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 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 فى الفترة من

 (  2019حىت   2010)مايو 

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 
 

 ان اخلشــتحممد عثمـأ.د. 
 رئيس اجلامعة

 

 قحممـد سامـى عبد الصـادأ.د 
 امعةجلانائب رئيس 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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   املشروعات البيئية 

           

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

النصبببلتالابببلشهداتلطببب  ا ت ببب لت

جهمعهتالقههدةتبع تاج يبب وترادميمببهت

ترالنصببلتمببمتاصببمييترانميببلتالم ببه 

لببلشد تت1955فاحببمتمحمببر ت ببهيت

رقه  ةتاعم تطعهداتتت ا تالجهمعةط 

 تتشليهتتالط  ا ت

النصلتالالشهداتإح اهمهتام  تنضه تالحدشةتال  بيةتض تتتبمنهلىتجاللرحايمت 

تاالساعمهدتراألخد تلمدآةتاحم تطعلةتالعليترالجميعتسعيهتل ه
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 يا شبابأسبوع صحتك  
 املركزية  كتبةباملمشى أمام بامل               

 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

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                   

 

 

 

 

تةشارداألساهلتال ةتالسي تاألساهلتدئيستالجهمعةترالسي تةتاحتتد هيةال قهفمترالمنمتللجهمعتالمرسيتفمتإ هد

ئلتدئيستالجهمعةتلطئرمتخ مةتالمجامعترانميةتالبيئةتليتيارقفتاهامهيتق هعتخ مةتالمجامعت لىتالطبهلتنه

يعتاع  ةتخ  تالمرسيتال قهفمتلجمممت  لتالجهمعةتفق تب ،تاما تإلىتابع تممتللكترل لاتق تأقيمتتن راتتم

تجهمعة.أ يهفتال

 

 ندوة 
 حرب أكتوبر بالجامعةذكرى انتصارات 

 المكتبة المركزية
15 /10 /2010 

 

 ندوة
 أحلى (ا ) جامعتن  اقرأ لطفلك

 كزيةمرلاتبة المك
15 /7 /2010 

 ندوة
 مدير وكالة ناسا للفضاء
 قاعة احمد لطفي السيد

15 /6 /2010 

 ندوة
 ادة السكانيةحديات الزيلمواجهة ت 

 سكانرة والاألس وزارةب
20 /10 /2010 
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 يفية للطالبلصافتتاح السينما ا

 جامعه القاهرة  حربمس

13/7/2010 

 ندوة

 الوزير سيد مشعل   

 بقاعة احمد لطفي السيد  

28/10/2010 

 

 أسبوع التوعية البيئية 

 14/4/2011 بالممشى 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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 وات  دن
 مياة الشرب بني التلوث والتسمم

22/10/2011 

 عن    ندوات
 ديث  اجليش املصرى فى العصر احل

 على(حممد  )عصر  
 يةكزبالتعاون مع املكتبة املر

11/11/2012 
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 ندوة

 باب ومخاطر الشباب واسالمنشطات و

 ن مع بالتعاو

 6/3/2013ومى للسموم ز القالمرك

 القومى للسموم كزرمبال 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  ــــمتؤم

 كاختـــر كليتـــــــ
 

 مع بالتعاون

 
   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

وعهمارعثونوايي ارعلو يي اع خةيييونارعب ييييو ا  يي ا طيي ا ييييا

   ابوعب يييو اةنغبواهمااةذعكابوعةلوة ا عاراحولر ارعط

ارع خة ف .
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 ندوة ثقافية 

 بعنــــوان  

 يــا مصـــر ال لإلرهاب ..ت 

 يوم االثنين  وذلك

 2015مايو   11الموافق   

 بمسرح الجامعة بالمدينة الجامعية  

 نـــدوة 

 بعنرام

   ) ملحمــــة املصـــريني (
 2014نوفمبر  26يوم االربعاء الموافق   

 بالمكـتبة المركزية الجديدة
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 : االحتفاليات
اأش ات لىتال ردتال قهفمترحلتالاعليترالمعدفةترضممتاحامهليهتتالق هعتخ  تالع لةتالصيميةت

يستالجهمعةتلطئرمتخ مةتالمجامعترالبيئيةت،تنظيتئددئيستالجهمعةترإطدافتنهئلتت،تاحتتد هيةتأ. .

"تبهلاعهرمتمعترزادةتالادبيةترالاعلييت،ررزادةتطئرمتالبيئةتجهمعانهتأحلبببىالق هعتفعهليهتت"م دجهمت

ترال يئةتالعهمةتل ساع مهتت،تررزادةتاألسدةترالسشهمت،تمعتالسمهدةتاألمديشية ،تبهإلضهفةتبهلقههدةت،

تبهلجهمعةتحتمم ادستالإلىت  لتال ت.15/7/2010ي ة

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
 

ورة هبة نصار ت، قامت الدك ومن خالل هذا المهرجان 

بتسليم )شهادات محو األمية( للعاملين الذين اجتازوا مرحلة 

 النجاح.

 

كما شاركت كلية رياض األطفال ببرنامج ترفيهي عروض 

يضا كلية بوبة لألطفال وورش عمل للرسم وأماسكات مح

 التربية النوعية بموسيقى الغاني األطفال الهادفة. 

 

راتيه لطالب افي فنون الك ثم أقيم عرض رياضي 

 المدارس المشاركة في المهرجان .

 

قد أهدت كال من وزارة البيئة ، وهيئة االستعالمات ر

مجموعة كبيرة من الكتب والمجاالت وعدد من 

رض كتب ( ، كما أقيم معرض لع CDطوانات )اس

 .األطفال والكتب العامة والمجالت بالمهرجان

ن اقية في مهرجالفرقة الموسيقية للشركة الشر

 جامعتنا أحلى 

15/7/2010 
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 جامعه القاهرة  احتفاالت 

 رب أكتوبر انتصارات حبذكرى  

ت11/10/2010 

 

 عيد اجلامعة
 وتكريم العلماء 

 قاعة االحتفاالت الكبرىب

21 /12 /2010 
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 ت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

مع وزارة مشاركة الجامعة  باحتفاالت أكتوبر 
 راما أكتوبربانوبالدفاع 
 ربمدينة نص 

15 /10 /2010 
 

 لقاء القاهرة 
 الكبرى بقاعة االحتفاالت

28 /10 /2010 
 

 ل موسيقىحف
 وفرقته  يسترو سليم سحابللما

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

 

 حفل فنى  لجامعة  التركية
 بالمكتبة المركزية

5/12 /2010 
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 كة بنك االفكار ووزارة االتصاالتمشار

 امام كلية العلوم 

6/5 /2012 
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 : توقيع بروتوكوالت 
 

 

           تحــــــت رعايــــــــــة  

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

 جهاز التنفيذي للهيئة جهاز التنفيذي للهيئة رئيس الرئيس ال              يس جامعة القاهرةيس جامعة القاهرةرئرئ

 
 

 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 

  ـــر  تاذ الدكتور/ مجـال عبــد الناصاألس
 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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السيدة/   نمسريات 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  25.000  كشي
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 حتــت رعايـــة 

 لدكتور/ جابـر نصـار السيد األستاذ ا

 معــــة رئيس اجلا

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو  

 ع وتنمية البيئة  م خدمة اجملت  نائب رئيس اجلامعة لشئون 

 قامت 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  
 وبالتعاون مع 

 تبينــا(درة الىت اطلقتها باسم مبادرة )وزارة التضامن االجتماعى فى املبا 

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  ت امشاركة االدارة العامة للمشروعا 

 فى

تتدضدضببببببببببببببةتمةتمببببببببةتمشهفحةتمشهفحببببببببحملحمل

تتبب  بب  بب  همتالهمتالببببببسد سد 

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمتالجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمت

 السد همالسد هم

 2018 / 11/  17:  4فى الفترة من  وذلك
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 االسبرعتال هنم المشهم االيببهي االسبرعتاالر  المشهم االيببهي

 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

 فشك  -محاضرة   كلية الزراعــــة 2018-11-7األربعاء 
-11-14بعاء ر األ

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  /ت5  –  4  ثانى وال   اليــوم األول 
 (  1مبنـــى )  
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 2018/ 11/ 6  الثالث ليــوم  ا
ـار   كلية اآلثـــ
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 2018  /  11  / 8  -  7  واخلامس   الرابع اليــوم  
 الزراعـــــة كلية  
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 2018/    11  /  11  –  9  و السابع   السادس اليــوم  
ــ كلي   األداب ة  ـ
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 2018  /  11  /  11  ع ابــ الس ليــوم  ا
ــ كلي   الطبيعـــى ج  العال ة  ـ
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 2018  /  11  /  12  ـن الثام   اليــوم 
 ى الطلبــــة ــــ مستشفـ 
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 2018  /  11  /  13  التاسع اليــوم  
 ولــة املبكـــرة كليــــة الطف 
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 2018  /  11  /  14  العاشر اليــوم  
 القبــــة مبىن    –  كليــة التمريـض 
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 2018  /  11  /  15  ر احلادى عشـ اليــوم  
ـارة التجـــ كليــة    ــ



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 لبيئية  روعات امشاركة االدارة العامة للمش

 فى

تتببةتبمخه ببدببةتبمخه ببدبجتار يبجتار يبدنهمبدنهم

تتببببهمترالمخبببببب داتببببهمترالمخبببببب دات م ماإلاإل

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممحببةتاإل مببببهحببةتاإل مببببهصنب رقتمشهفصنب رقتمشهف

 2019 / 11/  30:  1/10الفترة من  فــى
 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 داب األ ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 قاحلقـــــو ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 م العلـــــو ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 السياسيــة   اإلقتصـاد والعلـوم ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

ــ ــة  ــــ كلي   رة ـا التج



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

ـارــة  ــــ كلي   اآلثـــــ



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 اإلعــــــالم ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 الطب البيطـــرىــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 ـرة ـ ـ ـ ة املبك ـ ة للطفولــ ـ ـ الرتبي ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 النوعيــــة ة  ـ ـ ـ الرتبي ــة  ــــ كلي 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 لبيئية  مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

تتبهلبهلطببببطببببصحابببكتيهصحابببكتيهحملببةتحملببةت

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمتالجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمت

 السد همالسد هم

 2019 / 10/  30:  15الفترة من  فــى
 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 لبيئية  مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

ار يةتلمشهفحةتمدضتار يةتلمشهفحةتمدضتحملببةتحملببةت

تت    ببببهمتال همتال ببببببسد سد 

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمتالجمعيةتالمصديةتل  يتمدضمت

 السد همالسد هم

 2019 / 10/  30:  22الفترة من  فــى
 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 ( اإلدارى   1  ى )ـ ــ ـ مبنـ 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 كليــــة األداب 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

ـارة كليــــة    التجــ



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 مبنــــى ثـــروت اإلدارى 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 ـــة ـ ـــ قبـ ال مبنــــى  



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

ــ   ـــار كليــــة اآلثـ



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 لبيئية  مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا

 فى

تتيببدةتاليبريتالعهلمبىتللا برعيببدةتاليبريتالعهلمبىتللا برعمسمس

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قتمشهفحببةتاإل مبببهمقتمشهفحببةتاإل مبببهم ر رببببصنصن

 3/12/2019وذلك يـوم 
 



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          



 

 لمشروعات البيئيةل ةمالعااإلدارة                                                                                                                                          

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 


