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 أًشطـخ وإجنــبساد 
 اإلدارح الؼبهخ للوشزوػبد الجَئَخ

 

 

 فى الفترة من

 ( 0203حىت ٍولَو  0202)هبٍو 

 قطبع خدهخ اجملتوغ وتٌوَخ الجَئخ
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 أ.د حســــبم كبهــل
 رئَس اجلبهؼخ

 

 ـــبرـــــخ ًصـــأ.د هج
 ًبئت رئَس اجلبهؼخ

 اجملتوغ وتٌوَخ الجَئخ لشئوى خدهخ

 

 حموــد أمحــد ػلي . أ
 هدٍز ػبم املشزوػبد الجَئَخ
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 -:السبدح ًواة رئَس اجلبهؼخ لشئوى خدهخ اجملتوغ وتٌوَخ الجَئخ

 

 (0203ي ـحت 0222....... )هي ...هجـــخ ًصــــــبر ............... .أ.د

 (0222ىت ـــح 0223...) هي .....ػجد اهلل التطبوى ............... .أ.د

 (0223ي ـحت 0220........) هي ......أمحد فؤاد ثبشـب ........... .أ.د

 (0220ي ـحت 0111....) هي ..........أهري إهبم ًبصف ........... .أ.د

 (0111ي ـحت 0112.......) هي .......فتحٌ السَد سؼد ........ .أ.د

 (0112ي ـحت 0110.........) هي ....حسـٌني رثَــــــغ ......... .أ.د

 (0110ي ـحت 0112..........) هي ...ػلي شؼـــــــزاوً......... .أ.د

 (0112ي ـحت 0121.........) هي .فتحــــٌ والـــــي ........... .أ.د
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 -:السبدح هدٍزً ػووم اإلدارح الؼبهخ للوشزوػبد الجَئَخ

 

 حىت اُى( 0202..........الفرتح )هي ي ...............ـد ػلــــد أمحـــحمو . أ

 (0202ي ـحت0222.......)هي ...د....................ـحموـد هصطفي ساٍ . أ

 (0222ي ـحت 0223.........................)هي .د توفَـــــق......ــــد. حموـ

 (0223حىت  0111أ.احملوــــــدً ػطَـــــخ ...............................)هي 

 (0111حىت  0110أ. فبطوــــــخ الشٌٍـــي................................)هي 

 (0110حىت  0112أ. ًبدٍـــخ اجلٌــــــدً..................................)هي 

 (0112حىت  0121أ حبهــــد رجـــــــت ..................................)هي 
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 ؼبهخ للوشزوػبد الجَئَخالسبدح هوظفٌ اإلدارح ال

 سبمل د. حمود ػبصن
 هدٍز إدارح هتبثؼخ تٌفَذ  املشزوػبد الجَئَخ

 

 أمحد أ. حمود صربً
 هٌسق القوافل

 

 ثلَغ إثزاهَن  أ.جالل
 هٌسق حمو األهَخ

 

 شفَق جوهز أ. وجدً
 أخصبئٌ هبيل وأدارى

 

 ػجد اجملَد أ. وسبم ػشد
 إػداد وتٌسَق  قبػدح الجَبًبد

 

 جد الظبهزد ػحمو.هبسى أ
 مسري امحد دػبء . أ

 أرشَف قبػدح الجَبًبد ) صبدر ووارد(
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 أوال :حمــو األميــة:

 0202وحىت  0202 هٌذ عبم  حملى االهيت  االهتحبًبث التبليت إجزاءوقذ مت 

 رسىة جنـبح حضىر املكــبى التبريــخ م

 62 62 162 بقاعةذاملعلمذاجلاؿعي 6212ؿايوذذ63 1

 24 62 52 املعهدذاؾقوؿيذؾألورام 6212يوـوهذذ12 6

 2 21 24 ؼاعةذاملعلمذاجلاؿعي 6212يوؾووذذ11 2

 ذهادةذحموذأؿوةذ42متذتدلومذ مبهرجانذجاؿعتناذأحلىذجبوارذاؾنصبذاؾتذؽاريذؾلجاؿعة 6212يوؾووذذ15 1

 1غذ-2 65 22 ؼاعةذاملعلمذاجلاؿعيذؼاعةذاالحتفاالت 621أغدطسذذ6 2

 6211أغدطسذذ16 3

)اؿتحانذوتدلومذذهاداتذدورذابريل(ذمبعهدذ

 اؾدراداتذاؾرتبوية

65 15 12 

 22 13 13 )ادتكتاب(ذمبعهدذاؾدراداتذاؾرتبوية 6211ـوػمربذذ65 4

 13 انذوتدلومذذهاداتذ(ذبقاعةذاملعلمذاجلاؿعي)اؿتح 6216ينايرذ15 5

خارجذذ12+1

ذ2اجملموعةذتدلومذ

 ذهادات

 غوابذ1
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 6216ينايرذ22ذ–66 6

 - 62 62 ؼــــريةذـكـــــال

 2 6 11 ػصـــــــولذدابقة

 4 16 16 ؽفــــرذحكوـــــم 6216ػربايرذذ6ذ–ذ1 12

 - 4 4 بشتوـــــــــــــل 6216ػربايرذذ3ذ-ذ2 11

 2 64 22 ؿنوـــــلذذوحــه 6216ػربايرذذ6ذ-ذ5ذ16

 1 5 16 )ادتكتاب(ذبقاعةذاملعلمذاجلاؿعي 6216ابريلذذ16 12

 2ذهادةذوجارىذادتخراجذذ12متذتدلومذ )تدلومذذهادات(ذبقاعةذاملعلمذاجلاؿعي 6216ابريلذذ62 11

 6 2 2 )اؿتحانذـهائي(ذبناديذاؾشرؽةذاؾشرؼوةذؾلدخان 6216يوـوهذذ65 12

 6 6 6 )ادتكتاب(ذبكلوةذاهلنددة 6216يوؾووذذ1 13

 22 11 13 )اؿتحانذمتهودي(ذبقاعةذاملعلمذاجلاؿعي 6212ينايرذذ6 14

 1 4 11 )ادتكتابذؼبلذاؾنهائيذ(ذمبعهدذاؾدراداتذاؾرتبوية 6212ينايرذذ64 15

 2 1 4 وية)اؿتحانذاؾنهائيذؾتدلومذاؾشهادات(ذذمبعهدذاؾدراداتذاؾرتب 6212ابريلذذ4 16

 662 626 214 االمجــــــــــــــاىل

 جببهعت القبهزة فصــىل حمـــى األهيـــت
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 قيبس هستىي

 بقاعة املعلم اجلامعي

62/5/6202 

 

 قيبس هستىي

 باملعهد القومي لألورام

05/2/6202 

 

 اهتحبى  حمى األهيت للعبهلني

 بقاعة املعلم اجلامعي

01/7/6202 

 

 استكتبة قبلً

 بقاعة املعلم اجلامعي

9/8/6202 

 

 اهتحــــبى حتذيذ هســــتىي 
 بكليبث وهعبهذ اجلبهعت املختلفت 

 يف حضور جلنة من اإلدارة العامة للمشروعات البوئوة باجلامعة

 ةوإدارة جنوب اجلوزة وجلنة من معهد الدراسات الرتبوي
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 قيبس هستىي

 بقاعة االمتحانات

09/1/6200 

 اهتحبى حمى األهيت للعبهلني

 بقاعة االمتحانات 

08/5/6200 

 قيبس هستىي

 بكلوة اآلداب

8/06/6202 

 قيبس هستىي

 داببكلوة اآل

62/0/6200 

 اهتحبى و تسلين شهبداث 

 مبعهد الدراسات الرتبوية

09/02/6200 
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 اهتحبى حمى االهيت  للعبهلىي

 الدراسات الرتبويةمبعهد 

68/00/6200 

  األهيتاستكتبة حمى 

 اجلامعيبقاعة املعلم 

08/0/6206 

 تسلين شهبداث

 اجلامعيبقاعة املعلم 

08/0/6206 

 األهيتاهتحبى حمى 

 مبعهد الدراسات الرتبوية

06/1/6206 

 تسلين شهبداث

 بقاعة املعلم اجلامعي

62/1/6206 
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 اهتحبى حمى أهيت 

 بقاعة املعلم اجلامعي

9/0/6202 

 اهتحبى حمى أهيت

 يةمبعهد الدراسات الرتبو

67/0/6202 

 اهتحبى ًهبئي لتسلين الشهبداث

 مبعهد الدراسات الرتبوية

7/1/6202 
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 ثانيا :القـوافــل :

 0202وحىت  0202 عبو خالل انفرتة يٍ شبيهت  وبيطريت( بشريت) عًم قىافم طبيت مت و

 املكبٌ انُشـــــبط انيىو وانتبريخ و

 يدٌُح انشٍخ زاٌد قبفهت طبيت شبيهت 19-42/6/4212 1

 ًٍدقرٌح كفر ح قبفهت بيطريت 3-2/7/4212 2

 قرٌح انكوو االحًر قبفهت طبيت 7-8/7/4212 3

 قرٌرى انثهٍدج وترطا قبفهت بيطريت 12-11/7/4212 4

 قرٌح يُشٍح فاضم قبفهت طبيت شبيهت 42-41/7/4212 5

 قرٌح اتو انعثاش قبفهت طبيت شبيهت 47-48/7/4212 6

 قرٌح انثهٍدِ قبفهت طبيت شبيهت 4-3/8/4212 7

 قرٌح كفر حًٍد ت طبيت شبيهتقبفه 8-9/8/4212 8

 قرٌح ترطص اوضٍى قبفهت طبيت شبيهت 42/12/4212 9

 الــــــــــَك قىافم طبيت شبيهت وحمى أييت 49-32/1/4214 11

 ىـر حكٍــكف قىافم طبيت شبيهت وحمى أييت 1-4/4/4214 11

 مـــــــــــتشرٍ قىافم طبيت شبيهت وحمى أييت 2-6/4/4214 12

 يٍُم شٍحح قىافم طبيت شبيهت وحمى أييت 8-9/4/4214 13

 واخــــــــــــانًُ قىافـــم طبيـــــت شــــبيهـت 14-13/4/4214 14
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 انقبفهت انطبيت انبشريت ببنشيخ زايد 

 ببنتعبوٌ يع جمهس أيُبء يديُت انشيخ زايد           
 02/6/0202-09يٍ                                                          

 

 
 

  
 
 

 إحصائي تعذد انحاالخ انري ذى عالجها وصرف األدويح

ُّ ياواأل
ط

تا
 

ل
فا

ط
أ

 

ء
ضا

َ
 

ة
قه

او 
ظ

ع
جح 

را
ح

 

يذ
ر

ج  
ال

ع

ي
يع

طث
 

يح
هذ

ج
ى 

ان
جً

ال
ا

 

 58 - - - - 29 1 - 71 92 انضثد

 66 - 1 78 - - - 79 72 72 األحذ

 17 72 - 71 - - 2 4 4 92 االثُيٍ

 81 72 - 97 - - - 2 - 97 انثالثاء

 57 - - - - - - 98 88 - األرتعاء

 44 - - - 6 71 - - 92 - انخًيش

 479 96 1 89 6 42 76 44 775 56 االجًانى
 

انعالج  الصركًالتياٌ إحصائي تعذد انحاالخ انري ذى ذحىيهها 

 تانًضرشفياخ

 جهذيح ريذ حراجح قهة تاطُّ

2 7 6 79 1 
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   انقبفهت انكىو األمحر أوسيى
   نهشببة انقىيي اجملهس ببنتعبوٌ                                            

 8/7/0202-7يٍ                                                                   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 إحصائي تعذد انحاالخ انري ذى عالجها وصرف األدويح

 جهذيح جراحح عظاو قهة َضاء أطفال تاطُّ

64 46 24 22 777 97 772 

 



 

 اإلدارة انعبيت نهًشروعبث انبيئيت                                                                                                                                        
2 

 انطبيت انبشريت مبُشيت فبضم : انقبفهت
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيى نهشببة          

  02-00/7/0202  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 97/1/9777تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ انري ذى عالجها وصرف األدويح يىو 

عالج 

 طثيعي
 تاطُّ ريذ جراحح

ذثقيف 

 صحي
 َضاء أطفال

 

 االجًانى

77 78 94 82 16 21 91 949 
 

 97/1/9777تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ انري ذى عالجها وصرف األدويح يىو 

عالج 

 طثيعي

ذثقيف  تاطُّ ريذ جراحح قهة

 صحي

 االجًانى َضاء أطفال

2 19 78 797 788 756 926 725 277 
 

 انثياٌ اإلجًــاني

 نعذد انحاالخ انري ذى عالجها وصرف نها انذواء

 حانــــــح 7971

 حانح جهذيح 47 –حانح عظاو  98ذى ذحىيم 

 إنى يضرشفى انطهثح تًيذاٌ انجيزج
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 ببنعيبط انقبفهت انطبيت انبشريت بقريت أبى انعببس : 
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة

   07-08/7/0202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  

 91/1/9777ذى عالجها وصرف األدويح يىو  نريتياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

 تاطُّ ريذ جراحح جهذيح
ذثقيف 

 صحي
 َضاء أطفال

 

 االجًانى

69 75 86 56 22 777 85 422 
 

 95/1/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

 تاطُّ ريذ جراحح جهذيح
ذثقيف 

 صحي
 اجًانى عظاو َضاء أطفال

794 27 772 998 926 968 725 21 7924 
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 : ببنعيبط ت بقريت انبهيدة وبيتسبانقبفهت انطبي
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيى نهشببة              

                                                                    0-2/8/0202 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 9/5/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

 اجًانى عظاو  َضاء اطفال تاطُح ريذ جهذيح

748 26 727 757 68 14 627 

 

 2/5/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

 اجًانى عظاو  َضاء اطفال تاطُح ريذ جهذيح

787 27 787 987 22 58 594 
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 : انقبفهت انطبيت بقريت كفر محيد
 وٌ يع اجملهس انقىيي نهشببةببنتعب                             

                                                                 8-9/8/0202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 5/5/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

 اجًانى عظاو  َضاء اطفال تاطُح قهة جراحح جهذيح

777 92 1 757 997 65 727 144 

 

 2/5/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

ذثقيف  تاطُح ريذ حجهذي

 صحى

 اجًانى عظاو  َضاء اطفال

787 987 227 797 477 25 927 7874 
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 بقريت برطس أوسيى: انقبفهت انطبيت انشبيهت 
 ببنتعبوٌ يع وزارة انتعهيى انعبيل           

 ووزارة األسرة وانسكبٌ                                         
                                                             02/02/0202 

 

 

 

 

 

 
 

   
  

  
 

 

 98/77/9777نري ذى عالجها وصرف األدويح يىو تياٌ إحصائي تعذد انحاالخ ا

ذثقيف  تاطُح ريذ جهذيح

 صحى

 اجًانى عظاو  َضاء اطفال

997 787 987 277 998 977 788 7877 
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 : َكــــالبقريت نقبفهت انطبيت  انشبيهت ا   
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة          

                            09- 22 /0 /0200 
 حاالخ انرى ذى عالجها وصرف االدويحتياٌ اجًانى تعذد ان

 9779/ 7/ 27 -92خالل يىيى  

 تاطُّ انعظاو ريذ جهذيح
ذثقيف 

 صحى
 اجًانى َضاء أطفال

978 718 228 752 926 247 795 7679 
 

 تياٌ احصائى نًحى االييح

 َاجحيٍ اصركراب عذد يرقذييٍ

987 98 98 
 

 فصىل صاتقح

 َاجحيٍ عذد اصركراب

74 2 
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 كفر حكيى بقريت تانقبفهت انطبيت انشبيه
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة        

 0200ر ــــرايـــفب 0-0                                 

 ٌ اجًانى تعذد انحاالخ انرى ذى عالجها وصرف االدويحتيا

 9779/ 9/  9 -7خالل يىيى  

 تاطُّ انعظاو ريذ جهذيح
ذثقيف 

 صحى
 اجًانى َضاء أطفال

217 228 877 257 927 488 977 9827 
 

 تياٌ احصائى نًحى االييح

 َاجحيٍ اصركراب عذد يرقذييٍ

18 72 79 
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 بشتيمبقريت  تانقبفهت انطبيت انشبيه
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة        

 0200ر ــــرايـــفب 6  - 2                                

 تياٌ اجًانى تعذد انحاالخ انرى ذى عالجها وصرف االدويح

 9779/ 9/  6 -8خالل يىيى  

 تاطُّ انعظاو يذر جهذيح
ذثقيف 

 صحى
 اجًانى َضاء أطفال

478 967 427 447 927 457 977 9898 
 

 تياٌ احصائى نًحى االييح

 َاجحيٍ اصركراب عذد يرقذييٍ

82 1 1 
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 يُيم شيحهبقريت  تانقبفهت انطبيت انشبيه
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة         

 0200ر ــــرايـــفب 9 -  8                                     

 تياٌ اجًانى تعذد انحاالخ انرى ذى عالجها وصرف االدويح

 9779/ 9/  2 -5خالل يىيى  

 تاطُّ انعظاو ذري جهذيح
ذثقيف 

 صحى
 اجًانى َضاء أطفال

828 227 817 487 277 628 727 2717 
 

 تياٌ احصائى نًحى االييح

 َاجحيٍ اصركراب عذد يرقذييٍ

18 27 91 
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 املُىاثبقريت  تانقبفهت انطبيت انشبيه
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة         

 0200ر ــــرايـــفب 02 -00                                

 ا وصرف االدويحتياٌ اجًانى تعذد انحاالخ انرى ذى عالجه

 9779/ 9/  72 -79خالل يىيى  

 ريذ جهذيح
عالج 

 طثيعى
 تاطُّ انعظاو

ذثقيف 

 صحى
 أطفال

 اجًانى َضاء

218 964 97 217 928 277 227 727 9744 
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 نقبفهت انبيطريت نكفر محيد ا
 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة     

 2/7/0202-2يٍ                                                   

    
  

 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 أهى احلبالث املرضيت انتي مت فحصهب وعالجهب ببنقبفهت
انرييً ذييى االكاييا كاَييد تعيي  انعًهٍيياخ      أهمماىحاالممالجىحايةحالومم  ىى

حٍيييح انريييكٍرج وكيييلنر ايييالق انجيييرور وان يييرر وان يييرا ٌ     انجرا
 وانرااب األوذا .

انرً ذيى االكايا كاَيد اييرا       وحامعدو  ىحاباطنو أهاىحألمةحضى

انُ ص انكلائً، اإلصاتح تانطفٍهٍياخ اندالهٍيح، اإلصياتح تانطفٍهٍياخ     
ان ا كٍح لاصح ان ًم وان راد وايرا  انجهد انفطرٌح، االنرااتياخ  

 وايرا  ضوء اناضى.انرُفطٍح،  

انرً ذى االكاا كاَد حياالخ ايدو انشيٍا      أهاىالالجىحاتناساواج 

نفريييرج طوٌهيييح تعيييد انيييوالدج، انشيييٍا  انًركييير ، ذشييي ٍص انعشيييا ،  
. ووكود كطى اصيفر  انردٌديانرااتاخ اُق انرحى وانرااب انرحى 

 اهى انًثٍ . 
 

 جها تانًجاٌ اجًانى عذد انحاالخ انري وردخ نهقافهح وذى يُظرذها وعال

 ياعز جايىس أتقار انرخصص
فصيهح 

 خيهيح
 اجًانى

 41 77 5 76 79 إصاتاخ أيراض جراحيح

 262 27 52 81 725 أيراض تاطُّ ويعذيح

 55 79 5 95 47 انرىنيذ اَخفاض انخصىتح

ذجريح ورط وحقٍ ضذ 

 انطفيهياخ
472 727 749 - 629 

 7762 774 947 929 672 االجًانى
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 ان افهح تان دياخ اَذٍح: وقد قايد

 يع الحبالث الوزيضت ببلوجبى.فحص وعالج جو 

 .عول هسح للوشبكل الحقليت البيطزيت في القزى 

 هبلي القزى الخي سارحهب القبفلت هي الخبزاث العلويت والحقليت إفبدة أ

 في كبفت الخخصصبث.

 حببدل الخبزاث العوليت والعلويت والخطبيقيت بيي السبدة أعضبء هيئت 

 الخذريس واألطببء البيطزييي العبهليي ببلقزى الخي سارحهب القبفلت.

  إجزاء العوليبث الجزاحيت ححج الظزوف الحقليت بهذف حشجيع

والوهبرة  الشهالء العبهليي ببلحقل للقيبم بهب وإكسببهن الخبزة 

 .لذلك

 

 

 بيطريت بقريت انبهيدة وبيتسب:انقبفهت انطبيت ان

 ببنتعبوٌ يع اجملهس انقىيي نهشببة                                
                                                                                            02-00/7/0202 

 
 

 
  

  
 

  
 
 

 

 إكًانً ادد انحاالخ انرً و دخ نه افهح وذى يُظرذاا واالكاا تانًجاٌ

فصيهح  ياعز جايىس أتقار رخصصان

 خيهيح

 جًانيإ جًم

 95 - 77 5 4 6 إصاتاخ أيراض جراحيح

 929 7 22 84 82 57 أيراض تاطُيح ويعذيح

 17 - 8 5 95 27 انرىنيذ اَخفاض انخصىتح

ذجريح ورط وحقٍ ضذ 

 انطفيهياخ انخارجيح

775 21 81 97 7 967 

ذجريع ضذ انطفيهياخ 

 انذاخهيح

57 82 84 22 7 292 

 7745 2 22 458 928 291 االجًانى
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 أوسيى بقريت برطسانقبفهت انطبيت انبيطريت 
 ببنتعبوٌ يع وزارة انتعهيى انعبيل ووزارة األسرة وانسكبٌ                                   

                                                                                              02/02/0202  

                                       

 

 إمجبيل عدد احلبالث انتي وردث نهقبفهت ومت يُظرتهب وعالجهب ببجملبٌ

 ياعز جايىس أتقار انرخصص
 هيحفصيهح خي

 جًانيإ جًال

 77 -- 77 7 -- -- جراحيح وعًهياخإصاتاخ 

 6 -- -- -- 2 2 انرىنيذ اَخفاض انخصىتح

 57 2 75 97 76 71 أيراض تاطُّ ويعذيح

 25 2 95 99 72 97 ــــــــــيجًانإلا

 744 45حانح فرديح    x  2   دواجٍ ) قطع(

 49 74قطيع عذدِ    x 2 تط ، أراَة ،رويي )قطع( 

 954 ــــــــــيجًانإلا
 

 أهى احلبالث املرضيت انتي مت فحصهب وعالجهب ببنقبفهت
اييالق  تعيي  انعًهٍيياخ انجراحٍييح انرييكٍرج وكييلنر  إكييراء أهمماىحاالممالجىحايةحالومم  

 .انعرق وحاالخانجرور وان را ٌ  

ٍهٍيياخ انرييً ذييى االكاييا كاَييد اإلصيياتح تانطف   وحامعدومم  ىحاباطنومم أهمماىحألمممةحضى

وتعي  األييرا     اندالهٍح، اإلصاتح تانطفٍهٍاخ ان ا كٍح ،  وايرا  ضوء اناضى
 .انوتائٍح انًروطُح

 انريً ذيى االكايا كاَيد حياالخ ايدو انشيٍا  نفريرج طوٌهيح          أهاىالمالجىحاتناسماواج ىى

 انرااتاخ اُق انرحى وانرااب انرحى. و

  افهحذش ٍص واالق ايرا  اندواكٍ واأل اَة نهحاالخ انوا دج نه -

 إصاتح يعظى انعجول اقم يٍ ضرح اشار تطفٍم انكوكطٍدٌا -

 إصاتح األت ا  وانجايوش انثانكح تطفٍم انثا يفطرويى -

 إصاتح ان ٍول انرً ذعاَى يٍ اناسال تطفٍم انجٍا دٌا -
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 اإلدارة العبمت للمشروعبث البيئيت                                                                                                                                        
1 

 تشغيل الطالب أثناء األجازة الصيفية: ثالثا:

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   3102عام في مشروع تشغيل الطالب 

 

 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

  3103في مشروع تشغيل الطالب عام

 

  

  

  

  

  

  

 االجمــــالى طــالبه طـــالب األماكـــــــن
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 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 3100في مشروع تشغيل الطالب عام 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 3101في مشروع تشغيل الطالب عام 

 االجمــــالى طــالبه طـــالب األماكـــــــن

 االجمــــالى طــالبه طـــالب األماكـــــــن
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  املشروعبت البيئية رابعب:

           

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

عرةػ"ػػػتجدغدػ"ػاضظصبػاضتذصاريػضجاططظػاضقا
ػ15/4/0212

الهصببببتذالزببببهدبءِذلبببببً ا ذ ببببب ةذذذذ

جبمؼببىذالهبببيعحذثؼبب ذرو ْبب وذٌرعمٓ ببىذ

ٌالهصببتذمببمذرصبب ٓيذٌرهمٓببهذال  ببب ذذذذذ

لبببهدعَذذ5511فزحبببّذمح بببٍ ذػبببب ذذذ

شً ا ذالوبمؼخذٌقبػ حذرؼ لذشؼبءادذ

 دلٓبدذالبً ا ذذ

اللٍحزٓمذػلُذجبنجّذالهصتذالزهدبءِذإح اي بذر  لذنضب ذالحعدخذالط ثٓخذض ذ

ذاالسزؼ بءذٌاألخعَذل عآحذرح لذشؼلخذالؼليذٌالو ٓغذسؼٓبذلًب
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 يب شببةأسبوع صحتك 
 املركزيت ببملوشي أهبم ببملكتبت              

 9/21/1222حىت  5/21/1222                                
 

 

ػجطضظػباطظهػجراحظػاألغام
ػ44ػ20ػ02ػاالثظغن
ػ33ػ11ػ02ػاضثالثاء
ػ132ػ50ػ15ػاألربطاء
ػ133ػ66ػ31ػاضخطغس
ػ133ػ041ػ130ػاالجطاضى

 

 صحتك يب شببة ل ًدواث تثقيفيت
 يف بعض كليبث اجلبهعت
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 :الندوات

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                  

 

 

 

 

فّذإ بءذال ٍسيذال هبفّذٌالمهّذللوبمؼخذرحذذءػبْخذالسٓ ذاألسزبذذءئٓسذالوبمؼخذٌالسٓ حذاألسزبذذال دزٍءحذ

زٍقفذايز ب ذقطبعذخ مخذال وز غذػلُذالبجبةذنبئتذءئٓسذالوبمؼخذلبئٍنذخ مخذال وز غذٌره ٓخذالجٓئخذليذْ

ممذ  ةذالوبمؼخذفهطذثل،ذامز ذإلُذاثؼ ذممذذلكذٌلًهاذق ذأقٓ ذذن ٌادذمزؼ  حذخ  ذال ٍسيذال هبفّذلو ٓغذ

ذأ ٓبفذالوبمؼخ.

 

ػظدوةػ
ػحربػأصتوبرػباضجاططظذصرىػاظتصاراتػ

ػاضطصتبظػاضطرصزغظ
ػ12/12/0212

 

ػظدوة
ػ)ػجاططتظاػأحضىػ(ػػاشرأػضطفضك

ػاضطصتبظػاضطرصزغظ
12/4/0212 

ػظدوة
ػطدغرػوصاضظػظاداػضضفضاء

ػضطفيػاضدغدػشارظػاحطد
ػ12/3/0212

ػظدوة
ػضطواجكظػتحدغاتػاضزغادةػاضدصاظغظػ

ػوزارةػاألدرةػواضدصانب
ػ02/12/0212
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 افتتبح السينمب الصيفيت للطالة

 بمسرح جبمعه القبهرة

35/7/4232 

 ندوة

 الوزير سيد مشعل  

 احمد لطفي السيد بقبعت 

42/32/4232 

 

 أسبوع التوعيت البيئيت 

 36/6/4233ببلممشى أمبم المكتبت المركسيت  

 

 ندوة

 لإلسعبفبث األوليت  

 ببلتعبون مع كليت التمريض

 ببلممشى أمبم المكتبت المركسيت

36/6/4233 

 

 العنف ضد المرأة 

 ببلحرم وقبعت االحتفبالث 

44/33/4232 
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 أسبوع الرتاث ًدواث 
 واملٌتدى الثقبيف جبوار القبت

12-12/21/1222 

ػسظيػضصضغظػتربغظػظورغظرطلػ

ػػأدبوعػاضتراث

02/10/0212 
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 ًدواث 
 هيبة الشرة بني التلوث والتسون

11/22/1222 

 ًدواث عي 
 اجليش املصرى في العصر احلديج 

 )عصر حمود علي(
 ببلتعبوى هع املكتبت املركزيت

22/22/1221 
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طؤتطرػاضوحداتػذاتػاضطابعػاضخاصػ
ػاضتحدغاتػواضحضول

ػ10/3/10210

 طرصزػاضطؤتطرات

 

ػظدوة

ػاضطظذطاتػواضذبابػوادبابػوطخاطرػ

ػباضتطاونػطعػ

ػ3/3/0213اضطرصزػاضقوطىػضضدطومػ

 بقارظػاضطؤتطراتػاضصبرىػباضطرصزػاضقوطىػضضدطوم
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ػاضغومػاضطاضطىػضضبغئظػواالشتصادػاالخضر

ػ2/3/0210

 بظػاضطرصزغظباضطصت
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 :تحفابليبتاال
رأد اذػلُذال ٌءذال هبفّذٌحتذالزؼليذٌال ؼعفخذٌض مذاحزمبلٓبدذالهطبعذخ  ذالؼطلخذالصٓمٓخذ

ءئٓسذالوبمؼخذٌإشعافذنبئتذءئٓسذالوبمؼخذلبئٍنذخ مخذال وز غذٌالجٓئٓخذ،ذنظيذذ،ذرحذذءػبْخذأ. .

زؼلٓيذ،ٌٌزاءحذشئٍنذالجٓئخذ"ذثبلزؼبٌنذمغذٌزاءحذالزعثٓخذٌالجبمؼزهبذأحلـــُالهطبعذفؼبلٓبدذ"مًعجبنذ

،ذثبإلضبفخذثبلهبيعحذ،ذٌالًٓئخذالؼبمخذل سزؼ مبدذ،ذٌٌزاءحذاألسعحذٌالسكبنذ،ذمغذالسمبءحذاألمعْكٓخ

ذ.51/7/0252  اءسذال حٓطخذثبلوبمؼخذإلُذ  ةذال

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
 

ومه خالل هذا انمهزجبن ، قبمذ اندكزىرح هجخ وصبر 

ثزسهيم )شهبداد محى األميخ( نهعبمهيه انذيه اجزبسوا مزحهخ 

 انىجبح.

 

كمب شبركذ كهيخ ريبض األطفبل ثجزوبمج رزفيهي عزوض 

مبسكبد محجىثخ نألطفبل وورش عمم نهزسم وأيضب كهيخ 

 طفبل انهبدفخ. انززثيخ انىىعيخ ثمىسيقى الغبوي األ

 

ثم أقيم عزض ريبضي في فىىن انكبراريه نطالة 

 انمدارس انمشبركخ في انمهزجبن .

 

قد أهدد كال مه وسارح انجيئخ ، وهيئخ االسزعالمبد ٌ

مجمىعخ كجيزح مه انكزت وانمجبالد وعدد مه 

( ، كمب أقيم معزض نعزض كزت CDاسطىاوبد )

 .هزجبناألطفبل وانكزت انعبمخ وانمجالد ثبنم

انفزقخ انمىسيقيخ نهشزكخ انشزقيخ في مهزجبن 

 جبمعزىب أحهى 

51/7/0252 
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ػجاططهػاضقاعرةػػاحتفاالتػ

ػاظتصاراتػحربػأصتوبرػبذصرىػػ

ذ11/12/0212ػ

 

 عيد اجلبهعت
ػوتصرغمػاضطضطاءػ

ػقارظػاالحتفاالتػاضصبرىب

ػ01/10/0212

ػ
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 ذ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

طعػوزارةػحتفاالتػأصتوبرػطذارصظػاضجاططظػػبا
ػباظوراطاػأصتوبرباضدساعػ
ػربطدغظظػظصػ

ػ12/12/0212
 

ػضقاءػاضقاعرةػ
ػاضصبرىػبقارظػاالحتفاالت

ػ05/12/0212
 

ػلػطودغقىحف
ػوسرشتهػػضضطاغدتروػدضغمػدحاب
ػضصبرىاػبقارظػاالحتفاالت

01/10/0212 
 

ػحفلػزظائيػػ
ػضضفظانػإغطانػاضبحرػدروغش

ػاضصبرىػبقارظػاالحتفاالت
ػ02/10/0212

 

 

ررضػسظيػضجاططهػاوجدتاظاػشارظػ
ػاالحتفاالتػاضصبرىػ

ػ13/1/0211
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جاططهػصاضغفورظغاػاألطرغصغظػضضفظونػضحفلػسظيػ
15/4/0212ػاضذطبغظػباضطصتبظػاضطرصزغظ  

 

ػحفلػسظىػػضجاططظػػاضترصغظ
ػباضطصتبظػاضطرصزغظ

ػ2/10/0212
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ػطذارصظػبظكػاالسصارػووزارةػاالتصاالت

ػاضطضومػاطامػصضغظػ

3/2/0210 
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 :املعــــــارض

 0202وحىت  0202ومت عمم معبرض نهطالة خالل انفرتح مه 

 املكبن انىشـــــبط انيىو وانتبريخ و

 مثني حمام السثاحح المذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 8-9/11/0212 1

2 6/10/0212 
 معرض مالثس نهطالة

 ثبنتعبون مع مجعيخ والد مصر أ. حممد انعقدح
 دار الضيافح

 مسرح المذينح الجامعح معرض مالثس نهطالة 8-9/10/0212 3

 مسرح المذينح معرض مالثس مجعيخ اوالد مصر 18/4/0211 4

 قاعح االمتحاناخ معرض مالثس أمبل وبمق 1-0/11/0211 5

 معهذ الذراساخ الترتويح معرض مالثس تهبوي انربتقبيل 01/11/0211 6

 قاعح االمتحاناخ حمعرض مالثس جيهبن حالو 5/10/0211 7

 تالخيمح أمام قاعح االمتحاناخ معرض مالثس زيىت ضيبء انديه 3/1/0210 8

 كليح االداب معرض مالثس نهطالة 03/12/0210 9

 كليح الطة الثيطرى معرض مالثس نهطالة 03/12/0210 11

 كليح دار علوم معرض مالثس نهطالة 5-6/10/0210 11

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح هطالةمعرض مالثس ن 04/10/0210 12

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 0/1/0213 13

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 16/4/0213 14
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىمطرضىمالبسىللطالب

 بالتطاونىمعىىاندوظىالروتارى

ىبمدرحىالمدونظىالجامطوظ

8-9/12/2010 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىوالدىمصرى

ىمدرحىالمدونظىالجامطوظى

18/4/2011 
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ىطرضىمالبسىللطالبم

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىواالنروول

ىالمندقىمدامى/ىأمالىنامق

ىقارظىاالمتحاناتى

1-2/11/2011 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىأحباءىمصر

ىالمندقىمدامى/ىتهانىىالبرتقال

ىمطهدىالدراداتىالتربووظى

21/11/2011 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىاونىمعىأندوظىالروتارىىالتحروربالتط

ىالمندقىمدامى/ىجوهانىحالوة

ىقارظىاالمتحاناتى

5/12/2011 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىانروولىوروتارىىالذروق

ىالمندقىمدامى/ىزونبىضواءىالدون

ىخومظىبجوارىقارظىاالمتحانات

3/1/2012 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىصحبهىخور

ىوظىاآلداببكل

23/10/2012 

  مطرضىمالبسىللطالب

ىالجمطوظىالمصروظىللصلحىوالتوفوقبالتطـــــاونىمعى

ىرلواءىالكحالوىىد.ىالمندق

ىالطبىالبوطرىبكلوظى

ى23/10/2012
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  مطرضىمالبسىللطالب

ىالجمطوظىالمصروظىللصلحىوالتوفوقبالتطـــــاونىمعى

ىالمندقىد.ىرلواءىالكحالوى

ىدارىرلومبكلوظى

ىى2012/ىى12/ىى6ى-ى5ى

ى

 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىواالنروول

ىالمندقىمدامى/ىأمالىنامق

ىقارظىالمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظ

24/12/2012 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىالتحرور

ىالمندقىمدامى/ىجوهانىحالوة

ىقارظىالمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظى

2/1/2013 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىأحباءىمصر

ىالمندقىمدامى/ىتهانيىالبرتقالي

ىقارظىالمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظى

16/4/2013 
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 ثزَبيج احزفبنيخ ييداٌ انزحزيز جببيعّ انمبْزح 
 جبٕار ادلكزجخ ادلزكزيخ ثبحلزو اجلبيعي 

01-00/5/1100 

 01/5/1100فمزاد انيٕو االٔل : انثالثبء ادلٕافك 

 ّ واتحاد طالب طهيح دار انعهوو(االفتتاحيح كهًح )يًثم انجايع 00.11 – 01.11

 وزير انتضايٍ االجتًاعي –أ.د. جودج عثذ انخانق 

 يحافظ انجيسج -أ.د. عهي عثذ انرحًٍ  

افتتاح يعرض انتصوير انفوتوغرافي عٍ ثورج يُاير نشعثح 

 انًصوريٍ تُقاتح انصحفييٍ.

 االستار تكهيح االقتصاد. –كهًح أ.د. حسٍ َافعّ  00.11 – 00.11

 فقـــــــرج يفتـــوحح نعًم انجذاريح 00.21 – 00.11

 نقاء شعرى يع انشاعر /د. عثذ انرحًٍ يوسف 0.21 – 00.21

 فقرج غُائيح نهفُاٌ يحًذ عثاش 0.21 – 0.21

 وزير انثقافح –كهًح نهذكتور عًاد اتو غازى  2.21 – 0.21

 فقرج غُائيح نهطانة احًذ تكهيح دار عهوو وفرقتّ 0.11 – 2.21

 5/1100/ 00فمزاد انيٕو انثبَي : األرثعبء ادلٕافك 

 افتتاحيح .. حفم يوسيقي نفرقح كهيح انترتيح انُوعيح 00.11 – 01.11

 كهًح : أ. وائم غُيى )عضو ائتالف انثورج( 00.11 – 00.11

 فقـــــــــرِ يفتـــــــوحح  00.21 – 00.11

 يي )عضو ايُاء انثورج(االعال –كهًح أ. احًذ يُصور  0.21 – 00.21

 أستار تكهيح االقتصاد –كهًح : د. ْثح رؤوف  0.11 – 0.21

 فقـــــرج يفتـــــــوحح نألعًال انفُيح نهطالب 2.21 – 0.11

 آراء ويقترحاخ انطالب نثُاء انًجتًع في ضوء ثقافح انتحرير  0.11 – 0.21

 انختـــــــــاو 0.11 – 0.11

 

 ث عاملية وحملية:داخامسا: ما يطرأ على اجملتمع من اح
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 خ اجليزح يشبركخ رعبيخ انشجبة ٔحمبفظ 
 مببرثــٌٕ انطـــــالة

 األْــــزايــــبد
01/01/1100 

بيخ ـبٌٔ يع االدارح انعـذ االدارح انعبيخ نهًشزٔعبد انجيئيخ ثبنزعـلبي
نهشجبة ٔثبالشرتان يع حمبفظخ اجليزح ثبنمبء انضٕء عهٗ انسيبحخ ٔرأثريْب 
عهٗ االررمبء انٕطىن رسبنخ يٍ شجبة احتبد طالة جبيعّ انمبْزح مببرثٌٕ 

 فٗ يُطمخ االْزايبد حتذ شعبر 
 

  الوــــم انســٍ أجـي ــبيع
 

 01/01/1100فمزاد يٕو: 
 بطــانُش بعخــانس
 اجتًع تطالب انًذيُح انجايعيح نهطالب 0 – 00

 تحرك االتوتيساخ تانطالب 0.21 – 0

 اجتًع تًُطقح االْراياخ 2 – 0

 تــذايــــــح انًارثــــــــوٌ 0

 انعــــــــودج نهجايعـــــــح 5.21 – 5
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 ٗ نهًعبقاالشرتان مبعزض فٗ انيٕو انعبدل
 كهيخ احلبسجبد ٔادلعهٕيبد

01/1/1101 

ــخ احلبســجيــع يــخ نهًشــزٔعبد انجيئيــخ شــبركذ االدارح انعب بد كهي

ٔادلعهٕيبد ثعًم يعزض دلُزجبد نذٖٔ الحزيبجبد اخلبصخ ثبالضـبفخ 

 عهٗ حم يشكالرٓى يع يمرتح نعًم يكزت خبص ثٓى 
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 يؤمتز  

 ثٕرح ركُٕنٕجيب رطٕيز ٔسبئم انزعهيى ٔاالرصبل
 ثبنزعبٌٔ يع

 شزكخ ييكزٔ سٕفذ
 1102/ 1/ 01يٕو االحد ادلٕافك  

   ثمبعخ االحزفبالد انكربٖ
 

فٗ اطبر رعبٌٔ االدارح انعبيخ نهًشزٔعبد انجيئيخ ٔيزكـز ادلعهٕيـبد 

ع شزكخ ييكزٔسٕفذ مت عزض احدس ٔسبئم ركُٕنٕجيـب ٔانزٕثيك ي

انزعهيى ٔاالرصبل ٔيب ميكٍ االسزفبدِ يُّ فٗ انزعهيى اجلبيعٗ ٔيـب 

 لجم اجلبيعٗ
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 َدٔح

 ادلُشطبد ٔانشجبة ٔاسجبة ٔخمبطز
 ثبنزعبٌٔ يع

 سًٕوانمٕيي نه زكز ادل
  1102يبرس  1ادلٕافك  االرثعبءيٕو 

 هسًٕو ي نانمٕيزكز بدلث ادلؤمتزاد لبعخ
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  انجيئيخ ورنًيخ اجملزًغ خديخ قطبع
 انجيئيخ نهًشسوػبد انؼبيخ اإلدازح

ّإبرازّدورّاجلامعةّيفّاخلدمةّاجملًؿعقةّلًصيحّجزءّفاعالّ انسؤيـــخ

 لـفضةّورقىّاجملًؿع.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 تؼدومّخدمةّجمًؿعقةّممقزةّداخلّاجلامعةّوخارجفا.ّّّّّّّ انسسبنخ

 
 قووةّوتعاونّمعّمؤدِاتّاجملًؿعّادلدنيّٓؼققّعالقات اهلــدف

 
 اإلدازً مــــــاهليك

 انجيئيخ نهًشسوػبد انؼبيخ اإلدازح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                األييـــخ حمـــو: أوال     

تؼومّاإلدارةّالعامةّلؾؿشروعاتّاليقىقةّّومعفدّالدراداتّواليَووثّالببوووةّّّّّّّ

بالًعواونّمعّاهلقىةّالعووووامةّلًعؾقوومّالؽيارّبعؿلّفصولّحملوّاألمقةّباجلامعة،ّلذاّ

ّقامتّاإلدارةّمبُاريةّ

ّمجقعّكؾقوواتّومعاهدّاجلامعووةّادلًُؾػووووة

ًّمحلصرّأعدادّالعؿالّاألمقنيّالذونّملّتّ

ّحموّأمقًفمّحًىّوًمّتػعقلّمشروعّجامعهّ

بالّأمقةّومتّتؽٌقفّاجلفودّلالنًفاءّمنّتعؾقمّاألعدادّالؼؾقؾوةّادلًيؼقوةّباجلامعوةّّّّّ

وٓؼقؼاّهلدفّتوثققّالعالقةّبونيّاجلامعوةّواجملًؿوعّفؼودّقاموتّاجلامعوةّبعؿولّّّّّّّّ

فصووولّلؼيووولّدوووؽانّادلـطؼووةّاحملقطووةّباجلامعوووةّحملوووّأمقووًفمّوادوووًُراجّّّّّّّ

ّاتّهلم.ّذفاد

 سوعـــاملش جــنزبئ
 2001ّ/2002ّعامالّوعامؾةّخاللّالػبةّمن422ّّمتّحموّأمقةّعددّ*ّ

2002ّ/2003ّّعامالّوعامؾهّخاللّالعام204ّّّّّّّّّّّّ*ّمتّحموّأمقةّعددّ

2003ّ/2010ّعامالّوعامؾهّخاللّالعام151ّّّّّّّّّّّّ*ّمتّحموّأمقةّعددّ

ّّّّمتّتِؾقمّالشفواداتّلعؿالَّْواّيفّّّّ

ّامًَاناتّدابؼةّحبضورّققاداتّاجلامعة

ّ واهلقىوةّالعامةّلًعؾقمّالؽيوووووارّّّ

ّوفىّاالحًػالّمبفرجانّجامعًـاّاحؾيّّّّّّ

ّذفادةّحبضورّأ.د/ّهيةّنصار15ّّومتّتِؾقم2010ّوولقو12ّّبًاروخّّّ

2010ّّ/2011ّخاللّالعامّّّّّّّّّّعامالّوعامؾة243ّّ*ّمتّحموّأمقةّعددّ

2011ّّ/2012ّعامالّوعامؾةّخاللّالعام122ّّّّّّّّّّّ*ّمتّحموّأمقةّعددّ

2012ّّ/2013ّعامالّوعامؾةّخاللّالعام000ّّّّّّّّّّّمتّحموّأمقةّعددّّ*

 املسزقجهيخ انسؤيخ
ّ.فوريّحملوّاألمقةّ*ّفًحّمركز

ِوو ةّلؾؿرحؾووةّاإلعدادوووةّدلوونّورووولّيفّموا ووؾهّادلّّّّ*ّفووًحّفصووّل

ّّّ.الًعؾقؿقة

ّ*ّعؿلّمِحّحلصرّعددّاألمقنيّمبَافظةّاجلقزة.

 اجملزًغ وخديخ انشبيهخ نهزنًيخ اجلبيؼخ قوافم: ثبنيب 

الؼوافوووولّداخوووولّأوّخووووارجّنطووووالّاحملافظووووة،ّبـوووواءّعؾووووىّتـطؾووووقّ

 4وتصـقفّكالًالياالحًقاجاتّاحلؼقؼقةّلؾؿـارقّاألكٌرّاحًقاجاّ

ّ*الؼوافلّاليقطروة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*الؼوافلّالطيقوة

 *احلادولّاآللي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*ّقوافلّالصقودلة.

 *ذوىّاالحًقاجاتّاخلا ة.ّّّّّّّّّّّّّّّ*ّقوافلّالصـاعاتّالصغ ة.ّّّّّّّ

 *الًوعقةّالشامؾة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*ّحموووّاألمقة.

ّ*الًشٍ ّوالًٍؿقلّواإلرذادّالزراعي.

ومتّّلؾؼرى2012ّّ-2010ّّوقدّانطؾقّعددّمنّالؼوافلّخاللّاألعوام

الدواءّجماناّمعّٓوولّاحلاالتّاحلرجةّالؽشفّو رفّمنّخالهلاّ

ّإىلّمًِشػقاتّجامعهّالؼاهرة

   سوع ـــاملش جـــنزبئ
ّ*الًعاونّمعهّحمافظةّاجلقزة

ّ*الًعاونّمعّحمافظةّجـوبّدقـاء

مبِووٍدّاجملؿووعّّّ-الًعوواونّمووعّجمؾووسّأمـوواءّمدوـووةّالشووقخّزاووودّّّّّّ*

ّاإلدالميّّ

احًقاجواّالًابعوةّّّّالؼورىّاألكٌورّّّ-الًعاونّمعّاجملؾسّالؼوميّلؾشويابّّ*

ّومـفا4ّحملافظةّاجلقزة

ّ*مـشقةّفاضلّّّّّّّّّّ*الؽومّاألمحرّمبركزّأودقمّّ

ّ*قروةّأبوالعياسّمبدوـةّالعقاطّّّّّّّّ*قروةّاليؾقدةّوبقًِاّمبدوـةّالعقاطّّ

ّ*قروةّبررسّمبركزّاودقمّّّّّّّقروةّكػرّمحقدّمبدوـةّالعقاطّّّ*

ّ*كػرّحؽوقوووومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*قروةّنؽوووووووووووالّ

ّ*مـقلّذقَووووووووةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ*بشًقووووووووووووولّ

ّ*ادلـووووووووووووواتّّ

 املسزقجهيخ انسؤيخ
 .ّّقوافلّاألفؽارّواالخباعاتّالشابة

 قوافلّرعاوةّادلِـني.ّ

 ّالكًشافّادلواهل.ّقوافلّفـقة

 ػهـي امحـد حمًـد.أ
 انجيئيخ املشسوػبد ػبو يديس

 سبمل ػبصى حمًد. د
  رنفير يزبثؼخ إدازح يديس

 انجيئيخ املشسوػبد
 

 أ.زانيب خريً
 املشسوػبد ختطيط إدازح يديس

 انجيئيخ

 

 

 وجدى جوهس شفيق.أ
 

 سحس سيد حسني. أ 

 

 

 انفذ يونس حمًد . أ
 

 
 يصطفي ػهي انفوىل. أ
 

 ػجد اجمليد وســـبو ػصد. أ

 انظبهس ػجد حمًد يبشٌ.أ
 

 حسني طه حمًد.أ
 

 هجــــخ نصـــــــبز. د.أ
 انجيئخ ورنًيخ اجملزًغ خديخ نشئوٌ زئيس نبئت

 ثهيغ  إثساهيى جالل.أ
 األييخ حمو ينسق

 
 



                                                                       انصيفيخ األجبشح أثنبء انطالة وردزيت رشغيم: ثبنثب  
 وفدفّادلشروعّإىلّٓؼققّعدةّاعًيارات4ّ

ّمِاعدةّّرالبّاجلامعةّيفّذغلّأوقاتّفراوفمّبشؽلّمـادل.ّ-

ّتـؿقةّقدراتّالشيابّوتأهقؾفمّلِولّالعؿلّبعدّالًُرج.ّ-

ّالؼووادرونّعؾوىّإمووادّموووردّدخوولّوِوواعدهمّّمِواعدةّالطووالبّوووّ ّ-

 عؾىّمًابعةّدرادًفمّواعًؿادهمّعؾىّأنػِفمّمعـوواّومادوا.ّ

االتصالّبالشركاتّوقطاعّاألعؿوالّوادلِوًٌؿرونّواليـوواّوادلراكوزّّّّّّ-

ّوالوحداتّذاتّالطابعّاخلاصّباجلامعة.

 سوعـــشامل جــنزبئ
ّةووووووابؼوواتّالِوووووالِـ

2013ّّّعوووووووووووام

 املسزقجهيخ انسؤيخ
 وقطووواعّاألعؿوووالّّعؿووولّقاعووودةّبقانووواتّالحًقاجووواتّ ّالشوووركات

وادلراكزّوالوحوداتّذاتّالطوابعّّّوالػـادلّوادلًٌِؿرونّواليـواّ

 (ّلًٍفقزهمّلِولّالعؿلّبعدّالًُرجاخلاص

                    بزضــاملؼ: زاثؼب

وًمّالًعاونّمعّمجعقواتّوأندووةّالروتوارىّواالنرووولّيفّتؼودومّخدموةّّّّّّّ

ّممقزةّبعؿلّمعارضّخ وةّبأدعارّرمزوةّلؾطالبّّ

 سوعـــشامل جــنزبئ
 ّّّمعرضّمالبسّمجعقةّأحياءّمصر 

 ّالًَرورمعرضّمالبسّروتارى 

 معرضّمالبسّانروولّالشرول 

 معرضّمالبسّمجعقةّوالدّمصر 

 ّّمعرضّمالبسّأندوةّالروتارىّواالنروول 

  معرضّمجعقةّالصؾحّخ 

 اردنوووووووناديّاجلقزةّج 

 املسزقجهيخ انسؤيخ
ّمالبسّ......(ّّّّّ-كًلّّ–إقامةّمؼرّدائمّلؾؿعارضّبؽافةّأنواعفاّ فـقةّ

ّروالّالعامّادلالبسّحصولّالطالبّعؾىّماّحيًاجونه

 خــــدوزي خـــــأنشط
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 املسزقجهيخ انسؤيخ
 

 اخلبصخ االحزيبجبد ذوى يكزت
ّاالحًقاجاتّاخلا ةّباجلامعةّواجملًؿعلًَِنيّاخلدماتّلذوىّ
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انزوػيخ أسجوع

صيفيخ سينًب

احهي جبيؼزنب
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