
 

 1920-8201للعام الدراس ي   الهندسهأنشطة خدمة املجتمع وتنمية البيئة لكلية خطة 

 التاريخ مؤشرات االداء  القائم بالتنفيذ  الفئة المستهدفة  النشاط  البرنامج  م

 جميع اعضاء هيئة التدريس  الطالب  المؤتمر العلمى للطالب    المؤتمرات أوال

التوضيح باهمية املؤتمر العلمى    •

 للطالب. 

كلمة من سيادة العميد و رد على   •

 تساؤالت الطالب 

 يوم األحد

الموافق:  

17/3 /2019 

 الندوات  ثانيا

 ندوة عن التوصيف الوظيفى 

اعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونة 

 د. محمد حفناوى 

التعريف بمفهوم التوصيف الوظيفى  •

 التوظيف و دليل 

توزيع التوصيف الوظيفى لكل فئة  

 بالكلية 

األسبوع الثانى من  

 شهر اكتوبر 

 الطالب  ندوة عن مفاهيم الجودة 

 د. شروق اسامة ابراهيم 

مع التنسيق مع لجنة نشر 

 ثقافة الجودة 

نشر ثقافة الجودة بين الطالب فى   •

ريف باهمية الجودة و عاملحاضرات للت

الطالب كجودة مقرر ملاذا يهتم بها 

 دراس ى و استبيان و غيره 

األسبوع األول  •

 من الدراسة  



 

 ندوة عن حقوق الملكية الفكرية 

اعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونة

 د. احمد عبد للا 

توضيح مفهوم حقوق امللكية الفكرية  •

و شرح لبراءة اإلختراع و ما نوع الحماية 

 التى توفرها.  

حق املؤلف و الحقوق املجاورة و  •

العقوبات املقررة لجرائم امللكية  

 الفكرية 

األسبوع األول  •

من شهر  

 نوفمبر

 د. ايمان فهمى للطالب  ندوة عن اإلرشاد األكاديمى 

 توضيح مفهوم اإلرشاد األكاديمى .   •

ح اهمية نظام الساعات  يتوض •

 املعتمدة.

 توضيح كيفية التعامل مع التسجيل •

 شهر اكتوبر  •

 د. ايمان فهمى املرشديين االكادميين   ندوة عن اإلرشاد األكاديمى 

 توضيح مفهوم اإلرشاد األكاديمى .   •

ح اهمية نظام الساعات  يتوض •

 املعتمدة.

 كيفية التعامل مع التسجيلتوضيح  •

 شهر سبتمبر  •



 

ندوة عن أخالقيات البحث  

 العلمى 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه

 د. عبد الراض ى عكاشة

توضيح مفهوم البحث العلمى و   •

 الهدف منه .  

 ح اخالقيات الباحث العلمى.يتوض •

مناقشة القيم التى يتميز بها البحث   •

 العلمى.

موضوع البحث و عالقته  مواصفات  •

 بالنمو اإلقتصادى.

 معوقات البحث العلمى. •

األسبوع  •

الثالث من 

 شهر نوفمبر

ندوة عن انتصارات أكتوبر  

 المجيدة 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه و الطالب 

 احد ابطال حرب اكتوبر 

 اللواء ا.ح /مصطفى كامل 
 11/10/2018 شرح احداث حرب اكتوبر املجيدة .  •



 

ندوة عن التنوع البيولوجى و  

 التنمية المستدامة 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه و الطالب

 د/ على الطوانس ى
توضيح مفهوم التنوع البيولوجي و   •

 التنمية املستدامة  

• 28/10/2018 

 ندوة عن الخطيط العمرانى 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه

 سلوى رمضانأ.د/ 
شرح مفاهيم و مستويات التخطيط   •

 العمراني . 

• 25/11/2018 

 ندوة عن حقوق الملكية الفكرية 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه

 د. احمد عبد للا 

 توضيح مفهوم حقوق امللكية الفكرية.  •

كيفية تسجيل امللكية الفكرية في  •

 مصر 

العقوبات املقررة لجرائم امللكية   •

 الفكرية 

 يوم األربعاء

افق:  • املو

27/3 /2019 

 ندوة عن التوصيف الوظيفى 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه

 د. محمد الحفناوى 

 التوضيح باهمية التوصيف الوظيفى.  •

شرح تفصيلي ملهام كل وظيفة فى  •

 الكلية. 

 يوم األربعاء

افق:  املو

6/3/2019 



 

 كلية تربية  الطالب  ندوة عن التنمر  

 توضيح معنى التنمر   •

 شرح اثار التنمر على االفراد  •

 2019فبراير 

 الخريجين  االستدامة و التنمية المستدامة 
اعضاء هيئة التدريس و الهيئة  

 املعاونة
 2018نوفمبر   •

كيفية تطبيق و مواكبة التقنيات  

 الحديثة 
 الخريجين 

التدريس و الهيئة  اعضاء هيئة 

 املعاونة
 2019مارس   •

 ثالثا

 

 ورش عمل

 

ورش عمل لتوعية الطالب 

 بالتدريب الميدانى 
 عضو هيئة تدريس من كل قسم الطالب 

تعريف الطالب باهمية التدريب   •

 امليدانى لكل قسم 

نبذه عن نوعية التدريب و األماكن   •

 املتاحة له 

خالل االسبوع  

 الثالث و الرابع

توعية الطالب بنبذة  ورش عن 

 عن جميع األقسام بالكلية 
 عضو هيئة تدريس من كل قسم الطالب 

تعريف الطالب بمجاالت العمل   •

 . للقسم التابع له

نبذه عن انواع الدورات التى قد تفيد  •

 الطالب خالل دراسته

خالل االسبوع   •

الثالث و 

 الرابع



 

ورشة العمل الخاصة بمستقبل 

والطاقة الكهربية هندسة القوى 

بمصر تحت مظلة لجنة تسيير 

مؤتمر الشرق األوسط لنظم 

و    MEPCONالقوى الكهربية

رعاية معهد مهندسى الكهرباء  

و اإللكترونيات  فرع مصر  

(IEEE Egypt) . 

 الطالب 

نخبة متميزة من األساتذة  من  

كليات الهندسة بجامعات  

حلوان و األسكندرية  و إملنيا و  

و بنها و كذلك  قناة السويس 

  6‒املعهد العالى للهندسة 

 املركز  و  الشروق معهد و  أكتوبر 

 جامعة و  للبحوث القومى

  شارك كما ، املستقبل

  عن ممثلين أيضا بالحضور 

 الطاقة و  الكهرباء وزارة

 املتجددة

تنظيم جلسات ورشة العمل  •

إلستعراض  املستجدات الحديثة فى  

تخصص هندسة الطاقة من خالل  

 إلقاء خمسة محاضرات

تقديم مقترحات التوصيات خالل   •

إقرارها  الجلسات، وتمت مناقشتها و

 في الجلسة النهائية

 يوم السبت •

افق:    •  6املو

 2019أبـريـل 

ورشة عمل ألخالقيات 

المهنة ألعضاء هيئة  

 التدريس و اإلداريين 

 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه و االداريين  

 د. وائل منتصر 

 

توضيح اهمية استبيان الرضا   •

 الوظيفى للإلدارين و الهدف منه .  

 مناقشة تحليل اإلستبيان.  •

األسبوع الثانى من  

 شهر نوفمبر

 

 

عن التنوع   ورشة عمل عن

 البيولوجى و التنمية المستدامة 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه و الطالب

 د/ على الطوانس ى

 حنان الباز د. 

 م/ أشرف عطية رفاعي 

توضيح مفهوم التنوع البيولوجي و   •

 التنمية املستدامة  

• 28/10/2018 



 

 الزيارات رابعا

 الطالب رحلة لالقصر واسوان
اعضاء لجنه خدمة املجتمع و 

 تنمية البيئة  

التعرف على اهم االثار باالقصر و   •

 اسوان 

 رفع  الوعي بالسياحة الداخلية   •

شهر ابريل  •

2019 

 الطالب زيارة دار االوبرا 
اعضاء لجنه خدمة املجتمع و 

 تنمية البيئة 
 زيارة ترفيهية للطالب  •

شهر فبراير   •

2019 

 التوعية  خامسا
الصحة و ندوة عن 

 السالمة المهنية 

العضاء هيئة 

التدريس و الهيئة  

 املعاونه

 د. رأفت شلبى 

 توضيح مفهوم الصحة املهنية .   •

توضحيح كيفية الحفاظ على اإلنسان  •

 فى بيئة العمل.

أهداف السالمة املهنية و على من تقع  •

 مسئولية تطبيق قواعد السالمة.

مناقشة بعض من ملحات قانونية و   •

 تشريعية.

 أنواع املخاطر. •

 شرح عالمات السالمة اإلرشادية.  •

 اإلسعافات األولية.  •

يومى اإلثنين   •

افق   املو

12/11/2018  

و  يوم  

21/11/2018   



 
التعريف باألزمات و الكوارث التى   •

   يمكن ان تواجه الكلية

 االحتفاالت  سادسا 
تنظيم حفلة استقبال  

 للطالب الجدد 
 الطالب

 الهندسة كلية 

 عميد الكلية و رؤساء االقسام 

حثهم علي تحمل املسئوليه و الرقي  •

بالفكر واالنتقال بالفكر من طالب 

مدرس ي الي طالب جامعي ناضج   

 .مسئول والعمل الجاد

مراعاه املظهر و السمات العام لطالب  •

 كليه الهندسه 

تعريفهم بنظام الكليه ونظام الساعات  •

 املعتمده 

باملشاركه الفعاله في ونصح الطالب  •

انشطه الكليه لكسب الخبرات 

 العمليه

سبتمبر  22 •

2019 



 

 المسابقات  سابعا

سفر الى الصين  االستعداد لل

للمشاركة فى المسابقة العالمية 

-IROSضمن فاعليات مؤتمر 

2019 . 

 اإلستعداد للمسابقة العاملية • ونيات ذ المجتمع الخارجي 
شهر   •

   2019يوليو

طالب المستوى الثالث مشاركة 

و الرابع فى مسابقة تصنيع 

الهياكل من المواد المركبة  

 بالكلية الفنية العسكرية

 قسم امليكاترونيات  املجتمع الخارجي  

ف الطالب على موضوع جديد و ريتع  •

هو املواد املركبة و اهمية استخدامها 

 فى الهياكل

من فبراير الى  •

يوليو على  

 عدة مراحل 

  

طالب قسم   مشاركة 

في مسابقة  ميكاترونيك 

minesweepers   

 في الجامعة االمريكية  

الجتمع 

 الخارجي 

طالب قسم 

 ميكاترونيك 

طالب   و  اكتوبر ب 6قامت جامعة  •

فى باملشاركة قسم ميكاترونيك بكلية 

املسابقة الدولية للكشف عن األلغام 

 و املتفجرات األرضية 

   2018نوفمبر •

 ثامنا 
دورات 

 تدريبية 
هيئة التدريس و الهيئة  الطالب و الخريجين  دورة تنمية بشرية

 المعاونة
 2018ديسمبر  •  •



 

هيئة التدريس والهيئة  الطالب و الخريجين  دورة ادارة مشروعات 

 المعاونة
 2019مايو  •  •
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