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 معرض مالبس للطالب

 الروتارى واالنرويلبالتعاون مع أندية 

 المنسق مدام / أمال نامق

 قاعة االمتحانات 

1-2/11/2011 
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 المنسق مدام / تهانى البرتقال

 ة معهد الدراسات التربوي

21/11/2011 
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 الجمعية المصرية للصلح والتوفيقبالتعـــــاون مع 

 ء الكحالوىالمنسق د. عليا

 دار علومبكلية 

 5 - 6  /12  /2012  
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 بالتعاون مع أندية الروتارى واالنرويل

 المنسق مدام / أمال نامق

 ة المشاهدة بالمدينة الجامعيةقاع

24/12/2012 



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        

 

 

 معرض مالبس للطالب

 بالتعاون مع أندية الروتارى التحرير
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2/1/2013 
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 لطالبمعرض مالبس ل

 بالتعاون مع اندية الروتارى واالنرويل

 المنسق مدام / امال نامق

 نة الجامعية قاعة المشاهدة بالمدي

29/4/2014 

 معرض مالبس للطالب

 بالتعاون مع

 الجمعية المصرية للمواطنهالجمعية المصرية للمواطنه

 )احنا مصر()احنا مصر(

 بقاعة االمتحانات  بالحرم الجامعي
4/ 11/ 2014 

 



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        

 للطالب معرض مالبس 

 بالتعاون

 القاهرة(  االنرويلو  الروتارى)أندية 
 

 بالمدينة الجامعية للطالب بقاعة المشاهدة
  2014ديسمبر  23الثالثاء  الموافق   يوم  وذلك

 للطالب معرض مالبس

 بالتعاون

 ( الشروق االنرويلو  الروتارىة )أندي
 

 االمتحانات بقاعة 
 2015ر فبراي 25الموافق   االربعاءيوم    وذلك
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 معرض مالبس

 بالتعاون

 القاهرة التحرير(  اينرويل)أندية 

 2015مارس  23يوم  االثنين الموافق   وذلك

 ة االمتحاناتبقاع

   

 معرض مالبس

 بالتعاون

 الشروق(  االنرويلو  الروتارى)أندية 

 2015فبراير  25يوم  الثالثاء  الموافق   وذلك

 االمتحانات بقاعة
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 معرض مالبس 

 بالتعاون

 ( ء مصرمجعية احبا)

 2015اك توبر  29يوم   وذلك

 المشاهدةبقاعة 

   

 معرض مالبس

 بالتعاون

 ( الشروقانرويل روتارى )

 2015نوفمبر  25يوم   وذلك

 بقاعة االمتحانات
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 معرض مالبس

 معبالتعاون 

 انرويل وروتارى القاهرة

 2015 /12 /22وذلك 

 بقاعة المشاهدة بمدبنة الطلبة 

 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 وروتـــارى جـــاردن سيتــى
 2015 /12 /29وذلك 

 بمدينة الطالبات بالجيزة 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 التحريروروتـــارى 
 2016/  28/2وذلك 

 بقاعة االمتحانات 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 أمال نامـق .أ
 2016/  12 / 5وذلك 

 اعة االمتحاناتبق 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 إينرويل اجلزيــرة
 2016/  12 / 13وذلك 

 بقاعة االمتحانات 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 ى سقـــارةارـــروت
 2016/  12 / 18وذلك 

 بمدينة الطالبات بالجيزة 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 جاردن سيىتى روتـــار
 2017/  2 / 26وذلك 

 بمدينة الطالبات بالجيزة 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 و إينرويل التحريرروتـــارى 
 2017/  3 / 6وذلك 

متقا   حاناتعات االإ
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 باألسرةالعلمية لإلرتقاء  اجلمعية
 2017/  3 / 15وذلك 

طفال 
أ

 بكلية رياض اال

 معرض مالبس

 التعاون معب

 إينرويل الشــروق
 2017/  3 / 20وذلك 

متحانات   بقاعات االإ
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 شاملمعرض 

 التعاون معب

 زار سيـــلاــب
 2017/  3/  22:  20من فى الفترة وذلك 

 علومبساحة كلية ال 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 مجعية أحباء مصر اخلريية
 2017/  4 / 30وذلك 

 جامعية للطالبلمدينة البقاعة المشاهدة ل 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ةجات ضباط الشرطزومجعية 
 2017/  11 / 26وذلك 

متحان     ا    بقاع   تات االإ

 شاملمعرض 

 التعاون معب

 زار سيـــلاــب
 2017/  11/  14:  12من فى الفترة وذلك 

 علومبساحة كلية ال 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ـرارى التحريـوتادى رــن
 2017/  12 / 6وذلك 

 ات  متحاناالإ  ات  بقاع 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 قــال نامــأم .أ
 2017/  12 / 10وذلك 

 بعية للطالبالمدينة الجام بقاعة المشاهدة 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ألهرامإينرويل اجليزة اادى ــن
 2017/  12 / 11:  10وذلك 

 مبكرةة الفوللطة لبكلية التربي 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 روتارى و إينرويل الشروقادى ــن
 2017/  12 / 13وذلك 

متحان    بقاع   ات    ات االإ
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 مجعيـــة حيـاة كرميــــة
 2017/  12 / 28:  27وذلك 

  زة    ات بالجي      ة الطالب    مدين 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 مجعيــة أحبــاء مصــر
 2018/  4 / 23وذلك 

 العالج الطبيعىبكلية  



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        

 بسمعرض مال

 التعاون معب

 مجعيـة أحبـاء مصـر
 2018 / 4 / 23وذلك 

 العالج الطبيعىبكلية  

 معرض مالبس

 التعاون معب

 حيــاة كرميــةمجعيـة 
 2018 / 11 / 27:  26وذلك 

متح  ان   اع   ق     اتات االإ



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        

 معرض مالبس

 التعاون معب

 ميـــدات دريـــس
 2018 / 12 / 2وذلك 

متحان   ات   بقاع   ات االإ

 معرض مالبس

 التعاون معب

 أمــال نامــق .أ
 2018 / 12 / 11وذلك 

متحان   ابقا   تع   ات االإ



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        

 معرض مالبس

 التعاون معب

 ــرل التحريــو إينرويارى ــوتر
 2018 / 12 / 18وذلك 

متح    ان   ات     بقاع   ات االإ
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