
 

  

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 تحت رعاية

 

 

 سئ١ظ عبِؼخ اٌمب٘شح
 

 

 

  وإشـــــراف

 ت سئ١ظ اٌغبِؼخٔبئ

 شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخٌ

 

 

 

 



 

3 
 

 

لطبع خذِخ اٌّغزّغ، فٟ ِغزًٙ ئػذادٖ ٌٙزا اٌزمش٠ش، ٠ٛد أْ ٠زٛعٗ ثغض٠ً اٌشىش 

ٚاٌؼشفبْ ثبٌغ١ًّ ٌىً ِٓ عبُ٘ فٟ ٔغبػ األٔشطخ ٚاٌفبػ١ٍبد اٌزٟ ٔظّٙب أٚ شبسن فٟ رٕظ١ّٙب 

سئ١ظ اٌغبِؼخ،  –ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌغبِؼٟ، ٠ٚأرٟ ِؼبٌٟ األعزبر اٌذوزٛس/ ِحّذ ػضّبْ اٌخشذ 

ٓ دػُ ال ِحذٚد ِٚغبٔذح، فٟ ؽ١ٍؼخ ِٓ ٠زٛعت شىشُ٘، وّب أْ اٌشىش ِٛطٛي ثّب لذِٗ ِ

ٌٍغبدح األفبػً ٔٛاة سئ١ظ اٌغبِؼخ ِٚغزشبس٠ٗ ٚػّذاء اٌى١ٍبد ٚٚوالئٙب، فؼالً ػٓ اٌغبدح 

اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص اإلداسٞ ثّخزٍف لطبػبد اٌغبِؼخ. وزٌه ال ٠فٛد لطبع خذِخ اٌّغزّغ أْ 

حى١ِٛخ اٌزٟ لذِذ وً اٌذػُ فٟ عج١ً رحم١ك األٔشطخ ٚاٌفبػ١ٍبد ٠زٛعٗ ثبٌشىش ٌٍغٙبد اٌ

ٌأل٘ذاف اٌزٟ لبِذ ِٓ أعٍٙب، ٠ٚخض ثبٌشىش ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، ٚٚصاسح اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ، 

ٚٚصاسح اٌظحخ ٚاٌغىبْ، ٚٚصاسح اٌزؼبِٓ، ٚٚصاسح اٌز٠ّٛٓ اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ، ثبإلػبفخ ئٌٝ 

ٛاْ، فؼالً ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌّحٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس، ٚغ١ش٘ب ِحبفظبد اٌمب٘شح ٚاٌغ١ضح ٚأع

ِٓ ا١ٌٙئبد ٚإٌمبثبد ٚاٌغّؼ١بد ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌذاػّخ ألٔشطخ عبِؼخ اٌمب٘شح فٟ 

 خذِخ لؼب٠ب اٌّغزّغ.     

٠ٚزفشد اٌزمش٠ش اٌّبصً ػٓ غ١شٖ ِٓ رمبس٠ش أٔشطخ اٌمطبع اٌغبثمخ ػ١ٍٗ، فٟ أٔٗ ٠أرٟ 

ثزؼذ٠ً أحىبَ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ  3232ٌغٕخ  243رفؼ١ً لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ ػمت 

ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد، ٚاٌزٞ ٠ّضً ٔمطخ فبسلخ فٟ دٚس اٌغبِؼبد فٟ خذِخ اٌّغزّغ، ألٔٗ حذد 

اخزظبطبد ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚٚوالء اٌى١ٍبد فٟ راد 

ِٚٓ صُ حذد ػٍٝ ٔحٛ رفظ١ٍٟ اٌذٚس إٌّٛؽ ثمطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  االخزظبص،

 ٚاٌّزّضً ف١ّب ٠ٍٟ: 

 رٕف١ز اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ اٌزٟ رذخً فٟ اخزظبطبد ِغٍظ شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ. .1

 اإلششاف ػٍٝ اٌخطؾ االعزشار١غ١خ اٌخبطخ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ِٓ اٌّظبدس اٌّخزٍفخ.       .3

 اِظ اٌزذس٠ت اٌزٟ رخذَ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ.رٕف١ز ثش .2

 االششاف ػٍٝ ئداسح شئْٛ اٌّشاوض ٚاٌٛحذاد راد اٌطبثغ اٌخبص اٌزٟ رمذَ خذِبرٙب ٌغ١ش اٌطالة.  .4

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍغبِؼخ ثبعزضّبس االِىب١ٔبد ٚاٌخجشاد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزٛفشح ثبٌغبِؼخ. .5

 خ اٌزٟ رٙذف ئٌٝ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚإٌّبعجبد اٌم١ِٛخرٕظ١ُ اٌفبػ١ٍبد اٌؼبِ .6

 ِزجبػخ ٚحذاد األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌغالِخ ٚاٌظحخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌغبِؼخ. .7

 رٕف١ز لشاساد اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِٚغٍظ اٌغبِؼخ فٟ ِغبي شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ. .8

 ِحٛ األ١ِخ ٚاٌّششٚػبد اٌج١ئ١خ.رٕظ١ُ اٌمٛافً اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ ٚأٔشطخ  .9
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ٚثذ٠ٟٙ أٔٗ ال ٠غ١ت ػٓ فطٕٗ اٌمبسب اٌىش٠ُ، ٚ٘ٛ ٠طبٌغ اٌزمش٠ش اٌّبصً، ثأْ خطخ األٔشطخ 

ٚاٌفبػ١ٍبد اٌزٟ أػزّذ٘ب لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ لجً ثذء اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

سط ِٓ اٌؼبَ اٌغبسٞ، لذ ؽشأ ػ١ٍٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؼذ٠الد اػزجبساً ِٓ ِٕزظف ِب 3219/3232

ثغجت عبئحخ وٛسٚٔب ِٚب طحبثٙب ِٓ رجبػذ اعزّبػٟ ٚرؼ١ٍك ٌّخزٍف األٔشطخ ٌفزشح ص١ِٕخ، 

٘زٖ اٌزؼذ٠الد اٌزٟ الزؼذ ثبٌؼشٚسح اٌزؼبًِ فٟ ػٛء اٌّؼط١بد اٌغذ٠ذح ٚثّب ٠خذَ اٌّغزغذاد 

ٓ ثؼذ وجذ٠ً ِٓ لؼب٠ب اٌّغزّغ، ئر رضا٠ذد األٔشطخ فٟ ِغبي اٌزٛػ١خ اٌظح١خ ٚاٌزذس٠ت ػ

 ِٕطمٟ ألٔشطخ ٚفبػ١ٍبد أخشٜ.

بً، ٠أًِ اٌمطبع فٟ أْ ٠أرٟ اٌزمش٠ش اٌّبصً ٚلذ عبء ٍِج١بً ٌالحز١بعبد اٌّغزّؼ١خ ـــــبِــــٚخز   

ٚفٟ خذِخ لؼب٠ب اٌج١ئخ، ٚٔزطٍغ ئٌٝ رٍمٟ آسائىُ ِٚمزشحبرىُ ثشأْ ِب ٚسد ف١ٗ ِٓ أٔشطخ 

 ِٓ أٚعٗ لظٛس.  ٚفبػ١ٍبد، آ١ٍِٓ أْ ٔؼبٌظ ِب لذ ٠ىشف ػٕٗ

 لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                
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 فً شأن تفعٌل المبادرات الرئاسٌة

أؽٍك فخبِخ اٌشئ١ظ ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّجبدساد اٌشئبع١خ ثٙذف ثٕبء االٔغبْ 

حشطذ عبِؼخ اٌمب٘شح، اٌّظشٞ ٚإٌٙٛع ثظحزٗ ٚاالسرمبء ثغٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٗ. ٌٚمذ 

ِٓ ِٕطٍك دٚس٘ب ِٚغئ١ٌٛبرٙب رغبٖ اٌّغزّغ، ػٍٝ اٌّشبسوخ ثفبػ١ٍخ فٟ ٘زٖ اٌّجبدساد، فغبءد 

١ٍِْٛ طحخ، ِٚىبفحخ ف١شٚط عٟ، ٚاٌزم١ًٍ ِٓ لٛائُ االٔزظبس  122اٌّشبسوخ فٟ ِجبدسح 

 ثبٌّغزشف١بد، فؼالً ػٓ ِجبدسح "ح١بح وش٠ّخ" ِٚجبدسح "طٕب٠ؼ١خ ِظش".

١ٍِْٛ طحخ" ِٓ أثشص اٌّجبدساد اٌزٟ اعزؼبفذ عبِؼخ اٌمب٘شح عبٔجبً  122حٍّخ ٚرؼذ "

وج١شاً ِٓ فبػ١ٍبرٙب، ح١ش رؼبٚٔذ األؽمُ اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ ِغ ٚصاسح اٌظحخ ٚاٌغىبْ فٟ ٘زا 

اٌظذد، ٌٚمذ حشص لطبع خذِخ اٌّغزّغ ثزٛع١ٗ ِٓ ِؼبٌٟ أ.د. ِحّذ ػضّبْ اٌخشذ سئ١ظ 

حّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ػٍٝ رفؼ١ً اٌّجبدسح خالي اٌغبِؼخ ٚثاششاف أ.د. ِ

ثزجٕٟ حّالد رٛػ١خ ٌٍىشف اٌّجىش ػٓ عشؽبْ اٌضذٞ، ٚػًّ  3219/3232اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

اٌفحٛطبد ٚاٌزحب١ًٌ اٌالصِخ ٚاالشبػبد، ٚرح٠ًٛ اٌحبالد ٌٍؼالط ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌظحخ 

ٚاٌّإعغخ اٌّظش٠خ ٌذػُ ِشػٝ اٌغشؽبْ، ٚرٌه وٍٗ ٚو١ٍخ ؽت لظش اٌؼ١ٕٟ ِٚؼٙذ األٚساَ 

 ثزٕظ١ُ ِٚزبثؼخ ِٓ ئداسح اٌّششٚػبد اٌج١ئ١خ. 

رُ رٕظ١ُ حٍّخ ))طحزه ٠ب شجبة(( ثّخزٍف  3219أوزٛثش  22ٚحزٝ  15ففٟ اٌفزشح ِٓ 

 أِبوٓ اٌغبِؼخ ٚرٌه ٌم١بط اٌؼغؾ ٚاٌغىش ٚاٌزح١ًٍ إٌفغٟ. 

رُ ػًّ ثشٔبِظ رٛػ١خ ثّخبؽش  3219ٔٛفّجش  22ٚفٟ اٌفزشح ِٓ األٚي ِٓ أوزٛثش حزٝ 

اٌظح١خ ٌإلدِبْ ٚرؼبؽٟ اٌّخذساد ثبٌزؼبْٚ ِغ طٕذٚق ِىبفحخ اإلدِبْ ٚرؼبؽٟ اٌّخذساد 

 ثٛصاسح اٌزؼبِٓ االعزّبػٟ. 

حٍّخ ِىبفحخ ِشع عشؽبْ اٌضذٞ، ٚػًّ وشف ٌىبفخ ػٍٝ  3219ِٓ أوزٛثش  33ٚثزبس٠خ 

 ذ٘ب. اٌؼب١ٍِٓ ثّخزٍف و١ٍبد اٌغبِؼخ ِٚؼب٘

أششف اٌمطبع ػٍٝ رٕظ١ُ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثى١ٍخ  3232ِٓ فجشا٠ش  17ٚفٟ 

اٌذساعبد اٌؼ١ٍب االفش٠م١خ ٌّحبػشح اٌٛلب٠خ ٚاالوزشبف اٌّجىش ألٚساَ اٌضذٞ ٌٍذوزٛسح ِذ٠ش ٚحذح 

ِذ٠ش ِغزشفٝ  اٌٛلب٠خ ٚاالوزشبف اٌّجىش. األعب١ٌت اٌؼالع١خ اٌحذ٠ضخ ٌؼالط أٚساَ اٌضذٞ ٌٍذوزٛس

 اٌضذٞ ثبٌزغّغ اٌخبِظ.
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ٌّٚب وبٔذ ِجبدسح "ح١بح وش٠ّخ" ِٓ أُ٘ اٌّجبدساد اٌزٟ أؽٍمٙب اٌغ١ذ اٌشئ١ظ ثٙذف سػب٠خ 

اٌفئبد ٚاٌمشٜ األوضش احز١بعبً، فمذ لبِذ عبِؼخ اٌمب٘شح ثزغ١١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٛافً اٌطج١خ 

ب اٌمشٜ األوضش احز١بعبً ثّحبفظخ ٚاٌمٛافً اٌشبٍِخ ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِٕبؽك اٌغّٙٛس٠خ، ِٕٚٙ

اٌغ١ضح، ِٚذ٠ٕزٟ حال٠ت ٚاٌشالر١ٓ ٚسأط غبسة ِٚحبفظخ ِطشٚػ ِٚذ٠ٕخ إٌٛثخ ثأعٛاْ 

ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌّبؽك، ٚرٌه وٍٗ ثٙذف خذِخ اٌجغطبء ٚاٌّحزبع١ٓ ِٓ اٌّشػٝ، ِٓ خالي رٛف١ش 

شف األد٠ٚخ ِغبًٔب، اٌّٛاد اٌغزائ١خ، ٚرٛل١غ اٌىشف اٌطجٟ، ٚئعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌغشاح١خ، ٚط

ٚرح٠ًٛ اٌحبالد اٌحشعخ ئٌٝ ِغزشفٝ لظش اٌؼ١ٕٟ، ح١ش رُ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌظح١خ ٚاٌّغزّؼ١خ 

آالف شخض ػجش ػذد وج١ش ِٓ اٌمٛافً اٌطج١خ ٚاٌمٛافً اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ خالي  18ٌّب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

 .3219/3232اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

ثزٕظ١ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٛافً اٌّزٕٛػخ اٌزٟ رغٛة فمذ لبَ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ 

ِخزٍف اٌمشٜ فٟ ِحبفظبد ِظش ٌٕشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ األِشاع ٚرٛف١ش اٌذٚاء 

ٚاٌغّؼ١بد  ٚاٌّإعغبد ثبٌّغبْ ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚثؼغ ِٓ اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد

 .أل١ٍ٘خ ِٓ اٌّغزّغ اٌّذٟٔا

 ثغبِؼخ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ خذِخ لطبع حشص ػٍٝ اٌزأو١ذ عٜٛ ٠جمٝ ال ، بً ـــــبِــــٚخز  

 رٕف١ز ٚػٍٝ 3222 ِظش سؤ٠خ رٕف١ز ػٍٝ اٌؼًّ ألعً ٚعؼٗ فٟ ِب وً ٠جزي أْ ػٍٝ اٌمب٘شح

 اٌىبًِ اعزؼذادٖ ػٍٝ ٠إوذ ٚاٌمطبع األخ١ش، ئطذاس٘ب فٟ اٌمب٘شح ٌغبِؼخ االعزشار١غ١خ اٌخطخ

 عج١ً فٟ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد ِٚغ ِٚإعغبرٙب ١٘ٚئبرٙب اٌذٌٚخ أعٙضح ِخزٍف ِغ ٌٍزٕغ١ك

 .اٌحج١جخ ِظشٔب سفؼخ

 لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                
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تحقٌقا لهدف توثٌق العالقة بٌن الجامعة والمجتمع فقد قامت الجامعة بعمل هذه 

 الفصول لقبول سكان المنطقة المحٌطة بالجامعة لمحو أمٌتهم واستخراج شهادة لهم. 

  على مستوى الجامعة كالتالً: 

 

 اٌّىــــــبْ اٌزبس٠خ َ

 حصر للعمالة األمٌة بالجامعة 9/9/9119 1

9 11/11/9119 

 اجتماع مجلس أعلى للجامعات

 بإعتبار ملف محو األمٌة امن قومى 

 ( فصول لمحو االمٌة بالجامعة5تم اإلعالن عن فتح ) 91/11/9119 3

4 

99/1/9191 

جلسة مجلس 

الجامعة رقم 

الممتدة  1191

 حتى

99/9/9191 

بشأن اعتماد المجلس األعلى للجامعات والتوصٌة بإلتزام الطالب  

بكلٌات التربٌة النوعٌة والتربٌة للطفولة المبكرة والتربٌة 

 ىنادٌمانٌة التى بوجب بها تدرٌب سنللدراسات العلٌا والكلٌات اإل

بمسمى خدمة المجتمع او مقرر تعلٌم الكبار  راو تدرٌس مقر

 خالل فترة دراستهم الجامعٌةبمحو امٌة شخصٌن على االقل 

 .للتخرج كمتطلب

 ِحــٛ أ١ِــخ اٌؼــب١ٍِـٓ ثبٌغبِؼخ ٚإٌّبؽك اٌّح١طخ 



 

8 
 

 

 

 

 

فقد قام قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة مع كلٌات الجامعة بالتعاون وبعض من 

الوزارات والهٌئات ومنظمات المجتمع المدنً بتنظٌم العدٌد من القوافل الشاملة والمتنوعة فً 

محافظات مصر التً تجوب مختلف القرى لنشر الوعً البٌئً والكشف والعالج وصرف االدوٌة 

ونات سلع غذائٌة ومستلزمات طبٌة وكذلك لعب وادوات دراسٌة للقرى األكثر مجانا وتوزٌع مع

 احتٌاجا. 

 بْــــــاٌّى اٌمبفٍخ اٌزبس٠خ َ
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1 19/11/9119 
قافلة متخصصة 

 طبٌة
 -- -- -- -- 551 المرج

9 19/11/9119 
قافلة متخصصة 

 طبٌة
 -- -- -- -- 1631 الفٌوم

 -- 311 511 9919 531 كفر حكٌم قافلة شاملة 9119/ 99/11 3

4 6/11 /9119 
 بٌطرٌة قافلة

 مجانٌة
 - - - 39 - التبٌن

5 13/11/9119 
 متخصصة قافلة

 ٌةبٌطر
 - - - 1311 - شبرامنت

6 16/11/9119 
متخصصة قافلة 

 طبٌة
 -- -- -- -- 419 البحٌرة

 اٌمـــــٛافـــً 
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 -- 699 111 -- 619 نكال قافلة شاملة 9119/ 19/11 7

1 96/11 /9119 
متخصصة  قافلة

 بٌطرٌة
 - - - 1416 - البراجٌل

9 91/11 /9119 
متخصصة  قافلة

 بٌطرٌة

 - مزغونة

 البدرشٌن
- 1376 - - - 

11 31/11/9119 
قافلة متخصصة 

 طبٌة
 -- -- -- -- 719 أبوالنمرس

11 
5  :1  /19  /

9119 
 قافلة شاملـة

حالٌب 

 وشالتٌن
531 9919 511 311 -- 

19 13 :16 /9/ 

9191 
قافلةمتخصصة 

 -- -- -- -- 4654 النوبة طبٌة

منشأة  قافلة شاملة 9191/  9/  99 13

 11 411 991 595 1131 رضوان

14 3/3 /9191 
 بٌطرٌة قافلة

 مجانٌة
 - - - 9165 - العزٌزٌة

 31 411 411 1913 551 الكداٌة قافلة شاملة 9191/  3/  11 15
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 اٌّىبْ االِبوٓ اٌزبس٠خ َ

 كلٌة الهندسة ملتقى التشغٌل  9119 /11/ 91 1

9 19/9119 
 التجار كلٌة خرٌجى من( 5) عدد توظٌف تم

  .للتأمٌن المصرى األتحاد فى التأمٌن قسم
 كلٌة تجارة

9 17/19/9119 

 بى إس إتش بنك مع تعاون بروتوكول تفعٌل

 الكلٌة وخرٌجى طلبة وتوظٌف تدرٌب بشان سى

 مقابالت عمل وتم الخاصة اإلحتٌاجات ذوى

 األفضل إلختٌار بالكلٌة الطالب مع شخصٌة

 .لتوظٌفهم تمهٌدا   لتدرٌبهم منهم

 وتم وطالبة طالب( 75) المرشحٌن الطالب عدد

  .قبولهم

 كلٌة تجارة

 كلٌة االثار ملتقى التوظٌف الرابع 19/19/9119 3

 ملتقى التوظٌف 19/19/9119 4
كلٌة االقتصاد والعلوم 

 السٌاسٌة

 كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة 1/3/9191ملتقى التشغٌل والتدرٌب  1/3/9191 4

5 91 /5/9191 

ورشة عمل بعنوان "مهارات كتابه السٌرة 

الذاتٌة والمهارات التً ٌحتاجها الخرٌج بسوق 

 العمل

اونالٌن الٌف مع الصفحة 

الرسمٌة لمتابعة خرٌجً 

 كلٌة العلوم

6 4/6/9191 

ورشة عمل بعنوان "مهارات سوق العمل" 

 وتضمنت:

 كٌفٌة اجتٌاز المقابالت الشخصٌة: -1

 طرٌقة عرض البٌانات -9

 تنظٌم الوقت -3

اونالٌن الٌف مع الصفحة 

لمتابعة خرٌجً الرسمٌة 

 كلٌة العلوم

 ِششٚع رشغ١ً اٌطالة ٚٚسػ اٌؼًّ
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 اٌّىبْ االِبوٓ اٌزبس٠خ َ

 طول شهر ٌونٌو 7

استقبال استفسارات بخصوص المقابالت 

الشخصٌة فً المؤسسات الصناعٌة الخاصة 

 بالصناعات الكٌماوٌة

اونالٌن الٌف مع الصفحة 

الرسمٌة لمتابعة خرٌجً 

 كلٌة العلوم

1 19/6/9191 

ورش عمل بعنوان "مهارات سوق العمل" 

 وتضمنت:

 كل ما تود ان تعرفه عن موقع  -1

 لٌنكد إن. 

 مهارات العمل فً فرٌق. -9

 مهارات حل المشكالت.  -3

اونالٌن الٌف مع الصفحة 

الرسمٌة لمتابعة خرٌجً 

 كلٌة العلوم

9 3/7/9191 

ورشة عمل بعنوان مهارات سوق العمل 

مخصصة لإلجابة عن استفسارات الخرٌجٌن 

والمشكالت التً المتعلقة بأسئلة مقابالت العمل 

تواجههم فً كتابه السٌرة الذاتٌة ومحتوى 

الورش السابقة التً ناقشت مهارات مختلفة 

 المطلوبة لسوق العمل.

اونالٌن الٌف مع الصفحة 

الرسمٌة لمتابعة خرٌجً 

 كلٌة العلوم
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

1 1/11  :31/11/9119 
توعٌة بمخاطر اإلدمان برنامج 

 والمخدرات

كلٌات الجامعـة والحرم 

 الجامعً

 امام مبنى القبه غرس شجرات المثمرة  15/11/9119 9

 حملـة صحتــك ٌا شبــاب 31/11/9119:  15 3
كلٌات الجامعـة والحرم 

 الجامعً

4 99  :31/11/9119 
حملة توعٌة لمكافحة مرض 

 سرطان الثدي

والحرم كلٌات الجامعـة 

 الجامعً

 الحــرم الجامعً مسٌرة الٌوم العالمً للتطوع 3/19/9119 5

 

 

 

 

 

 اٌّششٚػبد اٌج١ئ١خ
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

1 15: 17/11  9119 
معرض للمالبس بأسعار مدعمة لطالب 

 الكلٌة برابطة خرٌجً الكلٌة 
 كلٌة الزراعة

9  5 : 7 /11/ 9119 
 معرض المالبس لطالب الكلٌة 

 بإدارة رعاٌة الشباب
 كلٌة الزراعة

3 
9:11/19/9119 

 

 تنظٌم معرض للكتب والوثائق

على هامش المؤتمر السنوي الرابع 

والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاسب 

بمشاركة مندوبٌن  وبحوث العملٌات

من الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 واإلحصاء 

والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 

 الكلٌةومكتبة 

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

 مجمع االمتحانات معرض مالبس أمال نامق 11/19/9119 4

 معرض مالبس روتاري القاهرة 15/19/9119 5
قاعة المشاهدة بمدٌنة 

 الطالب

 مجمع االمتحانات معرض مالبس جمعٌة حٌاة كرٌمة 17/19/9119 6

 مجمع االمتحانات أكتوبر 6معرض نادى روتاري  16/9/9191 7

1 17/9/9191 
معرض مالبس لجمعٌة سلسبٌل  

 الخٌرٌة 
 بكلٌة التمرٌض

  

 اٌّؼبسع
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

 مجمع االمتحانات معرض نادى روتاري الكرنك 96/9/9191 : 95 9

 كلٌة العلوم قاعة ابن سٌنا معرض مالبس خٌرى  97/9/9191 11

 المعرض السنوي لعٌد االم  15:1/1/9191 11
كلٌة الدراسات والبحوث 

 االحصائٌة

19 99/1  :3/9/9191 

فً فعالٌات معرض القاهرة الدولً 

 للكتاب فً دورته الحادٌة والخمسٌن

حٌث شاركت الكلٌة بجمٌع أقسامها 

العلمٌة الستة بجلسات غطت كل 

التخصصات العلمٌة بالكلٌة من لغات 

واقتصاد وثقافات وموارد طبٌعٌة 

وسٌاسة وتارٌخ وجغرافٌا، وتناولت 

كافة الشؤون اإلفرٌقٌة والقضاٌا 

الملحة على الساحة اإلفرٌقٌة وطرق 

حلها وكٌفٌة تنفٌذ أجندة االتحاد 

اإلفرٌقً وذلك إسهاما  من الكلٌة فً 

تنفٌذ رؤٌة جامعة القاهرة فٌما ٌتعلق 

بالملف اإلفرٌقً وخدمة المجتمع 

إلفرٌقٌة المصري والمجتمعات ا

قاطب ة، وتماشٌا  مع توجهات الدولة 

المصرٌة الرامٌة إلى مد جسور 

التواصل والتعاون مع القارة 

اإلفرٌقٌة على كافة المستوٌات 

 واألصعدة.

 

 كلٌة الدراسات اإلفرٌقٌة
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

1 16/19/9119 
احتفالٌة الٌوم العالمً لذوى االحتٌاجات 

 الخاصة
 أمام المكتبة المركزٌة

9 
91/1 :

4/9/9191 

االشتراك قطاع خدمىة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

بمعرض القاهرة الدولً للكتاب للدورة الواحد 

 والخمسون  للمرة االولى

قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة

 كلٌة صٌدلة القاهرة فٌروس كورونادورة توعوٌة عن  9191 /9/ 19 3

4 
19/9/9191  

 

فاعلٌات قافلة االكتشاف المبكر ألمراض 

الجهاز التنفسً بالمدن الجامعٌة لطالب 

 وطالبات جامعة القاهرة.

 كلٌة التمرٌض

5 93/9/9191 
الوعى الصحً وطرق الوقاٌة من فٌروس 

 كورونا
 كلٌة االعالم

6 94/9/9191 

اإلفرٌقً األسبوعً " تحت ملتقاها الثقافً 

 عنوان:

 " الوقاٌة من فٌروس كورونا والتغذٌة السلٌمة

 اإلفرٌقٌة العلٌا جامعة القاهرة

 كلٌة العالج الطبٌعً ندوة توعوٌة عن فٌروس "كورونا المستجد" 9191 /3/ 9 7

 كلٌة العلوم التوعٌة "الوقاٌة من فٌروس كورونا  5/3/9191 1

9 31/5/9191 
توعٌة لمدٌري اإلدارات للتوعٌة بطرق اجتماع 

 الوقاٌة من فٌروس كورونا
 كلٌة العلوم

11 
ندوه توعوٌه على مخاطر الكورونا وكٌفٌة  

 الوقاٌة

 كلٌة الطب البٌطري

 

 ِب ٠طشأ ػٍٝ اٌّغزّغ ِٓ أحذاس ِح١ٍخ ٚػب١ٌّخ 
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

1 
93/7/9119 

 

من خالل المشاركة  السكان العالمىاإلحتفال بٌوم 

 بتنفٌذ ندوة بعنوان

 ملٌون نسمة ! "  111سكان مصر ... 

 ماذا بعد ؟" 

وبحضور أ.د هشام مخلوف رئٌس جمعٌة 

 الدٌموجرافٌٌن المصرٌٌن 

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة

9 5:4/9/9119 
ملتقى االبداع واالبتكار االول لطالب البكالورٌوس 

 وخرٌجً الكلٌة 

قاعة ابن سٌنا كلٌة 

 العلوم 

 االحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر 11/9119/ 1 3
قاعة ابن سٌنا كلٌة 

 العلوم

4 15/11/9119 
ندوة عامة للتوعٌة بمخاطر اإلدمان )انت اقوى من 

 المخدرات 
 كلٌة العلوم

5 
16/11/9119 

 

المشاركة  حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي

بتنفٌذ ندوة بالقاعة الرئٌسٌة لمجلس الكلٌة 

وبحضورالنائبة أنٌسة حسونة الرئٌس التنفٌذى 

 لمستشقى الناس

كلٌة الدراسات والبحوث 

 اإلحصائٌة

6 91 /11/9119 

تنفٌذا  للبروتوكول الموقع بٌن الكلٌة وشركة الدقهلٌة 

للدواجن تم تنظٌم ورشة عمل عن الجودة فى انتاج 

 الدواجن بالتعاون بالكلٌة 

مع مركز التمٌز كلٌة 

 الزراعة

7 99/11/9119 
تمكٌن -ندوة الذكاء االصطناعً من اجل الصالح العام 

 ذوى اإلعاقة 

كلٌة الحاسبات للذكاء 

 االصطناعً

  

 ٚسػ ػًّ( -ٔذٚاد -فبػ١ٍبد ثمطبع خذِخ اٌّغزّغ )ِإرّشاد
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

 قاعة االحتفاالت الكبرى روح أكتوبر تتوارثها األجٌا 14/11/9119 1

9 97 /11/9119 

"رؤٌة مجلس النواب للقضاٌا اإلفرٌقٌة فً ضوء 

 التحدٌات األخٌرة"

حاضر فٌها السٌد الدكتور/ صالح حسب هللا 

 المتحدث الرسمً باسم مجلس النواب المصري

كلٌة الدراسات االفرٌقٌة 

 العلٌا

7 6/11/9119 

للواء / » اقامة ندوة" األمن القومى المصرى 

قائد  –محمود خلف المستشار بأكادٌمٌة ناصر العلٌا 

 الحرس الجمهورى ومحافظ األقصر األسبق وذلك 

 كلٌة الزراعة

1 7/11/9119 
ندوى كبرى بالتعاون مع هٌئة الرقابه اإلدارٌة عن 

 النزاهة والشفافٌة والتوعٌة بمخاطر الفساد نشر قٌم

قاعة االحتفاالت 

بمشاركة طالب كلٌة 

 العلوم

 كلٌة العلوم رصد عبور كوكب عطارد امام الشمس 19/11/9119 9

11 94 11 9119 

اقامة ندوة" أنت أقوى من المخدرات "للواء 

الدكتور/ ٌوسف وصال وذلك بالتعاون مع قطاع 

بالجامعة وصندوق مكافحة وعالج خدمة المجتمع 

 اإلدمان

 كلٌة الزراعة

11 95 /11 /9119 

 العالقة بٌن التخطٌط اإلستراتٌجً إدارة األزمات " 

حاضرها اللواء/ حمدى بخٌت نائب بمجلس النواب 

 و عضو لجنة الشئون اإلفرٌقٌة

كلٌة الدراسات االفرٌقٌة 

 العلٌا

 كلٌة العلوم الملتقى الدولً للتنمٌة المستدامة  96/11/9119 19
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

13 31 /11 /9119 

 المرأة فى الثقافة الشعبٌة المصرٌة" 

 –أستاذ األدب الشعبى  –حاضرها أ.د./ خالد أبو اللٌل 

 جامعة القاهرة. –كلٌة األداب 

ٌوم لمناهضة العنف ضد  16ضمن فعالٌات حملة 

 المرأة.

كلٌة الدراسات االفرٌقٌة 

 العلٌا

14  9 /19/ 9119 

عاما:ا ألهمٌة  151" قناة السوٌس فً 

 الجٌوستراتٌجٌة ومحور تنمٌة جدٌد "

حاضرها األستاذة الدكتورة/ عزٌزة محمد بدر أستاذ 

 ورئٌس قسم الجغرافٌا السابق بالكلٌة

كلٌة الدراسات االفرٌقٌة 

 العلٌا

15 9/19/9119 
بعنوان "براءات االختراع ودورها فً ندوة عامة 

 حماٌة وتنمٌة األبحاث العلمٌة علمٌا  واقتصادٌا  
 كلٌة العلوم

16 9/19/9119 

" طوفان الشائعات: أسباب الظاهرة وأسالٌب 

خالل المؤتمر السنوى الرابع والخمسون  المواجهة"

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات"

وبحضور:االستاذ محمد عبدالرحمن المحلل والمدرب 

 االعالمً ومدٌر المركز الصحفى 

 لقنوات اعالم المصرًٌ

واألستاذ/ عاطف سعداوي رئٌس تحرٌر مؤسسة 

 العٌن االخبارٌة

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث االحصائٌة
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

17 9/19/9119 

 دائرة حوار

خالل المؤتمر السنوى  األمن" "السكان وقضاٌا

الرابع والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث 

 العملٌات"

بحضور أ.د/عصام خلٌفة نائب رئٌس الجامعة الصٌنٌة 

 بالقاهرة وعمٌد كلٌة حاسبات عٌن شمس سابقا

واالستاذ/فرٌدون محمد نجٌب خبٌر إدارة األزمات  

 بالجامعة االمرٌكٌة

اإلحصاء الحٌوي والسكان  وأ.د/ هشام مخلوف أستاذ

 جامعة القاهرة

كلٌة الدراسات العلٌا 

 والبحوث االحصائٌة

11 9/19/9119 

 ورشة عمل

 "II"تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة لغٌر المتخصصٌن 

خالل المؤتمر السنوى الرابع والخمسون   

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

19 11/19/9119 

"منظومة التعبئة والتغلٌف بٌن ضرورٌات التخصص  

خالل المؤتمر السنوى الرابع  وتحدٌات اإلستدامة"

 والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

بحضور أ.د/ أحمد حسن إبراهٌم أمٌن صندوق الجمعٌة 

 والتغلٌفالمصرٌة للتعبئة 

وأ.د/ منى مصطفى أبو طبل عمٌد كلٌة الفنون 

 أكتوبر 6التطبٌقٌة بجامعة 

مدام/ نادٌة عفٌفً مدٌرعام بهٌئة الرقابة علً 

 الصادرات والواردات

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

91 11/19/9119 

 ندوة

 "Differential Evolution: A Novel 

Metaheuristic Approach for Solving 

Global Optimization Problems 

(Theory and Practice)  خالل المؤتمر

السنوى الرابع والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاسب 

 وبحوث العملٌات

بحضور د/ علً وجدي محمد عضو بمركز الشبكات 

 جامعة النٌل -الذكٌة 

لً خاطر محمد من جامعة أكتوبر للعلوم الحدٌثة د/ ع

 واألداب

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

91 11/19/9119 

خالل  "تأثٌر التغٌرات المناخٌة على البشر"

المؤتمر السنوى الرابع والخمسون لإلحصاء وعلوم 

 الحاسب وبحوث العملٌات

بحضور أ.د/ عبٌر سعد زغلول أستاذ تمرٌض صحة 

األم وحدٌثى الوالدة وعمٌد كلٌة التمرٌض والمدرب 

 الدولً المحترف

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

99 11/19/9119 

 " الجودة  ومتطلبات العولمة "

خالل المؤتمر السنوى الرابع والخمسون  

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

المصرٌة بحضور أ.د/ نبٌلة عطٌة رئٌس الجمعٌة 

 للباركود والتعرٌف اآللً

أ.د/ فؤاد مصطفً رئٌس قطاعات شركة النصر  

 لإلستراد والتصدٌر األسبق

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث االحصائٌة
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

93 11/19/9119 

 دائرة حوار" مصر خالٌة من العشوائٌات 

 هل هذا ممكن؟" 9131بحلول 

السنوى الرابع والخمسون خالل المؤتمر  

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

بحضور أ.د/ سعاد عبدالرحٌم مدٌر المركز القومً 

 للبحوث اإلجتماعٌة والجنائٌة

 المستشار/ عدلى حسٌن محافظ القلٌوبٌة األسبق

أ.د/ محمد فهمى الكردى أستاذ كلٌة االداب جامعة 

 القاهرة

اإلحصاء الحٌوي أ.د/ هشام مخلوف أستاذ بقسم 

  والسكانً جامعة القاهرة

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

94 11/19/9119 

"شبكات التواصل االجتماعً: مزاٌاها وعٌوبها 

بحضور الكاتب  وتأثٌرها علً شباب الجامعات"

والباحث/ راجً عامر رئٌس شركة فعال للتدرٌب 

 واالستشارات اإلعالمٌة

صابر خبٌر مكافحة اإلرهاب الدولً العقٌد/ حاتم 

 والرئٌس السابق لوحدة العملٌات الخاصة

  )معهد المدٌنة العالً لإلدارة والتكنولوجٌا بالهرم(

 

كلٌة الدراسات العلٌا و 

 البحوث اإلحصائٌة 
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

95 11/19/9119 

"دور الجامعات المصرٌة فى مواجهة الجٌل الرابع 

خالل المؤتمر السنوى الرابع  الحروب"من 

والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث 

 العملٌات

 بحضور أ.د/ سعد نصار محافظ الفٌوم األسبق

أ.د/ محمد نجٌب عمٌد الكلٌة األسبق وأستاذ اإلحصاء 

 الحٌوي و السكانً

لواء أ.د/ ٌوسف وصال أستاذ اإلستراتٌجٌة القومٌة 

 وإدارة األزمات والتفاوض

أ.د/ أشرف كمال أستاذ بمعهد بحوث اإلقتصاد 

 الزراعى

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة

96 11/19/9119 

" التمكٌن االقتصادي واالجتماعً للمرأة" 

خالل المؤتمر السنوي الرابع والخمسون  

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

االجتماعً بحضور أ/عزة شلبى رئٌس وحدة النوع 

لتمكٌن المرأة جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة 

 والصغٌرة ومتناهٌة الصغر

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث اإلحصائٌة 

97 11 /19/ 9119 

ٌوم لمناهضة العنف ضد المرأة  16فً فعالٌات 

 بجامعة القاهرة وتكرٌن الفائزٌن بجوائز وهم:

التانً عن ماجدة علً متولً الفائزة بالمركز  -1

 رسمها للوحة فنٌة عن التحرش والعنف ضد المرأة.

 محمد شحاتة العمدة عن كتابة شعر. -9

 أمل محمود ماهر عن كتابة شعر. -3

 خالد مكاوي عن كتابة قصة قصٌرة. -4

كلٌة الدراسات اإلفرٌقٌة 

 العلٌا
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

91 11/19/9119 

الخارجٌة المصرٌة فً "دور السٌاحة كأداة للسٌاحة 

 افرٌقٌا"

خالل المؤتمر السنوى الرابع والخمسون   

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

بحضور أ.د/ عادلة رجب نائب وزٌر السٌاحة السابق 

ومدٌر مركز الدراسات اإلقتصادٌة والمالٌة بكلٌة 

 اإلقتصاد والعلوم السٌاسٌة جامعة القاهرة 

 كلٌة الدراسات العلٌا

 للبحوث االحصائٌة

99 11/19/9119 

"التصنٌف العالمً للجامعات المصرٌة والتحلٌل 

 اإلحصائً"

خالل المؤتمر السنوى الرابع والخمسون  

 لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات

بحضور أ.د/ السٌد كساب أستاذ ورئٌس قسم القوى 

 جامعة القاهرة -المٌكانٌكٌة كلٌة الهندسة

 رئٌس وحدة التصنٌف الدولً جامعة القاهرة 

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث االحصائٌة

31 11/19/9119 

 ورشه عمل

Artificial Intelligence: Trends and 

Applications 

 ورشه عمل

R-Packages with Applications from 

Complete 

and Censored Samples 

 ورشة عمل

 اإلقتصاد القٌاسً واستخدامها فى"النماذج الذكٌة فى 

كلٌة الدراسات العلٌا 

 للبحوث االحصائٌة
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 التنبؤ بمستوى القطاعات المختلفة"

 ورشة عمل

"Issues on Big Data and IOT" 

 ورشة عمل

"Security in Messaging System: 

The Case of 

WhatsApp Application" 

 ورشة عمل

Data Science: "Deep Learning 

Trends & Applications" 

 ورشة عمل

"Data Envelopment Analysis 

Techniques  

and Applications" 

 ورشة عمل

"Advanced Statistical Techniques 

Using R" 

جلسات علمٌة فى تخصصات االحصاء الرٌاضى/ 

 السكانى/التطبٌقى 

 وعلوم الحاسب ونظم المعلومات و بحوث العملٌات 
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

31 19 /19 /9119 

اقامة ندوة " الصحة جودة حٌاة " لألستاذ 

الدكتور / حسام موافى رائد الطب الباطنً وأستاذ 

الحاالت الحرجة بكلٌة طب القصر وذلك وقد 

( من أعضاء هٌئة التدرٌس 951حضرها عدد )

 والطالب والموظفٌن والعاملٌن بالكلٌة.   

 كلٌة الزراعة

39 15- 19 /19 /9119 

اقامة ورشة العمل الثانٌة فى مجال انتاج الدواجن 

تحت عنوان )إنتاج بدارى التسمٌن( فى الفترة 

من وذلك ضمن بروتوكول التعاون بٌن الكلٌة 

 متدرب . 35لمنتجً الدواجن لعدد  واالتحاد العام

 كلٌة الزراعة

33 16/19 /9119  

"دور المعهد القومً للبحوث الفلكٌة 

والجٌوفٌزٌقٌة فً المجتمع وبناء القدرات محلٌا 

 وإفرٌقٌا "

حاضرها األستاذ الدكتور/ جاد محمد القاضً 

مً للبحوث الفلكٌة رئٌس المعهد القو

 والجٌوفٌزٌقٌة

كلٌة الدراسات 

 االفرٌقٌة العلٌا

34 16:93/19/9119 

تم إقامة مؤتمر طالب السنة األولى لقسم هندسة 

الحاسبات وذلك بالقاعة الزرقاء بقسم التصمٌم 

 المٌكانٌكى 

 كلٌة الهندسة 

35 94-96 /19 /9119 
تم إقامة المؤتمر الدولً للتطورات الحدٌثة فً 

 الرٌاضٌات والفٌزٌقا الهندسٌة 
 كلٌة الهندسة 

36 99 /19 /9119 

فً حملة "هنجملها" تحت تم عقد لقاء تعرٌفى 

للمبادرة وأهم فعالٌتها وأهدافها بحضور عمٌد 

الكلٌة والسادة الوكالء وأعضاء هٌئة التدرٌس 

والهٌئة المعاونة والطالب بالكلٌة، كما تم زراعة 

بعض الشتالت المثمرة فى المساحة الخضراء 

 المقابلة لمبنى الكلٌة مشاركة فى الحملة. 

اركة كلٌة مش

 الدراسات اإلفرٌقٌة

 العلٌا
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

37 11/1/9191  

بناءا على طلب صندوق التأمٌن اإلجتماعى للعاملٌن 

بالقطاع الحكومى تم إقامة الندوة الشهرٌة للتأمٌنات 

والخاصة بتطبٌق قانون التامٌن اإلجتماعى الجدٌد وقد 

مستشار وزٌر التضامن حضر اللقاء السٌد/ عمر حسن 

اإلجتماعى والسٌد/ محسن طنطاوى نائب رئٌس صندوق 

التأمٌن اإلجتماعى لقطاع الشئون الفنٌة والسٌد/ عالء 

محمود مدٌر عام التفتٌش المركزى لصندوق التأمٌن 

اإلجتماعى للقطاع الحكومى وعدد من مفتشى القطاعات 

بالصندوق على مستوى الجمهورٌة بقطاع التأمٌنات 

 الحكومٌة.

 كلٌة الهندسة 

31 91/1/9191 

 (IACES)نظمت الجمعٌة الدولٌة لطلبة الهندسة المدنٌة 

بالكلٌة زٌارة من بعض دارسى الهندسة المدنٌة ضمن 

فعالٌتها الرابعة للهندسة المدنٌة وتم مناقشة كٌفٌة بناء 

 الفراعنة لالهرامات ومدى براعتهم 

بكلٌة  عمل سٌمٌنار

 الهندسة 

39 9 /9 /9191 

تحكٌم مشروعات معرض الجٌزة للعلوم والتكنولوجً 

بمشاركة وفد من قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 بالكلٌة، بالتعاون مع مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالجٌزة

 كلٌة العلوم

41 
9: 13 /9 /

9191 

اقامة ورشة العمل الثالثة فى مجال انتاج الدواجن تحت 

التسمٌن( فى الفترة من وذلك ضمن عنوان )إنتاج بدارى 

بروتوكول التعاون بٌن الكلٌة واالتحاد العام لمنتجى 

 متدرب 41الدواجن لعدد 

 كلٌة الزراعة

 كلٌة العلوم  فاعلٌة محمٌات بالدى   9191 /9/ 13 41

49 13 /9/ 9191 
ورشة العمل الخاصة باللقاء الثانً قصص نجاح واقعٌة 

 لخرٌجً الكلٌة 
 العلومكلٌة 
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

43 17/9/9191 

محاضرة الوقاٌة واالكتشاف المبكر ألورام الثدي عزة 

 نصر مدٌر وحدة الوقاٌة واالكتشاف المبكر

األسالٌب العالجٌة الحدٌثة لعالج أورام الثدى عماد 

 شاش مدٌر مستشفى الثدي بالتجمع

كلٌة الدراسات العلٌا 

 االفرٌقٌة

44 17/9/9191 

المشاركة فً ٌوم الفضاء المصري الذى نظمته "وكالة 

الفضاء المصري " بإشراف من مركز دعم االبتكار 

والتكنولوجٌا بوكالة الفضاء المصرٌة وباالشتراك مع 

 "المؤسسة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا 

 كلٌة العلوم

 العلومكلٌة  مبادرة الجامعة مشروع تطوٌر العقل  9/9191/ 99 45

46 93 /9 /9191 
ندوة عن التنمٌة البشرٌة بعنوان "فن إتخاذ القرار 

 وحل المشكالت"
 بكلٌة العالج الطبٌعً

47 94/9/9191 

عن دور سوق األوراق المالٌة كواجهة لالدخار 

التراكمً" وحاضر فٌها معالى الدكتور محمد فرٌد 

صالح رئٌس البورصة المصرٌة ومعالى الدكتور طارق 

عبد البارى نائب رئٌس مجلس إدارة شركة مصر  عزت

 للمقاصة واإلٌداع والقٌد المركزي

 كلٌة التجارة 

 اونالٌن كلٌة العلوم رات العملٌة فً الفٌزٌاء الطبٌة ورشة عمل "تبادل الخب 91-6-9191 41

49 3/3/9191 
ندوة معالى وزٌر عاصم الجزار وزٌر اإلسكان بالتعاون 

 مع رابطة خرٌجى الجامعة 
 قاعة االحتفاالت الكبرى 

 بكلٌة العالج الطبٌعً ٌوم الشعوب )لقاء الوافدٌن( 4/3/9191  51
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

 مصر -بنك اتش اس بى سى  9/9119 1

جامعة  –خدمة المجتمع وتنمٌه البٌئة بكلٌة التجارة و قطاع 

 القاهرة

 كلٌة التجارة

تحت شعار مصر خضراء تم توقٌع بروتوكول بالتعاون مع   1/11/9119 9

وفودافون مصر لزراعة ملٌون شجرة زٌتون وزراعة عشرة 

 آالف شجرة مانجو وموالح 

 كلٌة الزراعة

مجموعة شركات الدقهلٌة للدواجن توقٌع بروتوكول وكال من  91/11/9119 3

واإلنتاج الزراعً و مؤسسة العنانى للتنمٌة االنسانٌة وذلك 

 من خالل المحاورالتالٌة :

تنفٌذ التدرٌب المٌدانى للطالب خالل فصل التدرٌب بمواقع 

 فاكهة(. –الشركة )إنتاج دواجن 

االستفادة من خبراء الكلٌة فى تطوٌر أداء العاملٌن بالشركة 

 فى التخصصات المختلفة ذات الصلة 

 المشاركة فى تدرٌب وتأهٌل الخرٌجٌن وتوفٌر فرص العمل  .

إعداد لقاءات دورٌة فى الكلٌة بٌن قٌادات وخبراء الشركة مع 

طالب الكلٌة بهدف رفع المهارات المعرفٌة واالستفادة من 

 ات سوق العمل . خبر

تنفٌذ برنامج سنوى لزٌارات طالب المقررات المختلفة لمواقع 

 االنتاج فى الشركة .

رفع كفاءة الوحدات التدرٌسٌة واالنتاجٌة البحثٌة بالكلٌة طبقا  

 لالحتٌاجات المطلوبة لتطوٌر البرامج التعلٌمٌة 

تموٌل األبحاث العلمٌة إلٌجاد حلول للمشاكل ذات الصلة 

 بطبٌعة إنتاج الشركة.

 

 بدـــــبل١ـــاالرف
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 اٌّىبْ إٌشبؽ اٌزبس٠خ َ

4 99/11/9119 

توقٌع بروتوكول تعاون بٌن مركز دراسات واستشارات علوم 

 الفضاء وكالة الفضاء المصرٌة. 

قطاع خدمة 

المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة

5  
للتبادل التجاري   توقٌع بروتوكول تعاون مع الشركة الدولٌة

 الحر.

 

 9/9119 

 بشان سى بى إس إتش بنك مع تعاون بروتوكول تفعٌل

 اإلحتٌاجات ذوى الكلٌة وخرٌجى طلبة وتوظٌف تدرٌب

 بالكلٌة الطالب مع شخصٌة مقابالت عمل وتم الخاصة

 .لتوظٌفهم تمهٌدا   لتدرٌبهم منهم األفضل إلختٌار

 .قبولهم وتم وطالبة طالب( 75) المرشحٌن الطالب عدد

 كلٌة التجارة
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 كلٌة العلوم حفل استقبال الطالب  91/9/9119 1

9 16/9/9119 
 Welcome)تم إقامة حفل إستقبال الطالب الجدد 

Day)  والذى ٌنظمه إدارة رعاٌة الشباب وذلك 

بفرع الكلٌة الهندسة 

 بالشٌخ زاٌد.

3 16/11/9119 

استقبال تالمٌذ من مدرستً الروز دى لٌسٌة واآلمال فً 

إطار أنشطة المشاركة المجتمعٌة وتعرٌف األجٌال 

القادمة بامكانٌات الكلٌة من معامل ووحدات انتاجٌة 

 ومكتبة ومركز للمعلومات.

 كلٌة الزراعة

4 97-11-9119 

 استقبال تالمٌذ من مدرسة روٌال الخاصة  

فى اطار أنشطة المشاركة المجتمعٌة وتعرٌف األجٌال  

القادمة بإمكانٌات الكلٌة من معامل ووحدات انتاجٌة 

 والمكتبة ومركز المعلومات وبرامج تعلٌمٌة

 كلٌة الزراعة

5 9/19/9119 

قام السٌد أ.د. محمد القوصى من وكالة الفضاء  

هندسة المصرٌة والفرٌق المساعد لسٌادته بزٌارة لقسم 

 الطٌران والفضاء بالكلٌة  لبحث سبل التعاون  .

 كلٌة الهندسة 

6 3 -19-9119 

استقبال زٌارة لطالب قسم الزٌنة بكلٌة الزراعة جامعة 

 اإلسكندرٌة 

 

 كلٌة الزراعة

  

 استقبـــال الوفـــود
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 ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ
 إٌشـــــبؽ

 اٌّىبْ

7 4-19-9119 

ومدرسة االورمان الثانوٌة لغات فً إطار أنشطة 

المشاركة المجتمعٌة وتعرٌف األجٌال القادمة 

بإمكانٌات الكلٌة من معامل ووحدات انتاجٌة 

 والمكتبة ومركز المعلومات وبرامج تعلٌمٌة

 كلٌة الزراعة

استقبال الوفد األول من طالبات مدٌنة حالٌب   1

وشالتٌن للحصول على دورات اللغة اإلنجلٌزٌة 

 والفرنسٌة و دورات تنمٌة المهارات و الكمبٌوتر 

 قطاع خدمة المجتمع

9 94/19/9119 
المشاركة فً تخرٌج شركات ناشئة لرواد ورائدات 

 حاضنة أعمال كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة 

كلٌة االقتصاد تعاون 

 مع كلٌة العلوم

11 91/1/9119 
بالتعاون مع الشئون المعنوٌة بالقوات المسلحة تم 

 تنظٌم زٌارة إلى القٌادة العامة للمظالت فى بلبٌس 
 كلٌة الزراعة

11 3 /9/9191 

تنفٌذا لبروتوكول تعاون بٌن وزارة التموٌن 

والتجارة الداخلٌة بشأن دعم قدرات ومهارات طالب 

كلٌة التجارة وضمان تأهٌلهم لسوق العمل مستقبال  

 ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملٌة بقبة الجامعة .

 توزٌع الشهادات على الطالب المتدربٌن 

بمبنى الوزارة 

 كلٌة التجارة 

19 17/9/9191 
االحتفال كلٌة التمرٌض وفوزها على كلٌات 

 التمرٌض االخرى فى برنامج العباقرة
 التمرٌضكلٌة 

13 93/9/9191 

تم إقامة فعالٌات إستقبال الدفعة الجدٌدة من برنامج 

الماجستٌر المزدوج  " إعادة أحٌاء المناطق 

 التارٌخٌة للمدن لطالب قسم الهندسة المعمارٌة 

 كلٌة الهندسة 

14 11:99/9 /9191 

استضافة الوفد الثانً من مدٌنة حالٌب وشالتٌن 

فتاه دورات لغه انجلٌزٌة  19وابو رماد لعدد 

ودورات تنمٌة المهارات وتعرٌف بالحاسب االلى 

 خالل الفترة 

قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 كلٌة العلوم دورة اساسٌات الكهرباء 11/19/9119: 1 1

9 11/19/9119 
دورة حول صناعة الشامبو باستخدام الزٌوت 

 الطبٌعٌة
 كلٌة العلوم

3 
15  :17 

19/9119 
 كلٌة العلوم دورة بعنوان اساسٌات السباكة

4 
99-94 

/19/9191 
 كلٌة العلوم دورة اساسٌات النقاشة

5 
3/9/9191 – 

5 /9  /9191 

فى ورشة عمل "البالطات الخزفٌة المزججة" 

والتى أقامتها كلٌة االأثار تحت إشراف أ.د./ 

هالة عفٌفى وكٌل خدمة المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة  للمشاركة فى مبادرة صناٌعٌة مصر

كلٌة الدراسات 

 اإلفرٌقٌة العلٌا

 دورات صناٌعٌة مصر بالكلٌات
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 اإلستشارات اإلحصائٌة طوال العام 1

ٌقدم مركز الدراسات واإلستشارات اإلحصائٌة  

والقٌاسٌة خدمات استشارٌة للموضوعات االحصائٌة فً 

 جمٌع المجاالت العلمٌة

كلٌة الدراسات 

العلٌا للبحوث 

 اإلحصائٌة 

 تقدم بواسطة المراكز االتٌة: دورات تدرٌبٌة متنوعة طوال العام 9

. مركز التطبٌقات الدٌموجرافٌة وتنمٌة الموارد 1

 البشرٌة 

 .مركز الدراسات واالستشارات اإلحصائٌة9

 .مركز البرمجٌات واالستشارات المعلوماتٌة 3

دورات تدرٌبٌة فى مجاالت االحصاء وعلوم الحاسب 

 وعلوم البٌاناتوبحوث العملٌات 

كلٌة الدراسات 

العلٌا للبحوث 

 اإلحصائٌة 

لتقدٌم وجبات صحٌة   Agri. House unitافتتاح    3

 لمجتمع الكلٌة وبأسعار مناسبة  

 كلٌة الزراعة 

داخل الحرم الجامعى  9منافذ لمنتجات الكلٌة ) 3افتتاح   4

 .بكلٌة الهندسة( 1بكلٌة الطب البٌطرى +  1+ 

 كلٌة الزراعة 

من  أعمال التنسٌق اإللكترونى لطالب الثانوٌة العامة 9119 /6 5

خالل لجنة مشكلة من الكلٌة ومجانا لملئ رغباتهم 

 الكترونٌا   لإللتحاق بالجامعات  المصرٌة

  

 )معامل الكلٌة(

كلٌة الدراسات 

والبحوث 

 االحصائٌة
  

 وحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌات المركز وال

 والدورات التدرٌبٌة والبحثٌةاالستشارات 
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

6 15 /5 – 3 /6 9119 
البرنامج التدرٌبً للباحثٌن بمركز التطوٌر 

 المهنى 

 كلٌة الزراعة

7 19-99 /11/9119 

نظم مركز المعلومات و اإلستشارات  .1

الإلفرٌقٌة بالكلٌة دورة "أساسٌات الحاسب 

طالب  95اآللً"بالمجان  للطالب الصومالٌٌن )

 ( بمصر فى الفترة 

كلٌة الدراسات 

 العلٌااالفرٌقٌة 

1 19/ 9119 

كما نظم مركز البحوث اإلفرٌقٌة ورشة عمل 

بعنوان" السودان و األمن القومى المصرى" 

وكما ٌعد المركز العدد الثالث عشر من التقرٌر 

 9119اإلستراتٌجى السنوى للكلٌة لعام 

كلٌة الدراسات 

 االفرٌقٌة العلٌا

9 19/19/9119 

ٌوم البحث العلمى الخامس للطالب فى 

الرٌاضٌات الهندسٌة. شارك فً هذا الٌوم طلبة 

السنة الثانٌة قسم اإلتصاالت واإللكترونٌات و 

طلبة السنة الثانٌة قسم حاسبات وتم تكرٌم 

 الفرق الفائزة، 

نظم مركز تهٌئة 

 فرص العمل

 كلٌة الهندسة 

11 9/1/9191 

تم عقد إجتماع خاص بإنتهاء المرحلة األولى 

من مشروع تنفٌذ المنظومة الدائمة لحصر 

مصادر الملوثات فى أقلٌم القاهرة الكبرى  وذلك 

فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بٌن وزارة 

البٌئة متمثلة فى جهاز شئون البٌئة وكلٌة 

 الهندسة متمثلة فى فى العلوم الهندسٌة  

مركز تطوٌر 

الدراسات العلٌا 

 والبحوث  

 كلٌة الهندسة 
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 كلٌة الزراعة دورات لتأهٌل الدبلومات.  5/9/9119 -  97/7 11

19  94-96 /9 /9119 

اقامة دورة تدرٌبٌة عن " زراعة أسطح 

 المنازل " تحت إشراف 

متدرب من  41أ.د. سعٌد شحاتة بحضور 

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  

 كلٌة الزراعة

 كلٌة الزراعة مجموعة دورات برنامج " مودة "  11-94/11/9119  13

14  17-91 -11- 9119 

اقامة دورة تحت عنوان " اكثار وتربٌة 

وتسمٌد نباتات الزٌنة " وذلك فى اطار 

الكلٌة والشركة المصرٌة التعاون بٌن 

  للمطارات

بمركز التطوٌر المهنً 

 بكلٌة الزراعة

15 11:16/4/9119 
رة لتأهٌل الباحثٌن لعدد اقامة دو

 متدرب95

بمركز التطوٌر المهنً 

 كلٌة الزراعة

16 
9-7 /11/ 9119، 

 15- 19 /19/ 9119 

( دورة فً "إنتاج الدواجن" 9إقامة عدد )

متدرب لكل دورة  41فً الفترة لعدد 

وذلك بالتعاون مع االتحاد العام لمنتجً 

 الدواجن 

بمركز التطوٌر المهنى 

 بكلٌة الزراعة

17  1-5 /19/ 9119 

اقامة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان " مقاومة 

األفات الزراعٌة ومكافحة أفات النباتات 

" وذلك فى اطار التعاون بٌن  والمخازن

 الكلٌة والشركة الشرقٌة للدخان

بمركز التطوٌر المهنى 

 كلٌة الزراعة

 9119 /19/ 9-1من  11

اقامة دورة تدرٌبٌة تحت  

 عنوان"تدوٌر المخلفات العضوٌة " 

وذلك فى اطار التعاون بٌن الكلٌة 9

 متدرب.  1والشركة الشرقٌة للدخان لعدد 

 كلٌة الزراعة



 

36 
 

 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

19 
 11/19: 

19/19/9119 

اقامة دورة تدرٌبٌة بعنوان "تطبٌق نظام 

البٌوفلوك تحت الظروف المصرٌة 

 ")االستزراع السمكً بدون تغٌٌر المٌاه(" 

 

 كلٌة الزراعة

91  99- 94 /19/ 9119 

اقامة دورة تدرٌبٌة فى مجال زراعة 

متدرب من  39األسطح فى الفترة لعدد 

 بالكلٌة.الموظفٌن والعاملٌن 

 كلٌة الزراعة

91 1/3/9191 
دورة إدارة الجودة الشاملة التدرٌبٌة 

TQM 
 كلٌة العلوم
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

1 
 على مستوى الكلٌة 

5 /5/ 9119 

بالمشاركة مع قطاع شئون الطالب تم 

 اقامة احتفالٌة لتكرٌم 

الفائزٌن فً مسابقة أفضل مقرر 

 والعرض الفعال والمتفوقٌن 

 كلٌة الزراعة

9 

 وإقامة احتفالٌة 14/5/9119

توزٌع الجوائز والهداٌا 

91/5/9119 

 كلٌة الزراعة تنظٌم مسابقة فً حفظ القرآن الكرٌم 

3 9/11/9119 

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم 

لدراسات   "لمسابقة "وقف الفنجري

وبحوث خدمة المجتمع، وطرح موضوع 

"الشائعات وتأثٌرها على التنمٌة فً 

ا لمسابقة   ٌ ا بحث مصر"؛ لٌكون موضوع 

، كما كرمت الجامعة 9119الوقف لعام 

الٌوم الفائزٌن بمسابقة "وقف الفنجري" 

 9111لعام 

 قطاع خدمة المجتمع

4 1/6/9191 

اإلعالن عن مسابقة االحتفال بالٌوم 

العالمً للرٌاضٌات )أفضل بوستر 

وأفضل فٌدٌو عن تطبٌقات الرٌاضٌات 

 فً شتى مجاالت الحٌاة (

 أون الٌن كلٌة العلوم

 

 

 

 المسابقات 
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

1 

94 /1/9119   

 99 /4/ 9119  

 97 /1/ 9119 

الكلٌة وجمٌع تم اقامة اللقاء الدورى بٌن إدارة 

 العاملٌن لمناقشة المشاكل والمقترحات
 زراعة

 زراعة تنظٌم واقامة إفطار السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  . 9119 /91/5 9

 زراعة ار السادة العاملٌن تنظٌم وإقامة إفط 9119 /5/ 97 3

 زراعة المشاركة فً تنظٌم وإقامة إفطار الطالب  9119 /5/ 31 4

 91/1/9119   

تم عمل لقاء مفتوح بٌن إدارة الكلٌة والسادة  -

العاملٌن بالكلٌة وذلك للوقوف على مستجدات العمل 

وتقدٌم أى مقترحات لتطوٌر وتحسٌن األداء بقاعة 

 اإلجتماعات بنادى الكلٌة.

 كلٌة الهندسة 

5 97- 91 /1/ 9119   
اقامة دورة تحت عنوان " العمل فى مجموعات 

 وإدارة الوقت " لموظفى الكلٌة 

بمركز التطوٌر 

 المهنى زراعة

7 99/11/9119 

تم تنفٌذ دورة فى اللغة االنجلٌزٌة للهٌئة المعاونة 

 وأٌضا  لموظفى الكلٌة

 وجارى اإلعداد لدورة أخرى 

 زراعة

1 19/11/9119 

مجلس قسم قام د/ محمد فؤاد على رئٌس 

الجٌولوجٌا بتكرٌم عد من مهندسى اإلدارة الهندسٌة 

بالجامعة تنفٌذ كافة المعاٌٌر المرجعٌة لصٌانة 

 المعامل

 كلٌة العلوم

 كلٌة العلوم حفل تكرٌم العاملٌن البالغٌن سن المعاش 97/11/9191 9

 رٌةـــــاءات اســــلق



 

39 
 

 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

11 4/19/9119 

تم  إقامة حفل تكرٌم طالب قسم الهندسة الكٌمٌائٌة 

الحاصلٌن على منحة التفوق المقدمة من شركة 

Honeywell UOP   وذلك ٌوم 

مركز تهٌئة فرص 

 العمل كلٌة. الهندسة 

11 5/19/9119 

تم إقامة كرنفال هندسة القاهرة ومسابقة المواهب 

بالكلٌة الفنٌة وذلك          بصالة األلعاب الرٌاضٌة 

وذلك ضمن فعالٌات مكافحة الفكر المتطرف فى 

ضوء توجٌهات السٌد أ.د. محمد عثمان الُخشت 

 رئٌس الجامعة وخطة الجامعة.

والذى نظمه رعاٌة 

الشباب بكلٌة 

 الهندسة 

19 94/19/9119 
قاعة االحتفاالت  عٌد العلم و تكرٌم عالم الجامعة االجالء

 الكبرى

 كلٌة العلوم لألستاذ شعبان لبلوغه سن المعاش حفل تكرٌم 99/9/9191 13
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 كما قام القطاع باالتى:

 ة.إجراءات التطهٌر بكلٌات جامعة القاهرمتابعة  -

 

 ارج. ـــــــــن من الخــــــــقٌــال العالــــــــــــاستقب -9

 ادي لفٌروس كورونا المستجد. ــالدلٌل االسترش - 3

  ةــــــترازٌــــراءات االحـــل االجـــــة تفعٌــمتابع – 4

 )لالمتحانات بالكلٌات والطالب(                 

 .وارثـــــــات والكـــــــة االستشاردٌة لألزمــــالالئح – 5

 على دفعتٌن. الٌب وشالتٌن ـاستقبال الوافدٌن من ح – 1

 ات. ــــــالمة بالكلٌـــــــة والســــــوذج الصحـــــــــنم – 6

 ة. ـــــاعٌـــة االجتمـــــــاعات الخدمـــــــة للســالالئح – 7
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