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 أًشطـخ وإجنــبشاد 
 اإلدازح الؼبهخ للوشسوػبد الجَئَخ

 

 

 فى الفترة من

 ( 3102وحىت  3102 )هي أغسطس 

 قطبع خدهخ اجملزوغ ورٌوَخ الجَئخ
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 جبثس جبد ًصبزأ.د 
 زئَس اجلبهؼخ

 

 مجبل ػجد الٌبصس هدثوىلأ.د 
 ًبئت زئَس اجلبهؼخ

 خ اجملزوغ ورٌوَخ الجَئخلشئوى خده

 

 حموــد أمحــد ػلي . أ
 هدٍس ػبم املشسوػبد الجَئَخ
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 -:السبدح ًواة زئَس اجلبهؼخ لشئوى خدهخ اجملزوغ ورٌوَخ الجَئخ

 

 (3102ي ــحز 3102.. )هي .............مجبل ػجد الٌبصس هدثوىل .أ.د

 (3102ي ـــحز 3112)هي  ...هجـــخ ًصــــــبز ..................... .أ.د

 (3112ىت ـــح 3112.......) هي .ػجد اهلل الزطبوى ............... .أ.د

 (3112ي ـحز 3110........) هي ......أمحد فؤاد ثبشـب ........... .أ.د

 (3110ي ـحز 0111....) هي ..........أهري إهبم ًبصف ........... .أ.د

 (0111ي ـحز 0112.......) هي .......فزحٌ السَد سؼد ........ .أ.د

 (0112ي ـحز 0113.........) هي ....حسـٌني زثَــــــغ ......... .أ.د

 (0113ي ـحز 0111..........) هي ...ػلي شؼـــــــساوً......... .أ.د

 (0111ي ـحز 0121.........) هي .فزحــــٌ والـــــي ........... .أ.د
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 -:الؼبهخ للوشسوػبد الجَئَخ السبدح هدٍسً ػووم اإلدازح

 

 حىت اُى( 3101ي .........................الفرتح )هي ـد ػلــــد أمحـــحمو . أ

 (3101ي ـحز3112.......)هي ...د....................ـحموـد هصطفي شاٍ . أ

 (3112ي ـحز 3112.........................)هي .د روفَـــــق......ــــد. حموـ

 (3112حىت  0111أ.احملوــــــدً ػطَـــــخ ...............................)هي 

 (0111حىت  0113أ. فبطوــــــخ الصٌٍـــي................................)هي 

 (0113حىت  0111أ. ًبدٍـــخ اجلٌــــــدً..................................)هي 

 (0111حىت  0121............................)هي أ حبهــــد زجـــــــت ......
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 السبدح هوظفٌ اإلدازح الؼبهخ للوشسوػبد الجَئَخ

 
 سبمل د. حمود ػبصن

 هدٍس إدازح هزبثؼخ رٌفَر  املشسوػبد الجَئَخ
 

 زاًَب خريً ػَسوً.أ
 املشسوػبد الجَئَخ  قبئن ثؼول هدٍس إدازح ختطَط

 
 ثلَغ إثساهَن  أ.جالل

 و األهَخهٌسق حم
 

 قـشفَ جوهس دًـوجأ.

 أ.الفـــذ ٍوًس حموـد

 وىلـهصطفي ػلي الفأ.
 أ.سحــس سَـد حسَــي
 أ.حموــــد طـــه حسني
 أ.وائــل حموـد الشبذىل
 أ.ػوــسو حموــد طـــــه

 ػجد اجملَد أ. وسبم ػصد
 جد الظبهسحمود ػ.هبشى أ
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 أوال :حمــو األميــة:

  3102حىت  3102 عبو ٍ خالل انفرتح ي حملى االيُخ  االيزحبَبد انزبنُخ إجراءمت  و

 رسىة جنـبح حضىر املكــبٌ انزبرَــخ و

 4 8 13 )امتحان متهودي( مبعهد الدراسات الرتبوية 3112نوفمرب  4 1

 )استكتاب حملو االموة ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114مارس11 3
23 13 31 

 3 23 23 )امتحان حملو االموة( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114يونوو18 2

 3 6 12 )امتحان حملو االموة ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114اغسطس  38 4

 18 11 23 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114سبتمرب  13 3

 13 31 26 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114اكتوبر  31 6

 13 12 21 نى)امتحان فورى ( بكلوة صب قصر العو 3114نوفمرب  2 3

 21 13 48 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3114نوفمرب  13 8

 33 14 26 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3113يناير  14 1
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 34 4 38 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3113يناير  31 11

 8 31 23 الرتبوية )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات 3113مارس  4 11

 4 4 8 )امتحان فورى ( بكلوة املريض 3113مارس  14 13

 مت تسلوم )     ( شهادة تسلوم شهادات )مبعهد الدراسات الرتبوية 3113مارس  16 12

 12 4 13 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3113ابريل 1 14

 مت تسلوم )     ( شهادة الرتبويةتسلوم شهادات )مبعهد الدراسات  3113ابريل  1 13

 - - 32 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3113مايو  18 16

 6 11 16 )امتحان فورى ( مبعهد الدراسات الرتبوية 3113يولوو  3 13

 11 8 11 )امتحان فورى ( بكلوة احلقوق 3113يولوو 36 18

 318 314 423 االمجــــــــــــــاىل
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 ايزحــــبٌ حتذَذ يســــزىي 
 ثكهُبد ويعبهذ اجلبيعخ املخزهفخ 

 يف حضور جلنة من اإلدارة العامة للمشروعات البوئوة باجلامعة

 وإدارة جنوب اجلوزة وجلنة من معهد الدرادات الرتبوية

 

 

 متهُذٌ ايزحبٌ 

 مبعهد الدرادات الرتبوية

4/11/4114 

 اسزكزبة حملى االيُخ

 ويةمبعهد الدرادات الرتب

11/3/4114 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

18/6/4114 
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 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

48/8/4114 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

17/9/4114 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

49/11/4114 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 بكلوة طب قصر العونى

3/11/4114 
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 ايزحبٌ حملى االيُخ

 رادات الرتبويةمبعهد الد

 4114نوفمرب 14

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

14/1/4115 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

41/1/4115 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

14/1/4115 
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 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

41/1/4115 

 ى االيُخايزحبٌ حمل

 مبعهد الدرادات الرتبوية

4/3/4115 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 بكلوة التمريض

9/3/4115 

 رسهُى شهبداد حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

16/3/4115 



 

 اإلدارح انعبيخ نهًشروعبد انجُئُخ                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايزحبٌ حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

9/4/4115 

 رسهُى شهبداد حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

9/4/4115 

 رسهُى شهبداد حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

18/5/4115 

 رسهُى شهبداد حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

4/7/4115 
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 رسهُى شهبداد حملى االيُخ

 مبعهد الدرادات الرتبوية

46/7/4115 
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 رىقُع ثرورىكىل رعبوٌ يشرتك

 انقبهرح واهلُئخ انعبيخ نزعهُى انكجبر خثني جبيع 

 

  ثحضـــىز

 / عهـــً عجـــذ انرمحــــٍ   أ.د

 محبفـــظ الجيـــــــصح

 
          تحــت زعبيـــخ

 حمــت انرافعــٍ .د/ أ                        أ.د/ جـــبثـر َصـــــبر          

 زئيس الجهبش التنفيري للهيئخ                  زئيس جبمعخ القبهسح    

 

 وإشـــــــساف 

  ألسزبر انذكزىر/ مجـبل عجــذ انُبصـــر ا

 وتنميخ الجيئخ نبئت زئيس الجبمعخ لشئىن خدمخ المجتمع

 

     

 ثتنفيــــــــــــر       

 اهلُئخ انعبيخ نزعهُى انكجبر            قطبع خذيخ اجملزًع ورًُُخ انجُئخ            

 فـــرع اجلُـــسح              اإلدارح انعبيخ نهًشروعبد انجُئُخ                  

    

 

 كـــوذل

يف متبو انسبعخ انىاحذح ظهرًا ثقبعخ أمحذ نطفٍ  3102َىفًرب  2َىو األرثعبء املىافق 
 انسُذ ثبجلبيعخ.

 



 

 اإلدارح انعبيخ نهًشروعبد انجُئُخ                                                                                                                                        

 )جيزة بال امية(القافلة الرتوجيية لنشاط حمو االمية  
 

 

 

          تحــــــت زعبيــــــــــخ 

  حمًذ عفُفً.د/ أ             أ.د/ جـــبثـر َصـــــبر  
 زئيس الجهبش التنفيري للهيئخ زئيس الجهبش التنفيري للهيئخ               زئيس جبمعخ القبهسحزئيس جبمعخ القبهسح

 
 

 شرتكاملزعبوٌ ثبن

 ثني  
 جبيعه انقبهرح

 واهلُئخ انعبيخ نزعهُى انكجبر 

 

  ثحضــــــــىز

     خبنـذ زكرَـب انعبدنـًخبنـذ زكرَـب انعبدنـً/ /   أ.دأ.د

          محبفـــظ الجيـــــــصحمحبفـــظ الجيـــــــصح

 

 

 

 وإشـــــــساف

 نُبصـــرمجـبل عجــذ ا/ أ.د                 عس انذٍَ اثى سزُذ/ أ.د

  نبئت زئيـس الجبمعــخنبئت زئيـس الجبمعــخ                                  نبئت زئيس الجبمعخ نبئت زئيس الجبمعخ 

  لشئــىن خدمـــخ المجتمــــعلشئــىن خدمـــخ المجتمــــع        لشئــىن التعليـم والطـالةلشئــىن التعليـم والطـالة
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 ثتنفيــــــــــــرثتنفيــــــــــــر

 اهلُئخ انعبيخ نزعهُى انكجبر           قطبع خذيخ اجملزًع ورًُُخ انجُئخ       

 فـــرع اجلُـــسح                         اإلدارح انعبيخ نهًشروعبد انجُئُخ    
 

  ركرَى انقبئًني عهً املشروع يٍ اهلُئخ انعبيخ حملى االيُخ ورعهُى انكجبر ويٍ  االدارَني
 ثبإلدارح انعبيخ نهًشروعبد انجُئُخ

  رسهُى شهبداد حمى االيُخ نهًزحررٍَ يٍ االيُخ 

 
 

  وذلكوذلك
  3102/ 2/ 21ىو اخلًُس وحىت َ 3102/ 2/  32َىو االحـــذ املىافق  

 .مبركس املؤمتراد ثبجلبيعخ
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 ركرَى  انقبئًني عهً املشــــروعركرَى  انقبئًني عهً املشــــروع

 رسهُــــى انشهـــبدادرسهُــــى انشهـــبداد
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 افززبح فصم اإلعذادٌ
 كال من  يف حضور

  نائب رئوس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنموة البوئة          االدتاذ الدكتور / مجال عبد الناصر  

 ة ـــــات الرتبويـــد الدرادـــوكول  معه                             يودف  وىــــواالدتاذ الدكتورة / جن

 مدير عام املشروعات البوئوة                         واالدتــــــــــاذ / حممــد امحـد  على
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 ذرسخ انابَىَخ انسراعُخمب 33/7/3102اىل  02/7يٍ  ايزحبٌ انصف االول اإلعذادٌ 

 

o (  عامل 02تقدم عدد )الصف االول بالمرحلة االعدادية المهنيةة )دو  اةان ( و ةد     المتحان

 االمتحان جميعا. فينجحىا 

 

o ( عامل المتحان الصف 1تقدم عدد )بالمرحلة االعدادية المهنية )دو  اان( و د نجح  الثاني

 االمتحان في
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 ثانيا :القـوافــل :

 

 3102وحىت  3102 عبو  خالل انفرتة مهانشبمهت  عمم انقوافم انطبيت انبشريت مت  و

 املكبن اننشـــــبط انيوو وانتبريخ و

 بكلية العالج الطبيعي قبفهــت طبيـــت 62-62/8/6112 1

 لية العالج الطبيعيبك قبفهــت طبيـــت 62-68/1/6112 2

 باإلسماعيلية قبفهت شبمهت حملور قنبة انسويس 11/2/6112 3
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 ت  ــــت طبيـــقبفه    

 انطبيعيكهيت انعالج ببملشبركت مع                                
 مشهج  و                                        

 صرف ادويت ببجملبن-عظبو  -ببطنت  - طبيعيعالج                               
                                

 32/8/3102-32مه                                                             
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 ت  ــــت طبيـــقبفه                                                
                                                       

 ببملشبركت مع كهيت انعالج انطبيعي                                                                     

 مشهج و                                                              
 ببجملبن ويتأدصرف -عظبو  - ببطنه - طبيعيعالج                                  

                                
 38/0/3102-32مه                                                                                     

 



 

 اإلدارة انعبمت نهمشروعبث انبيئيت                                                                                                                                        
2 

 

  مشبركت مشبركت 
 اإلدارة انعبمت نهمشروعبث انبيئيت اإلدارة انعبمت نهمشروعبث انبيئيت 

 يفيف
  قبفهت طبيت نقنبة انسويسقبفهت طبيت نقنبة انسويس

  
  

   �           
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 تشغيل الطالب أثناء األجازة الصيفية: ثالثا:
 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   4102عام   في مشروع تشغيل الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   4102عام   في مشروع تشغيل الطالب 
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  املشروعبت البيئية رابعب:

 :الندوات          

  

 

في إطبز الوىسن الثقبفي والفٌي للجبهعخ رحذ زعبيخ السيد األسزبذ زئيس الجبهعخ والسيدح األسزبذ الدكزىزح 

 ًبئت زئيس الجبهعخ لشئىى خدهخ الوجزوع ورٌويخ الجيئخ لن يزىقف اهزوبم قطبع خدهخ الوجزوع على الشجبة

هي طالة الجبهعخ فقط ثل، اهزد إلى اثعد هي ذلك ولهرا قد أقيوذ ًدواد هزعددح خالل الوىسن الثقبفي لجويع 

 أطيبف الجبهعخ.

 

 ندوة

 ملحمة المصريين

 بالتعاون مع 

 62/11/6112       ادارة التربية العسكرية

 بالمكتبة المركزية الجديدة
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 ر ــــهؤمت

 اختـــر مليتـــــــل
 

 اون معبالتع

 
  4102يوليو  01يوم الخميس الموافق 

 بمركز المؤتمرات

 

في اطار تعاون االدارة العامة للمشروواات اليئيئرة و مبتيرة 

الثانوئة العامرة الختئرار البلئرات  خوئجياالسبندرئة لمساادة طالب 

الى حسب مئولهم ورغياتهم  وذلر  يالتعراون مرت اتحرادات الطرالب 

 يالبلئات المختلفة.
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 ًدوح ثقبفيخ

 بعوــــوان 

 يــب هــــرال لإلرهبة ..حت

 يوم االثوين وذلك

 5112مايو  11الموافق  

 بمسرح الجامعة بالمديوة الجامعية 

 ًـــدوح

 ثعٌىاى

  ) هلحوــــخ املــــريني (
 5112هوفمبر 52يوم االربعاء الموافق   

 بالمكـتبة المركزية الجديدة
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 :توقيع بروتوكوالت
 

 

          تحــــــت رعبيــــــــــة 

 حمــت الرافعــي .د/ أ            أ.د/ جـــبثـر ًــــــبر  

 رئيس الجهبس التنفيذي للهيئة رئيس الجهبس التنفيذي للهيئة               بمعة القبهزةبمعة القبهزةرئيس جرئيس ج

 
 

 شركاملتعبوى ثبل

 ثني  
 جبهعه القبهرح

 واهليئخ العبهخ لتعلين النجبر 

 

  بحضــــــــىر

 / علـــى عجـــد الرمحــــي  / علـــى عجـــد الرمحــــي    أ.دأ.د

          محبفـــظ الجيـــــــشةمحبفـــظ الجيـــــــشة
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يف متبم السبعخ الىاحدح ظهرًا ثقبعخ أمحد  4102ًىفورب  5يىم األرثعبء املىافق 
 لطفي السيد ثبجلبهعخ.

 

 

 وإشـــــــزاف 

  الدمتىر/ مجـبه عجــد الٌبصـــر األستبذ 
 نبئب رئيس الجبمعة لشئىن خدمة المجتمعنبئب رئيس الجبمعة لشئىن خدمة المجتمع
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 يوم الثالثاء وذلك

 5112ابريل  51الموافق  

 بمالعب الجامعة

 هشبرمخ االدارح العبهخ للوشروعبد الجيئيخ 

 فى

 املهرجــــبى 

 الريبضي الثقبيف الفٌي 

 للوسٌيـــي
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 :املعــــــارض
 

 3102وحىت  3102 عبو  خالل انفرتة مهعمم املعبرض ومت 

 

 املكبن انىشـــــبط انيوو وانتبريخ و

 بقاعة المشاهدة بالمدينة معرض مالبس نهطالة 92/4/9104 1

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس نهطالة 4/00/9104 2

 لمدينةبقاعة المشاهدة با معرض مالبس نهطالة 92/09/0914 3

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 92/9/9102 4

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 92/2/9102 5
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ىمعرضىمالبسىللطالب

ىبالتعاونىمعىاندوةىالروتارىىواالنروول

ىالمنسقىمدامى/ىامالىنامق

ىقاصةىالمشاهدةىبالمدونةىالجامعوةى

92/4/9104 

 معرض مالبس للطالب

 بالتعاون مع

 الجمعية المصرية للمواطنهالجمعية المصرية للمواطنه

 )احنا مصر()احنا مصر(

 بقاعة االمتحاهات  بالحرم الجامعي
4 /11 /4114 
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 نهطالة معرض مالبس 

 بالتعاون

 انقبهرة(  االورويمو  انروتبرى)أوديت 
 

 بالمديوة الجامعية للطالب المشاهدةبقاعة 

  4114ديسمبر  42يوم  الثالثاء  الموافق   وذلك

 نهطالة معرض مالبس

 بالتعاون

 ( انشروق االورويمو  انروتبرى)أوديت 
 

 االمتحاهات بقاعة 

 4112فبراير  42الموافق   االربعاءيوم    وذلك
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 معرض مالبس 

 بالتعاون

 انقبهرة انتحرير(  ايىرويم)أوديت 

 4112مارس  42يوم  االثوين الموافق   وذلك

 بقاعة االمتحاهات
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 عاملية وحملية: ثداخامسا: ما يطرأ على اجملتمع من اح
 

 ر ــــهؤمت

 اختـــر كليتـــــــك
 ثبلتعبوى هع

 االسكنذريخهكتجخ 
  4102يىليى  01اخلويس املىافق  يىم

 املؤمترادركس مب
 

ـــخ و ـــروعبد الجيئي ـــخ للوش ـــبوى االدارح العبه ـــبر وع ـــخ  يف اط هكتج

ثبنىيـخ العبهـخ الختيـبر الكليـبد االسكنذريخ ملسبعذح طالة خرجيى ال

على حست هيىهلن ورغجبوهن  ورلك ثبلتعبوى هـع ااـبداد البـالة 

 ثبلكليبد املختلفخ.
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 هشروع

 )قناة السويس الجديدة( 

 بالتعاون مع

 المجلس االعلى للجامعاثالمجلس االعلى للجامعاث

 4104سبتمبر  4يوم الخميس الموافق  

 بقناة السويس
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 املشــبركـــخ

 فى

 نخ الشيخ زايذ( )العيذ القىهي ملذي

  

 بالتعاون مع

  االدارة وادارة رعايت الشباب بالجامعت االدارة وادارة رعايت الشباب بالجامعت 
 

 4104نوفمبر  01يوم السبت الموافق   

 بمدينة الشيخ زايد

   



 قطبػخذمتاجملخمؼوحىميتانبيئيت
 اإلداسةانؼبمتنهمششوػبحبنبيئيت

ًإبرازًدورًاجلاؿعةًيفًاخلدؿةًاجملمؿعقةًؾمصلحًجزءًػاعالًانشؤيـــت

 ؾـفضةًورؼىًاجملمؿع.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 تؼدقمًخدؿةًجممؿعقةًممقزةًداخلًاجلاؿعةًوخارجفا.ًًًًًًًانشسبنت

 
 وتعاونًؿعًؿؤدياتًاجملمؿعًادلدـيٍؼققًعالؼاتًؼوقةًاهلــذف

 
 الإلداسيــــــاهليك

 اإلداسةانؼبمتنهمششوػبحبنبيئيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمـــواألميـــت: أوال

تؼووواًاادارةًاؾعاؿووةًؾؾؿاووروعاتًاؾلقكقووةًًوؿعفوودًاؾدرادوواتًواؾلووووثًاؾ بوقووةًًًًً

باؾمعوواونًًوؽقلًؽؾقةًؿعفدًاؾدراداتًواؾلووثًاؾ بوقةًد.ًٌوىًقودفًبإذراف

ًػصولؿعًاهلقكةًاؾعوووواؿةًؾمعؾقوومًاؾؽلارًبعؿلً

ًذاًؼاؿتًاادارةًووووووًاألؿقةًباجلاؿعة،ًؾووحملً

ًوواتًوؿعافدًاجلاؿعووةًًوعًؽؾقووةًمجقووومبىارل

ًالًاألؿقنيًوودادًاؾعؿووورًأعوووادلىمؾػووووةًحلص

اؾذقنًملًتممًحموًأؿقومفمًحموىًقوممًتػعقولًؿاوروعًجاؿعوهًبوالًأؿقوةًو ًتؽنقوفًًًًًًًًًً

ادلملؼقةًباجلاؿعةًوٍؼقؼاًهلدفًتوثقوقًًاجلفودًؾالـمفاءًؿنًتعؾقمًاألعدادًاؾؼؾقؾةً

اؾعالؼةًبنيًاجلاؿعوةًواجملمؿوعًػؼودًؼاؿوتًاجلاؿعوةًبعؿولًػصوولًؾؼلوولًدوؽانًًًًًًًًًً

ًادلـطؼةًاحملقطةًباجلاؿعةًحملوًأؿقمفمًوادمىراجًذفاداتًهلم.ً

 نتائــج المشـــروع

 2001ً/2002ًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾػ ةًؿن422ًً ًحموًأؿقةًعددً*ً

2002ً/2003ًًعاؿالًوعاؿؾهًخاللًاؾعاا204ًًًًًًًًًًًً*ً ًحموًأؿقةًعددً

2003ً/2010ًعاؿالًوعاؿؾهًخاللًاؾعاا151ًًًًًًًًًًًً*ً ًحموًأؿقةًعددً

 ًتيوووؾقمًاؾافوووواداتًؾعؿوووالًٌووووواًػقاؿمواـووواتًدوووابؼةً ضوووورًؼقووواداتًًًًًًًًً

فرجووانًجاؿعمـوواًاحؾوويًاجلاؿعةواهلقكوووةًاؾعاؿووةًؾمعؾووقمًاؾؽلووووووواروػىًا حمػووالًمًب

ًذفادةً ضورًأ.د/ًفلةًـصار15ًًو ًتيؾقم2010ًقوؾقو12ًًبمارقخً

2010ًً/2011ًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾعاا243ًًًًًًًًًًً*ً ًحموًأؿقةًعددً

2011ًً/2012ًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾعاا122ًًًًًًًًًًً*ً ًحموًأؿقةًعددً

2012ًً/2013ًًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾعاا42ًًًًًًًًًًًً ًحموًأؿقةًعددًً*

2013ًًً/2014ًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾعاا11ًًًًًًًًًًًًعددًًأؿقة*ً ًحموً

2014ً/2015ًًعاؿالًوعاؿؾةًخاللًاؾعاا131ًًًًًًًًًًًً* ًحموًاؿقةًعددً

ًاألؿقةحملوًًػوريعؾىًػمحًؿرؽزًًادلواػؼة* ً

ًقيموعبًاؾـاجونيًؾؾؿرحؾةااعدادقة ًاػمماحًػصلً*

ًإؾقهوتؼداًًباجلاؿعةادلوجودةًاألؿقةؿنًػصولًحموًً

ًوإداراتعاؿلًوعاؿؾةًؿنًؽؾقاتًوؿعافد33ًًعددً

ًمبعفدًاؾدراداتًاؾ بوقة.2014ً-2013ًاؾدراديوبدأًاؾعؿلًؿعًبداقةًاؾعااًًاجلاؿعة

 الرؤيةالمستقبلية

ً*ًًعؿلًؿيحًحلصرًعددًاألؿقنيًمبواػظةًاجلقزة.

ً

 قوافالجلبمؼتنهخىميتانشبمهتوخذمتاجملخمغ: ثبويب

اؾؼواػوووولًداخوووولًأوًخووووارجًـطووووالًاحملاػظووووة،ًبـوووواءًعؾووووىًتـطؾووووقً

 4وتصـقفًؽاؾماؾيا حمقاجاتًاحلؼقؼقةًؾؾؿـارقًاألؽنرًاحمقاجاً

ً*اؾؼواػلًاؾلقطرقة.ًً*اؾؼواػلًاؾطلقوة

 *احلادوبًاآلؾي.ًًًً*ًؼواػلًاؾصقودؾة.

 *ًؼواػلًاؾصـاعاتًاؾصغرية.ًًًًًًً*ذوىًا حمقاجاتًاخلاصة.

 ةًاؾااؿؾة.*اؾموعقً*ًحموووًاألؿقة.

ً*اؾماهريًواؾمهؿقلًواارذادًاؾزراعي.

و ًًؾؾؼرى2012ًً-2010ًًوؼدًاـطؾقًعددًؿنًاؾؼواػلًخاللًاألعواا

اؾؽافًوصرفًاؾدواءًجماـاًؿعًٍوقلًاحلا تًاحلرجةًؿنًخالهلاً

ًإىلًؿيماػقاتًجاؿعهًاؾؼافرة

 روع   ـــالمش جـــنتائ

ًحماػظةًاجلقزةً*اؾمعاونًؿع

ًحماػظةًجـوبًدقـاء*اؾمعاونًؿعً

ً*اؾمعاونًؿعًجمؾسًأؿـاءًؿدقـةًاؾاقخًزاقدًً

ًؼاػؾةًحمورًؼـاةًاؾيوقسً–*ًاؾمعاونًؿعًحماػظةًا مساعؾقةً

اؾؼورىًاألؽنورًاحمقاجواًاؾمابعوةًًًًًً-اؾمعاونًؿعًاجملؾسًاؾؼوؿيًؾؾاولابًً*

ًوؿـفا4ًحملاػظةًاجلقزة

ً*ؿـاقةًػاضلًً*اؾؽواًاألمحرًمبرؽزًأودقمًً

ً*ؼرقةًأبواؾعلاسًمبدقـةًاؾعقاطًًًًًًًً*ؼرقةًاؾلؾقدةًوبقمياًمبدقـةًاؾعقاطًً

ًؼرقةًؽػرًمحقدًمبدقـةًاؾعقاطًًً*ؼرقةًبررسًمبرؽزًاودقم*

ً*ؽػرًحؽوقوووومًً*ؼرقةًـؽوووووووووووالً

ً*ؿـقلًذقوووووووووةًً*بامقووووووووووووولً

ً*ادلـووووووووووووواتًً

 الرؤيةالمستقبلية

 ًًاألػؽارًوا خ اعاتًاؾاابةً.ؼواػل

 ؼواػلًرعاقةًادليـني.ً

 ؽماافًادلوافب.ًؼواػلًػـقة  

ً

 ػهـى امحـذ حممـذ.أ
 مذيشػبمبملششوػبحبنبيئيت

 وجذي جوهش شفيقأ.
مذيشإداسةمخببؼتحىفيزاملششوػبحبن

 بيئيت
 

 أ.ساويب خريي
 مذيشإداسةختطيطبملششوػبحبنبيئيت

 

 

 حسني طه حممذطه. أ

 انفج يووس حممذ . أ
 

 انشبرىلحممذ  وائم. أ 
 

 ػبذ اجمليذ وســـبو ػضث. أ

 حممذػبذانظبهش مبصن.أ
 

 ػمــــشو حممذ.أ
 

 مجــــبل ػبــذ انىبصــش. د.أ
 وبئربئيسهشئوخنذمتاجملخمؼوحىميتانبيئت

 دػـــبء مسري امحذ.أ
 

 سحش سيذ حسني  .أ
 

 حممذ حممود حسه .أ
 



قفدفًبنطالبأثىبءاألجبصةانصيفيتوحذسيبحشغيه: ثبنثب

 ادلاروعًإىلًٍؼققًعدةًاعملارات4ً

ًؿياعدةًًرالبًاجلاؿعةًيفًذغلًأوؼاتًػراغفمًباؽلًؿـادب.ً-

ًبعدًاؾمىرج.ًتـؿقةًؼدراتًاؾالابًوتأفقؾفمًؾيولًاؾعؿلً-

ؿيواعدةًاؾطووالبًغووريًاؾؼووادرقنًعؾوىًإ ووادًؿوووردًدخوولًقيوواعدفمًًًً-

 عؾىًؿمابعةًدرادمفمًواعمؿادفمًعؾىًأـػيفمًؿعـوقاًوؿادقا.ً

ا تصالًباؾارؽاتًوؼطاعًاألعؿوالًوادليومنؿرقنًواؾلـوواًوادلراؽوزًًًًًً-

ًواؾوحداتًذاتًاؾطابعًاخلاصًباجلاؿعة.

 روعـــجالمشــنتائ

ًةووووووابؼواؾيواتًووووواؾيـ

2014ًعووووووووووواا

 الرؤيةالمستقبلية

 وؼطاعًاألعؿووووالًعؿوووولًؼاعوووودةًبقاـوووواتً حمقاجوووواتً ًاؾاوووورؽاًت

وادلراؽزًواؾوحوداتًذاتًاؾطوابعًًًواؾػـادلًوادليمنؿرقنًواؾلـواً

 (ًؾمهفقزفمًؾيولًاؾعؿلًبعدًاؾمىرجاخلاص

 

 

 بسضــاملؼ: سابؼب

قممًاؾمعاونًؿوعًمجعقواتًوأـدقوةًاؾروتارىوا ـروقولًيفًتؼودقمًخدؿوةًًًًًًً

ًممقزةًبعؿلًؿعارضًخريقةًبأدعارًرؿزقةًؾؾطالبًً

 روعـــجالمشــنتائ

 ًًًؿعرضًؿالبسًمجعقةًأحلاءًؿصر 

 ًروتارىًاؾمورقرؿعرضًؿالبس 

 ؿعرضًؿالبسًاـروقلًاؾارول 

 ؿعرضًؿالبسًمجعقةًو دًؿصر 

 ؿعرضًؿالبسًأـدقةًاؾروتارىوا ـروقل 

 ؿعرضًمجعقةًاؾصؾحًخري 

 اردنوووووووـاديًاجلقزةًج 

 الرؤية المستقبلية

ًؿالبسً......(ًًًًً-ؽمبًً–إؼاؿةًؿؼرًدائمًؾؾؿعارضًبؽاػةًأـواعفاً ػـقةً

ًحيماجوـهًادلالبيطوالًاؾعااحصولًاؾطالبًعؾىًؿاً

 تــــدوسي تـــــأوشط
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الرؤيةالمستقبلية

 
 ؾمويوونيًاخلوودؿاتًؾووذوىًا حمقاجوواتًًًؿؽملذوىا حمقاجاتاخلاصة

ًاخلاصةًباجلاؿعةًواجملمؿع
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 اإلداسة انؼبمت نهمششوػبث انبيئيت

www.cu.edu.eg 
 

 الخامسالمبنى اإلداري شارع ثروت الذور 
 

 75:7;:79 - ;55:;:79  - 658:;:79: تليفون

 65;75;79: فاكس

 
 

  

الانشطه الدورية 

 إلادارةبها  تقىمالتي

العامة للمشروعات 
 البيئية

ذكرى 

انتصبرات 

 أكتوبر

 نـــــدوات

صحتكيبشبب

 ة

 حفـــــالت

أحلجبمعتنب

 ى

البلتوعيةأسبوع

 بيئية
 صيفيةسينمب

 اختبركليتك
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