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Ask for Help:1- النادي الطالبي 

 الصاويمحمد /دأ.م.: المشرف األكاديمي

115عدد الطالب المشاركون :  

 االول: الدراسيالفصل 

  مارثون مع الزمالكrunners والمؤسسة المصرية 

 حفلة فى دار األيتام بمناسبة مرور سنة على المشروع  

  الفصل الدراسي الثاني:

 الفرح.

 تبرعات لصالح مؤسسة بهية لمرضى سرطان الثدي. 

 3 مابيام رياضية برعاية جيم فيت ا. 

 محاضرة توعية للرائدات في الهالل االحمر فرع النهضة. 

 

DIMAS :2- النادي الطالبي 

 

 منى شعالن د/أ.م.: المشرف األكاديمي

  85عدد الطالب المشاركون :

 االول: الدراسيالفصل 

 كليةلمحاضرة تعريفيه للدفعه الجديدة لكلية صيدلة بمساعدة رؤساء االقسام با. 

 0حملة توعية عن اللحوم فوائدها و اضرارها في عيد الضحى المبارك 

  فتح باب التطوع فيDIMAS0 

  االفتتاح بداية المحاضرات االكاديمية في ورشتي العملDI و MA. 

  المصري.حملة التبرع بالدم بمساعدة الهالل االحمر 

  الدمرداش. مستشفىزيارة 

 :  الثاني الدراسيالفصل 

 حمالت توعية عن كل من:

 0مرض السكرى -

 الثدي.مرض سرطان  -

 .A و Cمرض التهاب الكبد الوبائي  -

 الطفل عن مرض السكر في حديقة توعية طبيةحملة  -

 حمله توعيه بالتعاون مع مستشفى اهل مصر للحروق داخل الجامعه -

 السنوي عن النشاطات طوال العام.  DIMASمؤتمر  -
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  Campaignersالنادي الطالبي: -3

 

 فرغليمحمد محاسن  د/أ: المشرف األكاديمي

 110عدد الطالب المشاركون :

 الفصل الدراسي االول:

 .اتمام اول محاضرة للمتطوعين 

 .حفل ختام السنة وتوزيع جوائز على الفريق الفائز 

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

 :  الثاني الدراسيالفصل 

 .بالناديالخاص  المجتمعيمتدربين من طالب الجامعة لتعليم برنامج التسويق توظيف 

 المولد. 

  النادي.افتتاح  

 

  Warsha-EL النادي الطالبي: -4
 

 االسرة: 100 المشاركون:عدد الطالب 

 هبة صفى الدين/د أ.م.: المشرف األكاديمي

 

 االول:  الدراسيالفصل 

 .مراسم االفتتاح النشاط الطالبي -

 الكرتون. -التصوير  -الرسم  -االنشطة: مختلف  فيبداية المحضرات   -

 :  الثاني الدراسيالفصل 

  الزجاج ورسم علىفجنون بعمل انشطة للطالب تضمنها نحت على الفخار  قريةقامت 

 ورسم على االخشاب

  قمنا بمراسم إفتتاح النشاط الطالبي )الورشة( ورحبنا بالذين شاركوا معنا ثم بدأنا ورش

 التعليم المختلف.

  وهم  6عدد الورش 

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

(cartoon drawing 

تقام هذه الورش اسبوعيا في يومي االثنين واألربعاء في الجامعة والهدق منها أن نبث روح 

 الفن وأن نستكشف المواهب لدى الطالب في جامعة مصر الدولية.

 نأمل أن ننفذ كارنفال في الفصل الدراسي الثاني الذي بعد عطلة الربيع. 
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  SMSالنادي الطالبي: -5
 

 د/ وائل مصطفى: المشرف األكاديمي

 90 عدد الطالب المشاركون:

 الفصل الدراسي االول: 

 .شرح مختصر للنظم المختلفة في تداول العمالت وتبادلها 

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

 شركات متداولة لألسهم لتنشيط البورصة. 10المصرية ونظام محاكاة للبورصة مع وجود 

 :  الثاني الدراسيالفصل 

 توظيف طلبة الجدد. 

 0محاكاة للبورصة للطلبة االجانب  

  عضو من أسرة  90محاكاة للبورصة لطالب مدارس نفرتار بحضورSMS. 

 

 MUNالنادي الطالبي:  -6

 

 سرايا.د/ محمد المشرف األكاديمي: 
 107عدد الطلبة المشاركين: 

 االول: الدراسيالفصل 

  مكتب التسجيل لتعيين األعضاء 

   مكتب تسجيل المندوبين  

  جلسة معلومات حول المحاكاة  

 حفل االفتتاح للسنة التاسعة من المحاكاة 

 :  الثاني الدراسيالفصل 

  جلسات محاكاة لخمسة مجالس مختلفةسبع  

 مكتب التسجيل لحدث اليوم الدولي 

 تنظيم اليوم الدولي والمشاركة فيه 

  أيام 3تنظيم مؤتمر لمدة 

 حفل اختتام السنة التاسعة 
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    MMC: النادي الطالبي -7

 

 نفين أبو العوافي./دالمشرف األكاديمي: 

 100عدد الطالب المشاركين: 

 الفصل الدراسى الثانى:  

 جيم.رياضي برعاية سول  يوم 

 1المسرح الجامعي. 

 ( العابmini games event) 

 PlayStation event. 

 DSSA: النادي الطالبي -8

 
 د/نهادالمشرف األكاديمي: 

 60عدد المشاركين: 

 : الثاني الدراسيالفصل 

 توظيف طلبة الجدد. 

  بمصر بمنظمة دسااجتماع. 

 Moveالنادي الطالبي:  -9

 وفاء الطيب د/المشرف األكاديمي: 

 150عدد الطالب المشاركون :

 الفصل الدراسي االول:

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

عرابي بالعبور حيث الطلبة يساهمون في تعليم طلبة المدارس ودعمهم دراسيا وثقافيا 

 عن طريق أنشطة تعليمية وترفيهية لطالب المدارس بجانب الدعم الدراسي.وترفيهيا 

  مشروع مستمر لتطوير دار أيتام حيث نعمل على تطوير دار أيتام ثقافيا وأخالقيا

 ودراسيا عن طريق أنشطة مختلفة هدفها تعليمي وترفيهي.

 تي تواجه حدث ثقافي في الشارع هدفه توعية الناس وإرشادهم لمختلف الموضوعات ال

 مجتمعنا المصري في الوقت الحالي.

  حدث كبير يشارك فيه كل أعضاء األسرة عبارة عن يوم كامل ترفيهي وتطويري أليتام

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

 المصري والمساهمة في تطويرهم.
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 :  الثاني الدراسيالفصل 

  0مدرسة احمد عرابي بمشاركة بعض الطلبة بالنادي في دهانات المدرسةالذهاب الى 

  0يتيم 40الذهاب الى بانوراما حرب اكتوبر بمشاركة 

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

  حدث توعوي  لطلبة جامعة مصر الدولية مضمونه الصحة النفسية واألمراض النفسية

والتعامل معها. يتضمن الحدث أنشطة ترفيهية باإلضافة إلى ثالثة وكيفية التعرف عليها 

 ورش عمل في الجامعة هدفها معرفي وتطوير لمهارات الطلبة الشخصية.

  حدث ثقافي يتضمن متحدثين ملهمين يشاركون تجاربهم الشخصية الغير عادية

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

 والعزيمة بين الطالب .

  حدث تعليمي توعوي عن اإلختالفات والنزاعات وكيفية تحليلها والتعامل معاه وحلها

 بطرق فعالة طبقا لمشروع جاري تبعا لألمم المتحدة.

 

   SEED: النادي الطالبي -10
 

 نعمة المشرف األكاديمي: 

 .37عدد المشاركين: 

 االول: الدراسيالفصل 

 أطفال ذوي قدرات خاصة. كيفية التعامل مع 

  (.مع ذوي القدرات الخاصة عن طريق مسرحيات ورسومات لدمجهم في المجتمع )التعاملسوبر إبتسامة 

  إلى  4/3ثم فتح باب المشاركة للطالب  4/4إلى  4/2هاكونا متاتا العودة لذكريات الطفولة من

 .6/4يوم  واالفتتاح 4/5

 :  الثاني الدراسيالفصل 

  4/7يوم الجمعة يوم اليتيم . 

  يوم ترفيهي لأليتام. 4/14يوم 

  6/9زينة رمضان . 

  6/14يوم أبو بكر . 

  توزيع شنط رمضان. 6/23يوم 

  محفزين معاقين لتوعية الطلبة.    3محاضرة بحضور 
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   Aiesec: النادي الطالبي -11

 

 حسين. د/ نشأتالمشرف األكاديمي: 

 75عدد الطلبة المشاركين: 

 االول: الدراسيالفصل 

 .توظيف طلبة جدد 

   Utopia: النادي الطالبي -12

 

 المسؤول: مكتب العالقات العامة.

 100عدد المشاركين: 

 تنظيم معرض الوظائف. - االول: الدراسيالفصل 
  تنظيمOrientation Day. 

 .تنظيم حفل دخول الطلبة الجدد 

   Tuners النادي الطالبي: -13

 

 راقية  /دالمشرف األكاديمي: 

 85عدد المشاركين: 

 الثاني الدراسيالفصل 
 .حفل الكريسماس 

 .حفل مواهب جامعة مصر الدولية 

 English talent show. 

  CDCاألسرة:  -14

 

 نهاد سمير /دأ.المشرف األكاديمي: 

 80عدد المشاركين: 

 الثاني الدراسيالفصل 
  إقامةInfo Desk .للطلبة الجدد 

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

  ( إقامة ألعاب ترفيهية لطالب جامعة مصر الدوليةour gym.) 

 

 نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أ.د. محاسن محمد فرغلي


