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 مقدمة 

يقوم قطاع الكلية لشئون خدمةة المتممةو وميميةة الةيئةة ةكليةة اجداع تامزةة ال قةا يي ةالزديةد مةن ا يشةطة 

ثقافةة الوةوار، كمةا يقةوم ةةدعم اتمصةاتا ةالتامزةاا الموعيةة وا، وخريتيها وهذا من أتل يشةر الخاصة ةطالةه

،  وذلك من خةالل ميميةة قةدراا  ، وا هلية  ، والمؤسساا القومية ، وقطاع ا عمال  وةأطراف المتممو المديي

ومهةارامهم الشخصةية   لمتممزيةة وأعضاء هيئة المدريس والهيئة المزاويةة والهيئةة ااداريةة وا طةراف االطالع 

 خطمها المسمقةلية لميمية الةيئة ةااضافة إلى ذلك مضو المؤسسة 

 

 الرسـالة 

مجتمعيةة التنميةة التفعيل دور الجامعة لتحقيق قطاع شئون خدمة المتممو وميمية الةيئة في  رسالةوممودد 

 مستدامةالشاملة والبيئية الو

 

 ثالثاً: األهداف 

 إلى : ن خدمة المتممو وميمية الةيئة قطاع شئو يهدف

إعداد الخطط والةرامج المي مزمل على مفزيل دور التامزة فى دراسة مشاكل المتممةو ومقةديم ولةول لهةا  -1

 الشاملة الميميةالةيئة ووااسهام فى قضايا 

هدف خدمة إعداد وميظيم المؤممراا واليدواا الزلمية والمواضراا الزلمية والدوراا المدريةية المي مسم -2

 المتممو وميمية الةيئة 

دعم الرواةط ةين الةوث الزلمي والمتممو المديي وقطاع ا عمال من خالل المشاركة في إتراء الةووث  -3

 المطةيقية لخدمة المتممو 

 مدعيم اليشاط المتممزي داخل التامزة ةموتيه اهممام خاص ةالطالع غير القادرين  -4

 

 بكلية اآلداب  برامج التوعية

  -تنقسم برامج التوعية بالكلية إلى اآلتي :

 برامج خاصة بالطالب  -1

 برامج خاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -2

 برامج خاصة باإلداريين  -3

 ج الكلية برامج خاصة باألطراف المجتمعية خار -4
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 رامج الخاصة بالطالب :بأوال : ال

تتمثل تلك البرامج في الندوات والمحـاضرات الثقافية واالستشارات المقدمة من الكلية اليهم والممثلة  

 -في :

نشر التوعية البيئية بين الطالب لإلهتمام بعملية النظافة وتجميل مداخل ومخارج الكلية , باإلضافة  -1

 لمباني واآلثاث .إلى المحافظة على ا

 ومنها  إقامة ندوات  ثقافية  -2

 اهمية المجتمع المحلي والخارجي - أ

 مواجهة البلطجة واالنفالت االمني كيفية  - ب

 ندوة تثقيفية عن أخطار المخدرات  - ت

 كيفية التواصل مع اآلخرين  - ث

 ندوات علمية تفيد في تنمية المجتمع  - ج

    

 ومنها:  تثقيفية اتمحاضر -3

 ثقافة االختيار  - أ

 رات توعية سياسية محاض  - ب

 محاضرات في التوعية األمنية  - ت

 محاضرات توعية قطاع خدمة البيئة و المجتمع  - ث

 محاضرات في القضية السكانية  - ج

 حقوق الطالب كفرد في المجتمع و كمستهلك وكمنتج وكيفية تصريف منتجاته - ح

 دورات وورش ومنها : -4

 س واالجتماع واإلعالم  دورات تدريبية لطالب الكلية في أقسام الجغرافيا وعلم النف - أ

 دورات عن األعمال اليدوية بمشاركة كلية الزراعة  - ب

 دورات لتطوير عملية التعليم للمكفوفين عن طريق استخدام برامج الحاسب اآللي  - ت

 مسابقات ثقافية حول قضايا البيئة  -5
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 ثانيا : برامج التوعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في دورات وورش وتهدف لتنمية  تمثلت البرامج الخاصة

 قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ومنها :

 ورش خاصة بالساعات المعتمدة  (1

 ورش خاصة بالحاسب اآللي  (2

 ورش خاصة باألمتحان االليكتروني  (3

 ورش خاصة بقاعدة البيانات  (4

 لطالب المبدعين والمتعثرين دورات خاصة بكيفية التعرف على ا (5

 

 ثالثا : برامج خاصة باإلداريين

 تمثلت برامج التوعية في عقد عدة ندوات وورش ومنها :

 عقد ورش عمل حول كيفية توثيق المستندات االدارية  -1

 عقد ورش عمل لتنمية قدراتهم في استخدام الحاسب اآللي  -2

 وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاينة  عقد ندوات لتنمية مهارات االتصال الفعال مع الطالب -3

 تدريب االداريين على كيفية رعاية زوي االحتياجات الخاصة  -4

 رابعا :برامج خاصة باألطراف المجتمعية خارج الكلية 

 االشتراك في تدريس بعض المقررات في الكلية في جميع األقسام  (1

 االشتراك في فاعلية مهرجان البيئة  (2

 ض القري للوقوف على احتياجاتها االجتماعية والثقافية والبيئية مسوح اجتماعية لبع (3

 اشتراك االطراف المجتمعية في عقد الندوات والمؤتمرات  (4

 االشتراك في ملتقي التوظيف  (5

 االستفادة من مراكز التنمية البشرية في تدريب بعض الطالب مجانا  (6

 االستفادة المتبادلة في يوم اليتيم وطبق الخير  (7

يد من االتفاقيات بين الكلية وبين بعض االطراف المجتمعية ) مدارس وكرسي اليونسكو عقد العد (8

 ومعهد االورام (
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 أمثلة

 المشاركة في مزرض الكماع  -1

 المشاركة في أسةوع الموظيف ةالتامزة  -2

 المشاركة في ا عمال الخيرية ةالكلية  -3

 المشاركة في فاعلية مهرتان الةيئة  -4

 اء الةيئة ويظافة الكلية تماعة أصدق -5

 وميها :ومواضراا عقد عدة يدواا  -6

 يدوة )يشر الوعي الةيئي (  - أ

 يدوة ) وول رؤية الشةاع التامزي للمشكلة السكايية (  - ع

 مواضرة مثقيفية عن الملوث الةيئي ) مصادر وأخطار ( - ا

 يدوة عن القضية السكايية  - ث

 يدوة المشاركة السياسية ةين الشةاع  - ج

 )وول دور قطاع خدمة الةيئة وميمية المتممو ( مواضرة مثقيفية - ح

 يدوة عن الةطالة  - خ

 أ مة الغذاء يدوة عن  - د

 يدوة المطوراا الةيئية والزالمية وعواقةها على مصر   - ذ

 يدوة المغيراا المياخية وأثرها على سواول الدلما   - ر

 يدوة مصادر الطاقة الواعدة   -  

 يدوة ال ت ل وآثارها الةيئية   - س

 مصري في قضية مياه الييل يدوة المأ ي ال  - ش

 يياير  25يدوة ما ا ةزد ثورة   - ص

 يدوة غضع الطةيزة   - ض

 يدوة المشاكل الةيئية في الزالم  - ط
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 مؤممراا وميها :  -7

 ) المؤممر الدولي لقسم اتتمماع ( - أ

) مؤممر ا دوار الميوطة ةالمتلس القومي المصري للمرأة لمواتهة ممطلةاا مرولة الةيةاء   - ع

 المتممزي التديد 
 

 وميها :  ومواضراا  يدواا -8

 مزامل اتعالم مو الفئاا ذاا اتومياتاا الخاصة يدوة  - أ

 مشاركة الطالع في قضايا خدمة المتممو )مقمرواا لميمية القرية (يدوة  - ع

 يياير  25يدوة المشاركة السياسية ةزد ثوة  - ا

 يدوة عن ثقافة اتخميار والميمية الةشرية  - ث

 للطالع وأعضاء هيئة المدريس مواضراا من ا طراف المتممزية  - ج

 يدوة سماا الياخع الياتح - ح

 يدوة المودداا التغرافية لميمية سيياء  - خ

 يدوة ادارة الوقا - د

 يدوة الموعية ا ميية ةين طالع الكلية  - ذ

 مواضرة عن اتمصال الفزال  - ر

 الميمتة مواضرة المرويج للسلو  -  

 مةادرة وظائف خالية ) مرك  سيما  - س

 مهرتان الةيئة  -9

 وورش وميها : دوراا  -11

 دوراا وورش في الواسع اجلي  - أ

 دوراا للموثيي ااداري  - ع

 دوراا في الساعاا المزممدة  - ا

 دوراا في المصويح اتليكمرويي  - ث

 دوراا في اكمشاف المةدعين  - ج
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 ةزض المسوح ودراساا لةزض القري ) ميها الغار وشيةة ( -11

 مو وميمية الةيئة قاعدة ةياياا ) الهيكل ااداري والميظيمي لقطاع خدمة المتم -12

 إدارة ا  ماا  -13

 دور ااعالم في مواتهة الةلطتة في المتممو -14

 ملمقي الموظيف الثايي والثالث  -15

  ملمقي الوافدين  -16

 -: وفقط تنحصر اسهامات كلية اآلداب في خدمة المجتمع في اآلتيلم 

تراء المسوح اتتمماعيةة وصر مشكالا واومياتاا المتممو ااقليمي ةموافظة الشرقية ،  وذلك من خالل إ -

و ا ةوةةاث والدراسةةاا الميداييةةة فةةي مخملةةف قةةري ومةةدن موافظةةة الشةةرقية ،  والمةةي وةةددا أهةةم مشةةكالا 

المتممةةو الشةةرقاوي فةةي الزديةةد مةةن المشةةكالا وميهةةا ) مشةةاكل المرافةةي الزامةةة واليظافةةة والةطالةةة والمزلةةيم 

 من واجمان  ومشاكل الشةاع والمرأة وأطفال الشوارع والةلطتة وا 

موديةةد أولويةةاا المشةةكالا الموليةةة ودور التامةةة فةةي مواتهامهةةا  ) ويممثةةل ذلةةك فةةي الةوةةوث الزلميةةة وميظةةيم  -

 مواضراا الموعية وإقامة الدوراا المدريةية ةالمزاون مو الو اراا المخملفة 

لةدوراا المدريةيةة فةي ميمية مهاراا اللغة سةواء الزرةيةة أو اتتيةيةة ةةين شةةاع الخةريتين وذلةك مةن خةالل ا -

 المراك  الماةو للووداا الخاصة 

 وضور المؤممراا والمزارض للمواصل مو اتطراف المتممزية داخل وخارج المتممو المديي المويط  -

اتةةراء امفةةاي مزةةاويي مةةو ةزةةض المؤسسةةاا ميهةةا الوكةةومي وميهةةا الخةةاص ) المةةدارس ومراكةة  المةةدريع أو  -

 مراك  الميمية الةشرية 

ممخذ الكلية عدة إتراءاا لميفيةذ ةةرامج الموعيةة ةخدمةة المتممةو وميميةة الةيئةة داخلهةا ومةن أهمهةا الملصةقاا  -

 الورقية واليشراا 

مشاركة أعضاء هيئة المدريس ةا قسةام الزلميةة فةي الكليةة فةي عمليةة الموعيةة الةيئيةة مةن خةالل المواضةراا  -

 ااعالم (  –علم اليفس  –ماع اتتم –الزامة مثل أقسام ) التغرافيا 

 مشاركة أعضاء هيئة المدريس ةا قسام الزلمية في الكلية في مياسةة اتومفال ةالزيد القومي لموافظة الشرقية  -

أكمةةوةر ) د   6مشةةاركة أعضةةاء هيئةةة المةةدريس ةا قسةةام الزلميةةة فةةي الكليةةة فةةي مياسةةةة اتومفةةال ةايمصةةاراا  -

 يياير  25مد ةثورة د  يوال وا –يووي عةد السمار 

 -مشاركة أعضاء هيئة المدريس ةا قسام الزلمية في الكليةة ةةالرأي والوةوار فةي القيةواا القوميةة والفضةائية ) -

د  أسامة  –د  ومدي طلةة  –د  يوال وامد  –-أ د   عماد مخيمر  -أ د   عةد هللا عسكر  -أ د  إةراهيم عودة 

 (إسماعيل عةد الةاري 
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والهيئةةة ااداريةةة  دواا ومواضةةراا لموعيةةة الطةةالع وأعضةةاء هيئةةة المةةدريس مةةم ميظةةيم عةةدة يةة -

 -ةأهمية المشاركة المتممزية في خدمة المتممو والةيئة المويطة وممثلا في :

د  يائةع رئةيس 1د  رئةيس التامزةة وا1ةالكليةة موةا إشةراف ورعايةة ا معةرض للكتةابإقامة  (1

الفصةل  يهايةةعلةى للثقافةة ةالقةاهرة ، وذلةك فةي التامزة لشئون الةيئة ةالمزاون مو المتلةس ا 

 م 2117 اتولالدراسي 

 

وا سةوع الثقةافي لفزاليةاا المهرتةان ةالتامزةة موةا إشةراف  أسبوع التوظيفالمشاركة في  (2

 1د يائع رئيس التامزة لشئون خدمة المتممو وميمية الةيئة 1ا

 

 المشاركة في المؤممر السيوي للموظيف ةالكلية  (3

 

وموتيه الزائةد للمسةموقين مةن المرضةي أو ذوي اتومياتةاا  طبق الخيركة في اعمال المشار (4

 الخاصة أو دور اتيمام 

 المفاعل مو الطالع لمزرفة اومياتامهم المدريةية لإللمواي ةسوي الزمل  (5

 دراسة ةزض المياطي المويطة لمزرفة اومياتامها اتتمماعية والثقافية الضرورية  (6

 1م ةالتامزة 2117عشر  ساةوالسيوي ال فعاليات مهرجان البيئةختام المشاركة في  (7

 
 
 

 
 

 

 


