
 

 البيئية اإلدارة العامة للمشروعات                                                                                                                                        
1 

 
            

 

 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 ( 2018حىت  2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 تحت رعايـة

 حممد عثمان اخلشتأ.د. 
 رئيس اجلامعة

 

 إشـــراف عام

 أ.د سعيـــد حيـــى ضـــــو
 معةجلاس انائب رئي

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 إشراف تنفيذي

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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 بيــــــــــــــــــــــان

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2010في مشروع تشغيل الطالب عام 

 

 

 

 

 

 
 

طالــب وطالبــ  تتــى تــاري     1327تــم تشــغيل عــدد   2011وخــالل اازــالة الةــيفي  لعــ ا ال ــام   
تم ااعــالن عـن ال ــدد ال عـاكي فــي كتيـب   زــالات    ومـي ات ومـالال توليـا امــتمار    11/7/2011

   شاء الله 2012ال ام  للمشروعات البيكي  ال ي ميةدر في عام  اادارة

 والله الموفق

 االزمــــالى طــالبه طـــالب األماكـــــــن
 300 215 85 الخاصبع لطاالوحدات ذات ا

 205 118 87 الكليات والمعاهد
 504 64 440 الشــركات
 27 - 27 الفنــادق
 151 66 85 البنــوك

 1187 463 724 يــجمالاإل

غولس شللللتسللل وتسلتسلللل تست لللل    ت ست 

  طلل الستم   ا لل سللليست و ولل  سلم ات لل س

    زيل سم لاست و ول  سلرةسأخرىس لدات ةس

تلل سم للاس سلل سسلت شللرت  سلت  س سلل  س

 .تخصصه
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 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2011في مشروع تشغيل الطالب عام 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

  2012مفي مشروع تشغيل الطالب عا

 

 

 ـــالىزمـاال طــالبه طـــالب األماكـــــــن
 263 154 109 الوحدات ذات الطابع الخاص

 154 41 113 الكليات والمعاهد
 675 156 519 الشــركات
 77 8 69 الفنــادق
 136 60 76 البنــوك

 1305 419 886 يــجمالاإل

 االزمــــالى طــالبه طـــالب األماكـــــــن
 300 215 85 الوحدات ذات الطابع الخاص

 205 118 87 الكليات والمعاهد
 504 64 440 الشــركات
 27 - 27 الفنــادق
 151 66 85 البنــوك

 1187 463 724 يــجمالاإل
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 بيــــــــــــــــــــــان 

 تركين لمشت ابأعداد الطالب والطالبا

   2013عام في مشروع تشغيل الطالب 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   2014عام   الب في مشروع تشغيل الط

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي األماكـــــــن

 276 ذات الطابع الخاص الوحدات

 224 والمعاهد الكليات

 126 الشــركات

 90 البنــوك

 836 اإلجمالي

 اإلجمالي األماكـــــــن

 276 ذات الطابع الخاص الوحدات

 224 والمعاهد الكليات

 126 الشــركات

 90 البنــوك

 836 اإلجمالي

 اإلجمالي االماكـــــــــــــــــن

 300 المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص

 200 الفنــــــــــــــادق

 50 الشركـــــــــــــات

 65 البنـــــــــــــــوك

ــدد الكـــلى  615 العـــ
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 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   2015عام   في مشروع تشغيل الطالب 

 

 اإلجمالي األماكـــــــن

 40 وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى

 20  لقاهرةك ابن

 40 بنك التعمير واالسكان

 5 بنك فيصل

 عن طريق النت C.I.B   275بنك 

 380 اإلجمالي

 
 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2016عام   في مشروع تشغيل الطالب 

 

 ت عدا يـــــتتل ت م

 53 راكـــــــزعدد الطالب والطالبات المشتركين فى الم 1

 300 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى الشركـــــات 2

 115 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك 3

س468ستإلج ــ  ــــــي 
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 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2017عام   في مشروع تشغيل الطالب 
 

 ت عدا يـــــتتل ت م

 10 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى المراكـــــــز 1

 834 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى الشركـــــات 2

 53 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك 3

 897ستإلج ــ  ــــــي 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 كين بأعداد الطالب والطالبات المشتر

 2018عام   في مشروع تشغيل الطالب 
 

 ت عدا يـــــتتل ت م

 ــــــ عدد الطالب والطالبات المشتركين فى المراكـــــــز 1

 448 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى الشركـــــات 2

 35 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك 3

 483ستإلج ــ  ــــــي 
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