
 البيئية وتنمية اجملتمع خدمة قطاع
 البيئية للمشروعات العامة اإلدارة

 إبراز دور اجلامعة يف اخلدمة اجملتمعية لتصبح جزء فاعال  الرؤيـــة

 لنهضة ورقى اجملتمع.                   
 تقديم خدمة جمتمعية مميزة داخل اجلامعة وخارجها.       الرسالة

 
 حتقيق عالقات قوية وتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدني اهلــدف

 
 اإلداريــــل اهليك

 البيئية للمشروعات العامة اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األميـــةوحمـــ: أوال 
 

 تقوم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  

 بالتعـاون وكلية الدراسات العليا للرتبية 

 مع اهليئة العــــامة لتعليــم الكبار بعمل 

 اجلامعة، يف و األمية ــحم فصول

 األمينيالعمال داد ـــر أعـــحصو

تفعيل مشروع جامعه   حمو أميتهم حتى يتم باجلامعة  واملناطق احمليطة املراد  

عة         بال أميـة و  جلام تكثيف اجلهود لالنتهـاء م  تعليم األعـداد القليلـة املتبقيـة بـا

 وحتقيق هدف القضاء على األمية مبصرنا احلبيبة

 نتائــج المشـــروع

 .2014/  11/  5 مت عقد برتوكول مع اهليئة •

 التنمية مت التعاون الوثيق مع مركز تطوير •

 بكلية الدراسات العليا   املهنية للمعلمني 

  .AOTللرتبية لرفع كفاءة معلم حمو األمية وحصوله على 

إىل ثالث فئات أ ، ب ، ج  على حسب حمو األمية  يفتقسيم الفئات املستهدفة  •

 .املرحلة العمرية

ــبب      • ــي حملو األمية سـ ــبب الرأليسـ ــح أن السـ ــة والعمل اتضـ م  خالل الدراسـ

وبذلك  صناعة صغرية لتعليم املراد حمو أميتهم حرفة أواقتصادي لذا مت النظر 

 .يتم القضاء على األمية والبطالة

 مت افتتاح فصل للمرحلة اإلعدادية مل   •

 يرغب يف مواصلة التعليم مع بداية العام

 بكلية 2014 – 2013الدراسي  

 الدراسات العليا للرتبية.

األمية باإلضـافة حلصـوله على عاألد   إعداد طلبة اجلامعة وتدريبهم للقضـاء على   •

 مادي م  اجلامعة وم  اهليئة.

 مت املوافقة على فتح مركز فوري حملو األمية باجلامعة. •

 مت حمو أمية اإلعداد التالية: •

 المستقبلية الرؤية

 *  عمل مسح حلصر عدد األميني مبحافظة اجليزة.

 

 اجملتمع وخدمة الشاملة للتنمية اجلامعة قوافل: ثانيا

القوافل داخل أو خارج نطاق احملافظة، بناء على االحتياجات تنطلق 

 :وتصنيف كالتالياحلقيقية للمناطق األكثر احتياجا 

  *القوافل الطبيـة

 *القوافل البيطرية.

  * قوافل الصيـدلة.

 *احلاسـب اآللي. 

 * قوافل الصناعات الصغرية.       *ذوى االحتياجات اخلاصة.

 *التوعية الشاملة. األمية.* حمــو 

 *التشجري والتجميل واإلرشاد الزراعي.

 الكشف وصرف الدواء تم م  خالهلا يو

 جمانا مع حتويل احلاالت احلرجة إىل مستشفيات جامعه القاهرة

 روع  ـــالمش جـــنتائ

 حمافظة اجليزة *التعاون مع

 *التعاون مع حمافظة جنوب سيناء

 *التعاون مع جملس أمناء مدينة الشيخ زايد 

 قافلة حمور قناة السويس –* التعاون مع حمافظة االمساعلية 

ــباب   * القرى األكثر احتياجا التابعة     -التعاون مع اجمللس القومي للشــ

  حملافظة اجليزة

 * التعاون مع حمافظة قنا

 * التعاون مع شركة قنا لألمسنت

مــدينــة ابو  * التعــاون مع جملس 

 مبحافظة الشرقية كبري

 الرؤيةالمستقبلية

 قوافل األفكار واالخرتاعات الشابة . •

                      .قوافل رعاية املسنني •

 الكتشاف املواهب. قوافل فنية •
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 دينا حممد يوسف.أ
 

 اجمليدوسام عزت عبد .أ
 

 مازن حممد عبد الظاهر .أ
 

 علـى امحـد حممـد.أ
 البيئية املشروعات مديرعام

 سحر سيد حسنيأ.
 املشروعات تنفيذ إدارةمتابعة مدير

 البيئية
 

 يونس حممدألفت أ.
 

 البيئية املشروعات ختطيط إدارة مدير

 

  أمحد سياج أمحد. أ
 

 عمرو حممد طهأ.

 أمحد حممد طه.أ
 

   دعاء مسري أمحد.أ
 

 سعيـد حييــى ضــو. د.أ
 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة لشئون رئيس نائب



 الصيفية األجازة أثناء الطالب وتدريب تشغيل: ثالثا
 يهدف املشروع إىل حتقيق عدة اعتبارات :

 مساعدة  طالب اجلامعة يف شغل أوقات فراغهم بشكل مناسب. -

 تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج. -

ــاعدهم         - ــاعدة الطالب غري القادري  على إماد مورد دخل يســ مســ

 على متابعة دراستهم واعتمادهم على أنفسهم معنويا وماديا. 

تثمري  والبنوك واملراكز االتصــال بالشــركات وقطاع األعمال واملســ  -

 والوحدات ذات الطابع اخلاص باجلامعة.

 ةــــــابقـوات الســـــالسن         روعـــالمش جــنتائ

 

ــركات          الرؤيةالمستتتتتتتتقبلية وقطاع   عمل قاعدة بيانات الحتياجات ) الشــ

ــتثمري  والبنوك  واملراكز والوحــدات ذات والفنــادق األعمــال واملســ

 ( لتجهيزهم لسوق العمل بعد التخرجالطابع اخلاص

 رابعا : املعارض
واالنرويل يف تقديم خدمة       التعاون مع مجعيات وأندية الروتارى       يتم 

 مميزة بعمل معارض خريية بأسعار رمزية للطالب 

 روعـــالمش جــنتائ

 معرض مالبس مجعية أحباء مصر   •

 معرض مالبس روتارى التحرير •

 معرض مالبس انرويل الشروق •

 معرض مالبس مجعية والد مصر •

 الروتارىواالنرويلمعرض مالبس أندية  •

 معرض مجعية الصلح خري •

 اردنـــــــنادي اجليزة ج •

 الرؤية المستقبلية

 مالبس ......(    -كتب  –إقامة مقر داألم للمعارض بكافة أنواعها )فنية 

 حصول الطالب على ما حيتاجونه املالبسطوال العام

 

 املسح البيئى: خامسا

ــنوى     تقوم االدارة العـامـة    ــر ســ ــروعـات البيئيـة بعمـل حصــ للمشــ

ــى  للمخالفات واملخفات باحلرم اجلامعى مع بداية العام الدراســ

ــال باالجهات   ــئون البيئة لالتصـ ــوع على جملس شـ وعرض املوضـ

 التى لديها املخالفات لعمل الالزم حنو ازالتها.

 روع  ـــالمش جـــنتائ

للمحافظة على    العمل على غرس روح املشــــاركة لدى الطالب      

املنشــــات اجلامعية والقضــــاء على الســــليات البيئية واحلفا  على 

 مظهر احلظارة

 المستقبلية الرؤية

ــتفادة م  مجيع املخالفات التى مرج م  اجلامعة واعادة       االســ

 تدويرها مبعرفة اجلامعة

 

 

 ةــــدوري ةـــــأنشط
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الرؤيةالمستقبلية

 
ــاجــات  ذوى مكتــب • ــذوى    اخلــاصــــــة االحتي ــات ل ــني اخلــدم لتحســ

 باجلامعة واجملتمعاالحتياجات اخلاصة 
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 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
 

www.cu.edu.eg/Enviromental_Projects 
 

 

 المبنى اإلداري شارع ثروت الدور الخامس
 

 

 35676107  - 35676214: تليفون

 35730720  :سـفاك

 
 

 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 العام

 1327 1449 1400 1304 1200 885 865 778 1031 العدد

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 العام

 483 897 468 380 615 1018 3133 1305 1187 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


