
 امج خدمة المجتمعر ب

يشارك طالب الجامعة األمريكية مشاركة نشطة في مجاالت خدمة المجتمع، وتتنوع أنشطتهم من جمع 
لأليتام داخل الحرم الجامعي. ويقوم برنامج خدمة  حفل  للتبرعات لبناء مكتبة في قرية صغيرة  إلى استضافة 

المجتمع التابع للجامعة بربط نوادي الطالب مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات التي ينبني 
عملها على الخدمة االجتماعية بغرض تقديم مجموعة من الخدمات واألنشطة بعيدة المدى التي تستهدف 

 : الصفحة التالية يرجى الدخول علىومعرفة المزيد من المعلومات ذه البرامج )للسؤال عن ه .المحتاجين
http://www.aucegypt.edu/studentlife/involve/org/Pages/Home.aspx 

 نوادي خدمة المجتمع بالجامعة:

 :فبائيا  مرتبة ترتيبا ألوهي  0202للعام األكاديمي  بنوادي خدمة المجتمع المسجلة ما يلي قائمة

 علشانك يا بلدي:

طالب الجامعة  جعلز على كالمشروع الخدمي الرئيسي التحاد الطالب، وهو برنامج ير  هوعلشانك يا بلدي 
بالدهم.  ويتم تنفيذ المشروعات في أكثر اهتماما  بالمساهمة في التنمية المستدامة في األمريكية بالقاهرة 

إحدى أفقر مناطق القاهرة، عين الصيرة، حيث يجري العمل على مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين 
 األوضاع االقتصادية واالجتماعية في البالد.

 فريق مكافحة السرطان:

بين بالسرطان، حيث حياة األطفال المصريين المصايق مكافحة السرطان إلى التخفيف من معاناة يهدف فر 
نقدم دعما نفسيا  وأخالقيا  ومعالجات شعورية ، ونقوم بتنظيم عدد من األنشطة الخيرية بهدف جلب الدعم 
لبعض المشروعات مثل شراء األدوية ، تغطية تكاليف العمليات الجراحية، و تزويد معهد السرطان 

 باحتياجاته األساسية.

AUC :من أجل مصر 

في االإفادة من المهارات التي تساعد في نفع سنويا  حتى نعطي الطالب فرصة قوم بعمل مشروعات خيرية ن
المجتمع. هدفنا هو نشر مفهومي المشاركة المدنية والمسئولية االجتماعية بين طالب المدارس الثانوية 

 فعل.والمدارس الدولية الذين هم إما طالب مستقبليين بالجامعة أو طالب بها بال

http://www.aucegypt.edu/studentlife/involve/org/Pages/Home.aspx
http://www.aucegypt.edu/studentlife/involve/org/Pages/Home.aspx


 الطريق الصح:

نرفع الوعي حول مختلف قضايا السالمة على الطريق، من خالل إقناع الشباب بتوخي الحذر أثناء القيادةمن 
 خالل العديد من األنشطة. يقدم النادي كذلك دورات في القيادة الدفاعية واإلسعافات األولية.

 رسالة:

تهدفها خدمات مؤسسة رسالة الغير حكومية من خالل تعمل على االقتراب من حياة الفئات المهمشة التي تس
بين طالب الجامعة حول القضايا  رسالة كذلك في نشر الوعيالعديد من المشروعات التنموية. تشارك 

 مع التركيز على تقوية الروابط بين بعضهم البعض و بينهم وبين المجتمع الخارجي. المجتمعية 

 :رابطة الوعي البيئي

زيادة روح الفهم والمسئولية تهدف إلى خلق جيل من األفراد الواعين بيئيا من داخل  مجتمع الجامعةمن خالل 
 ةوالمبادرات الرامية إلى التغيير.تجاه القضايا البيئية المحلية والعالمي

 عالم أفضل:

عالم و سوق عمل ننمي المجتمع المصري من خالل تقديم طالب الجامعة األشد فقرا  والخريجين الجدد إلى 
 محتاج إلى من يتقن التعامل مع الحاسب اآللي.

 :مشروع بوسي

ينشر الوعي بقضايا المرأة وحقوقها من خالل تناول مشاكل المنطقة كالتحرش، والزواج المبكر، والختان، 
 تعليم وغيرها.لاو  في العملتكافؤ الفرص 

 األزمة المصرية: ةجهاو مفي 

نساعد أطفال الشوارع على االرتفاع فوق مستوى الفقر من خالل  تقديم الدعم النفسي و مراقبة األخالقيات 
 واألداب االجتماعية.

 :بيد يد



يغرض تضييق الهوة بين  ل الزيارات واألنشطة الترفيهيةندعم كبار السن في مصر ماليا  ومعنويا  من خال
توعية المجتمع بمشاكل كبار في األجيال من خالل وصل الشباب واألطفال بالكبار، كما يساهم هذا النادي 

 السن واحتياجاتهم.

 نادي المساعدة:

إعداد حقائب الطعام، الخروج على رأس حمالت ينشط في اإلحسان للمحتاجين وتوعيتهم وترفيههم من خالل 
 تنظيم العروض الهزليةالتي  تتناول قضايا اجتماعية تشغل بال الشباب.التوعية، 

 حركة طالب من أجل الالجئين:

هذا النادي ملتزم بالعمل مع الالجئين لتحسين أوضاعهم في المنفى، كما يقوم بالتوعية بحقوق الالجئين، 
 وتنظيم برامج للغتين العربية واإلنجليزية وبعض المعارض الفنية.

 :في قلب الحدث متطوعون

هو تنظيم الفعاليات  -أقدم وأكبر نوادي الجامعة -مجال العمل األساسي لـ)متطوعون في قلب الحدث(
فصول محو األمية، مساعدة ساكني منطقة ميت  الترفيهية والتعليمية لأليتام من خالل بعض البرامج مثل

الطعام على دور األيتام واألسر الفقيرة، وكان ، توزيع مالبس جديدة وحقائب عقبة على بدء مشروعات صغيرة
 آخر مشروع لنا هو مساعدة الفتيات اليتامي المقبلين على الزواج في تجهيز بيوتهم.

 

 :مشاريع خاصة تحت مظلة برنامج خدمة المجتمع

 مشروع مكتبة القرية:

ها لمجتمعات أخرى يعمل هذا المشروع على جمع الكتب على مدار العام من مجتمع الجامعة والتبرع ب
محتاجة بهدف إنشاء مكتبات خاصة بها. يسير هذا المشروع بالتوافق مع المشروع القومي األكبر" القراءة 

 للجميع " الذي يؤكد على أهمية القراءة في تنمية المجتمعات.



 : Basaisa Dayيوم المنظمات غير الحكومية
لعرض منتجاتهم، وهي فرصة هذا يوم تُدعى فيه المنظمات غير الحكومية كل عام  إلى أرض الجامعة 

طيبة  لطلبة الجامعة وأساتذتها وفريق العاملين بها للتواصل مع المنظمات غير الحكومية أو التطوع قي 
 المنظمات التي تستهويهم.

 

 األنشطة الثقافية وبرامج االهتمامات الخاصة:

البرامج هي أمثلة على فلسفة الجامعة في دعم الفنون الحرة والتنوع؛ فهي تيتيح الفرص ألفراد المجتمع هذه 
إلدراك الفروق التي تميز كل فرد من خالل توفير المناخ الجامعي الذي يعزز التعليم و التقدير واستيعاب 

 عضها البعض.الثقافات األخرى باإلضافة إلى أهمية العالقات التي تربط الثقافات ب

 :نادي القدس

 مهمته تعريف الطالب بالقضية اللسطينية  عبر السبل المتاحة في إلطار سياسات الجامعة ولوائحها.

 نادي األدب العربي:

، والمحاضرات، واألمسيات والمسابقات  ُيعرَّف الطالب بجماليات اللغة العربية من خالل ورش العمل
 الشعرية.

 المجموعة الفنية:

لمواد الخام والتوجيه المهني و فرصا  طيبة للطالب المهنمين بتنمية مواهبهم الفنيية، تلك المواهب التي تقدم ا
 لعبت دورا  ال ُينكر على مر التاريخ.

 الفتيان ضد الفتيات:

منتدى قيادي تنافسي يهدف إلى الترفيه بعد يوم دراسي مشحون. ويستطيع الطالب من خالل ما في المنتدى 
قامة الصداقات الجديدة.من   تحديات ذهنية وعاطفية. وجسدية، يستطيعون تنمية مزيد من االنفتاح وا 

 نادي الشطرنج:



يقيم بين الحين واآلخر  بطوالت وورشعمل تدريبية وغير ذلك من األنشطة تهدف جميعها إلى نشر اللعبة. 
من الفائزين في بطولة الجامعة السنوية هذا النادي مسئول عن تشكيل الفريق الرسمي للجامعة، والذي يتكون 

 للعبة الشطرنج.

 فريق الكورال:

الجماعة  سابقة بانتظام في م وقاده عدد من المؤدين المحترفين. شارك الفريق منذ تأسيسه0890تأسس في 
 الثقافية باإلضافة إلى العديد من المهرجانات الدولية باإلمارات وتونس ولبنان واألردن.

 اعية:الكتابة اإلبد

أمست الكتابة العربية اإلبداعية من شعر وقصة ومقاالت نقديةوسيلة أصيلة من وسائل تنمية وتعزيز الهوية 
واإلرث الثقافي. لقد أثبت طالب الجامعة أنهم يملكون زمام العربية، وال أدل على ذلك من تكرارفوزهم بمراكز 

 متقدمة في المسابقة الثقافية .

 الفنون:اإلبداع و مهرجان 

 .يركز على التوعية بأهمية الفنون عبر تشجيع المشاركين على التفكير اإليجابي واالستباقي وتنمية المواهب
، كما يعقد مهرجان فورش العمل عن المسرح واألعمال الوثائقية واألفالم القصيرة متاحة لمن أراد من الطالب

خالل المعارض التي تختتم بتوزيع الجوائز  من قبل  يمتد إلى ثالثة أيام بالجامعة الختيار أحسن إنتاج من
 لجان التحكيم .

 شاف الثقافي:تنادي االك

بعد الميالد باعتبارها رمزُا لمصر القديمة، بل ال تزال  922إلى  022برز نجم الثقافة القبطية إبان الفترة من 
. يعتمد نادي 0220القبطية عام آثارها باقية في مصر حتى اليوم، وقد أنشأت الجامعة برنامجا للدراسات 

االكتشاف الثقافي كل االعتماد على هذا البرنامج من حيث إنه يستكشف الفن القبطي ولغته وفنه المعماري 
من خالل العديد من المحاضرات واألفالم والمعارض و ورش العمل والرحالت الميدانية حتى يلمس الطالب 

 بأنفسهم الثقافة القبطية على حقيقتها.

 :بعادأ



من خالل مناقشة الموضوعات  أبعادصحيفة يقوم على إصدارها الطالب بإشراف اتحاد الطالب. تسعى 
حتى ينقلوا االجتماعية واألكاديمية وغير األكاديمية إلى صقل المهارات الصحفية واإلبداع لدى الطالب 

 أخبار الجامعية بمصداقية وشفافية وموضوعية.

 علم المصريات:

لى تقدير ها من خالل األفالم والمحاضرات والحلقات يهدف إلى  التوعية بالحضارة المصرية القديمة وا 
 النقاشية و الرحالت الميدانية.

 نادي صناعة األفالم:

فرص ليعقد دورات وورش عمل تتيح للمشاركين تعلم و ممارسة صناعة األفالم على نحو محترف. وهو من ا
، بل إنها فرصة ألي شخص  مهتم باكتساب في المجال خبرات ينما اكتسابالممتازة التي تتيح لطلبة قسم الس

 مهارات في مجال السمعيات والمرئيات.

 فالمنكو فيوجن:

ى دمج رقصة الفالمنكو  مع سائر أنواع الفلكور حتى نخرج بصور فريدة من الرقص يسعى هذا النادي إل
علم المكنات األساسية للرقص الفني من إيقاع وتعبير . يقوم فريقنا بتتختلف كليا  عن أي شئ آخر نراه اليوم

تقديم فن نادر يجذب انتباه الجمهور في الحفالت وأحاسيس و حركات الجسم اإليقاعية، رغبة  في ذاتي 
 والمهرجانات.

 فريق الفلكلور:

وثراء بأزيائه الجذابة و أصواته العذبة، ما يعكس قدرة الشباب سحر هذا الفريق جمهوره المحلي والعالمي 
 الثقافة المصرية، وقد مثَّل الفريق مصر والجامعة في مهرجانات الفلكلور العالمية في اوروبا وأمريكا.

 كشافة الفتيات:

 في حضارتهم.الكشافة حركة عالمية تدعم الشباب روحيا و ذهنيا وبدنيا كي يكونوا أفرادا ذوو أدوار بناءة 

 رابطة الطالب اإليطاليين:

 تسعى إلى توعية المشاركين بالثقافة اإليطالية وتكوين كيان إيطالي صغير للطلبة اإليطاليين في مصر.



 فريق الموسيقى:

تحول فريق الموسيقى من مجرد عدد محدود من الطالب الموهوبين الذين كانوا يعزفون فرادى إلى فريق كامل 
يشرف عليهم أحد العازفين المحترفين. ويتم تدريب الطالب على لعب اآلالت الشرقية والغربية من العازفين 

. يلتحق العازفون المميزون فريقي الكورال والفلكلور في على السواء كالكمان والعود والجيتار والطبلة
 المهرجانات الدولية.

 موزيكا:

 م مختلف الثقافات. في هذا النادي يتدرب الطالب فريق يجمع بين الغناء والرقص في آن واحد بغرض تقدي
 هذين الفنينعلى أنواع مختلفة من الرقص بهدف التوصل إلى عروض تمزج بين ألوان مختلفة من 

 :الفنون المرئيةاألداء و نادى 

نشعر هذا النادي مهتم بشكل أساسي بالفنون. بالرغم من اعتيادنا على االهتمام بالمسرح والسينما والموسيقى، 
أننا اهتمامنا الرئيسي ينصب في األنشطة القائمة على الفن كالرسم والتصوير الزيتي. هدفنا هو تعزيز 
االهتمام بمجال الفنون من خالل تزويد الطالب بورش العمل والمحاضرات في مختلف مجاالت الدرس 

مهمة التي يضطلع بها للمساعدة في تكثيف أنشطتنا ودعم ال الفني، ونحن اآلن بصدد البحث عن رعاة  
 النادي.

 فريق المسرح:

غيرة ويشارك في المسابقات الثقافية للجامعة. قدم الفريق إنتاجه صينتج الفريق عددا من المسرحيات ال
، كتبتها فتحية العسال، وقام ببطولتها عدد  0222المسرحي األول، الكوميديا العربية "سجن النسا" في ربيع  

 من طالب الجامعة.


