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تنمية مهارات
:مكتب تنمية املهــارات - 2

لطلبة جامعة القاهرة
برامج االبداع والعلم وتنمية املهارات

بداية العطلة الصيفية2011/ 10/7

التابع للجمعیة ) Key(نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالتعاون مع مكتب تنمیة المهارات 
ًا لطالب جام ا ممیز عة القاهرة مع بدایة العطلة الصیفیة، ویتضمن هذا البرنامج المصریة لشباب األعمال برنامًج

:عن طریقالعدید من الدورات التدریبیة الخاصة بریادة األعمال واإلعداد لسوق العمل والعمل التطوعي
: أول خطوة فى السلك  الوظیفى

ــــى تأهیــــل وتــــدریب  ویهــــدف هــــذا البرنــــامج إل
، )(الطـــالب لالنضـــمام الـــى 

ــدریب عــدد ــى ت ــامج إل 250ویهــدف هــذا البرن
بـدأ وقـد طالبة فى مجال خدمة العمـالءطالب و 

یســـــتمر مـــــع و 10/7/2011البرنـــــامج یـــــوم 
.7/8/2011حتى الطالب 

طالـب 100كما یقوم البرنامج أیضا بتـدریب عـدد 
خـالل الفتـرةوذلـك ، وطلبة فى مجال 

.31/7/2011-24من 

على العمل في مجال خدمة برنامج یقوم ان ال
تاحة فرص عمل للمتمیزین بالبرنامج،  ٕ العمالء وا

لما یقرب من حوالى وكذلك التدریب على مهارات
.طالب وطالبة خالل الفترات القادمة 1000
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تدريبـىمشروع
كيــف تفتح صيدليتك

31/7/2011–13الفرتة من

طــالب جامعــة القــاهرة، نظــم قطــاع خدمــة المجتمــع وتنمیــة ضــمن فعالیــات البــرامج التدریبیــة ل
وهــو مشــروع معـــد لطــالب كلیــة الصــیدلة بالتعــاون مــع )كيــف تفــتح صــيدليتك (مشــروعالبیئـة 

.، بكلیة الصیدلة31/7/2011-13الجمعیة المصریة لشباب رجال األعمال، وذلك خالل الفترة من 

طالــب وطالبـة مــن كلیــة ) 50(خــالل هـذه الفتــرة بتـدریب عــدد ویقـام هــذا البرنـامج التــدریبى 
اف أسـاتذة ، تحـت إشـر الصیدلــة على األعمال وجمیع المهارات الالزمة وكیفیة إنشاء 

. متخصصین فى هذا المجال
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تنظيــــم
ملتقى التوظيف السادس عشر لطالب جامعة القاهرة

2011یولیو7- 6
مع جمعیة نهضة المحروسة مكتب بالتعاون

قام أكلیة الهندسة، تنمیة المهارات وریادة األعمال 
"ملتقى التوظف"قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

هو الملتقى السادس عشر على التوالي والذي یعد من 
ویقام سنویا.. أكبر ملتقیات التوظف في مصر

یضم العدید من الشركات والهیئات المصریة و 
خلق فرص هذا الملتقى إلى بهدف و والدولیة 

.جامعة القاهرةطالبل حقیقیة لخریجيـعم

قدم خالله سلسلة من المحاضرات الخاصة بكتابة وی
السیرة الذاتیة وكیفیة إجراء المقابالت الشخصیة 

.ةـالبحث عن وظیفمهاراتوأسالیب

شاب وفتاة خالل 1300قد سبق توظیف و 
فرصة تدریب 700ة إلى العام الماضي إضاف

دف ـبهعملي ببعض الشركات المحلیة والدولیة
.راتـصقل المهارات وتبادل الخب
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جامعة القاهرة تنظم
معـرض مبادرات من أجـل مصــر

2011یولیو7- 6
ل ـمبادرات من أج( معرض مجعية عصر العلمنظم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالتعاون مع 

لنهوض بمصر ودفع عجلة التقدم والتنمیة في االمعرض إلىهدف، ویأمام المكتبة المركزیة الجدیدة، )رـمص
.. مبادرة مصریة للعدید من مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات األهلیة20كافة القطاعات، ویضم أكثر من 

خالل الملتقى محاضرات عن ریادة ویقام
دارتها األعمال وكیفیة افتتاح مشروع أو ٕ شركة وا

كما تطرح جمعیة ، وجهات المساعدة والتمویل
لزیادة ) إثراء(مسابقةأیضا عصر العلم 

ل ـالمحتوى العربي على شبكة اإلنترنت والتي تص
).ألف جنیه160(مبلغ ا إلى ـجائزته

:رضـویضم هذا المع
شركات القطاع الخاص

والمؤسسات البحثیـة
اكـزوالجامعات والمر 

.ومختلف الجمعیــات

جمعیة رسالـة، : ومن هذه الجمعیات
وجمعیة مهندسى االلكترونیات، ومركز 
اآلبداع التكنولوجى، وریادة األعمـال، 
وكل هذا بمشاركة الشباب فى مختلف 
.المجاالت لدفع عجلة التنمیة فى مصر
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اتمع وتنمية البيئةأنشطة قطاع خدمة /  تابع
2011

فـــــــورداســـــتكمال منحــــــة مؤسســـــة -1
ــة وال ــدورات التدریبی ــى تشــمل لل دورات (ت
تنمیـــــة المهـــــارات –اللغـــــة االنجلیزیـــــة 

دورات الكمبیـــوتر واالتصـــاالت –العامـــة 
، وكــــــــــــذلك المحاضــــــــــــارات )وغیرهـــــــــــا

ــادة  ــة، وری ــاهج البحثی المتخصصــة والمن
.األعمال، ومنظمات غیر حكومیة

برنامج تدريىب خـاص باملعسـكر الصـيفى (خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یستضیف قطاع -2
ذى ینظمـه جمعیـة عصـر العلـم ، مـع مركـز اإلبـداع التكنولـوجى، ووزارة والـ)لريادة األعمـال 

شاب علـى المهـارات الالزمـة ) 130(، حیث یتم تدریب 31/7/2011-16االتصاالت، الفترة من 
. والمتوسطة تحت إشراف متخصصین فى هذا المجال إلنشاء الشركات الصغیرة 

طالـب وطالبـه علـى الحـرف الصـغیرة 80ویهـدف هـذا البرنـامج لتـدریب : شباب رواد األعمال-3
وكیف تحـول هـذه المهـارة الـى مشـروع صـغیر ویبـدأ ) المشغوالت الجلدیة واالكسسورات وغیرها(

.30/7/2011-17البرنامج خالل الفترة من 

هذا البرناج لتأهیل الطالب الراغبین فى بدأ مشروعاتهم الخاصـة الكتسـاب : طالقهبرنامج ان-4
المهارات والمعلومات الالزمة للبدأ فـى هـذه المشـروعات ومـدة هـذا البرنـامج  خمسـة أیـام ویقـام 

.طالب وطالبة50بعدد 2011خالل شهر یولیة 

ــة-5 ــرات مفتوح ــامج یضــم عــددحماض ــة المهــارات وهــذا البرن ــى تنمی ــر مــن المــدربین ف كبی
وهو مفتـوح االتصال والعرض والتفاوض و العمل كفریقالمؤهلین لتدریب الطالب على مهارات 

.2011ألعداد كبیرة من الطالب وذلك خالل شهر یولیة 
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"الوطنیة األولى عن التواصل واالتصال للصمالندوة"  -6

فعالیات هذه الندوة الوطنیة 
طـــــة األخویـــــة للصـــــم بالتعـــــاون مـــــع جمعیـــــة الراب

باالسكندریة، لحل المشكالت التـى تواجـه الصـم فـى 
االتصـــــال والتواصـــــل وحصـــــولهم علـــــى حقـــــوقهم، 
ووضع حلول حاسمة لهم من أجل الصـعوبات التـى 

ـــراوح عـــددهم ا،یواجهونهـــ ـــث یت ـــین أربعـــة مـــا حی ب
.20/7/2011یوم وخمسة ملیون أصم، 

ــم" ألول مــرة-7 ــت والس "  اءأن
بالتعـــاون مـــع خدمـــة المجتمـــعلقطـــاعجدیـــدة

مركــــز دراســــات واستشــــارات علــــوم الفضــــاء، 
ـــــة والبحـــــث باألهـــــداف  ـــــادرة التوعی وأیضـــــا مب

للتعـــرف علـــى رؤیـــة ، وذلـــكاإلنمائیـــة لأللفیـــة
الســـماء والظـــروف المالئمـــة للرصـــد باإلضـــافة 
مكانیـة المحافظـة علیهـا  ٕ إلى البیئة الفضـائیة وا

.20/7/2011والتنمیة المستدامة، 

برنـامج یسـاعد الطـالب وهـو : شركة-8
واألعمــالعلــى اكتســاب كــل المهــارات

فـى الجمعیـات الجـادالمطلوبة للتطـوع
50بعـــدد (الخیریــة، ویبـــدأ البرنـــامج 

.2011فى أغسطس )طالب وطالبة
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يشاركون فى فعالياتطالب جامعة القاهرة 

فيديو كونفرانساملنتدى الدوىل ملسارات التحول الدميقراطى من خالل ال
2011یونیه6- 5

في إطار التعاون المشترك بین قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بجامعة القاهرة وبرنامج األمم 
:المتحدة اإلنمائي شهد طالب الجامعة من خالل الفیدیو كونفرانس فعالیات المنتدي الدولي حول

)ودروس مستفادة..خبرات دولیة- مسارات التحول الدیمقراطیة(
للتعرف على تجارب 

ول الدیمقراطي ـالتح
في المراحل االنتقالیة 

ـلدول التـي في ـا
شاهدت ثـــورات 

ینایـر لثورة مماثلة 
. ةـالمصری

حیث ناقش الطالب ما تضمنه المنتدى من الجلسات والموائـد المسـتدیرة لتبـادل الخبـرات بـین الـدول التـي شـاهدت 
ــو  ــة للث ــورات مماثل ــة وشــرق أوروبــا، ودارت الحــوارات حــول دور األحــزاب ث ـا الالتینی ــل دول أمریكـ رة المصــریة مث

بداء الرأي والمشـاركة، التحـوالت االقتصـادیة الكلیـة والتغلـب علـى الفـوارق  ٕ السیاسیة والحركات االجتماعیة، القیم وا
ر، تشــكیل االئتالفــات والجبهــات االقتصــادیة االجتماعیــة، العدالــة وحقــوق اإلنســان، إضــافة إلــى صــیاغة الدســاتی

ـات بعـــــد عملیـــــة التحـــــول ـات لضـــــمان الوحـــــدة الوطنیـــــة، الـــــدروس المســـــتفادة مـــــن أول انتخابــــ . والتحالفــــ
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االحتفال باليوم العاملي خلدمة الشباب
امللتقى الثانى لتوظيف الشباب

2011أبریل16-17
تعـاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة قطـاع خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بجامعـة القـاهرة بالنظم

ــة المصــریة لشــباب األعمــال  ــة الشــباب وســاقیة الصــاوي ) KEY(اإلنمــائي والجمعی ومركــز مــوارد تنمی
، احتفـاًال بـالیوم العـالمي لخدمـة الشـباب)(

قطـاع مـع الجامعـة بحفـل االفتتـاح بعـرض أنشـطة الاركت بدأت فعالیات الملتقى بساقیة الصـاوي حیـث شـ
.  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتعریف باألهداف اإلنمائیة لأللفیة

أبریـل بقاعـات 17- 16فـي الفتـرة مـن بالدورات التدريبية والنـدواتثم أقیمت فعالیات الملتقـى 
- - (:حـولجامعـة والتـي دارت بالكلیة التخطیط العمرانـي 

).كتابة التقاریر- إدارة المشروعات- اجتیاز المقابالت الشخصیة
وعلى هامش الملتقى وعلى مدار 

أمام المكتبة معرضأقیمیومین 
ظمة من المركزیة ضم سبعون هیئة ومن

منظمات المجتمع المدني وجمعیات 
زاتها أهلیة والتي قامت بعرض انجا

تنمیة المجتمع وأفكارها في خدمة و 
المناسبین من بین والختیار المرشحین 

للوظائف المتاحـــةالطالب الحضور

نشاء قاعدة بیانات للواعدین منهم ٕ لدیها وا
حل لإلتاحة فرص عمل لهم في المستقبل

مشكلة البطالة بین الشباب الذي یعمل في 
میة دعم مجال التنوأیضا - مجال التنمیة

بموظفین ذو مهارات عالیة قادرین على 
تنفیذ مشروعات جدیدة فعالة ومبدعة من 

.  أجل تنمیة المجتمع
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املنتدى السياسي للشباب جبامعة القاهرة
دور الشباب في عملیة التغییر والتحول الدیمقراطي

2011أبریل9

مة المجتمع وتنمیة البیئة فعالیات المنتدى السیاسي للشباب بالتعاون بین قطاع خدأقیمت 
. ركزیة الجدیدةوبرنامج األمم المتحدة للتوعیة باألهداف اإلنمائیة لأللفیة الثالثة بالمكتبة الم

ویأتي هذا المنتدى ضمن مبادرة التوعیة باألهداف اإلنمائیة لأللفیة التي تتبناها الجامعة 
عداده هدف إلى ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ویبالتعاون مع  ٕ فع مستوى الوعي السیاسي للشباب وا

لتحمل مسئولیات الفترة القادمة التي تسبق االنتخابات التشریعیة والرئاسیة انطالقا من أهمیة دور 
. الشباب في عملیة التغییر والتحول الدیمقراطي

حوار مفتوح بین أعقبها.. محاضرة حول ثقافة الحوار الدیمقراطيالفعالیاتتضمنت قد و 
األستاذ بكلیة ادةـل حمـأمالدكتورة الب حول األحداث األخیرة في مصر، وقد شارك فى الجلسةطال

). والثقافة والقیم الدیمقراطیة- البیئة الفكریة للدیمقراطیة(االقتصاد حول 

. امج انتخابي أو أفضل برنامج حزبيوعلى هامش المنتدى أقیمت مسابقة طالبیة لتصمیم أفضل برن
صدار كتیب تم إكما 

یحتوى على تعریفات 
ألهم المفاهیم السیاسیة 
،وزع على الطالب

إنشاء صفحة وأیضا
خاصة بالمنتدى على 

Facebook للحوار
. وتبادل األفكار
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دورة التثقيف السياسي للشباب
رؤیة الشباب للثورة واإلصالح في مصــر

2011مارس 10-16

البیئة بجامعة القاهرة وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة 
السیاسیة بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دورة للتثقیف السیاسي 

- 10في الفترة من ) سبل وآلیات التحول الدیمقراطي. رؤیة الشباب للثورة واإلصالح في مصر(بعنوان 
. 2011مارس 16

تأتي هذه الدورة ضمن مبادرة و
رفع مستوى الوعي السیاسي للشباب 
عداده لتحمل مسئولیات الفترة القادمة  ٕ وا

وانطالقا قبل االنتخابات التشریعیة والرئاسیة
ة التغییر الشباب في عملیمن أهمیة دور

لتعرف على رؤى والتحول الدیمقراطي وا
الحلقاتمن خالل الشباب واألكادیمیین 

وورش العمللنقاشةا
وكوكبة من الشباب بینةمفتوحعن طریق عدة محاضرة وحوارات وتحلیل الواقع السیاسي واالقتصادي عرضو 

الدراسات مدیر مركز ھدى میتكیسد ، جامعةالنائب رئیس ھبة نصار. د: السادة المحللین والسیاسیین 
مدیر مشروع التوعیة وتخطیط العمراني السابق لكلیة الالوكیلعبد هللا العریان. د،السیاسیة
.دمحامیة، جورجیت قلینى. دأستاذ السیاسیة بكلیة االقتصاد، –عمرو حمزاوى. داإلنمائیة، لألھداف

ماجدة . دعمید كلیة االقتصاد األسبق، –كمال المنوفى. داألستاذ بكلیة االقتصاد،–راويسلوى شع
:موضوعات التالیة، وقد جمعت الدورة الامتثال. صالح، د

وحوار مفتوح مع الشباب - رؤیة لمستقبل مصر الثورة- جورجیت قللینيلدكتورة حوار ل
التأصیل لمفاهیم الثورة والتغییر واإلصالح والتحول : ومحاضرة عن –عمرو حمراويللدكتور 

كما شمل –البعد القانوني والدستوري لإلصالح - أسس وركائز التحول الدیمقراطي–الدیمقراطي 
).للشباب واالنتخابات القادمةأهمیة المشاركة السیاسیةالحوار أیضا
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برنامج للتدريب حول

مبادرة التوعية باألهداف اإلمنائية لأللفية 
2011مارس 3- 1

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بجامعة القاهرة وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
اسات االقتصادیة والمالیة بكلیة االقتصاد دورة تدریبیة لطالب الجامعة تهدف إلى اإلنمائي ومركز الدر 

عداده لتحمل مسئولیات الفترة القادمة التي تسبق االنتخابات  ٕ رفع مستوى الوعي السیاسي للشباب وا
. التشریعیة والرئاسیة وانطالقا من أهمیة دور الشباب في عملیة التغییر والتحول الدیمقراطي

من برنامج هذه الدورة والتي استمرت على مدى ثالثة أیام العدید من الندوات والمحاضرات وتض
عالقة األهداف اإلنمائیة وتقدم الثورة في مصر، - األهداف اإلنمائیة لأللفیة : وحلقات النقاش حول

لفیة، الرسائل ومهارات العرض واألهداف اإلنمائیة لأللفیة، سلوك الثورة في مصر واألهداف اإلنمائیة لأل 
الرئیسیة والتدخالت من أجل األهداف اإلنمائیة لأللفیة، األمراض وتخفیف حدة الفقر، المساواة بین 

ا . الجنسین وتمكین المرأة، شراكة لمساعدة البلدان على المضى قدًم
حمد م.د.أ- هبة رؤوف.د.أ- منال متولى.د.أ–عبداهللا العریان .د.أ(واشترك في هذه الندوات 

). أحمد غنیم.د.أ- مایا مرسي.د.أ- حبیبة حسن.د.أ- محمد أشرف.د.أ- عبداهللا شحاته.د.أ- سلمان
تضمن اــكم

المشروع مجموعات 
عمل لمشاریع الطالب 

حقیق األهداف حول ت
اإلنمائیة لأللفیة، وقد 

) 108(تم تدریب 
طالب وطالبة خالل 

.هذه الدورة
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تنمية مهارات

احملاضرات املتخصصة لطالب جامعة القاهرة دورات تنمية املهارات و

مركز البحوث والدراسات االقتصادية بكلية االقتصادمع بالتعاون 
2011أبریل 16- 7

قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات االقتصـادية  بكليـة اإلقتصـاد إفتتـاح  
ــادة األ"برنــامج التــدريبى بعنــوان  ــالري ــامج " عم رفــع وعــي الطــالب بماهيــة االســتثمار وانواعــه ، ،وقــد إســتهدف البرن

،كـذلك كيفيـة وكيفيـة إعـداد محفظـة ماليـةاتخاذ قـرار االسـتثمار وتقيـيم الفـرص االسـتثمارية المتاحـةوالتعرف على اسس 
التسـويق النـاجح للمشـروع  تقييم المشروعات من خالل القيام بدراسة الجدوى والتعرف على أساسيات التسويق وعناصر 

بالفعــل مــاتم الوصــول إليــه مــن خــالل إثنــى عشــرة جلســة علــى كــذلك اإلطــالع علــى واقــع القطــاع المــالى المصــرى، وهــو 
طـالب بلـغ حـوالى مائـة طالـب مـن مدى أربعة أيام مدة عقد البرنامج التدريبى، وقد شهد البرنامج حضور عدد كبيـر مـن ال

).اإلقتصاد والتجارة واإلعالم والحقوق والهندسة ( طلبة الكليات المختلفة 
التعــرف علــى وقــد شــمل  البرنــامج أيضــا 

) الحقيقـــي والعينـــى(مفهـــوم اإلســـتثمار وأنواعـــه 
ــــــانى  حيــــــث يشــــــمل اإلســــــتثمار الحقيقــــــى المب
واألراضــــــى واآلالت بينمــــــا يشــــــمل اإلســــــتثمار 

اإلســتثمار فــى ســوق األوراق الماليــة مــن العينــى 
خـــالل األســـهم والســـندات ، مـــن خـــالل طـــرح 
أفكــار متنوعــة عــن الهياكــل المختلفــة للمحفظــة 

).Portfolio(المالية 
وأيضا كيفية اإلستعداد لبدء مشروع جديد من خـالل 
طرح مجموعة من األفكار وكيفية المفاضلة بين هـذه 

المثلـــى للمشـــروع  األفكـــار المتاحـــة وتحديـــد الفكـــرة 
كـذلك تحديـد القــدرات واإلمكانيـات وظـروف البيئــة 
ــــيم الوضــــع المــــالى الشخصــــى  ــــة تقي المحيطــــة وكيفي
ــم ذلــك  ــار الشــكل القــانونى للمشــروع ، وقــد ت وإختي
ــــاع ســــاعدت الطــــالب علــــى  ــــة فــــى اإلمت بطريقــــة غاي

.إقتراح العديد من األفكار وتقييمها
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تنمية مهارات

//عة القاهرة تخصصة لطالب جاماملدورات تابع ال// 

2011أبریل 16- 7
::الدوراتهذه تتتضمنكما 

):برنامج أساسيات وتقييم الفرص االستثمارية(
هدف إلى رفع وعي الطالب بماهیة وی

- حقي- استثمار عیني(االستثمار وأنواعه 
د ـكما تساع.. وأهم الفروق بینهم) مالي

ار الطالب على التعرف على أسس اتخاذ قر 
رصــم الفـاالستثمار في النوعین وتقیی
. االستثماریة المتاحة أمامه

یهدف إلى إكساب المشاركین و ):برنامج تنمية املعارف واملهارات يف جمال املنظمات غري احلكومية(
ف على المعارف والمهارات الالزمة حول مفهوم وأهمیة دور المنظمات غیر الحكومیة بهدف الوقو 

التدریب على مجموعة من و تنمیة الموارد و . وأدوار الجمعیات األهلیة، ماء والمواطنةمفهوم االنت
. المهارات المرتبطة باألداء الفعال للجمعیات األهلیة

یتضمن تدریب و ):برنامج املهارات الشخصية(
الطالب على مهارات التفكیر االبتكاري وبناء 

- مهارات جمع وتلخیص البیانات–األفكار 
األخطاء الشائعة في - ت تحلیل البیاناتمهارا

- مهارات عرض المعلومات–الكتابة العلمیة 
.مهارات الكتابة العلمیة ومهارات االتصال

إلى تنمیة المهارات العامة لدي المشاركین لیس فقط إلنجاحهم ویهدف):برنامج التنمية البشرية(
- مهارات التفكیر االبتكاري- رات معرفة الذاتاألكادیمي بل لحیاتهم العامة ویتضمن التدریب على مها

مهارات تحلیل - مهارات التخطیط الفعال- مهارات صیاغة األهداف- تنمیة القدرات البشریة والتعلم
مهارات إدارة الوقت والعمل تحت - مهارات العرض الفعال- مهارات الكتابة- المشكالت واتخاذ القرار

.  دراسة الحالة- اع والتأثیر على اآلخرینمهارات اإلقن- مهارات القیادة- ضغط
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ولــححماضرة
اطالق مسابقة البنك العربى األفريقى الدوىل

2011مارس 29
مـــع طـــالب كلیـــة االقتصـــاد والعلـــوم باالشـــتراكنظـــم قطـــاع خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة 

للعـام السـادس )دولي: (عـنلإلعـالنمحاضـرة السیاسیة 
كلیــة االقتصــاد ببمــدرج عبــد الفتــاح قنــدیل 29/3/2011ذلــك یــوم الثالثــاء الموافــق ،  و علــى التــوالي

.والعلوم السیاسیة الساعة الثانیة عشر ظهرا
وقد اقیمت هذه المحاضرة
من أجل ابتكار منتج جدید وحدیث

من خالل أفكار وآراء الطــالب
صینباشراف مجموعة من المتخص

فى مختلف المجاالت مع خلق روح
التنافس والتشجیع بین الطــالب
.للوصول إلى أفضل وأقیم منتـج 
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مبادرة التوعية باألهداف اإلمنائية لأللفيةمشروع
بالتعاون مع جامعة القاهرة وجهاز األمم املتحدة اإلمنائى 

www.cu.edu.eg/cae

:إىلهذا املشروعهـدفيو
رفــــع وعــــى الشــــباب المصــــري 

شر  ٕ اكهم باألهداف اإلنمائیة لأللفیة وا
ـــــى الســـــعي نحـــــو تحقیـــــق هـــــذه  ف

.  2015األهداف بحلول عام 
متطوع مـن ) 150(تقدم عدد وقد 
.بالجامعة كلیات8

:    اجنازات املشروع
.كلیات بالجامعة8استطالع الرأى فى عدد -أ  
عداد أس-ب  ٕ .2010بوع التوعیة البیئیة السادسالمشاركة فى تنظیم وا
.تم إقامة مسابقة التوعیة البیئیة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس المحیطة بها-ج  
لیـا –د   اإلعالن عن مسابقة المنح البحثیة للشباب الباحثین من الهیئة التدریسـیة  وطلبـة الدراسـات الُع

).2010/2011عام (اإلنمائیة لأللفیة  تحقیق األهداف تساند مصر في للقیام بأبحاث تطبیقیة
-كلیة العلوم -كلیة التخطیط العمراني-كلیة الهندسة - كلیة الطب : ( الكليات املقدم هلا هذه املنح هـي

).كلیة الحاسبات والمعلومات–كلیة اإلعالم -كلیة الزراعة -كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة 
: ـة القادمة من خالل هذا املشروع هــى اخلط

.تدریب الطالب على األهداف اإلنمائیة -أ  
.توعیة الطالب على األهداف اإلنمائیة لأللفیة الجدیدة-ب 
.توعیة الطالب على الصحة النفسیة -ج  
).االلتهاب الرئوي( توعیة الطالب على صحة األطفال خاصة -د   
وعیـة مع مسابقات بحثیة إقامة محاضرات ت-هـ 
.إقامة أسبوع التوعیة باألهداف اإلنمائیة لطالب الجامعة -و 
.االحتفال بیوم الفقر العالمي-ز  

www.cu.edu.eg/cae
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جمعیــة  نھضـة المحروســة)  ب(

علــى مهــارات الطــالبلتنمیــة دورات تدریبیــة عــدةقطــاع خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة یــنظم 
بــرامج تنمیــة -ICDLبرنــامج –لغــات –كمبیــوتر ( ؤسســات فــى تخصصــات مســتوى الجمعیــات والم

بعـدة دورات قـد قامـت و ،)وغیرهـا... المشروعات الصغیرة –المهارات 
ومحاضرات مختلفة خاصـة 

بتنمیـــــة ومهـــــارات الطـــــالب الفنیـــــة 
والعلمیــة فــى التخصصــات المختلفــة  

آلداب، بكلیــــات الهندســــة والعلــــوم وا
وقــد وصــل عــدد الطــالب المتــدربین 

، الــى 2010-2009خــالل عــامى
. من طالب الجامعة) 2019(

جمعیــة  مصــادر التعلیــم)  ج(

–لجمعیة مصادر التعلیم التابعة –دـج ريـبي: (طالب فى مسابقةالمن خالل اشتراك
على فى هذه المسابقة ب جامعة القاهرة قد حصل طالف)  برعایة وزارة التضامن االجتماعى

.طالب) 8(المركز األول وشهادات التقدیر وعددهم 

مؤسســة إنجــاز)  د(

االشــتراك فــى مســابقة بقــام طــالب الجامعــة
للمشـروعات الصـغیرة وقـد فـاز فیهـا ألول إجنــاز

ــة وقــد كلیــة الهندســة بجــائزة المســابقة، مــرة طلب
)فــرق 3( بعــددبیــة الجدیــدة الــدورة التدریبــدأت 

،  )طالــب30(ة مكونــة مــن ـكــل فرقــمــن الطــالب،
.طالب وطالبة) 90(بإجمالى عدد 
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لتدریب الطالب وتنمیة مھاراتھمKEYأنشطة )ه(

)الجمعیة المصریة لشباب األعمال(  

والــذى بإنشــاء  قـام..والبیئــة المجتمـعخدمــةقطـاع 
مجموعــةیخــتص ویهــتم بشــباب وطـــالب جامعتنــا العریقــة مــن خــالل تــدریبهم وتنمیــة مهــاراتهم بإقامــة 

، مــن أجــل رفــع كفــاءة تخصصــاتهم العلمیــةمهــارات حســب عــدة دورات تدریبیــة ودراســیة وعلمیــة فــى 
:لهذه األعماأهم ، ومن وحدیثةتأهیله للحصول على وظیفة مبتكرة و ومستوى الطالب 

: ىـالل العام الدراسـدورات خ
.2010یولیه -بطال)488(تدریب تم -1
.2010دیسمبر -خریج) 70(توظیف و -2
طالب على مهارات 45تدریب كما تم -1

-ومهارات العمل داخل فریقال االتص
.21/1/2010فى

طالب على مهارات 45تدریب -2
.21/1/2010یوم العرض 

طالب على مهارات 160تدریب -3
.2/2010االتصال وبناء الفریق 

.11/2/2010فىطالب على مهارات العرض160تدریب -4
.وحتى اآلن 1/1/2010مشروع خاص  في الفترة من طالب على كیفیة إنشاء 50تدریب -5
.2/2010طالب عن ریادة األعمال 500ورشة عمل تضم -6
.3/2010طالب على كیفیة إدارة المشروعات 44دریب ت-7
.4/2010طالب على مهارات المقابلة الشخصیة30یب تدر-8
.4/2010طالب على كیفیة كتابة السیرة الذاتیة30ریب تد-9
.20/4/2010طالب على أسئلة الذكاء 30تدریب -10
.13/5/2010طالب على مهارات اإلدارة 50تدریب -11
ــلدعــم مجموعــة مــن األنشــطة الطالب-12 ــة، مث ـــة داخــل الجامع ــوق اإلنســان: ی ــا ونمــوذج حق نمــوذج رؤیتن

.2010-2009للعام الجامعى وذلك خالل السنة الدراسیةSAIFو
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تنمية مهارات
: خــالل فترة  اإلجـازة الصیفیة) تنمیة مھارات ( دورات تدریبیة )و( 

بلة الشخصیة كیفیة النجاح فى المقا-1
.10/7/2010للحصول على وظیفة 

تم من خاللهإدارة الوقت و دورة-2
.11/7/2010طالب 60تدریب 

.12/7الذاتیة السیرةكتابةیةكیف-3
.13/7مهارات إدارة الوقت -4
كیفیة البحث عن وظیفة مناسبة من        -5

.14/7/2010طالب60تدریب خالل
.15/7/2010قرار اتخاذعن كیفیةدورة -6

.17/7/2010مهارات االتصالعن دورة -7
میة العمل فى مهارات العمل    تندورة عن-8

21/7/2010الفریق فى 
.26/7دورة تنمیة مهارات العرض -9
.28/7تنمیة مهارات القیادة دورة-10
.26/7تنمیة مهارات بشریة دورة -11
تـــــــــم مـــــــــن مهـــــــــارات االتصـــــــــال و دورة-12

.طالب 60تدریب خالله

) CMA( دراســـة للشـــهادة الدولیــــة -13
.أشهر6وهذه الدورة ممدودة لمدة 

ــاز(المشــاركة فــى مســابقة مؤسســة -14 ) إجن
ـــة  ـــدریب   األردنیـــة برعای ، للت

وهــى مقســمة    علــى المشــروعات الصــغیرة،
.طالب لكل فریق30إلى فریقین بعدد 
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تنمية مهارات
)CEDO( وریادیة األعمالتنمیة المھارات برنامج )ز( 

ةــللمنافسأجھـز 

:هىعدة محاور متكاملة ببدأ البرنامجوقد 
.الطـالب والخریجینقدراتبناء -
.توفیر المشورة الوظیفیة والمهنیة-
. بهدف تعظیم استفادة الطالب والخریجینتوظیف،والتعزیز فرص التدریب -
خلـــــق كـــــوادر شـــــابة مـــــن خـــــاللالفجـــــوة بـــــین العملیـــــة التعلیمیـــــة وســـــوق العمـــــل، تضـــــییق-

.مؤهلة لتلبیة احتیاجات سوق العمل

: ابدأ اآلنو.... للمنافسة ز ــأجه
ل نمـو اقتصـادي وتكنولـوجي هائـل ممـا یتطلـب إن احتیاجات سـوق العمـل تتغیـر بشـكل سـریع فـي ظـ

ولـذلك فأنـت فـي حاجـة دائمـة لتطـویر قـدراتك وتنمیـة مهاراتـك بمـا ،تعیین كوادر قادرة علي مواكبـة هـذا التغیـر
. یتناسب مع متطلبات سوق العمل

مـنح والوالمشورة الوظیفیةأن یوفر فرص التدریبهیسعدوریادیة األعمال تنمیة المهارات برنامجإن 
فـى مجـال األولي نحو سـوق العمـل هخطو خطواتیلالفردكما یساعد على تخطیط مستقبل،الدراسیة والتوظیف

.ریادة األعمال



قطاع خدمة المجتمع والبیئة-34-

تنمية مهارات
مشروع التدریب من اجل التوظیف بین )   ح( 

المعھد المصرفى المصرى وجامعة القاھرة
عروـاملشأةــنش

وقـد .المعهد المصرفى المصرىو ن تم توقیعه بین جامعة القاهرة، ل تعاوالمشروع بناء على بروتوكوقام هذا 
.طالب وطالبة) 500(إلى 2010، ووصل العدد خالل 2009طالب خالل عام ) 180(تم تدریب عدد

: اهلدف من بروتوكول التعاون
حـت رعایـة مشاركة المعهد المصرفى فى مركز التدریب المهنى داخل الحرم الجامعى لجامعة القـاهرة ت

:قطاع خدمة المجتمع، ویهدف المشروع بصفة أساسیة الى 
 كادیمي ومتطلبات سوق العملسد الفجوة ما بین التعلیم األ .
بناء شخصیة واعیة قادرة على التفاعل والتعامل مع األنواع المختلفة من العمالء .
ى مواجه تحدیات المستقبلمنح القدرة على التخطیط المبنى على أسس علمیة بما یقوى قدراتهم عل .
تشجیع روح المبادرة على العمل الحر.
تعاون مع البنوك الممولة منح الفرصة لكافة المتدربین بحضور مؤتمر التوظیف الذى سیقیمه المعهد بال

.للمشروع
 ورش العمل والبرامج التدریبیةالتدریب المناسب و توفیر.
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تنمية مهارات

لتنمیة مھارات الطالبفوردسةـمؤسبرنامج)   ط( 
2010-2009للعام الجامعي 

: ھــى ة المشروعــأنشط

:ةــة االنجلیزیــدورات اللغ: أوال
.2009طالب ) 120(تم تدریب- 1
ب طال)200(تم تدریب عدد - 2

2010وطالبه من كلیات مختلفة
على شهادات من حصلواقد و 
" امیدایست"

:ةـالعامج تنمیة المھاراتبرام: ثانیاً 
یــدخل كــل الطلبــة هــذه الــدورات بهــدف إكســابهم مهــارات عامــة الزمــة لكــل الطلبــة بصــرف النظــر عــن 

.اآلتیةتم االتفاق على البرامج وقد. تخصصاتهم العلمیة أو توقعاتهم فیما یخص فرص العمل
وتــم تقســیم )فریــق العمــل، قــتإدارة الو ، كتابــة الســیرة الذاتیــة، مهــارات العــرض، مهــارات االتصــال( 

.حسب كل تخصص وكل برنامج لسهولة الدراسة والتحصیلمجموعاتعدةإلىالطالب 
: رـدورات الكمبیوت: ثالثا

، وبعـد اجتیـاز الدورات بعد انتهاء االمتحانات فى مركز البحوث التجاریة كلیة التجـارةوقد تمت هذه
.سكونعلى شهادة معتمدة من الیو نیحصلوالطالب لهذه الدورة بنجاح، 

: ةـصـالدورات المتخص: رابعاً 
: حسب میوله وتخصصه، وهم كاآلتىخصصةتورات مثالث دبین كل طالب منیختار و 
األسـبوع وقـد بـدأت المحاضـرات فـىمؤسسة نمـاء مع االتفاق ب:دورات المنظمات غیر الحكومیة

.2010األخیر من شهر یولیو
2010فى األسبوع األخیر من شهر یولیووقد تمت أیضا:دورات الشركات.
 بكتابة البحث العلمى الدورات الخاصة.
 الدول النامیةالدورات الخاصة بمشاكل.

للتنمیةمشروع الصندوق االجتماعى: ) ى( 
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تنمية مهارات
والـذى"  " ومن المشاریع الهامة  التى اهتم بها قطاع خدمـة المجتمـع 

، أمـا 2009طالـب خـالل عـام ) 25(وقد قام الصندوق بتدریب ) نظریة وعملیة(یقوم بعدة دورات تدریبیة 
االقتصـادطالـب وطالبـة وقـد أقیمـت المحاضـرات بكلیتـى ) 41(العام الحالى فقد وصل عـدد المتـدربین إلـى 

:بجانب التطبیق العملى مع الطالب، عدة مجاالت هىالتدریب وقد شمل.. واآلداب
.القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعى–2.    مهـــــارات االتصـــال -1
.   كیفیة إعداد خطة عمل لمشروع صغیـر –4.  مبادئ إعداد دراسة الجــدوى-3
.أخالقیــات وسلــوك العمـل الحــر–6. التسویق الفعال فى المشروعات-5

دورة كما یقدم المشروع أیضـا 
ریبیة فى المجال الزراعى خاصـة تد

–زراعــــة عــــیش الغــــراب : ( عــــن
زراعــــة –كیفیــــة إنشــــاء المناحــــل 

بجانب اكتسـاب ) النباتیة األنسجة 
.المهارات الحرفیة 

:)Research(مھارات البحـث برنامج : ) ح( 
علـى الطـالبویهدف البرنامج إلى تـدریب

ـــدراته ـــة ق ـــى التمهـــارات البحـــث وتنمی ـــر م عل فكی
ـــى والك ة العلمیـــة لـــدیهم، بمـــا یمكـــنهم تابـــالعلم

العلمیة فى دراستهم االستفادة من هذه المهارات
فـــى الحیـــاة العملیـــة فـــى ســـوق العمـــل، مـــعأو 

.اختالف االهتمامات العلمیة للطلبةمراعاة


