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 لكلية االقتصاد واالدارة 2022-2021أنشطة خدمة المجتمع للعام الدراسي 

 

أكتوبر  11االثنين الموافق  يوم 2022-2021لجدد للعام الدراسي تنظيم حفل استقبال الطلبة ا -1

العربية وشعبة اللغة االنجليزية، وتم  على فترتين لكل من شعبة اللغة 4310بقاعة  2021

استعراض المالمح الدراسية للكلية بأقسامها العلمية المختلفة، وتعريف الطالب بالوحدات 

 الموجودة بالكلية وقطاعاتها المتنوعة وتوزيع برشور يحتوي على معلومات عن الكلية.

 

             

 

أولى فعالياتها لنقل خبرات بعقد قامت لجنة الخريجين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -2

خطوات بعنوان " 4413، قاعة ٢٠٢١أكتوبر  ١٧الخريجين للفرقة االولى يوم األحد الموافق 

، هدفها نقل خبرات بعض خريجي الكلية للطلبة الحتياجات سوق العمل لسوق العمل"

 ها".ومراعاة االستعداد ل
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 4413قاعة  ٢٠٢١ أكتوبر ١٨يوم اإلثنين الموافق اع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد قط -3

 .نالتدخيعن أضرار  والثانية توعية لطلبة الفرقة االولى

 

          
 

اكتوبر  ٢٧الموافق عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية االقتصاد واالدارة اليوم االربعاء . 4

ندوة بعنوان "مشروع إدارة المخلفات اإللكترونية لشباب الجامعات...كن عصريا وصديقا  ٢٠٢١

للبيئة" بإشراف ومشاركة ا.د. ممدوح رشوان األمين العام لالتحاد العربي للشباب والبيئة، ورئيس 

. الهام رفعت و م. عادل جمعية مصر للشباب والبيئة، وبحضور ومشاركة خبراء من وزارة البيئة م

تعزيز  وشمل الهدف العام للندوة .الشافعي وبحضور كوكبة من خبراء التنمية واالعالم والصحافة

 الظروف البيئية من خالل:

 ادارة المخلفات اللكترونية/ المخلفات الصلبة. .1

 الحد من اآلثار البيئية والصحية الخطرة للمخلفات االلكترونية. .2
 ية للعاملين في ادارة الشباب بالجامعات في مجال العمل البيئي.رفع القدرات المعرف .3

 ثالثا: األهداف التفصيلية:

 تحسين مستوى الوعي لطلبة الجامعات ببرنامج التنمية المستدامة. .1
 تنفيذ أنشطة استرشادية ومبتكرة الدارة وتدوير المخلفات اللكترونية. .2

االلكترونية وتكاملها على المستوى المحلي تعظيم تبادل المعلومات الخاصة بادارة المخلفات  .3

 والمركزي.
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عقدت لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع شركة سكيب للدهانات ضمن مشروع التدريب . 5

الخاص بالطلبة الذي يهدف إلى ثقل مهارات الطلبة المقبلين على سنوات التخرج، محاضرة 

 internationalأونالين للعضو المنتدب لشركة سكيب السيد/ براشانت شيخار بعنوان 

business mgmt. حول تعريف الطلبة بالفروق الدقيقة في ادارة  ودارت المحاضرة

 .2021نوفمبر  7األعمال وذلك يوم االحد الموافق 
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اتيكيت الكاريزما يحاضر فيها االستاذة رضوى نجيب مدربة  رعاية الشباب تنظيم ندوة .6

 بمبنى هندسة. 1126بقاعة  2021نوفمبر  14االتيكيت وذلك يوم األحد الموافق 

 

     
 

. تنظيم ندوة  قسم العلوم السياسية بعنوان "بطوالت القوات المسلحة المصرية في مكافحة 7

االرهاب في سيناء" حاضر فيها عقيد أ.ح. محمود علي هالل وذلك يوم االثنين الموافق 

 4310مدرج  4مبنى  2021نوفمبر  15

 

     
 

 2022-2021الحديثة للعام الجامعي عمل دليل أعضاء هيئة التدريس محدث بالبيانات . 8

 

 . تحديث الموقع االلكتروني من حيث ما يلي:9

 الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة بالكلية والوحدة ذات الطابع الخاص )عربي- 

 انجليزي(

 .قوائم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
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 .كلمات العميد ورؤساء األقسام 

 األكاديمية. اضافة معايير اختيار القيادات 

 .اضافة الئحة وحدة ضمان الجودة 

 .الهيكل التنظيمي للكلية 

 .متابعة األخبار دوريا باللغة العربية واالنجليزية 

 

الدمج ومحاولة حل المشكالت  طلبةاستحداث لجنة طلبة الدمج التي تهدف إلى متابعة . 10

 التي تقابلهم .

انشاء لجنة الخريجين وعمل استبيان للخريجين يشمل على بيانات كل خريج كخطوة  .11

 لعمل دليل للخريجين.

مشاركة طلبة كلية االقتصاد واالدارة بالجامعة في المنتدى البيئي الحادي عشر بعنوان  .12

 .2021ديسمبر  9-3التغير المناخي وأثاره على المدن التراثية بمدينة أسوان واألقصر من 

 

 
 قائمة المشاركون في المنتدى البيئي الحادي عشر

 أسماء الطلبة المشاركون في المنتدى:

 اسراء تامر عسقالني 

 اسراء محمد عبد العال 

 حسن وائل حسن 

  السعيد ابراهيمعبد الرحمن 

 عبد الرحمن محمد محمود 

 سلمى حامد سليمان 

 سعد أحمد سعد 

 شهاب مصطفى عبد هللا 

 علي فارس عبد األمير 

 محمد أحمد فتحي 

 هشام حمدي 

 يحي ايهاب طه 

 فاطمة حسن محمد 

 مريم سيد حسن 

 ملكة كمال محمد 

  مروة جالل 

 محمد خلف البارودي
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 والهيئة المعاونة المشاركون:أسماء أعضاء هئية التدريس 

 .أ.م.د. سوزي رشاد    وكيل الكلية لخدمة المجتمع 

 د. رباب حمدي         عضو هيئة التدريس وعضو لجنة خدمة المجتمع بالكلية 

 أ. لبنى أبو العال        مدرس مساعد وعضو لجنة خدمة المجتمع 

  المجتمعأ. ابراهيم رضا        مدرس مساعد وعضو لجنة خدمة 

 أ. بسنت باسم          معيدة وعضو لجنة خدمة المجتمع 

 ضحى أحمد            معيدة وعضو لجنة خدمة المجتمع 

 أحمد الجبالي          معيد وعضو لجنة خدمة المجتمع 

 

 المنتدى فعاليات 

 2021ديسمبر  3اليوم األول: 

الشباب المخصوص وأخذ صورة جماعية، التجمع بمحطة مصر وتقسيم المشاركين على عربات قطار 

 والتحرك بالقطارالساعة الخامسة مساء والتوجه إلى مدينة أسوان.

  

 حفل افتتاح المنتدى 2021ديسمبر  4الثاني: اليوم 

عربية والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة  دول 8انطالق فعاليات المنتدى بمشاركة  -1

طالب من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة وبرعاية من مجلس وزراء الشباب  250وأكثر من 

وقد شارك في الجلسة االفتتاحية في العرب ووزارات الشباب والرياضة والسياحة والثقافة والري، 

 :سوان كل منأمتحف النيل في 

 رشوان امين عام االتحادا.د. ممدوح 

 و د.عالء الدين الدسوقي ممثل وزارة الشباب والرياضة

 و د.ايهاب عبد العزيز ممثل اليونيسف

 ود.امين الدهشان ممثل الجامعات والمعاهد
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 دكتور مهندس/ يحي عبد المنعم رئيس الشركة القابضة للمياه للشرب والصرف الصحي

 شباب والبيئة د. مجدي عالم رئيس االتحاد العربي لل

 د. جيهان البيومي عضو البرلمان المصري

 د.محمد حمودة ممثل جامعة الدول العربية

 .د.محمد بشير صالح مستشار رئيس االكاديمية العربية للنقل البحري

 

      
 

 ة إلى متحف القرية النوبية بأسوان.زيار -2
 

 

 زيارة متحف النيل بأسوان. -1
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 :2021ديسمبر 5الث اليوم الث

حضور الجلسة العامة بمقر األكاديمية البحرية بأسوان بعنوان " نتائج المؤتمر المناخي  -1

Cop26  وقد حاضر فيها د.مجدي عالم رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة، ود. شريف عبد

 الرحيم وكيل وزارة البيئة .

محاضرة لألستاذ الدكتور مجدي عالم رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة بعنوان  حضور -2

بجالسكو ،  ٢٦وقد ناقش توصيات مؤتمر تغير المناخ ال " االدارة البيئية وتغير المناخ"

ومحاضرة ا.د. عباس محمد شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات االفريقية جامعة 

وتناول فيها مفهوم التغير التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية" " القاهرة بعنوان 

المناخي وتأثير العامل البشري في تلك التغيرات" وقد شارك في حضور الفعاليات حوالي 

 .دول عربية ٩طالب من مختلف الجنسيات العربية ممثلين عن  ٢٥٠

         

 المصرية مع االتحاد السوفيتي.زيارة السد العالي ورمز الصداقة  -3
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 :2021ديسمبر  6اليوم الرابع 

شارك طلبة كلية االقتصاد واالدارة في زيارة لألماكن المتضررة من السيول بأسوان  -1

والمشاركة بالمبادرة الشبابية لتوصيل وصالت المياه المنزلية بإحدى القرى بالتعاون مع شركة 

 مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.مياة الشرب والصرف الصحي بأسوان ضمن 

 

   
 

 ات والتعرف على ما تحتويه من تنوع بيولوجي.زيارة جزيرة النبات -2
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 المشاركة في ورش العمل الخاصة بالفن والبيئة. -3

 

   
 المشاركة في ورشة عمل التسويق االلكتروني. -4

   

 الخاص باستهالك المياه. 125حضور ورشة عمل عن تطبيق المحمول  -5
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 األقصر: التحرك لمدينة 2021ديسمبر  6اليوم الخامس 

" التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في برامج األمم بعنوان  محاضرةطلبة ال ورحض -1

  .صابر عثمان ممثل منظمة اليونسيف لألستاذ المتحدة"

   

للدكتورة سالي فريد أستاذ االقتصاد بكلية الدراسات االفريقية جامعة القاهرة  حضور محاضرة -2

 "وأثارها االقتصادية" التغيرات المناخية بعنوان 
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 : التحرك لمدينة األقصر2021ديسمبر  7اليوم السادس: 

أكتوبر في جلسة "ادارة المخلفات" من خالل رئاسة الجلسة للدكتورة سوزي  6تمثيل جامعة  -1

رشاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع، ومقرري الجلسة من طلبة الجامعة ، وقد حاضر في الجلسة 

الخبير البيئي بوزارة البيئة، ود. هبة زكي مسئول تقني في البرنامج الوطني م.عادل الشافعي 

 للمخلفات وأ. سماح عبده مسئول االتصاالت في البرنامج الوطني للمخلفات.

 

   

 

   

 

 

 :2021ديسمبر  8اليوم السابع 

وقد  التوجه للغابة الشجرية لزرع عدد من األشجار باسم المؤسسات المشاركة في المنتدى -1

أكتوبر للمساهمة في التقليل من آثار االحتباس  6قام الطلبة بزرع شجرة باسم جامعة 

 الحراري.
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حضور محاضرة "تأثير تغير المناخ على اآلثار" حاضر فيها أ.د. عبد العزيز محمد أستاذ  -2

 األثار االسالمية بكلية اآلثار جامعة القاهرة.

   

 

 األقصر العامة وتسليم جوائز المنتدى والدروع التذكارية.حضور حفل الختام بمكتبة  -3
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 : زيارة لعدد من المعابد باالقصر:2021ديسمبر  9اليوم الثامن واألخير 

   

زيارة ساحة الشيخ أحمد المرتضى باألقصر وااللتقاء بذوي الهمم للحديث عن أهداف المنتدى  

 ومشاركتهم بعض الهدايا الرمزية قبل التحرك بالقطار.

 

 مرفق تقرير االتحاد العربي للشباب والبيئة عن فعاليات المنتدى.

 

لعمال الجامعة المنعقد معرض المالبس الخيري مشاركة كلية االقتصاد واالدارة في . 13

 .2021ديسمبر  15في كلية الطب يوم األربعاء الموافق 
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 الدورات التدريبية 

-15واالنتاج أونالين في الفترة  -ERP: عقد دورة تنمية مهارات الطلبة في نظام دورة  -1

 .2021سبتمبر  19

عة" يوم بعنوان "دور مراقب الحسابات وأنواع التقارير الخاصة بأعمال المراج دورة  -2

 .2021أكتوبر  30

نوفمبر  10-7لتنمية مهارات الطالب في مجالي المشتريات والمبيعات أونالين من   دورة -3

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكيل الكلية لخدمة المجتمع                                                           عميد الكلية    

 د. سوزي رشاد                                                              أ.د/ طارق حماد          


