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  أنشطة جامعة فاروس 

  في مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
  

  

  .فتى،عزبة منسي، عزبة الجامع) مشروع تطوير العشوائیات (عزبة -1
  

  القوافل الطبیة. -2
  

 أنشطة خیرية في مجال خدمة المجتمع وتشمل: -3

  قوافل الخیر. ـ

  ـ التبرع بالدم.

  ـ مستشفى السرطان.

  ـ يوم الیتیم.

  ـ األسواق الخیرية.
  

  .دورات التعلیم المستمر -4
  

  ملتقى سوق العمل ـ 5
  
  

*وجدير بالذكر أن المعامل واألجھزة العلمیة المتقدمة بكلیات الجامعة تقدم خدمات للباحثین وأعضاء ھیئات 

  البحوث المصرية الستكمال أبحاثھم العلمیة.التدريس بالجامعات ومراكز 

  

*كما أن ھناك تعاون مستمر مع الشركات والھیئات الحكومیة في مجال االستشارات العلمیة الھندسیة مثل 

  برج العرب.   ـ شركات البترول ومدينة األبحاث العلمیة
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  بیان إحصائي لما تم إنجازه في مشروع العشوائیات (عزبة الجامع)

  في إطار خطة جامعة فاروس لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة
  

في إطار خطة جامعة فاروس لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة تبنت الجامعة مشروع تطوير العشوائیات متمثلة 

تحت  20/4/2013إلى  1/2/2012بمنطقة عزبة الجامع وذلك بالتعاون مع مؤسسة رجب الخیرية خالل الفترة 

رائد األنشطة الطالبیة بالجامعة بمشاركة إدارة و الجامعة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة نائب رئیسإشراف 

  وفیما يلي البیان اإلحصائي للمشروع: .طالب وطالبة 250واألنشطة الطالبیة 

  

  مالحظات  العدد  البیان  م

1  
بالمنطقة العشوائیة  األسر اإلجماليعدد 

وجوارھا من واقع بیانات الجھاز  (عزبة الجامع)
  واإلحصاءللتعبئة  المركزي

    أسرة 10744

2  

بالمنطقة العشوائیة  األسر اإلجماليعدد 
التي شملتھا الدراسة (عزبة الجامع) من واقع 

 واإلحصاءللتعبئة  المركزيبیانات الجھاز 
  والزيارات المیدانیة

من واقع  أسرة 600فى حدود 
القاطنین بھا  األسرالبیوت وعدد 
ة) بالتنسیق جمحتا ـ(اسر قادرة 

  الغربيالبر  جمعیةمع 

  

3  

المحتاجة وفقا لترشیحات جمعیة األسر عدد 
تم عمل استبیان لحاالتھا  التيالبر الغربي 

بالمنطقة العشوائیة (عزبة الجامع) من خالل 
  طالب جامعة فاروس

  أسرة 260
تم تحرير استمارات معتمدة وتم وضع 

بیانات باالشتراك مع كلیة قاعدة 
  الصیدلة (الطالب/ محمد حسن)

عینیة  إعاناتحصلت على  التي األسرعدد   4
  أسرة 221  (شنط الخیر خالل شھر  رمضان)

تم التوزيع بعد التأكد من البیانات 
للمسكن  ومطابقتھاالشخصیة 

بالسكن داخل  الفعليوالتواجد 
 39منطقة عزبة الجامع لذا ھناك 

لم يتم التوزيع علیھم لعدم  أسرة
  التوزيع التطابق والتوافق مع شروط

التى نفذ لھا مشروعات صغیرة  األسرعدد   5
  سر مجتمعةأ 4  (حظائر الدجاج)

دجاجة وتكلفة  30تم التوزيع بواقع 
تجھیزات  150جنیه دجاج و 450

 3اسر مجتمعة (عائلة و 4لمساعدة 
  اسر صغیرة)
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  العشوائیاتمشروع  ـ تطوير1

  :عزبة الجامع

لخدمة المجتمع لجامعة فاروس ـ تطوير منطقة عزبة الجامع بجوار  التنمويللمشروع  األولىالمرحلة  فيتم البدء 

 االجتماعيللوضع  میدانياستبیان  إعدادالمنطقة وتم  ھاليألوس حیث تم تنظیم زيارات میدانیة جامعة فار

إلعداد قاعدة بیانات أھالي العزبة كخطوة تحضیرية للمرحلة الثانیة كما تم توزيع  والبیئي والصحي واالقتصادي

تولیه الجامعة اھتماما كبیرا وجارى  الذيمحور خدمة المجتمع  إطار فيالمحتاجة بالعزبة  األسرشنط الخیر على 

 للمراحل التالیة.  اإلعداد

بمجموعة من حظائر الدجاج كنواة لمشروعات صغیرة لدعم بدعم األسر الفقیرة بعزبة الجامع العمل  فريق قام

الدخل الشھري لھم. وقد شارك الطالب بتوزيع وتركیب الحظائر لألسر من خالل المجھودات الذاتیة لھم بدعم من 

  .إدارة األنشطة الطالبیة بالجامعة

  عزبة فتى:

تطوير منطقة عزبة فتى بجوار  فاروس ـ لخدمة المجتمع لجامعة التنمويللمشروع  األولىالمرحلة  فيتم البدء 

 االجتماعيللوضع  میدانياستبیان  إعدادالمنطقة وتم  ھاليألجامعة فاروس حیث تم تنظیم زيارات میدانیة 

العزبة كخطوة تحضیرية للمرحلة الثانیة كما تم توزيع  ھاليأقاعدة البیانات  إلعداد والبیئي والصحي واالقتصادي

تولیه الجامعة اھتماما كبیرا وجارى  الذيمحور خدمة المجتمع  إطار فيالمحتاجة بالعزبة  األسرشنط الخیر على 

  للمراحل التالیة. اإلعداد

  عزبة منسي:

تطوير منطقة عزبة منسى بجوار  ـ لخدمة المجتمع لجامعة فاروس التنمويللمشروع  األولىالمرحلة  فيتم البدء 

 االجتماعيللوضع  میدانياستبیان  إعدادجامعة فاروس حیث تم تنظیم زيارات میدانیة الھالى المنطقة وتم 

العزبة كخطوة تحضیرية للمرحلة الثانیة كما تم توزيع  ھاليأقاعدة البیانات  إلعداد والبیئي والصحي واالقتصادي

تولیه الجامعة اھتماما كبیرا وجارى  الذيمحور خدمة المجتمع  إطار فيبالعزبة  المحتاجة األسرشنط الخیر على 

  للمراحل التالیة. اإلعداد

  

  ـ القوافل الطبیة2

مريض بمناطق عزبة  728عدد مرضى تم الكشف علیھم  بإجمالية قوافل طبی 4نظمت كلیة طب األسنان عدد 

 .طالب 15محسن وعزبة حجازى وعزبة المطار وحجر النواتیة وذلك بمشاركة 

المناطق العشوائیة تم عمل قافلة  ھاليألخدمة المجتمع وتقديم خدمة طبیة ممیزة  فيإيمانا بدور جامعة فاروس 

 أطباءجراحة الفم والفكین ومع  قسمعزبة حجازى تحت إشراف  فيطبیة باالشتراك والتعاون مع جمعیة روتارى 

بالحضور يوم  اءوبدمريض  70مريض وتم تحويل عدد  120الكلیة بعمل كشف على  فيتمريض ھیئة الو االمتیاز

  .23/10/2012الثالثاء الموافق 
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 ـ أنشطة خیرية في مجال خدمة المجتمع وتشمل:3

  ـ قوافل الخیر

 الطالبیة بالتنسیق مع مؤسسة  األنشطة إدارةتولیه الجامعة اھتماما كبیرا قامت  الذينشاط المشاركة المجتمعیة  إطار في

رجب الخیرية بتنظیم (قافلة الخیر) حیث قام طالب الجامعة بزيارات میدانیة لعزبة فتى وعزبة الجامع وقاموا بعمل استمارات 

لزيارات تالیة يتم خاللھا توزيع المساعدات  األسرجة لمساعدات وجرى التنسیق مع محتا أسرة أربعمائةمن  ألكثردراسة حالة 

  النبیل. االجتماعيالطالب والطالبات حماسا بالغا لھذا العمل  أبدىوقد  األساسیة

  اليالتوعلى  الثانيشنط الخیر لشھر رمضان للعام  بإعداد اإلسكندريةاللیو  ناديقام طالب جامعة فاروس باالشتراك مع 

   االجتماعي.خلق روح التكافل  إطار فيوذلك  اإلسكندرية وأحیاءالفقیرة بالمناطق المجاورة لجامعة فاروس  األسرلتوزيعھا على 

  ـ التبرع بالدم

  10تمام الساعة  في 2013/ 12/3، 11والثالثاء  االثنیننظمت إدارة األنشطة الطالبیة حملة التبرع بالدم وذلك يوم  ً صباحا

طالب وطالبة وبعد الفحص تبرع  23عدد  11/3/2013 االثنینالیوم األول يوم  فيبالعیادة الطبیة بالجامعة، حیث شارك 

 14طالب وطالبة وبعد الفحص تبرع منھم  15عدد  12/3/2013يوم الثالثاء  الثانيالیوم  فيطالب وطالبة, وشارك  18منھم 

تمام الساعة  في الثانيظھراُ والیوم  2.45تمام الساعة  فيالیوم األول  فيطالب وطالبة. وقد انتھت حملة التبرع بالدم 

  ظھراُ. 2.30

  ن تنظیم طالب الجمعیة العلمیة بالكلیة.حملة للتبرع بالدم بجرين بالزا م الدوائينظمت كلیة الصیدلة والتصنیع  

  واالثنین  األحدنظمت الجمعیة العلمیة لطالب كلیة الصیدلة بجامعة فاروس حملة للتبرع بالدم وذلك على مدار يومین ھما

 التبرع بالدم وأمراضه. أھمیةوقام الطلبة بالتوعیة عن  2012/ 17/12- 16الموافق 

  ـ مستشفى السرطان.

فى إطار المشاركة المجتمعیة قامت إدارة األنشطة الطالبیة بجامعة فاروس بتنظیم يوم لجمع التبرعات لصالح 

الخمیس  يوميوذلك  الرياضيسموحة  نادي) بالتنسیق مع مجلس إدارة 57357مستشفى سرطان األطفال (

والتعريف  الناديللغاية مع أعضاء فعال  إيجابيوقد كان لذلك النشاط أثر  .2013مارس  7,8والجمعة الموافقین 

  .قیاٌ أثار أعجاب جمیع األعضاءباألنشطة المختلفة للجامعة والكلیات المتخصصة وقد كان أداء الطالب أداء را

  يوم الیتیم.ـ 

طفل وذلك  320نظمت إدارة األنشطة الطالبیة بجامعة فاروس احتفالیة يوم الیتیم الخامسة وقد شارك فیھا أكثر من 

  الفقرات اآلتیة: االحتفالیةطالب وطالبة من طالب الجامعة وقد تضمنت  200بحضور  26/4/2013يوم الجمعة الموافق 

  اإلفطار. -1

  العرائس).فقرات ترفیھیة (الفرقة النوبیة ومسرح  - 2

  استراحة غداء. -3

  توزيع ھدايا. -4

  رسوم ملونة. -5

  لة والتصنیع الدوائي)یدتوعیة صحیة (كلیة طب األسنان وكلیة الص - 6

  ـ األسواق الخیرية

  قام اتحاد طالب كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي بتنظیم السوق الخیري السنوي للسنة الثالثة على التوالي

  بمدخل الكلیة بالجامعة. 18/12/2012الموافق وذلك يوم الثالثاء 

  ظھرُا  12من الساعة  19/3/2013نظمت كلیة العلوم المالیة واإلدارية السوق الخیرى وذلك يوم الثالثاء الموافق

 عصراُ. 3.30وحتى الساعة 
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  دورات التعلیم المستمرـ 4
  

  كلیة الھندسة

 المشتركین التاريخ أسم الدورة العام

2009 
 8/11/2009 حماية المواتیر

 مھندسین كھرباء
 5/12/2009 جودة التغذية

2010 

 مھندسین میكانیكا 18/2/2010 صیانة المعدات الھیدرولیكیة

 24/4/2010 تصنیف المناطق الخطرة
 مھندسین كھرباء

  3/8/2010 نظم التأريض

 طلبة قسم عمارة 25/7/2010 الريفیت

 25/10/2010 نظم التأريض

 فنیین كھرباء
 23/11/2010 نظم المولدات

 13/12/2012 نظم القواطع

2011 

 12/6/2011 نظم المولدات

 25/7/2011 دورة فوتوشوب
 طلبة قسم عمارة

 4/9/2011 دورة الريفیت

 مھندسین كھرباء 6/9/2011 دورة الدوائر المطبوعة

 مھندسین میكانیكا 25/9/2011 دورة ماكینات الديزل

2012 

 مھندسین كھرباء 14/2/2012 دورة األرضى

 hysys 21/3/2012 دورة

 Fluid flow 8/4/2012 دورة مھندسین كیمیاء

 HAZOP 24/4/2012 دورة

 مھندسین كھرباء 19/5/2012 نظم المولدات

 مھندسین كیمیاء 23/6/2012 دورة إنتقال الحرارة

 مھندسین كھرباء Inverter 17/11/2012 دورة

 Pumps 26/2/2012دورة
 مھندسین میكانیكا

2013 

 26/2/2013 (PUMPS) الطلمبات 

 مھندسین كیمیاء hysys  21/3/2012 دورة 

المولدات الكھربائیة 
(GENERATOR) 25/3/2013  فنیین كھرباء 

 مھندسین كیمیاء 30/3/2013 (DRIVES)المواتیر 

 مھندسین كھرباء 6/4/2013  (safety) األمان 

 فنیین كھرباء 27/4/2013  (TRANSFORMER) المحوالت 

 محاسبین 28/5/2013 االقرار الضريبى

 كھرباء  مھندسین 22/6/2013 (BATTERIES)البطاريات 
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  وإدارة الفنادق كلیة السیاحة

 المشتركین التاريخ أسم الدورة العام

2009 
  7/2/2009 تذاكر الطیراندورة حجز 

 العاملین بشركات السیاحة
 23/5/2009 دورة حجز تذاكر الطیران

2012 
 9/4/2012 دورة حجز تذاكر الطیران

 2/10/2012 دورة حجز تذاكر الطیران

  
  

  
   

  والتصنیع الدوائي كلیة الصیدلة

 المشتركین التاريخ أسم الدورة العام

2012 
 22/4/2012 دورة المعلوماتیة الحیوية

 أطباء وصیادلة
 10/9/2012 دورة المعلوماتیة الحیوية

  
  
  

   ملتقى سوق العملـ  5
  

   2010/ 17/5- 16ملتقى التوظیف األول  

  الشركات المشاركة:

   I comشركة  .2  أجیك للھندسة والتجارة  .1

  ھیئة البريد المصري .Link.net   4شركة  .3

  شركة ايزى كیر .Telecom   6 شركة  .5

  شركة الیكو للتأمین .8  شركة فینكس للكمبیوتر .7

  شركة سولینتك للحلول المتكاملة .10  شركة قصر السالم للمقاوالت .9

  شركة استیس  .12  شركة سوير فارما بالس لألجھزة الطبیة .11

  Delight .14  للسیاحة ودى كاستر .13

    شركة بناية للمقاوالت .15

  
  

   

  كلیة طب األسنان

 المشتركین التاريخ أسم الدورة العام

 األسنانأطباء  24/7/2010 دورة غرس األسنان 2010
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  : 18/5/2011-17 الثانيملتقى التوظیف 

  الشركات المشاركة:

  فیوال .2  إجیك للھندسة والتجارة .1

3. SA International  4. أوتیل ھیلتون جرين بالزا  

  أوتیل أفريكانا .6  لینك دوت نت .5

  اسیتس .8  إسكندرية لألسمدة .7

  مدرسة جیرار .10  جیلیكوم .9

  الفرعونیة لألدوية .12  إيزى كیر .11

13. I Learn  14. القاھرة لألدوية  

  الدوائیة سیجما للصناعات .16  يونیلیفر .15

  تیم لتداول األوراق المالیة .18  النیل للمشروبات .17

  مركز أيادى .20  أسود كربون .19

  فاركو لألدوية .22  جمعیة حماة المستقبل .21

    أمید إيست .23

  


