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 م2222-2222خالل العام ادلراىس الفعاليات املقرتحة 

 المشرف على التفيذ الفئة المستهدفة التاريخ المقترح اسم الضيف عنوان النشاط م

 الطالب 2222اكتوبر   حفل استقبال الطلبة الجدد 1
وكالة التعلٌم 

والطالب بالتعاون مع 
 وكالة خدمة المجتمع

 الطالب  2222اكتوبر   تنظٌم زٌارة للمكتبة للطالب الجدد 2
وكالة التعلٌم 

 والطالب
 خدمة المجتمع  وكاله الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 2222اكتوبر أ.د/ ممدوح رشوان المنتدى البٌئى األول 3

 د/ نهى الدسوقى أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 2222اكتوبر د/ نسمه صالح ندوة بعنوان مهارات النشر الدولى 4

5 
البشرٌة عن العادات السبع التنمٌة 

 األكثر فاعلٌة
 قسم إدارة األعمال الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 2222اكتوبر أ.د/ نبٌل السقا

6 
ومشاكل  IFRS 16معٌار االٌجار 

 تطبٌقه فً البٌئة المصرٌة

د / شوٌكار محمد 
 ناجً

 2222أكتوبر 
الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة
 ةقسم المحاسب

7 
للشركة المصرٌة زيارة ميدانية 

 لإلتصالت
 2222اكتوبر  

الفرقة الرابعة تخصص إقتصاد 
 شعبة لغة إنجلٌزٌة

 قسم األقتصاد

 2222اكتوبر   BMWلمصنع زيارة ميدانية  8
الفرقة الرابعة تخصص إقتصاد 

 شعبة لغة إنجلٌزٌة
 قسم األقتصاد

 2222اكتوبر   للبورصة المصرٌةزيارة ميدانية  9
الفرقة الرابعة تخصص إقتصاد 

 شعبة لغة إنجلٌزٌة
 قسم األقتصاد

 خدمة المجتمع وكاله الطالب 2222اكتوبر   Cop27حممة توعية عن مؤتمر  11

11 
المسئولٌة المجتمعٌة للشركات 

 ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة
ا.د/ طارق عبد العال 

 حماد
 2222نوفمبر 

األطراف الندوة عامة لكافة 
 المجتمعٌة

 قسم المحاسبة

 المخاطر المالٌة فً شركات التأمٌن 12
د/ نٌرفانا حسٌن 

 مهران
 2222نوفمبر 

الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

 قسم المحاسبة

13 

ندوة بعنوان انجازات الدولة 
المصرٌة بٌن تحدٌات االرهاب 

 واألزمة االقتصادٌة

 فخري الفقً أ.د/
 مجلس النواب( )عضو

 قسم العلوم السٌاسٌة الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس  2222نوفمبر

14 
ندوة بعنوان تشكٌل النظام الدولً 

 الجدٌد: مصر بٌن الفرص والتحدٌات
 قسم العلوم السٌاسٌة الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 2222نوفمبر أ.د/ نورهان الشٌخ

15 
التسوٌق الدولى فى تداعٌات 

 الحالٌة.األزمات 
 قسم إدارة األعمال الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 2222نوفمبر د/ ولٌد عادل

 قسم إدارة األعمال الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 2222نوفمبر  د/ ٌاسر شحاته اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتغٌر المناخى 16

17 
ندوة حول شرح مدٌنة الدواء فى 

 منطقة الخانكة
 2222 نوفمبر ضٌف من الخارج

 الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس
 والهٌئة المعاونة

 قسم األقتصاد

18 
ندوة حول إستحواذ بنك أبو ظبى 

 التجاري على البنك المتحد
 2222نوفمبر  ضٌف من الخرج

 الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس
 والهٌئة المعاونة

 قسم األقتصاد

19 
لمصنع سكٌب زيارة ميدانية 

 للدهانات
 الطالب وأعضاء الهٌئة المعاونة 2222نوفمبر  

 قسم إدارة األعمال
بالتعاون مع قسم 

 ةــاسبـالمح
 قسم إدارة األعمال الطالب وأعضاء الهٌئة المعاونة 2222دٌسمبر  لشركة اٌدٌتازيارة ميدانية  21

 خدمة المجتمع وكاله الطالب وأعضاء الهٌئة المعاونة 2222ديسمبر  ستعالماتلمهيئة العامة لأل زيارة 21

22 
سمنار لمناقشة ملخص بعنوان دور لجان 
المراجعة فً تخفٌض مخاطر المراجعة 

 وانعكاسها علً جودة التقارٌر المالٌة
أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  2222دٌسمبر  ا/ أسماء مبارك

 المعاونة
 قسم المحاسبة

23 
االتجاهات الحدٌثة فً معاٌٌر 

 الضرٌبٌةالمحاسبة المصرٌة وأثرها 
ا.د/ طارق عبد العال 

 حماد
 2222مارس 

الندوة عامة لكافة األطراف 
 المجتمعٌة

 قسم المحاسبة



24 

سمنار لمناقشة ملخص بعنوان 
دراسة مقارنة لمعاٌٌر المحاسبة عن 

 عقود االٌجار بالبٌئة المصرٌة
 2222مارس  أ/ عمرو مصطفً

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 
 المعاونة

 المحاسبةقسم 

25 
تنظٌم زٌارة مٌدانٌة لمقر جامعة 

 الدول العربٌة
 2222مارس  

الطالب وعدد من أعضاء هٌئة 
 التدرٌس والهٌئة المعاونة

 قسم العلوم السٌاسٌة

 خدمة المجتمع وكاله الطالب  2222مارس   األحتفال بيوم المرأة المصرية 26

 2222مارس   بساعة االرض االحتفال 27
وأعضاء هٌئة التدرٌس الطالب 

 والهٌئة المعاونة
 خدمة المجتمع وكاله

 خدمة المجتمع وكاله الطالب وأعضاء الهٌئة المعاونة 2222ابريل   ايتام عماد راغب دار زيارة 28

29 

سمنار لمناقشة ملخص بعنوان التكلفة 
على أساس النشاط الموجه بالوقت 
كأسلوب مستحدث لترشٌد التكالٌف 

 المقاوالت المصرٌةبشركات 
أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة  2222أبرٌل  أ/ احمد العزٌزي

 المعاونة
 قسم المحاسبة

 2222مايو   المؤتمر العممى لمكمية 31
الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس 

 والهٌئة المعاونة
 التعميم والطالب وكالة

31 

تنظٌم المؤتمر العلمً لشباب 
المستدامة الباحثٌن بعنوان "التنمٌة 

 فرص وتحدٌات للوطن العربً"
 

مستمر من 
أكتوبر وحتى 

 أبرٌل  

شباب الباحثٌن من الطالب ال
 والهٌئة المعاونة

 قسم العلوم السٌاسٌة

32 
مؤتمر نموذج محاكاة األمم المتحدة 

Mun 

 السفير/ محمد العربى
 التعميم والطالب وكالة الطالب ممتد طوال العام

 أ.د/ طارق فهمى

 عدد من األساتذة نموذج محاكاة االتحاد األفرٌقً 33
مستمر من 

أكتوبر وحتى 
 شهر ماٌو

 قسم العلوم السٌاسٌة الطالب

34 
انتخابات اتحاد الطالب للبدء فى تنفٌذ 

 خطة رعاٌة الشباب التابعة للجامعة
 

حسب التارٌخ 
المحدد من 

 الجامعة
 الطالب

التعلٌم  وكالة
 والطالب

 

 **الشهور قد يمت ثغيريها حسب وقت السادة الضيوف **مع العمل أ ن 


