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  ٢٠١٣قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة خالل شهر إبریل نشاط 

  ــــــــــــــــــــ

  -:الندوات وورش العمل : المحور األول 

  

  "الطب البدیل " ندوة :أوًال 

محمد مرسال  / د.أ:   المـحاضـر

  وكیل كلیة التربیة الریاضیة لشئون خدمة وتنمیة البیئة:     الوظـیـفة

  ١/٤/٢٠١٣ثنین الموافق اال یوم    :یخ الندوةتار 

  

  السـاعة الثانیة عشـر ظهرًا :  توقیت الندوة

  

  السعید عاشور/ د.قاعـة أ:  مكان االنعقاد

  

  عمال الخدمات المعاونة بالكلیة: الحضور

: أهـداف الندوة

تزوید المشاركین بالمفاهیم الصحیحة عن الطب البدیل  - ١

.الطبیة لعالج بعض األمراض بائد إتباع الوصفات المكونة من األعشاالتعریف بفو - ٢

.التعریف بضرورة العمل على تصحیح عاداتنا الغذائیة الخاطئة- ٣

  :مـحاور الندوة

.  مقدمة عن التعریف بالطب البدیل وفوائده- ١

.دور ومسئولیة الفرد نحو إتباع العادات الغذائیة السلیمة داخل أسرته- ٢

:الطبیة لعالج األمراض مثل بعرض لبعض الوصفات المكونة من األعشا- ٣

) أمراض الحساسیة–مرض السكر -خشونة العظام-مرض الضغط المرتفع(    
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:التوصـیات

على مستوى الفرد والمجتمع ضرورة العمل على نشر ثقافة الطب البدیل .١

.الطب البدیل والعالج باألعشابفي مجال التأكید على أهمیة إعداد الدورات التدریبیة.٢

  :  تقییم الحضور للندوة

.الحضور جید والمحاضر ملتزم بموضوع الندوة المعلن عنه - ١

تم عرض موضـوع الندوة بطـریقة مبسـطة یسـهل فهمها على جمیع مستویات - ٢

.السادة الحضور        

  على الحضور وااللتزام بالوقت المحدد لها تبین أهمیة موضوع الندوة من حیث اإلقبال - ٣

.والتجاوب الملحوظ والمناقشة والحوار بین المحاضر والسادة الحضور     

         

  

  "ملتقى خریجي الكلیة آلخر عشر سنوات مضت " ندوة : ثانیًا 

المكان : قاعة أ.د/ رشاد البدراوى.

الساعة الثانیة عشر ظھرا. : یوم االثنین الموافق ٧//٢٠١٣٤ التوقیت

أھداف الندوة :

  .التواصل االجتماعي بین إدارة الكلیة وخریجي الكلیة.١

  .التعرف على المعوقات التي تواجھ خریج الكلیة فى الحصول على فرصة عمل.٢

  .التعرف على المعوقات الفنیة التي تواجھ خریج الكلیة أثناء تأدیة وظیفتھ.٣
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  :محاور الندوة

مجدي صالح العزب صوان وكیل الكلیة لشئون خدمة / لدكتور رحب السید األستاذ ا.١

  .المجتمع وتنمیة البیئة على السادة الحضور من مھندسي الكلیة

استمع سیادتھ لمعظم المعوقات التي قابلت خریجي الكلیة مثل عدم مطابقة الدراسة .٢

  . النظریة للواقع العملي

  .ا الطالب أثناء دراستھ بالكلیةكذلك عدم كفایة فترة التدریب العملي الحاصل علیھ.٣

  :تقییم الندوة

  .اختیار موضوع الندوة جید.١

  .توقیت الندوة مناسب.٢

  .اإلعداد والتجھیز للندوة جید.٣

  .نسبة الحضور فى الندوة قلیلة.٤

  -:توصیات الندوة

  .رفع معدالت التدریب العملي أثناء الدراسة بالكلیة.١

  .لطالب أثناء فترة الدراسةإعطاء دورات تدریبیة مدعمة من قبل الكلیة ل.٢

مساعدة الطالب على اختیار القسم المناسب لھ وذلك بإعطائھ فكرة عامة عن كل قسم .٣

  . للطالب قبل وقت اختیاره للقسم

توضیح صورة اإلعالن فى الندوات القادمة بحجم خط أكبر وبطریقة أوضح یساعدان .٤

  .على زیادة نسبة االستجابة بالحضور
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  الخطة التدریبیة للجھاز اإلداري بالكلیة: المحور الثاني 

تم وضع تصور للخطة التدریبیة للجھاز اإلداري بالكلیة بھدف تحسین األداء الوظیفي منم خالل 

  استیفاء استمارة تقییم األداء واالحتیاجات التدریبیة للعاملین

  نشاط وحدة إدارة األزمات والكوارث : لث محور الثاال

توثیق نماذج سیناریوھات ألھم األزمات المحتمل حدوثھا بصفة متكررة والمعتمدة من مجلس .١

  .الكلیة ، وتم رفعھا على الموقع اإللكتروني للكلیة

وضع خطة لتحدیث منظومة میاه اإلطفاء الخاصة بالكلیة بالتعاون مع إدارة الحمایة المدنیة .٢

دقھلیة على ثالث مراحلبال

:أنشطة أخرى: المحور الرابع 

  .تم تحدیث العرض التقدیمى للكلیة وفقاً آلخر المستجدات.١

- أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة (العمل على توثیق الصلة بین إدارة الكلیة وكالً من .٢

–مدرس مساعد " من خالل عمل جائزة شھریة ألفضل ) الخدمات المعاونة -الجھاز اإلداري 

بصفة شھریة ویتم االختیار من خالل المعاییر على أن یتم ذلك " عامل –موظف –معید 

  :التالیة 

–القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجیة –الجوائز والتكریم –أھم األعمال الممیزة (.٣

–جازات األ–درجة إتقان العمل –التدریب الحاصل علیھ ومدى االستفادة من التدریب 

  ) األذونات 

.عمید الكلیة بالعاملین/ وتم التكریم خالل اللقاء الشھري للسید األستاذ الدكتور .٤
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-:تتكون من استحداث وتشكیل لجنة إداریة وفنیة.٥

  عمید الكلیة                                                 رئیساً / د.السید أ

  المجتمع وتنمیة المجتمع          أمیناً وكیل الكلیة لشئون خدمة/ د.السید أ

  مدیر وحدة ضمان الجودة                                   عضواً / د.السید أ

  مدیر عام الكلیة                                               عضواً / السید أ

  أعضاء    السادة مدیرو إدارات الكلیة                                        

:على أن یتم االجتماع بصفة شهریة وتختص اللجنة بالممارسات التالیة 

دراسة الهیكل اإلداري للكلیة. ١                        

دراسة األوضاع المالیة و المكافآت ألعضاء الجهاز اإلداري . ٢                        

ل ألعضاء الجهاز اإلداري دراسة  ظروف العم. ٣                        

.وضع خطط لتطویر إدارات الكلیة. ٤                        

  .متابعة الحلول والقرارات التي تصدر بشأن هذه الممارسات. ٥        

  

  

  

  

  

  


