيوالخميس أسبو االثنين، األربعاء

/dnt-dnt/dgoi-program-education-oral/continuing-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty :URL 

  ( ProgramLaser) الليزربرنامج  .2

إنهاء  ُمتدرب، تم 17وتخرجت ُدفعة جديدة مكونة من  2018بدأت فعاليات الدورة الجديدة من البرنامج في مارس 

 2018ديسمبر  18وحضروا حفل التخرج يوم  2018ديسمبر  17ن بألمانيا إلختبارهم يوم إجراءات سفرهم إلى آخ

 .نآخبجامعة 

متدربين من الدفعة السابقة ولم  2 ُمتدرب.. لوجودتسعة عشر  قامت الجامعة بكافة إجراءات السفر والتسكين لعدد

 يتم إختبارهم مسبقاً نظراً إللتحاقهم بالخدمة العسكرية اإللزامية

/dnt-program-fellowship-oral/laser-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty :URL 

 (Clinical Attachment Program) دورة تدريبية إكلينيكية .3

وتهدف إلى تنمية قدرات الُمتدربين )سواء من الخريجيين  2019وتنتهي في مارس  2019بدأت الدورة في يناير 

 لحاليين( من الناحية اإلكلينيكية والعملية والمعرفية.أو من أطباء اإلمتياز ا

كان  أخرى، والتدريبُمتدرب منهم ثالثة متدربين من خريجي جامعات  28وقد تقدم لإلشتراك في الدورة عدد 

 بثالثة أقسام:

 عالج الجذور -

 العالج التحفظي -

 التركيبات الثابتة -

 . 2019أبريل  16تسلم الشهادات بتاريخ ب تم اإلحتفال بنهاية الدورة -

 

-clinical-center/comprehensive-development-studies/career-http://www.miuegypt.edu.eg/graduate :URL

/program-attachment 

  

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/continuing-education-program-dnt/dgoi-dnt/
http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-oral/laser-fellowship-program-dnt/
http://www.miuegypt.edu.eg/graduate-studies/career-development-center/comprehensive-clinical-attachment-program/
http://www.miuegypt.edu.eg/graduate-studies/career-development-center/comprehensive-clinical-attachment-program/
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 2019- 2018تدريب أطباء اإلمتياز عن أول ِستة أشُهر في العام التدريبي  خامساً: إدارة

   :2019 - 2018أعداد أطباء األمتياز داخل الجامعة خالل الفصل التدريبى 

 عدد أطباء اإلمتياز الُمدة الفترة النِسبة

 77 أول ثالثة أشهر 2018نوفمبر  30حتى  2018سبتمبر 01من  %25

 79 ثاني ثالثة أشهر 2019فبراير  28حتى  2018ديسمبر  01من  %25

 43 ثاني ثالثة أشهر )مسائي( 2019فبراير  28حتى  2018ديسمبر  01من  %15

 78 ثالث ثالثة أشهر 2019مايو  31حتى  2019مارس  01من  %25

 31 آخر ثالثة أشهر 2019أغسطس  31حتى  2019يونيو  01من  %10

 308 األجمالي 100%

 

  طبيب إمتياز خالل أيام التقديم الخمسة الُمقررة وتم تقسيم السنة التدريبية على  308تم إستقبال عدد

أن تتدرب الدفعة كاملة داخل الجامعة خالل آخر ثالثة أشهر ( على أشهرأربعة أقسام )قسم كل ثالثة 

 31/08/2019وحتى  01/06/2019في الفترة من 

  تم َعقد إجتماعات لكل مجموعة قبل إستالم طلبات تقدمها للتعريف بأماكن التدريب التي أبرمت معها

ء اإلمتياز باإلجراءات الجامعة إتفاقيات جديدة وطريقة التدرب الجديدة كل ثالثة أشهر وتعريف أطبا

 الحكومية لبدء التدُرب باألماكن الُمختلفة.

  آخر ثالثة أشهر للتدريب في  في 2018خالل الفصل الدراسي الثاني ربع يتم تدريب الدفعة كاملة

 .31/08/2019وحتى  01/06/2019الفترة من 

 

  2019 -2018 الصيفي التدريبيداخل الجامعة خالل الفصل  االمتيازأعداد أطباء 

 عدد أطباء اإلمتياز الُمدة الفترة النِسبة

 8 ثاني و ثالث ثالثة أشهر 2019مارس  31حتى  2019يناير  01من  %73

 3 آخر ثالثة أشهر 2019أغسطس  31حتى  2019يونيو  01من  %27

 11 األجمالي 100%
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  أيام التقديم الُمقررة وتم تقسيم السنة  في في خالل الفصل الدراسي الصيفيطبيب إمتياز  11تم إستقبال عدد

أن تتدرب الدفعة كاملة بالجامعة خالل آخر ثالثة أشهر في الفترة من  أقسام، علىالتدريبية على أربعة 

 ويتبقى لهم شهرين خارج الجامعة. 31/08/2019وحتى  01/06/2019

 لمتدربين بفصل الصيف( مع عدم وجود أماكن نظرا ًلزيادة طلبات التدُرب بالجامعة لفترة ِستة أشُهر )خاصةً من ا

الموافقة على اإلقتراح الُمقدم بشأن إضافة  المسائي، تمتكافية بالعيادات وإستحسان أطباء اإلمتياز لمبدأ التدريب 

وتم إخطار أطباء اإلمتياز الُمتدربين  2019مارس  31وحتى  2019يناير  01فترة تدريب مسائية خالل الفترة من 

 ثة أشهر وتحديد يوم للتسجيل والتعريف بنظام التدريب خالل هذه الفترة.لفترة ثال

  8أطباء إمتياز وعدد  9عدد  2018الفصل الدراسي الثاني ربيع تقدم لإللتحاق بفترة التدريب اإلضافية من دفعة 

الفصل الدراسي الثاني ربيع طبيب إمتياز من  1وعدد  2018الفصل الدراسي الصيفي أطباء إمتياز من دفعة 

 .طبيب إمتياز 18,  2019حتى مارس  2019ليكون إجمالي المتدربين في الفترة من يناير  السابقة،الدفعة  2017

 األنشطة والدورات التدريبية:

  طبيب إمتياز طبقاً ألسبقية الحجز فى مجال التقويم مع أ.د. وينفيرد هارزر بألمانيا  20تم عقد ورشة عمل لعدد 

  فى مجال الليزر  طبيب إمتياز 157تم عقد ورشة عمل لعدد(Laser Course)  صدقي بالجامعة  فد. يوسمع 

  كل ثالثة أشهر بالجامعة من حيث أداء إدارة تم عمل إستبيان لقياس مدى رضا أطباء اإلمتياز عن التدُرب بعد

إلى أرائهم فى أعضاء هيئة التدريس الُمشرفين على األقسام  المختلفة، باإلضافة اإلمتياز، األقسامتدريب أطباء 

 .المختلفة

  مختلفة.. مثليتم إعداد يوم علمي أسبوعي ألطباء اإلمتياز في تخصصات: 

 زراعة األسنان د. كارم إبراهيم  -

 عطية يد. نانساإلسعافات األولية   -

 صدقي فد. يوسالليزر   -

 العديسي و د. نهال شوبير عبلةقسم جراحة الفم د.   -

 :لألقسام.. مثلباإلضافة إلى النشاطات التابعة 

  غباشي دد. احمإستخدام الميكروسكوب في عالج الجذور مع 

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

  عصام و  دد. محمعمل سيمنار لعرض ومناقشة الحاالت التي تم إنجازها بصفة دورية بقسم العالج التحفظي مع

 طارق دد. احم

 محاضرة توعية في مكافحة العدوى مع أ.د. مها فتحي. 
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 اً: كلية الصيدلةثاني

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

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

لى وإالقليمي تواكب معايير الجودة بما يسمح بالنمو والتقدم باالضافة إلى تقديم خدمات متنوعة لخدمة المجتمع المح

 المشاركة الفعالة للكلية في حل مشاكل البيئة وتنميتها في مختلف المجاالت

الزمني المحدد ووصف ما تم تنفيذه من أنشطة  اإلطارأهداف الخطة التنفيذية لخدمة المجتع فى ما تم تنفيذه من 

 من خالل االهداف الستة للبرنامج السنوى لخدمة المجتمع كالتالى:

 الهدف األول: التوعية بأنشطة لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع

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

 الموقع االلكتروني للجامعة

 الهدف الثاني: تفعيل المشاركة المجتمعية

  حملة التبرع بالدم -1

وجمعية الهالل االحمر فى الحملة السنوية الثانية للتبرع بالدم  وبنك الدمشاركت كلية الصيدلة بالتنسيق مع الجامعة 

 خاص. حيث امتدت بشكل DIMASبالجامعة وقد شارك في تلك الحملة طالب كلية الصيدلة بشكل عام وطالب 

 .2018من شهر ديسمبر  18/19فاعليات الحملة على مدار يومين كاملين وهما الثالث واالربعاء الموافقين 

لالعداد والتنسيق  24/11/2018د الحملة تم اختيار عدد من طالب كلية الصيدلة لزيارة بنك الدم يوم قبل انعقا

قبل بدأ فاعليات الحملة قام طلبة كلية الصيدلة باالعالن ع بنك الدم وجمعية الهالل االحمرللورشة التحضيرية م

 (Be Hero Donate Blood)عنوان وكانت الحملة الدعائية تحمل  والتمهيد للحملة

)ثالثة خمسات( وهو الرقم المزمع تحقيقة من حملة التبرع بالدم  555الطالب حملة تنشيط اخري تحمل رقم  وأطلق

كيس دم  528هو 2018/2017كيس دم حيث كان الرقم السابق للحملة في العام الجامعي السبق  555للوصول الى 

 للتبرع بالدم من مكان واحد.علما بأن هذا الرقم يعتبر في ذلك الوقت رقم قياسي 

 بالدم.بأهمية التبرع  الطالب للتعرفكما تم تنظيم ندوات محدودة بين 

ونظرا للمشاركة الفاعلة وااليجابية من الطالب  خمسات.واراد الطالب تحطيم الرقم السابقة فأطلقوا حملة الثالثة 

 من اكياس الدم. 581 وصل عدد المتبرعين للرقم

وشارك بنك الدم بالتنسيق مع جمعية الهالل االحمر بتوفير سيارة مجهزة لحملة التبرع بالدم باالضافة الى توفير  

 سرير وشارك فى تلك الحملة ستة اطباء من بنك الدم وجمعية الهالل االحمر. 20عدد 
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كل متبرع. وايضا تم ابالغ وقبل التبرع بالدم يتم توقيع الكشف الطبي وقياس الضغط ونسبة الهيموجلوبين ل

 مغلقة تحمل اسم كل متبرع. أظرفالمتبرعين بانه سوف يتم فحص فيروس سي وسيتم ارسال النتائج في 

 وقد تم استبعاد عدد محدود من الطالب لعدم جاهزيتهم للتبرع بالدم

لطالب وتحطيم الرقم السابق ونظرا لدور الجامعة االيجابي تجاه حمالت التبرع بالدم والمشاركة المثالية من قبل ا 

وامتنانهم للحملة فقد حضرت مديرة بنك الدم المصري الى الجامعة واهدت الجامعة درع البنك للتعبير عن شكرهم 

 الجامعة وايضا تم تقديم شهادة تقدير من جمعية الهالل االحمر للجامعة.  لمجهودات

  وترفيهيةرحالت تثقيفية  .2

الرقيقة بمدينة  وجمعية القلوب مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةنسيق مع شارك طالب كلية صيدلة بالت

 .24/11/2018طفل يتيم وذلك يوم السبت الموافق  30نصر فى تنظيم رحلة الي القرية الفرعونية لعدد 

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

 وتحطيم الفوارقيكون طالب الجامعة قدوة حسنة لهؤالء االطفال مما يترتب عليه تواصل االجيال  بحيث

تلك  وشارك فياالطفال  ومشروبات علىوجبات جافة  وتم توزيعاالنتماء في بناء الوطن.  وتعظيم دوراالجتماعية 

القرية  حتىرة لنقل االطفال االيتام من امام مقر الجمعية . وقد وفرت الجامعة سياDIMASالرحلة اعضاء من 

 .الفرعونية ثم بعد ذلك رحلة العودة الي مقر الجمعية بمدينة نصر

 فريق المعجزات فى ضيافة جامعة مصر الدولية. 3

صة لفريق في تنظيم االحتفالية الخا مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةشاركت كلية الصيدلة بالتنسيق مع 

في يوم رياضي تكريما وتشجيعا لهم وذلك يوم  نظمتة الجامعة الذي المعجزات من المعاقين )ذوي الساق الواحده(

 .22/10/2019االثنين الموافق 

استضافته مالعب جامعة مصر الدولية مشاركة فريق المعجزات على مستوى الجمهورية من  الذيوشهد اليوم 

 وقد حضر عدد كبير من الطالب لتشجيع المشاركين من فريق المعجزات.فى لعبة كرة القدم  االعاقة تنافسوا متحدي

وكان لليوم االثر الطيب فى  األعاقة، متحديمن وأضفى حضور طالب الجامعة اجواء حماسية بتشجيع المشاركين 

  المشاركين.نفوس 

ن ضحوا بانفسهم في سبيل حماية حدود وأمن مصر وفي نفس االحتفالية تم تكريم اثنين من ابطال مصر المعاقين الذي

في سيناء الحبيبة اثناء مكافحة االرهاب االسود. واالثنين المعاقين المشاركان هما من ابطال القوات المسلحة الباسلة 

 لهم.بتكريمهم من خالل تقديم درع الجامعة  لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وقد قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة

زوج من العكاز لكل المشاركين باالضافة الى وجبة  40عدد وبالنسبة لفريق المعجزات فقد قدمت الجامعة بتقديم 

 غداء جافة وعصائر لكل فرد.

شفاه جميع المشاركين تم استضافة الفنان الملقب بمطرب االنفاق الفنان المعاق/ سيد انور ليشارك  علىولرسم البسمة 

  في فاعليات االحتفالية من خالل تقديم بعض االغاني البسيطة الترفهية له.
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   2019يونية  1.لدورة الرمضانية الثانية لمتحدي اإلعاقة 4

فى فاعليات تنظيم المهرجان  مة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةمجلس خدبالتنسيق مع  شاركت كلية الصيدلة

دورة جامعة مصر الدولية الرمضانية الثانية لمتحدي “نظمتة الجامعة تحت عنوان  الذيالرياضي لمتحدي اإلعاقة 

قة ( من ابطال مصر الرياضيين من متحدي اإلعا64شارك فى هذا االحتفال الرياضى عدد ) وقد“.  2019اإلعاقة 

في لعبتي كرة القدم والكره الطائرة. وكان الهدف من االحتفال هو إظهار الدعم المجتمعي لهؤالء األبطال وتكريمهم 

 . وتحويلفيهامصر فى البطوالت الدولية التى يشاركون  رفعوا اسمووتشجيعهم إلبراز العزيمة واإلرادة القوية 

وقد تمت  طاقة لو استثمرت ووجدت التمييز االيجابي ألصبحت قوة داعمة للتنمية واإلصالح المجتمعي. االعاقة الى

فاعليات الدورة في إستاد محافظه القاهره بمدينة السالم. في بداية الدورة تم توزيع تي شيرتات على جميع الالعبين 

الجماعي وتوزيع كؤوس للمراكز األولى باإلضافة المشاركين. وفي نهاية الحفل تم دعوة جميع المشاركين إلفطار 

إلى ميداليات تذكاريه وشهادات تقديرية مقدمة من الجامعة. وأصفر هذا االحتفال ابراز روح البهجة والسعادة على 

 جميع الحاضرين.

 حفلة المكفوفين بالجامعة بالمشاركة مع المركز النموذجي لرعاية المكفوفين. 5

فى استضافة عدد من  مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةلة بالتنسيق مع شارك طالب كلية الصيد

المكفوفين من المركز النموذجي لرعاية المفكوفين بالزيتون وتنظيم حفلة فنية لهم يوم االربعاء الموافق 

 مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعةوذلك بالتنسيق مع   OOAبحجرة  24/10/2018

وقد قام المكفوفين بعرض مواهبهم الغنائية والموسيقية وحضر الحفل عدد كبير من الطالب واستمتعوا وشجعوا 

 ادائهم. وقد وفرت الجامعة للمشاركين من المكفوفين وجبة غداء جافة وعصائر. علىالمكفوفين 

 االحتفال بدعم االسعاف تحت شعار "الدقيقة بتفرق" .6

والذى قام ” الدقيقة بتفرق ” بدعم هيئة اإلسعاف المصرية تحت شعار طار االحتفال شاركت كلية الصيدلة فى ا

( وذلك يوم LEADبالتنظيم له مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت اشراف النادي الطالبي لييد )

الرابعة و الخامسة حيث قام العديد من طالب كلية الصيدلة خاصة طالب الفرق  2019مارس  6األربعاء الموافق 

بالمشاركة الفعاله الظهار المهارات األساسية في االسعافات األولية التى تم اكتسابها اثناء الدراسة وقد قام الدكتور 

فتوح حسانين استاذ مادة االسعافات االولية بكلية الصيدلة بالقاء الضوء على تعريف اإلسعافات األولية والمهارات 

األولية و معرفة مدى إمكانية التدخل )وعدمه( في مختلف المواقف والحوادث الطارئة كما  األساسية في اإلسعافات

اشار سيادته الى كيفية التصرف الالزم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها، مثل: توقف القلب والتنفس 

لكسور والجروح والنزيف. واالختناق أو الغصة واضطراب أو تغير درجة الوعي وايضا التعامل مع حاالت ا

ووضح الدكتور فتوح عن اهمية عدم التدخل في الحاالت الطارئة في حالة عدم توافر المعلومة أو القدرة وايضا 

 إدراك أن اكتساب المهارات يمكنه مساعدة المصابين لمنع حدوث المضاعفات التي تشكل خطرا على حياته، وليس 
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الطالب محاكاة بشريه  المصرية نظمدعم هيئة االسعاف  مبادئالبهجة وترسيخ  القيام بدور بديل للطبيب. والضافة

 .123لرقم 

 نشرات توعية. 7

 المبادئ االساسية لالسعافات األولية

االساسية  عن المبادئحملة توعية  2018/2019أطلقت كلية الصيدلة فى الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

وذلك تحت اشراف الدكتور فتوح حسانيين استاذ مادة االسعافات االولية بالكلية وكانت تهدف هذة  لالسعافات األولية

نشر الوعي الصحي بين الطالب وبث روح التعاون والمساعدة بينهم. وايضا إكساب الطالب أنماط سلوكية الحملة 

واع األمراض المختلفة وطرق الوقاية أن والتعرف علىصحية سليمة ونقلها بدورهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية 

 بالمقررات النشاطمنها. وقد تم تدريب الطالب على االسعافات االولية وبعض المهارات الطبية البسيطة وربط 

 الدراسية.

محاضرات تدريبية  بتنظيم بالجامعةوقام الطالب الحاصلين على دورات في اإلسعافات األولية من خالل الدراسة  -

على األسلوب  باالفراد للوقوفإلى اماكن عديدة مزدحمة  وتنظيم زياراتلباقى طالب الجامعة من الكليات المختلفة 

للعديد  وخطوات الطوارئ واألمان واألسعافات األوليةوأيضا ايضاح مبادئ السالمة األمثل علميا في هذا المجال. 

 والحروق والنزيف واالزمة القلبيةكاألختناق  ولالسعافات األوليةمن الحاالت التي تحتاج الي التدخل السريع 

 .واألعماء وفقدان الوعي

 الهدف الثالث: تنمية مهارات الخريجين 

 ورشة عمل اليقظة الدوائية  -1

ية الدكتور/ سمر موافى ورشة عمل عن نظمت لجنة التدريب والدعم الفني برئاسة الدكتور/ غادة عادل وعضو

  OOAبحجرة  17/11/2018اليقظة الدوائية يوم السبت الموافق 

تم دعوة الدكتورة/ هدير رستم رئيس مركز اليقظة الدوائية بمصر للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل الخاصة 

لة ومعاونيهم وطالب الفرقة الرابعة باليقظة الدوائية باالضافة الى السادة االعضاء هيئة التدريس بكلية الصيد

 والخامسة وبعض الخرجين 

 قد تم تقسيم ورشة العمل الي ثالثة جلسات على النحو التالى:

 الجلسة االولي:

قامت الدكتورة هديرة رستم بتعريف معني اليقظة الدوائية وتقديم نبذة مختصرة عن تأسيس مركز اليقظة الدوائية 

ومتابعة االثار العكسية حول نقص فاعلية االدوية والتفاعالت الدوائية والجرعات الزائدة في مصر ودورة في تقييم 

وسوء االستخدام باالضافة الي االخطاء العالجية واستخدام االدوية المغشوشة او عيب تصنيع المستحضر. وقد 

 افادت سيادتها بان المركز تابع لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ايضا.
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امت الدكتورة هدير رستم بشرح طريقة كتابة تقرير اليقظة الدوائية بما يتناسب مع المعايير العالمية باالضافة الي وق

 المراقبة المستمرة المان االدوية وتقييم ميزان المخاطر والمنافع للمستحضرات الصيدلية. وايضا طريقة جمع 

 سوء استخدام الدواء ونشر المعلومات االزمة لترشيد استخدام االدوية.وتقييم المعلومات عن االضرار المرتبطة باستخدام او 

 في الجلسة التانية:

تم تطبيق كل المعايير الضرورية لكتابة تقرير اليقظة الدوائية عن طريقة المحاكاة باقتراح حالة مرضية تساعد 

لتقرير الخاص بالحالة التي تم اقتراحها المشاركين في القرب من العلم الواقعي. كما قام المشاركين باعداد وكتابة ا

وفقا للقواعد التي تم عرضها في الجلسة االولي وتمت مناقشة التقارير من قبل السادة المشاركين والدكتورة/هدير 

 بعض االخطاء للوصول الي الشكل االمثل في اعداد التقرير الخاص باليقظة الدوائية.  رستم وتصحيح

 وفي الجلسة الثالثة:

قامت لجنة التدريب والدعم الفني بتكريم الدكتورة/ هدير رستم لدور سيادتها في نقل ثقافة اليقظة الدوائية الي  

طالب الكلية وايضا تم توزيع شهادات للحضور وقد ساعدت هذة الورشة علي فتح قنوات تعاونية جديدة مع الجامعة 

 لدعم وتدريس وممارسة علم اليقظة الدوائية.

 ي الطالبي الثانى لتصميم الدواءالملتق -2

 تحت عنوان 2018سبتمبر  19تم تنظيم فعاليات المؤتمر الطالبي الخاص بالفرقة الخامسة يوم االربعاء الموافق 

 ( (Drug Design Senior’s poster Day وذلك من منطلق حرص الجامعة علي تفعيل جميع االمكانيات

في رفع كفاءة الطالب في   Discovery studioمتطورة مثل معامل المتوفرة لديها من المعامل واالجهزة ال

 .تحت اشراف الدكتور دعاء بشرىمجال تصميم الدواء 

طالب وطالبة يمثلون ثالثة مجموعات دراسية وتم تقسيم المشاركين الي مجموعات  150شارك في هذا المؤتمر 

 صغيرة تضم كل مجموعة أربعة طالب. 

المجموعات بحيث يكون طالب كل مجموعة صغيرة مشتركين في نفس المعمل وايضا وقد وضعت ضوابط لتمثيل 

 نفس موضوع البحث مما يساعد في رفع كفائتهم والتقاء افكارهم وتنمية المهارات وصقلها.

في مجال تصميم الدواء  موضوعا مختلفاوقبل انعقاد المؤتمر بفترة زمنية تزيد عن شهرين تم طرح خمسة عشر 

 شروعات بحثية تمثل ثالثة مجاالت للمركبات الدوائية الهامة وكانت كالتالي: علي شكل م

 مجال مضادات االورام السرطانية  .1

 مجال مضادات الميكروبات  .2

 مجال مضادات الفطريات  .3

 هذه المجاالت وفقا الهتماماته العلمية وهذا ما تحرص عليه الكلية في تنمية القدرات إحدىوقد قام كل طالب باختيار 

 وقد قامت  ييةهالخاصة لدي الطالب. تم عرض المشروعات البحثية الطالبية في صور ملصقات وعروض شف
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الكلية بإنتداب اساتذة من جامعات عالمية كممتحنيين خارجيين لتقييم جميع االبحاث المشاركة في المؤتمر وهم 

 كالتالي: 

 :االستاذ الدكتور بيتر هايالندر 

King’s college London (Head of institute of Pharmaceutical Sciences) 

  :االستاذ الدكتور ميراز رحمن 

King’s college London (Reader in Medicinal Chemistry, school of Cancer and 

Pharmaceutical Sciences) 

 كما تم ايضا انتداب بعض االساتذة من جامعة عين شمس وهم كالتالي:

  االستاذ الدكتور ناصر سعد 

   االستاذ الدكتور ايمان زغلول 

 جماعي،السادة االساتذة المنتدبين من خارج الجامعة بتقييم الموضوعات البحثية ووضع درجات لكل عمل  وقد قام

توسيع دائرة المعرفة للمجتمع الخارجي بما تقوم به الكلية من دور في رفع كفاءة طالبها  علىوقد ساعد ذلك 

المستوي االقليمي والدولي مما  علىليكونوا علي تواصل دائم بالتكنولوجيا العالمية والبرامج الدراسية المتميزة 

 يساعد الخريج علي اتفان عمله عند االستعانة به في سوق العمل الخارجي خاصة في مجال الصناعات الدوائية. 

الملصقات والعروض الشفهية سوف يتم تقييمها من قبل وقد تم اخطار الطالب منذ بداية المشروعات البحثية بأن 

 Drugالممتحنيين الخارجيين وسوف يتم رصد درجات تلك االبحاث ضمن مجموع الدرجات الكلي لمادة ال

Design    قصوىمما اعطي المشروعات البحثية أهمية . 

روا عن رغبتهم في استكمال تلك وتحدث بعض الطالب اثناء انعقاد المؤتمر مع السادة االساتذة المشاركين وعب

 المشروعات البحثية بعد التخرج بالتنسيق مع بعض االساتذة االجانب في جامعات المملكة المتحدة. 

تنظيم الملتقى الطالبى االول لتصميم الدواء تحت اشراف االستاذ الدكتور نهلة احمد رئيس قسم الكيمياء الصيلية  -2

 22/5/2018وذلك في يوم الثالثاء الموافق 

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

شارك فيه طالب الفرقه الخامسه ب  والذيتم تنظيم الملتقي الطالبي األول لتصميم الدواء بإستخدام الحاسب اآللى 

جديدة  اكتشاف أدويهوطالب من دفعة التخرج لعرض مشاريع بحثية لتصميم  210معروض قام بتصميمهم  51

على هذا الملتقى الطالبى جميع اعضاء  أشرفتقنيات الحاسب اآللى وقد  أحدثبإستخدام  وتحديد فعاليتهاوتطويرها 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الكيمياء الطبية الصيدلية.

  14/4/2019المؤتمر الطالبي الرابع االحد الموافق  .4

 2018/2019للعام الجامعة Pharmacy Seniors’19 قامت كلية الصيدلة بتنظيم المؤتمر الطالبي الرابع   -

 14/4/2019وذلك يوم االحد الموافق 
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Breakthrough to Excellence 

تمر تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عماد الجندي، عميد الكلية والدكتورة/ غادة عادل، المنسق العام للمؤ -

 ورئيس لجنة التدريب والتوعية والدعم الفني بالكلية والدكتور/ خالد مصلحي، األستاذ المساعد بقسم العقاقير.

 وقد بدأ التحضير للمؤتمر من خالل تشكيل الهيكل التنظيمي للمؤتمر من طالب الفرقة الخامسة بعد تحديد األدوار، -

اإلعالن عنها وفقاً للهيكل التنظيمي للمؤتمر. وقد تم تشكيل لجنة  تم دعوة الطالب للترشح لشغل تلك األدوار التي تم -

الفحص للسير الذاتية للطالب المتقدمين لشغل تلك األدوار وتم اختيار المتميزين منهم وتم اعالن نتيجة الترشح 

 لجميع الطالب المقبولين والغير مقبولين.

ً لالجتماعات التحضيرية - تحت إشراف الدكتورة/ غادة عادل لمناقشة الموضوعات  تم تحديد مواعيد ثابتة أسبوعيا

العلمية التي يمكن لطالب الفرقة الخامسة القيام بها على أن تشمل تلك الموضوعات جميع التخصصات العلمية 

 بالكلية والتي تمثل جميع األقسام العلمية.

ً تم دعوة مستشفى  - ة التابع لوزارة الصحة للمشاركة ومستشفى إمبابة العام ومركز اليقظة الدوائي 57357أيضا

 الفعالة في المؤتمر.

 وقد شارك بالحضور في المؤتمر كالً من: -

 د/ هشام الشرقاوي، مساعد وزير الصحة -1

 أ.د/ خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس -2

 أ.د/ خالد عمر، أستاذ المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس  -3

 أ.د/ روال ميالد، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة -4

 أ.د/ سميرة صالح، أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة -5

 أ.د/ نهى نصار، أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة -6

 الصيدلة بجامعة عين شمسد/ رانيا حتحوت، أستاذ الصيدالنيات المساعد بكلية  -7

 د/ أسماء مندور، مدرس الكيمياء الصيدلية بجامعة المستقبل -8

 المركز القومي للبحوث الفاماكولوجى، ونيس، قسمد/ سالي  -9

 الصحة الدوائية، وزارةد/ نورهان محمد، مركز اليقظة   -10

 57357د/ طارق منصور، مدير مستشفى   -11

 57357د/ إبراهيم عيد، مدير مستشفى   -12

 57357إسالم عنان، مدير مستشفى د/   -13

 57357د/ ميرفت صابر، مدير مستشفى   -14

 د/ سماح الهندي، مدير مستشفى إمبابة العام  -15

 د/ إيمان سلومة، مستشفى إمبابة العام  -16
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بدأت فعاليات المؤتمر بمحاضرة شيقة لضيف المؤتمر من خارج القطر المصري، الدكتورة/ هيا شفيق، األستاذ  -

نيويورك الواليات المتحدة األمريكية عن تحول  كوينز، جون،لصيدلة والعلوم الصحية بجامعة سانت المساعد بكلية ا

 دور الصيدلي اإلكلينيكي في الواليات المتحدة االمريكية والتركيز على دورة في الحاالت الحرجة.

كليفهم بها وتضمنت تلك ثم قام بعد ذلك الطالب المشاركين في المؤتمر بإلقاء الموضوعات العلمية التي تم ت -

 الموضوعات االتي:

ً وتوفير جميع الطاقات الالزمة للقضاء على فيروس  -1 ً مع توجهات الدولة في دعم المواطن المصري صحيا تماشيا

(C تم العمل على تحليل فيروس )(B)  الستكمال الصورة العامة لصحة المواطن المصري وقد عرض أحد الطالب

 ئج التي توصل إليها فريق البحث.المشاركين في البحث النتا

عرض فريق بحثي آخر أهمية تداول االدوية بعناية وخاصة االدوية التي من الممكن ان تكون مسببا للتشوهات  -2

الخلقية وتم العمل في ذلك البحث بالمشاركة مع مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة. وتم االهتمام باألدوية 

لى الجنين أثناء فترة الحمل وقد تم نشر النتائج الخاصة بهذا البحث في المجلة الدورية لمركز ذات التأثير السلبي ع

 اليقظة الدوائية.

توسيع مجال استخدام بعض األدوية الشائع استخدامها في أغراض طبية محددة وذلك الستخدامات أخرى جديدة لم  -3

امها كمضادات للعالج الكيمياوي لسرطان الكبد يتم ذكرها من قبل خاصة أدوية عالج الصرع حيث أمكن استخد

 والكلى.

االستخدام الغير اآلمن للمضادات الحيوية وما يترتب عليه من مقاومة الميكروبات لتلك المضادات الحيوية لسوء  -4

 استخدامها.

يل الكلوي وذلك أهمية دور الصيدلي اإلكلينيكي في التوجيه والتوعية لمنع االستخدام السيئ لألدوية داخل وحدة الغس -5

 بالتعاون مع مستشفى إمبابة العام.

 دراسة العالقة بين تعدد االشكال الجينية واالصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم -6

وقد تم اكتشاف عدد كبير من  السمنة،استبيانات عن سوء استخدام المكمالت الغذائية واالعشاب الخاصة لعالج  -7

الطالب يقوموا باستخدام تلك المنشطات واالعشاب دون استشارة طبيب وكان من ضمن توصيات المؤتمر أن يقوم 

الصحي بين جميع طالب الجامعة بأهمية االستخدام اآلمن لمكمالت الغذاء  الوعيالطالب بالتحضير لنشر 

 صص أغذية بالنسبة ألعشاب التخسيس.واالعشاب الطبية بعد استشارة طبيب او متخ

 استحداث شكل دوائى جديد على شكل شريط فمي رقيق يتم وضعه داخل الفم مباشرة وذلك لعالج دوار البحر. -8

من الطالب بدراسة تأثير اللبن على الشاي وهو المشروب الشائع في مصر والعديد من دول العالم  بحثيقام فريق  -9

وقد وجد ان اللبن يقلل من مضادات االكسدة الموجودة في الشاي والتي لها دور هام في الوقاية من العديد من 

 نباتية في عالج حاالت االكتئاب.آخر بدراسة تأثير بعض األعشاب ال بحثياالمراض خاصة السرطان، وقام فريق 

 تصميم الدواء باستخدام الحاسوب االلى إليجاد أدوية جديدة مبنية على معرفة الهدف البيولوجي. -10
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لعرض األبحاث  (Poster Session)تم تخصيص الوقت من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصراً للملصقات  -

 .وملصقاتتقسيم األبحاث إلى إلقاء  األخرى لطالب الفرقة الخامسة حيث انه قد تم

 وقد تم تشكيل لجنة لتحكيم تلك الملصقات مكون من: -

 أ.د/ منى شعالن 

 أ.د/ سميرة صالح 

 أ.د/ نهى نصار 

 أ.د/ رانيا حتحوت 

 أ.د/ خالد عمر 

 أ.د/ خالد أبو شنب 

باإلضافة إلى تكريم أفضل ثالثة وفى نهاية المؤتمر تم منح جميع المشاركين شهادات للمشاركة الفعالة في المؤتمر  -

 موضوعات بناءاً على تقرير لجنة الفحص وتم منح الفرق البحثية ألفضل ثالثة موضوعات درع المؤتمر.

 أيضاً تم تكريم جميع السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على األبحاث التي تم عرضها في المؤتمر. -

 عميد الكلية على مجهودات سيادته إلنجاح المؤتمر. تم تكريم السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عماد، -

تم تكريم الدكتور/ غادة عادل المنسق العام للمؤتمر عن مجهودات سيادتها الممتدة منذ بدء التحضيرات والفاعليات  -

 الخاصة بالمؤتمر وحتى النهاية.

 تم تكريم الطالب أعضاء الهيكل التنظيمي للمؤتمر. -

 سمات تحاكى ماكينات تصنيع الدواءالمسابقة الثانية لتصميم مج .5

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

يوم  المناهج الدراسية بالواقع العملى، فقد قام قسم التكنولوجيا الصيدلية بالكلية للعام الثانى على التوالى

 الدكتور. هانى محمود رئيس القسم بتنظيم مسابقة لطالب الفرقة الخامسة تحت عنوانتحت إشراف  18/4/2019

FUTURE INDUSTRIAL PHARMACIST GOT TALENT 

وقد قام الطالب معرفة القواعد المتبعة للمسابقة هذة المسابقة لطالب الفرقة الخامسة وذلك ل واالعالن عنتم التنظيم 

الدواء خالل مراحل التصنيع المختلفة وذلك بعد عمل زيارات ميدانية لعدد من بعمل مجسمات تحاكى أجهزة انتاج 

 مصانع األدوية.

وقد تم عرض تلك المجسمات امام مبنى الكلية لجميع طالب حتى يتسنى للجميع االطالع لتنمية المهارات والقدرة 

 كار.على االبت

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  بدويلدكتور صبرى وقد قام بتقييم المشاريع المقدمه لجنة مكونة من االستاذ ا

الدكتورة كارول يسرى مدرس  بقسم الصيدالنيات، بزان المدرس والدكتورة لمياءوالبحوث وأستاذ الصيدالنيات 

 .وقد قام االستاذ الدكتورأحمد عماد عميد الكلية بتسليم جوائز قيمة للمراكز الثالثة األولى هذا .الصيدالنيات
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 Drug Information and Medical Awareness Service(DIMAS) نادى دايماس. 6

DIMAS هو نشاط طالبي جميع القائمين عليه هم فقط من طالب كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية و هي إختصار 

Drug Information and Medical Awareness Service.   وهو لتعليم كل ما يخص الصيدلي

 .االكلينيكي

في بداية العام الدراسى تم تشكيل لجنة تنظيمية من طالب كلية الصيدلة داخل الحرم الجامعي استمرت لمدة ثالثة 

اعضاء في الموارد البشرية  لتشكيل DIMAS الذين سينضمون الى وتوظيف الطالبأيام. كانت تهدف الى اختيار 

فقد بدا كشك  فقط،ة. ولكن كانت هذه هي البداية واإلعالم والعالقات العامة والتنسيق بين جميع كليات الجامع

التوظيف في اللجنة األكاديمية المشكلة من بدا العام الدراسي بفكرة جديدة وهي السمة باألبيض واألسود التي سجلت 

وقد قام  .لتكون أفضل جناح بين جميع الكليات بالجامعة وفقا لتقرير المقدم من سجالت مكتب العالقات العامة

بالعديد من األنشطة المتميزة مثل تنظيم محاضره توعويه للطالب الجدد  DIMAS ب المشاركين هذا العام فيالطال

عن اقسام الكليه ومجاالت العمل واعطاء الطالب نبذه عن مستقبل الكليه التي يدرسون بها وايضا عن نشاط ال 

DIMASركين . وقد استمرت المحاضرات من خالل ورش العمل األسبوعية للمشاDIMAS  والتي يقوم بإلقاءها

 النشاط أو السادة اعضاء هيئة التدريس. علىالقائمين 

 :بتنظيم العديد من ورش العمل على النحو التالى  DIMAS وعلي الصعيد العملي، قامت

 اوال: ورشة عمل التسويق الدوائي

بتنظيم ورش  Uni-Pharma شركة األدوية الوطنية والرائع معوقد بدا النشاط الخاص بالنادى بالتعاون المثمر 

عمل جلسات التسويق ومعرفة المنتج لبدء التدريب الخاص للطالب وخاصة طالب الفرقة الخامسة للممارسة الفعلية 

 للتدريب على أساسيات ومبادئ التسويق. RCT تسويقبعد التخرج. وقد حصل الطالب على تدريب متقدم مع مركز 

والرئيس الشرفى  AstraZenecaد الدكتور يوسف هنداوي )كبير مندوبى الدعاية لشركة تم دعوة السي -

 للقيام باعمال التريب الخاصة بالتسويق الدوائي.   DIMASالسابق

قدمت الورشة ايضا فرصة للتدريب على تطبيقات أجهزة المحمولة فى الخطط التسويقية للمنتجات  وأخيًرا، -

 سويقية للعالمات التجارية الصيدالنية المصرية.الت وايضا الخططالدوائية 
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 Drug Information workshopثانيا. ورشة عمل المعلومات الدوائية 

وكانت تهدف ورشة عمل المعلومات الدوائية إلى إعداد طالب كلية الصيدلة لمجال الصيدلة األكلينيكية من خالل 

 مهاراتهم فى أحدث تقنيات هذا المجال.عدد من المشاريع المختلفة التى من شأنها صقل 

 وامتدت هذة الورشة على مدار العام الكامل كاالتى:

 تم تقسيم العام الدراسية على مرحلتين. 

المرحلة األولى فى الفصل الدراسى االول: تبدأ في إعطاء األعضاء معلومات حول الطب النفسي بشكل عام ونتعمق 

 في االكتئاب والذهان والتوحد.

 المرحلة الثانية فى الفصل الدراسى الثانى: كانت حول صحة األمومة واألمراض التي يمكن أن تؤثر على األم والطفل 

 وقد شارك فى فعاليات المرحلتين: اعضاء من معهد السرطان الوطني. 

 مناقشات الحاالت التى تم التدريب عليها و وضعو  OSCIوتم ايضا التريب على الفحص السريري المقنن األهداف 

 ت حقيقية.نموذج محاكاة لدور الصيدلى األكلينيكى فى المستشفى عن طريق معالجة ملفات طبية لحاال

 Medical Awareness workshopثالثا: ورشة عمل التوعية الطبية 

يتوقف فقط عند صرف  والذي الوكانت تهدف ورشة عمل التوعية الطبية إلى تفعيل دور الصيدلى فى المجتمع 

 والوقاية منفعال فى حياة المريض بل  ومؤثرة بشكلفالصيدلى قادر على تقديم خدمات رعاية صحية متعددة  الدواء،

 الصحة العام. ورفع مستوىالدوائية  ونشر التوعيةاألمراض 

 مشاريع الورشة:

الجامعى. تتناولت الحمالت عدد من المشاكل  وخارج الحرموقام الطالب بأعداد حمالت توعية متميزة داخل  -

الطبية بشكل ُمبسط  المشاركين فى الورشة على تقديم المعلومات وحرص الطالبالصحية الشائعة فى المجتمع. 

 تُحدث أثراً حقيقياً دائم فى حياة الناس. ومبدع ومفيد حتى

 إلى حملتين رئيسيتين لنشر الوعي للمجتمع المصري والمرضى. الدراسىتم تقسيم العام 

 الحملة االولى فى الفصل الدراسي االول:

حديقة األزهرلتكون مكان تنفيذ الحملة لكثرة رواضها وقام الطالب بتوجيه النصح واالرشاد ألكثر من  وتم اختيار

فرد، وتم تقسيم الطالب المشاركين إلى ثالثة فرق لكل فريق دور في توعية الناس بأهمية اإلسعافات األولية  600

 بطرق مختلفة وأدوات يدوية.

 ثانى:الحملة الثانية فى الفصل الدراسى ال

 .تمت هذة الحملة داخل نادي الزهور، تم تقسيم الطالب الى فريقين لتعريف العائالت والرواد بسالمة استخدام األعشاب

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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كما ضمت نشاطات نادى دايماس بعض حمالت التوعية حيث تعاونوا مع الهالل االحمر المصري لتنظيم حمله  -

 الدمً  بنكً  وزيارةتبرع بالدم كبيره. 

 دور األيتام وقضاء اليوم معهمزيارة - 

 زيارة من الرئيس التنفيذي لشركة باركفيل -

 2018مايو  16مؤتمر الثانى في الصيدلة االكلينيكية ال

، فعاليات الموتمر الثانى في الصيدلة االكلينيكية قام 2019مايو  14شهدت جامعة مصر الدولية يوم الثالثاءالموافق 

بدعم من إدارة الجامعة وسيادة العميد أ.د. أحمد عماد  صيدلة،النشاط الطالبي الرسمي لكلية  DIMAS بتنظيمه

 الدولية.منى شعالن رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة مصر  أ.د. ورئاسةالجندي وتحت إشراف 

للعام  DIMAS ورئيس DIMASوقد تم تخصيص لجنة مكونة من طالب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة من 

للقيام بكل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر بداية من التعاقد مع المستشفيات  2018/2019الجامعي 

 المختلفة لتسهيل دخول الطلبة الباحثين لتجميع المعلومات، إلى التسويق والدعاية للمؤتمر، والتصميمات المختلفة.

 لموضوعات العلمية كاالتى:تم تقسيم المشاركين الى ستة مجموعات الختيار ا 

 استخدام البكتيريا لتدمير الخاليا السرطانية -1

 استخدام الخاليا الجذعية في قصور القلب -2

 العالج الجيني في أمراض القلب واألوعية الدموية -3

 العالج الجيني في سرطان الغدد الليمفاوية  -4

 1العالج الجيني في مرض السكري من النوع  -5

 الشللالخاليا الجذعية في عالج  -6

وفى مجال الموارد البشرية واإلدارة قدم نادى دايماس ملف تعريف لكل عضو لضمان تطوير وإنجازات االعضاء 

وايضا تم إعطاء الطالب   - DIMASالمشاركين على مدار العام من قبل لجنة الموارد البشرية الخاصة بال 

 ن عليها.وممارسة التماري   (soft skills)  دورات في المهارات اللينة 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: مهارات السادةالهدف الرابع: تنمية 

 ورش عمل داخلية ومحاضرات ودورات تدريبية علمية متخصصة:

 أوالً: للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

 ورشة عمل محدودة لتفعيل الحاسب االلى فى اعمال االمتحانات   .1

عمل محدودة فى  ورشة  DICبحجرة  10/10/2018ونظمت لجنة التدريب والدعم الفني يوم السبت الموافق  

مجال استخدام الحاسوب فى اعمال االمتحانات للسادة المدرسين المشاركين في تنظيم االعمال الورقية الخاصة 

 صناديق االمتحانات وحصر ورصد جميع  علىبسير االمتحانات من حيث اوراق التسليم والتسلم وكذلك الملصقات 
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االوراق لكل الحجرات الخاصة بإنعقاد االمتحانات لطالب كلية صيدلة ومراجعة وتنظيم تلك االعمال اوتوماتيكيا 

 وقد تم انتداب المهندس: هيثم ابو بكر لتدريب المشاركين على بعض البرامج الخاصة لذلك.

 nceAntibiotic Resistaمحاضرة بعنوان  .2

وذلك في يوم   Antibiotic Resistanceنظمت لجنة التدريب والدعم الفني بكلية الصيدلة سيمينار تحت عنوان 

  OOAبحجرة  10/10/2018االربعاء الموافق 

 للمشاركة فى السيمينار  Adi Nusseirat (Technical Officer at WHO)وتم انتداب السيد االستاذ الدكتور/

بشرح وتوضيح المفاهيم الخطأ في التعامل مع المضادات الحيوية وسوء استخدامها واوضح ان   Adiوقام الدكتور 

بعض االضطرابات الصحية البسيطة في ايامنا هذه ستصبح ممتية في المستقبل اذا فقدت المضادات الحيوية 

 مفعولها.

االفراط في استخدامها او اساءه  وشرح سيادته العوامل الرئيسة التي تساهم في مقاومة المضادات الحيوية مثل

استخدامها واوضح ايضا بانه عامة الناس واالطباء والمستشفيات جميعهم لهم دور في ضمان االستخدام السليم 

 لالدوية وتقليل مقاومة المضادات. 

 وقد حضر السيمينار السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض الطالب.

 محاضرة بعنوان .3

(Reversing Efflux-mediate Resistance to Reinvent Broad- Spectrum Antibiotic) 

 بعقد سيمينار بعنوان  2018سبتمبر  17قام قسم الكمياء الصيدلية يوم االثنين الموافق 

(Reversing Efflux-mediate Resistance to Reinvent Broad- Spectrum Antibiotic) 

بالقاء المحاضرة وكان   King's College Londonدكتور: ميراز رحمن  وقام االستاذ ال  OOBوذلك بحجرة 

ذلك بحضور السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم وبعض طالب الفرقة الرابعة والخامسة وقد اشرف علي 

 السيمينار الدكتورة/ دعاء بشري.

 سيمينار بعنوان.4

 (Live Single cell mass Spectrometryنظمت كلية الصيدلة سيمينار بعنوان )

دعوة  وقد تمبتنظيم فاعليات السيمينار  DICبحجرة  17/09/2018قام قسم الكيمياء الصيدلية يم االثنين الموافق 

 السادة اعضاء هيئة التدريس من كليتي الصيدلة واالسنان للحضور والمشاركة في ذلك السيمينار.

 وقد شارك في فعاليات السيمينار كال من: 

اليابانية علي طالب الدكتوراة بجامعة هيروشيما )اليابان( وعضو الفريق البحثي للهيئة العالمية  فأشرأحمد 

RIKEN اليابان( اوساكا( 

Laboratory for single cell Mass spectrometry  سمين ابو ليلة طالب الدكتورة بجامعة هيروشيما اي

 )اليابان( اوساكا RIKENبانية اليا)اليابان( وعضو الفريق البحثي للهيئة العالمية 
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وقد قدم الباحثين المشاركين نبذة عن استخدام اجهزة كشف الخلية في تحليل وتعيين بعض المركبات البيولوجية 

الهامة داخل الخلية والتي يمكن استخدامها في الكشف المبكر عن بعض االمراض خاصة االورام السرطانية وايضا 

الج الخلية السرطانية باستخدام بعض االدوية ومتابعة تم عرض النتائج الهامة التي توصل اليها الباحثين في مجال ع

 الدواء ودراسة نواتج االيض الخاصة به. 

وخاصة في مشروعات البحثية   RIKENالعالمية وقد تم مناقشة امكانية التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة 

 المرتبطة بعلم الخلية الحية.

 كوينز، جون،عد بكلية الصيدلة والعلوم الصحية جامعة سانت زيارة الدكتورة هيرا شفيق االستاذ المسا .5

 الواليات المتحدة االمريكية

االستاذ المساعد فى الصيدلة االكلينيكية لزيارة الكلية وكانت الدعوة  شفيق،الدكتورة هيرا قامت كلية الصيدلة بدعوة 

 2019أبريل  19أبريل إلى  6من  تبدأمارس والثانية  4فبراير إلى  25من من تبدأمقسمة على زيارتين االولى 

للمشاركة فى تدريس بعض المقررات الخاصة بالصيدلة االكلينيكية لزيادة الخبرات عند الطالب واالحتكاك المباشر 

لطالب الصيدلة في  القت الدكتورة شفيق محاضرات زيارتها،خالل  الحديثة.بالمدارس العالمية للعلوم الصيدلية 

سلطت  ذلك،السنة الرابعة حول أمراض القلب واألوعية الدموية ونهج العالج الدوائي المناسب. باإلضافة إلى 

فضالً عن التقدم المحرز في األدوية القلبية  المتنقلة،سيادتها الضوء على دور الصيدلة السريرية في إعداد الرعاية 

 الولى.وكان ذلك فى الزيارة ا .الوعائية

وفى الزيارة الثانية ألقت الدكتورة هيرا شفيق محاضرات لطالب الصيدلة في السنة الخامسة حول أمراض األورام 

 ومناهج العالج الدوائي المناسبة.

وتم تنظيم ورش عمل ناقشت فيها الدكتورة هيرا شفيق الموضوعات التالية مع طاقم الممارسة في الصيدلة 

 ة السريرية من وزارة الصحة:السريرية وزمالء الصيدل

 دور الصيدلة اإلكلينيكية في إدارة سرطان الثدي وسرطان الدم -

 التقدم في األدوية العالجية والعالج المناعي -

الواليات كلية الصيدلة والمهن الصحية  كريتون،جامعة الكيمياء الطبية زيارة الدكتور ناصر زيد الشريف أستاذ  .6

 االمريكية المتحدة

الدكتور ناصر زيد الشريف أستاذ الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة والمهن الصحية جامعة قامت كلية الصيدلة بدعوة 

للمشاركة  2019مارس  1فبراير إلى  15الواليات المتحدة االمريكية بزيارة كلية الصيدلة في الفترة من  كريتون،

 الل الزيارة القى الدكتور ناصر الشريف محاضرات فى تدريس بعض المقررات الخاصة بالكيمياء الطبية. وخ

لطالب الفرقة الثالثة للمقر الثانى للكيمياء الطبية. وخالل زيارة الدكتور ناصر تم تنظيم ورش عمل خاصة 

بالمجاالت الجديدة فى الكيمياء الطبية وذلك العضاء هيئة التريس والهيئة المعاونة لقسم الكيمياء الصيدلية وبعض 

 .وزارة الصحةممثلى 
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 للفنيين:ثانياً: للسادة 

حتى  28/10الصيدلة فترة امتحان منتصف الترم االول من  والعمال والدادات بكليةالمعامل  فنيدورات  -1

 عن: 6/11/2018

 أ. محمود عبد الجيد مدير ادارة السالمة والصحة المهنية كالتالى:قام بتنفيذها 

 انتهاء الدراسة وكتابة تقرير عن اعطال المعامل. . تنمية كفاءة المعامل واالجراءات عقب1

 . تحديث دليل المعامل. 2

 . الكشف على نظام أنابيب الغاز وصيانة دواليب الغازات بالمعامل.3

 . قواعد التعامل مع النفايات الكيماوية وكيفية الحفاظ على المواد الخطرة.4

 . دورة اطفاء الحريق بالطفايات اليدوية.5

 والصحة المهنية داخل المعامل للفنيين يوم  . السالمة6

 . المخاطر وقواعد السالمة داخل المعامل للدادات والعمال.7

حتى  30/12الصيدلة فترة امتحان نهاية الترم االول من  والعمال والدادات بكليةالمعامل  فنيدورات  -2

 :عن 15/1/2019

 والصحة المهنية كالتالى:أ. محمود عبد الجيد مدير ادارة السالمة قام بتنفيذها 

 كيفية استخدام طفاية الحريق وبطانية الحريق واجراءات االمان داخل المعامل -1

 كيفية التعامل مع انابيب الغاز -2

 المخاطر داخل المعامل ووسائل االمان والعمال علىتوعية الدادات  -3

 التدريب على االطفاء بواسطة خرطوم الحريق -4

 عمال والمشرفينوالدورة اسعافات اولية للغنيين  -5

 عليها والتدريب العملىبكلية الصيدلة  ومجابهة الكوارثخطط اجراء الطوارئ  -6

 23/4/2019الصحية ومخاطر المهنة وكيفية القيام باعمال النظافة المختلفة ) والدادات للتوعةدورة االداريين . 3

 2017/2018يوم التكريم السنوي لكلية لصيدلة عن العام األكاديمي 

بتنظيم يوم التكريم السنوي للكلية  10/12/2018جامعة مصر الدولية يوم األربعاء الموافق  –قامت كلية الصيدلة 

لالحتفال بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطالب بالجامعة لتكريس ثقافة االعتراف 

 والعطاء الدائم وأيضا تشجيع الطالب على التميز والتفوق  بالجميل وتشجيع جميع العاملين بالجامعة على بذل الجهد

لمستقبل أفضل وقد تم اختيار السادة المكرمين من خالل وضع آلية ثابتة التي أمكن من خاللها اختيار أكثر 

 المتميزين من خالل التقييم من قبل السادة رؤساء األقسام واألساتذة بالكلية. 

الدكتور/ شبل الكومي رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور/ صبري بدوي، وكيل الكلية  وقد حضر كالً من السيد األستاذ

 لشئون الدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور/ عادل الجندي، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطالب 
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يع السادة أعضاء هيئة واألستاذ الدكتور/ سامي عمارة، وكيل كلية الصيدلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وجم

 التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية الصيدلة باإلضافة إلى طالب الفرقة الخامسة.

استهل التكريم السيد األستاذ الدكتور/ أحمد عماد، عميد الكلية بإلقاء كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير الجامعة ودعمها 

ً قدم سيادته التهنئة للسادة الذين تم اختيارهم الدائم للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا لمعاونة والطالب وايضا

للتكريم في ذلك اليوم كما أوصى الجميع على بذل الجهد والعطاء للنهوض بالجامعة في كافة المجاالت وأيضا حث 

 الجميع لنيل شرف التكريم اسوة بزمالئهم الذين تم تكريمهم.

يس والهيئة المعاونة من قبل رؤساء االقسام والسادة األساتذة المشاركين في تدريس تم تقييم السادة أعضاء هيئة التدر

المقررات العلمية الخاصة بكل قسم. وتم تقييم السادة الفنيين من خالل أدائهم بالمعامل الخاصة بالمقررات العملية 

كاكهم المباشر بالفنيين أثناء وذلك من خالل رئيس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحت

المعامل. وتم اختاير السادة االداريين من قبل السيد مجمود عبد الجيد امين الكلية. وقد تم تسليم جميع المكرمين في 

 تلك االحتفالية شهادة تقدير

 رئيس مجلس القسم. تم تقييم األقسام المتميزة بالكلية من خالل شهادة تقدير تسلمها نيابة عن القسم األستاذ الدكتور
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 اً: كلية األلسن واإلعالمثالث

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.

 المجتمع:ما يحققه موضوع التقرير من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة 

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

 تمت دعوة العميد الدكتور عبد السالم كمال، المحاضر في علوم اإلدارة واألمن والصحة والسالمة المهنية لعقد ندوة .1

يعد موضوع الندوة من  .2018 نوفمبر 25توعية عن "القيادة اآلمنة والحوادث المرورية" يوم األحد الموافق 

المواضيع الهامة لتوعية الطالب بمخاطر الحوادث المرورية والحد منها واتباع القوانين واألنظمة المرورية لحماية 

  .المواطنين أرواح

مود بكر، نائب رئيس تحرير األهرام ويكلى ونائب رئيس جمعية الكتاب البيئة تمت دعوة السيد األستاذ الدكتور مح .2

. 2018 ديسمبر 12" يوم األربعاء الموافق حماية نهر النيل من التلوث وترشيد المياهوالتنمية لعقد ندوة توعية عن "

الحفاظ على المياه في ظل الظروف همة لتوعية الطالب بأهمية نهر النيل وكيفية ميعد موضوع الندوة من المواضيع ال

   الراهنة.

قامت رئيس قسم األلسن بتنفيذ ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم عن كيفية تحضير  .3

 .2018امتحانات تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية في شهر نوفمبر 

أللسن جامعة عين شمس لتوعية أعضاء هيئة التدريس الصباغ مدرس اللغويات بكلية ا د. رانيااستضاف قسم األلسن  .4

والهيئة المعاونة بكيفية التعامل مع اللغويات النصوصية والذخائر اللغوية باستخدام تكنولوجيا الحاسبات واإلنترنت في 

 .2018ورشة عمل أقيمت في شهر ديسمبر 

من قسم اإلعالم لعقد ندوة عن أهمية اللغة العربية اإلعالمى نبيل نجم، رئيس قناة الغد التليفزيونية  تمت دعوة األستاذ .5

. وقد تحدث عن أهمية اللغة 2019في حياتنا ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب القسم فى شهر فبراير 

 العربية فى اإلعالم والترجمة.

نها والمنسق العام للمجلس استضافت كلية األلسن واإلعالم د. مرفت الديب أستاذ مناهج وطرق التدريس بجامعة ب .6

االستشاري ومجلس علماء مصر إللقاء محاضرة عن استيفاء متطلبات الجودة والكفاءة عند إعداد مدرسي اللغة 

 .2019اإلنجليزية وذلك في شهر فبراير 

ا أستاذ د. لين بوكر أستاذ الترجمة بجامعة أوتاوا بكندا ود. ميكيل فوركاد 2019استضاف قسم األلسن في شهر إبريل  .7

علوم الحاسبات وتكنولوجيا الترجمة بجامعة أالكانت بأسبانيا لعقد ندوة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم 

 عن تكنولوجيا الترجمة وأحدث تقنيات الترجمة اإللكترونية.
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ر األمريكية والعروبة تم عقد دورات تدريبية لطالب قسم األلسن في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية في مدارس مص .8

 .2018للغات ود. نرمين إسماعيل الدولية والجيل الجديد الدولية خالل شهري نوفمبر وديسمبر 

تم عقد دورات تدريبية لطالب قسم األلسن في مجاالت الترجمة المختلفة في معهد األهرام اإلقليمي للصحافة خالل  .9

 .2019رانسليت خالل شهري يوليو وأغسطس ، وفي شركتي أرابايز وآي ت2019شهري يونيو ويوليو 

يناير  31يناير إلى الخميس  20تم تدريب طالبتين من قسم اإلعالم لمدة أسبوعين أثناء إجازة نصف العام من األحد  .10

 في األماكن التالية: 2019

a.  األمريكية.تدريب طالبة من برنامج الصحافة التليفزيونية في برنامج الصحافة التليفزيونية بالجامعة 

b.  تدريب طالبة من برنامج االتصال التسويقي في وكالة إعالناتBlue Box Advertising Agency. 

دورة تدريبية متخصصة لطلبة الراديو والتليفزيون والصحافة التليفزيونية لتدريبهم على أساليب  اإلعالمنظم قسم  .11

. وضم برنامج الدورة التدريب 2019هر مارس اإلضاءة المتقدمة ليقوموا بتنفيذها في مشروعات التخرج في ش

الميداني على أدوات اإلضاءة الحديثة والعاكسات واألسلوب األمثل لتصوير المقابالت الداخلية والتقارير الخارجية، 

 وذلك بهدف تحسين نوعية التصوير واالضاءة في مشروعات التخرج.

 شطة المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئةزيادة مشاركة الكلية ومنسوبيها فى األنالهدف الثاني: 

جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع أثناء زيارة المسؤولين عن تم استطالع رأي األطراف المجتمعية ممثلين في  .1

أوجه التعاون ، وتمت خاللها مناقشة 2018قامت بها وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة للجمعية في ديسمبر

عداد ورش عمل تدريبية وندوات يقوم بتنفيذها الطلبة المتطوعين خالل برنامج اإلجازة الصيفية لألطفال المقترحة إل

والشباب. وقد تم أخذ رأي المسؤولين في االعتبار عند إعداد الندوات التي قدمها طالب الكلية في فصل الصيف 

 .2019الدراسي 

، وتم إهداء التالميذ هدايا عينية 2018بتدائية بالهضبة في ديسمبر قام قسم اإلعالم بزيارة مدرسة الوحدة الوطنية اال .2

 قام بتصميمها طالب قسم اإلعالم ومحاضرة في شكل قصة عن الحفاظ على المياه والنظافة الشخصية.

قامت كلية األلسن واإلعالم ممثلة في أعضاء لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة ومعيدات وطالبات من القسمين  .3

، تم خاللها إهداء المركز هدايا عينية واسطوانات سماعية 2019ة لمركز رعاية المكفوفين بالزيتون في فبراير بزيار

لقصص مدبلجة قام بإعدادها طالب قسم األلسن، ولوحات تعليمية بخطوط بارزة للمكفوفين، كما قامت معيدات 

 ين بالمركز.وطالبات الكلية بعقد مسابقات وأنشطة ترفيهية للتالميذ المكفوف

قامت كلية األلسن واإلعالم ممثلة في أعضاء لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة ومعيدات وطالبات من القسمين  .4

 إبريل 9بزيارة دار فاطمة الزهراء لأليتام ضمن قافلة الجامعة يوم الثالثاء الموافق 

لالحتفال بيوم اليتيم. وقامت معيدات وطالبات الكلية بعقد ندوات توعوية وتثقيفية وتعليمية لألطفال األيتام،  2019 

وتم أيضا توزيع هدايا عينية وحلويات وقصص أطفال باللغتين العربية واإلنجليزية على األطفال األيتام بالدار. كما 

 والقائمين على خدمة ة بالكلية بتوزيع استبيانات على المديرين والمشرفين قام أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئ
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األيتام بالدار الستطالع رأيهم بخصوص ما يمكن أن تقدمه لهم الكلية والجامعة ككل من خدمات لالستفادة من آرائهم 

 ومحاولة تلبية رغباتهم في الزيارات والقوافل الخيرية المستقبلية.

نوفمبر  18أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في اليوم العلمي لقسم اإلعالم في تكريم عدد من تم  .5

وذلك لمشاركتهم في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  2019فبراير  25واليوم العلمي لقسم األلسن في  2018

اليوم العلمي لكل قسم للمشاركة  وتمت أيضا دعوة عدد من أطراف المجتمع المشاركين في تدريب طالب الكلية في

 في تكريم الطالب وإبداء رأيهم عن مستوى طالب وخريجي الكلية في سوق العمل.

تم عقد دورة تدريبية في مجاالت الترجمة السمعية والبصرية لعدد من األكاديميين والعاملين بمجاالت الترجمة خالل  .6

 جتيازهم الدورة التدريبية.، وتم توزيع شهادات على الحاضرين با2019شهر يوليو 

تطوير المقررات العملية ومشروعات التخرج بما يخدم قضايا المجتمع وتم إهداء نتاج هذه المقررات تم  .7

. قامت كلية األلسن واإلعالم بجامعة 2019لجمعية مصر للثقافة وتنمية البيئة في يوليو  والمشروعات في زيارة

 للثقافة وتنمية البيئة. مصر الدولية بثالث زيارات لجمعية مصر 

، قام قسم اإلعالم ممثاُل في وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية واثنين من أساتذة القسم الزيارة األولى

ورشة من طالب القسم الذين يدرسون مقررات دراسية لها عالقة بالتصميم اإلعالني بتقديم طالبًا  25بالتعاون مع 

عمل تعليمية وتثقيفية عن مجالي التصميم اإلعالني لألطفال المترددين على مكتبة الجمعية والذين تتراوح أعمارهم 

 سنة.   15و 9بين 

، قام قسم اإلعالم أيًضا ممثاُل في وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وثالثة طالب الزيارة الثانية

ليم األطفال المترددين على مكتبة الجمعية فنون التصوير الفوتوغرافى. وقد قام هؤالء الطالب متطوعين من القسم بتع

–8ورشة عمل تعليمية وتثقيفية لألطفال المترددين على مكتبة الجمعية. تراوحت أعمار هؤالء األطفال ما بين بتقديم 

وغرافى الصحيح من أجل التقاط صور متميزة سنة، وتضمنت الورشة شرًحا نظريًا وعمليًا لكيفية التصوير الفوت 12

 وعالية الجودة. 

، قام قسم األلسن ممثاُل في وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإحدى أساتذة القسم العضو بلجنة الزيارة الثالثة

متضمنة ما  يمية وتثقيفيةورشة عمل تعلبتنفيذ بالتعاون مع ُمعيدة وطالبة من قسم األلسن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

وقد قام  ورواية القصة لألطفال. idioms التعبيرات اإلنجليزية الشائعةتمت دراسته في مقررات دراسية لها عالقة ب

 9لألطفال المترددين على مكتبة الجمعية والذين تتراوح أعمارهم بين فريق الزيارة بتقديم الورشة التعليمية والتثقيفية 

ريق الزيارة أيضا بإهداء األطفال قصصا باللغتين العربية واإلنجليزية، وقصصا قام بكتابتها وقام فسنة.  13و

وقد قام ثمانية من طالب قسم اإلعالم من مقرر وتصميمها طالب من قسم األلسن كجزء من مشروع تخرجهم. 

الفرض الدراسى لمنتصف الفصل تصوير الزيارة كاملة فى الثالث أيام كجزء من   تقنيات الكاميرا بالتدريب على

مصر للثقافة وتنمية البيئة قبل الدراسى الصيفى. وسيتم اختيار أفضل فيديو من تصوير الطالب إلهدائه إلى جمعية 

 .2019نهاية عام 
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 الهدف الثالث: مشاركة األطراف المجتمعية فى صنع القرارات الخاصة بأنشطة الكلية

وهما:  2019 /2018ي تشكيل مجالس الكلية في العام األكاديمي تم ضم ممثلين لألطراف المجتمعية ف -1

األستاذ سامح الشرقاوي الخبير والمدرب والمحاضر الدولي في برامج وتقنيات الترجمة، واألستاذة صفاء 

فيصل مدير مكتب هيئة اإلذاعة البريطانية بالقاهرة لالستفادة من خبراتهما في تعريف أعضاء هيئة التدريس 

 بمتطلبات سوق العمل وكيفية تطوير مهارات الطالب للمنافسة في مجاالت العمل المختلفة.بالقسم 

تم ضم طالبة من قسم األلسن وطالبة من قسم اإلعالم الجتماعات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية  -2

لمناقشة آراء  2018/2019واجتماعات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في العام األكاديمي 

 طالب الكلية عن مشاركتهم في أعمال خدمة المجتمع.

تفعيل مذكرة التفاهم بين كلية األلسن واإلعالم بجامعة مصر الدولية كطرف أول ومؤسسة "التعليم تم  -3

من خالل تدريب طالب الكلية وتعيينهم في وظائف  2018أوال" كطرف ثاني الموقعة في شهر مارس 

 . 2018/2019ارس الجيل الجديد الدولية التابعة لمؤسسة التعليم أوال في العام األكاديمي تدريس بمد

 



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

62 
 

  

 رابعاً: كلية الهندسة

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

خدمة المجتمع والنطاق المحيط بها أو فى خدمة مناطق ومجتمعات خارج  الجامعة فىواإلتصاالت( وتعظيم دور 

النطاق الجغرافي للجامعة وذلك من خالل مقررات دراسية تشاركية علمية مثل مقررات التصميم ومقررات مناهج 

خالل  العوامل اإلنسانية في التصميم، وغيرها. ومن ومقرر العمرانيالتصميم والبحث العلمي ومقررات التصميم 

تلك المقررات، تنوع المؤسسة من أنشطتها التعليمية والخدمية الموجهة لتنمية البيئة ولخدمة المجتمع والتي تلبي 

 .احتياجات المجتمع وأولوياته

 2019 - 2018يتناول التقرير ما تم تنفيذه من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع للعام الجامعي 

 محاور استراتيجية، وهي: بالتأكيد على ثالثة ثالثة

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

 علمية وعملية للمشاركة المجتمعية فى االنشطة التنموية التى يتطلبها سوق العمل.  

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

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

 اما اهداف الخطة، فكانت:

 الهدف األول: التوعية 

 الهدف الثانى: التواصل والتفاعل

  الهدف الثالث: البحث والتجريب والتطبيق

 الفعاليات:

 2018خريف اثناء الفصل الدراسي  -1

 تشجيع الطالب في مجال خدمة المجتمع من خالل المقررات الدراسية: 

 من خالل مقرر "العوامل الهندسية في التصميم"

قام الطالب بزيارة "مركز رعاية المكفوفين بالزيتون"، الستطالع حالة المركز والوقوف على كيفية تطوير جزء 

 اء.من المركز لخدمة األطفال في المركز وتحسين جودة األد

وعلى مدار الفصل الدراسي، قام الطالب بزيارة المركز والتواصل مع المستخدمين من اإلدارة والمدرسين 

واألطفال وأولياء األمور. وقاموا بالمالحظة وعمل لقاءات. باإلضافة إلى قيام الطالب بالبحث في هذا النمط من 

مخرج تقرير + عمل فعلي لجزء من الفناء بحيث يوفر المباني كما قام الطالب بعمل تحليل رباعي للمكان. وكان ال

 متعة أكثر، ويساعد األطفال على التعلم في نفس الوقت.
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 وقام الطالب بتنفيذ المشروع كجزء من متطلبات المقرر.

 7طالب المشروع:  -

 عدد االطفال المستفيدين: جميع أطفال المركز. -

 صور الوضع األصلي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعمال الطالب في المركز:صور 
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 وقام الطالب توثيق مشروعهم في فيلم تسجيلي، كما تم عرض الفيلم على وسائل التواصل االجتماعي.

 . على مدار العام الدراسي 2

 :تشجيع الطالب في مجال خدمة المجتمع

باقامة عدة فعاليات داخل الجامعة وخارجها على مدار الفصل  MIU -قام النادي الطالبي "الورشة 

 (ELWARSHA 2019. The Fantasy Journeyمرفق تقرير مفسر الدراسي )

 داخل الجامعة:

  2018سبتمبر  -حفل الترحيب بالطالب الجدد 

  2018ونوفمبر  2018اكتوبر  - 2019-2018حفل انتخاب اعضاء نادي الورشة للعام الجامعي 

 2018نوفمبر  -اح النادي وافتت

  ورش عمل لتعليم الرسم اليدوي وتصميم الجرافيك والرسم بالزيت وفن الخط وفن البورتريه والتصوير

على مدار الفصل الدراسي. )بلغ عدد المشاركين في  -الفوتوغرافي والفنون اليدوية لطالب الجامعة 

 (600الورش: 

  2019فبراير  -مهرجان الفن 

  2019يل ابر -معرض فني 

  2019 ومايوشهري ابريل  -حفل نهاية العام الدراسي 

 خارج الجامعة:

  2018سبتمبر  -لو مارشيه هليوبوليس 

  2018التجمع نوفمبر  -مشروع الشارع 

  2018ديسمبر  -رحلة االسكندرية 

  2018ديسمبر  -مهرجان الكريسماس بالكوربة 

  2019يناير  -رحلة منتصف العام الدراسي 

 YLF Leaders’ League   -  فرع التحرير( –)بالجامعة االمريكية  2019مارس 

  2019ابريل  -رحلة محمية وادي دجلة 

ويتم من خالل هذه االنشطة والرحالت تتم ورش عمل فنية وحرفية وعروض تمثيلية وموسيقية بهدف 

 التوعية.

مختلف وسائل االعالم وصفحات التواصل والجدير بالذكر، التغظية االعالمية لنشاط نادي الورشة في 

 (1500االجتماعي )عدد المشاركين بهذه األنشطة: 
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 :2019. صيف 3

 بناء قنوات اتصال مستمرة مع المجتمع من خالل المشروعات والبرامج التى تقوم بها الكلية:

مصر اشراف  –لعمارة والمجتمع من خالل التعاون مع مكتبة االسكندرية ومركز القبة السماوية العلمي، قام برنامج ا

عاما(  16-12معسكرات لالطفال ) 3ا.د. هبة صفي الدين ومجموعة من خريجي الجامعة ومعيديها وطالبها بتنفيذ 

ساعة  18على مدار أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بعنوان "أهداف التنمية المستدامة لألطفال". مدة كل معسكر 

يو: "بيتي الصحي" ويتم تعريف وتدريب االطفال على عدد من اهداف التنمية ساعة: يون 54باجمالي ساعات تدريب 

المستدامة على مستوى التصميم الداخلي، يوليو: "مبنى منتج للطاقة" على مستوى التصميم المعماري، أغسطس: 

. محاسن بحضور ا.د 2019سبتمبر  11"مجتمعي المستدام" على مستوى التصميم العمراني. وأقيم الحفل الختامي 

 نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق العمل. –فرغلي 

 طفل. 75عدد االطفال المستفيدين  - 10عدد المشاركين في التدريب: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعلى مدار العام .4

 تم تشجيع ودعم قيام أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في االحداث الدولية المرتبطة بالمجتمع والثقافة: 

ايفاد ا.د. هبة صفي الدين لحضور اجتماع مديري البرامج التنفيذية لالتحاد الدولي للمعماريين بباريس، فرنسا،  -

  2018نوفمبر 

  2019مايو  –ؤتمر "المعماريين واألطفال" بجامعة المجر ايفاد ا.د. هبة صفي الدين لتمثيل مصر في م -
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 خامساً: كلية حاسبات ومعلومات

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

 .المصريحل المشاكل الحقيقية داخل المجتمع  فيالمجتمعية هو أن يكون للكلية دورا تكنولوجيا فعاال 

 ما يحققه موضوع التقرير من أهداف الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع

 دعم العالقة بين الكلية والخريجين الهدف األول

في إطار التواصل مع الخريجين قام الدكتور أيمن نبيل بتحديث موقع التواصل االجتماعي لسهولة .1

عضو  357وبلغ عدد األعضاء به  MIU CSC Alumniة الحاسبات بعنوان التواصل مع خريجي كلي

 من أبناء الكلية وتم طرح استبيانات اعمال الجودة على الخريجين.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الزيارات الميدانية:.3

 .(20لطلبة المشاركين في الزيارة )(, عدد اCSC230لمقرر ) 18/3/2019بتاريخ  (AIG)تم عمل زيارة ميدانية لشركة  ●

AIG مليون عميل حول  70شركة تأمين رائدة في مجال التأمين على الممتلكات والعامة وتخدم أكثر من  هي

العالم. تم التنظيم من قبل الدكتورة فاطمة حلمي وضمت دورتين ركزت على العالقة بين قاعدة البيانات األكاديمية 

 زهران،والسيد محمد  المعلومات،موظفي كبير  سمير،في العالم والحياة الواقعية التي قدمها المهندس. محمد 

claims Manager of 
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عدد الطلبة المشاركين  (،CSC230) لمقرر 8/4/2019 بتاريخ Assetتم عمل زيارة ميدانية لشركة  ●

 (.20في الزيارة )
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 بالزيتون -زيارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين  ●

 –تم الذهاب الى المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين 2019فبراير  26في يوم الثالثاء الموافق 

والمشاركة بدراسة إمكانية  –لخدمة المجتمع وشئون البيئة  –بالزيتون ضمن وفد جامعة مصر الدولية 

  تقديم برنامج على الكمبيوتر وموقع على اإلنترنت لمساعدة المركز على تلقي الحاالت وتسجيلها بسهولة.

 مت المقابلة اثناء الزيارة مع أ/ عواطف التي قامت بدورها بالترحيب وإعطاء نسخة من اآلتي:وت

 (1مرفق رقم ) -للمركز استمارة التقديم          ·

 (2مرفق رقم ) -الالئحة الداخلية للمركز         ·

وخدمة المجتمع والفئات ضمن خطة الكلية في دعم  –وسيتم من خاللها توجيه مشاريع الطلبة لخدمة المركز 

 الخاصة.

حيث انه بالتحدث مع د. احمد عبد  –البد من التواصل المستمر مع المكان وتقديم يد المساعدة قدر اإلمكان  .1

أحد رواد المكان من المكفوفين فطلب مساعدة في تسجيل كتب للمكتبة الصوتية فهم بحاجة الى متطوعين  -الظاهر 

 المتطوعين دورة تدريبية بخصوص هذا الموضوع. إلعطاءلتسجيل الكتب وهو على استعداد 

يحتاجون بعض  –يوجد فريق من المدرسين المبصرين ومنهم مكفوفين  –عند الذهاب للمدرسة الخاصة بالمركز  .2

  وبعض اغراض المكفوفين مثل عصا المكفوفين و مسطرة برايل. –اإليضاح مثل كمبيوتر و داتا شو  وسائل 
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وذلك  –بالشيخ زايد  –زايد الخير المشاركة بالمجهود في تعبئة شنط رمضان مع مؤسسة  ●

 لتوزيعها على القرى الفقيرة خالل شهر رمضان المبارك.
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قرى  الخير الىتم الذهاب والمشاركة بالمجهود مع قافلة مؤسسة زايد  3/5/2019في يوم الجمعة الموافق  ●

شنطة رمضان  500طريق مصر اسكندرية الصحراوي والمشاركة بتوزيع عدد  –وادي النطرون  –الخريجين 

 )مواد تموينية جافة( 

                      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرية  الخير الىتم الذهاب والمشاركة بالمجهود مع قافلة مؤسسة زايد  10/5/2019في يوم الجمعة الموافق  ●

 رمضان )مواد تموينية جافة( شنطة 250بتوزيع عدد  جيزة والمشاركةمركز أطفيح  -عرب بني صالح
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قرية  الخير الىتم الذهاب والمشاركة بالمجهود مع قافلة مؤسسة زايد  17/5/2019في يوم الجمعة الموافق  ●

شنطة رمضان )مواد  250بتوزيع عدد  جيزة والمشاركةوعرب العيايدة مركز الصف –عرب العمارين

 تموينية جافة( 

 

 

 

 

 

 

مع مؤسسة زايد الخير ضمن  تم المشاركة بالمجهود في تعبئة وتوزيع شنط رمضان ملخص

 برنامج قوافل الفرحة خالل شهر رمضان وذلك في المناطق التالية:

 طريق مصر اسكندرية الصحراوي –وادي النطرون  –قرى الخريجين   ●

 مركز اطفيح جيزة   -قرية عرب بني صالح   ●

 وعرب العيايدة مركز الصف جيزة –قرية عرب العمارين   ●

َ شنطة رمضان  1000بإجمالي   على مدار شهر تقريبا

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

72 
 

 

 اليوم العلمي.4

. 3:00 - 1:00من الساعة  OOAفي قاعة  2019مايو  15نظمت الكلية يوم علمي في يوم األربعاء 

ً علميا  والطلبة المتفوقينتم تكريم هيئة التدريس والهيئة المعاونة   .ورياضيا
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 ورشة عمل مشاريع التخرج.5

يوم السبت  2018/2019أقامت كلية الحاسبات والمعلومات ورشة عمل خاصة بمشاريع تخرج العام الدراسي 

 . 2019يونيو  22

شركات عاملة في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وأولياء أمور طلبة المشاريع وأعضاء هيئة  تم دعوة

كما تم أيضاً دعوة خريجين الكلية وطلبة الفرق األولى والثانية والثالثة.  وقد تم مناقشة  التدريس والهيئة المعاونة.

وتقييم المشاريع من قبل الشركات اثنت الشركات على مستوى الخريجين التقني وعلى مستوى مشاريع التخرج 

  خريجين.وخطوات البحث العلمي المتبعة من قبل الطلبة وقامت الشركات بعرض فرص عمل على ال

   

 

 

 

 

 

  .توضيحي لفرص دراسية مختلفة متاحة في دولة اليابان وقامت بعرضوقد حضر الورشة يوكو كامياما من السفارة اليابانية 

 الهدف الثاني: تفعيل المشاركة المجتمعية خالل تنمية البيئة والحفاظ عليها

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

أجهزة تكنولوجيا المعلومات ذات تأثير ضئيل أو منعدم على البيئة عن طريق تحديث األجهزة بصفة دورية وتقليل 

 استخدام األوراق والطابعات.

حراري تم عمل برامج ستخدام تكنولوجيا المعلومات كعنصر مساعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الا ●

 لتسهيل التعامل بين األفراد داخل المؤسسة وتشجيع استخدام البريد اإللكتروني.
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 الهدف الثالث: المشاركة المجتمعية المتبادلة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني

 محو أمية الكمبيوتر ●

اساسي ومهم جدا خالل هذا العصر لمواكبة التطور الدراسي او  شيءتعتبر محو امية الكمبيوتر للكبار والصغار 

الوظيفي لجميع فئات المجتمع وعلى هذا األساس تم عمل دورة في مهارات الحاسب اآللي بالتنسيق مع مجلس امناء 

 مدينة الشيخ زايد لخدمة أهالي المدينة بالمجان.

مختلفة على استخدام البرامج األساسية للحاسب اآللي فرد أعمار  20قام م. هيثم أبو بكر بتدريب حوالي عدد 

 (  التي تحتوي علىOfficeمجموعة )

 Word - Excel - Powerpoint    ساعة تدريب  12بإجمالي   2019يناير  26يناير إلى  18في الفترة من- 

التأهل لسوق العمل  منهم في وكان هناك تفاعل من الحاضرين وكانت االستفادة من هذه الدورة  كما أوضح البعض

 والدراسة. -

 

 

 

 

            

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

75 
 

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

76 
 

 

( لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة MS Officeعمل دورات مجانية في الحاسب اآللي )

 2019يوليو  7حتى يوم األحد الموافق  2019يونيو  23من األحد الموافق 

وتنمية البيئة وخصوصا مساهمة كلية الحاسبات والمعلومات  إيمانا بالدور التي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع

والمساهمة برفع مستوى وكفاءة  –في نشر الوعي والثقافة ومحو امية الحاسب اآللي بين مختلف فئات المجتمع 

العنصر البشري في المجتمع لمجابهة كافة المعوقات وتذليل العقبات أمام األطفال والشباب والكبار في مواكبة 

 صر والحصول على فرص أكبر في سوق العمل.الع

على  –فريق عمل الخدمات واألنشطة  –تم االتفاق مع مجلس امناء مدينة الشيخ زايد  2019يونيو  20في يوم 

( لخدمة سكان المدينة ونشر إعالن على صفحتهم الرسمية MS Officeعمل دورة مجانية في الحاسب اآللي )

 وكانت صيغته كالتالي: acebookFعلى موقع التواصل االجتماعي 

 MS officeتقوم مجموعة عمل الخدمات واالنشطة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية بتقديم الكورس المجاني  -

 MS Word MS PowerPoint MS Excelالذي يحتوي على:

ايام في  3بواقع  2019يوليو  7حتى يوم األحد الموافق  2019يونيو  23يبدأ الكورس من يوم األحد الموافق 

 الجمعة( –االربعاء  –االسبوع )االحد 

الحي  –ساعة وذلك بالمركز الثقافي البيئي 15مساء بإجمالي عدد ساعات  30:9الى الساعة  30:7من الساعة 

 مدينة الشيخ زايد –بجوار مدرسة عمر بن الخطاب  –المجاورة الثالثة  –الثالث 

ر الخضري المحاضر بجامعة مصر الدولية ويمنح المتدرب شهادة حضور ويقوم بالتدريب المهندس/ هيثم أبو بك

 بشرط االلتزام بالحضور MIUللكورس من جامعة مصر الدولية 

 برجاء التسجيل في الرابط الن العدد محدود

ps://docs.google.com/forms/d/1nfV3lOAkm8BXwR4akRub29zE92vaTscVfZF8ElkalfU/edithtt

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1nfV3lOAkm8BXwR4akRub29zE92vaTscVfZF8ElkalfU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nfV3lOAkm8BXwR4akRub29zE92vaTscVfZF8ElkalfU/edit
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تم تقسيمهم  -ونظراً لتزايد العدد واإلقبال الشديد على هذه الدورة  –طالب  )153(وتم التسجيل لعدد 

 حسب الفئات العمرية كالتالي:

وقد تم استبعادهم من  -% من اجمالي المتقدمين  11طالب بنسبة  16وعددهم  –أقل من عشر سنوات  ●

 هذه الدورة لصغر سنهم وسوف يتم تحديد ورشة عمل لهم عن

 في وقت الحق. Introduction to Computerي مبادئ الحاسب اآلل

 %48طالب بنسبة  74)المجموعة األولى( وعددهم  –سنة  14من سن عشرة الي  ●

 %41طالب بنسبة  63)المجموعة الثانية( وعددهم  –سنه فيما فوق  15من  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداول المواعيد المجموعة االولى والمجموعة الثانية

الجمعة( في  –االربعاء  –( على سبعة ايام بواقع ثالثة ايام في االسبوع )االحد Office MSوتم إعطاء الدورة )

ساعة ونصف  )بواقعبإجمالي عدد ساعات عشرة ساعات ونصف  2019يوليو  7حتى  2019يونيو  23الفترة من 

مساء  00:8الي  30:6عة بمدينة الشيخ زايد وذلك للمجموعتين االولى من السا –للمحاضرة بالمركز الثقافي البيئي 

 ساعة( للمجموعتين.  21مساء. )بإجمالي عدد ساعات  30:9إلى  00:8والثانية من الساعة 
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 مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد. –نشره على الصفحة الرسمية لمجموعة عمل الخدمات واألنشطة  مما توهذا  -

 

 

 Course Outline and Referencesمحتوى الدورة والمراجع 

 /https://edu.gcfglobal.org/en/subjects/officeMS Office  

 /10https://edu.gcfglobal.org/en/word20MS Word: -1 

 /https://edu.gcfglobal.org/en/powerpoint2010MS PowerPoint: -2 

 /https://edu.gcfglobal.org/en/excel2010MS EXCEL: -3 

 الكورس والمراجع المجانية )عبارة عن شرح تفصيلي بالخطوات والصور والفيديو(محتويات  -

 من المنزل مجانا يرجى الدخول على هذا الموقع الكتابةللتدريب على  -

/https://powertyping.com 

 مع تمنياتنا بالمزيد من التقدم والتوفيق  -برجاء المتابعة والتدريب اوال بأول 

 مجلس أمناء مديمة الشيخ زايد –على الصفحة الرسمية لمجموعة عمل الخدمات واألنشطة وهذا ما تم نشره  -

 

 

https://edu.gcfglobal.org/en/subjects/office/
https://edu.gcfglobal.org/en/word2010/
https://edu.gcfglobal.org/en/powerpoint2010/
https://edu.gcfglobal.org/en/excel2010/
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 عدد الحضور الفعلي )من واقع الحضور والغياب(

 المجموعة االولى:  اوال:

طالبا يستحقون شهادة حضور من جامعة مصر  24والتزم بالحضور عدد  –( طالب 43)عدد حضر  –

 الدولية 
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 المجموعة الثانية: ثانيا:

 طالبا يستحقون شهادة حضور من جامعة مصر الدولية 19والتزم بالحضور عدد  -( طالب 29حضر عدد ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض من أعمال الطلبة اثناء الدورة
MS Word 
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MS PowerPoint 
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:MS Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختام الدورة والبوم الصور

مجلس أمناء مدينة الشيخ  –وعند ختام الدورة هذا ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجموعة عمل الخدمات واالنشطة 

 زايد.
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 ألبوم الصور
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 )WhatsApp(بعض من ردود أفعال الطالب وأولياء أمورهم على جروب التواصل االجتماعي 
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 رضاء الطالب عن المدرس والدورة )من خالل استبيان نهاية الدورة(

 المجموعة االولى
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Evaluation for InstructorI.  
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:II. Evaluation of Course Content 
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 المجموعة الثانية
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Instructor forI. Evaluation  
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 نموذج شهادة الحضور للدورة التي سوف يتم تسليمها للطالب الذين التزموا بالحضور
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 :مشاريع مادة هندسة البرمجيات

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

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

ليل المشكلة، ومن ثم التصميم، وكتابة البرنامج حتى القيام بتجربته، واختباره، وتنصيبه على األولى أثناء تح

األجهزة، والقيام بعملية صيانته. تهدف الكلية من خالل تدريس هذه المادة الى خدمة البيئة المحيطة والمجتمع من 

 ذه.خالل تنفيذ المشاريع العملية للمقرر ووضع تقييم للطالب لمت تم تنفي

 مؤسسة ومن الماء حياه .1

 نظام إلدارة المشروعات وتنظيم العالقات بين الموظفين والمتبرعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gezira Language Schools 

 وسيتيح لولي والمصاريف والواجبات ونتيجته،جدول حصصه  علىهذا المشروع سوف يتيح للطالب أن يطلع 

جدول  على االطالعبالنسبة للمعلم سيتيح له  وغيابه وسلوكه. أمادرجاته  على االطالعاألمر متابعة نجله من خالل 

لجميع العاملين بالمدرسة  وأخيرا بالنسبةللطلبة  وإعطاء واجباتبالمادة التي يدرسها  والطلبة الملتحقينحصصه 

 . واألجازات والغيابالمرتبات  على االطالعسيتيح لهم 

 

  

 

 

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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 أطفال السجيناتجمعية رعاية  .3

مساعدة الجمعية عن طريق تجميع بيانات الحاالت والمستفيدين والمتبرعين والمتطوعين الجمعية ومخازن 

  الجمعية وإدارة الجمعية ومساعدة أطفال السجينات
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 جمعية الهالل االحمر المصري .4

  يرغب فى التطوع فيهتطبيق يساعد المتطوع فى ادخال بياناته واختيار التدريب الذي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية الفرقان .5

 والموظفونتنظيم التبرعات و موقع الدارة الدار
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 وزارة الشباب والرياضة .6

 حجز مالعب ورحالت الشباب
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 جمعية النور واالمل لرعاية الكفيف .7

ومساعدة العمل اإلداري للمكان  ومالية وعينية لتسهيلبرنامج إدارة المكان: تخزين معلومات ادارية 

تسبب مشقة  واألوراق التياللجوء الي الدفاتر  وسريعة بدونالسترجاع البيانات بطريقة سهلة  االداري

 واسترجاع البياناتكبيرة في تخزين 
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 هيومان اكتس الجمعيات الفقيرة .8

ويكون النواقص واالحتياجات لكل جمعية،  ويسجل جميع الخيرية،يقوم المشروع بالبحث عن الكثير من الجمعيات 

سواء أن كانت دار مسنين او رعاية أطفال أو إدمان، وتكون وظيفة  جمعية،هناك سفراء من المشروع لكل  أيضا

 .هذا السفير إبالغ المشروع عن جميع احتياجات الجمعية شهريا
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Misr Radiology Center .9                           MRC Reservation System 
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10. Al Azhar Dormitory 

في السكن عند احتياجهم لمغادرة السكن أو  وتواصل الطلبةتسكين الطلبة الكترونياً وفقاً لآلليات المطبقة بالجامعة، 
  .اوراق والتعامل بدونعملية التواصل بين جميع الجهات بالمدينة  وايضاً تسهيلألسباب أخرى، 
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 جامعة حلوان كلية التربية الفنية. 11

 ومتطلباتها علىالكلية  وتلبية خدماتالمهام  وتسهيلها إلنجازنظام إلكتروني جديد تماماً للكلية لتيسير حركة العمل 

والمتقدمين ، كذلك لخدمة طلبة الدراسات العليا وشئون الطالبمستوى جميع تخصصات الكلية فيما يتضمن العاملين 

 .والدكتوراه للماجستير
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12. IEPS Company 
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 الهدف الرابع : توجيه مشروعات التخرج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 حث الطلبة على توجيه مشروعات التخرج لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة  

 

 ID اسم المشروع وصف المشروع الطرف المستفيد

مصر  جامعة–كلية االلسن  
 الدولية

الترجمة الفورية هي عنصر مهم في مجال ترجمة المؤتمرات 
الدولية، و تتم االبحاث في نطاق جعل الترجمة الفورية 

التكنولوجية من اهم الطرق المستعملة به، و يتضمن ذلك هذا 
المشروع المشترك بين كلية الحاسبات والمعلومات و كلية االلسن 

األبحاث للتوصل لبرنامج  بجامعة مصر الدولية حيث تتم
تكنولوجي قادر علي التمييز بين اسيق الكالم المختلفة للحديث 

البشري و ترجمة هذا الحديث بطريقة فعالة بين لغتي االنجليزية و 
 العربية.

ترجمة المؤتمرات الفورية بمساعدة 
 الذكاء االصطناعي

1. 

شركات التجارة 
اإللكترونية على 

 اإلنترنت مثل:

 كوم جوميا سوق.

 امازون

تعليقات الزبون لها تأثير كبير على سمعة مقدم الخدمة سواء كان 
مطعًما أو مستشفى أو متجًرا عبر اإلنترنت، وما إلى ذلك. يمكن 
لألشخاص التعبير عن رأيهم من خالل كتابة تعليقات حول جودة 
الخدمة أو المنتج. ولكن بعض العمالء يسيئون استخدام خدمة 

أي، من خالل كتابة تعليقات زائفة للتأثير على سمعة إعطاء الر
الخدمة. قد تكون التعليقات المزيفة آراء سلبية أو إيجابية، وتؤثر 
في كالهما على جودة مقدم الخدمة. يهدف هذا البحث إلى دراسة 

التقنيات المختلفة للوسائل التعليمية اآللية الخاضعة للرقابة 
المزيفة وتحليلها إذا كان التعليق  المستخدمة للكشف عن التعليقات

 سلبي أو إيجابي.

 .2 تحديد التعليقات المزيفة

 هيئة المرور

جميع السائقين على 
بجميع انواعهم   الطرق

 و باختالف مركباتهم

المشروع يعمل على تحسين روئية السائق للطريق فى الظروف 

واالجسام التى بجانب السيارة  وتحديد السياراتالمناخية الصعبة 

 بين السيارات اثناء القيادة وتحديد المسافات

لتفادى وقوع الحوادث تقليل عدد ضحايا الطرق بقصى حدا 
 ممكن.

 .3 محارب الضباب
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 ID اسم المشروع وصف المشروع الطرف المستفيد

 مصر سكان

التطبيقات الطبية تستخدم بكثرة حالياً فهى سريعة و 
مكلفة باألضافة انها تساعد الطبيب الغير متمرس غير 

فى التأكد من تشخيصه. مساعد تشخيص األشعة هو 
مشروع لتشخيص األمراض العضلية الهيكلية بالكوع، 

التى يمكن ان يصاب بها اى شخص بشكل عام و 
خاصاً العبى التنس و عازفى الجيتار و العمال. حيث 

إما طبيعية او  يقوم التطبيق بتشخيص األشعة السينية
غير طبيعية، و فى حالة انها غير طبيعية يقوم بتحديد 
نوع االضطراب العضلى الهيكلى المتواجد بها مثل 
الكسور و التهاب المفصل التنكسي و االنخالع فى 

الكوع و غيرهم . هذا التطبيق سيوفر الكثير من الوقت 
فى مراكز األشعة و العيادات و المستشفيات و يؤكد 

ص متخصص لألشعة و يقلل عبء العمل على تشخي
 أطباء األشعة ليستطيع تشخيص الحالة بدقة.

 .4 مساعد تشخيص أشعة العظام

 هيئة المرور

بجميع   جميع السائقين على الطرق
 انواعهم و باختالف مركباتهم

هدفنا هو إنشاء تطبيق سهل االستخدام يركز على 
سالمة المستخدم. يوفر هذا التطبيق العديد من خيارات 

الطرق بما في ذلك أقصر الطرق وأسلم الطرق. 
سيركز هذا التطبيق على الحفاظ على تحديث 

 أو المغلقةالمستخدم فيما يتعلق بأي شيء من الطرق 
الجسور أو حتى الحوادث في هذه األماكن. سيقوم 

التطبيق بجمع هذه المعلومات من خالل الردود التي تم 
جمعها من عدة مستخدمين. سيتم تحديد عوامل األمان 

استناًدا إلى العديد من الجوانب التي سيتم تحليلها 
لتحديد الطريق األكثر أمانًا  طرق متعددةبواسطة 

سنستخدم عوامل األمان هذه  للمستخدم. بعد ذلك ،
لتوفير طريق آمن و سريع لجميع المستخدمين على 

 حد سواء.

 .5 السريع و المالح االمن

 Vodafone(شركات االتصاالت )

 NBD(البنوك)

يعمل المشروع على توفير الطاقة المستهلكة تحديداً 
داخل المبانى التى تحتاج أعداد كبيرة من األجهزة عن 

الطاقة المستهلكة لتواجد هذه األجهزة طريق مقارنة 
بأشكال متعددة و اختيار المسافات و األماكن التى 
تحقق أقل أرقام للطاقة المستهلكة مما يجعله مفيد 

 اقتصادياً.

  تحسين األماكن المقترحة ألجهزة
 الذكية داخل المبانى لتوفير الطاقة

6. 
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 ID اسم المشروع وصف المشروع الطرف المستفيد

)القضاء، الجيش، 
 الشرطه، البنوك(

يقوم المشروع بكشف الكذب عن طريق حساسات متنوعه من 
حيث تردد الصوت، كالم مكتوب و الوجه عن طريق تعبيرات 
الوجه.من المتوقع ان هذا المشروع ان يخدم مؤسسات غايه في 

االهميه حيث ان االستنتجات التي تتم من خالل المشروع 
دقيقه ذلك يعتمد علي نشاط المؤسسه الذي يتحتم وجود استنتاجات 

 نزاهة و صدق في العمل.

 .7 كشف الكذب

مستخدمي مواقع 
 التواصل االجتماعى

يهدف هذا المشروع يهدف الى حل مشكلة التنمر االليكترونى 
على مواقع التواصل االجتماعى، وذلك بسبب ما يتعرضه له 

االشخاص على االنترنت فى الوقت الحالى من تنمر مما يسبب 
لهاؤالء االشخاص مشاكل نفسية التى تؤدى بهم لالنتحار. لقد قمنا 

 والتعليقات التىل ببناء نظام يقوم بكشف وحجب كل الرسائ
شخص ما. هذا النضام يمكن  وسخرية ضدعلى تنمر  تحتوي

لمواقع التواصل االجتماعى استخدامه و ايضا الدولة اذا ارادت 
 معاقبة المتنمرين على االنترنت

الكشف عن التنمر االلكترونى على 
 مواقع التواصل االجتماعى

8. 

OTIUM health and 
Leisure (London) 

Eissa Dr wael 
director relax 

health medical 
)Abu Dhabi(  &

physifit group 
)Egypt( 

المصاعب التي يمكن ان تواجه  أكبراالصابات الرياضية تعد من 
بطرق غير مسؤولة  واستخدام االوزاناي رياضي. رفع االثقال 

او محسوبة يمكن ان يؤدي الى اصابة الرياضي في المفاصل 
. يجب تعلم كيفية رفع االوزان بشكل صحيح لمنع والعضالت

االوزان. هذا المشروع يعتمد على بناء تطبيق في امكانه استبدال 
حيث يجعل التطبيق الرياضي قادر على تصوير نفسه  المدرب،

على ان يتعرض لالصابة.  أوشك وينذره إذااثناء القيام بالرفعة 
"" KINECTال يتم تحليل الهيكل العظمي للرياضي عن طريق 

لمعرفة االماكن المحددة لللمفاصل المستخدمة في الرفعة. يتم 
التركيز في هذا المشروع على ثالث رفعات, هم من اكثر 

" والتي اذا تم تنفيذها Squatالمسببين في اصابات المفاصل: "
" و Deadliftبالطريقةالخطأ تسبب اصابة في مفصل الركبة, "

 Shoulderة الظهر السفلي, و "التي قد تسبب اصابة في منطق
Press.التي قد تسبب في اصابة مفصل الكتف " 

المدرب الذكي: رفع االثقال و منع 
 االصابات

9. 
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 ID اسم المشروع وصف المشروع الطرف المستفيد

مركز الزيتون لرعاية 
 المكفوفين

يقدم هذا المشروع الوسائل المبتكره لمعرفة النشاطات التي يقوم 
بها الشخص. ثالث أشخاص هم المستفادون من هذا المشروع، 
المكفوف، اللذين يعانون من أمراض الرعشة، مرضى المشفى 

المشروع على  ويساعدهم ذلكاللذين يقومون بحركات غير معتاده 
بهم من قِبَل الدكتور أو  وسرعة اللحاقتكثيف دور العناية بهم 

 ياالستشعارات. ففالممرضة. كل ذلك سيتم عن طريق أجهزة 
 ةالساعة( لمعرفمثل )اليد حالة الكفيف سيتم ارتداء جهاز على 

االشارة او اإلماءه التي سيقوم بها. أما في حالة المريض بالرعشة 
 و مرضى المشفى سيتم وضع األجهرة لمعرفة الحركة.

الحركة باألساليب التعرف على 
 المبتكره

10. 

كلية طب الفم و االسنان 
 جامعة مصر الدولية

خلل األنسجة  وتشخيص مرضياكتشاف  إلىالمشروع يهدف 
. المشروع يهدف وهو السرطانإليه  وما تتطورالظاهرية للفم 

لمساعدة علماء امراض الفم في التشخيص، بل ايضاً ك اداة 
تعليمية لتالمذة علم األمراض للفم لإلستفادة من وسائله. العالم 

يعاني من الكثير من المشاكل بداية من اكتشاف المرض 
مشروعنا الدقة الشديدة  ولذلك يوفر التأكد، والتشخيص حتى

تحديد جميع اعراض المرض. و للعلم، هذا  علىإلعتمادة 
المشروع األول الذي يستخدم ف التشخيص جميع العوارض 

 لمرض خلل األنسجة الظاهرية للفم.

 .11 تشخيص خلل األنسجة الظاهرية للفم

كابتن عمر عطيش 
)المدير الفني للسباحة 

  6–اكادمية النجوم 
 اكتوبر(

مدرب السباحة الذكي هي تقنية جديدة تساعد المدرب علي معرفة 
عدد مرات لف اليدين لكل سباح اثناء العوم وايضا تحدد كل مرة 

كانت صحيحة او خاطئة وان كانت خاطئة فهي اي نوع من  إذا
انواع الخطئ. هذه التقنية تتم عن طريق تركيب استشعارين 

االهتزاز في ايدي السباح للتسارع في كلتا اليدين والتي تقوم ب
 بمجرد ارتكابه لخطئ ما.

 .12 مدرب السباحة الذكي
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 ID اسم المشروع وصف المشروع الطرف المستفيد

Royal Skin 
Company 
 د مروة فتحي
 د ضحي محمد

عن تطبيق هاتفى ذو واجهه اماميه  عباره التخرجهو مشروع 
( CAD ) سهله التعامل معها وأداة تشخيص بمساعدة الكمبيوتر

تنفذ بغرض تسريع عمليه لبكشف عن االورام السرطانيه الجلديه, 
التطيبق فى مراحله االولى متاح لكل مستخدمى االندرويد, 

كاميرا التطيبق يسمح للمستعمل بالقيام باالتقاط صوره بأستخدام 
الموبايل و القيام بتحليلها بأستخدام تقنيات معالجة الصورو تزويد 

المستخدم بنتيجه تشمل نوع الورم أذا وجد مع بيان تفصيلى 
بأسباب استنتاج هذا المرض و األجرأت التى يجب اتباعها. 

التطبيق سوف يكون مستخدم فى السوق الطبى, حيث سيستخدمه 
ل الخاص بالطبيب أو تأكيد نتيجه المرضى لتوفير الوقت و الما

طبيب و سيستخدمه الطبيب المبتدأ خالل فتره التمرين لتأكيد 
التشخيص, و كذلك الطبيب المتمرس كنوع من التجارب ليثبت 

 كفاءه التطبيق

الكشف عن االورام السرطانيه 
 الجلديه

13. 

المنظمات الصحية او 
 المناطق الفقيرة

تعد المالريا واحدة من أكثر األمراض فتكا على اإلطالق في هذا 
الكوكب. يمكن لعملية التقييم اآللي تقليل الوقت الالزم لتشخيص 
المرض بشكل ملحوظ. هذا سيؤدي إلى بداية مبكرة من العالج 
إلنقاذ العديد من األرواح. وبما أنها تشكل مشكلة صحية عالمية 

وير نموذج للكشف عن طفيلي فقد اقتربنا من تط خطيرة،
بدقة من عينة دم على أمل خفض معدل  وانوعها االربعه المالريا

قمنا بتطوير نموذج  العمل،الوفيات بسبب المالريا. في هذا 
استخدمنا هذه الطريقة لتقليل )Deep learning (باستخدام 

النتيجة الخاطئة في مجال الكشف عن المالريا. نحن نؤمن بأن 
اكتشاف الطفيليات الخاصة بالمالريا سوف تكون مفيدة طريقة 

عندما يكون من الصعب العثور على الخبير في التحليل المجهري 
لتقرير الدم ويحد أيضاً من الخطأ البشري أثناء اكتشاف وجود 

 الطفيليات في عينة الدم

 .14 الكشف عن المالريا و انواعها
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 ID المشروعاسم  وصف المشروع الطرف المستفيد

Careem 

Uber 

 والحفر، المطبات،ال يمكن إنكار أن تشوهات الطرق مثل 
والظروف السيئة واألحداث غير المتوقعة مثل الحوادث وحواجز 

وهذه الظروف أو الحاالت الشاذة  جًدا،الطرق أصبحت شائعة 
يمكن أن تؤثر على سالمة السائق وحالة السيارة حيث يمكنها أن 

اإلطارات وحالة المركبة العامة. سنركز في  التعليق،تتلف أنظمة 
ومطبات  الحفر،هذا المشروع على اكتشاف وجمع البيانات حول 

عن طريق تطوير نظام يركب  وفتحات التفتيش السرعة،
كشف هذه التشوهات وأيضاً تطوير نظام  ويعمل علىبالسيارات 

 وإحصائيات مفيدةتحليل يستخدم البيانات المجمعة لتوليد معلومات 
سيتم استخدامها من خالل تطبيق جّوال وموقع ويب لتحسين التنقل 
من خالل تحديد أفضل وأسرع مسار استناًدا إلى جودة الطريق. 

الجهات االكثر استفادة من هذا المشروع هى الشركات التى 
تضطر الى صيانة سيارتها بصفة متكررة مما يكلف مبالغ طائلة 

و ، حيث سيساعد النظام  Uberالسيئة مثل بسبب حالة الطرق 
 فى تجنب الطرق التى تضر بحالة السيارة.

 .15 عين الطريق الذكية

اخصائي العناية 
 المركزة

هي تقنية جديدة تساعد الطبيب علي معرفة عدد مرات انقطاع 
نوع المرض أثناء  وتحديد ايضاالنفس لكل مريض اثناء النوم 

نومه. هذه التقنية تتم عن طريق تركيب استشعار للتسارع حيث 
وضعة فوق البطن لكي يقوم بتحديد تسارغ البطن اثناء النوم   يتم

و تركيب ايضا استشعار لقياس نبضات القلب  حيث يتم  وضعة 
فوق صدر المريض  لكي يقوم بتحديد تسارع نبضات القلب  مع 

 ديد حالة المريض و معالجتها.لتح  تسارع البض

 .16 مراقبة انقطاع النفس أثناء النوم
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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 الدولية الى إدماج هذا 

وجعلها جزءا ال يتجزأ من المنتج والمستهدفات النهائية المفهوم في أنشطتها األكاديمية ومقرراتها على السواء 

 الممثلة في خريجيها من الطلبة الى جانب دمجها كجزء من ثقافة العمل ألعضاء هيئة التدريس. 

على أحد المفاهيم األساسية في  2019-2018وقد ركزت كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية جهدها خالل عام   

االجتماعية وحماية البيئة وهو بمفهوم التنمية المستدامة استعدادا لمؤتمرها األول والكبير الذي عقد منظومة المسئولية 

إبريل حول الركائز األساسية للتنمية المستدامة.. يمثل هذا النشاط في ذات الوقت بالنسبة لمعيدي الكلية  21-20في 

كافة فروع االقتصاد وإدارة األعمال. وفيما يلي بيان  نوعا من رفع قدراتهم بالنظر الى مركزية مفهوم التنمية في

 .2019وربيع  2018بمجاالت نشاط الكلية فيفي مجال المسئولية االجتماعية وحماية البيئة خالل فصلي خريف 

 أوال: مجال التدريب ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس

رفع استيعاب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بقضية جلسات السيمينار التمهيدي لإلعداد لمؤتمر التنمية المستدامة:  -1

 االستدامة في التنمية.

يقع مفهوم التنمية المستدامة في قلب كل التخصصات االقتصادية المعاصرة ويمثل البراديم السائد حاليا لمفهوم 

سيمنارات وجهت بشكل أساسي ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين  بتنظيم مجموعةالتنمية. وفي هذا اإلطار قام القسم 

لطرح الجوانب المختلفة لمفهوم التنمية المستدامة المركزي في مختلف تخصصات الكلية وترسيخ استيعاب أعضاء 

نارات . الخ. وقد تم تنظيم ستة سيمياالقتصاد.هيئة التدريس له سواء في مجاالت اإلدارة أو التسويق أو التمويل أو 

داخل الكلية حضرها العميد واألساتذة والمدرسون المساعدون والمعيدون وشرفتها بالحضور األستاذة الدكتورة فريدة 

 الرشيدي عضو مجلس األمناء. وشملت السيمنارات التالية:

  كل من الدكتور أحمد فكري والدكتورة رشا همام األستاذين بقسم  سمينارحيث قدمعقد أول  2019فبراير  13في

االقتصاد عرضا لبحث مشترك بعنوان " التنمية المستدامة: تأثيرات النمو االقتصادي للتكتالت االقتصادية.. مدخل 

 إمبريقي"

يلة الى تبني تركز العرض على معنى االستدامة والتنمية المستدامة وكيف انتهى المفهوم عبر رحلة تطور طو

اقتراب التنمية المستدامة التي تشمل ضمن أهدافها عناصر اجتماعية قوية مثل القضاء على الفقر، القضاء على 

جودة نوعية الحياة ومستويات الصحة العامة، جودة التعليم، المساواة النوعية، توفر المياه النظيفة والصرف  الجوع،

 االقتصادي.ا الى جانب األهداف التقليدية للتنمية والمتمثلة في تحقيق النمو توفر الطاقة بأسعار محتملة هذللسكان، 
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 التوثيق: نشر على موقع الجامعة 

-sustainable-of-dimensions-the-on-seminars-business-of-faculty-first-u.eg/thehttp://www.miuegypt.ed

development 

  الجلسة  " ناقشتالجلسة الثانية من السيمنار تحت عنوان " الشمول المالي نظرة عالمية عقدت 2019فبراير  21في

ورقة أعدها د. طارق الدمياطي عميد الكلية وعدد من الباحثين حول مفهوم الشمول المالي الذي يترجم أهداف التنمية 

المستدامة في القطاع التمويلي من خالل دمج الفقراء والمهمشين في مؤسسات وعمليات التمويل مثل البنوك. حيث 

تضمن تيسير وصول واتاحة واستخدام الخدمات التمويلية لكافة أعضاء يعرف الشمول المالي باعتباره العملية التي 

الورقة تجارب عالمية مختلفة في مسألة الشمول المالي. كما ناقش الحضور االهتمام المتزايد في  المجتمع عرضت

" وغيرها استراتيجية مصر التنموية بمسألة الشمول المالي والجهود المبذولة في هذا الصدد مثل " شهادات أمان 

 والحاجة الى دعمها.

http://www.miuegypt.edu.eg/integrating-poor-people-in-the-financial-system-the-financial-inclusion-a-world-

overview/ 

    دور المؤسسات الدولية العابرة للحدود  الدورية حولالجلسة الثالثة من السيمنارات  نظمت 2019فبراير  25في

 Are Multinational Firms Ready for Sustainableالمستدامة بعنوان في التنمية 

Development? Longevity Analysis لدمياطي وكل من د. مينا كمال ود. الورقة كل من د. طارق ا أعد

مائتا  العلمي )حققتياسمين سعيد. أكدت الورقة على اهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات الدولية في االقتصاد 

ومن ثم التأثير  "(2017من إجمالي الناتج القومي العالمي عام  %30شركة من كبريات الشركات الدولية نحو 

المعايير المهمة في  كأحد longevityالذي يمكن أن تلعبه في تحقيق التنمية المستدامة. وقد طرحت الورقة مفهوم 

 قياس االستدامة على مستوى الشركات الدولية الكبرى. 

/development-sustainable-on-seminar-business-3rd-http://www.miuegypt.edu.eg/the 

  خالل  المستدامة منتركز السيمينار الرابع حول قضية شديدة األهمية هي قضية التعليم والتنمية  2019مارس  4في

ورقة جماعية شاركت فيها د. راندا البديوي األستاذ المساعد بقسم اإلدارة بالكلية بالتعاون مع د. عمر رمزي األستاذ 

بجامعة هليوبوليس. تناولت الورقة متابعة لتطور موقع التعليم في مفهوم التنمية المستدامة منذ بدايته والذي انتهى 

كما انتهى بتبني استراتيجية مركزية في الوقت الراهن هي  المستدامة،التنمية ( عقدا للتعليم و2014-2005بإعالن )

" التعليم من أجل التنمية المستدامة" وركزت الورقة على بحث أهداف وعناصر هذه  ESDاستراتيجية 

لمعارف حيث يركز على تطوير ا العلمي وبرامجهاالستراتيجية التي تهدف الى إعادة توجيه عملية التعليم والبحث 

 االستدامة.والمهارات والقيم المتعلقة بتحقيق مفهوم 

 .2-1، مرفق 1-1مرفق أنظر:

  التسويق المستدام" عنوان "عقد السيمنار الخامس تحت  2019مارس  11فيSustainable Marketing 

مجال التسويق ضمن التأثيرات على  Sustainabilityركزت الجلسة والعرض على تأثير مفهوم االستدامة أو 

  الورقة أنالشاملة للمفهوم على سائر جوانب االقتصاد واألعمال. وأوضح الدكتور رامي خضير صاحب هذه 

المدخل كان نقد مفهوم التسويق الرائج باعتباره يركز هلى البعد المادي ويتجاهل األبعاد االجتماعية والثقافية 

 والبيئية.

http://www.miuegypt.edu.eg/the-first-faculty-of-business-seminars-on-the-dimensions-of-sustainable-development
http://www.miuegypt.edu.eg/the-first-faculty-of-business-seminars-on-the-dimensions-of-sustainable-development
http://www.miuegypt.edu.eg/integrating-poor-people-in-the-financial-system-the-financial-inclusion-a-world-overview/
http://www.miuegypt.edu.eg/integrating-poor-people-in-the-financial-system-the-financial-inclusion-a-world-overview/
http://www.miuegypt.edu.eg/the-3rd-business-seminar-on-sustainable-development/
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يق بين التسويق ومفهوم االستدامة الى تعريف التسويق المستدام بأنه العملية التي تهدف وقد انتهت جهود التوف

الى خلق وتوصيل القيم الى الزبائن بطريقة تقوم الى المحافظة على وتحسين رأس المال البشري والطبيعي. 

البيئية في بيئة أصبح فيها ويهدف هذا االتجاه الى الدمج بين المفهوم التقليدي للتسويق والقضايا االجتماعية و

 النجاح الحقيقي لألعمال يكمن في إظهار اهتمام مبتكر بما يهم المستهلكين.

وقد أعقب هذا العرض نقاش ثري بين الدكتور رامي خضير والعديد من األساتذة وأعضاء هيئة التدريس 

 والمعيدين الذين شاركوا في الجلسة. 

 ،1-2أنظر: مرفق

 اإلسبوع التعليمي  -2

شارك كافة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية إدارة األعمال في جلسات اإلسبوع التدريبي 

Educational week  والتقييم إبريل للتدرب على وسائل التعليم  23 -22التي عقدت على مدى يومي

   2-3، 1-3مرفق   .المستحدثة

 ور تخصصي وعمليتدريب الطالب ورفع كفاءتهم المهنية من منظ -ثانياً 

التخصص لم تكتفي الكلية بالمواد المقررة بل فتحت مسارا موازيا توعية الطالب بقضاياتدريب وفي إطار 

تركزت حول الجوانب العملية  التخصصية التييتمثل في سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات 

خصصين ذوي الخبرات عددا من المتعمال والتجارة الدولية استضافت كلية إدارة األفي التخصص. و

إلطالع الطلبة على والتمويل اإلدارة االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية والتسويق  العملية في مجاالت

. مع والتسويق.اإلدارة االستراتيجية وإدارة الموارد البشرية التمويل وأحدث مستجدات التطور في مجال 

فكرة التركيز على الجمع بين ما يدرسه الطالب من مواد نظرية الحرص على أن تتبني تلك المحاضرات 

 يلي.من قضايا عملية في المجتمع أو في مواقع العمل. نذكر منها ما  وما يقايبلها

ورشة عمل بعنوان " القواعد التمويلية الالزمة لموظفي الكلية  نظمت 2018نوفمبر  13في  -1

 ادر الخبير في إعادة الهيكلة المؤسسية والتنظيمية." حاضر فيها د. وائل عبد القالموارد البشرية

http://www.miuegypt.edu.eg/driving-business-results-with-talent-management-workshop/ 

  

http://www.miuegypt.edu.eg/driving-business-results-with-talent-management-workshop/
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بصفته مؤسس ومدير إحدى شركات  محمد رضواننوفمبر نظم قسم التسويق ورشة عمل حاضر فيها د.  13في  -2

 االستشارات في مجال األعمال واالستشاري الدولي في مجال حوكمة الشركات تركزت حول التفكير المنظم للمسوق.

/lecture-thinking-http://www.miuegypt.edu.eg/design 

 

" قدمها األستاذ عالء زاهر  صياغة االستراتيجية في منظمات األعمال الكبيرةنظمت الكلية ورشة عمل حول " -3

 رئيس إدارة االستراتيجية واالبتكار في شركة فودافون لالتصاالت.

/organizations-large-in-formulation-http://www.miuegypt.edu.eg/strategy 

ن نوفمبر ألقاها األستاذ بيتر قزما 19" نظمت أيضا محاضرة في حول التسويق االلكتروني في الشركات الكبرى"  -4

 مدير إدارة التسويق اإللكتروني في شركة أمريكانا على مستوى الشرق األوسط.

/marketing-digital-play-giants-http://www.miuegypt.edu.eg/how 

 

 26الهادي الخبير في التنمية البشرية: عقدت ورشة العمل األولى في  د. نبيلنظمت سلسلة من ورش العمل ألقاها  -5

ديسمبر حول "التطورات والتحوالت في  3وعقدت الورشة الثانية في  المهني،تخطيط المسار  نوفمبر حول

 المؤسسات".

/planning-succession-and-path-w.miuegypt.edu.eg/careerhttp://ww 

transformation-and-development-http://www.miuegypt.edu.eg/organization 

 

 (2030) راتيجية مصراستاإلدارة االستراتيجية وإدارة التغيير في  -6

 Strategic Managementاالستراتيجية مارس استضاف طلبة مادة اإلدارة  10في يوم األحد الموافق    

. حرص الدكتور ماجد بطرس اإلدارة.األستاذ الدكتور ماجد بطرس األستاذ بجامعة حلوان والخبير الدولي في مجال 

بما درسه الطالب في مجال االدارة االستراتيجية من خالل العديد من  2030في البداية على ربط استرايجية مصر 

ثم من خالل القاء الضوء على مفهوم  developmentوالتنمية  growthالنمو  مفهومي:المفاهيم مثل التمييز بين 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ثم اتجه الى شرح أبعاد استراتيجية مصر في  ثية:الثال المستدامة بأبعادهاالتنمية 

والتي تركز على أبعاد خمسة هي: اإلصالج المؤسسي، بناء القدرات،  2030التنمية المستدامة عبر خطتها 

ذه الخطة فهي ان إدارة نظام المعلومات.  أما أهداف ه ثم تحسيناإلصالح التشريع، تحسين الخدمات الحكومية 

 التنمية البشرية، التوسع  التالية:في طليعة الدول النامية على صعيد األهداف  2030تصبح مصر بحلول عام 

. وحرص الألستاذ المحاضر على اإلشارة الى والتنافسيةاالقتصادي، تحسين نوعية الحياة، محاربة الفساد 

 هذه الخطة. المصرية من أهمية ضمنما تمثله قضية تمكين المرأة 

وقد تفاعل الطلبة مع ما طرح من قضايا وطرحوا بدورهم تساؤالت مهمة حول: أسباب عدم السير في تطبيق أبعاد 

الخطة الخمسة بصورة متزامنة، ودور مؤسسات التمويل الدولية في متابعة هذه الخطة الى جانب موقع التنمية 

 السياسية ضمن أبعاد هذه الخطة.

 

http://www.miuegypt.edu.eg/design-thinking-lecture/
http://www.miuegypt.edu.eg/strategy-formulation-in-large-organizations/
http://www.miuegypt.edu.eg/how-giants-play-digital-marketing/
http://www.miuegypt.edu.eg/career-path-and-succession-planning/
http://www.miuegypt.edu.eg/organization-development-and-transformation
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الحاجة الكبيرة من جانب الطلبة وتعطشهم الى دورات مماثلة تربط النظري بالواقع المصري وقضايا  وقد أظهر النقاش

الوطن وتقوم من خالل هذا الربط العلمي من قبل خبراء بالتوعية على أسس وطنية وعلمية وطرح بديل لمنصات 

 الت المصداقية والموثوقية.مواقع التواصل االجتماعي التي تصوغ رؤية الشباب رغم كل ما تتضمنه من مشك

 طلبة إدارة الموارد البشرية وموضوع مقابلة المرشحين للوظائف واختيارهم  -7

 H.R. Managementعلى خالف الموضوع االستراتيجي السابق استضاف فصلي مادة إدارة الموارد البشرية 

رة الموارد البشرية في موضوع األستاذ الدكتور عمرو صادق الخبير في مجال إدا 2019مارس  12يوم الثالثاء 

يعني الطلبة دراسيا وشخصيا وهو كيف يمكن اختيار المرشحين للعمل، وما عي معايير عناصر الموارد البشرية في 

 بيت المرشحين. الترجيح واالختيار

االعالنات، ووكاالت  التوظيف، )مثلومصادر  recruitmentتناولت المحاضرة مفهوم االختيار الوظيفي 

ظيف وخريحي الجامعات.. الخ، ثم طرق ومراحل عملية االختيار: مثل المقابلة واالمتحان والكشف الطبي التو

وصوال لقرار التعيين.  ومواضع االهتمام والتركيز وأهداف جهة العمل وممثليها التي يتم البحث عنها في طالب 

 الى أكفأ العناصر الوظيفية.الوظيفة مع شرح كل من هذه العناصر وأنماطها ومعاييرها في الوصول 

كما سبقت  –وقد تناولت هذه المحاضرة التدريبية جانبي الصورة فإلى جانب العناصر المرتبطة بجهة العمل 

اهتمت أيضا بالطرف اآلخر وهو المتقدم للوظيفة وموقفه من حيث: أهدافه، والمتطلبات النفسية والوظيفية  -اإلشارة

، الى جانب بعض جوانب سؤ الفهم واألخطاء السلوكية التي تعترض المقابلالت التي يتعين عليه أن يتسلح بها

 الوظيفية وكيفية تجنبها، ثم قضايا سلوكية هامة مثل الحضور واالنطباعوعناصر التركيز من قبل طالب الوظيفة.

ريقة المالبس امتد الجانب التدريبي الى مناطق أكثر تفصيال مثل نوعية األسئلة وأنماطها في المقابلة، وط

 ولغة الجسد وما تعكسه من انطباعات حول شخصية طالب الوظيفة. والخاطئة،والتصرفات الصائبة 
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 2019إتجاهات التسويق في  -3

قسم التسويق المتحدث الضيف د.  التسويق، استضاففي إطارتدريب وإطالع الطلبة على آخر ما وصل اليه علم  

قدم  مايو( 21الثالثاء  مايو، 11مايو، السبت  9الخميس  مايو، 8وعلى مدى اربعة أيام )األربعاء  رضوان،محمد 

  )2019التسويق عام  )إتجاهاتالضيف سلسلة من المحاضرات في صفوف مادة مبادئ التسويق تحت عنوان 

 اسهدفت المحاضرات تعريف الطالب الحياة الواقعية للشركات وردم الفجوة بين األكاديمية وواقع العمل .

 نموذج محاكاة الستراتيجة تسويق شاملة-4

في إطار اتجاه الجامعة نحو زيادة جرعة التدريب العملي والحيز الذي يشغله الى جانب المحاضرات األكاديمية تم 

 Capsim Foundationتوجيه طالب مادة استراتيجية التسويق للعام الثالث على التوالي الستخدام إسلوب 

  missionللمهمة،وبيان  شامل،فق بها تحليل ومطالبتهم باعداد خطة استراتيجية شاملة طويلة األمد للتسويق مر

 statement development مع خطة تفصيلية للتنفيذ على مدى عام. وفي هذا اإلطار تم توجيه الطلبة الى

تطبيق نموذج محاكاة اعتبارا من منتصف الفصل الدراسي لتطبيق المفاهيم التي سبق أن تعلموها وكذلك لتطبيق 

لطلبة وضع تقرير حول كيفية تنفيذ استراتيجيتهم والى أي حد حققت أهدافها. وقد قدم الخطة بأسرها. وطلب من ا

 Capsimالعديد من الطلبة في تقييم هذا النموذج تقييمات إيجابية جدا حول مدى االستفادة منه مؤكدين أن إسلوب 

Foundation سويق وأنه بحق يعد إضافة هو أهم خبرة تعليمية حصلوا عليها في البرنامج األكاديمي الخاص بالت

 الشركة.كبرى أتاحتها لهم الجامعة من حيث فهم كيف تتم عملية التسويق وصلتها بكافة عناصر ومكونات 

 األندية الطالبية  ثالثا:

تلعب األندية الطالبية دورا هاما في نشاط المسئولية المجتمعية وتنمية البيئة ليس فقط من خالل نشاطها  

حيث تجسد األندية الطالبية اآللية األهم في  والتربوي.الخدمي ولكن أيضا من خالل دورها التعليمي 

م وسائل التعليم المستدام يعد من أه الذي experiential learningترجمة مفهوم التعليم الذاتي أو 

sustainable education وقد تجلى ذلك من خالل ما يعرف بنماذج المحاكاة للحياة والمواقف .

 نموذجين مهمين في هذا الصدد. 2019الواقعية في مجال األعمال. وقد شهد ربيع 

 ونموذج محاكاة البورصة   SMS نادي -1

ابريل  16-9مدي ستة أيام  الدولية علىالذي يعد من أقدم األندية بجامعة مصر  SMSنظمت نادي  

 SMSالبورصة فعالياته السنوية األهم في مجال تدريب الطلبة بإسلوب التعليم الذاتي وهو نموذج محاكاة 

بي بحت طالب. تتم هذه الفعالية بمجهود طال 50فيها نحو  عشر وشاركالتي تدخل هذا العام عامها الرابع 

في التعليم والتعلم بدعم توجيهي من األساتذة المعنيين في مجال التمويل من أجل تحقيق استيعاب الطالب 

قيام اللجنة المكونة من الطالب في السنوات العليا  SMSلفكرة وعمل البورصة. وقد سبق انعقاد جلسات 

تم نقلها للطلبة الجدد. حيث عقدت في بسلسلة اجتماعات وجهد يتعلق بتصميم األنشطة والمعلومات التي سي

 فعاليات: 3إطار النموذج 
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1- The mini event 

تم فيه استقبال طلبة نفرتاري إلعطائهم  Juniors eventوتم فيه شرح مفهوم الحرب التجارية للمندوبين. ثانيا:  

ريل وتشتمل على شرح اب SMS  9-16 الرئيسية للفكرة عملية عن البورصة من خالل األنشطة. ثم الجلسات 

ابريل من خالل قيام الطلبة بمحاكاة أدوار  16-14نظري ثم ثالثة أيام عملية في نموذج محاكاة البورصة من 

( وانتهت الفعالية باختيار أفضل العناصر خ.. الرهالمستثمرين، والبنوك والسماس مجموعات:البورصة الرئيسية وهي 

 على أساس األداء وما حققته من عوائد وتوفير فرص تدريب للفائزين. 
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 ونموذج محاكاة للتسويق MSTنادي  -2

أحد األندية الطالبية المهمة في كلية إدارة األعمال والتجارة    MSTيمثل نادي " مسابقة نموذج محاكاة التسويق " أو 

الدولية والذي يشرف عليه قسم التسويق. وينظم النادي نشاطه األساسي في فصل الربيع الدراسي من كل عام متمثال 

 من طلبة الكلية.  100في تنظيم نموذج محاكاة للتسويق اإللكتروني يشارك فيه نحو 

ويتجسد ذلك من  التعليم.التعليم أو التعلم الذاتي التي تعد أحد أهم مؤشرات االستدامة في مجال  يجسد النموذج فكرة

خالل ترشيح أعضاء يقومون بتدريب الطالب ومساعدتهم وإرشادهم على أساليب التفكير اإليجابية واتخاذ القرارات 

حيث اإلدارة،  )منمختلفة في نطاق األعمال الكفوؤة في مجال التسويق أخذا في االعتبار التخصصات والمجاالات ال

 . الخ(التمويل. الحسابات،

واستكماال لفكرة التعلم الذاتي فإن يعتمد هذا الحدث إسلوب المباراة التسويقية التي تستحضر عالم الألعمال داخل الحرم 

وتطالب تلك  شركة،حيث يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات مكونة من خمسة مندوبين يمثل كل منها  الجامعي،

 ؛فاعليتينالمجموعات بإطالق حملة للترويج لمنتج جديد في السوق وخوض المنافسة في هذا السوق. ينظم النادي 

فعالية محدودة في الخريف وأخرى كبيرة في فصل الربيع الدراسي. وقد تم انجاز نموذج محاكاة التسويق هذا العام 

 الى  10/3، ومن  7/3الى  -3/3لمساعد بقسم التسويق في الفترة من تحت إشراف األستاذة هبة رزق األستاذ ا

14/3/ 2019. 

  

 MFCCالموافقة على إنشاء نادي للمشروعات متناهية الصغر  -3

فبراير عقد مجلس كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية اجتماعا احتلت فيه مسألة الخدمة المجتمعية موقعا  18في

 االموضوعات التالية:مهما من خالل 

أنه قد تم استكمال اإلجراءات الخاصة بتشكيل نادي الخدمة أبلغ د. طارق الدمياطي عميد الكلية أعضاء المجلس  -أ

. كما وزع العميد Micro Finance Community Club   (MFCC)المجتمعية للمشروعات متناهية الصغر 

 عضوا. 50جموعها قائمة بالطالب الذين تقدموا لعضوية النادي يبلغ م
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طرح الدكتور العميد أن أول أنشطة النادي سيكون القيام برحلة الى قرية قراموس في الفيوم التي يقوم  -ب

اقتصادها على صناعة ورق البردي وتفتقر الى الدعاية والتسويق الالزمين حيث طرح إمكانية أن يتعهد 

 ة.طلبة الكلية مشروعا للتسويق اإللكتروني لمشروعات القري

 المؤتمرات  رابعا:

إبريل أول مؤتمر لها بعنوان " أسس التنمية المستدامة  21-20نظمت كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية يومي 

"Sustainable development  Cornerstones of  استمر المؤتمر الذي عقد بفندق تريمف على مدى

يومين نوقش فيهما موضوعات مهمة  حول التنمية المستدامة والحوكمة"، " مؤشرات الحوكمة والشمول المالي"، 

"كشف دور الوسطاء التمويليين في تمويل التنمية المستدامة"، " تأثيرالتنمية المستدامة  على التنمية االقتصادية" 

برامج التنمية المستدامة على مخاطر أسواق المال وعوائدها"، " أنشطة شركات األعمال االحتوائية والتنمية تأثيرات 

المستدامة في مصر"، تأثير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على أهداف التنمية المستدامة"، "نظرة مقارنية على 

 ث في الترقي الوظيفي".   عالقة الجندر بالتدريب  وفرص العاملين من الذكور واإلنا

كما أسهم في المؤتمر عدد من الشخصيات المهمة  وأجنبية.حضر المؤتمر باحثون من مؤسسات أكاديمية مصرية 

مثل الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي التي ألقت الكلمة االفتتاحية للمؤتمر والتي ركزت حول برامج 

تعد جزءا ال يتجزأ من برنامج اإلصالح االقتصادي الهيكلي في مصر مشيرة التي الدهم والحماية االجتماعية التي 

تنموية في حد ذاتها تخدم أهداف نشر التعليم  لتصبح برامجتغطية هذه البرامج لماليين المصريين وتنوعها وتطورها 

 . وتوسيع فرصهم في العمل قدراتهم ومهاراتهموتنظيم األسرة وتحسين صحة الفقراء وتحسين 

اليوم األول قيادات بنك االستثمار العربي الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجه برامج  استضافت جلساتكما 

 الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر في النظام المصرفي المصري.

عن  التخطيط متحدثةارة التنمية المستدامة بوز رئيسة وحدةفي اليوم الثاني استضاف المؤتمر كل من د. هويدا بركات 

 .2030الدور المحوري لمفهوم التنمية المستدامة في خطة التنمية االقتصادية المصرية واستراتيجية 

محسن عادل حلمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق  كذلك األستاذوأخيرا استضاف اليوم الثاني 

 ل استراتيجية التنمية التي تعمل في إطارها مصر حاليا.الحرة الذي تحدث عن سياسة االستثمار في ظ

وقد مثل المؤتمر بجضوره ومناقشاته نموذجا للتفاعل البناء والوثيق بين النشاط األكاديمي والنشاط االقتصادي 

 المجتمع. واالجتماعي في

 3-4، مرفق 2-4، مرفق 1-4مرفق 
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 والمجتمع خامسا: نشاط التوعية العام للطلبة بقضايا البيئة

قامت لجنة الخدمة المجتمعية باالتفاق مع كل من قسم اإلدارة والتسويق على توجيه وصياغة أجندة القسم الخاصة 

باتجاه الخدمة المجتمعية، على ان يتم فتح هذه المحاضرات وتوجيهها لكل طالب الجامعة وليس  بالمحاضرات العامة

   اآلتي: وفي هذا اإلطار تم التجارة.فقط لطالب كلية 

في الثامن من أكتوبر عقدت أول ندوة في سلسلة ندوات التوعية التي أعدتها كلية إدارة األعمال في إطاردعم دورها  -1

لتوعية الطلبة بمختلف مجاالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات. عقدت الندوة التي وجهت 

قدم هذه المحاضرة  " تأثير شبكات المحمول على الصحة والبيئة".تحت عنوان  دعوات حضورها لكافة طلبة الجامعة

األستاذ شريف عيسى رئيس إدارة االستدامة البيئية في شركة أورنج مصر. وقد أعقب الندوة مناقشات من الطلبة 

ة علمية قاطعة تثبت وخاصة الطلبة الدوليين الزائرين تتعلق بالمحور األساسي الذي ركز عليه المحاضر وهو عدم أدل

 الصحة العامة.  المحمول علىوجود تأثيرات مدمرة لشبكات 

 عنوان:  بالكلية تحتنشر الخبر على موقع الخدمة المجتمعية الخاص 

The 1st Environmental Awareness Session “Impact of Cellular Networks on Health and 

22 Oct 2018Environment”  

/2-business-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty 

في الخامس عشر من أكتوبر نظمت المحاضرة التوعوية الثانية في سلسلة ندوات التوعية العامة التي تبنتها كلية  

عقدت الندوة تحت عنوان " كن حاسماً.. الكتساب مهارات التواصل". حاضرت  الدولية.إدارة األعمال والتجارة 

والتي حددت للطلبة المقومات  النفسي.الجمعية األمريكية للعالج  على عضوفي الندوة األستاذة الدكتورة ريهام 

الخبر  )المرفقاألساسية لالكتساب مهارات التواصل واهمها التعبير عن الرأي مع تحمل المسئولية عن ذلك. 

 المنشور عن الندوة في موقع الجامعة ولجنة الخدمة المجتمعية بالكلية(

 عنوان:دمة المجتمعية الخاص بكلية إدارة العمال معززا بالصور تحت ملخص عن الندوة على موقع الخ )نشر

Be Assertive for Better Communication Skills” seminar 

/2-business-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty 

سلسلة ندواتها الموجهة لطلبة الجامعة ككل بعنوان " أن تكون رائدا لألعمال" وذلك  الثالثة فينظمت الكلية الندوة 

. وقدم المحاضر المهندس محمد فرج الرئيس التنفيذي للشركة 2018أكتوبر  22اإلثنين الموافق  يوم OOA بقاعة

المصرية السويدية للتكييف عرضه مركزا على خصائص مشروعات ريادة العمال وشروطها. كما اشتبك الحاضرون 

 من الطلبة خاصة من طلبة صيدلة في حوار ثري مع الضيف.

  (ملخص عن الندوة على موقع الخدمة المجتمعية الخاص بكلية إدارة العمال معززا بالصور )نشر

  seminar” Becoming an Entrepreneurعنوان:تحت 

/2-business-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty 
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بعنوان "ال شيء اسمه مستحيل "والتي  3018نوفمبر -12نظمت الكلية ندوتها الرابعة يوم اإلثنين الموافق  -2

استضافت فيها األستاذة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة الباراليمبية المصرية ورئيسة اللجنة األوليمبية األفريقية 

ة في دعم أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة وتمكينهم والتي تحدثت فيها عن دور اللجن الخاصة.لذوي القدرات 

واإلنجازات التي حقوقها في دورات األلعاب األوليمبية الدولية لذوي القدرات الخاصة والتي رفعن  الرياضة،عبر 

الكلية في نهاية الندزوة د. حياة خطاب واثنين من أبطال  وقد كرمتعلم مصر عاليا في مجال الرياضة العالمية. 

أللعاب البارليمبية الذين رافقوها في الندوة حيث قدم لهم عميد كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية األستاذ الدكتور ا

 طارق الدمياطي لوحات تذكارية بهذه المناسبة.

)نشر ملخص عن الندوة على موقع الخدمة المجتمعية الخاص بكلية إدارة العمال معززا بالصور تحت  

 عنوان :

Nothing is Impossible: A Path to Success  

/2-business-of-http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty 

 في مهنة اإلدارة الجديدة الواعدةتوعية الطالب باالتجاهات  -3

مارس محاضرة عامة لتوعية طالب السنة  11بمبادرة ذاتية من قسم اإلدارة نظم القسم يوم اإلثنين الموافق  

األولى باالتجاهات واآلفاق الواعدة في مجال اإلدارة  والبرامج والمواد الدراسية التي تقدمها الكلية لصقل 

مر مهدي عن مادة إدارة األعمال الصغيرة، موهبتهم ، ومنحهم المعارف الالزمة لذلك حيث  تحدث الدكتور ع

وتحدث األستاذ خالد عزوز عن مجال إدارة اإلنتاج والمشتريات وأهميتها الراهنة في السوق المصرية المنفتحة 

على العالم ، كما تحدثت الألستاذة ندى الجندي عن مجال ريادة األعمال ودور النساء في هذا المجال في الوقت 

 أعمال  إنشاء مشروع العام حوللنهاية  مشروعهم الدراسيرضت مجموعة من الطالبات الراهن. واخيرا ع

 درسوها فيأن أتاحت لهم المواد التي  والقانونية بعدودراسته من كافة الجوانب التمويلية واإلدارية والتسويقية 

 قسم اإلدارة أن يقوموا بهذه الدراسة الشاملة.
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والذي تم  ،2018-11-13اجتماع مجلس خدمة المجتمع المنعقد يوم الثالثاء الموافق بناء على ما تمت مناقشته في  -1

د. اماني  تدويرها، قامتفيه اقتراح إطالق حملة بيئية في الجامعة تتعلق بالتوعية بمشكلة المخلفات والقمامة وإعادة 

وان نطالب الجامعة بع بين مسابقةصالح بتقديم بالتقدم باقتراح الى د. محاسن فرغلي رئيس المجلس لتنظيم 

الذاتية للمجتمعات المحلية والصغيرة في مواجهة مشكلة جمع المخلفات  إطالق الجهود"تجارب العالم في "

وتم ارال هذا  المقدمة.وموضوعها وخصائص مقترحة للبحوث  المسابقة،تضمن المقترح اهداف  .وتدويرها"

 ة محاسن فرغلي رئيس مجلس الجامعة للخدمة المجتمعية بتاريخاالقتراح بالبريد االلكتروني للألتاذة الدكتور

 18-11- 2-18 . 

 مشاركة ممثلي المجتمع في انشطة الكلية ومشاركة الكلية في أنشطة مجتمعية   :سادسا

 تفاعلت كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية مع المجتمع تأثيرا وتأثراً 

 مشاركة الكلية في أنشطة مجتمعية -1

  في الثالث والعشرين من إبريل شاركت كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية ممثلة للجامعة في وفد رأسته

األستاذة الدكتورة فريدة الرشيدي عضو مجلس األمناء في حدث مهم على المستوى القومي وهي الجلسة األولى من 

 2030لتحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري 

مؤسسات المجتمع  الجلسة بمشاركةوقد نوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في بداية  المشاركة.تفعيال لمبدأ 

 في هذا الحوار مؤكدة على اهمية مشاركة الجامعات 

ومن جانبها أكدت الدكتورة فريدة  الدولية.والمؤسسات األكاديمية سواء الجانعات العامة والخاصة ومنها جامعة مصر 

 الرشيدي على استعداد جامعة مصر الدولية للمشاركة النشطة من جانبها في الحوار كإحدى الجامعات الخاصة المهمة.

 الدكاترة:اطي عميد كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية وكل من شارك في الوفد كل من األستاذ الدكتور طارق الدمي

اعضاء هيئة التدريس بالكلية الى جانب الطالب أحمد  سعيد منوياسمين  كمال،أماني صالح، وراندا البديوي، ومينا 

  شمروخ الطالب بالسنة الثالثة قسم تسويق ممثال عن الطلبة والشباب بالكلية.
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  وزاري بتعيين د. راندا البديوي في إطارمشاركة الكلية في األنشطة المجتمعية للوطن يذكر أنه قد صدر قرار

والملحقة باألمانة الفنية للجنة العليا  األستاذ المساعد بقسم اإلدارة عضوا في اللجانة المختصة باإلصالح اإلداري

وبذلك تشارك الكلية من خالل د. راندا في متابعة الجوانب التنفيذية من برنامج  الدولة.ألفصالح اإلداري في 

، كما تشارك طبقا للقرار الوازاري رقم 2030الشفافية وكفاءة المؤسسات الذي يمثل جزءا من استراتيجية مصر 

ابعة خطة اإلصالح اإلداري في مصر وتقديم مقترحات لتفعيلها. وقد شاركت د. راندا في في مت 2019لسنة  1

 1-5أنظر مرفق                                                 مهمة.اجتماعين للجنة اعتبرتها الكلية والجامعة 

 مشاركة ممثلي المجتمع في أنشطة الكلية -1

  الكلية  التعليم نظمتمن مسئوليتها المجتمعية في مجال  صة: إنطالقاالبورتدريب طلبة المدارس على نشاط

تدريبا لطلبة المدارس الثانوية علي مدى يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر فبراير حول سوق األوراق 

. وقد قام طلبة الكلية  12-11-10من طلبة مدرسة نفرتاري من سنوات  75البورصة( حضر التدريب المالية )

اليوم األول بإعطائهم معلومات أساسية عن التمويل والبورصة وانتقل الطلبة في اليوم الثاني الى حيز  في

يسهم في توسيع مدارك بشأن واحدة من دعائم النظام االقتصادي  البورصة مماالممارسة بإقامة نموذج لمحاكاة 

 والتمويلي المعاصر.  
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  مشاركة عناصر أكاديمية خارجية في النشاط األكاديمي والتدريبي بالكلية 

 والتدريبي:نشاطها األكاديمي  إيجابيا فياستقبلت الكلية العديد من ممثلي المؤسسات األكاديمية الذين أسهموا  

الكلية كال من د. ريهام على الالستشارية في مجال الطب النفسي  استقبلت 2018نوفمبر ففي شهري أكتوبر و -

التي ألقت محاضرة في الطلبة حول تماسك الشخصية كأساس لمهارات االتصال. كما استقبلت أ. شريف عيسي 

رئيس قسم االستدامة البيئية في شركة اورانج للالتصاالت الذي ألقى محاضرة حول أخطار شبكات المحمول، 

والمهندس محمد فرج الرئيس التنفيذي إلحدى الشركات الذي  البشرية،نبيل الهادي الخبير في التنمية  والدكتور

حاضر حول ريادة األعمال. واستقبلت كذلك وفدا من اللجنة البارليمية المصرية يضم إثنان من األبطال ذوي 

حوكمة الشركة واألستاذ عالء زاهر القدرات الخاصة في مجال رفع األثقال. والدكتور محمد رضوان الخبير في 

رئيس قسم االستراتيجية واالبتكار في شركة فودافون لالتصاالت واألستاذ بيتر قزمان مدير التسويق اإللكتروني 

 في شكركة أمريكانا الشرق األوسط.

األسبق  استقبلت الكلية كال من األستاذ الدكتور محمد محمد إبراهيم رئيس جامعة المنوفيةففي شهر فبراير  -

نهاية فصل  بمراجعة امتحاناتواألستاذ الدكتور سيد الخولي وكيل كلية تجارة جامعة عين شمس اللذين قاما 

كبيرة في تعديل نظام امتحانات الكلية ومنها  نصائحهما بدرجةوكذلك مراجعة المناهج. وقد أثمرت  الخريف.

 ة األولى إلعطائهم فرصا أكبر في الفهم واإلجابة.ضرورة تنوع وتعدد دراسات الحالة خاصة بالنسبة لطلبة السن

في شهر مارس استقبلت الكلية كال من األستاذ الدكتور ماجد بطرس األستاذ بجامعة حلوان والخبير الدولي في  -

وانعكاساتها  2030حاضر طلبة مادة اإلدارة االستراتيجية حول رؤية مصر في إستراتيجية  اإلدارة الذيمجال 

في مصر. كما استقبل قسم اإلدارة كذلك د. أيمن صادق الخبير في إدارة الموارد البشرية الذي على اإلدارة 

مستقبلهم المهني كما يهمهم أكاديميا وهو مقابلة المرشحين  موضوع يهمحاضر طلبة إدارة الموارد البشرية حول 

ا انعكس في زخم األسئلة والنقاشات . وقد تفاعل طالب قسم اإلدارة بإيجابية مع الضيفين ممواختبارهم.للوظائف 

التي أثارها الطلبة مع الضيفين. واستقبلت كذلك د. محمد رياض الذي حاضر طلبة التسويق على مدى أربعة أيام 

 .2019حول اتجاهات التسويق في 

جتمع شهد مؤتمر الكلية حول التنمية المستدامة مشاركة كبيرة ومهمة كما وكيفا من ممثلي المفي شهر إبريل:  -

التي ألقت  الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي في:في مؤتمر الكلية حول التنمية المستدامة تمثلت 

الكلمة االفتتاحية للمؤتمر والتي ركزت حول برامج الدعم والحماية االجتماعية التي تعد جزءا ال يتجزأ من 

 قيادات بنك االستثمار العربياليوم األول  ت جلساتاستضافبرنامج اإلصالح االقتصادي الهيكلي في مصر. كما 

الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجه برامج الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر في النظام 

عن الدور  التخطيط متحدثةالتنمية المستدامة بوزارة  رئيسة وحدة د. هويدا بركاتالمصرفي المصري.  

 .2030ة المستدامة في خطة التنمية االقتصادية المصرية واستراتيجية المحوري لمفهوم التنمي
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الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الذي تحدث عن  محسن عادل حلمي كذلك األستاذ 

 سياسة االستثمار في ظل استراتيجية التنمية التي تعمل في إطارها مصر حاليا.

 سادسا: المسابقات 

 Chartered Financialالتمويلي  للتحليل CFAالبحثية التي نظمها معهد CFA شارك طالب الكلية في مسابقة  

Analyst  ورغم أن الكلية لم  .2019 2/4إلى  31/3في عمان/ األردن على مستوى العالم العربي في الفترة ما بين

 تفز بالمركز الول إال انها حققت مركزا متقدما وكانت فرصة مهمة لتوفير خبرة للطلبة للمشاركة في تلك الفاعاليات.

 6أنظر مرفق 

 سابعا: توجيه المشروعات واألبحاث الخاصة بالكلية باتجاه الخدمة المجتمعية والبيئة

في االهتمام بتشجيع األقسام المختلفة على توجيه  2018دراسي خريف بدأت لجنة الخدمة المجتمعية منذ الفصل ال

  البيئة.الطلبة خالل مشروعاتهم لقضايا المسئولية المجتمعية وتنمية 

 نهاية الفصلتنفيذا لقرارات اللجنة قامت د. أماني صالح رئيس اللجنة بتلخيص توصيات التي تضمنتها مشروعات  -1

تي تركزت على أنشطة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع.  وتم ارسال رسالة الماضي وال 2018الدراسي لربيع 

 , 2018أكتوبر  7بتاريخ  الجمعية وذلكبريد إلكتروني تضمنت أهم تلك التوصيات لتحسين وتنشيط وتدعيم خدمات 

 صورة من الخطاب( )مرفق

فقد تم  Business Ethicsقيات األعمال وإلى جانب البرامج المعنية في األصل بهذه الموضوعات مثل مادة " أخال -2

باالتفاق مع قسم التسويق توجيه بعض المشروعات في ماد تسويق الخدمات لالهتمام بالخدمات التي تقدمها المؤسسات 

وقد أثمر هذا االتجاه عن ثالثة مشروعات مهمة استقطبت اهتمام وحماس الطلبة ما جعلها من  المجتمع.المعنية بخدمة 

المتميزة التي حازت على أعلى الدرجات منها مشروع حول تسويق خدمات مؤسسة رسالة الخيرية،  المشروعات

ومنها مشروع حول جمعية مشروع السعادة الناشط في مدينة أسوان لتطوير وتجميل المناطق الفقيرة والعشوائية من 

 .وعاداتهم خالل إعادة بناء وتأهيل وتجميل المساكن بما يتوافق مع البيئة وقيم الناس
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 التقارير :ثامنا

تم رفع تقرير شامل عن األنشطة التي قامت بها كلية إدارة األعمال والتجارة الدولية في ربط  2019فبراير  19يوم 

وشمل هذا التقرير األنشطة التدريبية التي تمت  2018-2017البحوث واألنشطة بالصناعة وخدمة المجتمع خالل 

االتصال بجهات  ) مادتين(،وحول ربط الحوث الطالبية بخدمة المجتمع  فعاليات( 9)وأنشطة التوعية  فعاليات( 10)

) جهتين جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، ومؤسسة وايانا للتوعية ودمج األشخاص ذوي خدمية مجتمعية 

 شخصية( 14 )األكاديمية والتوعوية ثم مشاركة شخصيات مجتمعية في أنشطة الكلية العلمية والتدريبية و اإلعاقة(
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 سابعاً: النوادي الطالبية

 Campaignersالنادي الطالبي:  .1

 أ.د/ محاسن محمد فرغلي المشرف األكاديمي:

 11/2/2019التاريخ: 

             Room(RA2): المكان: علم نفس 

Room (319): علوم انسانية    

Room (N33): المسار المهني   

اعطاء محاضرات للمتدربين عن التسويق االجتماعي لتغيير السلوك السلبي الى سلوك اجابي الهدف: 

 وتعليمهم كيفية انشاء حمالت توعية 

 المتدربين الى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 6عدد المدربين: 

 150عدد الحاضرين: 

 الزائرين: ال يوجد

 جنية 500تكلفة تزيين الغرف: 

الثالثة نجح المدربون في جعل المتدربين التغلب على نقاط ضعفهم وجعلوهم يتحدثون عن بعد المحاضرة 

مدى رغبتهم في ان يكونوا أقوى مما هم عليه االن، وكذلك بدأوا في معرفة نفسهم بشكل أكبر وهذا كان 

 الهدف من هذة المدرسة.
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 علوم انسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في كل محاضرة من محاضرات العلوم اإلنسانية كان المتدربون يفكرون بطرق عديدة مختلفة، بدأوا في 

معرفة كيفية التعامل مع الناس بطريقة صحيحة، وفي الجلسة األخيرة عمل المدربون أوراق صغيرة 

 شكل أفضل. تحتوي على نكات وتعليقات ووضعوها في ترتيب البالونين لجعل المتدربين معرفة بعضهم ب
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 المسار المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في هذه المحاضرة، قام المدربون بإجراء مناقشة مفتوحة حول أهداف المتدربين ومحاولة جعل المتدربين 

 يتعلمون كيفية استثمار أنفسهم وتحقيق أهدافهم، وكيفية بناء مستقبلهم بأنفسهم.
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 المحاضرة الثانيةالحدث: اسم 

 14/2/2019التاريخ: 

  Room (RA2) المكان:علم نفس  

Room (319): علوم انسانية    

Room (N33): المسار المهني   

 اعطاء محاضرات للمتدربين عن باقي المدارس وتزويدهم بالمعلومات عن المدارس األخري.الهدف: 

 المتدربين الى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 6عدد المدربين: 

 150عدد الحاضرين: 

 الزائرين: ال يوجد

 جنية 500تكلفة تزيين الغرف: 
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كانت محاضرة مشتركة بين الثالثة أقسام حيث تجمع كل المشتركين من الثالثة أقسام لكي يتعرضوا ويعرفوا 

  "Inspired by a cycle”عنوان:المباديء والقواعد من األقسام المختلفة لزيادة معرفتهم، وكانت تحت 
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 المحاضرة الرابعةاسم الحدث: 

 21/2/2019التاريخ: 

             Room (RA2): المكان: علم نفس 

Room (319): علوم انسانية        

Room (N33): المسار المهني   

اعطاء محاضرات للمتدربين عن التسويق االجتماعي لتغيير السلوك السلبي الى سلوك اجابي وتعليمهم الهدف: 

 كيفية انشاء حمالت توعية. 

 المتدربين الى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9 عدد المدربين:

 150عدد الحاضرين: 

 ال يوجدالزائرين: 

 جنية 500تكلفة تزيين الغرف: 
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  علم نفس

" والذي KABOOMتناولت المحاضرة الخطوات المتبقية من التسويق اإلجتماعي مع ربطها بعنوان"

 يتضمن تجارب علم النفس المختلفة والتحدث عن الصادم منها.

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانية

 Behindتناولت المحاضرة الخطوات المتبقية من التسويق اإلجتماعي تحت عنوان " خلف الكواليس 

the scenes  "اإلعالم، التالعبله عالقة بالفنون،  وكل ما البشر،اإلعالم علي  وتتضمنت تأثير 

  .وخداع العقل
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 المسار المهنى

عنوان  وكانت تحت"  The 4 Psتشمل "تناولت أيضاً الخطوات المتبقية من التسويق اإلجتماعي والتي 

 وإجابياته وسلبياتهالقيام به، متي تحتاج إليه  وكيفية"  Career shifting –" التحول الوظيفي 

 چونيرز سيشن  اسم الحدث: 

 19/03/2019التاريخ: 

  Room (OOA) :المكان 

 عن السوشل ماركتنج.لطالب مدرسة طيبة معادي والعبور اعطاء محاضرات الهدف: 

 طالب المدرسةالى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9عدد المدربين: 

 111 عدد الحاضرين:

 الزائرين: الطالب والمدرسين 

 جنية 1000تكلفة تزيين الغرف: 
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 ون المحاضرة:ضمم

علم النفس: سوف يتعامل مع هذا األمر عن طريق شرح ما هو الشغف وما الفرق بين العاطفة والحب ثم 

 يربطونه بمعرفة الذات وحب الذات وقبولها.
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 األولاليوم 

 چونيرز سيشن  اسم الحدث: 

 19/03/2019التاريخ: 

  Room (OOA) :المكان 

 السوشل ماركتنج. عنوالعبور لطالب مدرسة طيبة معادي اعطاء محاضرات الهدف: 

 طالب المدرسةالى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9عدد المدربين: 

 111عدد الحاضرين: 

  والمدرسينالزائرين: الطالب 

 جنية 1000تكلفة تزيين الغرف: 

 مون المحاضرة:ضم

شرح ما هو الشغف وما الفرق بين العاطفة والحب ثم يربطون  علىهذه المحاضرة تعتمد علم النفس: 

بينهم بمعرفة الذات وحب الذات وقبولها. علم النفس تعد من اهم األشياء ألنها تعلمك كيف تتعامل مع 

األقناع  وتحقيق عمليةلتسهيل  ونقاط الضعف القوة،نقاط  ميولهم، شخصيتهم،األخرين من ناحية معرفة 

األشياء وألكن مع دراسة علم النفس سوف يكون األمر  أصعبحيث تعد عملية األقناع من  المناقشة،عند 

 سهل. 
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 الثانياليوم 

 چونيرز سيشن  اسم الحدث: 

 1/03/2019التاريخ: 

  Room (OOA) :المكان 

 عن السوشل ماركتنج.لطالب مدرسة طيبة معادي والعبور اعطاء محاضرات الهدف: 

 طالب المدرسةالى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9عدد المدربين: 

 111عدد الحاضرين: 

 الزائرين: الطالب والمدرسين 

 جنية 1000تكلفة تزيين الغرف: 

 مضمون المحاضرة:

تحديد اهدافهم وطموحاطهم، وما هي الوسائل التي ستساعدهم  البهذه المحاضرة تعلم الط كارير باث:

كيفية التعامل مع  ذه المحاضرة هو تسهيل على الطالبلتحقيق وتخطيط مستقبلهم. حيث كان الهدف من ه

اي شيء يخص مستقبلهم وكيف يحددو او يستنتجوا األشياء التي سوف تفيدهم في حياتهم ألن تحديد 

من أهم األشياء فس هذه ن أهم األشياء في حياة كل شخص ليكون ناجح. األهداف والطموحات تعد م

ربط بين معرفة نفسك وما هو الشغف وربطه بالحياة المهنية وما إذا كانت العاطفة والحياة المحاضرة هي 

 الناجحة يعدوا شيئا واحدا. 
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 چونيرز سيشن  اسم الحدث: 

 20/03/2019التاريخ:

  Room (OOA): :المكان 

 السوشل ماركتنج. عنوالعبور لطالب مدرسة طيبة معادي اعطاء محاضرات الهدف: 

 طالب المدرسةالى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9عدد المدربين: 

 111عدد الحاضرين: 

  والمدرسينالزائرين: الطالب 

 جنية 1000تكلفة تزيين الغرف: 

 

 

 ون المحاضرة:ضمم

بالعاطفة مع شرح  اوربطه بطرح أسئلة العالجفي  والبدءفعله علم النفس  فيما اإلستمرارالعلوم اإلنسانية: 

 ما إذا كانت العاطفة جيدة أم سيئة. مناقشةالفرق بين اإلنسان والشخص واإلنسانيات و
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 الجونيرز.مسابقة  الحدث:اسم 

 10/4/2019 التاريخ:

Room (E3) :المكان  

طريق تقديم حمالت عن السوشيال  والعبور عنقيام مسابقة بين طالب مدرسة طيبة المعادي  الهدف:

 ماركتينج.

 طالب المدرسة الي:

 المدربون  المعلمون:

 مدربين 9 :المدربينعدد 

 حاضر 111 الحاضرين:عدد 

 والمدرسينالطالب  الزائرين:

 جنية 1000 :الغرفةتكلفة تزيين 

 

فريق من عدد معين من الطلبة هدفهم  ويتكون كليتم تقسيم الطالب الي عدة فرق  المسابقة:مضمون 

تعلم كيفية  علىتنفيذها مما يساعدهم  ومن ثماالساسي هو ادارة حملة تسويق اجتماعي بكل محتوياتها 

   ومعنويا.ثم تنفيذ الخطة ماديا  وتحديد اهدافهاالي تقسيم عناصرها  باإلضافة ووصف المشكلةتحليل 
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 المولد  اسم الحدث: 

 15/04/2019التاريخ:

  Tent in front of the R-Building :المكان 

 وتقاليدهلمولد ااالحتفال بالهدف: 

 طالب وهيئه التدريس الى: 

 1000-800عدد الحاضرين: 

 حصبالهوفرقة الزائرين: البزار 
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  الصغيره الحدث: البرزنتاشناسم 

 5/2019/ 4 التاريخ:

             Room(OOB) :المكان 

 ليذهبوه الي الفينال  6واختيار المتسابقين  تقيمالهدف: 

 المتدربين الى: 

 المدربينالمعلمون: 

 مدربين 9عدد المدربين:

 150عدد الحاضرين: 

 الزائرين: ال يوجد

 جنية 500تكلفة تزيين الغرف: 

 

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

143 
 

 

 إقامة حفل للطالب الجدد باستحضار العاب ترفيهية )ميني جامز( 

 

 

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

144 
 

 

 قامة مكان مخصص لتعين اعضاء جددإ
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 إقامة مكان مخصص للمشتركين الجدد
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 مراسم افتتاح النشاط الطالبي
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 في برنامج محاضرات يوثانبدء اول 
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 كامبينرز جونيورز(المدارس )برنامج جديد لطالب 
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  وتوزيع الشهاداتيوم المنافسة بين طالب المدارس 
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 إقامة مكان مخصص لتطبيق حملتان ناجحتان
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 إقامة يوم لمنافسة بين الطالب
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 مراسم ختام النشاط الطالبي  إقامة
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 CDCالنادي الطالبي:  .2

 أ.د/ محاسن محمد فرغلي المشرف األكاديمي:

 12/10/2018التاريخ: 

 هدف النشاط: توعية -                                              نوع النشاط:   خيرى -

 45 الطالبي: الناديعدد الحاضرين من  -                       و المعاقين    لأليتامدار السندس  :المكان -

 الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -                                85النشاط:    فيعدد المشاركين  -

عشر من اكتوبر، قمنا بزبارة دار السندس بالتجمع الخامس حيث كان يحتوى على  الثانيفي يوم الجمعة الموافق 

اقات  جسدية و ذهنيه. عرض اعضاء النشاط مسرحية تعليمية عن اهمية طفل من اعمار مختلفة و إع 70اكثر من 

عن طريق لعب  ونشر االبتسماتالى توعية اخرى الى العاملين بالدار ثم قمنا باللعب مع االطفال  باإلضافةاالسنان 

كل نزالء  ون الىوالمعجاليوم تم توزيع الفرش  والغناء وفى نهايةالوجه النقوشات اليدوية  والرسم علىكرة القدم 

 من التشجيع على تطبيق إرشادات التوعية والعاملين كنوعالدار 
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 9/11/2018التاريخ:  -

 هدف النشاط: توعية -                                        خيرنوع النشاط:      -

  45الطالبي: الناديعدد الحاضرين من  -            النفسية    لألمراضمستشفى العباسية  :المكان -

 الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -                            98النشاط:  فيعدد المشاركين  -

و مشروع  Rotaractبالتعاون مع CDC في يوم الجمعة الموافق تسعة من نوفمبر، تحرك النشاط الطالبي    

تمام الساعة التاسعة صباحا ، وقد كان الهدف حملة "شوفهم  فيالنفسية  لألمراض ةالعباسيالسعادة إلى مستشفى 

المكان عن طريق دهان الحوائط بالوان المبهجة. قام اليوم بمساعدة  فيصح" ، حيث قامت الفكرة على نشر البهجة 

تمام  فيوانتهى اليوم لتوصيل اعضاء النشاط.  وشركة اوبركوال  وبرعاية كوكااالمانة العامة للصحة العقلية 

من اجل التوعية  التالياليوم  في ويستكمل النشاطاليوم االول من الحملة  هذهالساعة الرابعة عصرا على ان يكون 

  االسنان. وفحص عيادة باألسنان
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 10/11/2018التاريخ:  -

 هدف النشاط: توعية -                                              نوع النشاط:  خيرى -

 8الطالبي:   الناديعدد الحاضرين من  -                 النفسية    لألمراضمستشفى العباسية  :المكان -

  الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -                            60النشاط:       فيعدد المشاركين  -

 العباسية للصحة العقلية تحت اشراف  مستشفىتوعية اساسية عن االسنان في  بإعطاء CDCقام اعضاء من 

 . المستشفىد/ حسام صبري مدير عيادات العباسية للصحة العقلية في 

عن االمراض العقلية انواعة و درجاته ، كيفية التعامل معه و  CDCلسة توجيه و توعية الفراد بداية اليوم كانت ج

 حول المفهوم الخطأ و الشائع لهذه االمراض . 

عن اهمية االسنان  وكانت التوعيةمجموعات  إلى ثالثمريض في المستشفي عن طريق تقسيمهم  60قمنا بتوعية 

العادات  وتوعية عنتركيباتهم نظيفة  علىكيفية الحفاظ  الفم،بخصوص صحة  مواجهتهايمكن ان  والمشاكل التي

معجون اسنان كتشجيع لتحفيزهم علي الحفاظ  60فرشاة اسنان و  60اسنانهم. يتبعها توزيع  على وكيف تؤثر السيئة

 علي صحة اسنانهم .

بزيارة اخري لتشخيص و عالج  بزيارة عيادات االسنان و ناقشوا امكانية القيام CDCبعد ذللك قام اعضاء 

 .فرغلي محمد د/ محاسنأ.تحت اشراف  MIUالمرضي بالتعاون مع 
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 16/11/2018التاريخ:  -

 هدف النشاط: توعية و تشخيص -نوع النشاط:  خيرى                           -

 45الطالبي:  الناديعدد الحاضرين من  -                               امبابه    :المكان -

 مسنين الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -             95النشاط:   فيعدد المشاركين  -

 

 في يوم الجمعة الموافق السادس عشر من نوفمبر ، ذهبنا إلى أول مشروع "امبابة طويلة األجل" في دار أم هاني.

من خالل  2،3، 1الدولية طب األسنان في جامعة مصر  بدأ اليوم في الساعة التاسعة صباحا حيث بدأ طالب

تشخيص المرضى من خالل ملء ورقة التشخيص ثم فحوصات إضافية فى الفم حيث يتم ذلك من قبل طالب جامعة 

 MIU الدولية. جامعة مصركل ذلك تحت إشراف معيدين في  ؛4،5السنة  الدولية فيمصر 

نقضي بعض الوقت في التحدث ولعب بعض األلعاب  للعالج، ووضع خطةمريض  48بعد تشخيص ما يقارب الى 

 األفالم(. واأللعاب تخمين)البطاقات والشطرنج 

فرشاة أسنان ومعاجين األسنان لتشجيعهم على تطبيق ما تم  50تم تقديم التوعية باألسنان بجانب توزيع  شيء،بعد كل 

 تعليمهم.

ألدوات الالزمة للجزء التالي من المشروع ، وهو العالج .انتهى اليوم إعادة ترسيخ مكان العيادة للتحقق من المواد وا

 حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر من خالل صورة جماعية ألعضاء النادي
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 14/12/2018التاريخ:  -

 هدف النشاط: التوعية و عالج -               نوع النشاط:   خيرى                   -

  40عدد الحاضرين من النادى الطالبي: -                        الصعيد  -الكريمات   :المكان -

 فقراء   الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -                115عدد المشاركين فى النشاط:     -

 

قافلة طبية بعد ان قمنا بجمع اموال التبرع لشراء  بأولفي يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من ديسمبر، قمنا    

تمام الساعة السابعة صباحا حيث كانت نقطة  فياالدوات و الخامات المطلوبة لعالج المرضى بالمجان، بدا اليوم 

الصعيد و استغرق الطريق  فيالى منطقة الكريمات  باألتوبيسو من ثم ننتقل  األهليالتجمع من امام نادى 

مكون  اإلقليميبعد الوصول قمنا بتركيب االجهزة و االستعداد الستقبال المرضى؛ كان مركز الصحة ساعتين ثم 

للطابق االول حيث  ضخول و غرفة للتشخيص ثم يصعد المريللد األرضيمن ثالث طوابق حيث كان الطابق 

دور المريض ليصعد  تييأينتظر هناك و يقوم بعض اعضاء النشاط بالتوعية عن اهمية االسنان و نظافتها حتى 

و االخير و هو ما يحتوى على غرفة اشعة، حشو، خلع، عالج عصب و اطفال و غرفة تعقيم  الثانيالى الطابق 

تمام الساعة السابعة مساء  في وانتهى اليومنهاية الزيارة يحصل كل مريض على فرشة اسنان و معجون.  فيو 

 القاهرة. والعودة الىمريض  115بعد عالج ما يقارب الي 
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 8/2/2019التاريخ:  -

 هدف النشاط: توعية و عالج -                      نوع النشاط:   خيرى                   -

 30عدد الحاضرين من النادى الطالبي: -              عزبة سالم جاد في محافظة الفيوم    :المكان -

 فقراء الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: -                        95عدد المشاركين فى النشاط:      -

 

بالتعاون مع CDC في يوم الجمعة الموافق الثامن من فبراير، تحركت القافلة الطبية المكونة من النشاط الطالبي 

Rotaract  إلى عزبة سالم جاد في محافظة الفيوم ، وقد كان الهدف من القافلة هو العالج المجاني لألهالي وزيادة

وعيهم عن صحة األسنان ، باإلضافة إلى توزيع فرش ومعاجين األسنان و بعض البطاطين على األهالي، وشملت 

 واألطبة. وبعض األساتذة المساعدين -أعضاء النشاط الطالب  –القافلة بعض طالب 

كانت نقطة التجمع األولى عند النادي األهلي بمدينة نصر في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وتحركنا باتجاه 

، ثم انطلقنا في رحلة لساعتين ونصف تقريباً حتى وصلنا إلى وجهتنا بحمد هللا،  -نقطة التجمع الثانية   –ميدان الرماية 

يتكون من طابق واحد أرضي مقسم لعدة غرف تم توزيع التخصصات المختلفة عليها حيث كان المبنى المخصص لنا 

مع إعطاء كل عضو في النشاط الطالبي دور في التنظيم ، وكان توزيع التخصصات كاالتي : الكشف على المريض ، 

عن أدوار  تنظيف جير ، الخلع وجراحة األسنان ، قسم األطفال والحشو  ، وبعض تخصصات الطب البشري ، أما

، تسجيل أسامي  -لمن هو مصرح له بذلك  –أعضاء النشاط الطالبي فقد شملت : المساهمة في عالج المرضى 

 المرضى وتنظيم دخولهم ، نشر التوعية عن صحة األسنان ، وشاركوا أيضاً في توزيع البطاطين على األهالي.

صات المتعلقة بقسم األسنان نظراً للعدد الكبير سارت األمور على نحو جيد ولكن في منتصف اليوم توقفت التخص

المتوافد للعالج مع االتفاق مع األهالي على العودة مرة أخرى في األسبوع التالي بتاريخ الخامس عشر من فبراير 

بقافلة طبية متخصصة في األسنان فقط لتوفير العالج المجاني لمن لم يحصل على الفرصة في تلك القافلة ، وفي نهاية 

ليوم في تمام الساعة الثامنة ليالً تجمع الجميع بعد التأكد من نظافة المكان والتخلص من األدوات الملوثة بالطريقة ا

 المناسبة ، وانطلقنا للعودة إلى النادي األهلي مع االستعداد للعودة مرة أخرى في األسبوع التالي.
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 15/2/2019التاريخ:  -

 هدف النشاط: توعية و عالج  -                                            نوع النشاط:  خيرى  -

 35عدد الحاضرين من النادى الطالبي: -                  عزبة سالم جاد في محافظة الفيوم    :المكان -

 الحالة الوظيفية/التعليمية للمشاركين: فقراء -                              95عدد المشاركين فى النشاط:    -

 

إلى  CDC في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من فبراير، تحركت القافلة الطبية المكونة من النشاط الطالبي 

عزبة سالم جاد في محافظة الفيوم ، وقد كان الهدف من القافلة هو العالج المجاني لألهالي وزيادة وعيهم عن صحة 

األسنان ، باإلضافة إلى توزيع فرش ومعاجين األسنان و بعض البطاطين على األهالي، وشملت القافلة بعض طالب 

 واألطباء. وبعض األساتذة المساعدين -أعضاء النشاط الطالب  -

كانت نقطة التجمع األولى عند النادي األهلي بمدينة نصر في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وتحركنا 

نقطة التجمع الثانية ، ثم انطلقنا في رحلة لساعتين ونصف تقريباً حتى وصلنا إلى وجهتنا   -باتجاه ميدان الرماية 

تكون من طابق واحد أرضي مقسم لعدة غرف تم توزيع التخصصات بحمد هللا، حيث كان المبنى المخصص لنا ي

المختلفة عليها مع إعطاء كل عضو في النشاط الطالبي دور في التنظيم ، وكان توزيع التخصصات كاالتي : 

الكشف على المريض ، تنظيف جير ، الخلع وجراحة األسنان ، قسم األطفال والحشو ، أما عن أدوار أعضاء 

لمن هو مصرح له بذلك ، تسجيل أسامي المرضى  -بي فقد شملت : المساهمة في عالج المرضى النشاط الطال

 وتنظيم دخولهم ، نشر التوعية عن صحة األسنان ، وشاركوا أيضاً في توزيع البطاطين على األهالي.

من  أكثرغاية التعاون وتم عالج  واألطباء والطالب فىسارت األمور على نحو جيد جدا وكان األساتذة المساعدين 

قسم األطفال بسبب القبول  باألخص في واألطباءبحاجة للمزيد من األساتذة المساعدين  ولكن كنا مريض،160

باإلضافة إلى صعوبة نشرالتوعية عن صحة األسنان بسبب ضيق المكان ولكن حاولنا  التخصص.الزائد على هذا 

وفي نهاية اليوم في  هتمامهم.إقل نسبة بسيطة من التوعية بالرغم من عدم على قدر اإلمكان أن تصل لهم على األ

 المناسبة،تمام الساعة السابعة ليالً تجمع الجميع بعد التأكد من نظافة المكان والتخلص من األدوات الملوثة بالطريقة 

 القاهرة.وانطلقنا للعودة إلى 
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 ASCC FOR HELPالنادي الطالبي:  .3

 محمد الصاويد/ م.: أ.األكاديميالمشرف 

 2019 - 2018العام األكاديمي: 

 بنك الكساء 

 افتتاح النشاط الطالبي 

 تنظيم بطولة الجمهورية وي االحتياجات الخاصة 

 بحث حالة للبطاطين  نزوله

 بنك الطعام 

 يوم الطفل

 مع دكتور فتوح   ايفنت االسعافالمشاركة في 

 توزيع البطاطين 

 دكتور فتوح  حرب معالمشاركة في حفلة تكريم ابطال 

 بحث حالة ل توزيع مراتب 

 توزيع مراتب

 عروسة في توليب  27فرح 
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DIMAS :4. النادي الطالبي 

 د/منى شعالنأ.: المشرف األكاديمي

250عدد الطالب:   

 الفصل الدراسي األول:

 OC & AC recruitment event 

 التبرع بالدم 

  حملة توعيه في حديقة األزهر 

 تدريب في مستشفى األورام بالتجمع األول 

 Phase 1 competition 

 الفصل الدراسي الثاني:

 التعاون مع الجامعة في تنظيم معرض األسر المنتجة 

 التعاون مع الجامعة في تنظيم يوم األم المثالية 

 حملة توعيه في نادي الزهور 

 Phase 2 competition 

DIMAS closing event 
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 Enactusالنادي الطالبي: . 5

 نبيل أيمن .د المشرف األكاديمي:

 البعض تخرج بعد عضو 30 الي الحالي العدد وصل وقد 137 :االعضاء عدد 

 :األول الدراسي الفصل في واالحداث النشاطات - 

 مستشارالكلية حضور الي االدارة، باالضافة ومجلس كلهم النشاط أعضاء بحضور :الجديد العام افتتاح حفل -

 نبيل أيمن .د النشاط عن المسؤل

 المؤسسة على بالحديث قاموا حيث .سري فاطمة مؤسسة Enactus الدكتورة مصر في العالمية رئيسة 

 رئيس نائب عماد أحمد الدكتور الحضور في شاركأيضا وخارجها،  الجامعة في للطلبة بالنسبة واهميتها

 الموهوبين االفراد بعض شارك حيث األحداث، من العديد في االفراد بمشاركة ملئ الحفل وكان .الجامعة

 على التقديم باب لفتح قسم من افراد الحفل بتقديم Presenters وقام المسرح على مواهبهم عرض في

 - Recruitment Booth :األفضل واختيار الطالب من النشاط

 في المشاركة- Egypt Career Summit :بتقديم يختص حدث وأهم أكبر ووه .النشاط الي لالنضمام

 وكان .التخرج ولحديثي للطالب المهنية والمساعدة المشوري Enactus النشاطات من واحد تنظيم

 .في التحرير اليوناني المسرح في الحدث تتظيم في شارك الذي الطالبية

 :الثاني الدراسي الفصل في واالحداث النشاطات  -

Presenters قسم من االفراد بعض ذهاب وهو: School Visits  

،(Rajac)  وكان .المدرسة في للطالب وأهميته راجاك لمدرسة االقسام مختلف من االخري االفراد مع 

 .Enactus الخاصة الوطنية المسابقة الي لالستعداد لهم تمرين شكل على للحديث Enactus هذا

 - Career Coaching Event :ل حدث أول وكان Enactus داخل

 من الجامعة في الطالب لمساعدة المجاالت مختلف في والمحلية العالمية الساحة في كبري شركات تواجدت .الجامعة

 على او المجال على الطلبة لدي األسئلة كل على واالجابة المتخصص مجالهم في طموحهم على معهم التحدث خالل

ً  العمل، طبيعة  منو .خبراتهم من لالستفادة ممكن أكبرقدر لهم ووفروا للمستقبل للطالب نصائح قدموا أيضا

 :هي متواجدة كانت التي الشركات

 (االعمال ادارة لطالب االمارات بنك - NBD (المناسبة المجاالت من وغيرها والتسويق والمالية بالحسابات يهتم

 ( I-Translateاأللسن ) كلية لطالب بالترجمة تهتم شركة وهي

  (Vitabiotics) ولديها االدوية بتصنيع تختص عالمية شركة وهي

 امريكية شركة وهي االعمال وادارة وهندسة صيدلة لطالب مناسبة وكانت وغيره التسويق مثل اخري اقسام

 مناسبة وكانت ابداع فكر يملكون الذين االفراد لدي المفضل المكان وهي( ParaGuru) التسويق في متخصصة

 االعمال وادارة اعالم لطالب
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  Vodafone الكيانالنادي الطالبي:  .6

 -Vodafone Career Day تواجد حيث

 الذاتية السير كتابة كيفية امثلتها من وكانت المختلفة مجالتها حول للحديث جلسات موفرة وكانت الجامعة، في الكبير

ً  .العمل مقابالت مع التعامل في المطلوبة المهارات شكلو اتم على  التخرج على المقبلين بالطالب مرحبين كانوا أيضا

 المقابالت هذه مع التعامل وكيفية والقوة الضعف نقاط لمعرفة الطالب لبعض عمل مقابالت بعمل البعض قام حيث

 .الجامعة في العمل مقابلة في جدارتهم اثبات بعد على الحصول في نجح منهم والبعض .مستقبلية العملية حياتهم في

Vodafone صغير مكان لديه وكان في عمل فرصة Enactus خالل من :الجامعة في StickVille - دخول 

 .للطالب منتجاته فيه يسوق

 تنظيم في المساعدة - Career 180 Marathon :التي االحداث أهم من هو

 المهن بعض على للتمرين عمل وورش جلسات خالل من وغيرهم للطالب المناسبة المهنة تحديد وكيفية بالمهن تهتم

 .خفيفة بطريقة

 لهم وفرصة االبداعية مهاراتهم لتنمية تنظيم في المساعدة - Maker faire :والمبدعين المخترعين ملتقي وهو

 .التكنولوجيا خالل من تتم التي للتجديد افكارهم بمشاركة

 ومشاركات أحداث من كلها السنة في تقديمه تم بما واالحتفال السنة لختام حفل وكان :األول العام السنة ختام حفل -

ً  مهمة؛  كلمات االحتفال وصحب .األفضل والقسم ،السنة في ملحوظ مجهود قدموا الذين لألفراد تكريم تبعه أيضا

  Enactus .الجامعة في أعضاء من مؤثرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

167 
 

 

  Mass Media Club . النادي الطالبي:7

 طالب  182 الطالب:عدد 

 نيفين ابو العوافي   /د :المشرف األكاديمي

 األول:نشاطات الفصل الدراسي  

 Play station event  

 Christmas event  

 الثاني:نشاطات الفصل الدراسي 

 Miu got talent  

 phase (at the theater) st1 

  phase (At the OOA) nd2 

 phase (At the OOA) rd3 

 Theater final act 
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 MOVEالنادي الطالبي:  .8 

 120: المشاركةعدد الطالب 

 الترم االول:

- Move Support Event: 

 الهدف من هذا الحدث هو مساعدة الطالب الجدد على التعرف بشكل أكبر على جامعة MIU  ومعرفة

 .إلخ ....،  CSC  ،ECE ،PH  ،DST) مثل MIU شركات النقل المتوفرة في

  طالبكان هذا الحدث متاًحا لجميع MIU. 

  أكتوبر 27أكتوبر إلى  23كان الحدث من.  

 المكان: MIU 

- Recruitment: 

،  PR) من جميع الكليات إلى أي قسم MOVE للمشاركة كأعضاء في MIU يهدف هذا الحدث إلى أن يتقدم طالب •

OS  ،OC  ،HR  ،IT  ،MEDIA) 

  .MIU كان هذا الحدث متاًحا لجميع طالب

 .أكتوبر 10أكتوبر إلى  8كان هذا الحدث من  •

 MIU  :المكان • 

- Opening: 

 OOA يهدف هذا الحدث إلى الترحيب باألعضاء الجدد في •

 فقط  MOVE كان هذا الحدث متاًحا ألعضاء • 

 أكتوبر  26هذا الحدث كان  •

 :MIUالمكان •
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- Chess Event: 

وبحلول  والمنافسة،يهدف هذا الحدث إلى التنافس بين الطالب من أجل تطوير مهاراتهم في علم االجتماع 

  .كان هناك متحدث ضيف أعطى جلسة تدريب مدى الحياة كان حسام هيكل الحدث،نهاية هذا 

  .MIU كان الحدث لجميع الطالب

  .نوفمبر 29نوفمبر إلى  22كان هذا الحدث من 

    MIU المكان:

- Unemployment event: 

يهدف هذا الحدث إلى مساعدة األشخاص الذين ليس لديهم عمل يومي للعثور على مشاكلهم ومساعدتهم في 

  .كيفية الحصول على عمل

  .كان الحدث ألولئك الذين ليس لديهم عمل

  .نوفمبر 9كان الحدث يوم الجمعة 

 المكان: جمعيه الخير للغير في المعادي

- Schools Event: 

على كيفية إدارة وقتهم  (IG أمريكي، وطني،) يهدف هذا الحدث إلى مساعدة طالب في المرحلة الثانوية

للدراسة وكيفية الوصول إلى أهدافهم من خالل بعض الكالم التحفيزي وبعض المتحدثين الضيوف مثل 

 .محمد موال وكريم عزمي. مكبرات الصوت بهاء،عمر 

 كان الحدث لطالب المدارس الثانوية 

  .نوفمبر 16كان الحدث في 

 .المكان: مهمة المركز

- Orphans Event: 

يهدف هذا الحدث إلى مساعدة األيتام ورفع غزلهم ومنحهم دفعة ومساعدتهم على التغلب على أي ظروف 

  .وتحقيق أهدافهم

  .أقيم الحدث لأليتام

 نوفمبر  23كان الحدث في 

 مدينه نصر والهنادي فيار الهنا المكان: د
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- Clothes gathering and distribution Event: 

يهدف هذا الحدث إلى جمع أي مالبس لم يعد الناس يستخدمونها وإعطائها لألشخاص الذين 

  .يحتاجونها

  .أقيم الحدث لألشخاص الذين يعيشون في ديويكا

  .ديسمبر 14و 13كان الحدث في 

 .المكان: الدويكه

 الترم الثاني

Spring event 

 سيتم عقد هذا الحدث لتعزيز معرفة الطالب بتاريخنا مع بعض األنشطة المصغرة في هذا الحدث 

  .MIU سيتم عقد هذا الحدث لجميع طالب

  .سيتم عقد الحدث قبل عطلة الربيع

 MIU المكان:

Schools Event 

الحكومية والقيام برحلة لهم إلى مكان تاريخي يهدف هذا الحدث إلى اصطحاب الطالب من المدارس 

  .وزيادة معرفتهم بتاريخ مصر

  .سيتم عقد الحدث للطالب من المدارس

  .2019سيكون الحدث في مارس 

 .المكان: األماكن التاريخية

Orphans Event 

الذهاب إلى يهدف هذا الحدث إلى جعل األيتام الراشدين أكثر سعادة من خالل تنظيم دورة دراجات لهم و

  .شارع المعز وزيارة األماكن التاريخية هناك

  .الحدث سيكون لأليتام البالغين

  .2019سيكون الحدث أبريل 

 .المكان: شارع المعز
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  GAMERS LEGACY: النادي الطالبي .9

 نعمة رأفت:  المشرف األكاديمي

 

 

 

 

 خطة عمل جيمرز ليجاسي

 

 

 

 

 

 

 

   We game it…You name it :الشعار •

تتمثل رؤيتنا في جعل المجتمع على دراية باألعمال الداخلية لصناعة تطوير األلعاب ومجتمع  الرؤية: •

 األنيمي ، باإلضافة إلى توفير منتدى عام لرعاية ذلك.

الغرض من هذا النادي هو توفير مجتمع مشترك للناس للمشاركة في تطوير اللعبة النشطة  المهمة: •

جيمرز ليجاسي تعزيز الثقة بالنفس  باإلضافة إلى مجتمع لمراقبي أنيمي. سوف فيه،والعملية التي تجري 

 .ومهارات القيادة في أعضائها

 :االنشطة 

 .جلسات تطوير وتصميم األلعاب .1

 األلعاببطوالت  .2

 .لعبة / منتديات الفن المعارض .3

 .ورش تعليم عمل الكوسبالي .4

 الحرم الجامعيألجهزة الدعائية إلى كشك أحداث األلعاب مثل إحضار اآلالت وا    .5
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 2019انشطة الترم الدراسي االول 

  )RETRO VS EVOLUTION(صغيرايفنت  .1

 طالب 2000: حوالي الحضور •

 ايـــــــــــــــــــام 3:المدة •

 : امام مبني كلية الصيدلة )الجانب االيمن(المكان •

  Atariو N64: تعريف الطالب بصناعة األلعاب وإظهار تطورهم في منصات األلعاب بدءاً من الهدف •

   VRو  PS4و  PS3و  PS2و  PS1و 

2.  MIU GAMING FESTIVAL (ACTIVATION) 

 :طالـــــــب 7000حوالي  الحضور 

   :أيـــــــــــــــــام 3المدة 

 :داخل مبني  المكانMain  الخيمة. في 

 :الرعاة AMD – MSI- Samsung-XPG 

 المنظمون :Gamers Lounge & Game Zone 

 تعريف الطالب على دورات األلعاب حيث كانت هناك مرحلتان لأللعاب غير الرسمية ): الهدفTEKKEN 

 Medalو Fortinite( والثاني هو األلعاب االحترافية )Street Fighterو Rocket Leagueو CS: GOو

Of Honor وLeague of Legends للقيام بتنشيط في )MIU 

 :ج.م 700 االول:المركز  الجوائز 

 ج.م 500:المركز الثاني

 ج.م 200:المركز الثالث

 فائزين في اليوم الواحد. 9حدة بمتوسط  علىلكل لعبة  

 محمود مجدي: كبار الزوار (MOLTO،) ( العب محترف في مصر مشهور في لعبة(League Of 

Legends مصر. ويمثل منتخب 
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  دورة تطوير األلعاب 

 -يعلم الطالب ما يلي: محاضر فني: 

 الفرق بين صناعة السينما واأللعاب .1

 تكوين لعبة أو فيلم.  .1

 البيئات والشخصيات.  .2

 4 ، النحت والنمذجة .Retopology  ، األشعة فوق البنفسجية رسم الخرائط التركيب ، والتظليل ،

 وجعل واإلضاءة.

 3 المستخدمة:ج مالبراDS MAX & UNITY STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 2019انشطة الترم الدراسي الثاني 

 EGY Con:  ستكون أول خطة ترعاها يتم تنفيذها ، من خالل التعاون معEGY con Head  ؛ إسالم

ريشة ، رئيس المؤتمر والمنظم الرئيسي للحدث ، نحن كأعضاء في لجنة منتديات ، سوف نشارك 

؛  MIU، عبر اإلنترنت وفي حرم جامعة  8/2/2019في تاريخ  EGY CONكمنظمين في معرض 

الت سيتم بيع التذاكر للحدث مع خصم كبير قبل المؤتمر. يجب أن نكون قادرين على الحصول على الحاف

 .ألعضائنا للوصول إلينا إلى الحدث وركوبنا مرة أخرى

سيتم عقد كشك األعضاء في الحرم  براير،ف 20فبراير إلى  17جناح التوظيف الثاني: في الفترة من  

  الجامعي للطالب أمام المبنى الرئيسي )الجانب األيمن(.

 Legacy’s convention(GL-CON): 

 .2019مارس  18يوم االثنين  Rحيث سيقام في ملعب مبنى  ؛MIUفي  سيكون أول مؤتمر أنيمي مباشر لنا -1

 سيتم تقسيم الملعب إلى أقسام -2

 سيحتوي الجزء الخلفي من الملعب على لوحة أنيمي ضخمة حيث يمكن للطالب رسم ما يريدون فيما يتعلق باألنمي. -3

 .سيتم تقديم قسم الطعام والشعرية ورامين والسوشي مع الشاي الياباني -4
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إشارات  أكواب، شرائط، حلقات، قالدات، ميداليات، دفاتر، قمصان، دبابيس،وهي  البضائع،سوف تقام  -5

 .Game on storeرعاية  تحت بأنيميجميعهم مرتبطون  تأثيري؛شعر مستعار  مرجعية،

كوبون ألولئك الذين سيكملون جميع المهام المعطاة لهم  20المتعلقة أنيمي. سيتم إعطاء  كويست،ألعاب  -6

 في تسلسل البحث. وتشمل هذه القسائم خصومات والبضائع المجانية التي يتم منحها بعيدا.

 الفتات ستكون في جميع أنحاء الحدث. ملصقات، -7

 زي كيمونو للطالب لتجربة والتقاط صورة. -8

حيث يُسمح للطالب والالعبين الخارجيين بتقديم  ،cosplayاألهم من ذلك هو قسم  ذلك،ضافة إلى باإل -9

 مهاراتهم ويقومون بعرض صغير لشخصياتهم المفضلة.

 ة تطويــــــــــــر االلعاب:مسـابقــــــــ

  

 

 

 

 

طالبا؛ سيتم تقسيم المندوبين إلى فرق لجعل 20تطوير األلعاب: ستكون هناك منافسة تضم 

. MRو  CSوستفوز أفضل لعبة على حكام مدربي  Unity Engineلعبتهم الخاصة على 

 رامي واصف صاحب شركة تدفق ألعاب اإلبداع.

 OOBأبريل في غرفة  15ستعقد المسابقة يوم االثنين 
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 AIESEC :الطالبي. النادي 10

 99 :المشاركينعدد 

 حسن د/ نشأت :المشرف األكاديمي

 األول الدراسي الفصل

1. Wave 1 booth  للسفر التطوعي  

2. Wave 2 booth  المهني التدريب بهدف للسفر 

  ”Cairo runners Survival games“ حدث في المشاركة  .3

 MIU  من طالب عشرةسفر  .4

 

 الثاني: الدراسي الفصل

1. Wave 1 booth  للسفر التطوعي  

2. Wave 2 booth  المهني التدريب بهدف  للسفر  

3. Wave 3 booth  السفر  

4. “the route”الخبرات ب كتسا ال والسفر األعمال حدث لريادة 

  ”Youth Social Responsibility“ حدث في المشاركة  .5

  .للشبابالعالمي  اليوم في المتحدة األمم مع ”Youth Speak forum“ تنظيم  .6

 مصر الدولية. جامعة من طالب 113 عددسافر  .7
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 ةنموذج محاكاة االمم المتحد النادي الطالبي:. 11

 ما هو نموذج محاكاة االمم المتحدة؟

نموذج محاكاة األمم المتحدة هو تطبيق عملي يحاكي عمل هيئة األمم المتحدة ويديره الطالب. يتكون نموذج محاكاة 

يتم عقد جلسات على مدار العام وفي نهاية العام يعقد مؤتمر. مجالس،االمم المتحدة من ستة   

محمد سرايا د/ :المشرف األكاديمي  

 عدد الطالب المشتركين:106

 األحداث التي وقعت في الفصل األول:

 فتح التقديم للطالب الجدد

 مقابالت للطالب الذين تقدموا

 فتح التقديم للطالب المهتمين بحضور الجلسات

 مقابالت للطالب الذين تقدموا لحضور الجلسات

 حفل االفتتاح

 الجلسة االولى

 الجلسة الثانية

 االحداث التي وقعت في الفصل الثاني:

والرابعة والخامسة والسادسة والسابعةلثالثة الجلسة ا  

 مؤتمر لطالب المدارس

 المؤتمر الدولي

 الجمعية العامة

 مؤتمر نهاية العام لطالب الجامعة

الجامعي(خارج الحرم  )كانمؤسسة قادة الشباب   

 الحفل الختامي
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 2018/2019ُمجمل اعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترم االول

 زيارة دار ايتام - 57357زيارة مستشفي  - قوافل طبية 5

 أجازة نصف العام 

 واسواناالقصر  إلىرحلة 

 الترم الثاني

 مائدة رحمن - توزيع شنط رمضان - قوافل طبية 4
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 الترم االول

 قافلة بنها                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قافلة عزبة خير هللا
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 قافلة عزبة النصر                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قافلة كفر كال الباب
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 وكشافة دار الهنا  57357حملة التبرع بالدم ب

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 قافلة الكريمات 
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 الترم الثاني

 قافلة الشرفا         -

    

 

 

 

 

-  

 قافلة كفر العلو -
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 قافلة الصف               

 

 

 

 

 

 

 قافلة كفر الحمادية

 

 

 

 

 

 

 الرحمن وتجهيز مائدةرمضان الكريم  شنطةتعبئة 
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  والختامحفل االفتتاح 

  

 

 
 

 ylfالمشاركة في مسابقة 
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  Tunersالنادي الطالبي:  .12

 

 

 

 

 

 إنجازات الفصل الدراسي الثاني 

 أعضاء األسرة ذوي الخبرة والعزف من ولتعلم الموسيقىتقديم الطالب ليصبحوا أعضاء في األسرة 
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 حفل التخت الشرقي
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 الورشةالنادي الطالبي: . 13

 الدين المشرف األكاديمي: أ.د/ هبة صفي

 ترحيب بالطلبة الجدد

خالل منحهم خرائط تم  أكاديمي للترحيب بالطالب الجدد وتوجيههم في جميع أنحاء الحرم الجامعي من إنه نشاط •

 تنفيذها من قبلنا أثناء تقديمهم لنادي الورشة.

 عدد الحضور: جميع الطالب •

   صورة للخريطة التي تم توزيعها على الطالب -

 

 

 

 

 

 

 فتح باب التقديم لألعضاء

واألعضاء الجدد لالنضمام إنه حدث سنوي في الحرم الجامعي تقوم به الورشة، حيث نفتح أبوابنا لجميع الفنانين والمبدعين  •

 أيام ناجحة. كان موضوع هذا العام لهذا الحدث هو طيور النحام واالستوائية. 4إلى األسرة. استمر التوظيف لمدة 

 متقدم 394عدد المتقدمين:  •
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 فتح باب التقديم للمندوبين

إنه حدث سنوي في الحرم الجامعي تقوم به الورشة. حيث ندعو جميع الطالب الموهوبين في الحرم الجامعي  •

لهذا العام. استمر  10وهي  نخدمها؛وإطالق العنان وتعزيز مواهبهم من خالل ورش العمل التي  لالنضمام،

 أيام وكان موضوع هذا العام هو األبطال الخارقين. 4التوظيف لمدة 

 متقدم 423لمتقدمين: عدد ا •
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 افتتاح الورشة

افتتاح الورشة هو حدث سنوي في الحرم الجامعي تقوم الورشة بتنظيمه، حيث يقدم المجلس الجديد رؤيتهم  •

إنه حدث يتعرف فيه جميع األعضاء / المندوبين  أيًضا،ورسالتهم لجميع األعضاء والمندوبين والخريجين. 

 هي الورشة من خالل مقاطع الفيديو المعروضة ومحادثات المجلس والمشرفين. الجدد على المزيد حول ما

 231عدد الحضور:  •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسة تمهيدية

وجعل الصلة  القادمة،إنها جلسة لتقديم كل ورشة عمل ومشرفين إلى المندوبين والتعرف على الجلسات  •

 أقوى بين المندوبين والمشرفين اآلخرين وكسر الجليد بينهم.

 عدد الحضور: اعتمادا على كل جلسة •
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 مهرجان فني

التي  Tuners MIUإلى جانب  األلعاب،إنه مهرجان يتضمن أنشطة فنية مختلفة ومجموعة متنوعة من  •

 الجامعي،أضافت لمسة من الترفيه. كانت هذه هي المرة األولى التي تستضيف فيها هذا الحدث في الحرم 

 لكن من المخطط أن يكون سنويًا.

 1200بمعدل  الجامعة،عدد الحضور: جميع الطالب في  •

 

 

 

  

 

 

 مؤسسة شباب المستقبل

 مصر.هي أول منصة لجميع األنشطة الطالبية في -

 ممثالً عن الورشة. 22الحضور: عدد  -

 فني:معرض  -

 إنه مشروع يعرض األعمال الفنية للمندوبين في حالة إظهار تقدمهم وتطورهم من خالل ورش العمل. •

 .عدد الحضور: جميع طالب الجامعة والموظفين •
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 رحلة وادي دجلة الربيعية

كما ساعدت كثيًرا في الترابط بين جميع  والمرح،إنها رحلة ليوم واحد وفرت الكثير من الذكريات  •

 والمندوبين والجميع. واألعضاء، والمجلس، األنواع،المشاركين في النادي من جميع 

 شخص 72عدد الحضور: حافلتان من  •
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 (2معرض فني )المجلد 

باإلضافة  لمشاهدتها،حيث يتم عرض اللوحات للجمهور  الفنون؛حدث سنوي يحمل معرًضا لكل أنواع  •

 إلى البازار وفناني األداء للترفيه.

 400عدد الحضور:  •

 

 

 

  

 

 

 

 

 جلسة وداع

حيث يقول المشرفون وداعهم األخير للمندوبين وتأكدوا من أنهم  العام،تعتبر جلسة الوداع هي آخر جلسة في  •

 وكان اليوم مميًزا وعقد العديد من الذكريات والعواطف والروابط بين األعضاء والمندوبين. العام،استمتعوا طوال 

 60-40عدد الحضور: مزيج  •
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 2019إغالق كبير 

توزيع  أيضا،اإلغالق هو حدث سنوي في الحرم الجامعي تقوم به الورشة، عندما ينتهي العام رسمياً.  •

 الشهادات على أفضل األعضاء والحصول على فناني األداء ومكبرات الصوت للترفيه.

 مشارك 400-350عدد الحضور:  •

 

  

 

 

 

 

 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

193 
 

 

 IEEE MIU Student Branch : النادي الطالبي. 14

 محسب أحمد  /م :المشرف األكاديمي

 االول:الفصل الدراسي 

 Cyberبالتعاون مع مؤسسة    Cyber Securityفي مجال ال  " Capture The Flagمسابقة " -

Talents  .على مستوى طالب الجامعة 

 على مستوى الجمهورية باستضافة الجامعات بحرم الجامعة.  CTFمسابقة  -

 الثاني:الفصل الدراسي 

مع تعليم الطالب المشتركين كيفية تنفيذ المشاريع بال  Arduino Microcontrollerمحاضرات في ال  -

Arduino  .عمليا 

 الجامعة. وتزيين حرماحتفاالت رمضان  -

 .بالمستشفى السعودي االلماني  IEEE MIU Career Dayندوة  -

 

 TEDxMIUالنادي الطالبي:  .15

 عضو 150: 2019-2018عدد األعضاء خالل سنه 

 االحداث خالل الفصل الدراسي االول:

  15/10حدث دخول األعضاء الجدد 

  حدثTEDxWOMAN 8/12 

 خالل الفصل الدراسي الثاني: االحداث

  ابريل 8منفذ توزيع دعاوي في 

 TEDxLIVE  ابريل 20حدث في 

  سبتمبر 7الحدث األخير في TEDxMAIN event 
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  LEADالنادي الطالبي:. 16

 المشرف األكاديمي: أ.د/ محاسن محمد فرغلي

 الترم األول

 ( فريق المعجزات 1

 ( رحلة القرية الفرعونية 2

 ( ماراثون المرأة 3

 

 

  الترم الثاني

 ( محاضرات تنمية 1

 ( ماراثون الخير 2

 ماراثون القاهرة  (3

 ( محاضرة علم الفراسة 4

 ( توعية االسعاف في الجامعة 5

 ( المشاركة في فاعلية مؤتمر الشباب6
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   Utopia: النادي الطالبي .16

 100عدد المشاركين: 

 العامة.المسؤول: مكتب العالقات 

 الحدث: 

 تنظيم معرض الوظائف.  -

 تنظيم حفل دخول الطلبة الجدد. -

 تنظيم حفل الخريجين. -

 SEED: النادي الطالبي. 17

 39عدد المشاركين:

 رأفت: نعمة المشرف األكاديمي

 الفصل الدراسي االول:

 .كيفية التعامل مع أطفال ذوي قدرات خاصة 

  الخاصة عن طريق مسرحيات ورسومات لدمجهم في المجتمع(.سوبر ابتسامة )التعامل مع ذوي القدرات 

  واالفتتاح.العودة لذكريات الطفولة من ثم فتح باب المشاركة للطالب 

 الفصل الدراسي الثاني:  

  اليتيم.يوم 

 145عدد الطالب المشاركون: 

  



 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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  SMS :النادي الطالبي .18

 : د/ وائل مصطفىالمشرف األكاديمي

 االول:الفصل الدراسي 

 .شرح مختصر للنظم المختلفة في تداول العمالت وتبادلها 

  للبورصة.مؤتمر لشرح البورصة المصرية وطرق تداول األسهم في البورصة المصرية ونظام محاكاة 

 الفصل الدراسي الثاني:  

 توظيف طلبة الجدد. 

 محاكاة للبورصة للطلبة االجانب. 

 

 

 

 

 وتنمية البيئةنائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع 

 أ.د. محاسن محمد فرغلي


