
ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
  

 إجنــــازات
 االدارة العامة للمشروعات البيئية

 ــــةحملـــــو األمي
 حىت تارخيـــه 2010خــالل الفتــرة من  

 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م
 حملو االمية امتحان

 امتحان حملو االمية
 امتحان حملو االمية

 تسليم شهادات حمو االمية
 امتحان حملو االمية

 امتحـان حمــو االميـة
 امتحان قياس مستوى

 امتحان قياس مستوى
 امتحان قياس مستوى  

 امتحان حمو االمية
 امتحان وتسليم شهادات حمو األمية

 امتحان حمو األمية
 و تسليم شهادات  ةــــــو األميـــــان حمـــــامتح

 ةــــو األميـــــان حمـــامتح
 تسليم شهادات حمو األمية
 امتحان نهائي حملو األمية

 متحان حمو اميةا

 امتحان حمو امية

 امتحان حمو أمية ) لتسليم الشهادات(
  رحلة اإلعدادية  جتميع أوراق العمال الراغبون يف االلتحاق بامل  

  امتحان حمو أميه  

 استكتاب حملو االمية
 امتحان الصف االول اإلعدادي  

   22/7/2014اىل   16/7من 
 امتحان حملو االمية
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 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م 

 امتحان حملو االمية
 حملو االمية امتحان الفــوري
 حملو االمية امتحان الفـــوري

 حملو االمية لفـــوريامتحان ا
 توقيع بروتوكول مع اهليئة العامة حملو االمية

 امتحان فورى حملو االمية
 االميةحملو  امتحان فـــوري

   الرتم الدراسي اول امتحان الصف االول اإلعدادي
   22/1/2015اىل   15/1من 

 ي حملو االميةامتحان الفـــور
 امتحان فورى حملو االمية

 ىامتحان فور
 تسليم الشهادات 

 امتحان فورى حملو االمية
 تسليم الشهادات

 امتحان فورى حملو االمية
 امتحان فورى حملو االمية
 امتحان فورى حملو االمية
 استكتاب قياس مستوى

 امتحان نهــائــي
 الميةرى حملو اامتحان فو

 قافلة تروجيية حملو االمية

 ميةامتحان فورى حملو اال
 حبث ميدانى حملو املية 

إدارات وكليات  حصر للعماله األميه باجلامعة جبميع
 ومعاهد اجلامعة

 امتحان فورى حملو االمية
 حبث ميدانى حملو االمية

 امتحان حمو  امية
ميع إدارات وكليات  حصر للعماله األميه باجلامعة جب  
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 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م 

 امعةومعاهد اجل
 استكتاب بكلية الدراسات العليا للرتبية 

عاملني اآلميني للامتحان حتديد مستوى 
 باجلامعـــة

ت املتاح بها فصول حمو ارسال خطابات لكل الكليا
 آلميه للتنسيق بني العاملني املراد حمو آميتهما

حتديد الفصول اخلاصه بتعليم العاملني اآلميني 
( فصول بكليات 6بالتنسيق مع الكليات ومت حتديد )
 ومعاهد اجلامعة

 دريبية للتدريب على تعليم الكباردورة ت
 حصر للعمالة األمية باجلامعة

اجتماع جملس أعلى للجامعات بإعتبار ملف حمو 
 األمية امن قومى

 و االمية باجلامعة( فصول حمل5مت اإلعالن عن فتح )

 ىـــــــــــــــالاإلمج
 



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 إجنــــازات 

 االدارة العامة للمشروعات البيئية
 الب ــــــــــ ل الطــــ ــــــ روع تشغيـــملش

 حىت تارخيـــه 2010  فتــرة منخــالل ال
 

 م
اليوم 

 املكان النشـــــاط اريخوالت

 توزيع استمارات تشغيل الطالب 
بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز  

 مبشروع تشغيل الطالب    الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل   ذات
 ى  الدفعة االولـــــــ

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  
 ابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب  الط

 الدفعة الثانيــــــــة
الشركات والكليات واملراكز ذات  الب باهليئات واملؤسسات والبنوك وعمل الط

 املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب    طابع اخلاصال
 الدفعة الثالثــــــــة

 الطالب   ارات تشغيلتوزيع استم
ملراكز  سات والبنوك والشركات والكليات وابدء عمل الطالب باهليئات واملؤس 

 مبشروع تشغيل الطالب    لفرص العمل ذات الطابع اخلاص املاحنة  
 الدفعة االولـــــــى  

راكز ذات  والبنوك والشركات والكليات وامل عمل الطالب باهليئات واملؤسسات  
 الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب  

 لدفعة الثانيــــــــةا
الشركات والكليات واملراكز ذات  عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك و

 اص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب  الطابع اخل
 لثالثــــــــةعة االدف

 توزيع استمارات تشغيل الطالب 
راكز  املو  نوك والشركات والكليات يئات واملؤسسات والب بدء عمل الطالب باهل

 الطالب    ذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل
   الدفعة االولـــــــى

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  
 يل الطالب  اص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغالطابع اخل

 الدفعة الثانيــــــــة
عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  
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اليوم  م
 اريخوالت

 املكان النشـــــاط

 ص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب  الطابع اخلا
 الدفعة الثالثــــــــة

 تشغيل الطالب   توزيع استمارات 
ملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز  هليئات واباب  بدء عمل الطال

 عمل  مبشروع تشغيل الطالب  ذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص ال
 الدفعة االولـــــــى  

ات  لبنوك والشركات والكليات واملراكز ذعمل الطالب باهليئات واملؤسسات وا
 شغيل الطالب  ت  وعمبشر   الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل

 الدفعة الثانيــــــــة
  نوك والشركات والكليات واملراكز ذاتعمل الطالب باهليئات واملؤسسات والب

 الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب  
 ة الثالثــــــــةالدفع

 ع استمارات تشغيل الطالب زيتو
ليات واملراكز  بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والك

   وع تشغيل الطالبذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشر
 الدفعة االولـــــــى  

ذات    كز رالشركات والكليات وامل واملؤسسات والبنوك واعمل الطالب باهليئات  
 ب  الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطال

 الدفعة الثانيــــــــة
عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  

   لطالب املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل االطابع اخلاص  
 الدفعة الثالثــــــــة

 توزيع استمارات تشغيل الطالب 
يئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز  لطالب باهلبدء عمل ا

   ل  مبشروع تشغيل الطالبذات الطابع اخلاص املاحنة لفرص العم
   ولـــــــىالدفعة اال

ت والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  ت واملؤسسا ئايعمل الطالب باهل
 مبشروع تشغيل الطالب  الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل   

 الدفعة الثانيــــــــة
ك والشركات والكليات واملراكز ذات  عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنو

   الطالب   يلشغشروع تلطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبا
 الدفعة الثالثــــــــة

 توزيع استمارات تشغيل الطالب 
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اليوم  م
 اريخوالت

 املكان النشـــــاط

واملراكز    بدء عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات 
   بة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطال ذات الطابع اخلاص املاحن

 ـــــــى  االول  الدفعة
راكز ذات  عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات وامل 

 الب  الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الط
 الدفعة الثانيــــــــة

  اتالكليات واملراكز ذؤسسات والبنوك والشركات وعمل الطالب باهليئات وامل 
   الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب 

 الدفعة الثالثــــــــة
 توزيع استمارات تشغيل الطالب 

شركات والكليات واملراكز  هليئات واملؤسسات والبنوك والبدء عمل الطالب با
   ة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالبملاحنالطابع اخلاص اذات  

 الدفعة االولـــــــى  
نوك والشركات والكليات واملراكز ذات  ات واملؤسسات والبعمل الطالب باهليئ 

 غيل الطالب  الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تش
 ــــــةالدفعة الثانيــ

يات واملراكز ذات  سات والبنوك والشركات والكلواملؤسعمل الطالب باهليئات  
   الطالب   الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل

 الدفعة الثالثــــــــة
 توزيع استمارات تشغيل الطالب 

ت والكليات واملراكز  والشركا  هليئات واملؤسسات والبنوك بدء عمل الطالب با
   خلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالبذات الطابع ا

   ولـــــــىالدفعة اال
عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  

 غيل الطالب  رص العمل  مبشروع تشالطابع اخلاص املاحنة لف 
 ـةنيـــــــالدفعة الثا

عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز ذات  
   ابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب الط

 الدفعة الثالثــــــــة
 توزيع استمارات تشغيل الطالب 

هليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات واملراكز  با  الطالب  بدء عمل
   فرص العمل  مبشروع تشغيل الطالبذات الطابع اخلاص املاحنة ل

 الدفعة االولـــــــى  
والكليات واملراكز ذات    عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات 
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اليوم  م
 اريخوالت

 املكان النشـــــاط

 غيل الطالب  مبشروع تش  ة لفرص العمل  الطابع اخلاص املاحن 
 الدفعة الثانيــــــــة

راكز ذات  عمل الطالب باهليئات واملؤسسات والبنوك والشركات والكليات وامل 
   الطابع اخلاص املاحنة لفرص العمل  مبشروع تشغيل الطالب 

 ــةالدفعة الثالثــــــ

 ىـــــــــــــــالاإلمج
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 إجنــــازات 

 االدارة العامة للمشروعات البيئية
 ةاخلريى للطلبة والطالبات باجلامعالبس  ض اململعر

 حىت تارخيـــه 2010من   خــالل الفتــرة
 

 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م
 معرض مالبس للطالب

 معرض مالبس للطالب
 بالتعاون مع جمعية والد مصر أ. محمد العقدة

 معرض مالبس للطالب
 معرض مالبس مجعية اوالد مصر

 ل نامقمعرض مالبس أما
 البس تهاني الربتقايلمعرض م

 ن حالوةمعرض مالبس جيها
 ينب ضياء الدينمعرض مالبس ز

 معرض مالبس للطالب

 معرض مالبس للطالب

 مالبس للطالب معرض

 البس للطالبمعرض م

 معرض مالبس للطالب

 معرض مالبس للطالب
 معرض مالبس للطالب

 )مجعية احنا مصر( البس للطالبمعرض م
 )امال نامق(معرض مالبس 

 ء الدين()زينب ضيامعرض مالبس 
 (جيهان حالوةض مالبس ) معر

 معرض مالبس
 معرض مالبس
 معرض مالبس
 معرض مالبس

 البسمعرض م
 معرض مالبس أمال نامـق
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 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م 

 معرض مالبس إينرويل اجلزيرة
 معرض مالبس روتارى سقـارة

 رض مالبس روتارى جاردن سيىتمع
 ض مالبس روتارى وإينرويل التحريرمعر

 رتقاء باألسرةمعرض مالبس اجلمعية العلمية لال
 معرض مالبس إينرويل الشروق

 معرض شامل بازار سيل
 مجعية أحباء مصر اخلريية معرض

 بازار سيل معرض شامل
 معرض مالبس مجعية زوجات ضباط الشرطة

 معرض مالبس نادى روتارى التحرير
 / أمال نامق  مالبس أندية الروتارى واإلينرويل أ  معرض

 معرض مالبس نادى إينرويل اجليزة األهرام
 ادى روتارى و إينرويل الشروقمعرض مالبس ن

 رض مجعية حياة كرميةمع
 ةاة الكرميمعرض مجعية احلي

 مجعية أحباء مصر 
 كرميةمعـرض مالبس مجعية حياة 

 بس سيدات دريممعرض مال
 س أمال نامقمعرض مالب

 وةحالمالبس جيهان  معرض
 معرض مالبس أمال نامق

 س روتارى القاهرةمعرض مالب
 البس مجعية حياة كرميةمعرض م

ــرضمع 49 ـــىــــــــــــالاإلمج



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 إجنــــازات 

 االدارة العامة للمشروعات البيئية
 للقــوافــــل الطبيـــــة  

 حىت تارخيـــه 2010خــالل الفتــرة من  
 املكان النشـــــاط وم والتاريخالي م

 قافلة طبية شاملة
 بيطريةافلة ق

 قافلة طبية
 قافلة بيطرية

 قافلة طبية شاملة
 قافلة طبية شاملة
 قافلة طبية شاملة

 طبية شاملة قافلة
 قافلة ملواجهة حتديات الزيادة السكانية

 قافلة طبية شاملة
 وحمو أمية قوافل طبية شاملة

 وحمو أميةاملة قوافل طبية ش
 قوافل طبية شاملة وحمو أمية
 قوافل طبية شاملة وحمو أمية

 ةـاملــــة شـــــل طبيـــقواف
 ــة طبيـــةقافل

 قافلــة طبيـــة
 االعداد لقافلة حملور قناة السويس

  قافلة شاملة حملور قناة السويس 

 قافلة طبية
 شاملة قافلة طبية
 ة شاملةقافلة طبي

 قافلة طبية شاملة
 قافلة طبية شاملة

 افلة طبية شاملةق
 شاملةقافلة طبية 



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 ة شاملةقافلة طبي 

 قافلة طبية شاملة
 قافلة طبية بشرية

 طبية شاملةقافلة 
 املةطبية شقافلة  

 ةــتغذيــ ةقافلــــ
 ة شاملــــةقافلــــ 

 قافلة طبية شاملة
 قافلة طبية شاملة

 ةــتغذيــ ةــــقافل
 قافلــــة شاملــــة

قافلـــة 37 ـــىــــــــــــالاإلمج

 



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
إجنــــازات 

 االدارة العامة للمشروعات البيئية
 ةــــــــــــروض فنيــــالت وعـــــحف

 ـهـــــحىت تارخي 2010تــرة من  ــالل الفــخ
 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م

 سارئيس وكالة نازيارة 
 افتتاح السينما الصيفية

 ارىتلميع النصب التذك
 لالطفال عروض فنية

 عرض فىن جلامعه كاليفورنيا
 يوم االمم املتحده
 لقـــــاء القاهـــرة

 ـــــد فأوفــــىوعـ
 توعية باألهداف اإلمنائية اسبوع ال

بالتعاون مع لألمم املتحدة
 لعنف ضـد املرأةا

 صحتـك ياشبـاب
 رض فىن جلامعه الرتكيةع

 ائيــةاالهـداف االمن
 محد الكحالوىحفل فىن د. ا

 العام الهجرى الجديدبمناسبة بدء 

 الثقايفاسبوع الرتاث واملنتدى 
 ميان البحر درويشحفل غنائى للفنان / ا

 عيــــــد اجلامعــــــه
 حفل موسيقى للمايسرتو وسليم سحاب وفرقته

 وجستاناعه اعرض فىن جلام
 السعافات االوليةندوه ل -اسبوع التوعية
 ن التحرير جلامعة القاهرة  احتفالية ميدا

 البمشاركة رعاية الشباب وحمافظة اجليزة مبارثون الط
 بردفاع ذكرى انتصارات أكتومشاركة وزارة ال

 يد العلم (احتفاالت عيد اجلامعة) ع



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 أسبوع التوعية البيئة الثامن 

 اـــر بيننـــــمص  ىـــــملتق
 كار ووزارة االتصاالت مشاركة بنك االف

 قتصاد األخضري للبيئة واالاليوم العامل
 الكحالويإال رسول اهلل حفل فني د. امحد 

رسول الله يدناردا على اإلساءة لس
 القومي ملدينة الشيخ زايد املشاركة يف العيد

 اليوم العاملي للمعاق رتاك مبعرض يفاالش
 مشاركة االدارة باحلضور يف

 لسويس اجلديدةاة ااملشروع القومي حملور قن 
  لقومي ملدينة الشيخ زايداملشاركة يف العيد ا 

  قايف الفني للمسننين الرياضي الثاملهرجا 

 املرور السنوى حلصر خمالفات احلرم اجلامعى
  تعاون مع منظمات اجملتمع املدني

 مبادرة )بينـــا( لتفعيل الدور التطوعى للشباب

 احتفاالت يوم اليتيم
املشاركة يف مبادرة كسر الرقم القياسى لدعم 

 رطانمرضى الس
 ىثدحة مرض سرطان المحلة مكاف

 (أشعة   –كشف  –عية ) تو
 حتياجات اخلاصةوى اإلاحتفالية اليوم العاملى لذ

نشـــاط 41 ـــىــــــــــــالاإلمج
 



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 إجنــــازات 

 شروعات البيئيةاالدارة العامة للم
 رــــوبـاكت 6ت بذكرى االــــندوات واحتف

 ــهــــى تارخيــــحت 2010ــرة من  خــالل الفت
 املكان ــاطالنشـــ اليوم والتاريخ م

 اجمليدةاحتفاالت انتصارات اكتوبر 
 مع وزارة الدفاع احتفاالت اكتوبر مشاركة

 سيد مشعل حماضرة الوزير د.
 معة بنصر أكتوبراحتفاالت اجلا

 احتفاالت حرب أكتوبر مع وزارة الدفاع   يفاملشاركة  
 ( ندوة )ملحمة املصريني

 مد بيوميد غباشي و العقيد حم. امححبضور د
  ية )ال لإلرهاب .. حتيــــا مصـــر(ندوة ثقاف 

ت نـــدوا 7 ـــىــــــــــــالاإلمج
 



ـع   ـاع خدمة اجملتم ـة قط ــ ـة البيئـ ــ  وتنمي
 
 إجنــــازات 

 ةاالدارة العامة للمشروعات البيئي
 ةـــــــــــــــــ افيــــدوات ثقـــــــ نال

 حىت تارخيـــه 2010خــالل الفتــرة من  
 املكان النشـــــاط اليوم والتاريخ م

 ندوة اقرأ لطفلك
 مؤمتر الوحدات ذات الطابع اخلاص التحديات واحللول

 ندوة مياه الشرب بني التلوث والتسمم
 ندوة اجليش املصري يف العصر احلديث

 تكنولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصالثورة   مؤمتر

 املنشطات والشباب اسباب وخماطر
 مؤمتر اخرت كليتك

املشاركة يف مبادرة كسر الرقم القياسى لدعم 
 مرضى السرطان
 ملتقى توظيف

 يبية للتدريب على تعليم الكباردورة تدر
 حة مرض سرطان الثدىمحلة مكاف

 أشعة (  – كشف – ةعي) تو
 برنامج توعية مبخاطر اإلدمان واملخدرات 

 بمحلة صحتــك ياشبــا
 افحة مرض سرطان الثدىمحلة توعية ملك

 طوعة اليوم العاملى للتمسري
وةنـــد 15 ـــىــــــــــــالاإلمج

 


