أ -ممارساتتطبيقخطةخدمةالمجتمعوتنميةالبيئة
 .1المشاركةفىخدمةوتنميةالبيئةالمحيطة(:علىمستوىمدينةالشروق)مثل-:
 يتم التنسيق والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية بمدينة الشروق لتحقيق
الهدفمنبرامجخدمةالمجتمع،وتنظيمزياراتميدانيةلمختلفالجهاتبمدينة
الشروقلتحديدإحتياجاتهم.
 تنظيم دورة تدريبية بعنوان " اإلدارة الفعالة للوقت " بحضور العاملين فى
المؤسساتالمجتمعيةالمحيطة(مدارس–مركزطبى).
 المشاركةفىتطويرالبيئةاألساسيةبالمدينةمثل:عملياتالتشجير -عمللوحات
إرشاديةومروريةبالمدينة–تحملأعباءصيانةالميدانالخاصبمدخلالمدينة.
 المساهمة بعدد من أجهزة الحاسب  ،وماكينات التصوير  ،والمكيفات  ،وأجهزة
عرض  ،وأثاث لبعض المدارس بمدينة الشروق واإلدارة التعليمية   ،ولنادى
الشروقالرياضى،ولجهازمدينةالشروق،وبعضالخدماتلقسممدينةالشروق
والسجلالمدنىوشرطةالمرافقوالمراكزالطبية.
 اقامةيومخدمةعامةلطالبالمعهدتحتإشرافإتحادالطالب.
 المساهمة فى تطوير أداء العاملين بجهاز المدينة من خالل دورات تدريبية فى
مجالالحاسباأللى.
 التوعيةبأهميةالمحافظةعلىالمياهمنخاللالندواتالتىتمتنظيمهابالمعهد.
 .2الخدماتالعلمية:ومنها-:
 تبنىوزارةالبحثالعلمىلمشروعتخرجقامبهفريقعملمنطالبشعبةعلوم
الحاسب.
 مشاركةطالبمنشعبةنظمالمعلوماتاإلداريةببحثفىالمؤتمرالدولىاألول
ألبحاث وإبتكارات الجامعيين والذى نظمته وزارة الدفاع المصرية والكلية الفنية
العسكرية.
 توقيع بروتوكول تعاون مع شركة  IBMلتدريب معيدي وطالب شعبتي نظم
المعلوماتاإلداريةوعلومالحاسببهدفمواكبةأحدثماتوصلتلهتكنولوجيا
المعلومات.
 التعاون مع شركة جوجل في تنظيم ندوة يقدمها أحد ممثلي جوجل عن برنامج
تطبيقات الموبايل ) (Google Mobile Application Launchpadالتي
تنظمهوزارةاالتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتوشركةجوجلوشركةUdacity
وتناولت الندوة أهداف البرنامج وكيفية اشتراك طالب المعهد به وقام المعهد
بالتعاونمعشركةجوجلبمساعدةالطالبفياالشتراكفيالبرنامج.
 تجديدإتفاقياتالتعاونالمشتركمعالعديدمنالجهاتمثل:شركةمايكروسوفت
العالمية – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  ،بهدف خدمة األداء بالمعهد
وتطويرخدماتالمشاركةالمجتمعية.
 توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إنتجرا لألنظمة المتكاملة فى الموضوعات
البحثية،ويتضمنالمشاركةفىمشاريعITACالتابعةلوزارةاإلتصاالت.











التعاون مع اإلتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصميم برنامج إلكترونى
لإلتحاد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى بناء وتطوير نظام لتسجيل ومتابعة
تصريحاتالمسئولين.
البحث العلمى لخدمة المجتمع والذى تُوج بإصدار المعهد لمجلتين علميتين
محكمتين ودوريتين وتضم بحوث عديدة تواجه المشكالت المجتمعية وحلول
مقترحةلهافىضوءنتائجالبحوث.
التعاونمعوزارةالمواردالمائيةووزارةالتعليمالعالىفىتقديمثالثجوائزمالية
قيمةكلمنهاخمسونالفجنيها.
اإلشتراكفىالمسابقاتالمحليةوالدولية:منخاللاإلشتراكفىمسابقةACM
الدولية بفريقين من طالب المعهد وقد حقق المعهد مراكز جيدة خالل األعوام
السابقةويسعىالىتحقيقمراكزمتقدمةخاللالفترةالقادمة.
اإلشتراك فى مسابقة كأس اإلبداع والحصول على المركز األول عام / 2112
.2112
تنميةمهاراتالطالبفىاللغةاإلنجليزيةوتطبيقاتتكنولوجياالحاسبوتأهيلهم
للحصولعلىشهاداتمهنيةبنا ًءعلىإحتياجاتسوقالعمل.

 .2الخدمات الثقافية  :عالج بعض المشكالت المجتمعية من خالل الندوات التى تم
تنظيمهابالمعهدمثل:
 تنظيم اسرة  ENACTUSلندوة بعنوان ( التحرش وأضراره فى المجتمع )
ومشاركةأفرادمنمنظمة(شفتتحرش)لتوعيةالطالب.
 قامتاسرة( ) Infinityبعملندوةبعنوان(هنساعدكتبدأ)للدكتورة/شاكورة
الزعفرانييوم.2112/11/22
ندوةعن(المكتباتالرقمية)قدمهااألستاذالدكتور/شوقيسالم ،أستاذعلم

المكتباتبجامعةاالسكندرية ،يوماألثنينالموافق21ديسمبر.2112
 إقامة ندوة بعنوان ( تعميق الحس الوطنى والقيم والوطنية وحقوق المواطنة )
بتاريخ2112/2/22التابعةلوزارةالتعليمالعالى(إدارةالنشاطالثقافى).
 تنظيماسرةمصربالعشوائياتزيارةلمدرسةخالدبنالوليدبمنطةعزبةبخيت
بمشيةناصريومالخميس2112/12/12بهدفتعليماالطفالالبرمجة.
 المشاركة فى الملتقى القمى الخامس لكليات الحاسبات والمعلومات الذى نظمته
جامعةالمنوفيةعلىمستوىالجامعاتفىالفترةمن 2112/2 / 22إلى/11
2112/2وتمترشيحعدد()2طالب.
 ندوةبعنوان(اإلدمـانوالمخــدراتوأثرهـــاعلىالشبابالمســــلم)وأدارهـــــــا
فضيلـةالشــيخ/دمحمالصاوى.
 ندوة بعنوان ( دور اإلسالم فى تنمية الشباب المسلم ) وأدارها فضيلة الشيخ /
إبراهيمفتحىحسن
 ندوةبعنوان(التنميةالبشرية)وأدارهاالسيدأ.د.طارقسويدان.











ندوة بعنوان ( إنتصارات أكتوبر ) وأدارها اللواء /عبدالعزيز حجازى ،واللواء/
عبدالعزيزقابيل.
ندوةبعنوان(ربطالمادةالعلميةفىالتسويقبالواقعالعملى)وأدارهاالسيد
أ.د/دمحمهاشمرئيسمجلسإدارةشركة.AD-HOC
ندوةبعنوان(البيئة)وأدارهاالسيدنائبوزيرالبيئةاللواء/مجدىلبيب.
ندوةبعنوان(كيفتربحبالبورصةالمصرية)وأدارهاالسيدأ/أحمدعطا(
مديرالعملياتبشركةالقاهرةإلدارةصناديقاإلستثمار)والسيد.أ/دمحمفتحهللا(
مديرمساعدبشركةأوبتمالتداولاألوراقالمالية).
ندوةبعنوان(دورالدبلوماسيةالمصريةفىتحريرسيناء)وأدارهاالسيدأ.د/
مصطفىالفقى.
ندوةعن(رؤيةمستقبليةلمصرودورالشباب)لألستاذ/إبراهيمحجازى.
ندوةعن(رؤيةمستقبليةلسدعجزالموازنةالعامةللدولة)لألستاذ/دمحمطارق
على.
ندوة بعنوان ( تكنولوجيا المعلومات وسوق العمل ) بالتعاون مع معهد
تكنولوجياالمعلوماتالتابعلوزارةاإلتصاالت.

 .2الخدماتاإلجتماعية-:ومنها:
 قامت اسرة بداية بعمل نشاط اجتماعي تحت مسمي اسبوع الخير من االربعاء
2112/2/22حتي.2112/2/22
 قامت اسرة مصر بال عشوائيات بعمل زيارة لمشتشفتي  22222بهدف التبرع
بالدموكمااقامواحفللالطفالعليمسرحالمستشفييوم.2112/2/12
 المشاركةفىحملةكسوةشتاءوذلك العانةاألسرالفقيرةوتكونالحملةعبارة
عنتبرعبمالبسوبطاطين.
 زيارةمستشفىأبوالعزايم(دارمسنين)بتاريخ.2112/2/2
 توزيع عدد (  ) 211شنطة رمضان على الفقراء بمدينة العاشر من رمضان و
ضواحىحلوان.
 إقامةالمعهدالعالىللحاسباتحملةتبرعبالدموكانعددالطالبالمشاركينفى
الحملة24طالبلصالحمستشفى2222لسرطاناألطفال.
 المشاركةفىمهرجاننادىجرينهليزلرياضاتالجرىوالمشىمنأجلصحة
أفضلتحترعايةالنادىورئيساألتحادالمصرىأللعابالقوى.
 تأسيس جماعة الهالل األحمر بالمعهد وتسجيلها فى جمعية الهالل األحمر
المصرى.
 حمالتالتبرعبالدملصالحمعهداألورامالسرطانية.
إستقبال وحدة الفحص المبكر للكشف عن األمراض المعدية التابعة لوزارة

الصحةوالسكان.








زيارات الطالب لدور األيتام والمشاركة فى يوم اليتيم مثل زيارة قرية عساكر
لأليتام،دوراألورمانلأليتام.
إستقبال معرض جمعية رسالة وتقديم بعض األعمال مثل  :مساعدة األسر
الفقيرة–تقديمخدماتللمكفوفين–زيارةدورالمسنين.
معالجةالعديدمنالمشكالتاإلجتماعيةلدىالطالبمثل(اإلحباط– اليأس–
الخجل–اإلنطواء–السلبية–الميلللعنف).
اإلعفاءات التى تقدمها إدارة المعهد للطالب المتعثرين فى سداد المصروفات
الدراسية نظرا ً لظروفهم اإلجتماعية بما يفوق النسبة التى حددتها وزارة التعليم
العالى.
إنشاء قاعدة بيانات لعناوين وارقام هواتف والبريد اإللكتروني ،والمواقع
االلكترونية ألهم الهيئات الحكومية ،والمنظمات الدولية ،ومراكز التدريب،
والبنوك ،والجامعات ،والسفارات ،والغرف التجارية ،والمحافظات ،والمراكز
الثقافيةاألجنبية،والنقابات،والوزارات،وجمعياتالمستثمرين،وشركاتالتأمين،
وشركات الطيران ،ومؤسسات اإلعالم ،وارقام الخدمات في مصر وتم رفع هذه
البيانات على الموقع اإللكتروني للمعهد بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع
إلىجانبالعاملينبالمعهد.

