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لطلبة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاعب االجراءات الخاصة بالتعريفتقرير عن 
 2022-2019خالل الفترة من  والهيئة المعاونة الكلية وأعضاء هيئة التدريس

قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بعدة اجراءات للتوعية والتعريف 
 الماضية وذلك من خالل الخطوات التالية:بأنشطة القطاع عبر السنوات الثالث 

تقديم ورشة عمل للتعريف بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ألعضاء هيئة  أوال:
التدريس والهيئة المعاونة من خالل أهدافة ومهامه وأنشطته وهيكله التنظيمي )مرفق 

 الباوربوينت(.

تكوين فريق طالبي خاص بأنشطة خدمة المجتمع بقرار من عميد الكلية  ثانيا:
وهو تابع للجنة خدمة المجتمع ويضم  Green Groupوأطلق عليه "جرين جروب" 

طلبة من كل المستويات يتم تعريفهم بمهام القطاع وادماجهم في األنشطة الخاصة 
هم عدد من الهيئة ويشرف علي بخدمة المجتمع وليسوا تابعين لألسر الطالبية،

ويقوم الفريق بنشر  المعاونة وتحت اشراف مباشر من وكيل الكلية لخدمة المجتمع،
التوعية عن القطاع لطلبة الكلية والطلبة الجدد لضم أعداد جديدة من الطلبة 
للمشاركة في األنشطة المجتمعية، وتحفيز الطلبة للمشاركة من خالل تقديم شهادات 

دهم السنوي في أنشطة القطاع، وقد شاركت جماعة جرين في تقدير للطلبة على جه
التوعية بأنشطة القطاع من خالل تقديم نفسها في حفل استقبال الطلبة الجدد، ومن 
خالل عمل توعية من خالل المقابالت المباشرة واالعالنات على وسائل التواصل 

وب على الفيس االجتماعي بالجروب وأهدافه وهيكله وأنشطته من خالل صفحة الجر 
 https://m.facebook.com/108652260469546 بوك.

https://m.facebook.com/108652260469546
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 جروب أسماء طلبة جرين

  األسم الكود الفرقة الشعبة

 1 ) ليدر (فيوال ميالد فلي وهبه 201908910 رابعة عربي 

 2 ) نائب (تامر عسقالنياسراء  201910772 رابعة عربي

 3 ) مؤسس (عبد الرحمن السعيد 201904347 رابعة عربي

 4 ) مؤسس (محمد خلف البارودي 201910817 رابعة عربي

 5 هشام عادل شعبان ) عضو ( 201910776 رابعة عربي

 6 كيرلس هشام سامي ) عضو ( 201904558 رابعة عربي

 7 نسيم ) عضو (انجي باهر  202005503 ثالثة انجليزي

 8 جورج هاني يني ) عضو ( 202007511 ثالثة انجليزي

 9 ميرنا أيمن شوقي ) عضو ( 202014850 ثالثة انجليزي

 10 أيمن أشرف زاهر ) عضو ( 202015227 ثالثة انجليزي

 11 شريف شوقي ابراهيم ) عضو ( 202017735 ثالثة انجليزي

 12 ) عضو (مريم سيد حسين  202005512 ثالثة عربي

 13 محمد خالد سعيد ) عضو ( 202017887 ثالثة عربي

 14 حسن وائل حسن ) عضو ( 202017625 ثالثة عربي

 15 محمد صبره صابر ) عضو ( 202002409 ثالثة عربي
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 16 مروة جالل عبد الرحمن ) عضو (  202017393 ثالثة عربي

 17 محمد شعبان الظايط ) عضو ( 202014977 ثالثة عربي

 18 علي فارس عبد األمير ) عضو ( 202002380 ثالثة عربي

 19 سعد احمد سعد ) عضو ( 202017931 ثالثة عربي

 20 ملكة كمال محمد ) عضو ( 202007646 ثالثة عربي

 21 اسراء محمد عبدالعال ) عضو ( 202016677 ثالثة عربي

 22 سلمي حامد سليمان ) عضو (  202014865 ثالثة عربي

 23 سلمي جمال عبدربه ) عضو ( 202007913 ثالثة عربي

 24 اسراء بهاء الدين محمد ) عضو ( 202007910 ثالثة عربي

 25 هشام حمدي عبدالرسول ) عضو ( 202007726 ثالثة عربي

 26 ندي غريب حسين ) عضو ( 202018906 ثالثة عربي

 27 إسماعيل محمد عبد هللا ) عضو ( 202000492 ثالثة عربي

 28 بركات سعيد بركات ) عضو ( 202017954 ثالثة عربي

 29 فرحة أصبح إسماعيل ) عضو ( 202017566 ثالثة عربي

 30 أروي عامر عبد الغفور ) عضو ( 202121027 ثانية عربي

 31 دينا أشرف مصطفي ) عضو ( 212104891 أولي انجليزي

 32 محمد وسام صالح ) عضو ( 212103104 أولي انجليزي

 33 مودة عيد عباس ) عضو ( 212103150 أولي انجليزي

 34 بسملة حازم أحمد ) عضو ( 212104675 أولي انجليزي

 35 محمود أحمد محمد ) عضو ( 212104834 أولي انجليزي

 36 عبد الرحمن محمد محمود ) عضو ( 212103160 أولي عربي

 37 فاطمة حسن محمد ) عضو ( 212101905 أولي عربي

 38 أحمد أشرف أحمد ) عضو ( 212102588 أولي عربي

 39 مصطفي محمد فوزي ) عضو ( 212120266 أولي عربي

 40 عمرو محمود سيد ) عضو ( 212102624 أولي عربي

 41 محمد عمر كمال ) عضو ( 201900841 ثالثة عربي

 42 محمد خيري ) عضو ( 202018949 ثالثة عربي
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في حفل  وأنشطته وأهدافه وكيفية التواصل معهقطاع ال عن تعريفية نبذه تقديمثالثا: 
 .شرح مهامه وكيفية المشاركة في أنشطتهمع استقبال الطلبة الجدد 
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في  رابعا: التوعية بمهام خدمة المجتمع من خالل طلبة جرين جروب للطلبة الجدد
 .أول أسبوعين من بداية العام الدراسي
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توزيع بروشور للطلبة خاص بالتعريف بقطاع خدمة المجتمع وتنمية خامسا: 
 )مرفق(.البيئة بالكلية.

سم قطاع خدمة المجتمع وتنمية إعلى الفيس بوك ب انشاء صفحاتسادسا: 
  وعرض أنشطة القطاع عليها. Green Group، واسم جرين جروب البيئة

https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D
8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D
8%B9-

%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D 

8%A7%D8%AF-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D

8%B1%D8%A9-
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-6-

%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-
105392945404551/ 

صفحة الكلية  االعالن عن القطاع ومهامة وخططه وهيكله التنظيمي علىسابعا: 
 .للجامعةالموقع الرسمي االلكتروني  في

 تخصيص بورد لنشر صور أنشطة القطاع بالكلية.منا: ثا



10 
 

 نشر مهام القطاع على جروبات الطلبة على الواتس آب والفيس بوكتاسعا: 
 :النقاط التاليةوشملت على  لتعريف الطلبة بمهام القطاع

 .تنظيم الفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع من ندوات وورش عمل وتوعية طالبية 
  الخارجية في األنشطة المجتمعية المختلفة.التعاون مع الجهات 
 . متابعة شئون الخريجين 
 .عقد البرامج التدريبية من خالل وحدة التدريب بالكلية 
 .ادارة األزمات والكوارث في الكلية مثل االجراءات الخاصة باألوبئة والحريق وغيرها 
 .مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في العملية التعليمية 
 القوافل التنموية والزيارات الميدانية لدور األيتام والمسنين. المشاركة في 

عاشرا: عمل استبيانات لقياس معرفة أعضاء هيئة التدريس والطلبة واالداريين 
 بقطاع خدمة المجتمع بالكلية. )مرفق نتائج االستبيانات(.

 

 

 

 

 عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع                       

 د. سوزي رشاد                                            أ.د/ طارق حماد      


