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 المسئولية المجتمعية
 

في إطار تحمل األكاديمية لمسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة فقد تعددت مساهمتها مفهوم 

لتشمل توفير آليات فاعلة من شأنها التصدي للمشكالت القائمة والتفاعل معها  األعمال الخيرية

ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وتوثيق صالت التعاون بمختلف األجهزة والمنظمات التي تعمل 

 .    في مجال البيئة وخدمة المجتمع

 اليوم العالمي للبيئةاحتفالية األمم المتحدة ب 

األكاديمية احتفالية األمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة بمقر األكاديمية بأبي قير كأول استضافت 

بالمشاركة في االحتفالية بحضور المنسق العام لمشروع األمم المتحدة للبيئة   مؤسسة تعليمية تقوم

وفئات وممثل األمم المتحدة بجمهورية مصر العربية بهدف نشر الوعى البيئي بين مختلف طوائف 

 .المجتمع
 

  هيا نهتم بالكوكب" مشروع األمم المتحدة " 

هيا نهتم " نظمت األكاديمية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية احتفالية األمم المتحدة بمشروع 

دولة عربية وأجنبية وعدد من السفراء ورؤساء الهيئات البيئية  60بمشاركة عدد "  بالكوكب

ورشة عمل  25بح التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة تضمن عقد والمؤسسات الغير هادفة للر

بمشاركة عدد من الجامعات العربية والدولية تم خاللها مناقشة مختلف المشاكل البيئية التي يتعرض 

 .      لها كوكب األرض وكيفية عالجها والسيطرة عليها للحد من أثارها السلبية

 

   مشروع تنمية محور قناة السويس 

بالتعاون مع وزارة الصناعة ومجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة  المصرية تم طرح  

والصيانة الكهربية واإللكترونية "  ITC" دورات تدريبية مجانية في مجاالت اللحام تحت الماء 

ة وصيانة محركات الديزل والمعدات الهيدروليكية وتشغيل أوناش الشوكة واألوناش التلسكوبي

والبضائع العامة وصيانة السفن وتشكيل  والتدريب على أوناش الساحة العمالقة والرصيف العمالق
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المعادن بفرع األكاديمية ببورسعيد وضمهم لقاعدة بيانات الفنيين المؤهلين بهدف تأهيل الشباب 

 .ر قناة السويسبمدن القناة  لاللتحاق بسوق العمل وتوفير الكوادر الفنية المدربة لمشروع تنمية محو
 

  مؤتمر مجتمع األعمال والبحث العلمي 

تحت رعاية معالي األمين العام لجامعة 

وزراء التعليم العالي الدول العربية ومعالي 

والتجارة والنقل الصناعة والبحث العلمي و

نظمت  والمواصالت والبيئة بدولة المقر

مؤتمر دور مجتمع األعمال في  األكاديمية

دعم البحث العلمي وأثره في تطوير 

قتصاد بهدف تعزيز قدرات الصناعة واإل

 اتودعم الشراكة البحثية بين األكاديمية وقطاعوربطه بقطاعي الصناعة واإلقتصاد البحث العلمي 

 .المختلفة اإلنتاج

 

 بالدقي مبادرة تنمية منطقة داير الناحية المحيط بمقر األكاديمية  
 

 

بالتعاون مع محافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل 

حملة لتنمية منطقة داير الناحية  نظمت األكاديمية

" حملة المحيط بمقر األكاديمية بالدقي تحت شعار 

بمشاركة طلبة من  "بلدى جميلة: أنا مسئول

األكاديمية شملت تطوير المنطقة وتجميلها وتجديد 

تم تنفيذ  كما. األرصفة وتنفيذ بعض أعمال الدهانات

 –العظام" بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ألهالي الحي في تخصصاتطبية  عدد ثالث قوافل

مليات بالمجان بالتعاون مع وإجراء عدد من الع" الرمد –أمراض النساء  -األنف واألذن والحنجرة

                    .                 مريضا 278المستشفي الوطنى للعيون حيث بلغ عدد المستفيدين من المرضى 



 

 3  المعد بمعرفة إدارة الخطة المالية 2014أكتوبر  -2011تقرير انجازات األكاديمية نوفمبر جزء من 
 

  مؤسسة مصر الخير 

وهى جمعية خيرية غير هادفة للربح تعمل في مجال التكافل  -بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

بهدف  FIATAتم طرح عدد من الدورات التدريبية لمنح الشهادات االحترافية الدولية  -االجتماعي

طالب تأهيل الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وكذلك تقديم عدد من المنح التعليمية المجانية لل

 .    المتفوقين من غير القادرين بالقرى األكثر فقرا للدراسة باألكاديمية

 

   يوم اليتيم 

بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية 

ودور رعاية األيتام نظمت األكاديمية 

احتفالية بمناسبة اليوم السنوى لليتيم على 

مستوى أفرع األكاديمية بمشاركة أكثر من 

طفل تضمنت برنامج فنى وترفيهي  800

وعدد من المسابقات وتسليم تبرعات لعدد 

من دور رعاية األيتام وذلك بحضور عدد 

 .   من الفنانين والشخصيات العامة

 

   دورات وبرامج التعليم المستمر 

وربط دورات وبرامج  وتوفير الكوادر الفنية المدربةبتأهيل الشباب  األكاديميةفي إطار اهتمام    

اللغات " في مجاالت دورة تدريبية  456تم تنفيذ عدد فقد  التعليم المستمر   باحتياجات سوق العمل

متدرب كما تم طرح دورات  9583بإجمالي عدد" الموارد البشرية -التسويق -الحاسب اآللي –

 المعتمدة بفرع األكاديمية ببورسعيد  تدريبية في اللغتين التركية والصينية ومنح الشهادات
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  مدرسة السباحة 

ورسعيد خالل العطلة قامت األكاديمية بافتتاح مدرسة لتعليم السباحة لألطفال من أبناء محافظة ب     

طفل لتدريبيهم على مبادئ السباحة  4000الصيفية حيث استقبل فرع األكاديمية بالمحافظة عدد 

 . بمعرفة مدربين متخصصين

 

  دور الرياضة في حياة الشباب ودعمها لحياتهم المهنية   " ندوة بعنوان 
 

بحضور " دور الرياضة في حياة الشباب ودعمهــا لحياتهــم المهنيـة"نظمت األكاديمية ندوة بعنوان  

المصرية ورئيس جهاز الرياضة المصري ورئيس اتحاد الرياضة للجميع  رئيس اللجنة األولمبية

المصرية  وعمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات وعدد من الخبراء والمتخصصين والرياضيين

 . وذلــك بمقــر األكاديمية بالقاهـرة

  

 

 

 


