
                                                                                                     
--============================================================================ 

===========================================- 1 --========================================= 

 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئةانشطة 



                                                                                                     
--============================================================================ 

===========================================- 2 --========================================= 

 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 

 البيئةانشطة 

 المشاركة في معرض الكتاب  -1

 المشاركة في أسبوع التوظيف بالجامعة  -2

 شاركة في األعمال الخيرية بالكلية الم -3

 المشاركة في فاعلية مهرجان البيئة  -4

 جماعة أصدقاء البيئة ونظافة الكلية  -5

 ومنها :ومحاضرات عقد عدة ندوات  -6

 ندوة )نشر الوعي البيئي (  - أ

 ندوة ) حول رؤية الشباب الجامعي للمشكلة السكانية (  - ب

 ر (محاضرة تثقيفية عن التلوث البيئي ) مصادر وأخطا - ت

 ندوة عن القضية السكانية  - ث

 ندوة المشاركة السياسية بين الشباب  - ج

 محاضرة تثقيفية )حول دور قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع ( - ح

 ندوة عن البطالة  - خ

 أزمة الغذاء ندوة عن  - د

 ندوة التطورات البيئية والعالمية وعواقبها على مصر   - ذ

 تا ندوة التغيرات المناخية وأثرها على سواحل الدل  - ر

 ندوة مصادر الطاقة الواعدة   - ز

 ندوة الزالزل وآثارها البيئية   - س

 ندوة المأزق المصري في قضية مياه النيل   - ش

 يناير  25ندوة مازا بعد ثورة   - ص

 ندوة غضب الطبيعة   - ض

 ندوة المشاكل البيئية في العالم  - ط
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 مؤتمرات ومنها :  -7

 ) المؤتمر الدولي لقسم االجتماع ( - أ

نوطة بالمجلس القومي المصري للمرأة لمواجهة متطلبات مرحلة البنااء ) مؤتمر األدوار الم  - ب

 المجتمعي الجديد 

 

 ومنها :  ومحاضرات  ندوات -8

 تعامل االعالم مع الفئات ذات االحتياجات الخاصة ندوة  - أ

 مشاركة الطالب في قضايا خدمة المجتمع )مقترحات لتنمية القرية (ندوة  - ب

 يناير  25ندوة المشاركة السياسية بعد ثوة  - ت

 ندوة عن ثقافة االختيار والتنمية البشرية  - ث

 محاضرات من األطراف المجتمعية للطالب وأعضاء هيئة التدريس  - ج

 ندوة سمات الناخب الناجح - ح

 ندوة المحددات الجغرافية لتنمية سيناء  - خ

 ندوة ادارة الوقت - د

 ندوة التوعية األمنية بين طالب الكلية  - ذ

 محاضرة عن االتصال الفعال  - ر

 المنتجة الترويج للسلع  محاضرة - ز

 مبادرة وظائف خالية ) مركز سيتا  - س

 مهرجان البيئة  -9

 دورات وورش ومنها :  -11

 دورات وورش في الحاسب اآللي  - أ

 دورات للتوثيق اإلداري  - ب

 دورات في الساعات المعتمدة  - ت

 دورات في التصحيح االليكتروني  - ث
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 دورات في اكتشاف المبدعين  - ج

 ) منها الغار وشيبة (بعض المسوح ودراسات لبعض القري  -11

 قاعدة بيانات ) الهيكل اإلداري والتنظيمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -12

 إدارة األزمات  -13

 دور اإلعالم في مواجهة البلطجة في المجتمع -14

 ملتقي التوظيف الثاني والثالث  -15

  ملتقي الوافدين  -16

 

 

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

ر مشكالت واحتياجات المجتمع اإلقليمي بمحافظة الشرقية ,  وذلك من خالل إجراء المسوح االجتماعياة حص -

و األبحاااث والدراسااات الميدانيااة فااي مختلااف قااري وماادن محافظااة الشاارقية ,  والتااي حااددت أهاام مشااكالت 

والبطالااة والتعلاايم  المجتمااع الشاارقاوي فااي العديااد ماان المشااكالت ومنهااا ) مشاااكل المرافااق العامااة والنظافااة

 ومشاكل الشباب والمرأة وأطفال الشوارع والبلطجة واألمن واآلمان .

تحديااد أولويااات المشااكالت المحليااة ودور الجامااة فااي مواجهاتهااا  ) ويتمثاال ذلااك فااي البحااوث العلميااة وتنظاايم  -

 محاضرات التوعية وإقامة الدورات التدريبية بالتعاون مع الوزارات المختلفة 

هارات اللغة ساواء العربياة أو االجنبياة باين شاباب الخاريجين وذلاك مان خاالل الادورات التدريبياة فاي تنمية م -

 المراكز التابع للوحدات الخاصة 

 حضور المؤتمرات والمعارض للتواصل مع االطراف المجتمعية داخل وخارج المجتمع المدني المحيط  -

منهااا الخاااص ) الماادارس ومراكااز التاادريب أو اجااراء اتفاااق تعاااوني مااع بعااض المؤسسااات منهااا الحكااومي و -

 مراكز التنمية البشرية 

تتخذ الكلية عدة إجراءات لتنفياذ بارامج التوعياة بخدماة المجتماع وتنمياة البيئاة داخلهاا ومان أهمهاا الملصاقات  -

 الورقية والنشرات 

لبيئياة مان خاالل المحاضارات مشاركة أعضاء هيئة التدريس باألقساام العلمياة فاي الكلياة فاي عملياة التوعياة ا -

 اإلعالم (  –علم النفس  –االجتماع  –العامة مثل أقسام ) الجغرافيا 

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية في الكلية في مناسبة االحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية  -
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أكتااوبر ) د   6االحتفااال بانتصااارات مشاااركة أعضاااء هيئااة التاادريس باألقسااام العلميااة فااي الكليااة فااي مناساابة  -

 يناير  25د  نوال حامد بثورة  –نحوي عبد الستار 

 -مشاركة أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية في الكلياة باالرأي والحاوار فاي القناوات القومياة والفضاائية ) -

د  أسامة  –د  حمدي طلبة  –د  نوال حامد  –-أ.د   عماد مخيمر  -أ.د   عبد هللا عسكر  -أ.د  إبراهيم عودة 

 (إسماعيل عبد الباري 

والهيئااة اإلداريااة  تاام تنظاايم عاادة ناادوات ومحاضاارات لتوعيااة الطااالب وأعضاااء هيئااة التاادريس  -

 -بأهمية المشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتمثلت في :

د  نائاب رئايس 1ة واد  رئايس الجامعا1بالكلياة تحات إشاراف ورعاياة ا معرض  للكارابإقامة  (1

الجامعة لشئون البيئة بالتعاون ماع المجلاس األعلاى للثقافاة بالقااهرة , وذلاك فاي بداياة الفصال 

 م 2111الدراسي الثاني 

 

واألسبوع الثقاافي لفعالياات المهرجاان بالجامعاة تحات إشاراف  أسبوع الاوظيفالمشاركة في  (2

 1لبيئة د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ا1ا

 

 المشاركة في المؤتمر السنوي للتوظيف بالكلية  (3

 

وتوجيه العائاد للمساتحقين مان المرضاي أو ذوي االحتياجاات  طبق الخيضالمشاركة في اعمال  (4

 الخاصة أو دور االيتام 

 التفاعل مع الطالب لمعرفة احتياجاتهم التدريبية لإللتحاق بسوق العمل  (5

 احتياجاتها االجتماعية والثقافية الضرورية  دراسة بعض المناطق المحيطة لمعرفة (6

 1بالجامعة  البيئة اتفعاليات مهضجان المشاركة في (7

 


