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  ) العقد البكتريا 

  قسم النبات الزراعي وأمراض النبات  –كلية الزراعة  –جامعة األزهر 

  ١٩٨٥بكالوريوس العلوم يونيو 

  قسم اإلنتاج النباتي  - كلية الزراعة –جامعة المنصورة 

 position Held                                   الوظائف التي شغلها          -٤ 

  . ٢٠٠٧: أستاذ من  -

  .  ٢٠٠٦حتى  ٢٠٠١مساعد من  أستاذ -

  . ٢٠٠١حتى  ١٩٩٤مدرس من  -

  ١٩٩٤حتى  ١٩٩٠: مدرس مساعد من  -

  ١٩٩٠حتى ١٩٨٦: معيد من  -

  :الخبرات التدريسية: أوال

فصل دراسي فى المقررات الدراسية النظرية والعملية فى المجاالت  ٤٦قمت حتى اآلن بتدريس 

  : اآلتية 

  ) تصنيف نبات  –تشريح نبات  –مورفولوجي ( النبات العام  - ١

  الميكروبيولوجيا العام  - ٣النبات االقتصادي                                          - ٢

  فيسولوجيا النبات  - ٥                                        صحة البيئة        - ٤

  البيئة واإلنسان  - ٧   تكنولوجيا الحاصالت الزراعية                            - ٦

جغرافيا النبات والمجتمعات  - ٩  العلوم العامة                                              - ٨

  النباتية 

وثانية  أولىالحلقات الدراسية لطلبة  - ١١أساسيات العلوم البيولوجية                    -١٠

  ماجستير 

  علوم البيئة  - ١٣ماجستير   أولىمقدمة فى التكنولوجيا الحيوية  -١٢

  تدريس المجال الزراعي لتأهيل معلمي المرحلة االبتدائية للمستويات األربعة   -١٤

  نباتات الزينة المنزلية  -١٦النباتات الطبية ماجستير                                    -١٥

  تنوع وتطور النبات  -١٧

   

  جميع هذه المقررات يتم تدريسها بكليات التربية والعلوم واالقتصاد المنزلي بجامعة حلوان 
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  :الكتب العلمية: ثانيا

  مقدمة فى علم النبات العام 

  الميكروبيولوجيا االقتصادية 

  الصحة البيئية 

  مقدمة فى العلوم العامة 

  النبات  االقتصادي 

  جغرافيا النباتات والمجتمعات النباتية 

  ) اإلنسان والبيئة ( مقدمة فى العلوم المتكاملة 

  دراسات فى العلوم البيئية 

  

  : األنشطة والوظائف في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ثالثا

  .١/٨/١٩٩٥عام على عمليات التشجير بتاريخ  وٕاشرافاستشاري الحدائق والتشجير . ١

  .١٩/٩/١٩٩٥بتاريخ  ٢١٥٦عضو اللجنة الدائمة للتشجير بقطاع شئون البيئة قرار رقم . ٢

بتاريخ ) ١٧٦( بقطاع شئون البيئة بقرار رقم إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للتشجير .٣

-٧/٧/١٩٩٩بتاريخ  ١٢٥٧مدير الوحدة الزراعية ذات الطابع الخاصة قرار رقم ٢/٢/١٩٩٩

٣٠/٦/٢٠٠٨.                                    

   ٢٥/٣/١٩٩٧عضو لجنة استالم أعمال الزراعة بقطاع البيئة بجامعة حلوان بتاريخ . ٤

  .  ١٩٩٧رئيس اللجنة الفنية باللجنة الزراعية بجمعية تنمية البيئة وتطورها بحلوان سنة . ٥

حتى (  ٢٠٠٦المشـــــاركة في مشــروعات الجودة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي بالجامعات . ٦

  ) . وقتنا هذا 

  )حتى وقتنا هذا( ٢٠٠٢لك من عام محاضر معتمدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة وذ. ٧

  . مرفق طيه  ١٩٩٩أمين عام جمعية جنوب القاهرة بخدمة المجتمع واالرتقاء بالبيئة بتاريخ . ٨
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وخطة ١٩٩٩مقرر عام لجنة الزراعة بجمعية جنوب القاهرة لخدمة المجتمع واالرتقاء بالبيئة سنة . ٩

  . العمل والتشكيل مرفق طيه 

حتى وقتنا (١٩٩٤بيئة بكليات االقتصاد المنزلي والخدمة االجتماعية من عضو دائم للجنة ال -١٠

  ).هذا

  . مرفق طيه  ١٩٩٧اسستشارى شئون البيئة بالمجلس المحلى لحى مايو والتبيين سنة . ١١

مايو بهيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ  ١٥بجهاز  –عضو لجنة البيئة بمجلس أمناء المدينة . ١٢

  . همرفق طي ٨/٣/٢٠٠٠

حتى وقتنا هذا فى  ١٩٩٥منسق وحلقة وصل بين كليات الجامعة وحى حلوان وحى التبين من . ١٣

  .مرفق طيه ٢٠٠٠جميع أعمال خدمة البيئة 

والتي قامت بها جامعة حلوان ) التشجير ( اإلشراف على جميع معسكرات العمل البيئي . ١٤

  ) . مايو ١٥حلوان و( مع اإلحياء االشتراك 

فى منطقة  – ١٩٩٤اإلشراف على العديد فى الدورات التدريبية فى مجال العمل البيئي من . ١٥

  .جنوب القاهرة حتى وقتنا هذا 

والبرامج اإلذاعية والتليفزيونية فى مجال حماية البيئة وتطويرها ٢٠٠تقديم العديد من األحاديث. ١٦

  . حتى وقتنا هذا  - ١٩٩٤ من

  . فى مجال البيئة فى الجرائد المستقلة والحكومية  كتابة العديد من المقاالت. ١٧

وتم التطبيق فى بعض  ١٩٩٧إعداد برامج لتنمية المهارات لكيفية مواجهة مشاكل البيئة عام . ١٨

  . جمعيات البيئة وجمعيات الرعاية المتكاملة بجنوب القاهرة مرفق طيه 

ون البيئة متضمنا المنشات إعداد برامج متخصصة لتحديد معايير الجودة فى قطاع شئ. ١٩

ات متخصصة فى تقييم األثر البيئي للمناطق ـدراس( وف تقام ــالموجودة بالفعل والتي س الصناعية  

  ) .بجنوب القاهرة (  الصناعية

   ٢٠٠١هيئة المجمعات العمرانية من  –مايو  ١٥عضو مجلس أمناء مدينة.  ٢٠

  . خبير ومستشار بيئي للعديد من الهيئات والمنظمات الغير الحكومية . ٢١
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   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ العاليلوزارة التعليم  الطالبية لألنشطةمسئول الجودة . ٢٢

  القيام بعمليات تقييم األداء وابتكار طرق جديدة لتفعيل األداء الشبابي سواء على مستوى الجامعة . ٢٣

  )  ٢٠٠٩ -١٩٩٥( مايو ١٥أو معسكرات تشغيل الشباب بمدينة ) معسكرات الجامعة (     

  رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم لحى المستقبل . ٢٤

  م وحتى وقتنا هذا  ٢٠٠٨رئيس مجلس أدارة جمعية فرسان المستقبل للتنمية البشرية والبيئة من . ٢٥

  ) منتخب( و ٤/٢٠٠٨اهرة ابريل عضوا لمجلس الشعبي المحلى لمحافظة الق. ٢٦

  ) منتخب (  ٦/٢٠٠٨عضو المجلس الشعبي المحلى لمحافظة حلوان . ٢٧

  رئيس لجنة شئون البيئة وحماية نهر النيل بمحافظة حلوان دورة االنعقاد األولى والثانية . ٢٨

  ) منتخب(  ٢٠٠٩/٢٠١٠ – ٢٠٠٨/٢٠٠٩       

حتى ٢٠٠٦لتعليم العالي من وزارة ا –ة والجيوفيزيقية عضو لجنة البيئة بمعهد البحوث الفلكي. ٢٩

٢٠١٢   

  .  ٢٤/١٢/٢٠٠٩االستشارية للزراعة والمنسق العام بالجامعة بتاريخ  لجنةال عضو. ٣٠

 ٢٨/٣/٢٠١٢بتاريخ  ٧٥٧،٧٥٦قرار رقم ( مستشار الجامعة للتواصل المجتمعي ومنسق عام . ٣١

  . حتى وقتنا هذا  –

  حتى وقتنا هذا  ٢٠١٠عضو لجنة شبكات المياه بالجامعة ومقرر اللجنة من . ٣٢

حتى وقتنا  ٣٠/٨/٢٠١٢وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى . ٣٣

   .هذا

  : األنشطة الطالبية 

  ) ٢٠٠٧-٩٤( القيام برئاسة اللجان االنتخابية التحاد الطالب طوال الفترة من . ١

  ) ٢٠٠٥-٩٥(ريادة احد األسر الطالبية من . ٢
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حتى  ١٩٩٤وان ابتداء من اإلشراف على الرحالت التي نظمتها الجامعة لمدينة األقصر وأس. ٣

  م  ٢٠٠٥

باب ــجمعية الش(  المدنيخالل جمعيات المجتمع  نالشبابية البيئية م األنشطةالمشاركة فى . ٤

  مرفق طيه ) للتنمية والبيئة  الوطني

  م ٢٠٠٧-٩٤تمثيل الكلية فى األنشطة الندوات والمؤتمرات الخاصة باالتحادات الطالبي من . ٥

  م  ٢٠٠٧- ٩٤االشتراك فى تحكيم مهرجان األسر الطالبية على مستوى الجامعة من . ٦

عة بالتعاون مع األحياء المشرف العام على معسكرات لتشغيل الطالب فى خدمة البيئة خارج الجام. ٧

  م ٢٠٠٧-٩٤وأجهزة المدن الجديدة ابتداء من 

مسئول الجودة لألنشطة الطالبية فى اللجنة العليا بالجامعة ووزارة التعليم العالي ابتداء من . ٨

١/١٠/٢٠٠٦   

ن المشاركة فى المعرض السنوي للفنون التشكيلية واألسرية الذي تقيمه رعاية الشباب فى الفترة م. ٩

   ٢٠٠٦حتى ٢٠٠٢

مهرجان سباق الطريق المركزي دعما للملف المصري لتنظيم كاس العالم  أعدادالمشاركة فى . ١٠

   ١٨/٢/٢٠٠٤وذلك فى 

فى  )أدارة الجامعة(فى اعداد مهرجان الخير للمالبس للطالب الغير قادرين  اركة ــالمش. ١١

٢٠٠٧، ٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦ .  

  ٢٠٠٧-٨/٢٠٠٢الفني الشامل لطالبات المدن الجامعية  المشاركة فى اعداد المعرض. ١٢

   ٢١/٢/٢٠٠٥تكرين الطالب الفائزين فى أسبوع شباب الجامعات فى . ١٣

المشاركة فى تنظيم جميع اللقاءات من شباب الجامعة والقيادات العلمية والسياسية والدينية فى . ١٤

  ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة من 

االيزو لألنشطة ومتابعة وجودة النشاط واقتراح الدعم والتحسن المستمر  أعدادالمشــاركة  فى . . ١٥

الدورة التدريبية لمشروع األنشطة الطالبية فى الفترة من خالل موقعي مسئول الجودة وذلك من خالل 

   ١٠/١٢/٢٠٠٦-٨من 
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عية المشــاركة  فى إقامة معارض فنية ويوم عمل لنظافة وتجميل المباني بالمدينة الجام -١٦

١٨/٣/٢٠٠٧   

خالل ( المشــاركة  فى فعاليات برنامج تبادل تدريب الطالب من الجامعة العربية وجامعة حلوان . ١٧

  ) فترة اإلجازة الصيفية 

حتى ٢٧/١/٢٠٠٧المشاركة فى مشروع أسبوع شباب المدن الجامعية األول فى الفترة من . ١٨

  . ابعة والمشاركة فى األعداد والتنفيذ والمت ٣١/١/٢٠٠٧

نائب رئيس /د.المشاركة فى اللقاءات الدورية لطالب المدن الجامعية لعين حلوان بحضور السيد أ. ١٩

  الجامعة لشئون الطالب والتعليم 

المشاركة فى أنشاء مركز لألنشطة الطالبية بالمدن الجامعية الستيعاب الطالب فى األنشطة . . ٢٠

  ) آخر العام –نصف العام ( ازات الرسمية االيجابية وإلقامة المعسكرات خالل اإلج

 ٣/٣/٢٠٠٧المشاركة فى االعداد لمهرجان عشيرة جواالت المدن الجامعية من . ٢١

   ٣٠/٣/٢٠٠٧جتى

حتى  ١٢/٣/٢٠٠٧المشاركة فى إقامة المهرجان الكشفي التاسع والعشر من خالل الفترة من . ٢٢

  م ٢٠/٣/٢٠٠٧

  .، كلية االقتصاد المنزلي٢٠١١وعد الحق ، أسرة ال ١٩٩٤ة الزهور رائد أسر . ٢٣

تم أعداد وتنفيذ  فعاليات أسبوع البيئة والذي تضمن العديد من األنشطة مثل المعارض والندوات  -٢٤

 .  ٢٠١٣ابريل١٨حتى  ٢٠١٣ابريل١٤وعمليات النظافة والتشجير والتجميل وذلك ابتداء من 

تم األعداد واإلشراف على تنفيذ فعاليات يوم اليتيم بالتنسيق مع العديد من جمعيات المجتمع  -٢٥

  .  ٢٠١٣المدني وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب بالكلية وذلك فى ابريل

مشاركة الطالب فى تشجير الكلية ضمن فاعلية أسبوع البيئة وذلك يوم االثنين الموافق  -٢٦

  م١٥/٤/٢٠١٣
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والتي " التدخين والمخدرات وأثرها على صحة الشباب "أعداد وتنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان  -٢٧

إبراهيم عسكر مدير مركز مكافحة اإلدمان والمخدرات المنعقدة بمقر كلية االقتصاد المنزلي . د.ألقاها ا

  م ١٤/٤/٢٠١٣، وذلك يوم األحد الموافق 

ريجين مع األقسام العلمية وذلك من خالل الترم الثاني للعام المشاركة الفعالة لوحدة متابعة الخ -٢٨

في لقاءات التواصل بين إدارة الكلية والخريجين وأصحاب األعمال بغرض  ٢٠١٢/٢٠١٣الجامعي 

 . تسويق خريجي القسم ورفع تنافسيه مع سوق العمل

وعية األسرية مجال التغذية والصحة والت( وضع آليات موثقة لتفعيل مكتب االستشارات   -٢٩

  .واإلعالن االلكتروني عنها على موقع الكلية 

 ٢٠١٢تمت المشاركة الفعالة فى لقاء التعارف بين الطالب القدامى والجدد وذلك يوم سبتمبر -٣٠

  وعرض أهم األنشطة والخدمات التي تقدمها وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  . ٢٠١٢للجان النوعية التابعة لها وذلك فى اكتوبرتشكيل أسرة أصدقاء البيئة وتفعيل ا -٣١

والتي قام بها قسم ) يوم الغذاء العالمي ( تم المشاركة الفعلية فى اإلعداد  واإلشراف على ندوة  -٣٢

  .  ٢٠١٢التغذية وعلوم األطعمة وذلك بتاريخ اكتوبر

ريهام شوقى . د.م.والتي القتها اعقد ندوة بعنوان التغذية السليمة وعالقتها باألمراض المختلفة  -٣٣

  م ١٧/٤/٢٠١٣رمضان المنعقدة بجمعية الخدمات االجتماعية بحي بوالق وذلك يوم األربعاء الموافق 

  : الدورات التدريبية : خامسا 

  ٢٥/٧/٢٠٠١ – ١٨/٧/٢٠٠١الدورة التثقيفية البيئية تحت رعاية جهاز شئون البيئة فى . ١

     )متدرب(       

تحت رعاية جمعية  )لتنمية الوعي البيئي ومواجهة المشكالت البيئية( التدريبية األولى  الدورة. ٢
  /٢٠/١٢ – ١٨/١٢/٢٠٠١جنوب القاهرة لخدمة المجتمع وارتقاء بالبيئة فى الفترة من 

  ) مقرر عام الدورة ومشرف عام على التنفيذ( 

  ٢٨/٨/٢٠٠٢- ٢٦/٨المشكالت البيئية من الدورة التدريبية الثانية لتنمية الوعي البيئي ومواجهة . ٣

  ) مقرر عام الدورة ومشرف عام على التنفيذ(    
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فى مجال  العاملينتنمية المهارات فى مجال الزراعة العضوية لدى ( الدورة التدريبية الثالثة . ٤

تحت رعاية جمعية الرعاية المتكاملة  )جنوب القاهرة  وأحياءالزراعة فى جامعة حلوان 

  ) مقرر عام الدورة ومشرف على التنفيذ) (  ٢٠/٣/٢٠٠٣ -١٧/٣/٢٠٠٣(

نحو وضع إستراتيجية إعالمية لوزارة الدولة ( المشاركة فى ورشة العمل األولى تحت عنوان . ٥

  )حضور: نوع المشاركة (  ١٠/٤/٢٠٠٣فى )البيئة  لشئون 

ر نظام الجودة فى بعض الجامعات المصرية والممولة من االتحاد ورشة عمل مشروع تطوي. ٦

  ) الجامعة  أدارة(  ٥/١٢/٢٠٠٥ االوربى

)    BotANICAL GARRDEN(   إنشاء حديقة نباتية لطالب الجامعة ( ورشة عمل حول . ٧

  )والتنفيذحضور ومشاركة فى الفاعليات ( ١٣/٤/٢٠٠٣فى 

للمشروعات الصناعية  البيئي األثرخبراء فى مجال تقييم  ادألعدالدورة التدريبية المتخصصة  . ٨

  فى ) بجامعة عين شمس ( والتي نظمها االتحاد النوعي للجمعيات العاملة فى مجال حماية البيئة 

     ١٩/١٢/٢٠٠٦-١٧   

حتى  ١٩٩٤بمعهد أعداد القادة بحلوان فى الفترة من  السياسيينالقادة  ألعدادالدورة التدريبية . ٩

٢٠٠٧   

دورة الجامعات المصرية الرابعة والثالثون التي ينظمها االتحاد الرياضي المصري فى الفترة من . ١٠

١٦/٤/٢٠٠٧ – ١/٣/٢٠٠٧   

  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان البرنامج التدريبي. ١١

   ١٤/٦/٢٠٠٥ -١١/٦/٢٠٠٥فى الفترة من ) ضوعات متخصصة فى التدريس مو (  

  التدريبيهيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان البرنامج  أعضاءمشروع تنمية قدرات . ١٢

  م ١٤/٦/٢٠٠٥ – ١١/٦/٢٠٠٥فى الفترة من ) ضوعات متخصصة فى التدريس مو (       

  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان البرنامج التدريبي . ١٣

   ١٦/٢/٢٠٠٦-١٤فى الفترة ) آداب واختالفات المهنة (      
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  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان البرنامج التدريبي . ١٤

   ٢٦/٧/٢٠٠٦فى الفترة ) ي مفاهيم التقويم لألداء الجامع(      

  - :اإلشراف على عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في المجاالت التالية  -١٥

  كيفية أعداد الدليل التربوي - ١

  فنيات صياغة نواتج التعليم المستهدفة ووضع خرائط المنهج - ٢

  التعليم اإللكتروني - ٣

  جودة مهارات البحث التربوي - ٤

  التدريبتخطيط استراتيجي لوحدة  - ٥

  دور التدريب فى ربط المؤسسة التعليمة بسوق العمل - ٦

  المسار المتخصص فى الجرافيك - ٧

  تحليل االحتياجات التدريبية - ٨

  :في المجاالت  ريينالالداإلشراف على عقد دورات تدريبية  -١٦

  مفهوم الجودة واالعتماد وأهميته لمؤسسات التعليم العالي - ١

  لجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العاليدور الجهاز اإلداري في إدارة ا - ٢

  إدارة الوقت وضغوط العمل - ٣

  السيرة الذاتية ألعضاء الجهاز اإلدارة - ٤

٥ - ICTP  

  :بالنسبة للطالب والخريجين تم عقد دورات تدريبه وورش عمل وندوات وهى كالتالي  -١٧

  تصميم أزياء بالكمبيوتر - ١

  دول التنمية المهنية لخدمة الفرد والمجتمع - ٢

  تدريب ميداني لطالبة فى مادة تصميم األزياء التعبيرية بتعاون مع الجامعة األلمانية بالقاهرة - ٣
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شركات ورجال اعمال وعاملين في ( اإلشراف على عقد العديد من الدورات لألطراف المجتمعية -١٨

رة إدارة مؤسسات األس -صناعة الجلود -المالبس والنسيج - مجاالت الغذاء والتغذية العالجية

  . والطفولة

   -:المؤتمرات والندوات والمعارض والمعسكرات : سادسا 

من )دور االقتصاد المنزلي فى تنمية األسرة والمجتمع (االشتراك باإلعداد للندوة العلمية عن  - ١

ابريل ١٥المؤتمر الدولي العشرون لإلحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته العلمية  واالجتماعية يوم 

  . جامعة حلوان  –ت بإعداده وتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي والتي قام ١٩٩٦

دور االقتصاد ( المنزلي تحت عنوان الرابع لالقتصاد  العلميللمؤتمر  األعداداالشتراك فى لجنة . ٢

 ١٩٧٧فبراير ) ٢٦-٢٥(والذي نظمته كلية االقتصاد المنزلي فى الفترة من ) المنزلي والتنمية البشرية 

  . بالقاهرة 

دور االقتصاد المنزلي فى   ( المنزلي تحت عنوان الخامس لالقتصاد  العلمياالشتراك فى المؤتمر . ٣

  جامعة حلوان  –التي قامت بإعداده وتنظيمه كلية االقتصاد المنزلي ) تنمية المجتمعات العمرانية 

  ) وتم االشتراك ببحث مرفق مع األبحاث المقدمة) ١٩٩٩مايو ٦- ٥(

االقتصاد المنزلي (المؤتمر العلمي السادس  لالقتصاد المنزلي تحت عنوان  أعداد االشتراك فى. ٤

  ) ٢٠٠٠ابريل  ٢٤-٢٣( وذلك ) المستقبل  وآفاق

المشاركة فى اعداد مؤتمر الحفاظ على الممتلكات العامة وذلك بالمدن الجامعية تحت اشراف كلية . ٥

  . م ١٩٩٨جامعة حلوان  –الخدمة االجتماعية 

تحت اشراف ) اسهام الشباب فى تنمية المجتمع واالرتقاء بالبيئة ( شاركة فى اعداد المؤتمرالم. ٦

  . م١٩٩٩جامعة حلوان  –كلية الخدمة االجتماعية 

) ال للتلوث البيئي (بمنطقة جنوب القاهرة تحت عنوان األولاالعداد واالشراف على مؤتمر البيئة . ٧

مرفق  ٢١/١١/١٩٩٨مايو بتاريخ ١٥قة الجنوبية بمدينة رعاية نائب محافظة القاهرة للمنطتحت 

  . طيه
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والذى ) دور المواطنين فى الحفاظ على البيئة ( المشاركة بالحضور ةالقاء محاضرة فى مؤتمر . ٨

  . ١٩٩٧مايو فى فبراير  ١٥رعاية هيئة المجتمعات العمرانية جهاز اقيم تحت 

تحت رعاية قطاع شئون البيئة ) حلوان فى رحاب جامعة حلوان ( المشاركة فى اعداد مؤتمر . ٩

  . مرفق طيه ) تدوير المخلفات ( مقر جلسة  – ١/٤/٢٠٠٠بجامعة حلوان 

( المشاركة فى لجنة االعداد واالشراف على معسكر البيئة األول بجامعة حلوان تحت عنوان . ١٠

  . م مرفق طيه  ١٩٩٥لذي استمر على مدة ثالثة أشهر فى وا) نحو بيئة نفخر بها 

الخدمة االجتماعية فى الفترة قامت به كلية  والتيالقادة  ألعداد التدريبيالمشاركة فى المعسكر . ١١

   ٢٩/٧/١٩٩٧ - ١٢/٧/١٩٩٧من 

 ١٥اإلعداد واألشراف على معسكر التثقيف البيئي األول والذي أعدته ونظمته لجنة البيئة بحي . ١٢

  .  ١١/١١/١٩٩٨- ٧/١١/١٩٩٨مايو محافظة القاهرة بتاريخ 

على معسكرات العمل البيئي التي قامت به كلية الخدمة  واإلشراف اإلعدادالمشاركة فى لجنة .  ١٣

   ١٩٩٦، ١٩٩٥و وذلك عام ماي ١٥بمدينة االجتماعية  

الحضور والمشاركة فى جميع األنشطة الخاصة بالملتقى لشباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة . ١٤

  م مرفق طيه  ١٩٩٩-١٩٩٤ أعوامحلوان 

بكلية طب ) للوحدات ذات الطابع الخاص ( المشاركة بالحضور والنقاش فى المؤتمر األول . ١٥

  ) ٢/٣/٢٠٠٠-١( القصر العيني فى الفترة 

والتي إقامتها أدارة التنمية ) التلوث وحماية البيئة ( المشاركة بمحاضرة فى أعمال ندوة . . ١٦

  ) مرفق طيه ( م والبساتين الحضرية بهيئة األمم المتحدة لالطفا بحي دار السال

) الوطن العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين ( المشاركة بالحضور والمتابعة  فى مؤتمر . . ١٧

  ) . مركز الدراسات التكنولوجية والبحوث بالجامعة (  ٧/٥/٢٠٠٠بتاريخ 

قطاع شئون خدمة  نظمها) رؤية مستقبلية  –مصر العروبة ( المشاركة بالتنسيق واألعداد لندوة . ١٨

  .  ١٠/٥/٢٠٠٣المجتمع وتنمية البيئة 
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جامعة حلوان فى  –نظمه كلية الخدمة االجتماعية  والذي) يوم الوفاء ( المشاركة فى مؤتمر . ١٩

  . م٢٠٠٣ابريل  

األعداد والتحضير واالشتراك فى المعرض الذي أقامته كلية االقتصاد المنزلي فى االحتفال . ٢٠

  م١٩٩٤لالقتصاد المنزلي باليوم العالمي 

المشروع الوطني لتحديث الدولة المصرية فى إطار ( المؤتمر القومي الثالث تحت عنوان . ٢١

  ) أدرة الجامعة (  ٢٠٠١من مايو ٨- ٧خالل الفترة ) المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

  ) مشاركة فى األعداد والتنظيم : نوع المشاركة (

لوثات الناتجة عن النشاط النباتات والم( لكلية العلوم قسم النبات تحت عنوان  المؤتمر العلمي. ٢٢

مشاركة فى الحضور والمتابعة (  ٦/٣/٢٠٠٢بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية فى ) الصناعي

  ) وجلسات النقاش

كلية ( عشرين الحادي وال تداول النباتات الطبية فى القرن( المؤتمر القومي الرابع تحت عنوان . ٢٣

   ٢٠٠١مايو ١٧-١٦فى الفترة ) الصيدلة

  ) حضور وتنظيم متابع : نوع المشاركة (

اعداد واشراف ومتابعة التنفيذ فى جميع المراحل ( معارض نباتات الزينة والزهور بجامعة حلوان .٢٤

  )  ٢٠٠٧- ١٩٩٩بما فيها الندوات التي أقيمت على هامش المعرض فى الفترة من 

فى الفترة من ) الخدمة االجتماعية والسالم االجتماع ( المؤتمر العلمي لكلية الخدمة االجتماعية . ٢٥

  ) حضور ومشاركة فى التنظيم (  ٢٠٠٢/مارس  ٢١-٢٠

التربية وقضايا التحديث والتنمية فى الوطن ( المؤتمر العلمي العاشر كلية التربية تحت عنوان . ٢٦

  ) حضور ومشاركة فى التنظيم (  ٢٠٠٢مارس ١٣/١٤-٢٧العربي فى الفترة من 

فى ) المركز القومي للبحوث ) ( تحديات المستقبل ودر البحث العلمي ( ندوة تحت عنوان . ٢٧

  ) حضور ومتابعة (  ٣٠/٩/٢٠٠٢

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع شباب أعضاء هيئة / األعداد للقاء األستاذ الدكتور. ٢٨

  ) أعداد وتنظيم (  ٢٨/١٢/٢٠٠٢التدريس فى 
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المكتبات والمعلومات باالشتراك مع الجمعية المصرية ( المؤتمر القومي السابع  تحت عنوان . ٢٩

  ) حضور(  ٢٧/٣/٢٠٠٣-٢٥للمكتبات والمعلومات فى الفترة من 

  ١٣/٤/٢٠٠٣- ١٢) الجودة الشاملة فى أعداد المعلم بالوطن العربي لأللفية الجدية ( مؤتمر. ٣٠

  ) أعداد وتنظيم (  

حضور ( ١٥/٤/٢٠٠٣) العالقات المصرية الليبية وآفاق المستقبل ( ندوة علمية ثقافية بعنوان . . ٣١

  ) ومتابعة 

بالتعاون مع صندوق حماية  ٢م١٥٠٠٠إنشاء حديقة عامة بمنطقة عين حلوان عن مساحة . ٣٢

  ) فى جميع المراحل  أعداد وتنفيذ ومتابعة) ( مرفق طيه(  ٤/٢٠٠٣/*٣٠البيئة فى 

أعداد وتنفيذ ( ٢٠٠٣إنشاء صوب تجريبية للزراعات العضوية بأرض الجامعة بعين حلوان فى . ٣٣

  )ومتابعة فى جميع المراحل 

  ) حضور ومتابعة(  ٢٨/٥/٢٠٠٣-٢٧) ر المخلفات والطرق اآلمنة للتدوي( المؤتمر األول عن .  ٣٤

لكلية االقتصاد المنزلي فى ) معايير التميز فى البحث العلمي ( أعداد وتنظيم ندوة تحت عنوان . ٣٥

٢١/٤/٢٠٠٣   

جامعة حلوان والتنمية ( تحت عنوان  الحربي اإلنتاجالمؤتمر القومي األول بالتعاون مع وزارة . ٣٦

  ) حضور وأعداد المؤتمر(  ٢١/٥/٢٠٠٣) المستدامة بحلوان 

لتوفير فرص االستثمار فى مجال حماية البيئة بالتعاون بين وزارة  ٢٠٠٣مؤتمر ومعرض انفرو . ٣٧

  ) حضور ومتابعة الجلسات ( نوع المشاركة  ٣٠/٩/٢٠٠٣البيئة مع الفرقة التجارية األلمانية فى 

  ٢٠٠٣/ ١٥/١٠ندوة اليوم الواحد بكلية العلوم قسم النبات والجمعية المقياس المضمونة فى . ٣٨

  ) حضور ومتابعة ( 

) مركز البحوث التكنولوجيا (  BOTANICAL Gardenمشروع إنشاء حديقة نباتية علمية  . ٣٩

   ١٣/١١/٢٠٠٣) مشاركة فى النقاش واألعداد وخطوات التنفيذ(
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فى ) غذاء صحي وامن للجميع( المؤتمر العلمي الثاني للمعهد القومي للتغذية تحت عنوان . ٤٠

  ) حضور ومتابعة(  ٩/١١/٢٠٠٣

حول القدوة وترسيخ االنتماء لدى  المصريقضايا الطفل ( جلسات استطالع ومواجهة لمناقشة . ٤١

أعداد وأشراف بمجلس الشعب بالتنسيق مع وزارة األوقاف ولجنة الشئون ( بمجلس الشعب ) الطفل 

  ) مرفق طيه(  ٢٠٠٣الدينية واالجتماعية بمجلس الشعب عام 

والدروس المستفادة من ) المخلفات الصلبة  إلدارةالبرنامج االقليمى االهلى (  لختامياالمؤتمر . ٤٢

جامعة الدول العربية  –م الشبكة العربية للتنمية والبيئة  ٢٩/١٢/٢٠٠٣-٢٨تجارب الدول العربية فى 

  ) حضور وعرض نتائج تجربة جامعة حلوان ( 

أعداد وتنفيذ ( ١٧/٢/٢٠٠٤) ارض المعارض ( ملتقى الجامعة السادس لتشغيل الخريجين . ٤٣

  ) ومتابعة 

  ٢٠/٤/٢٠٠٤- ١٨ملتقى أوجه التعاون من جامعة حلوان وجامعة الصداقة الروسية بموسكو . ٤٤

  ) مشاركة فى األعداد والمتابعة (  

) أدارة الجامعة ( محافظات مصر  الملتقى األول للجامعات المصرية لمحو األمية فى. ٤٥

٩/٥/٢٠٠٤  

  ) أعداد ومتابعة (   

ألقاء بحث عن ( نوع المشاركة  ) الغذائي األمنفى خدمة  البيولوجيالتنوع ( ندوة تحت عنوان . ٤٦

كلية (  ١٠/٢٠٠٤فى ) استخدام المغذيات الحيوية والعضوية فى الحصول على نباتات آمنة غذائيا 

  االقتصاد المنزلي 

مركز األمم المتحدة لإلعالم بالقاهرة فى ( ملتقى شباب مصر والحق فى التفكير-٤٧

  ) حضور ومتابعة (  ٢٢/١٢١/٢٠٠٤

االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا ( المؤتمر القومي السابع للجمعية المصرية لعلوم االراضى . ٤٨

  ) مشاركة بإلغاء بحث (  ٢٨/١٢/٢٠٠٤- ٢٧االراضى المركز القومي للبحوث فى 
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مصنع الفحم والكحول ) ( دراسة تقيم األثر البيئي لمشروع شركة حلوان لألسمدة ( مؤتمر عن . ٤٩

  ) حضور ومشاركة فى النقاش (  ١٨/٦/٢٠٠٥) بحلوان 

نحو (  العربيلوطن او  وأفريقياصر وٕافريقيا مصر  فى اآلمنةللبيئة  الدوليحضور المؤتمر . ٥٠

   ٢٤/٦/٢٠٠٥-٢٣جامعة القاهرة فى ) أمن  جنوبيمحيط 

وزارة البيئة وكلية العلوم  البيولوجيالمحميات الطبيعية فى مصر والتنوع ( ندوة عن . ٥١

  ) للمحميات مع الطالب  وزيارةحضور ومتابعة (  ١٠/٧/٢٠٠٥

متابعةاألعداد (١٥/٧/٢٠٠٥مشروع تأهيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربي . ٥٢

  ) والتنفيذ 

المشروع القومي لضمان الجودة واالعتماد بالجامعة بكليات االقتصاد المنزلي وكلية التربية فى . ٥٣

  ) ة فى المشروع وتقديم الدراسات ومحتوى المقررات مشارك( م ٢٠٠٥

مشروع توظيف الطاقات التكنولوجية والمعرفية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة .٥٤

١٠/٢٠٠٥   

  مشروع ويشمل  ٦/١١/٢٠٠٥) أدارة الجامعة ( مشروع التطوير االدارى للعاملين بالجامعة . ٥٥

 –تنمية القدرات اإلنتاجية لطالب المدن الجامعية  –مشروع توظيف الطاقات التكنولوجية والمعرفية ( 

 –مشروع تطوير أداء الوحدات ذات الطابع الخاص  –االستخدام األمثل لألجهزة والورش والمعامل 

  ) مشاركة فى جميع المراحل ( شروع أعداد الجيل الثالث لشباب العاملين بالجامعة م

مايو والتبين فى  ١٥بالتنسيق مع حي حلوان و) معسكر خدمة عامة تحت شعار نحو بيئة نظيفة .٥٦

 –مسئول التنسيق والمتابعة واإلشراف على تنفيذ حديقة عامة بحي حلوان (  ١٧/١٢/٢٠٠٥-١٠

  ) مرفق طيه ( قافلة طبية بمستشفى الجامعة 

 –أعداد (  ٣٠/١/٢٠٠٥-٢٨/١لحرم الجامعي معسكر الخدمة العامة لألسر الطالبية بداخل ا. ٥٧

  ) متابعة تنفيذ –أشراف 

حقوق وأدارة الموارد (  مؤتمر الدولي األول للجمعية المصرية لعلوم البيئة تحت عنوانال. ٥٨

  ) مشاركة بالحضور ومتابعة الجلسات(  ١٩/٣/٢٠٠٦- ٨االسماعلية ) الطبيعية
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- ٢) االقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العصر( المنزلي المؤتمر العلمي التاسع لالقتصاد . ٥٩

  ) أعداد وٕاشراف ومتابعة الجلسات(  ٩/٤/٢٠٠٦

النوعي ودورة فى التنمية التعليم (المؤتمر العلمي األول لكلية التربية النوعية بالمنصورة . ٦٠

( المؤتمر األول لكلية التربية النوعية ببورسعيد تحت عنوان ) حضور( ١٣/٤/٢٠٠٦-١٢)البشرية

  ) حضور(٢٠/٤/٢٠٠٦-١٩) الرؤى المستقبلية –المعايير  - التحديات - منظومة البحث العلمي

مصطفى / د.ألقاها أ) المشهد العربي والموقف الراهن( ندوة ثقافية تحت عنوان . ٦١

  )  ة فى األعداد والمتابعةمشارك( ١٨/١٢/٢٠٠٦الفقى

هناء الحسيني عميدة كلية االقتصاد /د.المشاركة فى ملتقى شباب الخريجين تحت رعاية ا. ٦٢

   ٢٠١١المنزلي 

آفاق التعاون العربي فى ( المشاركة فى المؤتمر العلمي لكلية االقتصاد المنزلي تحت عنوان . ٦٣

  ) ٢٠١٢ماو٩،١٠تنمية المجتمع 

قضايا ( فية بالهيئة العامة بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية تدور حول محاضرات تثقي. ٦٤

  ٣/٢٠٠٧حتى ١٩٩٤فى الفترة من ) البيئة بين المشاكل والحلول

تقديم العديد من البرامج اإلذاعية والتليفزيونية حول قضايا ومشاكل البيئة على المستوى . ٦٥

  ٢٠١٢-١٩٩٤المحلى فى الفترة من 

التواصل مع األقسام المختلفة بالكلية وأعداد لقاءات وورش العمل التي تضم األطراف تم  .٦٦

المجتمعية واألخص أصحاب العمل والخريجين وجمعيات المجتمع المدني وذلك بمعدل ندوة لكل قسم 

  .   ٢٠١٣بالفصل الدراسي الثاني ابتداء من يناير

وزيارة معرض الزهور بحديقة  ٢٠١٣فبرايرتم عقد ندوة عن زراعة أسطح المنازل وذلك فى . ٦٧

  . ٢٠١٣األورمان مع طالب الكلية في مارس 

علوم اإلنسان ( تمت المشاركة الفعالة فى األعداد والتنسيق للمؤتمر الدولي األول تحت عنوان . ٦٨

  . ٢٠١٣وذلك في مايو ) التطبيقية في األلفية الثالثة 
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 ٢٠١٣مارس  ٢٩،٢٨ف الخريجين بالجامعة فى تمت المشاركة الفعالة فى ملتقى توظي .٦٩

/ د.من قبل ا٢٠١٣وباألخص فى إقامة المعرض الخاص بالكلية وٕادارة جلسات اليوم الثاني فى مارس

  . وكيل الكلية 

تم تقديم تصور حول دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع بما يدعم دورها ككيان  . ٧٠

  فى هذا المشروع الهام وتم رفعه للجامعة استشاري ودور الكلية بكافة أقسامها 

تم حصر جميع الموارد المادية للكلية من قاعات وورش ومدرجات وكافيتريات ووحدات ذات  . ٧١

الطابع الخاص وٕامكان المساهمة فى تسويق الخدمات الجامعية وتمت المشاركة من قبل الكلية بعدد 

الخدمات التسويقية وذلك بناء على ترشيح وكالة  اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى ادارة مركز) ٢(

  .  ٢٠١٣فى مارس ١٩٥البيئة وقرار قطاع شئون خدمة المجتمع بجلسته رقم 

تم المشاركة الفعالة بالحضور والمناقشة وتقديم ورقة العمل فى ملتقى تفعيل دور جمعيات  . ٧٢

  . ٢٠١٣كية فى ابريل المجتمع المدني في البحث العلمي والذي أقامته الجامعة األمري

اإلدارة المركزية لقطاع المشروعات الصغيرة ( تم المشاركة الفعالة فى لقاءات وزارة الصناعة  . ٧٣

الحاضنات التكنولوجية "تحت عنوان  ٢٠١٣وتقديم ورقة عمل وٕالقاء محاضرة فى ابريل) والمتوسطة 

  " .ودورها فى تفعيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وحدة حماية البيئة وبدأ نشاطها فى صورة ندوات ولقاءات ومعسكرات  اإلشراف على تفعيلتم . ٧٤

  . ٢٠١٣سواء على مستوى الكلية أو المجتمع المحيط في مارس 

قطاع خدمة المجتمع ( تمت المشاركة الفعالة فى المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سويف . ٧٥

  . ٢١/٥/٢٠١٣د الجامعات العربية فى باالشتراك مع اتحا) وتنمية البيئة 

اإلشراف علي عمل دورة محكمة للتخلص من نفايات الكلية وباألخص القمامة بالتعاون مع  . ٧٦

هيئة النظافة والتجميل وشركة أما العرب ونشر لوحات التوعية للطالب وكذلك الحفاظ على األشجار 

  .٢٠١٢اكتوبروالشجيرات والمسطحات الخضراء بالكلية فى 

تم التواصل المجتمعي مع الجمعيات األهلية وبدأ عمل برتوكوالت التعاون فى مجال خدمة . ٧٧

المجتمع وتنمية البيئة وبالفعل تم تنفيذ العديد من األنشطة الهامة مع هذه الجمعيات مثل  جمعية 

عية أبناء قنا للمساعدات رسالة وجمعية صناع الحياة والمركز الوطني للعدالة والسالم االجتماعي وجم
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االجتماعية وجمعية بوالق للخدمات االجتماعية وجمعية حلوان لرعاية األيتام واألرامل وذلك ابتداًء من 

  . حتى وقتنا هذا  ٢٠١٢اكتوبر
 

البحث العلمي فى مجال الزراعة "تم المشاركة بالحضور والمناقشة لفعاليات مؤتمر تحت عنوان  .٧٨

وتم  ٢٠١٢ألبيض المتوسط أ قامة المركز الثقافي الفرنسي وذلك فى سبتمبرفى دول حوض البحر ا

 . إعداد تقرير بأهم أوجه الشراكة بين مصر وفرنسا فى هذا المجال ورفعة  إلدارة الجامعة   

لقاءات تنظمها  الجامعة ألعداد ورشة عمل لتسويق الخدمات الجامعية )  ٣( تم حضور عدد. ٧٩

 .  ٢٠١٢وذلك فى ديسمبر

وحى  - ورض الفرج -حي الساحل  –حي بوالق ( تم التنسيق بين الكلية واإلحياء المحيطة  . ٨٠

فى  ١٩١للمشاركة فى حملة وطن نظيف بناء على تعليمات الجامعة فى الجلسة رقم ) شبرا

 .  ٢٠١٣وسوف يتم بدا الفعاليات فى صيف ٢٠١٢

تم المشاركة فى أعداد الخطة المتكاملة لنشر التوعية الصحية والطبية بالتعاون مع الجهات  . ٨١

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خالل اللجنة المشكلة من قبل قطاع شئون خدمة 

  ٢٠١٢فى اكتوبر١٩٠المجتمع وتنمية البيئة والجامعة بقرار رقم

شراف والمتابعة لجميع خطوات فعاليات لجنة التواصل المجتمعي تمت المشاركة فى األعداد واإل. ٨٢

خالد عبد الغفار القاضي مقررا / د.د وكيل الكلية ا.رئيس الجامعة ويمثل ا/ د.بالجامعة والتي يرأسها ا

للجنة ومنسق للتواصل المجتمعي بالجامعة وقد كان من ابرز الموضوعات التي تتناولها اللجنة خالل 

  –نشاء كلية الطب ومستشفى جامعي بحلوان إ: هذا العام 

التواصل بين أدارة الجامعة والعاملين والطالب وتذليل العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة  -

  .رئيس الجامعة / د.بالجامعة ووضع الحلول العاجلة وطويلة األجل تحت رعــــاية ا

وٕاعداد الجلسات والخروج بقرارات ) وشورى  شعب( التنسيق بين أدارة الجامعة والهيئة البرلمانية - 

قابلة للتطبيق على ارض الواقع بل تغيير فى سياسات تهم قطاع كبير من أبناء الوطن وغيرها من 

مايو من هيئة المجتمعات العمرانية  ١٥مهام لجنة التواصل المجتمعي مثل استرداد ارض مدينة 

 .وتقديم  التصور الفعال الستغاللها 

اركة الفعالة فى تفعيل مكتب العمل التطوعي بالكلية وتفعيل اللجان التابعة له واألنشطة المش . ٨٣

المتعلقة لبث روح التعاون وتنمية ملكة العمل التطوعي لدى العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطالب 
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)  لعيدلحمة ا(وتم  تنفيذ أكثر من عمل مثل  المعارض الخيرية للمالبس المستعملة كذلك  توزيع 

  .  ٢٠١٣حتى وقتنا هذا يونية ٢٠١٢وغيرها وذلك ابتدأ من اكتوبر

/ د.تم إعداد وتقديم برنامج التعليم المفتوح فى مجال أعداد معلم التعليم الزراعي والمقدم من ا. ٨٤

 .  ٢٠١٣حتى على لجنة القطاع يونيه  ٢٠١٢وكيل الكلية وتم اخذ الموافقة عليه ابتداًء من اكتوبر

مت المشاركة الفعالة فى افتتاح الموسم الثقافى لمركز البحوث والدراسات الصينية المصرية ت . ٨٥

بمقر الجامعة بعين حلوان  ٢٣/١٠/٢٠١٢وذلك يوم الثالثاء الموافق  ٢٠١٢/٢٠١٣بالجامعة للعام 

 .وتم توجيه خطاب شكر للكلية من قبل المركز 

وتم تفعيل   ٢٠١٣كة كنزو كاليزونى وذلك فى مارستم توقيع برتوكول التعاون بين الكلية وشر  . ٨٦

  .البرتوكول فى مجال التدريب والتشغيل 

تم أعداد برتوكول التعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة المخدرات واإلدمان وجارى إنهاء  . ٨٧

 . ٢٠١٣إجراءات توقيع البرتوكول فى يوليو

تم تسليم جميع  البيانات الخاصة بالدورات التدريبية وورش العمل لمنظمات المجتمع المدني  . ٨٨

  ٢٠١٢ابتداًء من نوفمبر

الحفاظ على البيئة فى مصر بين الواقع " تم اإلشراف على الملتقى البيئي األول تحت عنوان . ٨٩

   ٩/١٢/٢٠١٢فى " والمأمول 

  البرتوكوالت واالتفاقيات 
 ٢٠١٢على تنفيذ برتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار وذلك فى أكتوبر األشراف  - ١

وجارى  ٢٠١٣وتنفيذ البرنامج فى أدرة الجامعة وجميع الكليات وتم تخريج الدفعة األولى فى مارس 

   ٢٠١٣التدريس للدفعة الثانية ابتداء من يوليو 

جلود فى مجال أعداد الدورات التدريبية المتخصصة برتوكول التعاون بين الكلية وشراكة صناعة ال - ٢

   ٢٠١٢فى مجال صناعة الجلود وذلك فى سبتمبر 

اإلشراف على تفعيل برتوكول التعاون بين كلية االقتصاد المنزلي وكلية الزراعة جامعة القاهرة  - ٣

  .وباألخص فى مجال االستشارات والتبادل العلمي 

 ٢٠١٣ية وشركة كنزو كاليزونى للمالبس وذلك فى مارس توقيع برتوكول التعاون بين الكل- ٤

  وباألخص فى مجال التدريب والتشغيل 

إلقاء إجراءات وجارى  واإلدمانوصندوق مكافحة المخدرات الجامعة أعداد برتوكول التعاون بين  - ٥

   ٢٠١٣توقيع البرتوكول فى أكتوبر 
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 مثل جمعية المركز الوطني للعدالة والسالم مع جمعيات المجتمع المدني أعداد برتوكوالت التعاون - ٦

االجتماعى وجمعية صناع الحياة وجمعية الرسالة وجمعية أبناء قنا للمساعدات اإلنسانية واالجتماعية 

  . وجارى إنهاء اإلجراءات وباألخص فى مجال الخدمات االجتماعية والتدريب والتشغيل 

دسين وطرح أوجه التعاون بين المستهلك بالمهن المشاركة بالجلسة المنعقدة بمقر جهاز حماية - ٧

 .٢٠١٤وجهاز حماية المستهلك نوفمبر  الجامعة 

 . ٢٠١٤إنشاء قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني والقطاعات الصناعية نوفمبر  - ٨

غذية العالجية بتاريخ الت" دورات تدريبية بعنوان اإلشراف على  - ٩

١٨/١١/٢٠١٤، ١١/١١/٢٠١٤،١٦/١١/٢٠١٤.  

برتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار والقيام بالمشاركة واألعداد  اإلشراف على عقد -١٠

والمتابعة للحلقات الدراسية وأعمال االمتحان النهائية والتجهيز للدورة النهائية لكى تصبح الجامعة 

الثالثة والنهائية باالتفاقية وتم تكريم وقد تم االنتهاء من المرحلة ، ٢٠١٤خالية من األمية ديسمبر

  . ٢٠١٤\١٢\٣١جميع العاملين الحاصلين على شهادة محو األمية في 

الجامعة في جلسات الحوار المجتمعي مع اتحاد بنوك مصر واألطراف المجتمعية في  تمثيل -١١

تحاد بنوك بمقر ا ٢٠١٥\٥\١الى ٢٠١٤\٩\١مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة حلوان جلسة شهريا 

  .مصر

منطقة عشوائية  ١٥بدأ الخطوات التنفيذية  في المتابعة لمشروع تطوير العشوائيات في عدد  -١٢

  .٢٠١٥بحلوان فبراير 

  .٢٠١٥عقد ندوات ومؤتمرات ودعوة رجال الصناعة لملتقى التوظيف مارس  -١٣

بس الجاهزة وذلك من توقيع برتوكول التعاون بين الكلية وشباب الحرفيين في صناعة المال -١٤

  . ٢٠١٥خالل حاضنة تكنولوجية بمصنع مالبس الكلية ابريل 

وتم  ٢٠١٥ابريل" المشكلة السكانية ومعوقات التنمية المستدامة في مصر  " عقد مؤتمر  -١٥

  .عمل تقرير بتوصيات المؤتمر عن األبحاث المقدمة من أقسام الكلية المختلفة 

  
  خالد عبد الغفار القاضى / د.ا

                                                                


