
البيئيةوتنميةالمجتمعخدمةقطاع
البيئيةالعامة

إبراز دور الجامعة في الخدمة المجتمعیة لتصبح جزء فاعال الرؤيـــة
لنھضة ورقى المجتمع.

تقدیم خدمة مجتمعیة ممیزة داخل الجامعة وخارجھا. الرسالة

قویة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنيتحقیق عالقاتالهــدف

لــــــالهيك

البيئيةالعامة

محـــو:

قامت اإلدارة بمخاطبة 
جمیع كلیــات ومعاھد الجامعــة المختلفــــة

تملحصر أعداد العمال األمیین الذین لم ت
محو أمیتھم حتى یتم تفعیل مشروع جامعھ

ات لھم. لقبول سكان المنطقة المحیطة بالجامعة لمحو أمیتھم واستخراج شھاد

روعـــالمشجــنتائ
2001/2008عامال وعاملة خالل الفترة من 422تم محو أمیة عدد * 

2009/ 2008عامال وعاملھ خالل العام           204* تم محو أمیة عدد 
2010/ 2009عامال وعاملھ خالل العام           157* تم محو أمیة عدد 

تم تسلیم الشھـادات لعمال نجحوا في
امتحانات سابقة بحضور قیادات الجامعة

والھیئـة العامة لتعلیم الكبـــــار
وفى االحتفال بمھرجان جامعتنا احلي   

شھادة بحضور أ.د/ ھبة نصار 75وتم تسلیم2010یولیو 18بتاریخ 
2011/ 2010خالل العام          عامال وعاملة 249* تم محو أمیة عدد 
2012/ 2011عامال وعاملة خالل العام          122* تم محو أمیة عدد 

2013/ 2012عامال وعاملة خالل العام          000تم محو أمیة عدد *

المستقبليةالرؤية
.فوري لمحو األمیة* فتح مركز
.سیرة التعلیمیةمللمرحلة اإلعدادیة لمن یرغب في مواصلھ ال* فتح فصل

* عمل مسح لحصر عدد األمیین بمحافظة الجیزة.
ـــا ـــل: ثاني ـــةقواف ـــةالجامع ـــةالشـــاملةللتنمي وخدم

المجتمع

:وتصنیف كالتاليالحقیقیة للمناطق األكثر احتیاجا 
*القوافل البیطریة.*القوافل الطبیـة

*الحاسـب اآللي. * قوافل الصیـدلة.
*ذوى االحتیاجات الخاصة.* قوافل الصناعات الصغیرة.       

*التوعیة الشاملة.* محــو األمیة.
*التشجیر والتجمیل واإلرشاد الزراعي.

وتم من للقرى2012-2010وقد انطلق عدد من القوافل خالل األعوام
الدواء مجانا مع تحویل الحاالت الحرجة إلى الكشف وصرف خاللھا 

مستشفیات جامعھ القاھرة
روع ـــالمشجـــنتائ

*التعاون معھ محافظة الجیزة
*التعاون مع محافظة جنوب سیناء

بمسجد المجمع اإلسالمي -التعاون مع مجلس أمناء مدینة الشیخ زاید *
*-

ومنھا:لمحافظة الجیزة
*منشیة فاضل *الكوم األحمر بمركز أوسیم 

*قریة أبوالعباس بمدینة العیاط        *قریة البلیدة وبیتسا بمدینة العیاط 
*قریة برطس بمركز اوسیم قریة كفر حمید بمدینة العیاط   *

*كفر حكـیــــم *قریة نكـــــــــــال 
*منیل شیحــــــــة *بشتیـــــــــــــل

*المنــــــــــــوات 
المستقبليةالرؤية

. قوافل األفكار واالختراعات الشابة

قوافل رعایة المسنین.
الكتشاف المواھب.قوافل فنیة

الصيفيةأثناءوتدريبتشغيل: ثالثا
یھدف المشروع إلى تحقیق عدة اعتبارات :

مساعدة  طالب الجامعة في شغل أوقات فراغھم بشكل مناسب.-
تنمیة قدرات الشباب وتأھیلھم لسوق العمل بعد التخرج.-
-

متابعة دراستھم واعتمادھم على أنفسھم معنویا ومادیا. 
-

والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.
روعـــمشالجــنتائ

ةــــــابقـوات الســـــالسن
فرص التشغیلعدداألعوامفرص التشغیلعدداألعوام

فرصة عمل2004885عامفرصة عمل19941000عام
فرصة عمل20051200عامفرصة عمل19951200عام
فرصة عمل20061304عامفرصة عمل19961400عام
عملفرصة20071400عامفرصة عمل19971500عام
فرصة عمل20081449عامعملةفرص19981200عام
فرصة عمل20091327عامفرصة عمل1999500عام
فرصة عمل 20101187عامفرصة عمل2000800عام
فرصة عمل20111305عام فرصة عمل20011031عام
فرصة عمل20123133عام فرصة عمل2002778عام
فرصة عمل2003865عام

2013عـــــــــــام
جمالياإلاألماكـــــــن

276ذات الطابع الخاصالوحدات
224والمعاهدالكلیات

126الشــركات
90البنــوك

716جمالياإل

المستقبليةالرؤية


) لتجھیزھم لسوق العمل بعد التخرجالخاص
ارضــالمع: رابعا

بعمل معارض خیریة بأسعار رمزیة للطالب 
روعـــمشالجــنتائ

  معرض مالبس جمعیة أحباء مصر
التحریرمعرض مالبس روتارى
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علـىاحمـدمحمـد.أ
البيئيةعاممدير

سالمعاصممحمد. د
تنفيذمتابعةإدارةمدير

البيئية

أ.رانيا خيري
تخطيطإدارةمدير

البيئية

وجدى جوهر شفيق.أ

سحر سيد حسين. أ
قوافلمنسق

الفت يونس محمد . أ

مصطفى على الفولى. أ

عبد المجيدوســـام عزت. أ

الظاهرعبدمحمدمازن.أ
حسينطهمحمد.أ

جمــــال عبــد الناصــر. د.أ
البيئةوتنميةالمجتمعخدمةلشئونرئيسنائب

بليغإبراهيم.أ
محومنسق



معرض مالبس انرویل الشروق
معرض مالبس جمعیة والد مصر
 معرض مالبس أندیة الروتارى واالنرویل
معرض جمعیة الصلح خیر
اردنـــــــنادي الجیزة ج

المستقبليةالرؤية
مالبس ......)  -كتب –إقامة مقر دائم للمعارض بكافة أنواعھا (فنیة 

طوال العامیحتاجونھ المالبسحصول الطالب على ما 
ةــــدوريةـــــأنشط

المستقبليةالرؤية

الخاصةذوىمكتب
االحتیاجات الخاصة بالجامعة والمجتمعلتحسین الخدمات لذوى 
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صحتك
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نـــــدوات

التوعيةأسبوع

صيفيةسينما

احلىجامعتنا


