
 

 
 

 
 ازاتــــنجإم ــــأه

 االدارة العامة للمشروعات البيئية
 2019حتى  2010رة من ــالل الفتــخ

 

 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م
 قاعة المعلم الجامعى متحان حملو االميةإ 26/5/2010 1
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية توزيع استمارات تشغيل الطالب 1/6/2010 2
 المعهد القومى لالورام امتحان حملو االمية 15/6/2010 3
 قاعة احمد لطفى زيارة رئيس وكالة ناسا 15/6/2010 4
 مدينة الشيخ زايد قافلة طبية شاملة 19-24/6/2010 5

6 1/7/2014 
بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 لعمل  مبشروع تشغيل الطالبرص اة لفاملاحن
 الدفعة االولـــــــى

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 قرية كفر حميد قافلة بيطرية 3-4/7/2010 7
 قرية الكوم االحمر قافلة طبية 7-8/7/2010 8
 قريتى البليدة وبتسا قافلة بيطرية 10-11/7/2010 9
 سرح بالمدينة الجامعيهلمبا ةافتتاح السينما اصيفي 13/7/2010 10
 قاعة المعلم الجامعى امتحان حملو االمية 14/7/2010 11
 المكتبة المركزية الجديدة ندوة اقرأ لطفلك 15/7/2010 12
 تمثال النصب بالحديقة تلميع النصب التذكارى 18/7/2010 13
 بالحديقة امام الباب الجمهورى  عروض فنية لالطفال 18/7/2010 14
 بالحديقة امام الباب الجههورى  تسليم شهادات حمو االمية 18/7/2010 15
 امام المكتبة المركزية عرض فىن جلامعه كاليفورنيا 18/7/2010 16
 قرية منشية فاضل قافلة طبية شاملة 20-21/7/2010 17
 قرية ابو العباس قافلة طبية شاملة 27-28/7/2010 18

19 1/8/2010 
سسات والبنوك املؤات وعمل الطالب باهليئ

والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 
 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب

 الدفعة الثانيــــــــة
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 قرية البليده قافلة طبية شاملة 2-3/8/2010 20
 قرية كفر حميد قافلة طبية شاملة 8-9/8/2010 21
 قاعة المعلم الجامعى امتحان حملو االمية 9/8/2010 22



 

 
 

 

23 1/9/2010 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 بالحرم الجامعى والمكتبة المركزية االت انتصارات اكتوبر اجمليدهتفاح 11/10/2010 24
 بانوراما مدينة نصر احتفاالت اكتوبر مشاركة مع وزارة الدفاع 15/10/2010 -10 25
 وزارة االسرة والسكان قافلة ملواجهة حتديات الزيادة السكانية 20/10/2010 26
 شىالممرم و بالح يوم االمم املتحده 24/10/2010 27
 قرية برطس اوسيم قافلة طبية شاملة 25/10/2010 28
 قاعة احمد لطفى السيد حماضرة الوزير د. سيد مشعل 28/10/2010 29
 قاعة االحتفاالت لقـــــاء القاهـــرة 28/10/2010 30
 ارض المعارض بمدينة نصر وعــــــد فأوفــــى 3/11/2010 31
 مبنى حمام السباحة المدينة الجامعية طالبس للمعرض مالب 8-9/11/2010 32

 اسبوع التوعية باألهداف اإلمنائية 11-18/11/2010 33
 كليات 8 بالتعاون مع لألمم املتحدة

 بالحرم وقاعة االحتفاالت العنف ضـد املرأة 22/11/2010 34
 الممشى امام المكتبة المركزية صحتـك ياشبـاب 5-9/12/2010 35
 المكتبة المركزية فىن جلامعه الرتكيةض عر 5/12/2010 36
 الممشى امام المكتبة المركزية االهـداف االمنائيــة 5/12/2010 37
 كلية االداب امتحـان حمــو االميـة 5/12/2010 38

 معرض مالبس للطالب 6/12/2010 39
 دار الضيافة بالتعاون مع مجعية والد مصر أ. حممد العقدة

 امحد الكحالوى  د.ل فىنحف 8/12/2010 40
 مبناسبة بدء العام اهلجرى اجلديد

 قاعة االحتفاالت

 كلية االداب امتحان قياس مستوى 8/12/2010 41
 مسرح المدينة الجامعة معرض مالبس للطالب 8-9/12/2010 42
 بجوار القبة وقاعة االحتفاالت اسبوع الرتاث واملنتدى الثقافى 20/12/2010 43
 قاعة االحتفاالت الكبرى  ل غنائى للفنان / اميان البحر درويشفح 20/12/2010 44
 بالجامعة وقاعة االحتفاالت عيــــــد اجلامعــــــه 21/12/2010 45
 قاعة االحتفاالت الكبرى  حفل موسيقى للمايسرتو وسليم سحاب وفرقته 21/12/2010 46
 ى لكبر ت اقاعة االحتفاال عرض فىن جلامعه اوجستانا 13/1/2011 47
 كلية االداب امتحان قياس مستوى 26/1/2011 48



 

 
 

 الممشى امام المكتبة المركزية ندوه لالسعافات االولية -اسبوع التوعية 14/4/2011 49



 

 
 

 

 مسرح المدينة معرض مالبس مجعية اوالد مصر 18/4/2011 50
 بقاعة االمتحانات امتحان قياس مستوى 19/4/2011 51
 بقاعة االمتحانات االمية حمو تحانام 18/5/2011 52
 بجوار المكتبة المركزية احتفالية ميدان التحرير جلامعة القاهرة 10-11/5/2011 53
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية توزيع استمارات تشغيل الطالب 1/6/2011 54

55 1/7/2011 

بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
اكز ذات الطابع اخلاص املرات ووالشركات والكلي

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة االولـــــــى

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

56 1/8/2011 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 باملاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطال
 دفعة الثانيــــــــةلا

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

57 1/9/2011 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

مشاركة رعاية الشباب وحمافظة اجليزة مبارثون  18/10/2011 58
 األهرامات الطالب

 معهد الدراسات التربوية امتحان وتسليم شهادات حمو األمية 19/10/2011 59
 بانوراما مدينة نصر مشاركة وزارة الدفاع ذكرى انتصارات أكتوبر 22-28/10/2011 60
 متحاناتاال قاعة معرض مالبس أمال نامق 1-2/11/2011 61
 معهد الدراسات التربوية معرض مالبس تهاني الربتقايل 21/11/2011 62
 معهد الدراسات التربوية امتحان حمو األمية 28/11/2011 63
 قاعة االمتحانات معرض مالبس جيهان حالوة 5/12/2011 64
 التحتفااال بالجامعة وقاعة احتفاالت عيد اجلامعة) عيد العلم ( 21-23/12/2011 65
 بالخيمة أمام قاعة االمتحانات معرض مالبس زينب ضياء الدين 3/1/2012 66
 قاعة المعلم الجامعي امتحـــــان حمـــــو األميــــــة و تسليم شهادات 18/1/2012 67
 الــــــــــنك قوافل طبية شاملة وحمو أمية 29-30/1/2012 68
 مـر حكيــكف أميةحمو قوافل طبية شاملة و 1-2/2/2012 69
 لـــــــــــبشتي قوافل طبية شاملة وحمو أمية 5-6/2/2012 70
 منيل شيحة قوافل طبية شاملة وحمو أمية 8-9/2/2012 71
 واتــــــــــــالمن قوافـــل طبيـــــة شــــاملـة 12-13/2/2012 72



 

 
 

 

 ةركزيالم أمام المكتبة أسبوع التوعية البيئة الثامن 1-5/4/2012 73
 أمام تجارة انجليزي  ملتقـــــى مصـــــر بيننـــا 2-5/4/2012 74
 معهد الدراسات التربوية امتحـــان حمـــــو األميــــة 12/4/2012 75
 قاعة المعلم الجامعي تسليم شهادات حمو األمية 23/4/2012 76
 لومالع أمام كلية مشاركة بنك االفكار ووزارة االتصاالت 6/5/2012 77
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية توزيع استمارات تشغيل الطالب 1/6/2012 78
 المكتبة المركزية الجديدة اليوم العاملي للبيئة واالقتصاد األخضر 5/6/2012 79

مؤمتر الوحدات ذات الطابع اخلاص التحديات  12/6/2012 80
 مركز المؤتمرات واحللول

 نادي الشركة الشرقية للدخان و األميةئي حملنها امتحان 28/6/2012 81

82 1/7/2012 

بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة االولـــــــى

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

83 1/8/2012 

باهليئات واملؤسسات والبنوك الب الط عمل
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثانيــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

84 1/9/2012 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
اخلاص  طابعت الوالشركات والكليات واملراكز ذا

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 كلية االداب معرض مالبس للطالب 23/10/2012 85
 كلية الطب البيطرى  معرض مالبس للطالب 23/10/2012 86
 ى والمدينة الجامعيةجامعم الالحر  احتفاالت اجلامعة بنصر أكتوبر 15/10/2012 87

 إال رسول اهلل حفل فني د. امحد الكحالوى 16/10/2012 88
 قاعة االحتفاالت الكبرى  ردا على اإلساءة لسيدنا رسول اهلل

 مدينة نصربانوراما  املشاركة فى احتفاالت حرب أكتوبر مع وزارة الدفاع 20-4/10/2012 89
 قاعة مركز السموم كلية الطب والتسمملوث الت ندوة مياه الشرب بني 22/10/2012 90
 المكتبة المركزية ندوة اجليش املصري يف العصر احلديث 11/11/2012 91
 كلية دار علوم معرض مالبس للطالب 5-6/12/2012 92
 كلية الحاسبات والمعلومات االشرتاك مبعرض فى اليوم العاملى للمعاق 16/12/2012 93
 قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية طالبس للمالبمعرض  24/12/2012 94



 

 
 

 قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية معرض مالبس للطالب 2/1/2013 95
 بقاعة المعلم الجامعى امتحان حمو امية 9/1/2013 96
 معهد الدراسات التربوية امتحان حمو امية 27/1/2013 97

م تعليل الثورة تكنولوجيا تطوير وسائ مؤمتر 10/2/2013 98
 واالتصال

 قاعةاالحتفاالت

 مركز السموم املنشطات والشباب اسباب وخماطر 6/3/2013 99
 معهد الدراسات التربوية امتحان حمو أمية ) لتسليم الشهادات( 7/4/2013 100
 قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية معرض مالبس للطالب 16/4/2013 101
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية البالط شغيلتوزيع استمارات ت 1/6/2013 102

103 1/7/2013 

بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة االولـــــــى

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

104 1/8/2013 

ب باهليئات واملؤسسات والبنوك لطالمل اع
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثانيــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

105 1/9/2013 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
طابع اخلاص ال ذات املراكزوالشركات والكليات و

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

106 30/10/2013 
جتميع أوراق العمال الراغبون يف االلتحاق باملرحلة 

 اإلعدادية
 معهد الدراسات التربوية

 ويةالدراسات التربمعهد  امتحان حمو أميه 4/11/2013 107

 بمعهد الدراسات التربوية استكتاب حملو االمية 10/3/2014 108
 قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية معرض مالبس للطالب 29/4/2014 109
 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية توزيع استمارات تشغيل الطالب 1/6/2014 110
 د الدراسات التربويةبمعه امتحان حملو االمية 18/6/2014 111

112 1/7/2014 

بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة االولـــــــى

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 ؤتمراتبمركز الم مؤمتر اخرت كليتك 10/7/2014 113
 مدرسة الثانوية الزراعية امتحان الصف االول اإلعدادي 16/7/2014 114



 

 
 

 22/7/2014اىل  16/7من 

115 1/8/2014 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثانيــــــــة

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةب

 بكلية العالج الطبيعي قافلــة طبيـــة 26-27/8/2014 116
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان حملو االمية 28/8/2014 117

118 1/9/2014 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 

 لعمل  مبشروع تشغيل الطالباملاحنة لفرص ا
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 مشاركة االدارة باحلضور يف 4/9/2014 119
 محافظة االسماعلية املشروع القومي حملور قناة السويس اجلديدة

 بمعهد الدراسات التربوية امتحان الفــوري حملو االمية 17/9/2014 120
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان الفـــوري حملو االمية 29/10/2014 121
 بكلية الطب القصر العيني امتحان الفـــوري حملو االمية 3/11/2014 122
 بقاعة االمتحانات معرض مالبس للطالب 4/11/2014 123
 لسيدبقاعة احمد لطفى ا توقيع بروتوكول مع اهليئة العامة حملو االمية 5/11/2014 124
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان فورى حملو االمية 12/11/2014 125
 بمدينة الشيخ زايد املشاركة يف العيد القومي ملدينة الشيخ زايد 15/11/2014 126

 ندوة )ملحمة املصريني( 26/11/2014 127
 بالمكتبة المركزية الجديدة حبضور د. امحد غباشي و العقيد حممد بيومي

 بقاعة المشاهدة بالمدينة معرض مالبس للطالب 23/12/2014 128
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان الفـــوري حملو االمية 14/1/2015 129

 امتحان الصف االول اإلعدادي الرتم الدراسي اول 15/1/2015 130
 مدرسة الثانوية الزراعية 22/1/2015اىل  15/1من 

 بمعهد الدراسات التربوية ي حملو االميةامتحان الفـــور 21/1/2015 140
 بكلية العالج الطبيعي قافلــة طبيـــة 27-28/1/2015 141
 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 25/2/2015 142
 االسماعيلية االعداد لقافلة حملور قناة السويس 1/3/2015 143
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان فورى حملو االمية 4/3/2015 144
 بكلية التمريض امتحان فورى 9/3/2015 145
 التربوية تبمعهد الدارسا تسليم الشهادات 16/3/2015 146



 

 
 

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 23/3/2015 147

 بمعهد الدراسات التربوية امتحان فورى حملو االمية 9/4/2015 148
 التربوية تبمعهد الدارسا تسليم الشهادات 9/4/2015 149
 باإلسماعيلية قافلة شاملة حملور قناة السويس 19/4/2015 150
 بمالعب الجامعة املهرجان الرياضي الثقايف الفني للمسنني 21/4/2015 151
 بمركز المؤتمرات والجامعة قافلة ترويج لنشاط حمو االمية 30/4/2015 -26/4 152
 بمسرح الجامعة ر(ــندوة ثقافية )ال لإلرهاب .. حتيــــا مصـ 11/5/2015 153
 بمعهد الدراسات التربوية امتحان فورى حملو االمية 18/5/2015 154

155 1/7/2015 

بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك 
والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص املاحنة 

 لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة االولـــــــى

 للمشروعات البيئية مةباإلدارة العا

 بمعهد الدراسات التربوية امتحان فورى حملو االمية 2/7/2015 156
 بكلية الحقوق  5بمدرج  امتحان فورى حملو االمية 26/7/2015 157

158 1/8/2015 

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات 
والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص 

 مبشروع تشغيل الطالب ل العم
 الدفعة الثانيــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 الحرم الجامعى املرور السنوى حلصر خمالفات احلرم اجلامعى 25/8/2015 159
 المدنية الجامعية للطالب تشغيل الشاشات 31/8/2015 160

161 1/9/2015 

شركات العمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك و
والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص 

 العمل  مبشروع تشغيل الطالب
 الدفعة الثالثــــــــة

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 بكلية الدراسات العليا للتربية استكتاب قياس مستوى 9/9/2015 162
 الطلبة فىبمستش تعاون مع منظمات اجملتمع املدني 2015 /9 /11 163
 بكلية الدراسات العليا للتربية امتحان نهــائــي 15/10/2015 164
 بقاعة المشاهدة بمدينة الطلبة معرض مالبس 29/10/2015 165
 كفر حكيم قافلة شاملة 22/11/2015 166
 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 25/11/2015 167

168 24/11- 
 بالممشى داخل الحرم لدور التطوعى للشبابا مبادرة )بينـــا( لتفعيل 25/11/2015



 

 
 

 بالحرم الجامعى قافلة تروجيية حملو االمية 2/12/2015–30/11 169



 

 
 

 

 بقاعة المشاهدة بمدينة الطلبة معرض مالبس 22/12/2015 170
 بمدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس 29/12/2015 171

172 1/2/2016 
واملؤسسات  اتعمل الطالب باهليئارسال خطابات 

والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات الطابع اخلاص 
 عمل  الطالبلفرص 

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 محافظة قنا قافلة شاملة 20/2/2016–17/2 173
 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 2016/ 28/2 174

 العليا للتربية اتبكلية الدراس امتحان فورى حملو االمية 2016 /3 /23 175
 بمحافظة الشرقية حبث ميدانى حملو االمية 29/3/2016 176
 الشيخ زايد احتفاالت يوم اليتيم 14/4/2016 178

179 1/5/2016 

عمل الطالب استالم وتسلم اخلطابات واالستمارات ل
باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات 

فرص العمل  ل واملراكز ذات الطابع اخلاص املاحنة
 مبشروع تشغيل الطالب

 باإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 الشيخ عتمان قرية الحوامدية قافلة شاملة 4/6/2016 180
  تشغيل الطالب الدفعة االويل بدء 1/7/2016 181
  تشغيل الطالب الدفعة الثانية بدء 1/8/2016 182
 عةبكلية الزرا  امتحان حمو  امية 17/8/2016 183
  تشغيل الطالب الدفعة الثالثة بدء 1/9/2016 184

185 16/10/2016 
حصر للعماله األميه باجلامعة جبميع إدارات وكليات 

 الحرم الجامعى ومعاهد اجلامعة

 راس غارب قافلة طبية شاملة 5/11/2016 186
 قرية نكال قافلة طبية شاملة 19/11/2016 187

188 
حتي  27/11من 
 الوادي الجديد )الداخلة( لة طبية شاملةافق 1/12/2016

189 
إلى  1من 

30/12/2016 
املشاركة يف مبادرة كسر الرقم القياسى لدعم 

 الحرم الجامعى مرضى السرطان

 قاعات اإلمتحانات معرض مالبس أمال نامـق 5/12/2016 190
 قاعات اإلمتحانات معرض مالبس إينرويل اجلزيرة 13/12/2016 191
 مدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس روتارى سقـارة 18/12/2016 192
 اطفيح قافلة طبية شاملة 24/12/2016 193
 عرب العيايدة قافلة طبية شاملة 28/1/2017 194



 

 
 

 كلية الدراسات العليا للتربية استكتاب بكلية الدراسات العليا للرتبية  30/1/2017 195

عاملني اآلميني للامتحان حتديد مستوى  2/2/2017 196
 كلية الدراسات العليا للتربية باجلامعـــة

197 
إلى  9من 

 الوادى الجديد )الخارجة( قافلة طبية شاملة 11/2/2017

 مدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس روتارى جاردن سيىت 26/2/2017 198

199 6/3/2017 
 معرض مالبس روتارى وإينرويل التحرير -

الكليات املتاح بها فصول حمو ل ارسال خطابات لك -
 اآلميه للتنسيق بني العاملني املراد حمو آميتهم

 قاعات اإلمتحانات -
 االداره العامة للمشروعات البيئية -

200 8/3/2017 
حتديد الفصول اخلاصه بتعليم العاملني اآلميني 

( فصول بكليات 6بالتنسيق مع الكليات ومت حتديد )
 ومعاهد اجلامعة

المعهد  –حقوق  –اعة زر  –علوم 
 –طب بيطرى  –القومى لألورام 

 تربية
 زنين ببوالق الدكرور قافلة طبية بشرية 11/3/2017 201
 كلية رياض األطفال معرض مالبس اجلمعية العلمية لالرتقاء باألسرة 15/3/2017 202
 قاعات اإلمتحانات معرض مالبس إينرويل الشروق 20/3/2017 203
 ساحة كلية العلوم معرض شامل بازار سيل 22/3/2017:  20 204
 قاعة المشاهدة معرض مالبس مجعية أحباء مصر اخلريية 30/4/2017 205
  بدء تشغيل الطالب الدفعة األوىل 1/7/2017 206
 كلية األداب توظيفملتقى  19/7/2017 207
 الواحات البحرية قافلة طبية شاملة 23/7/2017:  21 208
  بدء تشغيل الطالب الدفعة الثانية 1/8/2017 209
  بدء تشغيل الطالب الدفعة الثالثة 1/9/2017 210
 كلية الدراسات العليا للتربية ندوة لتعليم الكبار 13-14/10/2017 211

212 
12  :

 ساحة كلية العلوم معرض شامل بازار سيل 14/11/2017

 اإلمتحانات معمج معرض مالبس زوجات ضباط الشرطة 26/11/2017 213
 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس نادى روتارى التحرير 6/12/2017 214

 ية الروتارى واإلينرويلمعرض مالبس أند 10/12/2017 215
 ) أ / أمال نامق (

قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية 
 للطالب

216 
10  :

 للطفولة المبكرة يةكلية الترب معرض مالبس نادى إينرويل اجليزة األهرام 11/12/2017

 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس نادى روتارى وإينرويل الشروق 13/12/2017 217



 

 
 

218 
27  :

 مدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس مجعية حياة كرمية 28/12/2017

 قاعة اإلمتحانات ةمعرض مجعية احلياة الكرمي 4/4/2018 219
 ج الطبيعىعالكلية ال مجعية أحباء مصر 23/4/2018 220
  بدء تشغيل الطالب الدفعة األوىل 1/7/2018 221
  بدء تشغيل الطالب الدفعة الثانية 1/8/2018 222
  بدء تشغيل الطالب الدفعة الثالثة 1/9/2018 223

 ىثدمحلة مكافحة مرض سرطان ال 15/11/2018:  1 224
 جامعةجميع كليات ال (أشعة  –كشف  –) توعية 

 مجمع اإلمتحانات معـرض مالبس مجعية حياة كرمية 27/11/2018 –26 225
 مع اإلمتحاناتمج معرض مالبس سيدات دريم 2/12/2018 226
 ع اإلمتحاناتمجم س أمال نامقمعرض مالب 11/12/2018 227
 مجمع اإلمتحانات وةحالمالبس جيهان  معرض 18/12/2018 228

 


