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 أنشطـة وإجنــازات 
 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

 

 

 فى الفترة من

 (  2019غسطس حىت أ  2015 غسطسأ )

 قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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 جابـــــر نصـــــار .أ.د
 رئيس اجلامعة

 

 سعيـــد حيـــى ضـــــوأ.د 
 نائب رئيس اجلامعة

 مع وتنمية البيئةلشئون خدمة اجملت

 

 حممــد أمحــد على .أ
 مدير عام املشروعات البيئية
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 -: السادة نواب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 

 ( 2019ى  ــ حت  2015........ )من  ... ........   ضـــــو سعيــد حيى    . أ.د

 ( 2015ى  ــ حت   2013  ........ )من..............   مجال عبد الناصر   . أ.د

ـار ...................... )من    . أ.د  ( 2013ى  ــــ حت  2008هبـــة نصـــــ

ــ ح  2003.......) من  . عبد اهلل التطاوى ...............   . أ.د  ( 2008ىت  ـ

 ( 2003ى  ـ حت   2001........) من  . .... . أمحد فؤاد باشـا ...........   . أ.د

 ( 2001ى  ـ حت  1999....) من  . ...... . .. ......... أمري إمام ناصف ..   . أ.د

 ( 1999ى  ـ حت  1998.......) من  . ..... . فتحي السيد سعد ........   . أ.د

 ( 1998ى  ـ حت   1992.........) من  . .. . حسـنني ربيــــــع .........   . أ.د

 ( 1992ى  ـ حت   1990..........) من  . . . على شعـــــــراوي.........   . أ.د

 ( 1990ى  ـ حت  1989.........) من  . ..... ــــى ...... فتحــــي والـ   . أ.د
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 -: السادة مديري عموم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 

 

ــ ـ ـد أمحــ ـ حمم أ.  حىت اآلن(   2010...الفرتة )من  ..... ... ى .............. ـ د عل

 ( 2010ى  ـ حت2008..)من  . ..... . .. .. د.................... ـ حممـد مصطفى زاي أ.

 ( 2007ى  ـ حت  2003.........................)من  . ـــــق...... د توفي ــــ د. حممـ 

 ( 2003حىت    1999أ.احملمــــــدي عطيـــــة ...............................)من  

 ( 1999حىت    1992أ. فاطمــــــة الزينـــى................................)من  

 ( 1992حىت    1990...........)من  ................. أ. ناديـــة اجلنــــــدي...... 

 ( 1990حىت    1989حامــــد رجـــــــب ..................................)من    .أ
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 السادة موظفي اإلدارة العامة للمشروعات البيئية 

 
   شفيق   جوهر   أ. وجدي
 البيئية   تنفيذ املشروعات مدير إدارة متابعة  

 
 مـــد أ.الفـــت يونــس حم

 
 سيـــد حسيــن  أ.سحــــر 

 
 عبد اجمليـد   ام عزت ــ وس أ.

 
 أ.أمحـــد سيـــاج أمحـــد 

 
 إعداد وتنسيق قاعدة البيانات 

 
 

 بد الظاهر حممـد عازن  ـ .مأ
 

 دعــــاء مسيـــر امحـــد  . أ 
 

 أمحــد حممــد طــه أ.
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 أوال :حمــو األميــة: 

 2015 منذ عام  حملو االمية  االمتحانات التالية إجراءوقد مت 

 رسوب  جنـاح حضور املكــان التاريــخ م 

 10 14 24 )استكتاب قياس مستوى( بكلية الدراسات العليا للرتبية 2015سبتمرب   9 1

 15 5 20 )امتحان نهائى ( بكلية الدراسات العليا للرتبية 2015اكتوبر 15 2

 1 22 23 )امتحان فورى ( بقرية كفر حكيم 2015نوفمرب  22 3

 11 28 29 )امتحان فورى ( بكلية الدراسات العليا للرتبية 2016مارس  23 4

 28 25 53 )امتحان فورى( بقرية الشيخ عتمان لقرية احلوامدية 2016يونيو  4 5

 بكلية الدراسات العليا للرتبية(  كتابتاس)  2016يوليو  26 6

 ) امتحان ( بكلية الزراعة 2016أغسطس  17 7

 باجلامعة جبميع إدارات وكليات ومعاهد اجلامعة له األميهحصر للعما 16/10/2016 8

 امتحان حتديد مستوى للعاملني اآلميني باجلامعة 2/2/2017 9

 د حمو آميتهما فصول حمو اآلميه للتنسيق بني العاملني املراالكليات املتاح بهارسال خطابات لكل  6/3/2017 10

 ات ومعاهد اجلامعة( فصول بكلي6الكليات ومت حتديد )حتديد الفصول اخلاصه بتعليم العاملني اآلميني بالتنسيق مع  8/3/2017 11

 دريبية للتدريب على تعليم الكباردورة ت 2017/  5/  14:  13 12

 65 94 149 االمجــــــــــــــاىل
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 امتحــــان حتديد مســــتوى  
 بكليات ومعاهد اجلامعة املختلفة  

 عامة للمشروعات البيئية باجلامعةدارة اليف حضور جلنة من اإل

 ب اجليزة وجلنة من معهد الدراسات الرتبويةوإدارة جنو

 

 

 مت عقد 

 امتحــان نهـــائــي

 بيةبكلية الدراسات العليا للرت

15/ 10 /2015  

 

 استكتاب قياس مستوى

 بكلية الدراسات العليا للرتبية

9/9/2015 

 مت عقد 

 فورىامتحــان 

 بقرية كفر حكيم

22/11/2015 
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 مت عقد 

 فورىامتحــان 

 لدراسات العليا للرتبيةبكلية ا

23 /3 /2016 

 

 مت عقد 

 حملو االميةييم لاللتحاق بفصول تق

 يةبكلية الدراسات العليا للرتب

26/ 7 /2016 

 

 مت عقد 

 امتحان فورى

 الشيخ عتمان بقرية احلوامدية

4 /6 /2016 
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 مت عقد 

 و االميةبفصول حملامتحان 

 الزراعـــــــــةة ـــــبكلي

17/ 8/ 2016 
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 حتــت رعايـــة 

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 
 رئيس اجلامعــــة  

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو 
 نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

 قامت 

 جملتمع وتنمية البيئة   ية بقطاع خدمة ادارة العامة للمشروعات البيئاإل
 وبالتعاون مع 

 اهليئة العامة حملو االمية وتعليم الكبار
 مشاركة الطالب فى حمو االمية  

 وذلك 
 .  2015/  12 /2وحىت االربعاء املوافق   2015/ 11/ 30 داخل حرم اجلامعة من يوم االثنني  
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 ثانيا :القـوافــل :

 

 تارخيــهوحىت    2015 الشاملة منذ عام   عمل القوافل الطبية البشرية  وقد مت 

 املكان النشـــــاط  اليوم والتاريخ م

 كفر حكيم قافلة طبية شاملة 2015نوفمبر 22 1

 ـــــامحافظة قنــ قافلة طبية شاملة 2016فبراير  17-20 2

 الشيخ عتمان قرية الحوامدية قافلة طبية شاملة 2016يونيو 4 3

 راس غارب قافلة طبية شاملة 5/11/2016 4

 قرية نكال قافلة طبية شاملة 19/11/2016 5

6 
حتي  27/11من 

 الوادي الجديد )الداخلة( قافلة طبية شاملة 1/12/2016

 اطفيح قافلة طبية شاملة 24/12/2016 7

 ايدة يعرب الع قافلة طبية شاملة 28/1/2017 8

9 
إلى   9من 

 الوادى الجديد )الخارجة( قافلة طبية شاملة 11/2/2017

 زنين ببوالق الدكرور قافلة طبية بشرية 11/3/2017 10

11 
إلى   21من 

23/7/2017 
 الواحــات البحريــة قافلة طبية شاملة

 ــاربغـس أر طبية شاملةقافلة  2019/  2 / 22 – 21 12

 يـــنحاليـــب وشالت ة شاملــــةقافلــــ 2019/  5 / 5 : 2 13
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  القافلة الطبية الشاملة بقرية كفر حكيم القافلة الطبية الشاملة بقرية كفر حكيم   
 2015  نوفمبــــــر 22                                         

قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية 
فر حكيم وذلك يوم االحد املوافق  فر حكيم وذلك يوم االحد املوافق  البيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة  لقرية كالبيئة جبامعة القاهرة بقافلة شاملة  لقرية ك

2222 / /1111 / /51025102    ..  
  

  بالتعاون معبالتعاون مع
  

  قافلة طبية بالتعاون معهد الليزر قافلة طبية بالتعاون معهد الليزر   ••
  يطرى يطرى قافلة بيطرية بالتعاون مع كلية الطب الب قافلة بيطرية بالتعاون مع كلية الطب الب   ••
  قافلة توعية بالتعاون مع كلية التمريض قافلة توعية بالتعاون مع كلية التمريض   ••
  قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال قافلة رياض اطفال بالتعاون مع كلية رياض اطفال   ••
  ة ة قافلة فنية بالتعاون مع كلية تربية نوعي قافلة فنية بالتعاون مع كلية تربية نوعي   ••
قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم  قافلة حمو امية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم    ••

  الكبار الكبار 
  ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرى ومت توزيع االدوية باجملان بشرى ، وبيطرى 

  ومت توزيع هدايا لالطفال ومت توزيع هدايا لالطفال 
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 الطبية الشاملة القافلة  
قفط    –مبستشفيات )قنا  العام   

 قوص املركزى(    –املركزى  
 مبحافظة قنـــا 

 2016فرباير   20:  17الفرتة من 
الىت قامت بها جامعة القاهرة  قطاع الطبية عداد فى القافلة املشاركة واال

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) كلية طب قصر العيىن وكلية طب الفم 
لية العالج الطبيعى وكلية الصيدلة واملعهد القومى لعلوم واالسنان وك

 الليزر واملعهد القومى لألورام (
 بالتعاون مع

 ة قنــا  مديرية الشئون الصحية مبحافظ  •

 وباألشرتاك مع شركة قنا لالمسنت.  •
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 القافلة البيطرية
احلجازة    –الرباهمة    –بقرى  )دشنا  

 قبلى(  مبحافظة قنـــا 
 2016فرباير   20 : 17الفرتة من 

 

الىت قامت بها جامعة القاهرة  قطاع الطبية املشاركة واالعداد فى القافلة 
 البيطرى جبامعة القاهرة (  خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ) كلية الطب

 بالتعاون مع

 مديرية الشئون الصحية مبحافظة قنــا   •

 وباألشرتاك مع شركة قنا لالمسنت.  •
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 ة القافلة الطبية الشامل 

 مبدينة  )راس غارب (
 حمافظة البحر االمحر

5/11/2016 
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 القافلة الطبية الشاملة 

 بقرى  )نكال مبحافظة اجليزة (
19/11/2016 
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 القافلة الطبية الشاملة 

 مدينة  )الداخلة الوادي اجلديد (
27/11/2016 
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 القافلة الطبية الشاملة 

 )اطفيح (قرية  
24/12/2016 
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 القافلة الطبية الشاملة 
 قرية  )عرب العيايدة (

28/1/2017 
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 القافلة الطبية الشاملة 
 مدينة ) اخلارجة ( الوادى اجلديد 

 12/2/2017إىل   9/2/2017ة من فرتال 

 



 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية                                                                                                                                        
11 

 القافلة الطبية الشاملة 
 مدينة ) زنني ( بوالق الدكرور 

11/3/2017 
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 بية الشاملة القافلة الط 
 مدينة ) الواحـــات البحريـــة ( اجليــــزة 

 23/7/2017إلـــــى   21مــن  
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  ــارب ــارب برأس غبرأس غطبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا   
21   :22  /2   /2019 
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  مبدينىت مبدينىت طبية الشاملة  طبية الشاملة  فلة الفلة الالقا القا   
  يب وشالتني يب وشالتني حالحال
2   :5  /5   /2019 
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 تشغيل الطالب أثناء األجازة الصيفية:   ثالثا: 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

   2015عام   في مشروع تشغيل الطالب 

 

  

  

  

  

  

C.I.B  

  

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2016عام   في مشروع تشغيل الطالب 

 

 العدد ن ـــــاالماك م

 53 راكـــــــزعدد الطالب والطالبات المشتركين فى الم 1

 300 ين فى الشركـــــاتعدد الطالب والطالبات المشترك 2

 115 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك  3

 468 اإلجمــالــــــي  
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 بيــــــــــــــــــــــان

 بأعداد الطالب والطالبات المشتركين 

 2017عام   في مشروع تشغيل الطالب 
 

 العدد ن ـــــاالماك م

 10 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى المراكـــــــز 1

 834 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى الشركـــــات 2

 53 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك  3

 897 اإلجمــالــــــي  

 

 

 

 بيــــــــــــــــــــــان 

 كين بأعداد الطالب والطالبات المشتر

 2018عام   تشغيل الطالب  في مشروع
 

 العدد ن ـــــاالماك م

ــ  عدد الطالب والطالبات المشتركين فى المراكـــــــز 1  ــــ

 448 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى الشركـــــات 2

 35 عدد الطالب والطالبات المشتركين فى البنـــــوك  3

 483 اإلجمــالــــــي  
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   املشروعات البيئية   رابعا: 
سريات املعادى وحبضور كال من السيدة/    روتارىمؤسسة    بالتنسيق مع األستاذة / أمال نامق 

   الروتارىوالسيدة/ جنوى رأفت من    الزيىنماجدة  

   2015/  9/  11ملستشفى الطلبة يوم السبت املوافق   
مت منح  لى تلبيتهاوعرضوا خدماتهم مبعرفة احتياجات ومتطلبات املستشفى للعمل ع

 املستشفى

 جنيها    اآلفعشرة  جنية    10.000شيك   

 جنية اربعون الف جنيها    40.000شيك  

 جنية مخس وعشرون الف جنيها  25.000شيك  
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 حتــت رعايـــة 

 السيد األستاذ الدكتور/ جابـر نصـار 

 رئيس اجلامعــــة 

 وإشراف 

 السيد األستاذ الدكتور / سعيد حيي ضـو  

 نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

 قامت 

 شروعات البيئية بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  اإلدارة العامة للم 
 وبالتعاون مع 

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

لتفعيل الدور التطوعى للشباب وذلك بدعم املبادرة بعرض املطبوعات التعريفية اخلاصة باملبادرة داخل  
 اجلامعة دون مقابل .  كشك خاص فى

 .  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

  رضرضــــــــــــــة مة مــــــــة مكافحة مكافحــــــــحملحمل

  ــدىــدىــثثان الان الــــــسرطسرط

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعية المصرية لدعم مرضي الجمعية المصرية لدعم مرضي 

 سرطانسرطانالال

 2018 / 11/  17:  4فى الفترة من  وذلك
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 االسبوع الثاني المكان االيــام االسبوع االول المكان االيــام

 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 

 لمبكرةفولة اية الطكل

 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  / 5  –  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   دس السا 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    –  ـة التمريـض كليـ 
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 2018  /  11  /  15  ر احلادى عشـ اليــوم  
ـارة التجـــ كليــة    ــ
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 : املعــــــارض
 

 االن وحىت    2015 عمل املعارض منذ عام  وقد مت 

 

 املكان النشـــــاط  اليوم والتاريخ م

 بقاعة المشاهدة بمدينة الطلبة معرض مالبس 29/10/2015 1

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس  25/11/2015 2

 بقاعة المشاهدة بمدينة الطلبة معرض مالبس 22/12/2015 3

 بمدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس 29/12/2015 4

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس 2016/ 28/2 5

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس أمال نامق 5/12/2016 6

 بقاعة االمتحانات معرض مالبس إينرويل اجلزيرة 13/12/2016 7

 بمدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس روتارى سقارة 18/12/2016 8

 مدينة الطالبات بالجيزة معرض مالبس روتارى جاردن سيىت 26/2/2017 9

 قاعات اإلمتحانات معرض مالبس روتارى وإينرويل التحرير 6/3/2017 10

11 15/3/2017 
معرض مالبس اجلمعية العلمية لالرتقاء 

 كلية رياض األطفال باألسرة

 ناتقاعات اإلمتحا معرض مالبس إينرويل الشروق 20/3/2017 12

13 
-20الفترة من 

22/3/2017 
 ساحة كلية العلــوم معرض شامل بازار سيل

 ساحة كلية العلوم معرض شامل 14/11/2017:  12 14
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 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس 26/11/2017 15

 متحاناتاإل مجمع معرض مالبس 6/12/2017 16

ة قاعة المشاهدة بالمدينة الجامعي معرض مالبس 10/12/2017 17

 للطالب

 كلية التربية للطفولة المبكرة معرض مالبس 11/12/2017:  10 18

 مجمع اإلمتحانات عرض مالبسم 13/12/2017 19

 مدينة الطالبات بالجيزة مالبسمعرض  28/12/2017 – 27 20

 كلية العالج الطبيعى سبمالمجعية  23/4/2018 21

 مجمع اإلمتحانات ةمعـرض مالبس مجعية حياة كرمي 27/11/2018  –26 22

 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس سيدات دريم 2/12/2018 23

 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس أمال نامق 11/12/2018 24

 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس جيهان حالوة 18/12/2018 25
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 معرض مالبس 

 بالتعاون

 ( باء مصرمجعية اح)

 2015اك توبر   29يوم   وذلك

 المشاهدةبقاعة  

   

 معرض مالبس

 بالتعاون

 ( انرويل روتارى الشروق)

 2015نوفمبر   25يوم   وذلك

 بقاعة االمتحانات
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 معرض مالبس

 ن معبالتعاو

 انرويل وروتارى القاهرة

 2015/ 12/ 22وذلك  

 بقاعة المشاهدة بمدبنة الطلبة  

 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 وروتـــارى جـــاردن سيتــى
 2015/ 12/ 29وذلك  

 بمدينة الطالبات بالجيزة 
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 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 التحريروروتـــارى 
 2016/  28/2وذلك  

 بقاعة االمتحانات 

 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 روتـــارى واالنرويل
 5/12/2016وذلك  

 بقاعة االمتحانات
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 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 روتـــارى سقارة
 18/12/2016وذلك  

 بقاعة االمتحانات

 

 

 

 معرض مالبس

 مع بالتعاون

 روتـــارى اجلزيرة
 13/12/2016وذلك  

 بقاعة االمتحانات
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 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 روتـــارى جاردن سيىت
 26/2/2017وذلك  

 بمدينة الطالبات بالجيزة

 

 معرض مالبس

 معبالتعاون 

 روتـــارى وإينرويل التحرير
 6/3/2017وذلك  

 بقاعة االمتحانات
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 معرض مالبس

 مع بالتعاون

 إينرويل الشروق
 20/3/2017وذلك  

 بقاعة االمتحانات

 

 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 اجلمعية العلمية لالرتقاء باألسرة
 15/3/2017وذلك  

طفال  بكلية رياض االأ
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 معرض شامل

 بالتعاون مع

 شركة بازار سيل
 22/3/2017  – 20وذلك الفترة من  

 بالساحة الخلفية لكلية العلوم

 

 معرض مالبس

 بالتعاون مع

 أحباء مصرمجعية 
 30/4/2017وذلك يوم 

 بالساحة الخلفية لكلية العلوم
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 معرض مالبس

 لتعاون معاب

 ة جات ضباط الشرطزومجعية 
 2017/  11 / 26وذلك  

متحان     ا  ات    بقاع   ت االإ

 شاملرض مع

 التعاون معب

 زار سيـــلاــب
 2017/  11/  14:  12من  فى الفترة  وذلك  

 علومبساحة كلية ال 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ـرارى التحريـوتادى رــن 
 2017/  12 / 6وذلك  

 ات  متحاناالإ   ات  بقاع 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 قــال نامــأم .أ
 2017/  12 / 10وذلك  

 بعية للطل ينة الجامبالمد بقاعة المشاهدة 
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ألهرامة اإينرويل اجليزادى ــن 
 2017/  12 / 11:  10وذلك  

 مبكرةة الفوللطة لبكلية التربي 

 معرض مالبس

 التعاون معب

 روتارى و إينرويل الشروقادى ــن 
 2017/  12 / 13وذلك  

متحان    بقاع   ات     ات االإ
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 مجعيـــة حيـاة كرميــــة 
 2017/  12 / 28:  27وذلك  

  زة     ي ات بالج      ة الطالب    مدين 

 معرض مالبس

 عن مالتعاوب

 مجعيــة أحبــاء مصــر
 2018/  4 / 23وذلك  

 العلج الطبيعىبكلية   
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 بسمعرض مال

 التعاون معب

 مجعيـة أحبـاء مصـر
 2018 / 4 / 23وذلك  

 طبيعىال  العلجبكلية   

 معرض مالبس

 التعاون معب

 حيــاة كرميــة مجعيـة 
 2018 / 11 / 27:  26وذلك  

متح  ان   اع   ق     ات ات االإ
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ميـــدات دريـــس
 2018 / 12 / 2  وذلك

متحان   ات   بقاع   ات االإ

 معرض مالبس

 التعاون معب

 أمــال نامــق .أ
 2018 / 12 / 11وذلك  

متحان   اعبقا   ت   ات االإ
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 معرض مالبس

 التعاون معب

 ــرل التحريــو إينرويارى ــوتر
 2018 / 12 / 18وذلك  

متح    ان   ات      بقاع   ات االإ
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  ا على اجملتمع من أحداث عاملية وحملية :ما يطر

 لعامة للمشروعات البيئية  مشاركة االدارة ا

 فى

كسر الرقم القياسي لدعم مرضي كسر الرقم القياسي لدعم مرضي 

  السرطان  في موسوعة جينيسالسرطان  في موسوعة جينيس

 بالتعاون مع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعية المصرية لدعم مرضي الجمعية المصرية لدعم مرضي 

 السرطانالسرطان

ــر  وذلك  2016خالل شهـر ديسمبـ
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