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تقديــــم
إلي كل محب لوطنو ،متفانياً في خدمتو  ،صاب اًر عمي كبوتو  ،راضياً
بثورتو  ،عامال عمي الحفاظ عمي مكتسباتيا  ،مؤمنا بما حققو شبابيا ومترحماً
عمي شيدائيا وداعياً لممصابين بالشفاء ،إلي كل ميتم بخدمو مجتمعو وتنمية
بيئتو تقدم كمية التربية – جامعة بنيا دليالً ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

والتي كانت في معظميا ندوات سياسيو واقتصادية تمشياً ًً مع األحداث التي
مرت بيا البالد بعد ثورة ( )52يناير المجيدة التي فتحت أفاقاً جديدة وآماالً
عريضة أمام شبابيا وجموع شعبيا  ،فسعت كمية التربية ممثمة في قطاع خدمة

المجتمع وتنمية البيئة لتنظيم العديد من الندوات لمعمل عمي تنمية الوعي
السياسي واالقتصادي لطالبيا وأعضاء ىيئة التدريس وموظفييا والحث عمي

المشاركة االيجابية في االستفتاء عمي الدستور والتفاعل بإيجابية من أجل

النيوض بيذه األمة  ،ولم تغفل الكمية في خضم ىذه األحداث عن تفعيل
برتوكول التعاون مع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار  ،وتنفيذ دورات

تدريبية لممعممين غير المؤىمين تربوياً  ،وكذا تحسين وتجميل الكمية من خالل

تطوير مشتل الكمية والمساحات الخضراء وتجميل المداخل الرئيسية والفرعية
بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة الذي دبر الموارد المالية لذلك،

وكذا تفعيل اتفاقية التعاون مع شركة إنتل  Intelلمكمبيوتر( قطاع التدريب)
حيث تستيدف تمك االتفاقية تدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية
عمي استخدام البرامج الجاىزة في مجال تدريس المقررات الدراسية المختمفة ،مع
تقديم مواد تعميمية تضمنت كتبا واسطوانات مدمجة مجانا لممتدربين ،والدليل

الحالي يمثل بيانا توثيقاً لما تم من انجازات في ىذا المجال ....ويمثل ىذا
جيدا مشكو ار لجميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يجب الثناء عميو وعمي

األخص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة السيد أ.د /محمد أحمد
--

مقدمــــــــــــــــة

إبراهيم غنيم وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ،ونأمل أن
يضيف ىذا الدليل إلي جيود جامعة بنيا جيدا إضافيا في مجال خدمة

المجتمع وتنمية البيئة .

وعلي هللا قصد السبيل
عميد الكلية
أ.د /أبو السعود
محمد أحمد

--
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"مقـدمـه " :
شههيدت مصههر خههالل العههام الجههامعي  5200/5202أعظههم حههدث فههي
تاريخيا المعاصر  ،ىي ثورة أشعميا الشباب وكانوا جذوتيا  ،ثورة أيدىا الشهعب
بكل طوائفو  ،ثورة أذىمت العمم بأثره ،ثورة غيهرت وجهو العهالم وأعهادت لمصهر و

شههعبيا هعزى هها وكرامتي هها ومكانتي هها ب ههين األمههم والش ههعوب  ،ث ههورة الحري ههة والك ارم ههة
والعدالة االجتماعية  ،ثورة التغييهر والتطييهر  ،ثهورة تحققهت بتوفيها مهن المهول

عز وجل وارادتو  ،وارادة واصرار شبابيا وشعبيا وحماية قواتنا المسمحة الباسمة
ليا وتأيهدىا لمطالبيها وتعهدىا بتحقيها تمهك المطالهب  ،فتحيهة ألروا شهيداء ثهورة

 52ينههاير وتحيههة لكههل الشههعب  ،تحيههة لممجمههس األعمه لمقهوات المسههمحة  ،تحيههة
لقواتنا المسمحة الباسمة ه قادة وضباط وجنود وأفراد  ،تحية لكهل مهن يعمهل عمهي

الحفهاظ عمهي مكتسهبات الثهورة  ،تحيهة لكهل مهن حقها الحريهة والك ارمهة ألبنهاء ىههذا

ال ه ههوطن العزي ه ههز  ،تحيه ه ههة لك ه ههل مهه ههن يس ه ههعي إل ه ههي تحقيه ه هها العدال ه ههة االجتماعي ه ههة
واالقتص ههادية والسياس ههية  ،تحي ههة لك ههل م ههن يعم ههل بج ههد لمني ههوض بي ههذه األم ههة و

القضاء عمهي الجيهل والمهرض والبطالهة واألميهة  ، ...تحيهة لكهل مهن يمتهزم بهأداء

ميامو الوظيفية كما حددىا القانون  ،تحيهة لكهل مهن أدي والتهزم بواجباتهو مهؤجالً
لفترة محدودة بعضا من حقوقو المالية ،حتي تستعيد مصر عافيتيا االقتصهادية

 ،وتنشط فييا كل األنشطة التي تدعم مواردىا وايراداتيا 2

ومواكبههو ليههذا الحههدث الجمههل ومههن منطمهها تعظههيم دور الجامعههة فههي خدمههة

المجتمههع وتنميههة البيئههة  ،وتحقيق هاً ألىههداف الجامعههة ورسههالتيا قههام قطههاع خدمههة
المجتمهع وتنميههة البيئههة بكميههة التربيههة بهالتنظيم لعههدد مههن النههدوات حههول التعههديالت
الدسههتورية لطههالب الجامعههة والمههوظفين والداريههين  ،والتوعيههة السياسههية وآليههات

دعههم االقتصههاد المصههري وتنشههيط السههياحة وتنميههة رو اليثههار والتوعيههة بأىميههة
التبههرع الههدائم بالههدم  ،إضههافة إلههي تفعيههل اتفاقيههة التعههاون مههع الييئههة العامههة لمحههو
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األميههة وتعمههيم الكبههار بالقميوبيههة وتنفيههذ عههددا ًً مههن النههدوات التربويههة واالجتماعيههة
لطههالب ومعممههي التعمههيم قبههل الجههامعي بمههدارس محافظههة القميوبي هة  ،وتنفيههذ دورة
تدريبية لممعممين غير المؤىمين تربويا  ،وغيرىا من األنشطة التهي حرصهنا عمهي

توثيقيا في دليل يوضح االنجازات التهي قهام قطهاع خدمهة المجتمهع وتنميهة البيئهة
بيا خالل العام الجامعي  5200/5202وعمي اهلل قصد السبيل 2
وكيل كمية التربية لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة

ا.د /محمد أحمد إبراهيم غنيم

--

