
 

 

  أنشطة مركز الخدمة العامة والتنمية االجتماعية

 منذ التأسيس حتى األنالتابع لجامعة عين شمس 

عدد  التاريخ المدربين اسم الدورة بيان
 الحضور

 موضوعات الدورة

ز
رك

لم
 ا
طة

ش
ان

 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.نرمين سنجر 
 –ليم د.وسيم عبد الح –

د. مروة  –د.شيرين يوسف 
 سيد(

 7800 2020 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

ICDL Advanced 
office2016 

 13 2020-17/12حتى  11-25 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 30 2020-17/12حتى  12-7 مر احمد محمدد/ ع
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2020-18/11حتى  11-9 د/ عمر احمد محمد
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

ICDL Advanced 
office2016 

 15 2020-15/11حتى  10-22 صالحأ/ جمال محمد 
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2020-28/10حتى  10-14 د/ مصطفى ابراهيم
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 33 2020-23/2حتى  1-14 د محمدعمر احمد/ 
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

ICDL Advanced 
office2016 

 19 2020-20/10حتى  9-28 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 20 2020-21/9حتى  8-31 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 10 2020-21/7حتى  7-5 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 11 2020-23/3حتى  2-24 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2020-12/2حتى  2-3 عمر أحمد محمدد/ 
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 



 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2020-22/2حتى  2-7 د/ مصطفى ابراهيم
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

ICDL Advanced 
office2016 

 12 2020-6/2حتى  1-8 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ز
رك

لم
 ا
طة

ش
ان

 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2020-6/2حتى  1-23 عمر أحمد محمدد/ 
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

الدورة التأهيلية 
 لمهارات إعداد التوفل

 32 2019-27/11حتى  11-18 د/ مصطفى ابراهيم
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.نرمين سنجر 
 –د.وسيم عبد الحليم  –

د. مروة  –سف د.شيرين يو
 سيد(

 2090 2019 12-31حتى  1-10

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –

 د. هالة( –ابراهيم 
 7300 2020 9-30حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

ICDL Advanced 
office2016 

 أ/ جمال محمد صالح
 حتى 5-12/2019

 6/1-2020 
15 

Word- Excel-Power 
Point – Access- 

Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 9 2019-21/11حتى  10-21 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

مصطلحات قانونية 
 اللغة االنجليزيةب

 - 5 2019-31/10حتى  9-29 داليا عصام ابو الفتوح د/

ICDL Advanced 
office2016 

 11 2019-2/10حتى  9-11 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 14 2019-9/9حتى  8-19 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

 11 2019 - 9/8حتى  10/7 أ.د / منى حامد دورة لغة فارسية
 –محادثة  –قواعد 

 لغويات 

ICDL Advanced 
office2016 

 10 2019-4/8حتى  7-11 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 13 2019-22/7حتى  6-17 / جمال محمد صالحأ
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 

ICDL Advanced 
office2016 

 7 2019-2/5حتى  4-1 أ/ جمال محمد صالح
Word- Excel-Power 

Point – Access- 
Windows- IT 



 

ICDL Advanced 
office2016 

 10 2019-10/4حتى  3-11 أ/ جمال محمد صالح

Word- Excel-Power 
Point – Access- 

Windows- IT 
 
 
 

 
امتحان اتقان اللغة 

 العربية
 18 2019-10 ايمان السعيد ابو الحسند/

استماع ونحو وبالغة 
 وادب

 

ز
رك

لم
 ا
طة

ش
ان

 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –
 د. هالة( –براهيم ا

 11900 2018 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

Smart Board  25 2018 30/6حتى  10/6 أ/ احمد 

كيفية عمل عرض تقديمى 
وكتابه السيرة الذاتية 

شرح واستخدام  -للمعلم 
 السبورة الذكية

 6 2018-31/12حتى  1/7 أ.د / منى حامد دورة فارسى متقدمة
 –استماع  –قواعد 

 -مصطلحات سياسية 
 محادثة

كورس انجليزى 

(General English) 
 18 2018-15/4حتى  20/3 أ/ رويدا عبد المحسن

Training (Writing- 
Reading – Grammar 

– Listening) 

كورس انجليزى 
(General English) 

 21 2018-1/8حتى  2/7 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –

 ابراهيم (
 7200 2017 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

كورس انجليزى 
(General English) 

 23 2017-15/5حتى  20/4 المحسن أ/ رويدا عبد
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

 استماع  –قواعد  6 2017-31/5حتى  10/4 أ.د / منى حامد دورة فارسى 

كورس انجليزى 
(General English) 

 21 2017-15/3حتى  13/2 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –

 (-ابراهيم
 6500 2016 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

كورس انجليزى 
(General English) 

 25 2016-15/11حتى  20/10 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 

(General English) 
 27 2016-10/7حتى  14/6 أ/ رويدا عبد المحسن

Training (Writing- 
Reading – Grammar 

– Listening) 



 

كورس انجليزى 

(General English) 
 22 2016-11/4حتى  2/3 أ/ رويدا عبد المحسن

Training (Writing- 
Reading – Grammar 

– Listening) 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –

 د/احمد كشك ( -ابراهيم
 6350 2015 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

كورس انجليزى 
(General English) 

 27 2015-4/12حتى  29/10 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 
(General English) 

 23 2015-10/9حتى  3/8 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 
(General English) 

 30 2015-30/7حتى  1/7 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 
(General English) 

 25 2015-19/6حتى  20/5 أ/ رويدا عبد المحسن
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 
(General English) 

 21 2015-25/4حتى  22/3 رويدا عبد المحسنأ/ 
Training (Writing- 

Reading – Grammar 
– Listening) 

كورس انجليزى 

(General English) 
 26 2015-19/2حتى  12/1 أ/ رويدا عبد المحسن

Training (Writing- 
Reading – Grammar 

– Listening) 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلعادل الم

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
 -عبد الحليم وسيمد. –

 د/احمد كشك (
 11700 2014 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
 -د.وسيم عبد الحليم –

 د/احمد كشك (
 4700 2013 12-31ى حت 1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.حنان السعيد 
د.نجوى  –د.شهيرة –

 د/احمد كشك ( -ابراهيم
 6150 2012 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.محمد السعيد 
 –د.احمد حسن –القن 

 د/حنان السعيد( -د.فيصل 
 6280 2011 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

السعيد  محمدلجنة التوفل )د.
 –احمد حسند. – القن

 (حنان السعيدد/ - فيصلد.
 5500 2010 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

ة 
ط

ش
ان
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ا

 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

محمد السعيد لجنة التوفل )د.
 ( أحمد حسند. – القن

 8100 2009 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

لجنة التوفل )د.محمد السعيد 
 د.أحمد حسن ( –القن 

 1500 2008 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 



 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

 عبد هللا سعدتوفل )د.لجنة ال
) 

 1800 2007 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

 1750 2006 12-31حتى  1-1 ( غادة جماللجنة التوفل )د.

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

برنامج اإلعداد للعمل 
 لوماسىالدب

 50 2006 30/3حتى  2-1 أ.د/ عبيد محمد عنان

تاهيل كوادر للعمل 
الدبلوماسى وااللمام 

بالنظم السياسية 
 والنصوص الدبلوماسية

امتحان اتقان اللغة 

( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

د  – مها سالملجنة التوفل )د.
 ( نجالء مهنى

 1500 2005 12-31حتى  1-1

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 

امتحان اتقان اللغة 
( TELPاالنجليزية )

 لتوفلالمعادل 

نجالء لجنة التوفل )د.
 ( منى سالم  –الهلباوى 

 حتى1996 1-1

 31-12 2004 
3500 

Writing- Reading – 
Grammar – 

Listening 
برنامج تنمية مهارات 
 36 2002-2/9حتى  15/7 - العمالء وتحسين األداء

وافع السلوك االنسانى د
وتناول مشكالت العمالء 

 واالحتفاظ بهم

 برنامج إدارة الوقت
 31 2002-2/7حتى  15/6 -

خصائص لوقت ومهارات 
 ادارة تنظيمه

برنامج مهارات إعداد 
 30 2002-12/7حتى  30/5 - وكتابة التقارير

مفهوم التقارير ومهارات 
 اللغويه وصياغة الرسائل

ة الفعالة برنامج اإلدار
 33 2002-17/6حتى  11/5 - ألعمال المصارف

وظيفة البنوك واالئتمان 
 المصرفى واالدارة الفعالة

برنامج التسويق 
 29 2002-2/4حتى  5/3 - والبيع

فهم بيئة االعمال ومهارات 
 التفاوض

برنامج التفاوض 
 30 2002-8/3حتى  19/2 - البيعى

اهمية التفاوض 
ت اواستراتيجيات وتكتيك

 التفاوض

برنامج مهارات وفنون 
 25 2001-28/12حتى  17/11 - البيع الفّعال

اعداد خطة البحث 
 التسويقى وتحليل البيانات

المهارات اللغوية 
وتنمية قدرات 

 السكرتارية واإلداريين
1200-02/12حتى  10/11 -  23 

رفع مستوى اللغة وتالفى 
 االخطاء

برنامج تصميم الديكور 
 واالثاث

1200-81/10حتى  16/9 م / محمود مسعود  38 
تنفيذ ديكور وانواع 

 الطرازوالفنون التطبيقية

1200-28/2حتى  9/2 - برامج الفنون التطبيقية  29 
الحفر على الزجاج 

 والرسم وتفريغ الخشب

ة 
ط

ش
ان

ز
رك

لم
ا

 

برنامج الخياطة 
 والتفصيل

2001-8/9حتى  9/8 -  35 
اداوات التفصيل والخياطه 

نة الخياطة وطريقة وماكي
 تشغيلها واخذ المقاسات

برنامج تربية نباتات 
 الظل وتنسيق الحدائق

 30 2000-19/12حتى  30/11 -
تربية نباتات الظل باسلوب 

 علمى



 

برنامج التوجيه 
 واإلرشاد االجتماعى

 40 2000-28/12حتى  25/11 أ.د/ ثروت اسحاق
تعديل اتجاه االباء 

 ومفهوم االعاقة

اإلعداد  برنامج
 لإلرشاد السياحى

 37 2000-17/12حتى  19/11 أ.د/ ثروت اسحاق

اجتياز امتحانات وزارة 
السياحة والنصوص 

واالثرية باللغات 
 االجنبية

 
 

 
برامج الراديو 

والتليفزيون وهندسة 
2000-51/12حتى  14/11 أ.د/ محمد محمد صديق الفيديو  45 

 المكونات االلكترونية
ال شرح جهاز االستقب

 االذاعى
اساسيات االرسال 

 التليفزيونى
برنامج هندسة 

2000-25/12حتى  2/10 - التبريد والتكييف  15 
 –فك وتركيب االجهزة 
تفريغ وشحن دائرة 

 االعطال -التبريد
برنامج هندسة 

2000-51/11حتى  3/10 - السيارات  19 
ميكانيكا وهندسة 

عمرة  –السيارات 
 الموتور

 للغة البرنامج الدولى
 والثقافة العربية

2000-18/8حتى  3/7 أ.د/ يوسف حسن نوفل  60 

نشر اللغة العربية 
 والثقافة لغير الناطقين

تلبية احتياجات االدارة 
العامة للوافدين 

 والسفارات االجنبية
برنامج التصحيح 
اللغوى للرسائل 

 الجامعية

2000-31/10حتى  12/10 -  15 
مساعدة الباحثين فى 

 لغوىالضبط ال

برنامج قواعد الكتابة 
اللغوية لمعدى 

 الرسائل

2000-18/7حتى  20/6 -  30 
 شرح قواعد اللغة

 برنامج الخط العربى
2000-91/7حتى  3/7 -  40 

 ايضاح الخط وتحسينه

المهارات اللغوية 
وتنمية قدرات 

السكرتارية 
 واإلداريين

2000-18/6حتى  14/5 -  38 

رفع مستوى اللغة 
 خطاءوتالفى اال

برنامج تصميم 
 الديكور واالثاث

2000-31/5حتى 1/5 -  29 
تنفيذ ديكور وانواع 

 الطرازوالفنون التطبيقية

برامج الفنون 
 التطبيقية

2000-18/5حتى  11/4 -  23 
الحفر على الزجاج 

 والرسم وتفريغ الخشب

 

برامج الراديو 
والتليفزيون وهندسة 

 الفيديو

2000-27/4حتى  20/3 د صديقأ.د/ محمد محم  60 
 المكونات االلكترونية

شرح جهاز االستقبال 
 االذاعى



 

اساسيات االرسال 
 التليفزيونى

برنامج اإلعداد للعمل 
 الدبلوماسى

2000-18/5حتى  1/3 -  63 

تاهيل كوادر للعمل 
الدبلوماسى وااللمام 

بالنظم السياسية 
 والنصوص الدبلوماسية 

برنامج الخياطة 
 لتفصيلوا

2000-30/3حتى  1/3 -  39 

اداوات التفصيل 
والخياطه وماكينة 
الخياطة وطريقة 

 تشغيلها واخذ المقاسات
برنامج تربية نباتات 

الظل وتنسيق 
 الحدائق

2000-8/3حتى  11/2 -  34 
تربية نباتات الظل 

 باسلوب علمى

برنامج التوجيه 
 واإلرشاد االجتماعى

2000-82/3حتى  17/2 -  52 
ديل اتجاه االباء تع

 ومفهوم االعاقة 

برنامج اإلعداد للعمل 
 الدبلوماسى

2000-91/3حتى  5/1 -  68 

تاهيل كوادر للعمل 
الدبلوماسى وااللمام 

بالنظم السياسية 
 والنصوص الدبلوماسية 

برنامج اإلعداد 
 لإلرشاد السياحى

2000-7/3حتى  12/2 -  39 

اجتياز امتحانات وزارة 
وص السياحة والنص

واالثرية باللغات 
 االجنبية

برنامج إعداد 
 ملحقين تجاريين

2000-82/2حتى  27/1 -  60 

اعداد كوار للسلك 
الدبلوماسى التعرف 

على اقتصاديات مصر 
 وعالقاتها الخارجية

 

 
برنامج تنمية 

مهارات العمالء 
 وتحسين األداء

2000-26/2حتى  11/2 -  38 
دوافع السلوك االنسانى 

كالت العمالء وتناول مش
 واالحتفاظ بهم 

 برنامج إدارة الوقت
2000-31/1حتى  3/1 -  33 

خصائص لوقت 
 ومهارات ادارة تنظيمه

برنامج مهارات 
1999-18/12حتى  29/11 - إعداد وكتابة التقارير  40 

مفهوم التقارير 
ومهارات اللغويه 
 وصياغة الرسائل

برنامج اإلدارة 
الفعالة ألعمال 

 المصارف

1999-29/12حتى  8/11 -  39 
وظيفة البنوك واالئتمان 

المصرفى واالدارة 
 الفعالة 

برنامج التسويق 
 والبيع

1999-8/12حتى  5/11 -  41 

فهم بيئة االعمال 
 ومهارات التفاوض

 
 



 

برنامج التفاوض 
 البيعى

1999-14/11حتى  20/10 -  38 

اهمية التفاوض 
واستراتيجيات وتكتيكات 

 التفاوض
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برنامج مهارات 
1999-8/10حتى  3/9 - وفنون البيع الفّعال  29 

اعداد خطة البحث 
التسويقى وتحليل 

 البيانات 

برنامج الخياطة 
 والتفصيل

1999-5/10حتى  2/9 -  33 

اداوات التفصيل 
والخياطه وماكينة 
الخياطة وطريقة 

 تشغيلها واخذ المقاسات

 
برنامج تربية نباتات 

نسيق الظل وت
 الحدائق

1999-30/9حتى  31/8 -  36 
تربية نباتات الظل 

 باسلوب علمى

برنامج التوجيه 
 واإلرشاد االجتماعى

1999-82/9حتى  12/8 -  50 
تعديل اتجاه االباء 

 ومفهوم االعاقة 

برنامج اإلعداد للعمل 
 الدبلوماسى

1999-30/6حتى  8/3 -  100 

تاهيل كوادر للعمل 
م الدبلوماسى وااللما

بالنظم السياسية 
 والنصوص الدبلوماسية 

برنامج اإلعداد 
 لإلرشاد السياحى

1999-91/8حتى  4/7 -  45 

اجتياز امتحانات وزارة 
السياحة والنصوص 

واالثرية باللغات 
 االجنبية

 



 

 


