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 رئيس اجلامعة

 

 صادق حممد سامي عبد الأ.د 
 نائب رئيس اجلامعة

 ن خدمة اجملتمع وتنمية البيئةئولش
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 مدير عام املشروعات البيئية
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 برنامج احتفالية ميدان التحرير جبامعه القاهرة 
 رم اجلامعي  جبوار املكتبة املركزية باحل

10-11 /5/2011 

 10/5/2011فقرات اليوم االول : الثالثاء املوافق  
 االفتتاحية كلمة )ممثل الجامعه واتحاد طالب طلية دار العلوم( 11.00 – 10.00

 وزير التضامن االجتماعى –أ.د. جودة عبد الخالق 

 محافظ الجيزة -أ.د. على عبد الرحمن  

 بةلشعغرافى عن ثورة يناير افتتاح معرض التصوير الفوتو

 لمصورين بنقابة الصحفيين.ا

 االستاذ بكلية االقتصاد. –كلمة أ.د. حسن نافعه  12.00 – 11.00

 فقـــــــرة مفتـــوحة لعمل الجدارية 12.30 – 12.00

 لقاء شعرى مع الشاعر /د. عبد الرحمن يوسف 1.30 – 12.30

 باسفقرة غنائية للفنان محمد ع 2.30 – 1.30

 وزير الثقافة –ور عماد ابو غازى كتلدة لكلم 3.30 – 2.30

 فقرة غنائية للطالب احمد بكلية دار علوم وفرقته 4.00 – 3.30

 5/2011/  11فقرات اليوم الثاني : األربعاء املوافق  
 افتتاحية .. حفل موسيقى لفرقة كلية التربية النوعية 11.00 – 10.00

 ورة(لثا الفنيم )عضو ائت. وائل غكلمة : أ 12.00 – 11.00

 فقـــــــــره مفتـــــــوحة  12.30 – 12.00

 االعالمى )عضو امناء الثورة( –كلمة أ. احمد منصور  1.30 – 12.30

 أستاذ بكلية االقتصاد –كلمة : د. هبة رؤوف  2.00 – 1.30

 فقـــــرة مفتـــــــوحة لألعمال الفنية للطالب 3.30 – 2.00

 طالب لبناء المجتمع فى ضوء ثقافة التحريرالت رحاآراء ومقت  6.00 – 4.30

 الختـــــــــام 7.00 – 6.00
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 مشاركة رعاية الشباب وحمافظة اجليزة   
 مبارثــون الطـــــالب

 األهــــرامــــات
18 /10/2011 

امة ـاون مع االدارة العـت االدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعـقام
للشباب وباالشرتاك مع حمافظة اجليزة بالقاء الضوء على السياحة وتأثريها 

رسالة من شباب احتاد طالب جامعه القاهرة مبارثون على االرتقاء الوطىن 
 فى منطقة االهرامات حتت شعار 

 

 الم  ــــل الســن أج ـم  ــامع
 

 2011/ 18/10فقرات يوم:  
 اطــ النش اعةــ الس
 الب المدينة الجامعية للطالباجتمع بط 1 – 11

 تحرك االتوبيسات بالطالب 1.30 – 1

 اجتمع بمنطقة االهرامات 3 – 2

 بــدايــــــة المارثــــــــون 4

 العــــــــودة للجامعـــــــة 5.30 – 5
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 االشرتاك مبعرض فى اليوم العاملى للمعاق
 كلية احلاسبات واملعلومات 

16 /2 /2012 

ــة شــاركت االدارة العا ــة احلاســبمــع مــة للمشــروعات البيئي ات كلي

حتياجات اخلاصة باالضــافة واملعلومات بعمل معرض ملنتجات لذوى ال

 على حل مشكالتهم مع مقرتح لعمل مكتب خاص بهم  
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 مؤمتر   

 ولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصال ثورة تكن 
 بالتعاون مع 

 شركة ميكرو سوفت 
 2013/  2/  10يوم االحد املوافق  

    بقاعة االحتفاالت الكربى 
 

فى اطار تعاون االدارة العامة للمشروعات البيئية ومركــز املعلومــات 

والتوثيق مع شركة ميكروسوفت مت عرض احدث وسائل تكنولوجيــا 

ل وما ميكن االستفاده منه فى التعليم اجلامعى ومــا التعليم واالتصا

 قبل اجلامعى
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 ندوة 

 وخماطر املنشطات والشباب واسباب  
 بالتعاون مع 

 سموم القومي لل   ركز  امل 
   2013مارس   6املوافق   االربعاء يوم 

 لسموم  القومي لركز امل ب املؤمترات  قاعة
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 ر  ــــ مؤمت 

 اختـــر كليتـــــــك 
 بالتعاون مع 

 االسكندرية ة  مكتب 
   2014يوليو   10اخلميس املوافق   يوم

 املؤمترات ركز مب
 

ــة ــاون االدارة العامـ ــار تعـ ــة و يف اطـ ــروعات البيئيـ ــة  للمشـ مكتبـ

االسكندرية ملساعدة طالب خرجيى الثانويــة العامــة الختيــار الكليــات 

على حسب ميوهلم ورغباتهم  وذلك بالتعاون مــع احتــادات الطــالب 

 .بالكليات املختلفة
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 مشروع 

 )قناة السويس الجديدة(  

 بالتعاون مع

 المجلس االعلى للجامعاتالمجلس االعلى للجامعات

 2014تمبر سب 4يوم الخميس الموافق  

 بقناة السويس 
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 املشــاركـــة 

 فى

 )العيد القومي ملدينة الشيخ زايد(  

  

 بالتعاون مع

  االدارة وادارة رعاية الشباب بالجامعة االدارة وادارة رعاية الشباب بالجامعة 
 

 2014نوفمبر  15يوم السبت الموافق   

 بمدينة الشيخ زايد
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 لبيئية  مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا 

 فى 

  كسر الرقم القياسي لدعم مرضي كسر الرقم القياسي لدعم مرضي 

  سسييننييالسرطان  في موسوعة جالسرطان  في موسوعة ج

 بالتعاون مع 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

لجمعية المصرية لدعم مرضي لجمعية المصرية لدعم مرضي اا

 السرطان السرطان 

 2016خالل شهـر ديسمبـــر  وذلك
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 لبيئية  مشاركة االدارة العامة للمشروعات ا 

 فى 

احتفالية اليوم العالمى لذوى احتفالية اليوم العالمى لذوى 

  االحتياجات الخاصــةاالحتياجات الخاصــة

 بالتعاون مع 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  ةةــات الجامعـــــات الجامعـــقطاعقطاع

  ومشاركـة 

  ـات المجتمـع المدنىـات المجتمـع المدنىمنظممنظم

 ــــاتــــاتججياياالمختصة بذوى اإلحتالمختصة بذوى اإلحت

 16/12/2019وذلك يـوم 
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