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 م7/11/2016: موعد التنفيذ

قاعة المؤتمرات بالكمية  :مكان التنفيذ

رؤية للتفاهم "كيف نفهم اآلخر )

 ("المجتمعى
 تحت رعايــة

رئيــــــــــس  ) إثراهيم عجد الىهبة سبمل /األستبذ الدكتـــىر
 (اجلـبمعــــــــخ

 /األستبذ الدكتـــىر
 

 وبئت رئيس اجلبمعخ لشــئىن ) حممــد أمحــد ضجعـىن

 (خدمخ اجملتمع وتىميخ الجيئخ

 (عميـــد الكليـــــــخ)   عزح شــىقي الىسيمى /األستبذ الدكتـىر

 إشراف

 وكيل الكليخ لشئىن ) السيد سبمي صالح الديه /األستبذ الدكتـــىر
 (خدمخ اجملتمع وتىميخ الجيئخ

 (مدير وحدح ضمبن اجلىدح) هىــبء حممد عفيفـــي /األستبذ الدكتـــىر
 

 

 عبد المنعم محي الدين/ د.ألقاها أ

 أستاذ متفرغ بكلية التربية
 



م في تمام 2016 /11 /7وذلك يوم االثنين الموافق 

 الساعة الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات بالكلية

 

 



كيف )    قامت إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بعقد ندوة تثقيفية عن 

للطالب بالكلية ، وذلك في يوم االثنين الموافق ("رؤية للتفاهم المجتمعي"نفهم اآلخر 

محمد / م في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، تحت رعاية االستاذ الدكتور7/11/2016

احمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واالستاذ 

السيد سامى / عزة شوقى الوسيمى عميد الكلية واشراف االستاذ الدكتور/ الدكتور

/ صالح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واالستاذ الدكتور

هناء عفيفى محمد مدير وحدة مركز ضمان الجودة بالكلية ، حيث أدار الورشة 

عبد المنعم محى الديناالستاذ المتفرغ بكلية التربية ، وفى حضور / االستاذ الدكتور

/ ايهاب البديوى واالستاذ الدكتور/ هانى سعيد واالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور

 .امانى البحيرى 

وقد بدأ الندوة بتعريف الجماعة وسلوك الجماعة ، وقام بتعريف كيفية فهم اآلخر 

 .كما قام بعمل شرح تفصيلي لكيفية إيجاد نمط سلوكي يربط بين الجماعة 

 :-وقد نبه على ضرورة اتخاذ الالزم نحو 

 كيف نستطيع فهم اآلخر ؟ 
 كيفية ايجاد نمط سموكى يربط بين الجماعة ؟ 
  كيف يتكون السموك الفردى والسموك الجامعى الذى يؤدى الى تفاهم

 المجتمع ؟
  وقد حضر الندوة لفيف من األساتذة والهيئة المعاونة وبعض الطالب

معيد من الهيئة المعبونة  (2)أستبذ دكتىر ،  (4 )المتميزين بعدد

 .طبلب وطبلبة  (340)

السيد سامي صالح الدين / د.وانتهت الورشة في تمام الساعة الثالثة عصراً بختام أ

لالستاذ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتوجيه الشكر والتقدير 

 ، نظير جهوده عبد المنعم محى الديناالستاذ المتفرغ بكلية التربية/ الدكتور

 .كمحاضر وإلدارته الندوة والفائدة الكبيرة العائدة منها على طالب الكلية 

 
 


