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 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 ( 2018حىت  2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 تحت رعايـة

 ان اخلشــتحممد عثمـأ.د. 
 رئيس اجلامعة

 

 إشـــراف عام

 أ.د سعيـــد حيـــى ضـــــو
 اجلامعةنائب رئيس 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 إشراف تنفيذي

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية

  



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

  املشروعات البيئية

           

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

تجديد " النصب التذكاري لجامعة القاهرة "   
18/7/2010 

النصبببببذكاليببببباء طالكل ببببب  ا ك ببببب ذك

ج معبباكالهبب بطدكتعبب كيج ربب هك يطمرمبباك

 النصبببذكمبببمكيصبببمراك ينلرببباكالم ببب  ك

لبببباءط كك1955فيحببببمكمحمبببب  ك بببب اك

   ا كالج معةك ق   دكيعم ك ع طاتك

 كءلر تكال   ا ك

النصذكالياء طالكإح ابم كيم  كنض  كالحطءةكال  ترةكض كك نتملىكجالل حيرمك 

كاالسيعم طك األخط كلمطآدكيحم ك علةكالعلاك الجمرعكسعر كل  
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 يا شبابأسبوع صحتك 
 املركزية باملمشى أمام باملكتبة              

 9/12/2010حىت  5/12/2010                                
 

 

 جملة اطنهب جراحة يامألا
 77 52 25 االثنين
 66 41 25 الثالثاء
 130 82 48 األربعاء
 163 99 64 الخميس
 436 274 162 االجمالى

 

 صحتك يا شباب ل ندوات تثقيفية
 يف بعض كليات اجلامعة
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 :الندوات

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                  

 

 

 

 

دكءي طاألسي اكال دكفمكإ  طكالم ساكال ه فمك اللنمكللج معةكيحتكط  رةكالسر كاألسي اكطئرسكالج معةك السر 

ئذكطئرسكالج معةكل ئ مكخ مةكالمجيمعك ينمرةكالترئةكلاكري قفكابيم اكق  عكخ مةكالمجيمعك لىكال ت ذكن 

ممك  ذكالج معةكفه كت ،كامي كإلىكاتع كممكالكك ل ااكق كأقرمتكن  اتكميع  دكخ  كالم ساكال ه فمكلجمرعك

كأ ر فكالج معة.

 

 ندوة 
 حرب أكتوبر بالجامعةذكرى انتصارات 

 المكتبة المركزية
15/10/2010 

 

 ندوة
 أحلى (ا ) جامعتن  اقرأ لطفلك

 كزيةالمرتبة المك
15/7/2010 

 ندوة
 مدير وكالة ناسا للفضاء
 قاعة احمد لطفي السيد

15/6/2010 

 ندوة
 لمواجهة تحديات الزيادة السكانية 

 وزارة األسرة والسكانب
20/10/2010 

 



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 يفية للطالبلصافتتاح السينما ا

 جامعه القاهرةرح بمس

13/7/2010 

 ندوة

 الوزير سيد مشعل  

 بقاعة احمد لطفي السيد 

28/10/2010 

 

 أسبوع التوعية البيئية 

 14/4/2011بالممشى أمام المكتبة المركزية  

 

 ندوة

 لإلسعافات األولية  

 مريضلتمع كلية ان بالتعاو

 بالممشى أمام المكتبة المركزية

14/4/2011 

 

 العنف ضد المرأة 

 بالحرم وقاعة االحتفاالت 

22/11/2010 
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 أسبوع الرتاث ندوات 
 واملنتدى الثقايف جبوار القبة

20-21/12/2010 

 فني لكلية تربية نوعيةعمل 

  أسبوع التراث

20/12/2010 
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 ندوات 
 مياة الشرب بني التلوث والتسمم

22/10/2011 

 ندوات عن 
 اجليش املصرى فى العصر احلديث 

 )عصر حممد على(
 يةكزبالتعاون مع املكتبة املر

11/11/2012 



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 

 

 

 

 ندوة

 المنشطات والشباب واسباب ومخاطر 

 بالتعاون مع 

 6/3/2013المركز القومى للسموم 

 القومى للسموم مركزبال مرات الكبرىؤتبقاعة الم

 

 ندوة

 ملحمة المصريين

 بالتعاون مع 

 26/11/2014       ادارة التربية العسكرية

 بالمكتبة المركزية الجديدة
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 اليوم العالمى للبيئة واالقتصاد االخضر

5/6/2012 

 بالمكتبة المركزية

 

مؤتمر الوحدات ذات الطابع الخاص 
 التحديات والحلول

12/6/12012 

 مركز المؤتمرات
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 ر ــــمؤمت

 اختـــر كليتـــــــك
 

 بالتعاون مع

 يــــــــةمكتبـــــــة االسكندر 

 
  2014يوليو  10يوم الخميس الموافق 

 بمركز المؤتمرات

 

فيييطار يييونااليييوة ارعييي لرنشارعلو ييي اع   ييي ة و ا

اخراجييطرعبيئييي اةا بةبيي ارع رييبلمنا اع طييو مشا  يي  ا

رعثونوايي ارعلو يي اع خةيييونارعب يييو ا  ييها طيي ا يييوع  ا

ةنغبوا  ااةذعكابوعةلوة ا عاراحولر ارعط   ابوعب ييو ا

ارع خة ف .
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 ندوة ثقافية

 بعنــــوان 

 ال لإلرهاب ..حتيــا مصـــر

 يوم االثنين وذلك

 2015مايو  11الموافق  

 بمسرح الجامعة بالمدينة الجامعية 

 نـــدوة

 تعن ام

  ) ملحمــــة املصـــريني (
 2014نوفمبر 26يوم االربعاء الموافق   

 بالمكـتبة المركزية الجديدة
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 :االحتفاليات
يأء اك لىكال  طكال ه فمك حذكاليعلاك المعطفةك ضممكاحيل لر تكاله  عكخ  كالع لةكالصرلرةك

طئرسكالج معةكل ئ مكخ مةكالمجيمعك الترئرةك،كنظاكطئرسكالج معةك إ طافكن ئذكك،كيحتكط  رةكأ. .

"كت ليع  مكمعك زاطدكاليطترةك اليعلراك،  زاطدك ئ مكالترئةكج معين كأحلـــىاله  عكفع لر تك"م طج مك

،كت إلض فةكت له بطدك،ك ال رئةكالع مةكل سيع م تك،ك  زاطدكاألسطدك السء مك،كمعكالسل طدكاألمطرءرة

ك.15/7/2010محر ةكت لج معةكم اطسكالإلىك  ذكال
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ورة هبة نصار ت، قامت الدكومن خالل هذا المهرجان 

بتسليم )شهادات محو األمية( للعاملين الذين اجتازوا مرحلة 

 النجاح.

 

كما شاركت كلية رياض األطفال ببرنامج ترفيهي عروض 

ماسكات محبوبة لألطفال وورش عمل للرسم وأيضا كلية 

 التربية النوعية بموسيقى الغاني األطفال الهادفة. 

 

راتيه لطالب افي فنون الكثم أقيم عرض رياضي 

 المدارس المشاركة في المهرجان .

 

قد أهدت كال من وزارة البيئة ، وهيئة االستعالمات  

مجموعة كبيرة من الكتب والمجاالت وعدد من 

( ، كما أقيم معرض لعرض كتب CDاسطوانات )

 .األطفال والكتب العامة والمجالت بالمهرجان

ن اقية في مهرجالفرقة الموسيقية للشركة الشر

 جامعتنا أحلى 

15/7/2010 
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 جامعه القاهرة  احتفاالت 

 انتصارات حرب أكتوبر بذكرى  

ك11/10/2010 

 

 عيد اجلامعة
 وتكريم العلماء 

 قاعة االحتفاالت الكبرىب

21/12/2010 
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 ك

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

مع وزارة مشاركة الجامعة  باحتفاالت أكتوبر 
 راما أكتوبربانوبالدفاع 
 ربمدينة نص 

15/10/2010 
 

 لقاء القاهرة 
 الكبرى بقاعة االحتفاالت

28/10/2010 
 

 ل موسيقىحف
 وفرقته  للمايسترو سليم سحاب

 الكبرى بقاعة االحتفاالت
21/12/2010 

 

 حفل غنائي  
 للفنان إيمان البحر درويش

 الكبرى بقاعة االحتفاالت
20/12/2010 

 

 

 جستانا قاعةعرض فني لجامعه او
 االحتفاالت الكبرى 

13/1/2011 
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من اجل رفع وعى الشباب المصري وخاصة شباب الجامعات ، وحرصا من جامعه 
الى التميز في تقديم خدماتها العلمية والفنية لطالبها خوفا  اي تسعى دائمالقاهرة الت

منها على ذوقيات وأخالقيات الطالب مما قد يشغلهم ويملئ فكرهم من فن رديء 
ومعانا مبتذلة .. فقد قامت الجامع ممثلة في قطاع خدمة المجتمع بانتقاء بعض 

وخوفا على المبادىء  مكان العريقالفنون الراقية والهادفة حرصا على حرمة هذا ال
واألخالقيات لدى األبناء وتحفيزهم على الرقى والتقدم والعمل الصالح وشغل أوقات 

 فراغهم بما ينفعهم ويدفعهم إلى مستقبل باهر ومشرف، ومن هذه الفنون:
 

جامعه كاليفورنيا األمريكية للفنون لحفل فني 
18/7/0201 الشعبية بالمكتبة المركزية  

 

 حفل فنى  لجامعة  التركية
 بالمكتبة المركزية

5/12/2010 
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 مشاركة بنك االفكار ووزارة االتصاالت

 امام كلية العلوم 

6/5/2012 



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 

 :توقيع بروتوكوالت
 

 

          تحــــــت رعايــــــــــة 

 حمــب الرافعــي .د/ أ            أ.د/ جـــابـر نصـــــار  

 رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة               رئيس جامعة القاهرةرئيس جامعة القاهرة

 
 

 شرتكاملتعاون بال

 بني  
 لقاهرةاجامعه 

 واهليئة العامة لتعليم الكبار 

 

  بحضــــــــور

 / علـــى عبـــد الرمحــــن  / علـــى عبـــد الرمحــــن    أ.دأ.د

          ــــزةــــزةـــــظ الجيـــــظ الجيــمحافمحاف
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يف متام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة أمحد  2014نوفمرب  5يوم األربعاء املوافق 
 لطفي السيد باجلامعة.

 

 

 وإشـــــــراف 

  األستاذ الدكتور/ مجـال عبــد الناصـــر 
 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمعنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
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 يوم الثالثاء وذلك

 2015ابريل  21الموافق  

 بمالعب الجامعة

 لبيئية مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

 ملهرجــــان ا

 الرياضي الثقايف الفني 

 للمسنيـــن
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من السيدة/ سريات املعادى وحبضور كال  روتارىمؤسسة  بالتنسيق مع األستاذة / أمال نامق
  الروتارىوالسيدة/ جنوى رأفت من  الزيىنماجدة 

  2015 /9 /11ملستشفى الطلبة يوم السبت املوافق  
مت منح  وعرضوا خدماتهم مبعرفة احتياجات ومتطلبات املستشفى للعمل على تلبيتها

 املستشفى

 جنيها  اآلفعشرة جنية  10.000شيك  

 جنية اربعون الف جنيها  40.000شيك 

 جنية مخس وعشرون الف جنيها 25.000ك شي
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 حتــت رعايـــة 

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 

 رئيس اجلامعــــة 

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو 

 ع وتنمية البيئة مخدمة اجملت نائب رئيس اجلامعة لشئون

 قامت 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 وبالتعاون مع 

 كوزارة التضامن االجتماعى فى املبادرة الىت اطلقتها باسم مبادرة )بينــا(

ملبادرة داخل اية اخلاصة بلتفعيل الدور التطوعى للشباب وذلك بدعم املبادرة بعرض املطبوعات التعريف
 كشك خاص فى اجلامعة دون مقابل .

 . 29/11/2015وحىت االحد املوافق  24/11/2015وذلك باملمشى داخل حرم اجلامعة من يوم الثالثاء 
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 لبيئية مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

ءسطكالطقاكالهر سمكل  اكمطضمكءسطكالطقاكالهر سمكل  اكمطضمك

ككسسررننررالسط  مككفمكم س  ةكجالسط  مككفمكم س  ةكج

 بالتعاون مع
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

لجمعرةكالمصطرةكل  اكمطضمكلجمعرةكالمصطرةكل  اكمطضمكاا

 السط  مالسط  م

 2016خالل شهـر ديسمبـــر  وذلك
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 لبيئية مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

ككطضطضــــــــــــــةكمةكمــــــــةكمء فحةكمء فحــــــــحملحمل

ككــ  ــ  ــ   مكال مكالــــــسط سط 

 بالتعاون مع
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

الجمعرةكالمصطرةكل  اكمطضمكالجمعرةكالمصطرةكل  اكمطضمك

 السط  مالسط  م

 2018 / 11/  17:  4فى الفترة من  وذلك
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 االست عكال  نم المء م االرــ ا االست عكاال   المء م االرــ ا

 كشف وتوعيـــة ( 1مبنـــى )  2018-11-4األحـــد 
-11-11األحـــد 

2018 

 كليـــة األداب

 عىكليـــة العالج الطبي

 كشــف

 كشف -محاضرة  

 كشف وتوعيـــة ( 1مبنـــى )  2018-11-5ن األثنيــ
-11-12ن األثنيــ

2018 
 ف وتوعيـــةكش ــةمستشفــى الطلب

 كشف -محاضرة  كليــة آثـــار 2018-11-6الثاء الث
-11-13الثاء الث

2018 

 ية الطفولة المبكرةكل

 مبنـــى ثروت

 كشف –محاضرة 

 كشــف

 شفك -محاضرة  كلية الزراعــــة 2018-11-7األربعاء 
-11-14األربعاء 

2018 

 كليــة التمريـــض

 مبنـــى القبـــة

 كشف –محاضرة 

 كشــف

 2018-11-8الخميـس 
 ةــــكليـة الزراع

 بداكليــة األ

 ــفكش

 كشف -محاضرة  

-11-15الخميـس 

2018 
 كشف –محاضرة  كليــة التجــارة

 2018-11-22حتــى  2018-11-1ث أسابيع من األشعــــة لمدة ثال

 امج محلـــة مكافحة سرطان الثـــــــدىبرن
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 2018 / 11 /ك5 – 4 ثانىوال اليــوم األول
 ( 1مبنـــى ) 
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 6/11/2018 الثالثاليــوم 
 كلية اآلثــــار
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 2018 / 11 / 8 - 7 واخلامس الرابعاليــوم 
 الزراعـــــةكلية 



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018/  11 / 11 – 9 و السابع السادساليــوم 
 األدابة ـــكلي



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018 / 11 / 11 عابــالسليــوم ا
 الطبيعـــىج العالة ـــكلي



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018 / 11 / 12 ـنالثاماليــوم 
 ى الطلبــــةمستشفـــــ



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018 / 11 / 13 التاسعاليــوم 
 ولــة املبكـــرةكليــــة الطف



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018 / 11 / 14 العاشراليــوم 
 القبــــةمبىن  – كليــة التمريـض



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 2018 / 11 / 15 راحلادى عشـاليــوم 
 ـــارةالتجـــكليــة 



 

 لمشروعات البيئيةمة لالعااإلدارة                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


