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ملالبس الطالبجامعة القاهرةمعرض
مجعيــة والد مصــر

2011أبریل18

ــ ــة البیئــة، بالتعــاون مـنظ ــة قطــاع خدمــة المجتمــع وتنمی ــر(مــع جمعی برئاســة ) والد مص
ــاهرةطــالبمعــرض لمالبــس .أ للطــالب فــي إطــار النشــاط المجتمعــي والخــدميجامعــة الق

.18/4/2011بجامعة القاهرة، وذلك بمسرح الجامعة بالمدینة الجامعیة ولمدة یومین اعتبارا من 

المعرض اشتملوقد 
ةـقطع3000حوالي على 
للطلبة مختلفةمالبس

ذات مستوى رفیع والطالبات
رمزیـة ومناسبة وبأسعار 

.لجمیع الطالب

وهذه المعارض ینظمها 
ع وتنمیة قطاع خدمة المجتم

ار یالبیئة بصفة دوریة تعب
عن ثقافة التطوع والتضامن 
والتكافل االجتماعي بین 
الجامعة ومؤسسات المجتمع 

. المدني لخدمة أبنائنا الطالب
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جامعة القاهرة دائما على الوقـوف دائمـا بجانـب أبنائهـا الطـالب وتقـدم لهـم یـد العـون والمسـاعدة فـى تحرص
الروتــاري واإلنرویــل ووالد نــادى :مثــلندیــةبعــض األ بالتعــاون مــع وخــدمات ممیــزة،  كــل مــا تســتطیع مــن مســاعدات 

. منظمات المجتمع المدنياألندیة والجمعیات و مصر وغیرها من 
إقامة عدة معارض مختلفة من المالبس الجاهزة  لبعض الطالب الغیر قادرین وذوى ..  ومن هذه الخدمات 

تم زیادة معارض مالبس الطالب هذا العام حیث نظم القطاع هذا العامولقد االحتیاجات الخاصة فى كل عام، 
ا لمالبس الطالب15حوالى ودة المعروض، وكذلك  معارض عدیدة من الكتب والفنون مع االهتمام بجمعرضً

:ومن هذه المعراض 
الطالبمعـــرض مــالبس

8/12/2010أندية الروتارى بالقاهرة) 1(

رئـیس الجامعـة، حسـام كامـل. د.، ورئاسـة أوزیر التعلیم والعـالىهانى هالل. د.أتحت رعایة 
شــراف أ ٕ ــب رئــیس الجامعــة أقــیم معــرض مالبــس هبـــة نصـــار. د.وا بالقــاهرة نائ

.وبحضور أعضاء النـادى
ر خاصــة بالطلبــة والطالبــات بأســعار رمزیــة، وقــد اســتموقــد ضــم المعــرض 

. ، بمسرح جامعة القاهرة بالمدینة الجامعیة للطالب8/12/2010المعرض لمدة یومین اعتبارا من 



قطاع خدمة المجتمع والبیئة- 114-

ــارضمع
معـــرض 

مصــر خبيــر.. ى ــأوفـد فـوعـ) 2(
2010نوفمبر 2-4

ــــع  ــــى هــــذا المعــــرض جمی ــــد شــــارك ف وق
جامعات مصر بتخصـیص جنـاح لكـل جامعـة  
لعرض أهم انجازاتها وأنشطتها على مسـتوى

التعلیم والصـناعة والزراعـة وآخـر التطـورات (
البحثیـــــة والعلمیـــــة، وغیرهـــــا خـــــالل الفتـــــرة 

).السابقة لبرنامج الرئیس

بعـرض بعـض االنجـازات واألنشـطة العلمیـة وقطاع خدمة المجتمع والبیئة وقد شاركت جامعة القاهرة
ــویر المجتمــع  ــیلم للتعریــف عــن الجامعــة وتاریخهــا ودورهــا فــى تن ــك مــن خــالل عــرض ف والعملیــة وذل

.وتثقیفه، ودورها الفعال فى خدمة المجتمع والبیئة
كمـــــــا شـــــــاركت الجامعــــــــة 
بمجموعة كتب ومطبوعات علمیـة 
ـــــــات  ـــــــة عـــــــن إدارات وكلی وثقافی

ع بالمجــان للتعــرف الجامعــة  تــوز 
علــــــى بعــــــض أهــــــداف المراكــــــز 
ــة وكــذلك بعــض  ــة والتدریبی البحثی
األنشـــطة الریاضـــیة والمســـابقات 

.البحثیة والعلمیة
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معــرض الكتاب
كتب مختارةمجموعة

من كبرى المكتبات
قاعة االمتحانات

14/3/2010ألحدا
ظهرا2لساعة ا

)4(
معرض مالبس للطالب

رـــــمصة والدــجمعی
محمد العقدة

28/2/2010حد األ
ص10,30الساعة 

)5 (
معرض سفارة اإلكـــوادور

لوحات فنیة وعرض فیلم
المكتبة المركزیة

21/2/2010األحـد
صباحا10الساعة 
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)28/2/2010(بقاعة االمتحانات–معرض الكتاب) 6(
)2009نوفمبر17-16(:  منرىورتامعـرض اإلنرويـل)7(
)2009نوفمبر 22(بالتعاون مع كلیة طب األسنانمعرض ذوي االحتياجات اخلاصة)8(
) 2009نوفمبر 19-17( :منمعرض  مجعية جنات اخللود بكلية الطب البيطري)9(
)6/4/2009("                  ادى اجليزة جاردنزن" معرض مالبس للطالب )  10(
)2/4/2009("         روتارى كايرو رويال، والد مصر"معرض مالبس للطالب ) 11(
)29/3/2009(الل أسبوع التوعیة البیئیة     معرض منتجات الوحدات بالجامعة خ) 12(

)17/3/2009(معرض المجلس القومي للمرأة مركز تنمیة المهارات        ) 13(
)23/2/2009(معرض جامعة القاهرة للكتاب) 14(
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)30/11/2008(معرض مالبس أندیة الروتارى) 15(
)27/11/2008("مصر وحیاتيوأحباء والد مصر"معرض مالبس ) 16(
)24/11/2008(معرض مالبس جمعیة الصلح والتوفیق ) 17(
)6/11/2008(الشروقلمعرض مالبس لنادي أتروی) 18(
)9/2008/ 25( معرض مالبس لذوى االحتیاجات الخاصة) 19(


