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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

أ.د. محمد عثمان الخشت 
رئيس جامعة القاهرة

يســعدني أن أرســل لكــم أرق التحيــات 
ــام  ــة الع ــع بداي ــات م ــب األمني وأطي
الجديــد، والــذي نتطلــع فيــه مًعــا إلــى 
تحــول جامعــة القاهــرة نحــو جامعــة 
ــة  ــث يف ضــوء نظري ــل الثال مــن الجي
واســتمرار  الشــامل  القومــي  األمــن 
عمليــات التحديــث والتطويــر لكــي 
تالئــم امُلتغيــرات املحليــة والدوليــة، 
قاطعــة  ريــادة  لهــا  يحقــق  وبمــا 
ومســتقبلها  حاضرهــا  يف  وواعــدة 
مســتندة إلــى إمكانيــة إشــباع حاجات 
املجتمــع مــن الخدمــات التعليميــة 
تحقيــق  يف  املؤثــرة  والبحثيــة 
إضافــة حقيقيــة لإلنســان املصــري 

والعربــي.
والشــك أننــا نســعى جميًعــا لكــي 
الجديــدة  االســتراتيجية  نســتكمل 
ــل  ــن العم ــة ميادي ــة يف كاف للجامع
العلمــي  والبحــث  األكاديمــي، 
الطالبيــة  واألنشــطة  والتدريــس 
ومستشــفى  الجامعيــة  واملــدن 
ــئون  ــاع ش ــن قط ــا م ــة وغيره الطلب
األمانــة  وقطــاع  والطــالب  التعليــم 
العليــا  الدراســات  وقطــاع  العامــة 
ــع.  ــة املجتم ــاع خدم ــوث وقط والبح
ومــن أهــم مقاصــد تلــك االســتراتيجية 
وبحثيــة  تعليميــة  نهضــة  إحــداث 
وثقافيــة؛ فنحــن نحــرص دائمــا ىلع 
ــط  ــه: رب ــم معامل ــن أه ــر، وم التطوي
القومــي،  األمــن  بنظريــة  التعليــم 
وتطويــر التعليــم بمــا يكفــل عــدم 
والدخــول  ُمغلقــة،  عقــول  إنتــاج 
ــر  ــي، وتطوي ــم الذك ــر التعلي يف عص
املناهــج، وتوظيــف طــرق التعليــم 
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ــة  ــات، وحوكم ــئلة االمتحان ــم وأس ــاليب التقوي ــر أس ــة، وتطوي ــم الحديث والتعل
الحوكمــة  تطبيــق  اإلبداعيــة،  األنشــطة  يف  والتوســع  األكاديميــة،  اإلدارة 
Governance، تطويــر البرامــج واللوائــح التعليميــة، تطويــر املقــررات والكتــاب 
الجامعــي، تطويــر االمتحانــات، زيــادة القــدرة التنافســية لطــالب جامعــة القاهرة، 
تطويــر املــدن الجامعيــة )البنيــة األساســية والقــوة الناعمــة(، تحديــث القريــة 
ــاع،  ــة القط ــات وميكن ــين الخدم ــات، تحس ــب الكلي ــة ومالع ــة الرياضي األوليمبي
تطويــر الخدمــات الطبيــة، تنميــة روح االبتــكار والفــرق البحثيــة والحــل العلمــي 
للمشــكالت، تجديــد التفكيــر الدينــي، تنميــة املواهــب الثقافيــة والفنيــة 
ــادة  ــي، زي ــل االجتماع ــوم، التكاف ــة النج ــاف وصناع ــة واكتش ــة واألدبي والرياضي

أعــداد الوافديــن. 
وألننــا نتطلــع إلــى املســتقبل نجــد أن أمامنــا الكثيــر من العمــل إلنجــازه. وننتظر 
هــذا العــام مــن جميــع املراكــز والوحــدات ذات الطابــع الخــاص التابعــة للجامعــة 
أن تقــوم بواجباتهــا كاملــة، وأن تحقــق دورهــا يف خدمة قضايا الوطــن والتنمية 
املســتدامة، ويعتمــد اســتمرار ريــادة جامعــة القاهــرة خــالل الفتــرة القادمــة إلى 

حــد كبيــر ىلع مــدى إمكانيــة اســتمرار عمليــات التحديــث والتطوير.
ونحــن جميًعــا يف جامعــة القاهــرة نؤمــن بمــا لدينــا مــن الرؤيــة واإلرادة 
واإلمكانيــات، كمــا نؤمــن أننــا قــادرون ىلع تحقيــق األحــالم الطموحــة والتــي 
ســوف تتبلــور جميعهــا يف اتجــاه هــدف واحــد وهــو املســتقبل املشــرق لهــذه 
ــر  ــا ملعايي ــط، وفًق ــذ الخط ــدون تنفي ــذا ب ــدث ه ــن يح ــة، ول ــة العريق الجامع
الجــودة، وألننــا ننظــر إلــى املســتقبل نجــد أمامنــا الكثيــر مــن العمــل إلنجــازه، 
مــن أجــل تحقيــق الرســالة التــي نصبــو إليهــا، وهــي تخريــج طــالب ىلع أىلع 
مســتوى علمًيــا ومهارًيــا وســلوكًيا، ونرجــو أن تقــوم الكليــات واملعاهــد بدورهــا 

ىلع أكمــل وجــه يف هــذا اإلطــار.
إن طموحنــا الــذي نعمــل ىلع تحقيقــه هــو الوصــول إلــى أبعــد نقطــة ُممكنــة 
يف فضــاء التطويــر خــالل الســنوات القليلــة امُلقبلــة، ولــن يتأتــي هــذا إال 
والتدريــب  التدريــس  يف  املتقدمــة  املهــارات  ىلع  تعتمــد  باســتراتيجية 
والتأهيــل، واملنهجيــة العلميــة يف البحــث، واألداء الفنــي يف اإلدارة، وقبــل كل 
هــذا مزيــد مــن تطويــر املهــارات ىلع نحــو يالئــم التطــور الحــادث يف عمليــة 

الجــودة. 
وفقكم اهلل.. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

                                                                             أ.د/ محمد عثمان الخشت
                                                                               رئيس جامعة القاهرة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

أ.د. محمد سامي عبد الصادق
نائب رئيس الجامعة 

لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وتــدرس  ترصــد  أن  والوحــدات    
وتبحــث وتستشــرف وتوصــي لتضــع أمــام 
متخــذ القــرار رؤيــة اســتراتيجيةمتكاملة 
ــة  ــم قابل ــة املعال ــج واضح ــا وبرام وخطط
للتنفيــذ، كمــا يقــع عليهــا تنميــة األفــكار 
ودعــم االبتــكار والعمــل ىلع تســويق هــذه 
اإلبداعــات الذهنيــة بمــا يخــدم قضايــا 
الوطن.املســتجد، بشــكل خــاص. وذلــك 
النفســية  بالصحــة  االنشــغال  إطــار  يف 
املجتمعيــة، يف مواجهــة هــذه الجائحــة.
وملــا كان مــا تقــدم، وكان أحد أهــم املهام 
ــاع  ــق قط ــاة ىلع عات ــئوليات امللق واملس
هــو  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 
التســويق للخدمــات البحثيــة واالستشــارية 
والتدريبيــة املتاحــة لــدى الجامعــة، لذلــك 
جــاءت فكــرة هــذا الدليــل الــذي يقوم ىلع 
ومؤسســات  الحكوميــة  األجهــزة  تزويــد 
القطــاع الخــاص بمعلومــات وافيــة عــن 
الخدمــات التــي تقدمهــا إدارة املشــروعات 
ــع  ــدات ذات الطاب ــز والوح ــة واملراك البيئي
الخــاص التابعــة لجامعــة القاهــرة، بحيــث 
الســتيفاء  مرجعــا  الدليــل  هــذا  يمثــل 
املعلومــات الالزمــة عــن خدمــات القطــاع 
ومــا يتصــل بهــا مــن إجــراءات ورســوم 
ــكل مــن  ــك ل ومواعيــد وآليــات اتصــال، وذل
يرغــب مــن االســتفادة مــن هــذه الخدمــات، 

ــة الوقــت والجهــد. ــن قيم ــزز م ــا يع وبم
وال يفوتنــي يف التقديــم لإلصــدار األول 
مــن هــذا الدليــل أن أتوجــه بجزيــل الشــكر 
ــاهم يف  ــن س ــكل م ــل ل ــان بالجمي والعرف
إعــداده، ويأتــي معالــي األســتاذ الدكتــور/ 
محمــد عثمــان الخشــت – رئيــس الجامعــة 

فرضــت التطــورات التــي طــرأت ىلع 
ــات،  ــدة للجامع ــات أدوارًا جدي املجتمع
بمــا يوجــب تعزيــز التنســيق والتكامــل 
ــم  ــر وعل ــة فك ــة كمؤسس ــن الجامع بي
وتنويــر ومؤسســات اإلنتــاج والخدمــات، 
تقريــب  ىلع  العمــل  عــن  فضــاًل 
واملعرفــة  العلــم  بيــن  املســافات 
أرض  ىلع  لهــا  الفعلــي  والتطبيــق 

الواقــع.
وىلع هــذا، فــإن الــدور املجتمعــي 
ــالل  ــن خ ــق م ــرة يتحق ــة القاه لجامع
بيــن  والتنســيق  التعــاون  تفعيــل 
الجامعــة  مــن  املبذولــة  الجهــود 
ــم  ــك لتعظي ــة، وذل ــزة الحكومي واألجه
القــدرة الوطنيــة عبــر املشــاركة يف 
واملســاهمة  القوميــة  املشــروعات 
املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  يف 
ــة  ــة والثقافي ــا االجتماعي ــكل أبعاده ب
واالقتصاديــة والبيئيــة وتوســع قاعــدة 

الجماهيريــة. املشــاركة 
ومــن هــذا املنطلــق، تأتــي املراكــز 
الخــاص  الطابــع  ذات  والوحــدات 
بجامعتنــا العريقــة كحلقــة االتصــال 
ــن  ــتمرة بي ــيطة واملس ــة والنش الفاعل
الجامعــة األم ومؤسســات املجتمــع، إذ 
ــز ــذه املراكــــ ــق ه ــى عات ــع علـــ يق
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بمــا يقدمــه مــن دعــم ال محــدود ومســاندة يف طليعــة مــن يتوجــب شــكرهم، 
ــز  ــة واملراك ــروعات البيئي ــئون إدارة املش ــن ىلع ش ــول للقائمي ــكر موص ــا أن الش كم
والوحــدات ذات الطابــع الخــاص بمــا لهــم مــن دور بــارز يف تكويــن مادتــه وإخراجــه 
باملظهــر الالئــق، كمــا أود التأكيــد ىلع ترحيــب قطــاع خدمــة املجتمــع باســتقبال 

ــا يف اإلصــدارات الالحقــة. ــر عملن ــن تطوي ــا م ــة مالحظــات تمكنن أي

واهلل املوفق،،،

أ.د. محمد سامي عبد الصادق
نائب رئيس الجامعة 

لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
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يعــد الدليــل الخدمــى لجامعــة القاهــرة – فــى نســخته األولــى – إحــدى   
الخطــوات الهامــة التــى التفتــت إليهــا إدارة الجامعــة بقيــادة معالــى األســتاذ الدكتــور 
ــامى  ــد س ــور محم ــتاذ الدكت ــعادة األس ــة، وس ــس الجامع ــت رئي ــان الخش ــد عثم محم
عبدالصــادق نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة؛ لتقديــم 
خدماتهــا فــى مختلــف املجــاالت العلميــة والبحثيــة والثقافيــة للطــالب والباحثيــن 
ــد  ــا بدورهــا الرائ ــك إيمان ــة أو خارجهــا. وذل ــة مصــر العربي ســواء مــن داخــل جمهوري
فــى نشــر العلــم واملعرفــة فــى كافــة الربــوع، كونهــا الجامعــة املصريــة األولــى التــى 
تتمتــع بمكانــة إقليميــة وعامليــة رفيعــة املســتوى تضعهــا فــى مصــاف الجامعــات 

ــة. العاملي
وبنــاًء عليــه، فقــد تمكنــت الجامعــة ىلع مــدار العقــود املاضيــة أن تواصــل   
إنشــاء املراكــز والوحــدات ذات الطابــع الخــاص؛ كــى تغطــى مختلــف املجــاالت 

والتخصصــات منــذ إنشــائها وحتــى وقتنــا هــذا.
ومــن هــذا املنطلــق، فــإن »دليــل خدمــات قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة   
ــف املجــاالت واألنشــطة التــى  ــة فــى مختل ــات ومعلومــات وافي ــة« يقــدم بيان البيئ
ــة  ــل رؤي ــرة؛ ليمث ــة القاه ــة بجامع ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــاع خدم ــص بقط تخت
شــاملة وانطالقــة جديــدة حــول ســبل نشــر املعرفــة بمــا تقدمــه جامعــة القاهــرة 
ــة. ــا املختلف ــا وإداراته ــة بكلياته ــة والعملي ــة التعليمي ــارج العملي ــات خ ــن خدم م

ويســعدنى مــن خــالل كلمتــى هــذه أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والثنــاء للعاملين بــاإلدارة 
العامــة للمشــروعات البيئيــة بجامعــة القاهــرة للمجهــود الــذى قدمــوه وبذلــوه للخروج 

بهــذا الدليــل إلــى حيــز النور.

واهلل ولى التوفيق،،،

األستاذ / محمد أحمد ىلع
مدير عام اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

أ/ محمد أحمد ىلع
مدير عام

اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
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املحتوى

■ املقدمة.
■ نشأة قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

ــة  ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــاع خدم ــتراتيجية قط ■ اس
ــرة.  ــة القاه بجامع

■ اختصاصــات نائــب ووكالء خدمــة املجتمــع وتنميــة 
البيئــة. 

■ اختصاصات وكالء خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
ــة  ــع وتنمي ــة املجتم ــاع خدم ــى لقط ــكل التنظيم ■ الهي

ــة: البيئ
أواًل: خدمات اإلدارة العامة للمشروعات البيئية. 

ثانًيا: خدمات املراكز والوحدات ذات الطابع الخاص:
     أ- خدمات املراكز التابعة إلدارة الجامعة. 

     ب- خدمات املراكز التابعة للكليات.
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املقدمة

نشأة قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

يحــرص قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بجامعــة القاهــرة   
مــن خــالل هــذا الدليــل ىلع تزويــد املتعامليــن مــع الجامعــة مــن األفــراد 
أو املؤسســات والهيئــات العامــة أو شــركات القطــاع الخــاص بمعلومــات 
تفصيليــة وافيــة عــن طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا إدارة املشــروعات 

ــع الخــاص. ــة والوحــدات ذات الطاب البيئي
ويعتبــر اإلصــدار األول مــن دليــل خدمــات قطــاع خدمــة املجتمــع   
لعــام 2021 بمثابــة املنصــة املركزيــة الشــاملة إلدارة وتوثيــق كل مــا 
للجامعــة  التابعــة  املراكــز  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  بأهــم  يتعلــق 
وكلياتهــا ومعاهدهــا، وبحيــث يمثــل هــذا الدليــل مرجًعــا شــاماًل الســتيفاء 
املعلومــات الالزمــة عــن خدمــات القطــاع ومــا يتصــل بهــا مــن إجــراءات 
ومواعيــد، وذلــك بهــدف تقليــل عــدد املراجعــات املطلوبــة ملــن يرغــب 

ــد. ــت والجه ــة الوق ــن قيم ــزز م ــا يع ــا وبم ــتفادة منه يف االس

ــعاعي  ــا دور إش ــة له ــة تربوي ــة ومؤسس ــة علمي ــة مؤسس الجامع  
تنويــري ثقــايف بيــن )التعليــم والتأهيــل( مــع التوجيــه والتثقيــف، 
ــر،  ــوم العص ــام بعل ــى االهتم ــد إل ــال، ليمت ــل األجي ــرص ىلع تواص والح

البيئيــة. املجتمــع  واحتياجــات  املســتقبل  وعلــوم 
وقــد اتســعت رســالة الجامعــة يف املجتمــع، وتعقــدت، وتتمثــل   
ــا  ــو م ــره. وه ــع وتطوي ــال باملجتم ــات يف االتص ــدة للجامع األدوار الجدي
ــة  ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــر خدم ــر يف تعبي ــات مص ــه جامع ترجمت
عــن طريــق مجموعــة مــن األدوار الخدميــة، تصاحبهــا أدوار إنتاجيــة 

واستشــارية، باإلضافــة إلــى دور الجامعــة التنويريــة والثقافيــة.
مــن هــذا املنطلــق لــم تتخــل الجامعــة العصريــة عــن املشــاركة   
– بدورهــا – كمؤسســة تربويــة لهــا دور إشــعاعي تنويــري ثقــايف بحثــي 
يســهم يف وضــع خطــط املشــروعات البحثيــة التطبيقيــة لحــل مشــاكل 
املجتمــع وتنميــة البيئــة يف املجــاالت املختلفــة: )الصناعيــة، والزراعية، 

ــة(. ــرية، واالجتماعي ــة، والبش والبيئي
وتقــوم الجامعــات بثــالث وظائــف كبــرى بيــن: التعليــم، والبحــث،   
وخدمــة املجتمــع. فعــن طريــق الوظيفــة األولــى ينتقــل الفكــر اإلنســانى 
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ــب وحرصــا ىلع  ــة واســتكمااًل لهــذا الجان ــال املتعاقب ــى األجي ــم إل والعل
ــة يف إجــراء الدراســات والبحــوث  ــة ماثل ــت الوظيفــة الثاني ــره، كان تطوي
العلميــة يف شــتى فــروع العلــم وجوانــب املعرفــة، أمــا الوظيفــة الثالثــة 
ــخيص  ــة يف تش ــهام الجامع ــول إس ــوح ح ــا بوض ــرت أهميته ــد ظه فق
وطــرح بدائــل حلــول لكثيــر مــن املشــكالت املجتمعيــة والبيئيــة 

ــري. ــايف وفك ــاري وثق ــعاع حض ــز إش ــا كمرك ــتكمال دوره واس
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار رئيــس مجل واســتجابة لهــذا الهــدف، صــدر ق  

وظيفــة باســتحداث   1988 لســنة   1142
)نائــب ثالــث لرئيــس الجامعــة( يختــص بشــئون خدمــة املجتمــع   
وتنميــة البيئــة، أعقبــه يف عــام 1994 تعديــل قانــون تنظيــم الجامعــات 
ــة  ــع وتنمي ــة املجتم ــئون خدم ــات لش ــن وكالء للكلي ــص ىلع تعيي لين
البيئــة يقــوم أساســا باإلشــراف ىلع قطــاع املراكــز البحثيــة، واإلنتاجيــة 

ــع. ــة املجتم ــاص لخدم ــع خ ــدات ذات طاب ــة كوح والخدمي

ــارية  ــب استش ــرة ومكات ــوت خب ــة: بي ــة والبيئ ــال الهندس )أ( يف مج
ــاء والتصميــم والعمــارة وتخطيــط املــدن والطــرق  يف جميــع فــروع البن

ــة.  ــات البيئي ــة والدراس ــروة العقاري ــة ىلع الث واملحافظ
)ب( يف مجــال التجــارة واإلدارة واالقتصــاد: مراكــز يف مجال املحاســبة 
املشــروعات  وجــدوى  واملاليــة  االقتصاديــة  والدراســات  واملراجعــة 
املختلفــة وإدارة صناديــق التأميــن واملعاشــات والدراســات املســتقبلية.
)ج( يف مجــال الحقــوق:  استشــارات قانونيــة لألفــراد والشــركات وكتابــة 

ــود واملواثيق. العق

استراتيجية قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة

الرســالة: دعــم روابــط االتصــال بيــن جامعــة القاهــرة وكافــة املؤسســات 
لخدمــة املجتمــع الداخلــي والخارجــي لتحقيــق التنميــة وتنافســية 

جامعــة القاهــرة داخــل وخــارج مصــر.
الهــدف: التأكيــد والعمــل ىلع تقــدم الهويــة الذاتيــة لجامعــة القاهــرة 

محليــا وإقليميــا ودوليــا.
ــالل  ــن خ ــع م ــكالت املجتم ــة بمش ــوث متصل ــراء بح ــطة: إج األنش

ــزة: ــة املتمي ــز البحثي املراك
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■ تنظيم دورات لتعليم اللغات األجنبية لزيادة فرص عمل الشباب. 
■ إنشــاء مراكــز معتمــدة لــدي الســفارات والهيئــات يف الترجمــة والترجمة 

الفورية. 
■ التعاون مع املؤسسات التعليمية والثقافية والفنية لترجمة 

■ تنظيم دورات لتعليم اللغات األجنبية لزيادة فرص عمل الشباب. 
■ إنشــاء مراكــز معتمــدة لــدي الســفارات والهيئــات يف الترجمــة والترجمة 

الفورية. 
■ التعــاون مــع املؤسســات التعليميــة والثقافيــة والفنيــة لترجمــة 
أمهــات الكتــب واملراجــع العامليــة واألدب يف شــتي مجــاالت العلــم 

والفــن والثقافــة.

)د( يف مجال اللغات األجنبية: 

)هـ( يف مجال اإلعالم, االجتماع وعلم النفس: 

ــل ىلع  ــل والعم ــوق العم ــاق بس ــالب لاللتح ــارات الط ــم مه ■ دع
ــالل: ــن خ ــع  م ــكالت املجتم ــم بمش توعيته

)و( يف مجــال العلــوم: إجــراء دراســات يف مجــال العلــوم الحديثــة، الحد 
مــن املخاطــر والدراســات البيئيــة وعلــوم الفضاء.

ــل  ــة يف عم ــات الحكومي ــة واملؤسس ــات األهلي ــع الجمعي ــاون م ■ التع
دراســات وبحــوث حــول الظواهــر الجديــدة يف مجتمعنــا الشــرقي العربي.

■ عمل بحوث استطالع الرأي حول بعض القضايا واملشاكل املحلية.
■ حمالت التغطية اإلعالمية.

■ إنشــاء مركــز لتنميــة املهــارات رســالته دعــم الطــالب باملهــارات الالزمــة 
لســوق العمــل كاالتصــال واملفاوضــات وحــل املشــكالت وأســاليب العمــل 
الجماعــي واملعرفــة التقنيــة واملعلوماتيــة واملجتمعيــة والتحليــل 
ــم املســاعدات  ــر العمــل الحــر وتقدي ــة فك ــى تنمي ــة إل ــي،  باإلضاف املال
ــركات  ــع الش ــاون م ــج بالتع ــر للخري ــروع الصغي ــة للمش ــة والتمويلي الفني

ــة. ــي للتنمي ــدوق االجتماع ــة والصن ــة والدولي ــات الخاص واملؤسس
■ املســاعدة يف تشــغيل خريجــي الجامعــات مــن خــالل مكتــب الخريجين 

وملتقــى التوظيــف لجامعــة القاهرة. 
■ دعم املشاركة االجتماعية لطالب الجامعة.
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لتحقيــق الجــودة يف تقديــم الخدمــة الجامعيــة مــن خــالل   
املشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص للوحــدات الخاصــة التــي تملكهــا 
الجامعــة، وتطويــر بعــض املراكــز ذات الطابــع الخــاص مثــل دار الضيافــة 

واملطبعــة التــي تخــدم الجامعــة.

■ إعادة هيكلة واالنتفاع باملنشآت الجامعية:

تنشــيط رابطــة خريجــي جامعــة القاهــرة وكلياتهــا املختلفــة مــن   
خــالل تكويــن قاعــدة بيانــات  والعمــل ىلع تحفيــز وجــذب رجــال األعمال 
واملجتمــع املدنــي للمشــاركة يف مناســبات وقــرارات الجامعــة وحثهــم 

ــر وحــدات جامعــة القاهــرة. للمســاهمة الفنيــة واملاليــة لتطوي

:Alumni دعم شبكة خريجي جامعة القاهرة ■

■ تقديــم خدمــات مجتمعيــة مــن خــالل القوافــل الطبيــة والبيئيــة 
وتعليــم مســتمر:

■ الدراســات البيئيــة واملجتمعيــة ودراســة االحتياجــات الالزمــة لتنميــة 
املجتمــع.

■ خدمات املستشفيات والوحدات والقوافل الطبية. 
■ املساهمة يف تنمية الريف واملجتمع املحلي للمحافظات الزراعية. 

■ مســاهمة أقســام اإلرشــاد الزراعــي يف مقاومــة مــرض أنفلونــزا الطيــور 
بالتعــاون مــع وزارتــي الزراعــة والصحــة. 

■ القوافــل العالجيــة البيطريــة والزراعيــة لحمايــة الثــروة الحيوانيــة 
القوميــة. 

■ القوافــل الزراعيــة يف املناطــق الصحراويــة والجديــدة للمســاهمة يف 
اســتصالح األراضــي وتنميــة الصناعــات الريفيــة الزراعيــة والغذائيــة. 

■ مكاتــب استشــارية زراعيــة للخدمــات البســتانية والزينــة والحدائــق 
لألفــراد والفنــادق واملــدن الجديــدة واألنديــة الرياضيــة )خدمــة املالعــب 

ــة(.  النجيلي
■ مكاتــب استشــارية زراعيــة للصناعــات الغذائيــة لخدمــة املصانــع 

الصغيــرة. 
ــة  ــة وصح ــاج وتربي ــة إنت ــادية لخدم ــز استرش ــة ومراك ــادات بيطري ■ عي

ــف. ــة يف الري ــروة الحيواني الث
■ التوســع يف مجــال التعليــم املســتمر يف كافــة مجــاالت وأفــرع كليــات 

جامعــة القاهــرة.
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:Branding دعم الهوية الذاتية لجامعة القاهرة ■

■ القيام وتشجيع الدراسات الخاصة بالوضع التنافسي لجامعة القاهرة. 
ــة لجامعــة القاهــرة مــن  ■ املشــاركة يف االســتبيانات العامــة عــن الرؤي
ــة.  ــات املختلف ــركات واملنظم ــن والش ــالب، اإلدارات، الخريجي ــب الط جان

■ دعــم االتصــال بيــن قطاعــات الجامعــة املختلفــة )التعليــم والطــالب، 
الدراســات العليــا والبحــوث، وخدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة( لتحقيــق 
ــي  ــث العلم ــم والبح ــر التعلي ــة لتطوي ــل الجامع ــود داخ ــل املنش التكام
وخدمــة وتنميــة املجتمــع والترويــج للبرامــج التعليميــة لجامعــة القاهــرة 
يف الداخــل والخــارج دعمــا لتنافســية جامعــة القاهرة يف عالــم املعرفة.

األنشطة البيئية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحتــى تســتمر املســيرة الناجحــة ألنشــطة القطــاع، كان البــد مــن   
ــة. ــة البيئ ــا لحماي ــب اتخاذه ــر الواج ــطة والتدابي ــض األنش ــام ببع القي
وتبــدأ هــذه التدابيــر بتنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطــالب بشــأن   
ــوع  ــة تتن ــابيع بيئي ــالل أس ــن خ ــك م ــوث، وذل ــن التل ــة م ــة البيئ حماي
موضوعاتهــا املختلفــة ىلع مــدى خمــس ســنوات اشــتركت فيهــا كافــة 
كليــات الجامعــة، وذلــك باإلضافــة إلــى العديــد مــن النــدوات واملحاضــرات 
حــول موضوعــات حيويــة يف هــذا املجــال وتدريــب طالبــي ســواء لطالب 
ــروعات  ــن املش ــد م ــام بالعدي ــم والقي ــا دع ــدارس وأيض ــة أو امل الجامع

ــة. البيئي

مــع مراعــاة أحــكام قانــون تنظيــم الجامعــات والئحتــه التنفيذيــة،   
يكــون نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 
متفرًغــا وتكــون لــه الســلطات املخولــة لوكيــل الــوزارة املنصــوص عليهــا 
يف القوانيــن واللوائــح بالنســبة للعامليــن مــن غيــر أعضاء هيئــة التدريس 

بالجامعــة ويتولــى تحــت إشــراف رئيــس الجامعــة بصفــة خاصــة: 

1- اإلشــراف ىلع الخطــط والبرامــج التــي تدخــل يف اختصاصــات مجلــس 
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. 

اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة بجامعة القاهرة
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2-  اإلشــراف ىلع الخطــط االســتراتيجية الخاصــة بتنميــة املــوارد الذاتيــة 
مــن املصــادر املختلفــة والتــي تعكــس إمكانيــة تحقيــق الرؤيــة واألهداف 

ــددة للجامعة.  املح
ــة  ــاع خدم ــدم قط ــي تخ ــب الت ــج التدري ــذ برام ــراف ىلع تنفي 3-  اإلش

ــة.  ــة البيئ ــع وتنمي املجتم
التــي  الخــاص  الطابــع  الوحــدات ذات  إدارة شــئون  اإلشــراف ىلع   -4
تقــدم خدماتهــا لغيــر الطــالب ماعــدا املستشــفيات الجامعيــة والعمــل 
ىلع تنميتهــا وإنشــاء املزيــد منهــا بمــا يحقــق التالحــم بيــن الجامعــة 

ــة.  ــة للجامع ــوارد الذاتي ــن امل ــد م ــع واملزي واملجتم
والتكنولوجيــة  واإلداريــة  العلميــة  والخبــرات  اإلمكانيــات  اســتثمار   -5

املتوفــرة بالجامعــة يف تنميــة املــوارد الذاتيــة للجامعــة. 
ــى خدمــة  ــات العامــة التــي تهــدف إل 6-  اإلشــراف ىلع تنظيــم الفعالي

ــة.  ــة واملناســبات القومي ــة البيئ املجتمــع وتنمي
7-  اإلشــراف واملتابعــة لكافــة وحــدات األزمــات والكــوارث والســالمة 

والصحــة املهنيــة بالجامعــة والدفــاع املدنــي. 
8-  متابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس األىلع للجامعــات ومجلــس الجامعــة 

يف مجــال شــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. 
9-  اإلشــراف ىلع القوافــل التنمويــة الشــاملة وأنشــطة محــو األميــة 

واملشــروعات البيئيــة. 

ــة  ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــئون خدم ــة لش ــل الكلي ــى وكي يتول  
العميــد: إشــراف  تحــت  اآلتيــة  االختصاصــات 

1-  اإلشــراف ىلع تنفيــذ الخطــط والبرامــج التــي تدخــل يف اختصاصــات 
مجلــس خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة داخــل الكليــة. 

2-  اإلشــراف ىلع الخطــط التشــغيلية الخاصــة بتنميــة املــوارد الذاتيــة 
مــن املصــادر املختلفــة والتــي تعكــس إمكانيــة تحقيــق الرؤيــة واألهداف 

املحــددة للكليــة. 
ــاع  ــدم قط ــي تخ ــة الت ــب بالكلي ــج التدري ــذ برام ــراف ىلع تنفي 3-  اإلش

ــة.  ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم خدم
4-  اســتثمار اإلمكانيــات والخبــرات العلميــة واإلداريــة والتكنولوجيــة 

املتوفــرة بالكليــة يف تنميــة املــوارد الذاتيــة. 

اختصاصات وكالء خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة
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ــة التــي تســتهدف  ــات الخاصــة بالكلي ــم الفعالي 5-  اإلشــراف ىلع تنظي
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واملناســبات القوميــة. 

6-  اإلشــراف واملتابعــة لكافــة وحــدات األزمــات والكــوارث والســالمة 
والصحــة املهنيــة والدفــاع املدنــي بالكليــة.  

7- اإلشــراف ىلع القوافــل التنمويــة الشــاملة وأنشــطة محــو األميــة 
واملشــروعات البيئيــة التــي تخــص الكليــة. 

8- متابعــة تنفيــذ قــرارات املجلــس األىلع للجامعــات ومجلــس الجامعــة 
ورئيــس الجامعــة ونائــب رئــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنمية 
ــوارد  ــة وامل ــة البيئ ــع وتنمي ــة املجتم ــئون خدم ــال ش ــة يف مج البيئ

الذاتيــة.
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الهيكل التنظيمى لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)الهيكل التنظيمي(
لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

نائب رئيس الجامعة

املراكز  والوحدات ذات مدير املكتب
الطابع الخاص

اإلدارة العامة لشئون 
الوحدات ذات الطابع 

الخاص

اإلدارة العامة 
للمشروعات البيئية

تخطيط 
املشروعات 

البيئية

تقييم أداء 
الوحدات ذات 
الطابع الخاص

متابعة تنفيذ 
املشروعات 

البيئية

االنتفاع 
باملنشآت 
الجامعية

املؤتمرات واالتصاالت

شئون املستشارين

بنك املعلومات
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مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مقـدم الخدمة
املجتمع وتنمية البيئة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- أن يكون من خريجى جامعة القاهرة .

- صورة شخصية .

- صورة بطاقة الرقم القومى .

- صورة من شهادة التخرج .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- ملئ استمارة اإلشتراك .

- موافقة مجلس إدارة الرابطة .

- دفع الرسوم املقررة .

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول

ىلع الخدمة
7 أيام عمـل .

رســوم الخدمــة
- 150 جنيـه ألول عام .

- 50 جنيه لكل عام بعد األول .

قنــوات 
التواصــل

0235683111رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

http://cualumni.cu.edu.eg/املوقع اإللكترونى

cualumni@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للرابطة ىلع التواصل االجتماعى
Facebook موقع

أواًل: خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)أ( خدمات مكتب نائب شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

1- رابطة خريجى جامعة القاهرة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

2- امللتقى التوظيفى

مكتب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مقدم الخدمة
املجتمع وتنمية البيئة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

بالنسبة للطلبـة :

- أن يكون الطالب يف السنوات النهائية .

بالنسبة للشركـات :

- طلب اإلشتراك يف امللتقى يقدم إلى أ.د نائب 
رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة .

- تحديد املساحة ونوعية اإلشتراك .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

بالنسبة للطلبـة :

- يتقدم الطالب للشركات يف الجناح الخاص بها .

- مطابقة الشروط ىلع الطالب حسب التخصص .

بالنسبة للشركـات :

- موافقة إدارة الجامعة .

أوقات تقديم 
الخدمة

شهرى مارس وإبريل من كل عام خالل ساعات العمل 
الرسمية )09:00 ص – 03:00 م( من األحد إلى الخميس 

.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
غيـر محددة .

رســوم الخدمــة

بالنسبة للطلبـة :

- خدمـة مجانيـة .

بالنسبة للشركـات :

- حسب املساحة .

- حسب قواعد واشتراطات اإلشتراك يف امللتقى .
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3- وقف املرحوم املستشار/ محمد شوقى الفنجرى

مكتب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مقدم الخدمة
املجتمع وتنمية البيئة

قنــوات التواصــل

0235683111رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
https://cu.edu.eg/ar/About_

Community_Service

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

التواصل اإلجتماعى
الصفحة الرسمية للملتقى ىلع 

Facebook موقع

مكتب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مقدم الخدمة
املجتمع وتنمية البيئة

االشتراك فى 
املسابقة

يتم اإلعالن عن املسابقة ألفضل بحث نظرى وتطبيقى 
لخدمة مصر نظارة معالى األستاذ الدكتور رئيس جامعة 

القاهرة، وإشراف السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس 
الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

شروط االشتراك 
باملسابقة

- يشترط أال يكون قد حصل ىلع إحدى جوائز الوقف 
الثالث األولى خالل السنوات الثالثة السابقة.

- أن يكون البحث وافقًا ومتميزًا ويتضمن إضافات 
جديدة وينتهى إلى توصيات محددة وحلول علمية.

- أن يكون البحث معدًا خصيصًا لالشتراك فى 
املسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه ألى جهة أخرى.

- أن يقدم عدد )3( نسخ مصحوبة بملخص للبحث + 
CD.

- أال يقل عدد صفحات البحث عن خمسون صفحة وال 
يتجاوز املائة صفحة.

- أن يكون منسوخًا ىلع الحاسب اآللى باللغة العربية.
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مكتب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مقدم الخدمة
املجتمع وتنمية البيئة

أوقات اإلعالن عن 
املسابقة

يعلن سنويًا عن موضوعات جديدة بحثية وتطبيقية 
تخدم البحث العلمى فى مصر.

املدة الزمنية 
لإلعالن عن 

الفائزين

من شهر إلى شهرين بعد تقديم البحث.

تعقد لجان التحكيم لتقييم البحوث املقدمة.

الجوائز

يسلم للفائزين باألبحاث املتميزة جوائز مالية:

- الفائز األول 25000 جنيه مصرى

- الفائز الثانى 15000 جني- ه مصرى

- الفائز الثالث 10000 جنيه مصرى

- ومن الفائز الرابع  حتى العاشر تقدم جوائز قيمة كل 
جائزة 2000 جنيه مصرى

قنــوات 
التواصــل

0235683111رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
https://cu.edu.eg/ar/About_

Community_Service

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للملتقى ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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)ب( خدمات اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  

1- محو أمية العمال بالجامعة

اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةمقم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
صورة بطاقة الرقم القومى .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

إرسال خطابات للكليات واإلدارات لالستفسار عن 	 
العمال اآلميين .

تجميع أعداد اآلميين وفتح فصول محو أمية لهم 	 
بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار .

تحديد موعد اإلمتحان .	 

توزيع الشهادات ىلع الذين تم محو أميتهم 	 
والناجحين .

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
7 أيام عمـل .

خدمة مجانية .رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviro-

mental_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

2- تدريب الطالب أثناء العطلة الصيفية

مقـــدم 
اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةالخدمـــة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون الطالب مقيد بالجامعة يف الفرقة ) األولى–	 
الثانية–الثالثة (.

صورة من كارنية الجامعة .	 

صورة من بطاقة الرقم القومى .	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

إعداد استمارات التشغيل .	 

بدء العمل يف التشغيل باإلعالن عن الفرص 	 
التدريبية للطالب والبدء يف ملئ اإلستمارات 

وترتيبها .

إرسال األسماء إلى الشركات والبنوك حسب األعداد 	 
املطلوبة .

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من 	 
األحد إلى الخميس .

يتم تنفيذ املشروع خالل األجازة الصيفية .	 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل األجازة الصيفية.

خدمــة مجانيــة .رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviromen-

tal_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى



35جامعة القاهرة 2021

3- صنايعية مصر

قطــاع خدمة املجتمع وتنمية البيئةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

طلبة الجامعة .	 

أن يكون مصري الجنسية .	 

صورة الرقم القومى للكبار .	 

صورة شهادة امليالد لألطفال .	 

الناجحين يف محو األمية والراغبين يف تعلم حرفة .	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

من القوافل .	 

من فصول محو األمية .	 

ملئ استمارة وتقديمها إلدارة الجامعة للموافقة 	 
عليها .

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من 	 
األحد إلى الخميس ىلع مدار العام .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ىلع حسب الحرفة .

خدمـة مجانيـة .رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676214 – 0235683111 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
https://cu.edu.eg/ar/About_

Community_Service

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

4- القوافل

اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةمقـدم الخدمة
املتطلبات 

والشروط للحصول 
ىلع الخدمة

خطاب رسمي أو تكليف األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 
أو األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع موافقة إدارة الجامعة .

- تحديد اذا كانت القافلة ) ممتدة – يوم واحد – أكثر 
من يوم ( .

- تحديد نوع القافلة ) شاملة – طبية شاملة – طبية 
متخصصة – متخصصة ( .

- تنسيق العمل مع كليات الجامعة املشاركة التخاذ 
الالزم .

- التنسيق مع املحافظة ورؤساء القرى األكثر احتياجًا 
واألحياء التى يتم عمل القوافل بها .

- التنسيق مع املستشفيات والوحدات الصحية .

- اإلعالن عن القافلة .

- بدء العمل بالقافلة .

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
7 أيام عمـل .

خدمــة مجانيــة .رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviro-
mental_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى
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5- املعارض

اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةمقـدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

خطاب رسمي موجه لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة 
أو األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

الحصول ىلع موافقة من إدارة الجامعة .	 

تحديد املكان والتاريخ إلقامة املعرض .	 

التجهيز والتنسيق مع جهة العرض لفرش املعرض .	 

اإلعالن عن املعرض للطالب .	 

افتتاح املعرض .	 

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 05:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
7 أيام عمـل .

تطبيق القواعد املنظمة إلقامة املعارض .رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviromen-

tal_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

6- حمالت التوعية

اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

خطاب رسمي موجه لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة 
أو األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

الحصول ىلع موافقة من إدارة الجامعة .	 

تحديد املكان والتاريخ إلقامة الحملة التوعوية .	 

اإلعالن عن الحملة التوعوية .	 

االتفاق مع مقدمى الحملة التوعوية .	 

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 05:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
7 أيام عمـل .

خدمة مجانية.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviro-

mental_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى
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7- ما يطرأ من أحداث عاملية ومحلية
)احتفاليات، مؤتمرات، ندوات، مشاركات يف املناسبات القومية...إلخ(

اإلدارة العامة للمشروعات البيئيةمقـدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

خطاب رسمي موجه لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة 
أو األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

الحصول ىلع موافقة من إدارة الجامعة .	 

تحديد املكان والتاريخ إلقامة الفاعلية.	 

اإلعالن عن الفاعلية.	 

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 05:00 م ( من 
األحد إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع وطبيعة الفاعلية.

خدمة مجانية.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676107 – 0235676214 - رقم الهاتف
0235676105

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
http://cu.edu.eg/ar/Enviro-

mental_Projects

csades16@gmail.comالبريد اإللكترونى

http://fb.com/csades.cuالتواصل اإلجتماعى



االصدار األول 2021 40

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)ج( خدمات اإلدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص

1- دار الحضانة

دار حضانة جامعة القاهرةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون من العاملين بجامعة القاهرة .	 

صورة بطاقة الرقم القومى لألب أو األم املنتسبين 	 
للجامعة .

بيان حالة لألب أو األم من اإلدارة العامة لشئون 	 
العاملين .

صورة شهادة ميالد للطفل .	 

عدد ) 2 ( صورة شخصية للطفل .	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

موافقة دار الحضانة ىلع توافر مكان .	 

ملئ طالب االلتحاق بالحضانة ) الكترونيًا ( .	 

أوقات تقديم 
الخدمة

ساعات العمل الرسمية ) 09:00 ص – 03:00 م ( من األحد 
إلى الخميس .

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
7 أيام عمـل .

رســوم 
الخدمــة

200 جنيه للرضع .	 

250 جنيه للطفل .	 

قنــوات 
التواصــل

BBX ( 33205 ( - 01012997489رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
https://cu.edu.eg/ar/About_

Community_Service

cu.edu.eg@cucsedالبريد اإللكترونى

التواصل اإلجتماعى
الصفحة الرسمية لدار الحضانة 

Facebook ىلع موقع
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)1( مركز خدمة املجتمع

)1( مركز خدمة املجتمع
)2-أ( مركز املؤتمرات

)2-ب( املركز االجتماعى
)3( مركز الدراسات الشرقية

)4( مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى
)5( مركز الحد من املخاطر والدراسات والبحوث البيئية

)6( مركز الحساب العلمى
)7( مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة التخصصية

)8( مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية املسنين
)9( مركز دراسات التراث العلمى

)10( مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء
)11( مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات

)12( مركز اكتشاف املوهوبين والنوابغ ورعايتهم بجامعة القاهرة

ثانيًا: املراكز والوحدات التابعة إلدارة الجامعة

اسم الخدمةرقم الخدمة
الدورات التدريبية1-1

برامج إدارة املوارد البشرية2-1

برامج املحاسبة3-1

برامج جغرافيا4-1

برامج املؤسسات الصحية5-1

البرامج اإلدارية والسلوكية6-1

برامج التسويق7-1
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)تابع( مركز خدمة املجتمع

اسم الخدمة

- خدمات مجانية يقوم بها املركز، وتشمل:
دورة صنايعية مصر:

- دورة أساسيات الكهرباء                 

- دورة أساسيات فن الدهانات                  

- دورة أسس تفصيل املفروشات وتشغيل ماكينة الخياطة )سينجر(

- دورة صناعة املنظفات

اسم الخدمة

- أنشطة متعددة داخل املركز، وتشمل:
- خدمات خطوط البيزنس املخفضة

- خدمة توزيع الكتاب الجامعى لجميع الطالب بالجامعة

- خدمة تصوير املستندات

- خدمة الطباعة واالنترنت للمجتمع الجامعي

- خدمة فورى للمجتمع الجامعي
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الحصول ىلع خدمات مركز خدمة املجتمع

مركز خدمة املجتمعمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

خطــاب رســمى موجــه الــى الســيد /نائــب رئيــس 
الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 
مــن الســيد الدكتــور/ مديــر املركــز باملوافقــة ىلع 

إقامــة الــدورة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يقوم الطالب بتقديم طلب التسجيل بالدورة

- دفع رسوم الدورة من خالل خدمة فورى

- يقــوم املركــز بتنظيــم الــدورة فــى إطــار املعاييــر 
لقانونية ا

أوقات تقديم 
الخدمة

مواعيــد العمــل الرســمية وغيــر الرســمية فــى 
حــدود املصــرح بــه

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ــالف  ــدورة بإخت ــررة لل ــاعات املق ــدد الس ــف ع تختل

ــدورة ال

تطبــق القواعــد املقــرر بهــا فــى مجلــس إدارة رسوم الخدمة
املركــز

التواصل االجتماعى

0237745532رقم التليفون

0237745532رقم الفاكس

csc@cu.edu.egالبريد االلكترونى

Facebookwww.facebook.com/csc.
cu.edu.eg
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)2- أ( مركز املؤتمرات

إدارة مركز املؤتمراتمقدم الخدمة

اسم الخدمة
اســتضافة املؤتمــرات والنــدوات و ورش العمــل والدورات 
ــا  ــة وكلياته ــل الجامع ــواء داخ ــه س ــة والثقافي العلمي

وخارجهــا

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- خطــاب وارد بحجــز عــدد معيــن مــن القاعــات وتاريــخ 
االنعقــاد مــن الكليــة

- أسماء السادة املحاضرين وأرقامهم القومية

ــارج  ــن خ ــات م ــة للجه ــة ضريبي ــارى وبطاق ــجل تج - س
ــة الجامع

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصــول ىلع موافقــة األســتاذ الدكتــور مديــر املركــز 
ىلع الطلــب املقــدم للحجــز

- إرســال نســخة من الطلــب املقــدم بعد اســتيفاء أوراق 
التقديــم للســيد األســتاذ الدكتــور نائــب رئيــس الجامعة 
لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة وقطــاع األمــن 
الخارجــى للمدينــة الجامعيــة للموافقــة ىلع طلــب 

االنعقــاد

أوقات تقديم 
جميع أيام العمل الرسميةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
أســبوع مــن الجهــات داخــل الجامعــة وكلياتهــا مــن 10 

ــام وحتــى اســبوعين للجهــات خــارج الجامعــة أي

رســوم 
حسب نوع الخدمة وأعدادها والقاعة املقدمةالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

خطاب وارد إلى ادارة املركز

الواتس آب الخاص باملركز

رقم التليفون: 37618763
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)2- ب( املركز االجتماعى

حجز الحفالت واملناسبات

اسم الخدمة
حجز الحفالت واملناسبات

العضوية واالشتراكات

األنشطة الرياضية

األغذية واملشروبات

قسم العالقات العامة – املركز االجتماعىمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

الفئــة املســتهدفه  / منتســبى جامعة القاهــره وذويهم: 
ــرة –  ــة القاه ــى جامع ــس – موظف ــة التدري ــاء هيئ )أعض

طــالب جامعــة القاهــره – خريجــى جامعــة القاهــرة(

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

التواصــل مــع القســم لتحديــد نــوع املناســبه واعدادهــا 
ونوعيتهــا اى االتفــاق ىلع كافــة التفاصيــل الخاصــه 

ــه ــة املطلوب بالخدم

أوقات تقديم 
طوال ايام األسبوع من 10 صباحا حتى 11 مساءاالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب  نوع  الخدمه 

رســوم 
الخدمــة

الخدمــة  و مواصفــات  نــوع   الرســوم حســب  تختلــف 
املقدمــة 

قنــوات 
التواصــل

التليفون األرضى / 35726405   

صفحــة املركــز / املركــز االجتماعــى – جامعــة القاهــره  / 
Facebook

 مقر املركز شارع البحر األعظم أمام مكتبة الطفل
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

العضوية واالشتراكات

 قسم شئون العضوية – املركز االجتماعىمقـدم الخدمة
املتطلبات 
والشروط 
للحصول

ىلع الخدمة

منتسبى جامعة القاهرة من حملة املؤهالت العليا

خريجى جامعة القاهرة من مشتركى ) رابطة خريجى 
جامعة القاهرة(

أعضاء هيئة التدريس من الجامعات االخرى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

أوال : سحب إستمارة العضوية وإعتمادها من 
جهة العمل واحضار مرفقاتها 

- األوراق املطلوبة لعمل العضوية
- صورة بطاقة رقم قومى للعضو العامل 

- صورة بطاقة رقم قومى للزوجه / الزوج 

- صورة قسيمة الزواج 

- صــورة مــن شــهادة ميــالد االبنــاء )االبــن حتــى 21 عــام 
, االبنــة حتــى الــزواج(

- عدد اثنين صورة شخصية للعضو العامل 

- عدد واحد صورة شخصية للعضو املنتسب 

- صورة شهادة املؤهل العالى ) للسادة العاملين فقط (

ــى  ــا إل ــة ومرفقاته ــتمارت العضوي ــم إس ــا : تقدي ثاني
ــة  ــول ىلع موافق ــا والحص ــة ملراجعته ــم العضوي قس

ــز ــر املرك مدي

اإلشــتراك  ورســم  العضويــة  رســم  ســداد   : ثالثــا 
ملســتحق ا

أوقات تقديم 
الخدمة

طول أيام األسبوع من الساعة 10صباحا وحتى 
الثامنه مساء

املدة الزمنية 
للحصول

ىلع الخدمة

ــة واالشــتراك  1	بموجــب إيصــال الســداد رســم العضوي
يحــق للمســدد الحصــول ىلع كافــة الحقــوق املخصصة 

للســادة أعضــاء املركــز

خــالل  العضويــة  بطاقــات  ىلع  العضــو  يحصــل   -2
أســبوع مــن تاريــخ ســداد رســم العضويــة ورســم 

املســتحق االشــتراك 
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 قسم شئون العضوية – املركز االجتماعىمقـدم الخدمة

رســوم الخدمــة

قيمة 
االشتراك 
السنوي

رسم
العضوية

بداية  العام املالي 
2014/2013

منتسبي جامعة القاهرة من 50500 للفرد
حملة املؤهالت العليا

503000 للفرد
السادة أعضاء هيئة التدريس 
من جامعات اخري/ املجلس 

األعلي للجامعات / رابطة 
خريجي جامعة القاهرة

معاشات جامعة القاهرة  50250 للفرد

قيمة كارنية العضوية السنوية 10  جنيها  للكارنية 

قيمة إستمارة العضوية20  جنيها 

قنــوات 
التواصــل

البريد اإللكترونى للمركز

التليفون الخاص باملركز: 0235726405

مسئول شئون العضوية 01002230548
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األنشطة الرياضية

قسم النشاط الرياضى – املركز االجتماعىمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

يتــم حجــز امللعــب عــن طريــق االتصــال والتاكيــد ودفع 
ــة الحجز قيم

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- حجز ملعب كرة القدم 

2- االنشطة الرياضية )كارتيه – كنغ فو- كرة القدم(

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى  ــا حت ــاعه10 صباح ــن الس ــبوع م ــام األس ــوال اي ط
الســاعه 11 مســاءا )حجــز امللعــب(

االنشــطة الرياضيــة )طبقــا للجــدول املحــدد لــكل 
نشــاط(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب الحجز

رســوم الخدمــة

1- كــرة القــدم ألعضــاء املركــز نهــارا 120 جنيها ومســاءا 
جنيها  150

ــاءا  ــا ومس ــارا 150 جنيه ــره نه ــة القاه ــى جامع موظف
ــا 170 جنيه

طــالب جامعــة القاهــره نهــارا 100 جنيهــا ومســاءا 150 
جنيهــا

األكاديميات نهارا 150 جنيها ومساءا 200 جنيها 

ــو  ــر عض ــا   الغي ــو 140 جنيه ــه للعض ــاط الكارتي 2- نش
ــا  150 جنيه

3-  نشاط الكونغ فو  الساعه 150 جنيها 

قنــوات 
التواصــل

التليفون األرضى / 35726405   

Facebook / املركز االجتماعى – جامعة القاهرة

 مقر املركز شارع البحر األعظم أمام مكتبة الطفل
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تقديم املأكوالت واملشروبات والتسويات

)3( مركز الدراسات الشرقية

فسم األغذيه واملشروبات – املركز االجتماعىمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
تقــدم الخدمــة لــرواد املركــز ومنتســبى جامعــة 

القاهــر

خطوات الحصول 
اختيار نوع الخدمة املطلوبه وتحديدها وتقديمها ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

طــوال أيــام األســبوع مــن الســاعه 10 صباحــا حتــى 11 
مســاًء

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف املدة الزمنيه حسب نوع الخدمة املطلوبة

للقوائــم رســوم الخدمــة وطبقــا  الخدمــة  نــوع  حســب  تختلــف   
مــة  ملقد ا

قنــوات التواصــل

التليفون األرضى / 35726405   

Facebook / املركز االجتماعى – جامعة القاهرة

 مقــر املركــز / شــارع البحــر األعظــم أمــام مكتبــة 
الطفــل

اسم الخدمـةرقم الخدمة

االشتراك فى املكتبات التابعة للمركز3 - 1

دورات تعليميــة فــى اللغــات الشــرقية )عبــرى، فارســى، 3 - 2
ــخ( ــى... إل ترك

ــرق 3 - 3 ــالة املش ــة رس ــى مجل ــة ف ــة محكم ــاث علمي ــر أبح نش
ــرقية ــة وش ــات ياباني ــة دراس ومجل

عقــد نــدوات ومؤتمــرات فــى مجــال تخصــص الدراســات 4 - 3
الشــرقية
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)3-1( االشتراك فى املكتبات التابعة للمركز

أمناء املكتبات – مركز الدراسات الشرقيةمقـدم الخدمة
املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تقــدم الخدمــة للطــالب والباحثيــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التسجيل من خالل استمارة اشتراك فى املكتبات.

- سداد قيمة االشتراك فى املكتبة.

أوقات تقديم 
أوقات العمل الرسمية.الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
فى نفس الوقت.

رســوم 
100 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237491531رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

للمركــز التواصل اإلجتماعى الرســمية  الصفحــة 
Facebook موقــع  ىلع 
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)3-2( دورات تعليمية فى اللغات الشرقية
 )عبرى، فارسى، تركى...إلخ(

أعضاء هيئة التدريس فى اللغات الشرقية مقـــدم الخدمـــة
– مركز الدراسات الشرقية

املتطلبات والشروط 
تقدم الخدمة للطالب الخريجين.للحصول ىلع الخدمة

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

- التسجيل لالشتراك فى الدورة.

- سداد قيمة االشتراك فى الدورة.

أوقات العمل الرسمية.أوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول 
عند اكتمال عدد 10 أفراد ىلع األقل.ىلع الخدمة

رســوم الخدمــة
430 جنيها للطالب فى مرحلة الليسانس.

530 جنيها للخريج )للمستوى الواحد(.

قنــوات التواصــل

0237491531رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

ــز التواصل اإلجتماعى ــمية للمرك ــة الرس الصفح
Facebook موقــع  ىلع 
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)3-3( نشر أبحاث علمية محكمة
فى مجلة رسالة املشرق ومجلة دراسات يابانية وشرقية

هيئة تحرير املجلة – مركز الدراسات الشرقية مقدم الخدمة

تقدم الخدمة للباحثين فى املجاالت األدبية لنشر 
أبحاثهم العلمية.

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة
- التقــدم بالبحــث إلــى املركــز )مــن نســختين 

ورقتيــن(.

- سداد قيمة التحكيم.

- إعــادة البحــث للباحــث فــى حالــة قبولــه للنشــر 
للقيــام بالتعديــالت التــى أشــار إليهــا املحكــم.

   Word يعيد الباحث البحث الى املركز بصيغة -
للقيام بتنسيقه بشكل املجلة وتجهيزه للنشر.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

أوقات العمل الرسمية. أوقات تقديم 
الخدمة

)15( يوم للتحكيم.
املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
700 جنيها لتحكيم البحث.

50 جنيها للصفحة الواحدة للنشر.
رســوم الخدمــة

0237491531 رقم الهاتف

قنــوات التواصــل

0235676105 رقم الهاتف

0235727676 رقم الفاكس
cucsed@cu.edu.eg البريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع 
Facebook موقع التواصل اإلجتماعى
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)3-4( عقد ندوات ومؤتمرات
 فى مجال تخصص الدراسات الشرقية

هيئة املركز – مركز الدراسات الشرقيةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تقدم الخدمة للطالب والباحثين .

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التقدم بالبحث املراد املشاركة به الى املركز.

- سداد قيمة االشتراك فى املؤتمر.

- إطالع الباحث فى حالة قبوله املشاركة.

- نشــر البحــث فــى عــدد مخصــص لــه بمجلــة رســالة 
املشــرق.

أوقات تقديم 
املوعد املحدد إلقامة املؤتمر.الخدمة

حسب تقدير اللجنة القائمة ىلع إقامة املؤتمر.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237491531رقم الهاتف

0235676105رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

ــز التواصل اإلجتماعى ــمية للمرك ــة الرس الصفح
Facebook موقــع  ىلع 
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)4( مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى

اسم الخدمة
ــط  ــى تخطي ــاركة ف ــة املش ــوادر املصري ــالزم للك ــى ال ــب الفن ــر التدري توفي

ــة. ــروعات التنمي وإدارة مش

رفــع كفــاءة املصــادر األكاديميــة فــى مصــر الســتخدام البحــوث التطبيقيــة 
فــى تحليــل مشــكالت التنميــة واكتشــاف حلــول لهــا.

توفيــر األســاليب والطــرق العلميــة لتحليــل برامــج التنميــة فــى املجــاالت 
ــة املعاهــد واملؤسســات  ــك بمعاون ــة وذل ــة والفني ــة واالجتماعي االقتصادي

ــاركة. ــاص املش ــع الخ ــدات ذات الطاب ــز والوح واملراك

تقديــم االستشــارات الفنيــة إلى الــوزارات واملؤسســات والهيئات والشــركات 
ــر  ــة واملخاط ــكالت التنمي ــد مش ــرى لتحدي ــة األخ ــات املعني ــة الجه وكاف

البيئيــة املتنوعــة واقتــراح برامــج علميــة لحلهــا.

ــاع  ــة والقط ــزة الدول ــى أجه ــن ف ــن العاملي ــب للمصريي ــج تدري ــم برام تنظي
ــا. ــام وغيره ــاص والع الخ

الالزمــة  والنــدوات  واالجتماعــات  الحلقــات  وعقــد  املؤتمــرات  تنظيــم 
التنميــة. بأغــراض  املرتبطــة 

ــة  ــا الجامع ــي تقدمه ــارات الت ــات واالستش ــويق الخدم ــى تس ــهام ف اإلس
ــع الخــاص  ــة فــى كلياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا ووحداتهــا ذات الطاب ممثل

ــا. ــال وغيره ــاع األعم ــاص وقط ــاع الخ ــة والقط ــزة الدول ألجه

ــدات  ــث املع ــر وتحدي ــى تطوي ــاص ف ــام والخ ــاع الع ــع القط ــاركة م املش
واملنتجــات.

يقدم املركز خدماته من خالل البرامج الفنية التالية:

- التدريب.

- برنامج النقل.

- برنامج املوارد املائية

- برنامج دراسات الطاقة والبيئة.

- برنامج توطين التكنولوجيا الصناعية املتقدمة

- برنامج تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات

- برنامج االنشاءات “التخطيط العمراني والبنية التحتية”.

- االستشارات والدراسات املتكاملة والتصميمات الهندسية.
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الحصول ىلع خدمات مركز استشارات
وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى

مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط مقدم الخدمة
التكنولوجى – جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ــة  ــن الجه ــمى م ــاب رس ــز بخط ــع املرك ــل م - التواص
ــة. ــة الخدم طالب

- توفير البيانات من الجهة طالبة الخدمة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــة  ــة طالب ــن الجه ــاب م ــز بخط ــع املرك ــل م - التواص
ــة. الخدم

- رد املركز حسب طبيعة الخدمة املطلوبة.

- تقديم املركز عرض السعر للخدمة.

- موافقة الجهة الطالبة ىلع عرض السعر.

- قيــام الجهــة الطالبــة بســداد قيمــة األتعــاب حســب 
اإلتفاق.

ــر  ــليم التقري ــة وتس ــم الخدم ــز بتقدي ــام املرك - قي
ــز. ــن املرك ــد م ــع ومعتم ــوب موق املطل

- اســتالم طالــب الخدمــة التقريــر والتوقيــع بمــا يفيــد 
انتهــاء األعمــال املطلوبــة مــن املركــز.

أوقات تقديم 
تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرســوم الخدمــة
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مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط مقدم الخدمة
التكنولوجى – جامعة القاهرة

قنــوات 
التواصــل

ــوم العنوان:  ــة دار العل ــى كلي مبن
– جامعــة القاهــرة رقــم 
بريــدى: 12211 جيــزة – مصــر 

38  : ص.ب 

– التليفون:   35728623-35727009
35707713  -  35687696

35736601الفاكس: 

www.drtpc.orgموقع املركز:

info@drtpc.orgالبريد اإللكترونى:

)5( مركز الحد من املخاطر والدراسات والبحوث البيئية

اسم الخدمة
إعداد دراسات تقيم األثر البيئى

إجراء القياسات البيئية بجميع انواعها

إعداد السجل البيئى للمنشآت الصناعية

إعداد السجل البيئى للمنشآت غير الصناعية

التحليل الكيميائى للمياه بجميع أنواعها

قياس وتحليل هواء بيئة العمل بجميع أنواعه

ــة والســالمة  ــن بمجــال البيئ ــن واملهتمي ــة للعاملي ــدورات التدريبي عقــد ال
والصحــة املهنيــة وخدمــة املجتمــع كل حســب طبيعــة العمــل ومتطلباتــه
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الحصول ىلع خدمات مركز الحد
من املخاطر والدراسات والبحوث البيئية

مركز الحد من املخاطر والدراسات والبحوث مقدم الخدمة
البيئية – جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التواصــل مــع املركــز بخطــاب رســمى مــن الجهــة 
الخدمــة. طالبــة 

توفير البيانات من الجهة طالبة الخدمة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التواصــل مــع املركــز بخطــاب مــن الجهــة طالبــة 
الخدمــة.

رد املركز حسب طبيعة الخدمة املطلوبة.

تقديم املركز عرض السعر للخدمة.

موافقة الجهة الطالبة ىلع عرض السعر.

ــة بســداد قيمــة األتعــاب حســب  ــام الجهــة الطالب قي
ــاق. األتف

قيــام املركــز بتقديــدم الخدمــة وتســليم التقريــر 
املطلــوب موقــع ومعتمــد مــن املركــز.

ــد  ــا يفي ــع بم ــر والتوقي ــة التقري ــب الخدم اســتالم طال
ــز.  ــن املرك ــة م ــال املطلوب ــاء األعم انته

أوقات تقديم 
تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرســوم الخدمــة



االصدار األول 2021 58

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز الحد من املخاطر والدراسات والبحوث مقدم الخدمة
البيئية – جامعة القاهرة

قنــوات 
التواصــل

 37769456-35728232-356748368 تليفون/فاكــس: 
)+20-2(

ــدى: 12612  ــم البري ــزة – الرق ــان – الجي ص.ب: 453 األورم
– ج.م.ع

info@chmesr.edu.eg

fhashour@eng.cu.edu.eg

hishamfawzy64@yahoo.com

)6( مركز الحساب العلمي

رقم
الخدمة

اسم الخدمة
رقم

الخدمة
اسم الخدمة

6-5الدورات التدريبية1-6
إســتضافة البرامــج واملواقــع 
الخــوادم  ىلع  اإللكترونيــة 

ــية الرئيس

2-6
وإنشــاء  تصميــم 
والنظــم  البرمجيــات 

أنواعهــا بكافــة 
6-6

الصيانــة )حاســبات شــخصية 
– شاشــات – طابعــات تابلــت 

– محمــول – ملــئ أحبــار(

3-6
تصميــم وإنشــاء قواعــد 
بكافــة  البيانــات 

عهــا ا نو أ
7-6

إدخــال بيانــات وتدقيقهــا 
الحجــم  ذات  للمشــروعات 

الكبيــر

تصميم وإدارة املواقع 4-6
تصميم الرسوم والجرافيكس6-8اإللكترونية
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)6-1( الدورات التدريبية

إدارة التدريب - مركز الحساب العلمىمقدم الخدمة

وصف الخدمة

ملــواد  والعملــى  النظــرى  التدريــب  خدمــة  تقديــم 
ــا املعلومــات وغيرهــا مــن املــواد املســاعدة  تكنولوجي
ــك مــن خــالل كفــاءات مــن املدربيــن املتخصصيــن  وذل
وىلع أحــدث األجهــزة واملعامــل املجهــزة والبرامجيــات 

ــة الحديث

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التقــدم مــن خــالل املوقــع اإللكترونــى للمركــز أو بصفــة 
شــخصية يف إدارة التدريــب وال يوجــد شــروط للحصــول 

ىلع الخدمــة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــار –  ــور – اإلختب ــى – الحض ــع اإللكترون ــجيل – الدف التس
ــاح ــة النج ــهادة يف حال ــول ىلع الش الحص

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ــكل دورة  ــدة ل ــاعات املعتم ــدد الس ــب ع ــرة حس متغي

ــة تدريبي

رســوم 
الخدمــة

متغيــرة حســب عــدد الســاعات املعتمــدة و نوعيــة 
املــادة العلميــة لــكل دورة تدريبيــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

 )Facebook( صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا – 
الدقــى - جيــزة
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)6-2( تصميم وإنشاء البرمجيات والنظم بكافة أنواعها

إداره البرمجيــات  والنظــم وقواعــد البيانــات - مقدم الخدمة
ــى ــاب العلم ــز الحس مرك

وصف الخدمـة

ــبكات  ــخصية والش ــبات الش ــج ىلع الحاس ــاء البرام انش
واالنترنــت والحوســبه الســحابيه يف كافــة التخصصــات 
)ماليــة – طالبيــه –إداريــة – ميكنــة ســير العمل بــاالدارات 
work flow (  )التعامــل مــع الجهــات مــن الجامعــة او مــن 

خارجهــا(

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التقــدم مــن خــالل املوقــع اإللكترونــى للمركــز ثــم بصفة 
ــم العمــل مــن خــالل  ــات ويت شــخصية يف إدارة البرمجي
التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن الجهــات الطالبــه للخدمــة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــع  ــد – الدف ــة – تعاق ــول ىلع الخدم ــب حص ــم طل تقدي
اإللكترونــى – تنفيــذ البرامــج املطلوبــة – إجــراء إختبارات 

الجــودة – التســليم – التشــغيل

أوقات تقديم 
طوال العام الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد 

رســوم 
حسب التعاقدالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

 )Facebook( صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا – 
الدقــى - جيــزة
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)6-3( تصميم وإنشاء قواعد البيانات بكافة أنواعها

ــات - مقدم الخدمة ــد البيان ــم وقواع ــات والنظ إداره البرمجي
ــى ــاب العلم ــز الحس مرك

وصف الخدمة
ــتخدام  ــا واس ــة انواعه ــات بكاف ــد البيان ــاء قواع انش
ــج  ــا بالبرام ــات وربطه ــد البيان ــركات قواع ــدث مح اح
والشــبكات  الشــخصية  الحاســبات  ىلع  والنظــم 

الســحابيه  والحوســبه  واالنترنــت 

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــم  ــز ث ــى للمرك ــع اإللكترون ــالل املوق ــن خ ــدم م التق
بصفــة شــخصية يف إدارة البرمجيــات و قواعــد البيانات 
ويتــم العمــل مــن خــالل التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن 
الجهــات الطالبــه للخدمــة )التعامــل مــع الجهــات مــن 

الجامعــة او مــن خارجهــا(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

تقديــم طلــب حصــول ىلع الخدمــة – تعاقــد – الدفــع 
اإللكترونــى – تنفيــذ قواعــد البيانــات املطلوبــة – 

ــغيل ــليم – التش ــودة – التس ــارات الج ــراء إختب إج

أوقات تقديم 
طوال العام الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد 

حسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

Face�(  صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg  )book

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا 
– الدقــى - جيــزة
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)6-4( تصميم وإدارة املواقع اإللكترونية

مقدم الخدمـة
إدارة البرمجيــات والنظــم وقواعــد البيانــات - 

ــى ــاب العلم ــز الحس مرك

وصف الخدمة

ــة وربطهــا بقواعــد  ــم املواقــع اإللكتروني إنشــاء وتصمي
ــات  البيان

ــا  ــن خارجه ــة او م ــن الجامع ــات م ــع الجه ــل م )التعام
ــدم  ــع ع ــاص م ــاع الخ ــة او القط ــات الحكومي ــن الجه م

املســئولية عــن البيانــات باملوقــع(

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التقــدم مــن خــالل املوقــع اإللكترونــى للمركــز ثــم 
بصفــة شــخصية يف إدارة البرمجيــات وقواعــد البيانــات 
ويتــم العمــل مــن خــالل التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن 

ــة  ــه للخدم ــات الطالب الجه

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

ــع  ــد – الدف ــة – تعاق ــول ىلع الخدم ــب حص ــم طل تقدي
ــة –  ــة املطلوب ــع اإللكتروني ــذ املواق ــى – تنفي اإللكترون

ــغيل ــليم – التش ــودة – التس ــارات الج ــراء إختب إج

أوقات تقديم 
طوال العام الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد 

رســوم 
حسب التعاقدالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

 )Facebook( صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا – 
الدقــى - جيــزة
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)6-5( استضافة البرامج واملواقع اإللكترونية 
ىلع الخوادم الرئيسية

إدارة الخوادم الرئيسية – مركز الحساب العلمىمقدم الخدمة

وصف الخدمة

واملواقــع  والنظــم  البرمجيــات  بإســتضافة  نقــوم 
ــه  ــز أو خارج ــل املرك ــن داخ ــة م ــة املصمم اإللكتروني
مــع إعطــاء حســاب شــخصى للجهــة صاحبــة النظــام 
ــل فيــه أو يقــوم املركــز  ــه والتعدي للتمكــن مــن إدارت
ــع  ــل م ــة )التعام ــع اإلدارة الطالب ــاق م ــاإلدارة باإلتف ب

ــة ( ــن الجامع ــات م الجه

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ــم  ــز ث ــى للمرك ــع اإللكترون ــالل املوق ــن خ ــدم م التق
بصفــة شــخصية يف إدارة البرمجيــات وقواعــد البيانات 
ويتــم العمــل مــن خــالل التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن 

الجهــات الطالبــه للخدمــة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

تقديــم طلــب حصــول ىلع الخدمــة – تعاقــد – الدفــع 
اإللكترونــى – تنفيــذ املواقــع اإللكترونيــة املطلوبــة – 

إجــراء إختبــارات الجــودة – التســليم – التشــغيل

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد

حسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

Face�( ىصفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــ
Scc.cu.edu.eg  )book

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا 
– الدقــى - جيــزة
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)6-6( الصيانة

إدارة الصيانة - مركز الحساب العلمىمقدم الخدمة

وصف الخدمة
صيانــة كافــة أجهــزة الحاســبات والطابعــات والتابلــت 
ــة  ــات الصيان ــن خدم ــا م ــار وغيره ــئ االحب ــل ومل واملوباي
لالجهــزة االلكترونيــة والشــبكات والخــوادم )التعامــل مــع 

ــا( ــن خارجه ــة او م ــن الجامع ــراد م ــات واألف الجه

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تقديــم طلــب – إحضــار الجهــاز – املوافقــة ىلع التكلفــة – 
الدفــع اإللكترونــى 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
تقديــم طلــب حصــول ىلع الخدمــة – الدفــع اإللكترونــى – 

إجــراء إختبــارات الجــودة – التســليم – التشــغيل

أوقات تقديم 
طوال العام الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
مــدة زمنيــة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل تبــدأ مــن موافقــة 

العميــل ىلع التكلفــة املطلوبــة

رســوم 
حسب العطل املوجودالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

 )Facebook( صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

ــابقا –  ــروت س ــل – ث ــد زوي ــر اإلدارة: 5 ش أحم ــور ملق الحض
ــزة ــى - جي الدق
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)6-7( إدخال بيانات وتدقيقها
 للمشروعات ذات الحجم الكبير

إدارة البيانات - مركز الحساب العلمىمقدم الخدمة

وصف الخدمة

ــة بعمــل إدخــال  ــز مــن خــالل كــوادر مدرب يقــوم املرك
ــات ذات الكثافــات الضخمــة واملشــاريع القوميــة  البيان
مــن  الجهــات  مــع  )التعامــل  الحكوميــة  والجهــات 
ــة او  ــات الحكومي ــن الجه ــا م ــن خارجه ــة او م الجامع
القطــاع الخــاص( مــع خبــرات طويلــة يف هــذا املجــال 

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــم  ــز ث ــى للمرك ــع اإللكترون ــالل املوق ــن خ ــدم م التق
ــن  ــم العمــل م ــات ويت ــة شــخصية يف إدارة البيان بصف
خــالل التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن الجهــات الطالبــه 

ــة للخدم

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــب حصــول ىلع الخدمــة – تعاقــد – الدفــع  ــم طل تقدي
اإللكترونــى – تنفيــذ عمليــة إدخــال البيانــات املطلوبــة 

والتدقيــق عليهــا 

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد

حسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

Face�( ــى ــل اإلجتماع ــع التواص ــة اإلدارة ىلع موق  صفح
Scc.cu.edu.eg  )book

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

الحضــور ملقــر اإلدارة: 5 ش أحمــد زويــل – ثــروت ســابقا 
– الدقــى - جيــزة
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)6-8( تصميم الرسوم والجرافيكس

إدارة الرسوم الجرافيكس - مركز الحساب العلمىمقدم الخدمة

وصف الخدمة

تصميــم وتنفيــذ الرســومات املطلوبــة للمواقــع االلكترونية 
وغيرهــا من مــواد الدعايــة واالعــالن واملطبوعــات )التعامل 
ــات  ــن الجه ــا م ــن خارجه ــة او م ــن الجامع ــات م ــع الجه م
ــن  ــئولية ع ــدم املس ــع ع ــاص م ــاع الخ ــة او القط الحكومي

ــات باملوقــع( البيان

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــة  ــز أو بصف ــى للمرك ــع اإللكترون ــالل املوق ــن خ ــدم م التق
شــخصية يف إدارة الرســوم والجرافيكــس ويتــم العمــل 
مــن خــالل التعاقــدات بيــن املركــز وبيــن الجهــات الطالبــه 

ــة للخدم

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

تقديــم طلــب حصــول ىلع الخدمــة – تعاقــد – الدفــع 
اإللكترونــى – تنفيــذ الرســومات املطلوبة – إجــراء إختبارات 

ــليم  ــودة – التس الج

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب التعاقد

حسب التعاقدرسوم الخدمة

قنوات 
التواصــل

/http://scc.cu.edu.eg املوقع اإللكترونى لإلدارة

 )Facebook( صفحــة اإلدارة ىلع موقــع التواصــل اإلجتماعــى
Scc.cu.edu.eg

التليفون:   33362891 – 33355356

scc.training@gmail.com :البريد اإللكترونى

ــابقا –  ــروت س ــل – ث ــد زوي ــر اإلدارة: 5 ش أحم ــور ملق الحض
ــزة ــى - جي الدق
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)7( مركز جامعة القاهرة للغات األجنبية والترجمة التخصصة

اسم الخدمةاسم الخدمة
امتحان » ATEFL”دورات اللغة اإلنجليزية

دورات الحاسب اآللى ICDLدورات اللغة الفرنسية

دورة التحضير الختبار IELTSدورات اللغة اإليطالية

دورات Kids Worldدورات اللغة األملانية

دورات التنمية البشريةدورات اللغة األسبانية

األكاديميــة:  الكتابــة  دورات 
انجليــزى”  – دورات املوارد البشرية “عربــي 

لغيــر البرنامج الدولى للمحادثة  اإلنجليزيــة  اللغــة  تعليــم  دورات 
بهــا الناطقيــن 

اللغــة  صوتيــات  ورشــه 
يــة نجليز إل ا

دورات الترجمــة “ سياســية – إعالميــة – 
قانونيــة – اقتصاديــة – متخصصــة”

الشــخصية  املقابلــة  دورة 
اإلنجليزيــة  باللغــة 

ــدورات  ــل – ال ــة عم ــل: “ورش دورات التويف
ــع” ــرة املراج ــة – محاض املكثف

اللغــة  معلمــى  إعــداد  دورة 
يــة  نجليز إل دورات الترجمة الفرنسيةا
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 مركــز جامعــة القاهــرة للغــات األجنبيــة والترجمــه مقدم الخدمة
CLT التخصصيــة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تسديد الرسوم املطلوبة – صورة البطاقة الشخصية 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

الحضــور للمقــر الرئيســى – الحصــول ىلع كــود دفــع عــن 
طريــق اإلنترنــت 

أوقات تقديم 
الخدمة

ــعة  ــاعة التاس ــى الس ــا حت ــعة صباح ــاعه  التاس ــن الس م
ــاء مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تتروح معظم الكورسات من شهر إلى شهر ونصف 

مختلفة من دورة الى اخرىرســوم الخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0235676398رقم التليفون

01202605555رقم املحمول 
WhatsApp01203330743
InstagramClt cairo Instgram

Facebook ــة ــات األجنبي ــرة للغ ــة القاه ــز جامع مرك
ــة ــة التخصصي والترجم

الحصول ىلع خدمات مركز جامعة القاهرة للغات األجنبية
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)8( مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية املسنين

عضوية مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية اسم الخدمة
املسنين

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- أن يكون مصرى الجنسية 

- ال يقل السن عن 50 سنة

- أن يكون حاصاًل ىلع مؤهل )دبلوم ىلع األقل(

- استيفاء البيانات املطلوبة باستمارة العضوية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- استيفاء بيانات استمارة العضوية

- إرفاق صورة البطاقة الشخصية + صورة شخصية

- سداد رسوم العضوية بفورى

- تسليم األوراق مع إيصال الدفع أصل وصورة

أوقات تقديم 
من 9 ص حتى 2 ظهرًاالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل أسبوع

70 جنيه مصرى ال غيررســوم الخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0235703375رقم التليفون

0235711872رقم الفاكس

01016537842رقم املوبايل

mmnana34@yahoo.comالبريد االلكترونى

ــة املوقع االلكترونى ــرة لرعاي ــة القاه ــز جامع مرك
ــنين املس

Facebookمسنين الجامعة
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)9( مركز  دراسات التراث العلمى

مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرةمقدم الخدمة

اسم الخدمة
تنظيــم املحاضــرات والنــدوات املحليــة والدوليــة وإقامــة 
ــن  ــا )ع ــر وخارجه ــوب مص ــي تج ــة الت ــارض املتنقل املع

ــوم( ــخ العل تاري

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

املهتميــن  املجتمــع  أفــراد  لجميــع  متاحــة  الخدمــات 
العلــوم العلمــي وتاريــخ  بالتــراث 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التواصــل مــع مديــر مركــز دراســات التــراث العلمــي مللــئ 

اســتمارة التســجيل للنــدوات أو املحاضــرات أو املعــرض

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
قبل موعد انعقاد الفعالية ب15 يوما

رســوم 
الخدمــة

ــول  ــة يف الحص ــة الرغب ــة يف حال ــوم رمزي ــا أو برس مجان
ــدة ــهادة معتم ــي ش عل

قنــوات 
التواصــل

0235675656رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

http://shc.cu.edu.eg/pages/ar/املوقع اإللكترونى

vicedean.cseda@sci.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

ــع التواصل اإلجتماعى ــز ىلع موق ــمية للمرك ــة الرس الصفح
Facebook
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)10( مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء

)10-1( الحصول ىلع خدمات القيام بأعمال التقييم
الفنى واملالى والقانونى لألمالك بكافة أنواعها وخاصة العقارية

اسم الخدمةرقم الخدمة

القيــام بأعمــال التقييــم الفنــي واملالــى والقانونــى لألمــالك 1-10
بكافــة أنواعهــا وخاصــة العقارية

القيــام بالــدورات التدريبيــة فــى مجــال إعــداد خبــراء التقييم  2-10
العقارى

مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء – جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- التواصــل مــع املركــز بخطــاب رســمى مــن الجهــة طالبــة 
لخدمة. ا

- توفير البيانات من الجهة طالبة الخدمة.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- التواصل مع املركز بخطاب من الجهة طالبة الخدمة.

- رد املركز حسب طبيعة الخدمة املطلوبة.

- تقديم املركز عرض السعر للخدمة.

- موافقة الجهة الطالبة ىلع عرض السعر.

ــب  ــاب حس ــة األتع ــداد قيم ــة بس ــة الطالب ــام الجه - قي
ــاق. اإلتف

- قيــام املركــز بتقديــم الخدمة وتســليم التقريــر املطلوب 
موقــع ومعتمــد مــن املركز.

ــد  ــا يفي ــع بم ــر والتوقي ــة التقري ــب الخدم ــتالم طال - اس
ــز. ــن املرك ــة م ــال املطلوب ــاء األعم انته

أوقات تقديم 
الخدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمة
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مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء – جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرسوم الخدمة

0235727009 - 0235709078تليفونقنوات االتصال

0235736601فاكس

www.akari�egypt.comموقع املركز

info@akari�egypt.comالبريد اإللكتروني 

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع التواصل االجتماعى
Facebook موقــع 

)10-2( الحصول ىلع خدمات القيام بالدورات التدريبية
فى مجال إعداد خبراء التقييم  العقارى

ــاء – مقدم الخدمة ــا البن ــارى وتكنولوجي ــم العق ــز التقيي مرك
ــرة ــة القاه جامع

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التواصــل مــع املركــز بخطــاب رســمى مــن الجهــة طالبة 
الخدمة.

توفير البيانات من الجهة طالبة الخدمة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التواصــل مــع املركــز بخطــاب مــن الجهــة طالبــة 
الخدمــة.

أوقات تقديم 
الخدمة

تحدد من قبل املركز

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ىلع حسب طبيعة كل دورة تدريبية

تحدد حسب كل دورة تدريبيةرسوم الخدمة



73جامعة القاهرة 2021

ــاء – مقدم الخدمة ــا البن ــارى وتكنولوجي ــم العق ــز التقيي مرك
ــرة ــة القاه جامع

0235727009 - تليفونقنوات االتصال
0235709078

0235736601فاكس

www.akari�egypt.comموقع املركز

info@akari�egypt.comالبريد اإللكتروني 

الصفحــة الرســمية للمركــز التواصل االجتماعى
Facebook ىلع موقــع

)11( مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات

رقم 
رقم اسم الخدمةالخدمة

اسم الخدمةالخدمة

1
العــالج  خدمــات 
والســلوكي  النفســي 
للطــالب  واملعــريف 

مليــن لعا ا و
10

إعــداد مشــروع تدريــب ىلع 
مهــارات اإلرشــاد النفســي 
التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 
ــة  ــز تنمي ــع مرك ــاون م بالتع
هيئــة  أعضــاء  قــدرات 

التدريــس

2
اإلرشــاد  خدمــات 
للطــالب  النفســي 

مليــن  لعا ا و
11

توعيــة  إرشــادات  تقديــم 
ببعــض املهــارات الشــخصية 
مــن خــالل صفحــة املركــز 

facebook ىلع 

خدمــات اإلرشــاد األســري 3
ــم استشــارات نفســية 12للطــالب والعامليــن تقدي

وأســرية تليفونيــة

اللياقــة 4 ثقافــة  نشــر 
لنفســية ــم استشــارات نفســية 13ا تقدي

عــن طريــق واتــس أب

5
لنشــر  أدلــة  طباعــة 
بأســاليب  الوعــي 
النفســية  املواجهــة 

كورونــا لجائحــة 
14

الدعــم  يف  املشــاركة 
النفســي للمجتمــع املحيــط 

معــة لجا با
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رقم 
رقم اسم الخدمةالخدمة

اسم الخدمةالخدمة

6

حمالت التوعية

املثــال:  ســبيل  ىلع 
التوعيــة بفوائــد االقــالع 

عــن التدخيــن

15
ــية  ــكالت النفس ــث املش بح
واالجتماعيــة لتجمع عشــش 

الســودان

7
عقــد نــدوات ومحاضــرات 
الطــالب  بيــن  عامــة 
لتنميــة  والعامليــن 

الوطنــي االنتمــاء 
16

إعــداد تصــور لبرامــج التدخل 
األطفــال  ســلوك  لتعديــل 
واآلبــاء يف تجمــع عشــش 

ــودان الس

8
عمــل  ورش  عقــد 
مصغــرة لتدريــب الطــالب 
املهــارات  بعــض  ىلع 

لشــخصية ا
17

إعــداد تصــور لبرامــج تعديــل 
تجمــع  ســكان  اتجاهــات 
نحــو  الســودان  عشــش 
ــدة  ــكنية الجدي ــاع الس االوض

املحليــة واإلدارات 

9
عقــد ورش عمــل مصغــرة 
ــن ىلع  ــب العاملي لتدري

اإلرشــاد النفســي
18

الخدمــات  هــذه  تقــدم 
لطالبــات وطــالب جامعــة 
والعامليــن  القاهــرة 
ــم  ــالب التعلي ــات وط وطالب

مــج ملد ا
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الحصول ىلع خدمات مركز الدعم النفسى
 وإعادة بناء الذات

مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذاتمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
جميــع خدمــات املركــز مجانيــة، لطــالب وطالبــات جامعــة 

القاهــرة والعامليــن بهــا

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- تطلــب الخدمــة بحضــور العميــل للمركــز، مبنــى 15 
باملدينــة   5 مبنــى  أو  )بنيــن(،  الجامعيــة  باملدينــة 
الجامعيــة )بنــات(. أو عــن طريــق التليفــون لتحديــد 
موعــد لزيــارة املركــز، أو عــن طريــق صفحــة املركــز، 

وتحديــد موعــد للزيــارة

ــات  ــل، وتســجيله ىلع قاعــدة بيان ــف للعمي ــح مل 2- فت
املركــز، يف مقابلــة مفتوحــة ملعرفــة مشــكلة العميــل 

ــخ املشــكلة ــة وتاري ــه االجتماعي وخلفيات

التعاقــد  ىلع  والعميــل  املعالــج  بيــن  التوقيــع   -3
العالجــي، حيــث التــزام املعالــج بحقــوق العميــل، والتزام 

ــددة ــات مح ــل بوجب العمي

أوقات تقديم 
الخدمة

تقــدم الخدمــة يوميــا مــن األحــد للخميــس من كل أســبوع 
مــن العاشــرة صباحــا وحتــى الثالثــة بعــد الظهر

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

يمكــن أن تمتــد الخدمــات النفســية لســتة أشــهر للفــرد 
ــي  ــكالت الت ــة املش ــف ىلع طبيع ــث تتوق ــد، حي الواح

يتعــرض لهــا طالــب الخدمــة

جميــع خدمــات املركــز مجانيــة، لطــالب وطالبــات جامعــة رســوم الخدمــة
القاهــرة والعامليــن بهــا

قنــوات 
التواصــل

صفحــة املركــز ىلع Facebook: مركــز الدعــم النفســي وبنــاء 
لذات ا

Call center :أرقام تليفونات املركز

أرقام واتس أب

يمكن عقد جلسات عالجية من خالل منصة زووم
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)12( مركز اكتشاف املوهوبين والنوابغ
 ورعايتهم بجامعة القاهرة

اسـم الخدمـة

بنــاء وإعــداد وتقنيــن االختبــارات واملقاييــس النفســية )متعــددة الصياغات( 
مواهبهــم  بمختلــف  واملوهوبيــن  النابغيــن  اكتشــاف  ىلع  املســاعدة 

ــة. النوعي

ــات  ــن الخدم ــا م ــة، وغيره ــادية والتربوي ــات اإلرش ــورة والخدم ــم املش تقدي
املشــابهة، إلــى مختلــف الجهــات العاملــة يف املجــال، مــن خــالل اتفاقيــات 

وبروتوكــوالت التعــاون العلمــي والفنــي.

إعــداد وتطويــر برامــج تنميــة مهــارات التفكيــر، واملهــارات املعرفيــة 
والحياتيــة، والبرامــج التربويــة اإلثرائيــة، املحققة ألهــداف رعايــة املوهوبين 
والنابغيــن واملبدعيــن، وتيســير ســبل اســتخدامها واإلفــادة منهــا ملختلــف 

ــة يف هــذا املجــال. ــة العامل الجهــات الرســمية واألهلي

وضــع الخطــط والسياســات لــكل مــا مــن شــأنه تطويــر نظــم وآليــات العمــل 
الهادفــة إلــى اكتشــاف ورعايــة املوهوبيــن والنابغيــن واملبدعيــن، وتيســير 

كل صــور املعرفــة املرشــدة لــألداء يف هــذا املجــال.

عقــد ورش العمــل، والــدورات التدريبيــة للمعلميــن، واألخصائييــن النفســيين 
باملــدارس، والعامليــن بمختلــف الجهــات املجتمعيــة األخــرى؛ بهــدف تطويــر 
خبراتهــم ومهاراتهــم يف الكشــف عــن املوهوبيــن والنابغيــن واملبدعيــن، 

وأســاليب رعايتهــم.

إمــداد الجهــات املعنيــة بمــا يلزمهــا مــن االختبــارات واملقاييــس النفســية 
، املســاعدة ىلع اكتشــاف املوهوبيــن واملبدعيــن، بمختلــف فئاتهــم، مــع 
ــتخدامها  ــأن اس ــا يف ش ــول به ــة املعم ــق العلمي ــزام باملواثي ــان االلت ضم

وتداولهــا.

مســاعدة الجهــات املعنيــة باكتشــاف ورعايــة املوهوبيــن والنابغيــن 
واملبدعيــن  فــى اختيــار فــرق العمــل مــن مختلــف التخصصــات، وتأهيلهــم 

ــة. ــات املعني ــك الجه ــاء يف  تل ــن أكف ــل كمتخصصي للعم
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الحصول ىلع خدمات 
مركز اكتشاف املوهوبين والنوابغ ورعايتهم

مركز اكتشاف املوهوبين والنوابغ ورعايتهم مقدم الخدمة
بجامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــب  ــور/  نائ ــتاذ الدكت ــى  األس ــمى إل ــاب رس ــدم بخط التق
رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع  وتنميــة البيئة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــة  ــة الجه ــات هوي ــة إلثب ــتندات الضروري ــم املس - تقدي
ــة ــة الخدم الطالب

ــة  ــة طالب ــة والجه ــن الجامع ــاون بي ــول تع ــد بروتك - عق
ــة الخدم

- تحديد نوع الخدمة املطلوبة

أوقات تقديم 
حسب البروتكول املوقعالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب طبيعة املهمة املطلوبة

حسب طبيعة املهمةرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676105رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع التواصل اإلجتماعى
Facebook
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ثالثًا: املراكز التابعة للكليات

)1( كلية اآلداب

مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية

)أ( املراكز البحثية

- مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية

- مركز البحوث والدراسات االجتماعية

- مركز البحوث والدراسات النفسية

- مركز البحوث والدراسات التاريخية

- مركز بحوث نظم وخدمات املعلومات

- مركز دراسات الثقافة األيبروأمريكية

- مركز بحوث املوهبة واإلبداع

- مركز الدراسات األرمينية

- املركز املصرى للدراسات األملانية

)ب( قطاع الكلية

رقم
الخدمة

اسم الخدمة
رقم

الخدمة
اسم الخدمة

اللغــة 1 تعليــم  يف  دورات 
املوســيقى 4العربيــة للناطقيــن بغيرهــا يف  دورات 

بيــة  لعر ا

يف 2 متخصصــة  دورات 
اللغويــة تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات 5املهــارات 

محليــة ودوليــة

علميــة 6دورات يف الخط العربي3 مجلــة  إصــدار 
محكمــة
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خدمات املراكز البحثية

مقدم الخدمة
أعضاء هيئة التدريس من كلية اآلداب 
وكذلك من يتعاقد معهم املركز من 

التخصصين كل يف مجاله 
املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

استيفاء األوراق املطلوبة لكل دورة من استمارة 
التقديم  وتسديد الرسوم 

خطوات الحصول ىلع 
التقديم ىلع الخدمة بإحدى وسائل االتصال  الخدمة

أوقات العمل الرسمية أوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول 
ىلع الخدمة

فور اكتمال املجموعة أو حسب طبيعة 
البرنامج املقدم 

تختلف الرسوم حسب الدورات ومدتها رســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

البريد اإللكتروني 

املوقع للمركز ىلع االنترنت + صفحة املركز 
ىلع موقع الفيس بوك

االتصال التليفوني والواتس آب 

اسم الخدمةرقم الخدمة

نشر أبحاثأ – 1

دورات تدريبيةأ – 2

مبيعات مجالت وكتب علميةأ – 3

ورش عملأ – 4

فحص حاالت علم نفسأ – 5

ترجمةأ – 6
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)أ – 1( نشر أبحاث

)أ – 2( دورات تدريبية

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

أن يكون البحث مكتوب بطريقة منهجية 
وعلمية سليمة وان يتم نسخه ىلع قرص مرن 

CD شامل الهوامش وقائمة املراجع

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

إرسال البحث ىلع بنك املعرفة ثم نقوم 
بإرسال البحث إلى عدد )2( محكمين

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول 
ىلع الخدمة

قبل صدور العدد حتى يتسنى لنا تجميع 
األبحاث واكتمال العدد وطباعته وبمجرد رفع 

البحث يتم عمل املحكمين

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديري مراكز الكليةقنوات االتصال

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
حسب كل مركز

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

يتم دفع قيمتها إلكترونيًا

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع رسوم الدورة يتم الحجز

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديرى مراكز الكليةقنوات االتصال
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)أ – 3( مبيعات مجالت وكتب علمي

)أ – 4( ورش عمل

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط للشراء

يتم دفع قيمتها إلكترونيًا واستالمها خطوات الحصول ىلع الخدمة
فورا

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع القيمة يتم تسليمها

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديرى مراكز الكليةقنوات االتصال

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

خالل مدة الورشة

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديرى مراكز الكليةقنوات االتصال



االصدار األول 2021 82

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)أ – 5( فحص حاالت

)أ – 6( ترجمة

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

خالل يومان

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديرى مراكز الكليةقنوات االتصال

املراكز البحثية – كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

خالل أسبوع

حسب كل مركزرسوم الخدمة

مديرى مراكز الكليةقنوات االتصال
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)ب( قطاع كلية اآلداب

)ب – 1( إيجار قاعة

اسم الخدمةرقم الخدمة
إيجار قاعةب – 1

إيجار ساحةب – 2

إيجار روب تخرجب – 3

إيجار داتا شوب – 4

قطاع كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط لإليجار

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة أوقات تقديم الخدمة
عصرًا

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع القيمة يتم حجزها

- 400 املصريينرسوم الخدمة

- 100 الوافدين

إدارة الكليةقنوات االتصال

التليفون: 0235676208
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)ب – 2( إيجار ساحة

)ب – 3( إيجار روب تخرج

قطاع كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط لإليجار

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع القيمة يتم حجزها

حسب املساحةرسوم الخدمة

إدارة الكليةقنوات االتصال

التليفون: 0235676208

قطاع كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ال يوجد شروط لإليجار

يتم دفع قيمتها إلكترونيًاخطوات الحصول ىلع الخدمة

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع القيمة يتم حجزه

75 جنيهرسوم الخدمة

إدارة الكليةقنوات االتصال

التليفون: 0235676208
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)ب – 4( إيجار داتا شو

قطاع كلية اآلدابمقدم الخدمة
املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

ال يوجد شروط لإليجار

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

يتم دفع قيمتها إلكترونيًا

من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًاأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول ىلع 
الخدمة

بمجرد دفع القيمة يتم حجزها

100 جنيهرسوم الخدمة

إدارة الكليةقنوات االتصال

التليفون: 0235676208
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)2( كلية الحقوق

اسم املركز 
مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب املهنى

مركز معاملة ومكافحة املجرمين
مركز الدراسات والبحوث القانونية للتنمية اإلدارية

عيادة كلية الحقوق

مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب املهني

مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب مقدم الخدمة
املهنى – كلية الحقوق

إجراء البحوث والدراسات القانونية والتدريباسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- أن يكون طالب بإحدى الجامعات

- السادة املحامين

- عضو بالهيئات القضائية

- مرشح من هيئة أو جهة حكومة أو شركة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التقدم بطلب للحصول ىلع الدورة التدريبية

- الحصول ىلع كود السداد

- االلتزام بالحضور للحصول ىلع الشهادة

أوقات تقديم 
الخدمة

من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا

من 3 عصرًا إلى7 مساًء

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تتراوح املدة الزمنية من ثالثة إلى سبعة أيام
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مركز معاملة ومكافحة املجرمين

مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب مقدم الخدمة
املهنى – كلية الحقوق

250 جنيه للطالبرسوم الخدمة

500 جنيه للمحامين

850 للهيئات الحكومية

100 لألفراد

ــة  ــًا للخط ــر وفق ــة للتغيي ــوم قابل ــأن الرس ــًا ب علم
الســنوية

0235738756 – 0235739892تليفون وفاكسقنوات االتصال

)التواصــل املسئول اإلدارى  01023640035
الطــالب( مــع  املباشــر 

law.cu.edu.egالصفحة الرسمية

عن طريق الواتس آبالتواصل االجتماعى

مركز معاملة ومكافحة املجرمين – كلية مقدم الخدمة
الحقوق

املتصــل اسم الخدمة القانونــى  والبحــث  الدراســات  إجــراء 
الجريمــة بمكافحــة 

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

- أن يكــون املتقــدم طالــب فــى إحــدى الجامعــات 
أو خريــج إلحــدى الجامعــات

- ُمرشح من جهة حكومية أو شركة أو هيئة

محامى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التقدم بطلب

- الحصول ىلع الكود

- سداد الرسوم

- االلتزام بالحضور للحصول ىلع الشهادة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز معاملة ومكافحة املجرمين – كلية مقدم الخدمة
الحقوق

- من 10 صباحًا إلى 3 عصرًاأوقات تقديم الخدمة

- من 3 عصرًا إلى7 مساًء

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تتراوح املدة الزمنية من ثالثة إلى سبعة أيام

250 جنيه للطالبرسوم الخدمة

500 جنيه للمحامين

750 جنيه للهيئات القضائية والهيئات الحكومية

100 جنيه لألفراد

ــة  ــًا للخط ــر وفق ــة للتغيي ــوم قابل ــأن الرس ــًا ب علم
ــنوية الس

0237740831تليفون وفاكسقنوات االتصال

)التواصــل املسئول اإلدارى  01016665489
الطــالب( مــع  املباشــر 

law.cu.edu.egالصفحة الرسمية

عن طريق الواتس آبالتواصل االجتماعى

مركز الدراسات والبحوث القانونية للتنمية اإلدارية

مركز الدراسات والبحوث القانونية للتنمية مقدم الخدمة
اإلدارية – كلية الحقوق

إجــراء البحــوث القانونيــة وامليدانيــة الالزمــة اسم الخدمة
لخدمــة التنميــة اإلداريــة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

أن يكــون املتقــدم حاصــاًل ىلع الثانويــة العامــة 
ــواء  ــات س ــن الجامع ــات م ــدى الكلي ــب بإح وطال

ــة ــة أو الخاص الحكومي
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مركز الدراسات والبحوث القانونية للتنمية مقدم الخدمة
اإلدارية – كلية الحقوق

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

البرنامــج  ىلع  الحصــول  بطلــب  التقــدم   -
يبيــى ر لتد ا

- الحصول ىلع الكود وسداد الرسوم

- االنتظام فى الحضور

أوقات تقديم 
الخدمة

- الدورات الصباحية من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا

- الدورات املسائية من 3 عصرًا إلى 7 مساًء

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تتراوح مدة التدريب من ثالثة إلى سبعة أيام

وفقًا للرسوم املحددة فى البرنامج التدريبى:رسوم الخدمة

- 250 جنيه للطالب

- 500 جنيه للمحامين

- 750 جنيه للهيئات الحكومية

- 100 جنيه لألفراد

0237740831تليفون وفاكسقنوات االتصال

)التواصــل املسئول اإلدارى  01001379268
الطــالب( مــع  املباشــر 

law.cu.edu.egالصفحة الرسمية

عن طريق الواتس آبالتواصل االجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

عيادة كلية الحقوق

عيادة كلية الحقوقمقدم الخدمة

خدمات الوحدة الطبيةاسم الخدمة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

- كشف باطنى

- رمد “فورى”

- أسنان )مجانًا للطلبة(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

عن طريق دفع إيصال فورى

أوقات تقديم 
الخدمة

من التاسعة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

مدة الكشف

- 12 جنيه للسادة موظفى الجامعةرسوم الخدمة

- 22 جنيه للسادة أعضاء هيئة التدريس

- كشف أسنان للطلبة مجانًا

0235676105رقم الهاتفقنوات االتصال

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

www.ckes.cu.edu.eg/clinicالصفحة الرسمية

خدمــات الوحــدة الطبيــة التواصل االجتماعى
بكليــة الحقــوق
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)3( كلية العلوم

مركز التحاليل الدقيقة

اسم املركز / الوحدة

مركز التحاليل الدقيقة
مركز صيانة األجهزة العلمية

مركز خدمة البيئة
وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة املجتمع وتنمية 

البيئة

اسم الخدمةرقم الخدمة

عمل قياسات عينات بحثية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس 1
وطالب الدراسات العليا

تدريب صيفي لطالب مرحلة البكالوريوس2
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)1( عمل قياسات عينات بحثية للباحثين 
وأعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

مركز التحاليل الدقيقة – كلية العلوممقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

يمكــن أن يســتفيد مــن الخدمــة الكليــات العمليــة مثــل: 
الطــب – الطــب البيطــري – الزراعــة – العلــوم – االثــار ســواء 
طــالب مرحلــة البكالوريــوس أو طــالب الدراســات العليــا أو 
أعضــاء هيئــة التدريــس كمــا يمكــن للباحثيــن مــن املراكــز 
البحثيــة اإلســتفادة مــن خدمــات املركــز هــذا فيمــا يخــص 

قيــاس العينــات

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

التوجــه إلــى مركــز التحاليــل الدقيقــة بالعينــات املطلوب 
ــعار  ــرض أس ــب ع ــاس أو طل ــة القي ــع قيم ــها و دف قياس
يف حالــة الدفــع املقــدم )بشــيكات( مــن قبــل الكليــات 

واملراكــز البحثيــة

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع القياس والعينات )عادة بين 10 إلى 15 يوما(

رســوم 
تحدد حسب نوع العينة و القياسات املطلوبةالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

01001010194رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

vicedean.CSEDA@sci.cu.edu.egاملوقع اإللكترونى

microcentercairo@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل اإلجتماعى
https://www.facebook.com/

/macegnet
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)2( تدريب صيفى لطالب مرحلة البكالوريوس

مركز التحاليل الدقيقة – كلية العلوممقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- متــاح لطــالب الفرقــة الثالثــة بكليــة العلــوم 
ــس  ــن رئي ــاب م ــار خط ــرط إحض ــرة ش ــة القاه جامع
مجلــس القســم العلمــى الــذى ينتمــى إليــه الطالــب 
واعتمــاده مــن الســيد وكيــل الكليــة لشــئون التعليم 

ــالب والط

- صــورة مــن كارنيــه الكليــة وبطاقــة الرقــم القومــى 
للطالــب

- دفع رسوم التدريب املقررة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــاب  ــة بالخط ــل الدقيق ــز التحالي ــى مرك ــه إل - التوج
واملســتندات املطلوبــة لتحديــد موعــد التدريــب 

ــز ــب باملرك ــئول التدري ــع مس ــب م املناس

أوقات تقديم 
االجازة الصيفيةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تقدم الطلبات قبل موعد التدريب بمدة ال تقل عن 15 

يوما

200 جنيه مصرىرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235713208 – 01114336289رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
v i c e d e a n . C S E D A @ s c i .

c u . e d u . e g

البريد اإللكترونى
microcentercairo@gmail.

com

التواصل اإلجتماعى
https://www.facebook.

/c o m / m a c e g n e t
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مركز صيانة األجهزة العلمية

مركز خدمة البيئة

مركز صيانة األجهزة العلمية – كلية العلوممقدم الخدمة
صيانة األجهزة العلمية واملعمليةاسم الخدمة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

يمكــن أن يســتفيد مــن خدمــات مركــز صيانــة 
ــل:  ــة مث ــات العملي ــع الكلي ــة جمي ــزة العلمي األجه
الطــب – الطــب البيطــري – الزراعــة – العلــوم – االثــار 

ــة ــز البحثي ــك املراك وكذل

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــزة  ــة األجه ــز صيان ــر مرك ــى مدي ــب إل ــم طل تقدي
يشــرح تفصيــال العيــب املوجــود بالجهــاز

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع العطل

تحدد حسب نوع العطل بالجهازرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

01118670057رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

البريد اإللكترونى
v icedean.CSEDA@sc i .

c u . e d u . e g

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع

اسم الخدمةرقم الخدمة

تقديم االستشارات والقياسات فى مجال البيئة للهيئات 1
والشركات واملصانع

إعداد الدورات التدريبية فى املجاالت املختلفة املتعلقة 2
بالبيئة أو ما يخص الخدمة املجتمعية
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)1( تقديم االستشارات والقياسات 
فى مجال البيئة للهيئات والشركات واملصانع

مقـــدم 
مركز خدمة البيئة -  كلية العلومالخدمـــة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

يستفيد من خدمات مركز خدمة البيئة الهيئات 
والشركات واملصانع – وكذلك منسوبي كليات الجامعة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التوجه إلى مركز خدمة البيئة و تقديم طلب 
باالستشارة أو الخدمة املطلوبة إلى مدير املركز

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع الخدمة املطلوبة

حسب نوع الخدمة املطلوبةرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235676105رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
vicedean.CSEDA@sci.cu.edu.

eg

esc@sci.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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)2( إعداد الدورات التدريبية فى املجاالت املختلفة 
املتعلقة بالبيئة أو ما يخص الخدمة املجتمعية

مركز خدمة البيئة – كلية العلوممقـــدم الخدمـــة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
جميع منسوبي كليات جامعة القاهرة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التسجيل عن طريق إستمارة إلكترونية لحضور 
التدريب أو ورش العمل يتم إعالنها علي موقع 

الكلية الرسمي

أوقات تقديم 
الخدمة

تعقد ورش العمل والدورات بصفة دورية علي مدار 
العام الدراسي

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يتم التسجيل للورش أو الدورات التدريبية قبل 

انعقادها ب15 يوما

مجانا أو برسوم رمزية يف حالة الرغبة علي الحصول رســوم الخدمــة
علي شهادة معتمدة

قنــوات التواصــل

0235676105رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

املوقع اإللكترونى
vicedean.CSEDA@sci.cu.edu.

eg

esc@sci.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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وحدة متابعة الخريجين
 التابعة لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة متابعة الخريجين – كلية العلوممقدم الخدمة

ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق اسم الخدمة
العمل

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
أن يكون طالبا أو خريجا من إحدى كليات جامعة 

القاهرة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التسجيل عن طريق إستمارة إلكترونية لحضور 
التدريب أو ورش العمل يتم إعالنها علي الصفحة 

الرسمية لوحدة متابعة الخريجين بعلوم القاهرة علي 
الفيسبوك أو من موقع الكلية الرسمي

أوقات تقديم 
الخدمة

تعقد ورش العمل والدورات املؤهلة لرفع كفاءة 
الخريجين ملواكبة سوق العمل بصفة دورية علي مدار 

العام الدراسي

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يتم التسجيل للورش أو الدورات التدريبية قبل 

إنعقادها ب15 يوما

مجانا أو برسوم رمزية يف حالة الرغبة  فى  الحصول رســوم الخدمــة
علي شهادة  معتمدة

قنــوات التواصــل

0235676834رقم الهاتف

0235727556رقم الفاكس

vicedean.CSEDA@sci.cu.edu.egاملوقع اإللكترونى

البريد اإللكترونى
sci.cu.alumnifollow.upunit@

gmail.com

التواصل 
اإلجتماعى

https://www.facebook.com/sci.
cu.alumnifollow.upunit



االصدار األول 2021 98

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)4( كلية االقتصاد والعلوم السياسية

اسم املركز
مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية

مركز  دراسات واستشارات اإلدارة العامة
مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات

مركز املسوح والتطبيقات اإلحصائية

مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية

)1( البرامج التدريبية

اسم الخدمةرقم الخدمة
البرامج التدريبية1

إعداد املشاريع البحثية2

تقديم ورش العمل وحلقات نقاشية والندوات واملؤتمرات3

مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية مقدم الخدمة
– كلية االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

تقديــم طلــب أو خطــاب تكليــف فــى حالــة رغبــة 
ــة ــم دورة تدريبي ــل بتنظي العمي

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التدريبيــة وفتــح  الــدورة  - اإلعــالن عــن عقــد 
ــر الوســائط اإللكترونيــة  ــك عب ــاب االشــتراك، وذل ب
 – باملركــز  الخاصــة  اإللكترونــى  البريــد  )قوائــم 
صفحــة فيســبوك الخاصــة باملركــز - طلبــة الكليــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  وخريجيهــا 
املعاونــة مــن خــالل وحــدة التواصــل بالكليــة 

وبموافقــة عميــد الكليــة
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مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية مقدم الخدمة
– كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــم  ــجيل بياناته ــن وتس ــات املتدربي ــي طلب - تلق
ويتــم  للمتدربيــن.  النهائيــة  القوائــم  وإعــداد 
تحصيــل االشــتراكات مــن خــالل خدمــة )فــورى( 
املاليــة  اإلدارة  وموافــاة  اإللكترونــى،  للدفــع 
بإيصــاالت الســداد أواًل بــأول لتســجليها فــى مــوارد 

املركــز. 

ــرد ىلع استفســاراتها يف  ــة الجهــات وال - مخاطب
كل مــا يتعلــق بعمليــات ترشــيح املتدربيــن. 

- إخطــار إدارتــى األمــن والشــئون اإلداريــة بمواعيــد 
ومــكان انعقــاد الــدورة. 

- إعــداد كشــف الحضــور ومتابعــة حضــور وانتظــام 
املتدربيــن .

- تجهيــز مــكان انعقــاد الــدورة )قاعــة املحاضــرات/ 
التدريــب( وتوفيــر وســائل اإليضــاح ومســتلزمات 
التدريــب الالزمــة حســب تعليمــات املديــر التنفيذى 

ــدرب(.  )واملحاضر/امل

- تصوير املطبوعات وتوزيعها ىلع الدارسين. 

- إرســال القــراءات والتكليفــات بالبريــد اإللكترونــى 
للمتدربيــن بالتنســيق مــع )املحاضر/املــدرب(

- الــرد ىلع أســئلة املتدربيــن ومالحظاتهــم فيمــا 
يتعلــق بالجوانــب التنظيميــة 

- تنظيــم اســتراحة الشــاى/الغداء )إن وجــدت( فــى 
حــدود املوازنــة املحــددة، واإلشــراف عليهــا. 

الــدورات  لفعاليــات  الفوتوغرافــى  التصويــر   -
والبرامــج.  

ــم البرنامــج التدريبــى مــن  - إعــداد اســتمارة تقيي
ــن.  ــوى، املحاضرين/املدربي ــم، املحت ــث التنظي حي

ــذ، والتحقــق مــن  ــاء التنفي - متابعــة البرنامــج أثن
ــن. ــن واملتدربي ــن املحاضري ــاوب بي التج

ــا  ــج متضمن ــن البرنام ــي ع ــر النهائ ــداد التقري - إع
ــن. ــم املتدربي تقيي
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مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية مقدم الخدمة
– كلية االقتصاد والعلوم السياسية

أوقات تقديم 
الخدمة

 - الجهات  الخارجية حسب رغباتهم

 - الطالب خالل االجازة الصيفة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب طبيعة البرنامج

تحــدد وفقــًا لطبيعــة وحجــم العمــل  والفئــة رسوم الخدمة
فة ملســتهد ا

0235689910تليفون وفاكسقنوات االتصال

cefrs@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

www.cefrs.edu.egاملوقع االلكترونى

Facebook مركــز البحــوث والدراســات
cefrs واملاليــة  االقتصاديــة 

Twitter@cefrs/

)2( إعداد املشاريع البحثية

مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

استعراض موضوع الندوات ىلع مجلس اإلدارة 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- ترويــج وعمــل دعايــة وإعــالن بأنشــطة املراكــز 
يف املجتمــع الخارجــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
ــي  ــاء عل ــة، بن ــر حكومي ــة والغي ــات الحكومي والجه
خطــة توضــع مــن قبــل املركــز يف بدايــة العــام 
الدراســي وبعــد موافقــة أعضــاء مجلــس إدارة املركــز .

- عمــل مقترحــات بحثيــة لجهــات مختلفــة مثــل 
ــة  ــات الدولي ــة واملنظم ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال
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مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- ترويــج وعمــل دعايــة وإعــالن بأنشــطة املراكــز 
يف املجتمــع الخارجــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي 
ــي  ــاء عل ــة، بن ــر حكومي ــة والغي ــات الحكومي والجه
خطــة توضــع مــن قبــل املركــز يف بدايــة العــام 
الدراســي وبعــد موافقــة أعضــاء مجلــس إدارة املركــز .

- عمــل مقترحــات بحثيــة لجهــات مختلفــة مثــل 
ــة  ــات الدولي ــة واملنظم ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال

أوقات تقديم 
الخدمة

وفقــا لتحديــد االحتياجــات والخطــة البحثيــة للجامعة 
والكليــة وكذلــك للطلبــات املقدمــة مــن املؤسســات 
والجهــات  املدنــي  املجتمــع  ســواء  املختلفــة 

ــة. ــر الحكومي ــة وغي الحكومي

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب العقد املبرم

تحــدد وفقــًا مليزانيــة معتمــدة مــن مجلــس إدارة رسوم الخدمة
ــز املرك

0235689910تليفون وفاكسقنوات االتصال

cefrs@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

www.cefrs.edu.egاملوقع االلكترونى

ــات الصفحة الرسمية ــوث والدراس ــز البح مرك
 cefrs واملاليــة  االقتصاديــة 

)فيســبوك(

الرســمية  الصفحــة 
) يتــر تو (

@cefrs/
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)3( تقديم ورش العمل

 وحلقات نقاشية والندوات واملؤتمرات
مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية – مقدم الخدمة

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال توجد شروط

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــام  ــة الع ــدة بداي ــز أجن ــز تجهي ــر املرك ــى مدي - يتول
الجديــد لعمــل ورش عمــل ونــدوات ومؤتمــرات.

ــس إدارة  ــات مجل ــا إلقتراح ــدة وفق ــل األجن ــم عم - يت
املركــز وكذلــك املوضوعــات محــل النقــاش التــى تهــم  
الشــأن العــام، أو مــن خــالل األجهــزة الحكوميــة لعمــل 
حــوار مجتمعــى حــول موضــوع جــارى تطبيقــه، او كجــزء 

مــن نشــاط لعمــل بحثــى يقــوم بــه املركــز.

- يعقــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة وفقــا للوائــح ويتــم فيــه 
عــرض أجنــدة العمــل ومناقشــتها واعتمادها .

الســادة  بيــن  بالتنســيق  املركــز  مديــر  يقــوم   -
. املعتمــدة  لألجنــدة  وفقــا  املتحدثيــن 

ــال  ــك  بإرس ــدة وذل ــذ األجن ــى تنفي ــز ف ــدء املرك - يب
خطــاب  إلــى أ.د. عميــد الكليــة للموافقــة مكتــوب فيــه 

ــان واملــكان    ــك الزم ــدوة   واملتحــدث، وكذل اســم الن

- بعــد موافقــة  عميــد الكليــة، يقــوم املركز بالتنســيق 
مــع إدارة الجــداول لحجــز القاعة للنشــاط 

- تقــوم إدارة  املركــز بعمــل نســخة مــن موافقة ســيادة 
إلــى إدارات  العميــد ىلع عقــد النشــاط وإرســالها  
)األمــن – العالقــات العامــة – الشــئون العامــة- الشــئون 
الثقافيــة(، لتســهيل عقــد النشــاط واالعــالن عنــه فــى 

موقــع الكليــة الرســمى. 

- يقوم املركز بعمل ميزانية تكلفة النشاط  

- إعــداد  دعــوة  إلرســالها للجهــات املهتمــه باملوضــوع 
بالكليــة  التدريــس  هيئــة  اعضــاء  الســادة  وكذلــك 
ــات  ــرة والجامع ــة القاه ــات جامع ــن كلي ــن م واملهتمي

ــرى  األخ
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مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

الدعــوات للســادة الصحفييــن املهتميــن  - توجيــه 
باملوضوعــات االقتصاديــة واملاليــة بالتنســيق مــع 

العالقــات العامــة.

- يتــم تجهيــز بانــر ورول اب يحتــوى ىلع اســم النشــاط 
والزمــان واملــكان ويتــم تعليقــه داخــل وخــارج القاعــة 

للتوثيــق.

- يبــدأ املركــز فــى معاينــة مــكان النشــاط والبــدء فــى 
ــادة  ــتندات للس ــل االس ــث عم ــن حي ــة م ــز القاع تجهي
املتحدثيــن ىلع املنصــة  وتعليــق البانــر خلــف املنصة 
ووضــع عــدد مــن البلــوك نــوت واالقــالم ىلع املنصــة 

بعــدد املتحدثيــن.

ــف  ــع تكلي ــق، م ــو للتوثي ــجيل فيدي ــن تس ــد م - التاك
ــوع. ــذ Notes باملوض ــز  ألخ ــث باملرك باح

- إعــداد ســجل الســادة املدعويــن املشــاركين وتوضــع 
ــدة  ــى قاع ــا إل ــم ضمه ــة ليت ــارج القاع ــب خ ىلع مكت

ــز   ــات. املرك بيان

 CD فــى حالــة توافــر مــادة علميــة يتــم وضعهــا ىلع -
وتســليمها للســادة املدعويــن.

- يتــم عمــل ملــف للســادة املتحدثيــن متضمــن أحــدث 
إصــدارات املركــز وكذلــك  دليــل املركــز.

- يقــوم الســادة املتحدثــون بالجلــوس مــع مديــر املركــز 
لحيــن بــدء حضــور املدعويــن مــع إعطــاء فرصــة 10 

ــدء فــى عقــد النشــاط. ــق للب دقائ

- يتــم التنســيق مــع أمــن الكليــة والجامعــة لتســهيل 
وكاميــرات  الخــارج  مــن  املدعويــن  الســادة  دخــول 

الصحافــة واالعــالم.

ــه  ــاط وعرض ــى النش ــا دار ف ــًا  بم ــز ملخص ــد املرك - ُيع
ــًا. ــر إعالمي ــل النش ــة  قب ــد الكلي ىلع عمي

ــالم  ــائل االع ــة وس ــز بمتابع ــون باملرك ــوم العامل - يق
التــى نشــرت موضــوع الحــدث ســواء الصحافــة املكتوبة 
أو صفحــات التواصــل االجتماعــى ووضعهــا فــى لوحــة 

اعالنــات املركــز.
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــادة  ــكر للس ــات ش ــال خطاب ــز بإرس ــر املرك ــوم مدي - يق
ــاط . ــى النش ــن ف املتحدثي

- يتــم رفــع النشــاط مصحوبــًا بالصــور ىلع موقــع املركز 
.Website الرســمى ومنصة الكليــة

أوقات تقديم 
الخدمة

وفقــا لتحديــد االحتياجــات والخطــة البحثيــة للجامعــة 
ــات  ــن املؤسس ــة م ــات املقدم ــك للطلب ــة وكذل والكلي
املختلفــة ســواء املجتمــع املدنــي والجهــات الحكومية 

وغيــر حكوميــة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

الحلقات النقاشية والندوات تستغرق يوم واحد.

املؤتمرات يومين تقريبًا.

والفئــة رسوم الخدمة العمــل  وحجــم  النشــاط  طبيعــة  حســب 
فة لســمتهد ا

0235689910تليفون وفاكسقنوات االتصال

cefrs@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

www.cefrs.edu.egاملوقع االلكترونى

والدراســات الصفحة الرسمية البحــوث  مركــز 
 cefrs واملاليــة  االقتصاديــة 

) ك فيســبو (

/cefrs@الصفحة الرسمية )تويتر(

مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة

اسم الخدمةرقم الخدمة
إعداد املشاريع البحثية1

تنظيم وتقديم ورش العمل وحلقات نقاش والندوات واملؤتمرات2

عقد الدورات التدريبية3

تقديــم خدمــات استشــارية ودراســات فنية متخصصــة لجهات 4
املجتمــع الخارجــي ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر حكومية
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)1( إعداد املشاريع البحثية

مقدم الخدمة
مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال توجد شروط خاصة نظرًا لتعدد فئات املستفدين.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــز يف  ــطة املرك ــالن بأنش ــة وإع ــل دعاي ــج وعم - تروي
املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  الخارجــي  املجتمــع 
الحكوميــة وغيــر حكوميــة، بنــاء علــي  والجهــات 
خطــة توضــع مــن قبــل املركــز يف بدايــة العــام وبعــد 

ــز . ــس إدارة املراك ــاء مجل ــة أعض موافق

- عمــل مقترحــات بحثيــة لجهــات مختلفــة مثــل 
ــة. ــات الدولي ــة واملنظم ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال

ــة  ــات البحثي ــي للمقترح ــي ومال ــرض فن ــم ع - تقدي
ــة. ــة الخدم ــة طالب ــات الخارجي للجه

ــد  ــيد عمي ــة الس ــذ موافق ــز بأخ ــر املرك ــوم مدي - يق
ــروع. ــى املش ــاركة ف ــة للمش الكلي

- يقــوم ســيادة العميــد بعــرض املوضــوع ىلع مجلــس 
الكليــة للمناقشــة واالعتمــاد .

- يقــوم مديــر املركــز باختيــار الســادة املشــاركين يف 
املشــروع وفقــا للتخصــص.

- متابعة انجاز الباحثين يف املشروع البحثى.

ــد  ــن بعق ــن و الباحثي ــز والعاملي ــر املرك ــوم مدي - يق
ــروع  ــى املش ــورات ف ــر التط ــوف ىلع اخ ــاع للوق اجتم
العــداد التقريــر االولــى وتســليمه للجهــة املطلوبــة .

- تقــوم الجهــة محــل النشــاط  بمراجعــة الدراســة 
ــر املركــز ونائبــه وفريــق العمــل  ومناقشــتها مــع مدي
البحثــى، ومــن هــذا الشــأن يتــم عقــد لقــاءات مكثفــة 

ــة  ــة للدراس ــالت املطلوب ــال التعدي وارس

ــة  ــة املطلوب ــن الجه ــواردة م ــالت  ال ــراء التعدي - اج
ــي ــر النهائ ــداد التقري ــز واع ــر املرك ــراف مدي ــت اش تح
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مقدم الخدمة
مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية

أوقات تقديم 
الخدمة

وفقــا لتحديــد االحتياجــات والخطــة البحثيــة للجامعــة 
والكليــة وكذلــك للطلبــات املقدمــة مــن املؤسســات 
والجهــات  املدنــي  املجتمــع  ســواء  املختلفــة 

ــة. ــر حكومي ــة وغي الحكومي

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

وفقــا لطبيعــة املشــروع  والتعاقــد املبــرم بيــن املركــز 
والجهــة طالبــة الخدمة

واملهمــة رسوم الخدمة العمــل  وحجــم  لطبيعــة  وفقــًا  تحــدد 
فة  ملســتهد ا

0235708091تليفون وفاكسقنوات االتصال

parc@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

االتصــال املباشــر يف مقــر 
املركــز

ــاد  ــة االقتص ــى كلي مبن
ـ  السياســية  والعلــوم 
الــدور الثانــى مكتــب 39

www.parc.feps.edu.egموقع املركز ىلع االنترنت

)2( تنظيم وتقديم ورش العمل
 وحلقات نقاش والندوات واملؤتمرات

مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ال توجد شروط خاصة نظرًا لتعدد فئات املستفدين.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يتولــى أ.د. مديــر املركــز تجهيــز أجنــدة بدايــة العــام 
لعمــل ورش عمــل وحلقــات نقــاش  ونــدوات ومؤتمرات.
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مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــس إدارة  ــات مجل ــا إلقتراح ــدة وفق ــل األجن ــم عم - يت
املركــز وكذلــك املوضوعــات محــل النقــاش التــى تهــم  
الشــأن العــام، أو مــن خــالل طلــب األجهــزة الحكوميــة 
لعمــل حــوار مجتمعــى حــول موضــوع جــارى تطبيقــه، 

او كجــزء مــن نشــاط لعمــل بحثــى يقــوم بــه املركــز.

ــم  ــح ويت ــا للوائ ــس اإلدارة وفق ــاع مجل ــد اجتم - يعق
ــا . ــتها واعتماده ــل ومناقش ــدة العم ــرض أجن ــه ع في

الســادة  بيــن  بالتنســيق  املركــز  مديــر  يقــوم   -
. املعتمــدة  لألجنــدة  وفقــا  املتحدثيــن 

ــال  ــك  بإرس ــدة وذل ــذ األجن ــى تنفي ــز ف ــدء املرك - يب
خطــاب  إلــى أ.د. عميــد الكليــة للموافقــة مكتــوب فيه 
اســم النشــاط  واملتحــدث، وكذلــك الزمــان واملــكان .

- بعــد موافقــة أ.د. عميــد الكليــة، يقــوم املركــز 
بالتنســيق مــع إدارة الجــداول لحجــز القاعــة للنشــاط.

- تقــوم إدارة  املركــز بعمــل نســخة مــن موافقــة 
ــى   ــالها  إل ــاط وإرس ــد النش ــد ىلع عق ــيادة العمي س
ــة-  ــئون العام ــة – الش ــات العام ــن – العالق إدارات )األم

الشــئون الثقافيــة(، لتســهيل 

ــة  ــع الكلي ــى موق ــه ف ــالن عن ــاط واالع ــد النش - عق
الرســمى.

- يقوم املركز بعمل ميزانية تكلفة النشاط .

- إعــداد  دعــوة  إلرســالها للجهــات املهتمــه باملوضوع 
وكذلــك الســادة اعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة 
ــات  ــرة والجامع ــة القاه ــات جامع ــن كلي ــن م واملهتمي

ــرى. األخ

- توجيــه الدعــوات للســادة الصحفييــن املهتميــن 
العالقــات  مــع  بالتنســيق  اإلداريــة  باملوضوعــات 

العامــة.

- يتــم تجهيــز بانــر ورول اب يحتوى ىلع اســم النشــاط 
والزمــان واملــكان ويتــم تعليقــه داخــل وخــارج القاعــة 

. ثيق للتو
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خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــدء  ــاط والب ــكان النش ــة م ــى معاين ــز ف ــدأ املرك - يب
فــى تجهيــز القاعــة مــن حيــث عمــل االســتندات 
للســادة املتحدثيــن ىلع املنصــة  وتعليــق البانــر 
خلــف املنصــة ووضــع عــدد مــن البلــوك نــوت واالقــالم 

ىلع املنصــة بعــدد املتحدثيــن.

ــف  ــع تكلي ــق، م ــو للتوثي ــجيل فيدي ــن تس ــد م - التاك
باحــث باملركــز  ألخــذ النقــاط األساســية املتصلــة 

باملوضــوع.

- إعــداد ســجل الســادة املدعويــن املشــاركين وتوضــع 
ــدة  ــى قاع ــا إل ــم ضمه ــة ليت ــارج القاع ــب خ ىلع مكت

بيانــات.

ــا ىلع  ــم وضعه ــة يت ــادة علمي ــر م ــة تواف ــى حال - ف
ــن. ــادة املدعوي ــليمها للس CD وتس

- يتــم عمــل ملــف للســادة املتحدثيــن متضمــن أحــدث 
إصــدارات املركــز وكذلــك  دليــل املركــز.

- يقــوم الســادة املتحدثــون بالجلــوس مــع مديــر 
املركــز لحيــن بــدء حضــور املدعويــن مــع إعطــاء فرصــة 

ــاط. ــد النش ــى عق ــدء ف ــق للب 10 دقائ

- يتــم التنســيق مــع أمــن الكليــة والجامعــة لتســهيل 
دخــول الســادة املدعويــن مــن الخــارج وكاميــرات 

ــالم. ــة واالع الصحاف

- يعــد املركــز ملخصــًا  بمــا دار فــى النشــاط وعرضــه 
ــًا. ــة  قبــل النشــر إعالمي ــد الكلي ىلع الســيد أ.د. عمي

ــالم  ــائل االع ــة وس ــز بمتابع ــون باملرك ــوم العامل - يق
الصحافــة  ســواء  الحــدث  موضــوع  نشــرت  التــى 
ــا  ــى ووضعه ــل االجتماع ــات التواص ــة أو صفح املكتوب

ــز. ــات املرك ــة اعالن ــى لوح ف

- يقــوم مديــر املركــز بإرســال خطابــات شــكر للســادة 
املتحدثيــن فــى النشــاط .

- يتــم رفــع النشــاط مصحوبــًا بالصــور ىلع موقــع 
املركــز الرســمى ومنصــة الكليــة ىلع شــبكة اإلنترنــت.
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أوقات تقديم 
الخدمة

وفقــا لتحديــد االحتياجــات وكذلــك للطلبــات املقدمــة 
ــي  ــع املدن ــواء املجتم ــة س ــات املختلف ــن املؤسس م

والجهــات الحكوميــة وغيــر حكوميــة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- الحلقات النقاشية والندوات تستغرق يوم واحد.

- املؤتمرات تمتد من يوم وحتى أربعة أيام.

واملهمــة رسوم الخدمة العمــل  وحجــم  لطبيعــة  وفقــًا  تحــدد 
االنعقــاد.  ومــكان  املســتهدفة 

0235708091تليفون وفاكسقنوات االتصال

parc@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

مقــر  يف  املباشــر  االتصــال 
املركــز

مبنــى كليــة االقتصــاد 
ــية ـ  ــوم السياس والعل
ــب  ــى مكت ــدور الثان ال

39

www.parc.feps.edu.egموقع املركز ىلع االنترنت

)3( عقد الدورات التدريبية

مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

فئــات  لتعــدد  نظــرًا  خاصــة  شــروط  توجــد  ال 
. ين ملســتفد ا

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــار  ــى إط ــنوية ف ــب الس ــة التدري ــم سياس - تصمي
ــه،  ــال اختصاص ــى مج ــز وف ــة للمرك ــداف العام األه
بمــا يتــالءم مــع الظــروف البيئيــة واإلمكانيــات 

ــز(. ــر املرك ــز )مدي ــة للمرك ــة املتاح التدريبي

البرامــج  وتصميــم  التنفيذيــة  الخطــط  وضــع   -
الخاصــة بتنفيــذ الخطــة التدريبيــة يف مجــال عمــل 

ــز(. ــر املرك ــا )مدي ــراف ىلع تنفيذه ــز واإلش املرك
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خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

لتنفيــذ  الــالزم  التمويــل  توفيــر  ىلع  العمــل   -
البرامــج التدريبيــة الــواردة فــى خطــة عمــل املركــز 

ــز(. ــر املرك )مدي

- إعــداد وتصميــم البرامــج التدريبيــة وتطويرهــا 
ــكل برنامــج بخطــة  ــا يتفــق والهــدف املحــدد ل بم
ــن  ــة م ــاركة هيئ ــز، وبمش ــنوية للمرك ــب الس التدري
)مديــر  والكفــاءة  التخصــص  ذوى  مــن  املدربيــن 

ــز(. املرك

- وضــع قواعــد ومعاييــر ملتابعــة وتقييــم البرامــج 
التدريبيــة أثنــاء انعقادهــا ويف نهايــة كل دورة 

ــز(. ــر املرك )مدي

- العمــل ىلع تحقيــق انضبــاط الــدورات التدريبيــة 
ــرض  ــي تعت ــات الت ــاكل واملعوق ــع املش ــل جمي وح
ســير العمــل )مديــر املركــز/ املديــر التنفيــذى/ 

املســاعد اإلدارى(

- إعداد قاعدة بيانات خاصة باملحاضرين واملتدربين 
عن كل برنامج تدريبى )املدير التنفيذى(

ــدد  ــات، ع ــث املوضوع ــن حي ــج م ــم البرنام - تصمي
األيــام، عــدد الســاعات التدريبيــة، قائمــة مقترحــة 
املركــز/ املديــر  )مديــر  باملحاضريــن واملدربيــن 

ــذى( التنفي

- مخاطبــة أ.د/ عميــد الكليــة لطلــب موافقــة ىلع 
عقــد الــدورة التدريبيــة )مديــر املركــز( .

- إعــداد موازنــة تقديريــة للبرنامــج التدريبى قبــل اإلعداد 
لــه واعتمادهــا من مديــر املركــز )املديــر التنفيذى(

وفتــح  التدريبيــة  الــدورة  عقــد  عــن  اإلعــالن   -
ــة  ــائط اإللكتروني ــر الوس ــك عب ــتراك، وذل ــاب االش ب
 – باملركــز  الخاصــة  اإللكترونــى  البريــد  )قوائــم 
صفحــة فيســبوك الخاصــة باملركــز - طلبــة الكليــة 
والهيئــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  وخريجيهــا 
التواصــل بالكليــة  املعاونــة مــن خــالل وحــدة 
وبموافقــة أ.د. عميــد الكليــة،  طباعــة إعالنــات 
ــة  ــات خارجي ــدى جه ــة ول ــل الكلي ــا داخ وتعليقه
)املديــر  التدريبــى(  البرنامــج  طبيعــة  حســب 

. اإلدارى(  املســاعد  التنفيــذى/ 
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خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- تحديــد مكافــآت املدربيــن واملحاضريــن وفقــًا 
لطبيعــة البرنامــج وفــى حــدود امليزانيــة املخصصة 

)مديــر املركــز(. 

نظيــر  املركــز  عمــل  فريــق  مكافــآت  تحديــد   -
جهودهــم فــى تنفيــذ البرنامــج، وذلــك فــى حــدود 
امليزانيــة املخصصــة ووفقــًا للوائــح الكليــة )مديــر 

ــز( املرك

- التواصــل مــع املدربيــن واملحاضريــن املقتــرح 
املديــر  املركــز/  )مديــر  للمشــاركة  أســماؤهم 

التنفيــذى(

- إعــداد الجــدول الزمنــى للبرنامــج التدريبــى. )مدير 
املركــز/ املديــر التنفيذى( 

ــالل  ــن خ ــة م ــل الكلي ــب داخ ــات التدري ــز قاع حج
ــى  ــه إل ــاب موج ــة وبخط ــائل التعليمي ــم الوس قس
ــاعد  ــذى/ املس ــر التنفي ــة )املدي ــد الكلي أ.د/ عمي

اإلدارى( 

ــم  ــجيل بياناته ــن وتس ــات املتدربي ــي طلب - تلق
ويتــم  للمتدربيــن.  النهائيــة  القوائــم  وإعــداد 
تحصيــل االشــتراكات مــن خــالل خدمــة )فــورى( 
املاليــة  اإلدارة  وموافــاة  اإللكترونــى،  للدفــع 
بإيصــاالت الســداد أواًل بــأول لتســجليها فــى مــوارد 

اإلدارى( املســاعد  التنفيــذى/  )املديــر  املركــز. 

ــاراتها يف  ــرد ىلع استفس ــات وال ــة الجه - مخاطب
كل مــا يتعلــق بعمليــات ترشــيح املتدربيــن. )مديــر 

املركــز/ املديــر التنفيــذى(

- إخطــار إدارتــى األمــن والشــؤون اإلداريــة بمواعيــد 
التنفيــذى/  )املديــر  الــدورة.  انعقــاد  ومــكان 

اإلدارى( املســاعد 

- إعــداد كشــف الحضــور ومتابعــة حضــور وانتظــام 
ــاعد اإلدارى( ــذى/ املس ــر التنفي ــن )املدي املتدربي

- تجهيــز مــكان انعقــاد الــدورة )قاعــة املحاضــرات/ 
التدريــب( وتوفيــر وســائل اإليضــاح ومســتلزمات 
التدريــب الالزمــة حســب تعليمــات املديــر التنفيذى 

واملحاضر/املــدرب. )املســاعد اإلدارى(
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خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- تصويــر املطبوعــات وتوزيعهــا ىلع الدارســين. 
اإلدارى( )املســاعد 

- إرســال القــراءات والتكليفــات بالبريــد اإللكترونــى 
للمتدربيــن بالتنســيق مــع املحاضر/املــدرب )املدير 

التنفيــذى(

- الــرد ىلع أســئلة املتدربيــن ومالحظاتهــم فيمــا 
يتعلــق بالجوانــب التنظيميــة. )املســاعد اإلدارى(

وجــدت(  )إن  الشــاى/الغداء  اســتراحة  تنظيــم   -
ــا  ــراف عليه ــددة، واإلش ــة املح ــدود املوازن ــى ح ف

اإلدارى( )املســاعد 

الــدورات  لفعاليــات  الفوتوغرافــى  التصويــر   -
اإلدارى( )املســاعد  والبرامــج. 

ــن  ــى م ــج التدريب ــم البرنام ــتمارة تقيي ــداد اس - إع
حيــث التنظيــم، املحتــوى، املحاضرين/املدربيــن 

ــذى( ــر التنفي )املدي

ــن  ــق م ــذ، والتحق ــاء التنفي ــج أثن ــة البرنام - متابع
التجــاوب بيــن املحاضريــن واملتدربيــن )مديــر املركز(

ــا  ــج متضمن ــن البرنام ــي ع ــر النهائ ــداد التقري - إع
ــدت  ــر إن وج ــات التطوي ــن ومقترح ــم املتدربي تقيي

ــذى( ــر التنفي )املدي

ــن  ــليمها للمتدربي ــور وتس ــهادات الحض ــداد ش - إع
ــم  ــة. يت ــد الكلي ــز وعمي ــر املرك ــن مدي ــًة م موقع
املركــز  قــام  التــى  الشــهادات  ىلع  الطباعــة 
بشــرائها مــن مخــازن جامعــة القاهــرة )املديــر 

اإلدارى( املســاعد  التنفيــذى/ 

ــاء  ــد انته ــة بع ــة الفعلي ــر بامليزاني ــداد تقري - إع
النفقــات  كافــة  تتضمــن  التدريبــى  البرنامــج 
ــق  ــن وفري ــن واملحاضري ــآت املدربي ــة مكاف متضمن
العمــل، وإيجــار قاعــة التدريــب وتكاليــف اســتراحة 
الشــاى والغــداء وأى تكاليــف إضافيــة، وعرضها ىلع 
مديــر املركــز العتمادهــا وصــرف كافــة النفقــات عــن 
طريــق اإلدارة املاليــة بعــد موافقــة أ.د/ عميــد 

ــذى( ــر التنفي ــة. )املدي الكلي



113جامعة القاهرة 2021

مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

أوقات تقديم 
الخدمة

والخطــة  التدريبيــة  االحتياجــات  لتحديــد  وفقــا 
للطلبــات  وكذلــك  والكليــة  للجامعــة  البحثيــة 
املقدمــة مــن املؤسســات املختلفــة ســواء املجتمع 

ــة. ــر حكومي ــة وغي ــات الحكومي ــي والجه املدن

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تمتد من ثالثة أيام وحتى خمسة أيام.

تحــدد وفقــًا لطبيعــة وحجــم العمــل واملهمــة رسوم الخدمة
االنعقــاد.  ومــكان  املســتهدفة 

0235708091تليفون وفاكسقنوات االتصال

parc@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

مقــر  يف  املباشــر  االتصــال 
املركــز

كليــة  مبنــى 
االقتصــاد والعلــوم 
ــدور  ــية ـ ال السياس
الثانــى مكتــب 39

wموقع املركز ىلع االنترنت w w. p a r c . fe p s .
e d u . e g

)4( تقديم خدمات استشارية ودراسات فنية متخصصة
لجهات املجتمع الخارجى سواء كانت حكومية أو غير حكومية

مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

فئــات  لتعــدد  نظــرًا  خاصــة  شــروط  توجــد  ال 
. ين ملســتفد ا

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

لالستشــارة  ومالــي  فنــي  عــرض  تقديــم   -
. بــة ملطلو ا

- يقــوم مديــر املركــز بتقديــم طلــب موافقــة  
العتمــاد خطــة العمــل مــن مجلــس الكليــة.
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مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يقــوم مديــر املركــز باختيــار الســادة املشــاركين 
يف املشــروع وفقــا للتخصــص.

والدليــل  اإلداريــة  االســتمارة  تنفيــذ  يتــم   -
االسترشــادي  والدليــل  للمقابــالت  االسترشــادي 
ثــم  اوليــة  بصــورة  البؤريــة  النقــاش  لحلقــات 
يقــوم مديــر املركــز ونائبــة باالجتمــاع بفريــق 
ــة  ــورة النهائي ــروج بالص ــا والخ ــل ومراجعاته العم

االسترشــادي. والدليــل  لالستشــارة 

- يقــوم مديــر املركــز والعامليــن و الباحثيــن بعقــد 
اجتمــاع للوقــوف ىلع اخــر التطــورات فــى الخدمــة 
وتســليمه  االولــى  التقريــر  العــداد  املطلوبــة 

ــة . ــة املطلوب للجه

- تقــوم الجهــة محــل النشــاط  بمراجعة االستشــارة 
ومناقشــتها مــع مديــر املركز.

- اجــراء التعديــالت الــواردة مــن الجهــة املطلوبــة 
التقريــر  واعــداد  املركــز  مديــر  اشــراف  تحــت 

النهائــي.

- يتــم تقديــم طلــب لجهــة محــل الدراســة بارســال 
تقييــم بمســتوى جــودة العمل

ــن  ــازات يتضم ــن اإلنج ــهري ع ــر ش ــم تقري - تقدي
كافــة البنــود الســابقة إلــى وكيــل الكليــة وعميــد 

ــة الكلي

أوقات تقديم 
الخدمة

وفقــا لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة والخطــة 
للطلبــات  وكذلــك  والكليــة  للجامعــة  البحثيــة 
ســواء  املختلفــة  املؤسســات  مــن  املقدمــة 
وغيــر  الحكوميــة  والجهــات  املدنــي  املجتمــع 

حكوميــة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــن  ــرم بي ــد املب ــروع  والتعاق ــة املش ــا لطبيع وفق
ــة ــة الخدم ــة طالب ــز والجه املرك

تحــدد وفقــًا لطبيعــة وحجــم العمــل واملهمــة رسوم الخدمة
املســتهدفة. 
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مركز  بحوث واستشارات اإلدارة العامة – مقدم الخدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية

0235708091تليفون وفاكسقنوات االتصال

parc@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

مقــر  يف  املباشــر  االتصــال 
املركــز

كليــة  مبنــى 
ــوم  ــاد والعل االقتص
ــدور  ــية ـ ال السياس
ــب 39 ــى مكت الثان

www.parcموقع املركز ىلع االنترنت .feps.
e d u . e g

مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات

)1( دورة التأهيل المتحان
 االلتحاق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

اسم الخدمةرقم الخدمة

الدبلوماســى 1 بالســلك  االلتحــاق  المتحــان  التأهيــل  دورة 
والقنصلــى

دورات فــى مناهــج وبرامــج وأدوات البحــث فــى العلــوم 2
االجتماعيــة

مركز  البحوث الدراسات السياسية وحوار مقدم الخدمة
الثقافات – كلية االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــى  ــن ف ــة الراغبي ــات املصري ــى الجامع ــة وخريج طلب
التقــدم إلــى مســابقة وزارة الخارجيــة لتعييــن ملحقين 

دبلوماســيين
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مركز  البحوث الدراسات السياسية وحوار مقدم الخدمة
الثقافات – كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- تسجيل البيانات فى املركز

- دفع الرسوم

- الحصول ىلع املادة العلمية وقراءات الدورة

- حضور ما اليقل عن 80% من أيام الدورة

- الحصول ىلع شهادة حضور الدورة

أوقات تقديم 
الخدمة

دورة واحــدة ســنوية تعقــد فــى الفتــرة مــن مايــو إلــى 
ليو يو

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

10 أسابيع

ُتحدد فى حينه بعد موافقة أ.د/ عميد الكليةرسوم الخدمة

0237768248تليفونقنوات االتصال

hewar@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

والدراســات الصفحة الرسمية البحــوث  مركــز 
الثقافــات،  وحــوار  السياســية 
الصفحــة الرســمية )فيســبوك(

والدراســات التواصل االجتماعى البحــوث  مركــز 
الثقافــات  وحــوار  السياســية 
والعلــوم  االقتصــاد  كليــة   –
السياســية – الــدور األول – غرفــة 

2 5
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)2( دورات فى مناهج وبرامج 
وأدوات البحث فى العلوم االجتماعية

مركز البحوث الدراسات السياسية وحوار مقدم الخدمة
الثقافات – كلية االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

مرحلتــى  فــى  املصريــة  الجامعــات  طلبــة   -
العليــا والدراســات  الليســانس  البكالوريــوس/ 

- الباحثون فى مختلف تخصصات العلوم االجتماعية

ــى  ــة ف ــات املعاون ــس والهيئ ــة التدري ــاء هيئ - أعض
ــة ــات املصري ــى الجامع ــة ف ــوم االجتماعي ــام العل أقس

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- تسجيل البيانات فى املركز

- دفع الرسوم

- الحصول ىلع املادة العلمية وقراءات الدورة

- حضور ما اليقل عن 80% من أيام الدورة

- الحصول ىلع شهادة حضور الدورة

أوقات تقديم 
الخدمة

أثناء العام الدراسى

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــام،  ــة أي ــى أربع ــن إل ــن يومي ــدة م ــدورة الواح ــدة ال م
ــدورة ــوع ال ــب موض حس

ُتحدد فى حينه بعد موافقة أ.د/ عميد الكليةرسوم الخدمة

0237768248تليفونقنوات االتصال

hewar@feps.edu.egالبريد اإللكتروني 

والدراســات الصفحة الرسمية البحــوث  مركــز 
الثقافــات،  وحــوار  السياســية 
)فيســبوك( الرســمية  الصفحــة 

والدراســات التواصل الجتماعى البحــوث  مركــز 
السياســية وحــوار الثقافــات – كلية 
االقتصـــــاد والعلــوم الســـياسية – 

25 غرفــة   – األول  الــدور 
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مركز املسوح والتطبيقات اإلحصائية

)1( البرامج التدريبية

اسم الخدمةرقم الخدمة
البرامج التدريبية1

إعداد املشاريع البحثية2

مركز  املسوح والتطبيقات اإلحصائية – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال توجد شروط

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــاب  ــح ب ــة وفت ــدورة التدريبي ــد ال ــن عق ــالن ع - اإلع
ــم  ــة )قوائ ــائط اإللكتروني ــر الوس ــك عب ــتراك، وذل االش
البريــد اإللكترونــى الخاصــة باملركــز – صفحة فيســبوك 
الخاصــة باملركــز - طلبــة الكليــة وخريجوهــا وأعضــاء 
هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة مــن خــالل وحــدة 

التواصــل بالكليــة وبموافقــة عميــد الكليــة

بياناتهــم  وتســجيل  املتدربيــن  طلبــات  تلقــي   -
وإعــداد القوائــم النهائيــة للمتدربيــن. ويتــم تحصيــل 
للدفــع  )فــورى(  خدمــة  خــالل  مــن  االشــتراكات 
اإللكترونــى، وموافــاة اإلدارة املاليــة بإيصــاالت الســداد 

ــز.  ــوارد املرك جليها فــى م أواًل بــأول لتســ

- مخاطبــة الجهــات والــرد ىلع استفســاراتها يف كل 
مــا يتعلــق بعمليــات ترشــيح املتدربيــن. 

ــد  ــة بمواعي ــؤون اإلداري ــن والش ــى األم ــار إدارت - إخط
ــدورة.  ــاد ال ــكان انعق وم

ــام  ــور وانتظ ــة حض ــور ومتابع ــف الحض ــداد كش - إع
املتدربيــن .
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مركز  املسوح والتطبيقات اإلحصائية – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــرات/  ــة املحاض ــدورة )قاع ــاد ال ــكان انعق ــز م - تجهي
ومســتلزمات  اإليضــاح  وســائل  وتوفيــر  التدريــب( 
ــذى  ــر التنفي ــات املدي ــب تعليم ــة حس ــب الالزم التدري

واملحاضر/املــدرب. 

ــى  ــد اإللكترون ــات بالبري ــراءات والتكليف ــال الق - إرس
للمتدربيــن بالتنســيق مــع املحاضر/املــدرب  (

- الــرد ىلع أســئلة املتدربيــن ومالحظاتهــم فيمــا 
ــة  ــب التنظيمي ــق بالجوان يتعل

- إعــداد اســتمارة تقييــم البرنامــج التدريبــى مــن 
املحاضرين/املدربيــن.  املحتــوى،  التنظيــم،  حيــث 

- متابعــة البرنامــج أثنــاء التنفيــذ، والتحقــق مــن 
التجــاوب بيــن املحاضريــن واملتدربيــن.

- إعــداد التقريــر النهائــي عــن البرنامــج متضمنــا 
املتدربيــن تقييــم 

أوقات تقديم 
الخدمة

- الجهات  الخارجية حسب رغباتهم

- الطالب خالل االجازة الصيفة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب طبيعة البرنامج

والفئــة رسوم الخدمة العمــل   وحجــم  لطبيعــة  وفقــًا  تحــدد 
فة ملســتهد ا

0235716882تليفونقنوات االتصال

البريد 
اإللكتروني 

cssa@feps.edu.eg

الصفحة 
الرسمية

والتطبيقــات  املســوح  مركــز 
الرســمية  الصفحــة  االحصائيــة، 

) ك فيســبو (

التواصل 
االجتماعى

والتطبيقــات  املســوح  مركــز 
االحصائيــة – كليــة االقتصــاد والعلــوم 

ســية لسيا ا
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)2( إعداد املشاريع البحثية

مركز  املسوح والتطبيقات اإلحصائية – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ال توجد شروط

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- ترويــج وعمــل دعايــة وإعــالن بأنشــطة املراكز يف 
ــي  ــع املدن ــات املجتم ــي ومنظم ــع الخارج املجتم
ــي  ــاء عل ــة، بن ــر حكومي ــة والغي ــات الحكومي والجه
ــام  ــة الع ــز يف بداي ــل املرك ــن قب ــع م ــة توض خط
الدراســي وبعــد موافقــة أعضــاء مجلــس إدارة املركز 
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مركز  املسوح والتطبيقات اإلحصائية – كلية مقدم الخدمة
االقتصاد والعلوم السياسية

أوقات تقديم 
الخدمة

البحثيــة  والخطــة  االحتياجــات  لتحديــد  وفقــا 
للجامعــة والكليــة وكذلــك للطلبــات املقدمــة مــن 
املؤسســات املختلفــة ســواء املجتمــع املدنــي 

والجهــات الحكوميــة وغيــر حكوميــة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب العقد املبرم

ــس إدارة رسوم الخدمة ــن مجل ــدة م ــة معتم ــًا مليزاني ــدد وفق تح
ــز املرك

0235716882تليفونقنوات االتصال

البريد 
اإللكتروني 

cssa@feps.edu.eg

الصفحة 
الرسمية

والتطبيقــات  املســوح  مركــز 
الرســمية  الصفحــة  االحصائيــة، 

) ك فيســبو (

التواصل 
االجتماعى

والتطبيقــات  املســوح  مركــز 
االقتصــاد  كليــة   – االحصائيــة 

السياســية والعلــوم 
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)5( كلية التجارة

مركز البحوث والدراسات التجارية

الحصول ىلع خدمات البرامج التدريبية للطالب

اسـم الخدمـةاسـم الخدمـة

- البرامــج التدريبيــة  
للطــالب

- التحليــل اإلحصائــى لباحثــى الدراســات 
العليــا

- البرامــج التدريبيــة 
- مراجعة حسابات الصناديق الخاصةللخريجيــن

وحــدة  برامــج   -
اآللــى الحاســب 

- بروتوكــول تعــاون مع املعهــد املصرفى 
ــح للطالب( )من

- البرامــج التدريبيــة 
والهيئــات  للشــركات 
والبنــوك  والــوزارات 
ــة  ــات املالي واملؤسس

وفقــًا ملتطلباتهــا

ــى  - بروتوكــول تعــاون مــع االتحــاد الدول
لكــرة القــدم )فيفــا( برنامــج الشــهادة 

املهنيــة فــى اإلدارة الرياضيــة

ــارات اإلدارية  - االستش
واملالية

واملراجعــات  املحاضــرات  تقديــم   -
النهائيــة لطــالب املعادلــة )دبلومــات 
ــة  ــد الفني ــنوات – املعاه ــالث س ــام ث نظ

التجاريــة(

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

طالــب جامعــة القاهــرة أو إحــدى الجامعــات الحكومية 
ــة وغيرها. او الخاص
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مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- طلب الحصول ىلع البرنامج التدريبي 

2- استخراج كود الدفع 

3- سداد رسوم االشتراك 

4- اكتمال عدد املتدربين 

5- تنفيذ البرنامج

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع   ــام االس ــوال اي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد مــدة كل برنامــج ىلع حــدى حســب متطلبــات 
برنامــج التدريــب

ــر رسوم الخدمة ــن مدي ــرار م ــج بق ــتراك بالبرنام ــوم االش ــدد رس تح
ــز املرك

1- برنامج املحاسب املالى املحترفأسماء البرامج

2- برنامج املحاسبة اإللكترونية

3- برنامج األوراكل املحاسبي

4- برنامج التنمية البشرية

0235736157 - 0235681713تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

01098492820 -  01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

.https://sites.google.com/a/focاملوقع االلكترونى
/cu.edu.eg/rcsc

التواصل 
االجتماعى

https://www.facebook.com/
rcsc.cairo.university
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الحصول ىلع خدمات البرامج التدريبية للخريجين

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

الخريجيــن مــن الجامعــات الحكوميــة او الخاصــة 
وغيرهــا.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

طلب الحصول ىلع البرنامج التدريبي 

1- استخراج كود الدفع 

2- سداد رسوم االشتراك 

3- اكتمال عدد املتدربين 

4- تنفيذ البرنامج

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع    ــام االس ــوال أي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد مــدة كل برنامــج ىلع حــدى حســب متطلبــات 
ــج التدريب  برنام

تحــدد رســوم االشــتراك بالبرنامــج بقــرار مــن مديــر رسوم الخدمة
املركــز 

البرنامــج املهنــى إلعــداد املحاســب اإلداري املعتمد أسماء البرامج
 CMA

 HR البرنامج املهني إلدارة املوارد البشرية

 Digital Marketing التسويق الرقمي

 methodology برنامج

 TOT برنامج

  IFRS برنامج
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الحصول ىلع خدمات برامج وحدة الحاسب اآللى

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

-0235736157 0235681713تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

01098492820 -  01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ــة او  ــات الحكومي ــن الجامع ــن م ــالب والخريجي - الط
الخاصــة وغيرهــا.

الجامعــات  لطــالب  فقــط  متاحــة  االمتحانــات   -
الحكوميــة والخريجيــن مــن عــام 2016 حتــى اآلن.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- طلب الحصول ىلع البرنامج التدريبي 

2- استخراج كود الدفع 

3- سداد رسوم االشتراك 

4- اكتمال عدد املتدربين 

5- تنفيذ البرنامج

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع    ــام االس ــوال أي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد مــدة كل برنامــج ىلع حــدى حســب متطلبــات 
ــج التدريب برنام
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مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

ــر رسوم الخدمة تحــدد رســوم االشــتراك بالبرنامــج بقــرار مــن مدي
املركــز

ــى أسماء البرامج ــب اآلل ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي ــج الرخص برنام
ICDL

امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى

-02356817130235736157  تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university

الحصول ىلع خدمات البرامج التدريبية للشركات
 والهيئات والوزارات والبنوك واملؤسسات املالية وفقًا ملتطلباتها

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية التجارةمقدم الخدمة
املتطلبات 

والشروط للحصول 
ىلع الخدمة

- مخاطبة الشركة لتحديد نوع البرنامج

ــة  ــات التدريبي ــة  االحتياج ــات ملعرف ــة الجه - مخاطب
ــا ــد تنفيذه ــة ومواعي املطلوب

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــركة  ــز للش ــن املرك ــدم م ــعر مق ــرض س ــم ع 1- تقدي
بقيمــة البرنامــج

2- موافقــة الجهــة ىلع عــرض الســعر املقدم وإرســال 
قائمــة املرشــحين للبرنامــج  وتنفيــذ البرنامج

3- إرســال مطالبــة ماليــة للجهــة للقيــام بســداد 
رســوم البرنامــج

أوقات تقديم 
الخدمة

ســاعات العمــل الرســمية مــن  )9صباحــا وحتــى 7 
مســاءًا( طــوال أيــام االســبوع   
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الحصول ىلع خدمات االستشارات اإلدارية واملالية

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية التجارةمقدم الخدمة
املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــات  ــب متطلب ــدى حس ــج ىلع ح ــدة كل برنام ــدد م تح
ــب برنامــج التدري

ــر رسوم الخدمة ــن مدي ــرار م ــج بق ــتراك بالبرنام ــوم االش ــدد رس تح
ــز املرك

البرامج ) إدارية – محاسبية – تأمينية (أسماء البرامج

0235736157 -  0235681713تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

.https://sites.google.com/a/focاملوقع االلكترونى
/cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- تقديــم عــرض ســعر للجهــة للحصول ىلع الدراســة 
االستشارة. أو 

ــداد  ــة واع ــة ىلع الدراس ــة الحاصل ــة الجه - مخاطب
مقتــرح للدراســة ومرفــق بــه عــرض الســعر املطلوب.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

املقــدم  الســعر  عــرض  الجهــة ىلع  موافقــة   -1
االستشــارة. او  الدراســة  وتنفيــذ 

ــداد  ــام بس ــة للقي ــة للجه ــة مالي ــال مطالب 2- ارس
ــارة. ــة او االستش ــوم الدراس رس

أوقات تقديم 
الخدمة

حسب متطلبات الجهة
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مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد مــدة الدراســة او االستشــارة ىلع حســب 
الجهــة. متطلبــات 

تحــدد رســوم الدراســة او االستشــارة بقــرار مــن مديــر رسوم الخدمة
كز  ملر ا

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university

الحصول ىلع خدمات
التحليل اإلحصائى لباحثى الدراسات العليا

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ــات  ــوراة بالجامع ــتير أو الدكت ــالة املاجس ــى رس باحث
ــة املختلف

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- التواصل مع معهد االحصاء بجامعة القاهرة.

2- ارســال نتيجــة االحصــاء مــن قبــل املختــص بمعهد 
االحصاء وســداد الرســوم.

التحليــل  بتنفيــذ  واعتمادهــا  إفــادة  طباعــة   -3
االحصائــي.

أوقات تقديم 
الخدمة

حسب متطلبات الباحثين
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الحصول ىلع خدمات مراجعة حسابات الصناديق الخاصة

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحدد املدة بين الباحث ومعهد االحصاء. 

ــر رسوم الخدمة ــل مدي ــن قب ــي م ــل االحصائ ــوم التحلي ــدد رس تح
ــز.  املرك

تحليل إحصائي رسائل املاجستير أو الدكتوراة.نوع الخدمة

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

.https://sites.google.com/a/focاملوقع االلكترونى
/cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

بالجهــات  الخاصــة  للصناديــق  الخدمــة  تقــدم 
. ميــة لحكو ا

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــي  ــع خارج ــب مراج ــد بطل ــاب يفي ــتالم خط 1- اس
ملراجعــة الصناديــق الخاصــة يف الجهــة.

2- تحديد رسوم املراجعة باالتفاق مع الجهة.

3- تنفيذ املراجعة.

ــوم  ــديد رس ــة لتس ــة للجه ــة مالي ــال مطالب 4- إرس
ــة. املراجع
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مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

أوقات تقديم 
الخدمة

بعد انتهاء العام املالي 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب الوقت الالزم ملراجعة الصناديق الخاصة 

تحدد رسوم املراجعة بقرار من مدير املركز رسوم الخدمة

مراجعة الصناديق الخاصة.نوع الخدمة

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university
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الحصول ىلع خدمات بروتوكول تعاون
مع املعهد املصرفى )منح للطالب(

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

الطالب والخريجين أخر ثالث أعوام

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- تقديــم األوراق املطلوبــة وســداد رســوم االلتحــاق 
. باالمتحان 

2- ســداد تاميــن لدخــول امتحــان فــى حســاب 
املصــريف. املعهــد 

للطــالب  باملنحــة  االلتحــاق  رســوم  ســداد   -3
القبــول. امتحانــات  اجتــازوا  الذيــن  والخريجيــن 

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع ــام األس ــوال أي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــة  ــت منح ــد توقي ــى بتحدي ــد املصرف ــوم املعه يق
ــى ــد املصرف املعه

قيمة اختبار القبول باملنحةرسوم الخدمة

منحة املعهد املصرفىنوع الخدمة

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 موبايل
01154589086

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

hاملوقع االلكترونى tt p s : / / s i t e s . g o o g l e .
/com/a/foc.cu.edu.eg/rcsc

.https://www.facebookالتواصل االجتماعى
com/rcsc.cairo.university
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الحصول ىلع خدمات بروتوكول تعاون مع االتحاد الدولى
لكرة القدم )فيفا( برنامج الشهادة املهنية فى اإلدارة الرياضية

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

ــرة  ــي لك ــاد الدول ــل االتح ــع ممث ــة م ــاز املقابل اجتي
)FIFA( ــدم الق

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- اجتياز املقابلة الشخصية .

2- سداد الرسوم.

3- تنفيذ البرنامج.

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9 صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع ــام األس ــوال أي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- يتــم تنفيــذ البرنامــج ىلع 3 اجــزاء ) مــدة كل جــزء 
10 ايــام(

- يتــم تحديــد ميعــاد البرنامــج بالتنســيق مــع 
االتحــاد الدولــى لكــرة القــدم

شهادة مهنية فى اإلدارة الرياضيةاسم البرنامج

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

01098492820 - 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university
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الحصول ىلع خدمات تقديم املحاضرات
واملراجعات النهائية لطالب املعادلة

)دبلومات نظام ثالث سنوات – املعاهد الفنية التجارية(

مركز البحوث والدراسات التجارية – كلية مقدم الخدمة
التجارة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- نجــاح الطالــب فــى الثانويــة التجاريــة او املعاهــد 
الفنيــة بالنســبة املقبولــة فــى املعادلــة

ــاق  ــوم االلتح ــداد رس ــخصية وس ــورة ش ــار ص 2- إحض
ــرات باملحاض

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- اســتالم كــود دفــع مــن خــالل نظــام الدفــع 
باملركــز. االلكترونــي 

2- ســداد تكلفــة املحاضــرات واملراجعــات النهائيــة 
عــن طريــق خدمــة فــورى.

بيانــات  بقاعــدة  الدفــع  ايصــال  تســجيل   -3
باملركــز. املتقدميــن 

أوقات تقديم 
الخدمة

ــى 7  ــا وحت ــن  )9صباح ــمية م ــل الرس ــاعات العم س
ــبوع ــام األس ــوال أي ــاءًا( ط مس

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــام  ــع االقس ــاون م ــة بالتع ــلطة املختص ــدد الس تح
العلميــة املــدة الزمنيــة املقــررة للمحاضــرات كل 

ــة ــادة علمي م

املعادلــة اسم البرنامج لطــالب  النهائيــة  واملراجعــات  املحاضــرات 
)دبلومــات نظــام ثــالث ســنوات – املعاهــد الفنيــة التجارية(

0235681713-0235736157تليفونقنوات االتصال

0235682427فاكس

-01098492820 01154589086موبايل

Rcsc2017@foc.cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

/https://sites.google.com/aاملوقع االلكترونى
/foc.cu.edu.eg/rcsc

/https://www.facebook.comالتواصل االجتماعى
rcsc.cairo.university
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)6( كلية اإلعالم

اسم املركز 

مركز بحوث ودراسات املرأة واإلعالم

مركز بحوث ودراسات الرأى العام

مركز التدريب والتوثيق واإلنتاج اإلعالمى

وكالة كلية اإلعالم جامعة القاهرة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

حمالت توعية ملواجهة فيروس كورونا

مواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان املخدرات

ندوات وورش عمل
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مركز بحوث ودراسات املرأة واإلعالم

مركز بحوث ودراسات املرأة واإلعالم – كلية مقدم الخدمة
اإلعالم

النــدوات وورش العمــل فــى مجــال بحــوث ودراســات نوع الخدمة
ــرأة واإلعالم امل

املتطلبات 
والشروط+ للحصول 

ىلع الخدمة

والحلقــات  البحثيــة  النــدوات  املركــز  يعقــد 
النقاشــية يف مجــال دراســات املــرأة واإلعــالم

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

يتــم الحجــز للتســجيل بالــدورة عــن طريــق التليفون 
ــز  ــر املرك ــى مق ــر  إل ــه مباش ــاب أو التوج أو الواتس

بالكليــة

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف كل خدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرسوم الخدمة

قنوات التواصل

0236575451رقم الهاتف

0235704933رقم الفاكس

01224536006الواتس آب

املوقع 
االلكترونى

http://masscomm.cu.edu.eg



االصدار األول 2021 136
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مركز بحوث ودراسات الرأى العام

مركز الرأى العام – كلية اإلعالممقـــدم الخدمـــة

وحدة علمية بحثيةنوع الوحدة

يف نوع الخدمة العلميــة  واالستشــارات  التدريبيــة  الــدورات 
مجــال بحــوث اإلعــالم

املتطلبات والشروط

للحصول ىلع 
الخدمة

ــرأي العــام بكليــة اإلعــالم  1- يهتــم مركــز بحــوث ال
واملوضوعــي  العلمــي  بالرصــد  بالغــا  اهتمامــا 
ــا  ــر وتطوره ــام يف مص ــرأي الع ــكيل ال ــرة تش لظاه
عبــر الزمــن . ويف ضــوء هــذا االهتمــام يصــدر املركــز 
املجلــة املصريــة لبحــوث الــرأي العــام لعــرض األوراق 
ــاس دور وســائل  ــة التــي اهتمــت برصــد وقي البحثي

ــام . ــرأي الع ــكيل ال ــالم يف تش اإلع

2- يعقــد املركــز دورات تدريبيــة يف أساســيات 
الكتابــة العلميــة

متوســطة  تدريبيــة  دورات  املركــز  ينظــم   -3
ومتقدمــة يف اســتخدام برامــج التحليــل االحصائــي 

يف مجــال بحــوث ودراســات الــرأي العــام.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- تطــرح األوراق البحثيــة التــي تنطــوي عليهــا أعــداد 
ــع  ــالل املوق ــن خ ــرأي م ــوث ال ــة لبح ــة املصري املجل
http://joa.journals.ekb.eg :اإللكترونــي للمجلــه ىلع االنترنــت

بالــدورة عــن طريــق  للتســجيل  الحجــز  يتــم   -2
التليفــون أو الواتســاب أو التوجــه مباشــر  إلــى مقــر 

ــة. ــز بالكلي املرك

3- تتــاح كافــة أعــداد مجلــة الــرأي العــام مــن خــالل 
منفــذ بيــع الكتــب بالكليــة.

أوقات تقديم 
الخدمة

مستمرة طوال العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

التدريبيــة قبــل  للــدورات  الحجــز  يتــم تســجيل 
ــدد ــل الع ــا اكتم ــدأ كلم ــا وتب ــا ب 15 يوم إنعقاده
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مركز التدريب والتوثيق واإلنتاج اإلعالمى

مركز الرأى العام – كلية اإلعالممقـــدم الخدمـــة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

آب رقم الهاتف الواتــس   (  –  0235675485
)0 1 5 5 3 1 8 8 5 1 6

0235704933رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

pub.opinion@hotmail.com

املوقع 
االلكترونى

http://masscomm.cu.edu.eg

مركز التدريب والتوثيق اإلعالمى – كلية اإلعالممقدم الخدمة

الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العملنوع الخدمة

املتطلبات 
والشروط

للحصول ىلع 
الخدمة

يتــم الحجــز للمشــاركة بالــدورة التدريبيــة عــن طريــق 
الواتســاب او الصفحــة الخاصــة باملركــز ىلع الفيــس 

بــوك.

ــاك  ــون هن ــب أن تك ــة تتطل ــدورات التدريبي ــض ال بع
خلفيــة مشــتركة بيــن املتدربيــن حيــث تقــام بعــض 
ــدورات التدريبيــة للمســتوى األولــي منهــم وليــس  ال

املســتوى املتقــدم.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

يقــوم املشــترك باالتصــال للحجــز وســداد قيمــة 
ــك مــن خــالل  ــدورة املقدمــة وذل الرســوم املقــررة لل

ــوري. ــة ف خدم

عنــد اكتمــال العدد يتــم عقد الــدورات باســتوديوهات 
الكليــة أو أن اليــن ىلع حســب طبيعة كل دورة.
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مركز التدريب والتوثيق اإلعالمى – كلية اإلعالممقدم الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

الــدورات مســتمرة طــوال العــام ، ومــن أمثلــة الــدورات 
التــي ينظمهــا املركــز:

االخــراج  فنــون  يف  عمليــة  احترافيــة  دورة   -
. ئي لســينما ا

- اإلخراج التليفزيوني.

- فن اإللقاء واألداء اإلذاعي.

- اإلعداد والتقديم التليفزيوني. 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تحدد حسب طبيعة وظروف كل دورة تدريبية

رســوم الخدمــة

تختلــف رســوم كل دورة تدريبيــة ىلع حســب مدتهــا 
ــدورة مــن املســتوى  ــت ال ــب واذا كان ــم بالتدري والقائ
وفئــة   )Advanced level( املتقــدم  املســتوى  أم  األول 
املتــدرب )هــل هــو مــن الخريجيــن أم مــن طــالب 

ــرج(  ــل التخ ــالم قب ــة االع كلي

قنــوات 
التواصــل

0235675492 - )الواتس آب رقم الهاتف
)01224536006

0237742443رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

http://masscomm.cu.edu.eg

.https://www.facebookالفيس بوك
com/112356836918846
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Marketing Makers وكالة كلية اإلعالم- جامعة القاهرة

وكالة كلية اإلعالم – جامعة القاهرةمقـــدم الخدمـــة

تصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالمية والتسويقيةنوع الخدمة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

التخــرج  مــع مجموعــات مشــروعات  التواصــل   -1
الفرقــه الرابعــه قســم العالقــات العامــه واإلعــالن.

ــجل  ــا س ــه لديه ــركه او املؤسس ــون الش 2- ان تك
ــة. ــة ضريبي ــاري، وبطاق تج

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- التواصل مع احد مجموعات مشروعات التخرج.

2- عقــد إجتمــاع مــع املشــرف الرئيســي واملشــرف 
املشــارك علــي املشــروع.

3- عرض اسعار الخدمات علي العمالء.

4- التوقيــع علــي العقــد الــذي يوضــح تفاصيــل 
الخدمــة املقدمــة، والفتــره الزمنيــة لهــا.

5- قيــام العميــل بســداد قيمــة الخدمــة املقدمــة 
حســب االتفــاق.

أوقات تقديم 
الخدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف كل خدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تحدد حسب طبيعة وظروف كل خدمة

تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمةرســوم الخدمــة

قنوات التواصل

01221323907رقم الهاتف

املوقع 
االلكترونى

http://masscomm.cu.edu.eg

كليــة الفيس بوك وكالــة   -Marketing Makers
االعــالم جامعــة القاهــرة
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وحدة إدارة األزمات والكوارث

فريق عمل ملتابعة تنفيذ اإلجراءات االحترازية – مقـدم الخدمة
كلية اإلعالم

املتطلبات 
والشروط

للحصول ىلع 
الخدمة

ــوارث  ــات والك ــدة إدراة األزم ــات وح ــن خدم ــتفيد م يس
ــة(  ــة للكلي ــام واإلدارات التابع ــع األقس )جمي

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1- وضع قواعد إرشادية لإلجراءات االحترازية .

2- التعقيم املستمر .

3- توزيع املستلزمات الطبية .

ــادة  ــن العي ــئولين ع ــن املس ــتمر م ــد املس 4- التواج
ــن  ــف ع ــرارة 5- والكش ــارات الح ــراء اختب ــة إلج الطبي

ــا . ــل معه ــرض والتعام ــه أع ــود أي وج

أوقات تقديم 
الخدمة

يتــم املــرور بشــكل يومــى ىلع جميــع املدرجــات 
والقاعــات.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حتى تنتهي األزمة.

تقدم الخدمة مجانًا.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235675490رقم الهاتف

املوقع 
http://masscomm.cu.edu.egااللكترونى

.https://www.facebookالفيس بوك
com/746823645410018
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حمالت توعية ملواجهة فيروس كورونا

فريق التوعية املكون من أعضاء هيئة التدريس مقدم الخدمة
والهيئة املعاونة والطالب – كلية اإلعالم

املتطلبات والشروط
للحصول ىلع الخدمة

1- تقــدم الخدمــة لكافــة الطــالب والعامليــن 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والعمــال 

ــة. ــن للكلي والزائري

ــع و  ــا للجمي ــة مجان ــات التوعوي ــدم الخدم 2- تق
ــروط. ــة ش دون أي

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

التســجيل بإســتمارة لحضــور التدريــب أو ورش 
ــات  ــا بامللصق ــالن عنه ــم االع ــي يت ــل الت العم
الكليــة  ملوقــع  الرســمية  الصفحــة  أوعلــي 

الرســمي

أوقات تقديم الخدمة

1- تــم عقــد نــدوة توعويــة بعنــوان “الوعــى 
ــا” ــروس كورون ــن في ــة م ــرق الوقاي ــى وط الصح

ــة  ــوان “املناع ــة بعن ــدوة توعوي ــدت ن 2- كماعق
ــات” .  ــدوى الفيروس ــن ع ــة م والوقاي

 - كورونــا  وأزمــة  “اإلعــالم  نــدوة  وعقــدت   -3
والتداعيــات”     األبعــاد 

4- تخصيــص )20 دقيقــة( فــى بدايــة املحاضــرات 
لقيــام فريــق التوعيــة برفــع الوعــى الصحــى 

ــالب . ــدى الط ل

5- توزيــع عــدد مــن الكمامــات ىلع الطــالب 
وتكليــف فريــق لتطهيــر الكليــة بصفــه مســتمرة.

ملواجهــة  اإلرشــادية  امللصقــات  توزيــع   -6
بالجامعــة الخاصــة  كورونــا  فيــروس 

املدة الزمنية 
تحدد حسب طبيعة وظروف كل خدمةللحصول ىلع الخدمة

تقدم مجانًارســوم الخدمــة
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فريق التوعية املكون من أعضاء هيئة التدريس مقدم الخدمة
والهيئة املعاونة والطالب – كلية اإلعالم

قنــوات التواصــل

0235675490رقم الهاتف

املوقع 
االلكترونى

http://masscomm.cu.edu.eg

.https://www.facebookالفيس بوك
com/746823645410018

مواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان املخدرات

فريق صندوق مكافحة وعالج اإلدمان مقدم الخدمة
والتعاطى “إنت أقوى من املخدرات”

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- التواصــل مــع فريــق الصنــدوق بخطــاب رســمى مــن 
الجهــة طالبــة الخدمــة.

- توفير البيانات من الجهة طالبة الخدمة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- اســتقبال فريــق صنــدوق مكافحــة وعــالج اإلدمــان 
والتعاطــى “أنــت أقــوى مــن املخــدرات”.

ــرة  ــة كل محاض ــى بداي ــالب ف ــع الط ــاء م ــد لق - عق
ملــدة ربــع ســاعة للتوعيــة مــن املفاهيــم املغلوطــة 

ــدرات . ــة املخ ــة مكافح ــدرات وكيفي ــن املخ ع

- توزيع امللصقات التوعوية ىلع جميع الحاضرين .

أوقات تقديم 
الخدمة

تــم عقــد نــدوة بعنــوان : مكافحــة املخــدرات . . 
مســئولية إعالميــة بحضــور مكثــف بقاعــة املؤتمــرات 

ــة. ــرى بالكلي الكب

املدة الزمنية للحصول 
تحدد حسب طبيعة وظروف تشغيل كل خدمة.ىلع الخدمة

تقدم مجانًارسوم الخدمة

قنــوات 
التواصــل

0235675490رقم الهاتف

http://masscomm.cu.edu.egاملوقع االلكترونى

.https://www.facebookالفيس بوك
com/746823645410018
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تقديم الندوات وورش العمل فى املجاالت املختلفة
املتعلقة بالبيئة أو ما يخص الخدمة املجتمعية

تم عقد الندوات اآلتية

- ندوة بعنوان : أكتوبر ملحمة النصر والبناء.
- ندوة بعنوان : اإلعالم واملرأة الواقع وآفاق املستقبل.

- نــدوة بعنــوان "مبــادرة لنشــر الوعــى البيئــى... وزيــادة 
الخضــراء". املســاحات 

-  استقبال حملة الكشف املبكر  "سرطان الثدى".
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)7( كلية الهندسة

اسم املركز 

مركز دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وتصميم املعدات وقطع الغيار

مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية

مركز الدراسات والبحوث التعدينية

مركز  هندسة اآلثار  والبيئة

مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات املائية

مركز دراسات هندسة االحتكاك
 والتآكل وتصميم املعدات وقطع الغيار

مركز دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وتصميم مقدم الخدمة
املعدات وقطع الغيار – كلية الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

يقــوم املركــز بتقديــم خدمــات تصميــم وتصنيــع وتقييــم 
واإلشــراف ىلع تنفيــذ املعــدات وقطــع الغيــار، وتشــخيص 
ــع،  ــط املصان ــة، وتخطي ــارات امليكانيكي ــال واالنهي األعط
وتطويــر خطــوط اإلنتــاج، وتقديــم االستشــارات الهندســية 
والبرامــج التدريبيــة وذلــك للقطاعيــن العــام والخــاص 
واألفــراد يف إطــار القوانين واألعــراف واملمارســات املهنية 

ــة   ــول الصناع وأص

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

إرســال خطــاب الــى املركز يوضــح طبيعــة العمــل املطلوب 
مــن املركــز إنجازه

سواءا بالبريد أو البريد اإللكتروني

أوقات تقديم 
الخدمة

ىلع مدار الساعة )24 ساعة يوميا بالبريد( 

 أو الزيــارة خــالل ســاعات العمــل الرســمية مــن 10 ص الــي 
الواحــدة  ظهــرا )األحــد إلــي الخميــس(
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مركز تطوير الدراسات العليا 
 والبحوث فى العلوم الهندسية

مركز دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وتصميم مقدم الخدمة
املعدات وقطع الغيار – كلية الهندسة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحتــاج معظــم املشــاريع املطلــوب التعــاون يف إنجازهــا 
الــى قيــام خبــراء املركــز بزيــارات ميدانيــة وعقــد لقــاءات 
مــع ذوي الصلــة وعليــه يتــم وضع مقتــرح العمــل واملخطط 

الزمنــي لــه.

رسوم الخدمة
يتــم تقديــر رســوم الخدمــة بنــاء ىلع تقديــر حجــم العمــل 
الخدمــة )داخــل  املطلــوب وطبيعتــه ومــكان تقديــم 
القاهــرة الكبــرى أم خارجهــا( ومــا إذا كان هنــاك اســتخدام 

ــار أوغيرهــا مــن عدمــه ــاس وإختب ألجهــزة قي

قنوات 
التواصل

35678206 / 35678244رقم الهاتف

37746016رقم الفاكس

-http://eng.cu.edu.eg/en/triboloاملوقع االلكترونى
 gy�and�spare�parts�center

TESPDC@eng.cu.edu.egالبريد اإللكتروني

mgsherbiny@yahoo.com

ehabaty@eng.cu.edu.eg

 ehabaty@gmail.com
WhatsApp01006044616 / 01093339123

رقم
الخدمة

اسم الخدمة

والتصميــم 1 الجــودة  ىلع  الرقابــة  مجــال  فــى  استشــارات 
امليكانيكــي مــن خــالل تصميــم /إشــراف ىلع تنفيــذ / تقييــم 
تصميمــات/ تقييــم للحالــة الفنيــة/ تحليــل انهيــارات / دراســة 
امليكانيكيــة  واملعــدات  لــآالت  األمثــل  االســتغالل  كيفيــة 

وخطــوط اإلنتــاج.

الهيكلــة 2 وإعــادة  وســالمة  جــودة  مجــال  فــى  استشــارات 
لهــا. صوتيــة  فــوق  املوجــات  اختبــار  وكذلــك  للمنشــآت 
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رقم
الخدمة

اسم الخدمة

إعــداد مخططــات لحمايــة املنشــآت وخطــوط األبــراج مــن 3
املحتملــة. األخطــار 

ــروط 4 ــات والش ــات والتصميم ــاد املخطط ــة واعتم ــداد ومراجع إع
واملواصفــات ومســتندات الطــرح والتعاقــد للتخصصــات/ الجهات 
وطبيــة  وكهروميكانيكيــة  ومعماريــة  )إنشــائية  املختلفــة 

ــاء(. ــات الكهرب ــب ومحط ــوط األنابي ــرق وخط والط

)تحليــل 5 املــواد  وخــواص  ســلوك  مجــال  فــى  استشــارات 
ــة(  ــة، الخــواص امليكانيكي ــة املجهري ــي، الصــالدة، البني كيميائ

وفقــًا للمواصفــات الدوليــة.

استشارات فى مجاالت التحكم الهيدروليكي.6

تقارير عن مطابقة اإلنتاج باملواصفات املطلوبة.7

ــول 8 ــم األص ــر تقيي ــدوى وتقاري ــات الج ــواع دراس ــة أن ــداد كاف إع
ــاج. ــوط اإلنت ــالك لخط وااله

استشارات عن تجهيزات املعامل الهندسية املختلفة.9

دراسة تقييم اآلثر البيئي وعمل القياسات البيئية املختلفة.10

إعــداد دراســات فنيــة وماليــة وإقتصاديــة وتســويقية عــن 11
إنشــاء خــط انتــاج/ زيــادة طاقــة إنتاجيــة/ إضافــة ميــزة للمنتــج 

ــخ. ــي ...ال الحال

ــل 12 ــوالر ملجم ــتهالك الس ــدالت اس ــن مع ــة ع ــر فني ــداد تقاري إع
أالت ومعــدات الشــركات/املصانع.

إعداد الدراسات املرورية للطرق واملطارات.13

تصميــم واإلشــراف ىلع تنفيــذ شــبكات وخطــوط الــرى ومحطات 14
ــع املائى. الرف

دراســة معالجــة املخلفــات بأنواعهــا وتحديــد مــدى االســتفادة 15
القصــوى منهــا.

بالســائل 16 اللحامــات  اختبــارات  عــن  تقاريــر  واعــداد  إجــراء 
. ملتغلغــل ا

التعــاون مــع املؤسســات الصناعيــة يف إجــراء الدراســات الفنيــة 17
ــوث التطبيقية. والبح
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رقم
الخدمة

اسم الخدمة

والتقنيــات 18 التكنولوجــي  التطويــر  مجــال  فــى  استشــارات 
الحاســبات. ونظــم  الحديثــة 

اإلشــراف ومتابعــة املشــروعات الخاصــة بتركيــز الخــام فــى 19
املعــادن املســتخرجة مــن املناجــم املصريــة.

إعــداد تقاريــر عــن نســبة االقتبــاس يف الرســائل واألبحــاث 20
العلميــة لطــالب الدراســات العليــا بكافــة الجامعــات.

الهندســية 21 التدريبيــة  البرامــج  كافــة  وتنفيــذ  تصميــم 
املتخصصــة لصالــح الشــركات الحكوميــة واالعمــال والخاصــة 
ــد  ــذ العدي ــز بتنفي ــام املرك ــد ق ــركة وق ــات الش ــًا الحتياج طبق
مــن الــدورات التدريبيــة املتخصصــة مثــل “ رفــع كفــاءة قطاعــات 
ــم  ــاليب التقيي ــوك – أس ــة والبن ــركات الخاص ــن يف الش العاملي
وخطــوات اعــداد املشــروعات الصناعيــة – تقييــم املخاطــر وإدارة 

ــات” األزم

الحصول ىلع خدمات مركز تطوير
 الدراسات العليا  والبحوث فى العلوم الهندسية

مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى مقدم الخدمة
العلوم الهندسية – كلية الهندسة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- تقديــم طلــب رســمي يوضــح طبيعــة الخدمــة 
املطلوبــة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــر كافــة املعلومــات املتاحــة /التــي يطلبهــا  - توفي
املركــز.

- املوافقــة ىلع العــرض املرســل مــن املركــز بموجب 
ــناد. امر إس

ــو  ــا ه ــة كم ــذ الخدم ــة لتنفي ــة املقدم ــع القيم - دف
ــز. ــرض املرك ــوب بع مطل

ــداد  ــع س ــز م ــن املرك ــي م ــر النهائ ــتالم التقري - اس
ــز. ــوب بعــرض املرك ــا هــو مطل ــة كم الدفعــة النهائي
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مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى مقدم الخدمة
العلوم الهندسية – كلية الهندسة

أوقات تقديم 
الخدمة

خالل ساعات العمل الرسمية وهى:

ــة  ــازات الدول ــدا اج ــس )ماع ــى الخمي ــد ال ــن األح - م
ــمية( الرس

- من الساعة 9.00 ص وحتى 3.00 م

املدة الزمنية 
للحصول ىلع الخدمة

تحدد حسب الغرض املطلوب 

تحدد ىلع حسب التخصص واألعمال املطلوبة رسوم الخدمة

قنوات التواصل

0235716620رقم الهاتف

0235703620رقم الفاكس

capscu@eng.cu.edu.egالبريد االلكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع التواصل اإلجتماعى
Facebook

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية

اسم الخدمةرقم الخدمة
تصميم منشآت خرسانية1

تصيم منشآت معدنية2

معاينة قاع الحفر3

اإلشراف الدورى / الدائم4

املعاينة املبدئية5

سند جوانب الحفر6

إعداد تقرير أبحاث التربة7

السالمة اإلنشائية8

رصد / رفع مساحى9

إعداد دراسة مرورية10
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)1( تصميم منشآت خرسانية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- نسخة من  اللوحات املعمارية.

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات. 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

ــن  ــانية م ــآت خرس ــم منش ــب  تصمي ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. مقــر املرك

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة. 

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف

35714183رقم الفاكس

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني
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)2( تصميم منشآت معدنية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- نسخة من  اللوحات الهندسية )معماري (.

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات. 

خطـوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــن  ــة م ــآت معدني ــم منش ــب تصمي ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. ــر املرك مق

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف 

35714183رقم الفاكس 

املوقع 
اإللكتروني

http://rscce.eng.cu.edu.eg

البريد 
اإللكتروني 

Rscce_eng.cu95@yahoo.com
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)3( معاينة قاع الحفر

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- صورة رخصة البناء.

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- مأل إستمارة طلب معاينة قاع الحفر من مقر املركز.

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة . 

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 

املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف 

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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)4( اإلشراف الدورى / الدائم

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- صورة من رخصة البناء.

- نســخة مــن  اللوحــات الهندســية )معمــاري – إنشــائي 
– صحــي – كهربــاء(.

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات. 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

ــر  ــن مق ــم م ــراف دوري / دائ ــب إش ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. املرك

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف 

35714183رقم الفاكس 

املوقع 
اإللكتروني

http://rscce.eng.cu.edu.eg

البريد 
اإللكتروني 

Rscce_eng.cu95@yahoo.com
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)5( املعاينة املبدئية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة مستند ملكية أو عقد إيجار املنشأة.

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- الرسم الهندسي للمنشأة موضحًا به املساحات.                                                                  

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- مأل إستمارة طلب معاينة مبدئية من مقر املركز.

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ــال  ــام األعم ــى تم ــاب وحت ــداد األتع ــخ س ــن تاري ــدًء م - ب

ــا. ــق عليه املتف

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف 

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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)6( سند جوانب الحفر

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات.

- كروكي املوقع العام.

- لوحة األساسات )نسخة إلكترونية(.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــر  ــن مق ــر م ــب الحف ــند جوان ــب س ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. املرك

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة. 

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 

املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - رقم الهاتف 
35714183

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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)7( إعداد تقرير أبحاث التربة

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- بيان بطبيعة املنشأ.

- كروكي املوقع العام.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــر أبحــاث التربــة مــن  - مــأل إســتمارة طلــب إعــداد تقري
مقــر املركــز.

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 

املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - 35714183رقم الهاتف 

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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)8( السالمة اإلنشائية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- نسخة من الرسم الهندسي )معماري وإنشائي(.

- تقرير ميكانيكا التربة واألساسات.

- أية تقارير فنية سابقة.

- أية نتائج إختبارات سابقة.                                                                  

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــر  ــن مق ــائية م ــالمة اإلنش ــب الس ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. املرك

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - رقم الهاتف 
35714183

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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)8( السالمة اإلنشائية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- صورة مستند ملكية أو عقد إيجار.

- بيانات أخرى يتم تحديدها طبقًا لنوع الدراسة. 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــن  ــاحي م ــع املس ــد / الرف ــب الرص ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. ــر املرك مق

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ ومساحته.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - رقم الهاتف 
35714183

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)10( إعداد دراسة مرورية

مركز بحوث ودراسات الهندسة املدنية – كلية مقدم الخدمة
الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي ملقدم الطلب.  

- صورة مستند ملكية أو عقد إيجار.

- صورة رخصة البناء. 

- كروكي املوقع العام.

- بيانات أخرى يتم تحديدها حسب نوع الدراسة. 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــن  ــاحي م ــع املس ــد / الرف ــب الرص ــتمارة طل ــأل إس - م
ــز. ــر املرك مق

- توفير املستندات املطلوبة إلعداد الدراسة.

- سداد قيمة أتعاب املركز.

أوقات تقديم 
الخدمة

- ســاعات العمــل الرســمية )9:00 ص – 3:00م( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- بــدًء مــن تاريــخ ســداد األتعــاب وحتــى تمــام األعمــال 
املتفــق عليهــا.

رسوم الخدمة
- طبقًا لطبيعة املنشأ ومساحته.

- ُيضاف عليها نسبة 10% ضريبة القيمة املضافة.

قنوات التواصل

35678002 – 35678438 - رقم الهاتف 
35714183

35714183رقم الفاكس 

http://rscce.eng.cu.edu.egاملوقع اإللكتروني

Rscce_eng.cu95@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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مركز الدراسات والبحوث التعدينية

رقم
الخدمة

اسم الخدمة

واســتغالل 1 وتنميــة  وتقييــم  استكشــاف  بدراســات  القيــام 
. الجوفيــة  وامليــاه  والبتــرول  املعدنيــة  الخامــات 

2
إجــراء الدراســات الجيولوجيــة والجيوفيزيقيــة واملينرالوجيــة 
والبتروجرافيــة للرواســب املعدنيــة وخامــات مــواد البنــاء والرخام 
وأحجــار الزينــة لألغــراض التعدينية واإلنشــائية وامليــاه الجوفية.

3
واالقتصاديــة  الفنيــة  الجــدوى  دراســات  بإجــراء  القيــام 
للمشــروعات التعدينيــة واملعدنيــة ومشــروعات قطــاع البتــرول 

الطبيعــى. والغــاز 

واملحاجــر 4 الســطحية  وتحــت  الســطحية  املناجــم  تصميــم 
الصخريــة. واألنفــاق 

5
ــاالت  ــى مج ــروعات ف ــة للمش ــرات البيئي ــم التأثي ــة تقيي دراس
هندســة املناجــم والبتــرول والصناعــات املعدنيــة و امليــاه 

الجوفيــة والتربــة .

القيــام بالدراســات الخاصــة فــى مجــال هندســة الحفــر واالنتــاج 6
والخزانــات واالســتخالص املحســن للبتــرول .

7

ــة  ــاالت هندس ــى مج ــارات ف ــم االستش ــات وتقدي ــراء الدراس إج
الفلــزات وتشــمل الســبائك واملــواد الجديــدة، الفحــص والتفتيش 
ــا  ــبائك وتكنولوجي ــة والس ــات املعدني ــودة املنتج ــة ج ومراقب
تــآكل   ، الحراريــة  ، املعالجــات  الفلــزات  ، اســتخالص  اللحــام 

ــا. ــزات وحمايته ــد الفل وتأكس

8
إعــداد البرامــج التدريبيــة وبرامــج التعليــم املســتمر بعقــد دورات 
تدريبيــة لرفــع الكفــاءة العلميــة والعمليــة للعامليــن فــى قطــاع 
وامليــاه  املعدنيــة  والصناعــات  والتعديــن  البتــرول  شــركات 

ــة. الجوفي
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز الدراسات والبحوث التعدينية

مقدم 
مركز الدراسات والبحوث التعدينية – كلية الهندسةالخدمة

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع 
الخدمة

تقــدم الخدمــات االستشــارية لشــركات قطــاع البتــرول و 
الكتابيــة ىلع: املوافقــة  بعــد  التعديــن 

Specific Scope of Work 

خطوات 
الحصول 

ىلع 
الخدمة

- تقديم طلب لعمل دراسة استشارية

- املوافقة ىلع العرض الفنى واملالى 

- إرسال أمر إسناد

أوقات 
تقديم 
الخدمة

ىلع حسب نوع الدراسة 

املدة 
الزمنية 
للحصول 

ىلع 
الخدمة

ىلع حسب نوع الدراسة 

رســوم 
الخدمــة

ىلع حسب نوع الدراسة 

قنــوات 
التواصــل

0235678172رقم الهاتف

0237746026رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

info@msrc-cu.org

العنوان 
البريدى

كليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة، امللحــق، 
مبنــى رقــم 32، قســم التعديــن، الــدور الرابــع، 

12613 . ب:  ص 
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مركز هندسة اآلثار والبيئة

رقم 
اسم الخدمةالخدمة

املســاهمة فــى مشــروعات حمايــة البيئــة املرتبطــة باملواقــع 1
األثريــة

2
ــة  ــة والحقلي ــارب املعملي ــة التج ــل كاف ــراء وتحلي ــام بإج القي
والتــى تتصــل بمشــروعات البيئــة والتطويــر والحفــاظ ىلع 

املواقــع ذات القيمــة التاريخيــة واملواقــع األثريــة

ــم 3 ــظ وترمي ــال حف ــى مج ــن ف ــة للعاملي ــم دورات تدريبي تنظي
ــى ــم البيئ ــال التقيي ــى مج ــار وف اآلث

4
تزويــد الهيئــات والبعثــات واملعاهــد األجنبيــة واألشــخاص 
املعنييــن بصيانــة وترميــم املواقــع األثريــة ومشــروعات حمايــة 
البيئــة بكافــة االستشــارات الفنيــة وإتاحــة اإلمكانــات العمليــة 

ــم والحفــاظ ــز لخدمــة أهــداف الترمي ــدى املرك والهندســية ل

5
ــاملة  ــة ش ــية والفني ــروعات الهندس ــات واملش ــام بالدراس القي
أعمــال التصميمات الهندســية والبحــوث التى تتصل بمشــروعات 

التطويــر والحفــاظ واإلحيــاء للمبانــى ذات القيمــة التاريخيــة

إعــداد املشــروعات الهندســية املتكاملــة ألعمــال التوثيــق 6
والترميــم للمبانــى األثريــة ذات القيمــة والبيئــة املحيطــة بهــا

7
والخــارج  الداخــل  مــن  للطــالب  تدريبيــة  دورات  تنظيــم 
ــار وفــى  والجنســيات املختلفــة فــى مجــال حفــظ وترميــم اآلث

مجــال التصميــم البيئــى

عمل رفع مساحى للمواقع املختلفة8

فنيــة 9 تقاريــر  وعمــل  املختلفــة  للمبانــى  معاينــة  إجــراء 
املبنــى لنــوع  طبقــًا  هندســية  واختبــارات 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز هندسة اآلثار والبيئة

مركز هندسة اآلثار والبيئة – كلية الهندسةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- طلبة الجامعة واملواطنين

ــق  ــن طري ــك ع ــر ذل ــية أو غي ــرى الجنس ــون مص - أن يك
ــالب ــادل الط تب

- صورة الرقم القومى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
ecae2020ecae@gmail.com عن طريق اإليميل

أوقات تقديم 
الخدمة

ســاعات العمــل الرســمية )9 صباحــًا – 3 عصــرًا( مــن األحــد 
إلــى الخميــس ىلع مــدار العــام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع وطبيعة الخدمة

رســوم 
تحدد طبقًا لنوع الخدمةالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235719270 – 0100967332رقم الهاتف

0235723270رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

ecae2020ecae@gmail.com

التواصل 
االجتماعى

ecae2020ecae@gmail.com
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مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات املائية

اسم الخدمةرقم الخدمة

كافــة أعمــال البنيــة التحتيــة ملشــروعات اإلســكان وأعمــال 1
املرافــق الداخليــة بالتجمعــات الســكنية والقــرى الســياحية

التصميم الهيدروليكي واإلنشائي للخطوط الناقلة للمياه2

3
ــع  ــم التوزي ــحارات ونظ ــرع والس ــرى والت ــبكات ال ــم ش تصمي
ــدود  ــات والس ــم الخزان ــطحية / تصمي ــاه الس ــم للمي والتحك

ــة ــات املائي واملتش

آبار املياه الجوفية واآلبار الشاطئية4

ــتقبال 5 ــارات االس ــة – بي ــات التحلي ــاطئية ملحط ــذ الش املأخ
ــع ــحب والراج ــوط الس وخط

6
شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي/  محطــات الرفــع/ شــبكات 
الــري )الــرش والتنقيــط( والصــرف املغطــي للمناطــق الجديدة 

ملستصلحة ا

الدراســات الهيدرولوجيــة وحمايــة الطــرق مــن الســيول 7
)تصميــم تقاطعــات الطــرق مــع مخــرات الســيول(

دراســات النحــر والترســيب باملناطــق الشــاطئية والدراســات 8
الهيدروديناميكيــة ونوعيــة امليــاه

دراسات تقييم األثر البيئي للمشروعات – الرصد البيئي9

اســتالم 10 تجــارب  وإجــراء  املنازعــات  وفــض  التحكيــم 
األساســية والبنيــة  املائيــة  املشــروعات 
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الحصول ىلع خدمات
 مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات املائية

مركز الدراسات الدراسات والتصميمات للمشروعات مقدم الخدمة
املائية – كلية الهندسة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- يتــم التعــاون بيــن املركــز والجهــات التــى تطلــب خدماته 
بأســلوب التعاقــدات القانونيــة التــى تحــدد الخدمــات 
ــام  ــددة إلتم ــا واملح ــذ وتكلفته ــائل التنفي ــة ووس املطلوب

ــة ــام املطلوب امله

ــاص  ــع خ ــدة ذات طاب ــز )كوح ــن املرك ــد بي ــم التعاق - يت
ــة  ــة الخارجي ــرة( والجه ــة القاه ــة – جامعـ ــة الهندس بكلي
بصــورة قانونيــة رســمية ملــا فيــه صالــح املتعاقديــن 

والوفــاء باملتطلبــات الفنيــة للتعاقــد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
عن طريق الحضور للمركز

أوقات تقديم 
الخدمة

ســاعات العمــل الرســمية )9.00 ص – 3.00 م( مــن األحــد إلــى 
الخميــس ىلع مــدار العــام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ــن  ــد بي ــاق التعاق ــة واتف ــة املقدم ــم الدراس ــب حج حس

الطرفيــن

رسوم الخدمة

يعتمــد املركــز بصفــة أساســية لتحقيــق أهدافــه ىلع 
حصتــه مــن األتعــاب التــى تؤديهــا الجهــات املختلفــة 
نظيــر الخدمــات االستشــارية املتعاقــد عليهــا، كمــا ان 
ــة يف  ــبية وضرائبي ــراءات محاس ــة إج ــل بأي ــز يتكف املرك

ضــوء اللوائــح والقوانيــن الســارية

قنوات 
التواصل

0235732949 – 0235678137رقم الهاتف

0235732948رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

cwpcenter@yahoo.com
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مركز ترميم وصيانة
 اآلثار واملبانى األثرية والتاريخية ومقتنيات املتاحف

)األنشطة والخدمات(

)8( كلية اآلثار

اسم الخدمة

- ترميم وصيانة اآلثار بأنواعها 

- ترميم وصيانة مبانى أثرية

- ترميم وصيانة مبانى تاريخية

- ترميم وصيانة مخطوطات

- ترميم وصيانة مقتنيات

- دورات تدريبية يف مجال اآلثار

- استشارات أثرية

- تحليل عينات أثرية
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الحصول ىلع خدمات مركز ترميم وصيانة اآلثار
واملبانى األثرية والتاريخية ومقتنيات املتاحف

أشخاص، شركات، مكاتب هندسية، وزاراتمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

موافقة مجلس اإلدارة وعميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة 
ىلع القيام بالخدمة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

تقديم الطلبات لرئيس مجلس إدارة املركزمرفق معه 
الوثائق للعرض ىلع مجلس اإلدارة

أوقات تقديم 
الخدمة

حسب العرض والطلب وحجم املشروع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب االتفاق وحجم العمل باملشروع

متفاوتة حسب حجم املشغولة وقدرهارسوم الخدمة

0235676105رقم الهاتفقنوات االتصال

0235727676رقم الفاكس

البريد 
اإللكترونى

cucsed@cu.edu.eg

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع 
Facebook

عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة

مقر املركز داخل الكلية
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مركز أبحاث الحيوان والدواجن

)9( كلية الطب البيطرى

اسم املركز 
مركز  أبحاث الحيوان والدواجن

مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية
مركز خدمات وبحوث البيوتكنولوجيا البيطرية

مركز املطبوعات
وحدة ترميد الجثث النافقة والنفايات امللوثة للبيئة

مركز  أبحاث الحيوان والدواجن – كلية الطب مقدم الخدمة
البيطرى

بحثى خدمىنوع الوحدة

- إجــراء دراســات حقليــة عــن تعظيــم االســتفادة العلفية أهداف الوحدة
ــات  ــذه الدراس ــج ه ــر نتائ ــوان ونش ــن والحي ــى الدواج ف

فــى مجــالت علميــة دوليــة 

- تكويــن أجيــال مــن الباحثيــن واألخصائيــن فــى مجــال 
صحــة وتغذيــة ورعايــة حيوانــات املزرعــة والدواجــن

- عقــد بروتكــوالت علميــة مــع شــركات إضافــات األعــالف إنجازات الوحدة
ومصانــع األعــالف

- دورات تدريبيــة للســادة األطباء البيطرين واملهندســين 
الزراعيــن فــى الحقــل البيطرى

- نشــر أبحــاث علميــة فــى بيانــات التجــارب التــى تنفــذ 
فــى املركــز

البكالوريــوس  مرحلــة  لطــالب  الصيفــى  التدريــب   -
لكليــة با

- توفيــر منتــج صحــى وآمــن مــن لحــوم الدواجــن البيضــاء 
للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن بالكلية
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مركز  أبحاث الحيوان والدواجن – كلية الطب مقدم الخدمة
البيطرى

التواصل 
االجتماعى

37720 داخلى التليفون

0235727676الفاكس

املوقع 
االلكترونى

aptc @ vet.cu.edu.eg

كليــة الطــب البيطــرى - جامعــة القاهرة العنوان
11211

مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية

بحثى خدمىنوع الوحدة
)1(التشخيص املعملى والتحاليل.اسم الخدمة

)2(الدراسات التطبيقية البيطرية والتعليم املستمر.

املحور األول: التشخيص املعملي والتحاليلأهداف الوحدة

- تحاليل الدم.

 تحليل ومعايرة اللقاحات وتقييم الحديث منها.

- الفحــص الســيرولوجي لألجســام املناعيــة وتحديــد 
برامــج التحصيــن.

- عــزل وتصنيــف الفيروســات و البكتيريــا والطفيليــات 
والفطريــات.

ــه  ــه والفطري ــية و البكتيري ــراض الفيروس ــخيص االم - تش
ــة. والطفيلي

- اختبــار الحساســية للمضــادات الحيويــة لتحديد مســتوي 
. ليته فعا

- تحليل األعالف وإضافاتها املختلفة.

- الكشــف عــن الســموم الفطريــة فــى األعــالف ومكوناتها 
وتحديــد صالحيتها لالســتخدام.

- تحليــل امليــاه )كيميائيــًا وميكروبيولوجيــًا( وتحديــد 
صالحيتهــا لالســتخدام.
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بحثى خدمىنوع الوحدة
املحور األول: التشخيص املعملي والتحاليلأهداف الوحدة

- اختبار كفاءة املطهرات.

التعويضيــة  والســوائل  الحيويــة  املضــادات  تحليــل   -
للحقــن واألمــالح والفيتامينــات والهرمونــات الدوائيــة 

الطفيليــات. ومضــادات 

للمســتحضرات  والدوائيــة  البيولوجيــة  االختبــارات   -
البيطريــة. الطبيــة 

- تحليــل بقايــا الســموم واملبيدات الحشــرية والســموم الطيارة 
والغازيــة يف املنتجــات الحيوانية والداجنة والســمكية.

- تحليــل األطعمــة واللحوم واأللبان واألســماك املســتوردة 
واملحلية وإعطــاء الشــهادات البيطرية.

- اإلشراف الفنى ىلع املزارع.

املحور الثاني: الدراسات التطبيقية البيطرية والتعليم املستمر

املــراد  املنتجــات  علــي  تطبيقيــة  دراســات  عمــل   -
ــة  ــات وأدوي ــن لقاح ــا م ــم تداوله ــي يت ــجيلها أو الت تس
ومطهــرات وإضافــات أعــالف وإعــداد التقاريــر بصالحيتهــا.

مســتوي  علــي  تخصصيــة  تدريبيــة  دورات  تنظيــم   -
ــة  ــوم الطبي ــد يف العل ــا هــو جدي متطــور ملواكبــة كل م
ــي  ــل عل ــين يف الحق ــن املمارس ــة وللمتخصصي البيطري

صعيــد اإلنتــاج الحيوانــي والداجنــي والســمكى.

الوعــي  لنشــر  تعليميــة  و  تدريبيــة  دورات  تنظيــم   -
البيطــري تماشــيا مــع سياســة الدولــة لزيــادة االنتــاج عــن 

ــرية. ــوارد البش ــة امل ــق تنمي طري

ــال  ــاريع يف مج ــة للمش ــدوي إقتصادي ــات ج ــل دراس - عم
الثــروة الحيوانيــة والداجنــة والســمكية مــن مــزارع ومعامــل 

تفريــخ ومختبــرات و كذلــك يف مجــال الــدواء البيطــري.

- وضــع الخطــط الوقائيــة للمــزارع بمختلــف انواعهــا 
مــن خــالل برامــج التحصيــن وبرامــج املتابعــة املعمليــة 
ــة  ــك املتابع ــة و كذل ــاالت االصاب ــؤ بأحتم ــف والتنب للكش

ــن. ــد التحصي ــة بع ــتجابة املناعي ــيرولوجية لألس الس

التواصل 
االجتماعى

0235735769التليفون / الفاكس

كليــة الطــب البيطــرى – جامعــة العنوان
11211 القاهــرة 
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مركز خدمات وبحوث البيوتكنولوجيا البيطرية

مركز خدمات وبحوث البيوتكنولوجيا البيطرية – اسم املركز 
كلية الطب البيطرى

وحدة ذات طابع خاصنوع الوحدة

ــة أهداف الوحدة  ــة والتطبيقي ــارات العلمي ــات واالستش ــم الخدم - تقدي
الحيويــة  التكنولوجيــا  وســائل  اســتخدام  مجــال  يف 
والدواجــن  الحيــوان  أمــراض  تشــخيص  يف  الحديثــة 
املســتحضرات  وإنتــاج  بتقييــم  الخاصــة  والدراســات 
ــراد  ــك لألف ــة وذل ــل األجن ــيئات ونق ــة والفاكس البيولوجي
والهيئــات داخــل الجامعــة وخارجهــا واملشــاريع البحثيــة 

ــات. ــع الجه ــز م ــطة املرك ــاالت أنش يف مج

- التعاون يف إجراء الدراسات املحلية واألجنبية

- عقــد الــدورات التدريبيــة وتنظيــم النــدوات واملؤتمــرات 
للباحثيــن مــن الجهــات املحليــة والعربيــة

- إنشــاء قاعــدة معلومــات لألبحــاث والدراســات التــي 
تســاعد املركــز يف تحقيــق أهدافــه.

ــة  ــة بالكلي ــق الخاص ــة والصنادي ــام العلمي ــم األقس - دع
ــى ــث العلم ــة والبح ــة التعليمي ــاءة العملي ــع كف لرف

العليــا إنجازات الوحدة  الدراســات  ابحــاث  يقوم املركز بعمــل   -
ــاق  ــا وىلع نط ــة وخارجه ــن بالكلي ــتيعاب الباحثي وباس
دولــي يســتضيف املركز باحثين دولييــن لعمــل ابحاثهــم 

بداخل املركــز

- عمــل عــدد مــن الــدوات التدرييــة فــى تخصصــات الخاليــا 
ــة و البيوتكنولوجى. الجذعي

التواصل 
االجتماعى

0235720399التلفون 

0235725240الفاكس 

www.vet.cu.edu.egاملوقع االلكتروني 

proteome@cu.edu.egالبريد االلكتروني 

جامعــة العنوان   – البيطــرى  الطــب  كليــة 
ــدى 12211 ــم بري ــزة – رق ــرة- الجي القاه
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مركز املطبوعات

مركز املطبوعات – كلية الطب البيطرىاسم املركز
بحثى خدمىنوع الوحدة

أهداف 
الوحدة

طبــع املذكــرات والكتــب الدراســية وبيعهــا لطــالب الكليــة 
ــا  ــى تصدره ــة الت ــالت العلمي ــع املج ــة، طب ــعار مدعم بأس
الكليــة وبعــض كليــات الجامعــة واملؤسســات العلميــة 

ــة ــاذج اإلداري ــع النم وطب

إنجازات 
الوحدة

طبع املقررات الدراسية لبعض األقسام بالكلية مثل:

- قسم الباطنة واملعدية.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم التغذية.

- قسم الجراحة والتخدير واألشعة.

- قسم الطب الشرعى والسموم البيطرية.

- قسم األدوية.

- قسم الفيروسات.

- قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية.

طبع املجالت العلمية مثل املجالت اآلتية:

- مجلة الجمعية الطبية البيطرية املصرية.

طبع اإلداريات الخاصة بالكلية مثل:

- طبــع مجالــس الكليــة وتقاريــر اللجــان املختلفــة املنبثقة 
. عنه

- طبــع متعلقــات األنشــطة الطالبيــة املختلفــة عــن طريــق 
إدارة رعايــة الشــباب بالكليــة.

ــة بالكليــة لشــئون البيئــة  - طبــع النــدوات الخاصــة بوكال
وخدمــة املجتمــع.

- طبــع الجــداول واالســتمارات والتصميمــات الخاصــة بوكالــة 
الكليــة للتعليــم والطــالب.
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مركز املطبوعات – كلية الطب البيطرىاسم املركز
إنجازات 
الوحدة

- طبع الندوات الخاصة بوحدة الجودة.

- طبع الندوات الخاصة بوحدة إدارة األزمات والكوارث.

ــة  ــة الخاص ــة املختلف ــة والعلمي ــات النظري ــع االمتحان - طب
بأقســام الكليــة ىلع مــدار العــام.

- طبــع الدفاتــر والروشــتات الخاصــة باملستشــفى التعليمى 
التابــع لقســم الباطنــة واملعديــة بالكلية.

- طبــع الدفاتــر والروشــتات الخاصــة باملستشــفى التعليمى 
التابــع لقســم الجراحــة بالكلية.

واملراكــز  املوازنــة  بحســابات  الخاصــة  الدفاتــر  - طبــع 
بالكليــة. املختلفــة 

- طبــع الدفاتــر والروشــتات الخاصــة باملستشــفى التعليمى 
التابــع لقســم الدواجــن بالكلية.

- طبع الدفاتر الخاصة باملركز اإلقليمى لسالمة الغذاء.

- طبــع البطاقــات االنتخابيــة والتعميمــات الخاصــة بلجنــة 
اإلشــراف ىلع االنتخابــات بالكليــة.

كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة- الجيزة – رقم بريدى 12211العنوان

وحدة ترميد الجثث النافقة والنفايات امللوثة للبيئة

وحدة ترميد الجثث والنفايات الخطرة – كلية مقدم الخدمة
الطب البيطرى

خدمىنوع الوحدة

الحصول ىلع ترخيص الستقبال جثث من خارج الكلية أهداف الوحدة 

إنجازات 
الوحدة 

حــرق عــدد كبيــر مــن الجثــث النافقــة مــن داخــل الكليــة 
لخدمــة العمليــة التعليميــة 

التواصل 
االجتماعى

0235676105التليفون 

0235727676الفاكس 

ــرة- العنوان ــة القاه ــرى – جامع ــب البيط ــة الط كلي
ــدى 12211 ــم بري ــزة – رق الجي
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مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات واملعلومات

)10( كلية الحاسبات والذكاء االصنطاعى

اسم املركز / الوحدة

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات واملعلومات

مركز دعم القرار والدراسات املستقبلية

وحدة تكنولوجيا املعلومات لذوى االحتياجات البصرية والسمعية

اسم الخدمـةرقم الخدمة

تصميم املواقع للمؤسسات والجامعات والوزارات1

عمل عقود صيانة ومتابعة للمواقع2

عقد امتحانات القبول للوزارات3

تقديم خدمات مجتمعية ودورات مخفضة4

إقامة مشروعات مليكنة الجهات الحكومية5
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)1( تصميم املواقع للمؤسسات والجامعات والوزارات

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات واملعلومات مقدم الخدمة
– كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن تتقدم الجهه للمركز بطلب تعاقد أو بروتكول تعاون

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

صورتيــن شــخصيتين + صورتيــن للبطاقــه الشــخصيه + رقم 
ــف + االيميل الهات

أوقات تقديم 
الخدمة

أوقات العمل الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ترجع للخدمه لنوع نفسها

ترجع للخدمه لنوع نفسهارسوم الخدمة

قنوات 
االتصال

0237623694 – 0235674609تليفون

0233381742فاكس

csds@cu.edu.egموقع املركز

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكتروني 

التواصل 
االجتماعى

موقــع  ىلع  للمركــز  الرســمية  الصفحــة 
Facebook
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)2( عمل عقود صيانة ومتابعة للمواقع

مقدم الخدمة
مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات 
واملعلومات – كلية الحاسبات والذكاء 

االصطناعى

أوقات تقديم 
الخدمة

أوقات العمل الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ترجع للخدمه لنوع نفسها

ترجع للخدمه لنوع نفسهارسوم الخدمة

0237623694 – 0235674609رقم الهاتفقنوات االتصال

0233381742رقم الفاكس

البريد 
اإللكترونى

cucsed@cu.edu.eg

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع 
Facebook
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)3( عقد امتحانات القبول للوزارات

مقدم الخدمة
مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات 
واملعلومات – كلية الحاسبات والذكاء 

االصطناعى

أوقات تقديم 
الخدمة

أوقات العمل الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ترجع للخدمه لنوع نفسها

ترجع للخدمه لنوع نفسهارسوم الخدمة

0237623694 – 0235674609رقم الهاتفقنوات االتصال

0233381742رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقــع
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)4( تقديم خدمات مجتمعية ودورات مخفضة

مقدم الخدمة
مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات 
واملعلومات – كلية الحاسبات والذكاء 

االصطناعى

أوقات تقديم 
الخدمة

أوقات العمل الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ترجع للخدمه لنوع نفسها

ترجع للخدمه لنوع نفسهارسوم الخدمة

0237623694 – 0235674609رقم الهاتفقنوات االتصال

0233381742رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع التواصل اإلجتماعى
Facebook
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)5( إقامة مشروعات مليكنة الجهات الحكومية

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات واملعلومات مقدم الخدمة
– كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى

أوقات تقديم 
الخدمة

أوقات العمل الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ترجع للخدمه لنوع نفسها

ترجع للخدمه لنوع نفسهارسوم الخدمة

قنوات 
االتصال

0237623694 – 0235674609رقم الهاتف

0233381742رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع التواصل اإلجتماعى
Facebook
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مركز دعم القرار والدراسات املستقبلية

مركز دعم القرار والدراسات املستقبلية – كلية مقدم الخدمة
الحاسبات والذكاء االصطناعى

دورات تدريبية ICDLاسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

صورتان من البطاقة الشخصية والرسوم

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

يتم الحضور بمقر املركز وملئ االستمارة

أوقات تقديم 
الخدمة

من الساعة التاسعة صباحأ إلى الخامسة مساًء

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

خالل أسبوع إلى 10 أيام

300جنيه + 10 جنيه فورىرسوم الخدمة

االتصال تليفونيًاتليفونقنوات االتصال

عن طريق االيميالت وجوجلالبريد اإللكتروني 

جروبات الفيس بوكالصفحة الرسمية

إعالن معلق بالكليةالتواصل االجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة تكنولوجيا املعلومات 
لذوى االحتياجات البصرية والسمعية

كلية الحاسبات والذكاء االصطناعىمقدم الخدمة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

- تقديم صورة من كارنيه التأهيل االجتماعى

- صورة من بطاقة الرقم القومى

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

- ملئ استمارة للحصول ىلع الخدمة

- صورة من كارنيه التأهيل االجتماعى

- صورة من بطاقة الرقم القومى

ــة عصــرًا مــن األحــد أوقات تقديم الخدمة التاســعة صباحــًا حتــى الثالث
ــى الخميــس إل

ال يوجدرسوم الخدمة

0235675181تليفونقنوات االتصال

0233350109فاكس

www.fci.cu.edu.eg/ituvwموقع املركز

blindcenter.eg@yahoo.comالبريد اإللكتروني 

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع التواصل االجتماعى
Facebook ــع موق
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)11( كلية الصيدلة

اسم املركز

مركز الكمبيوتر

مركز البحوث التطبيقية والدراسات املتقدمة )كاراس(

مركز التكنولوجيا الحيوية امليكروبية
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز الكمبيوتر

سعر الخدمةاسم الخدمةرقم الخدمة

3 – 5 جنيهطباعة ورق ألوان1
0.50 قرشطباعة ورق أسود2

3
وتغليــف  وطباعــة  تصميــم 
الكارنيهــات )أعضــاء هيئــة التدريــس، 

طلبــه( موظفيــن، 
10 جنيه

5 جنيهأكواد خدمات الكلية بأنواعها4
25 – 100 جنيهتصميم البوسترات5
90 جنيهطباعة البوسترات للمتر6

7New ICDL Productivity1200 جنيه

أوفيــس 8 وتحميــل  جهــاز  ضبــط 
ICDL وينــدوز  75 جنيهوتحميــل 

600 جنيهدورة ICDL مجمعة9

10ICDL 50 جنيهإفادة

11ICDL 150 جنيهامتحان

12ICDL 100 حنيهشرح مستوى واحد

0.35 قرشتصوير مستندات للورقة13
حسب نوع الدورةدورات تدريبية14

حسب الحجم طباعة كتب15
ونوع الورق

خدمة مجانية صيانة جميع األجهزة بالكلية16
للكلية
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الحصول ىلع خدمات مركز الكمبيوتر

مركز الكمبيوتر – كلية الصيدلةمقدم الخدمة

املتطلبات والشروط 
ال يوجدللحصول ىلع الخدمة

خطوات الحصول ىلع 
التوجه للمركز أو من خالل الواتسابالخدمة

من 8 صباحًا – 5 مساًءأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول 
نفس اليوم بمجرد االنتهاء منهاىلع الخدمة

مرفقة مع الخدماترســوم الخدمــة

التواصل االجتماعى
0225321900رقم التليفون

البريد 
االلكترونى

dic-computer-center@phar-
ma.cu.edu.eg
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز البحوث التطبيقية والدراسات املتقدمة )كاراس(

رقم 
اسم الخدمةالخدمة

1HPLC-UV تحليل عينات باستخدم

2LC-MS/MS تحليل عينات باستخدام جهاز

3UV-Spectrophotometer تحليل عينات باستخدام جهاز

4Differential Scanning Calo- ــاز ــتخدام جه ــات باس ــل عين  تحلي
rimetry - DSC

5 Sun Protection ــة مــن الشــمس ــات معامــل الحماي تحليــل عين
Factor  - SPF

6 Total Phenolics and Total ــة ــات النباتي ــات الخالص ــل عين تحلي
Flavonoids
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HPLC-UV 1( تحليل عينات باستخدام(

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات مقدم الخدمة
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

بالبريــد  أو  تليفونيــًا  املركــز  إدارة  مــع  التواصــل   -1
للتنســيق االلكترونــى 

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
الخدمــة

مــن 150 جنيــه إلــى 200 جنيــه للعينــة الواحــدة )حســب 
نــوع العينــة(

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

LC-MS/MS 2( تحليل عينات باستخدام جهاز(

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات مقدم الخدمة
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

بالبريــد  أو  تليفونيــًا  املركــز  إدارة  مــع  التواصــل   -1
للتنســيق االلكترونــى 

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
250 – 350 جنيه للعينة الواحدة )حسب نوع العينة(الخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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UV-Spectrophotometer 3( تحليل عينات باستخدام جهاز(

مقدم 
الخدمة

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات 
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

1- التواصــل مــع إدارة املركــز تليفونيــًا أو بالبريــد االلكترونى 
للتنسيق

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول 

ىلع الخدمة
يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
20 جنيه للعينة الواحدةالخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)4( تحليل عينات باستخدام جهاز
Differential Scanning Calorimetry - DSC

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات مقدم الخدمة
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

1- التواصــل مــع إدارة املركــز تليفونيــًا أو بالبريــد االلكترونى 
للتنسيق

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
80 – 150 جنيه للعينة الواحدة )حسب درجة الحرارة(الخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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)5( تحليل عينات معامل الحماية من الشمس
Sun Protection Factor  - SPF 

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات مقدم الخدمة
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

بالبريــد  أو  تليفونيــًا  املركــز  إدارة  مــع  التواصــل   -1
للتنســيق االلكترونــى 

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
6000 جنيه للعينة الواحدةالخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)6( تحليل عينات الخالصات النباتية
Total Phenolics and Total Flavonoids

مقـدم 
الخدمة

مركز البحوث والدراسات التطبيقية والدراسات 
املتقدمة )كاراس( – كلية الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع الخدمة

ال يوجد

خطوات 
الحصول 

ىلع الخدمة

1- التواصــل مــع إدارة املركــز تليفونيــًا أو بالبريــد االلكترونــى 
للتنسيق

2- التقدم بالعينات املراد تحليلها ملقر املركز

أوقات 
تقديم 
الخدمة

من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 3 عصرًا(

املدة 
الزمنية 
للحصول 

ىلع الخدمة

يعتمد ىلع عدد العينات املراد تحليلها

رســوم 
100 جنيه للعينة الواحدةالخدمــة

التواصل 
االجتماعى

0223625865رقم التليفون

biocaras@yahoo.comالبريد االلكترونى

dir�caras@pharma.cu.edu.egموقع املركز
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مركز التكنولوجيا الحيوية امليكروبية
Price List Microbiological Tests

Service Suggested Price 
(EGP)

Spectrum and MIC and IC50 (5 M.O) 1000

Spectrum and MIC (5 M.O) 700

Growth Promotion Test 700

Microbial Limit Test (Pharmaceutical Samples) 700

Microbial Limit Test (Antibiotic Samples) 800

Sterility 300

Bacterial Endotoxin Test
2 Samples

3 Samples

4 or more

1 Sample 1400

900 * 2

800 * 3

700 * 4 
or more

Validation of Antibiotic Assay 4000

Antibiotic Assay 1100

Candida (Antifungal Test) 800

Water Analysis

Microbial 220

Protozoa 330

Legionella 330
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Service Suggested Price 
(EGP)

Preservative Challenge Test 4000

Skin Sensitivity Test 1700

Eye Sensitivity Test 3000

Lyophilization (1 run) 700

Chemical Analysis Suggested Price (EGP)

Nitrites, Nitrates, Chlorides, Acidity 
or Alkalinity, Hardness (Calcium and 
Magnesium), Oil & Greese

Estimated Cost

Other Services

Service Suggested Price (EGP)

Bench Fees + Locker 3600 / per year

HPLC 150 / run

UV Spectrophotometer 170 / hour or 17L.E / sample

Shakers 110 / day

PRC and Gel Electrophoresis 300 / cycle

PDGE 700

Bench, Laminar Flow, Hood / day 60

Ultracentrifuge 450
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الحصول ىلع خدمات مركز التكنولوجيا الحيوية امليكروبية

مركز التكنولوجيا الحيوية امليكروبية – كلية مقدم الخدمة
الصيدلة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- إحضار العينات إلى املركز

- اتباع الشروط الالزمة لكل تحليل

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- االتصال باملركز ملعرفة الشروطة

- إحضار العينات

- دفع الرسوم

أوقات تقديم 
من األحد إلى الخميس )9 صباحًا – 2 عصرًا(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حســب نــوع التحليــل: تتــراوح مــن أســبوع ألســبوعين 

وفــى تمتــد إلــى شــهر فــى بعــض التحاليــل

مرفق قائمة بأسعار عام 2020رسوم الخدمة

التواصل 
االجتماعى

0223620122 – رقم التليفون
01016168049

0223620122رقم الفاكس

البريد االلكترونى
dir�btc@pharma.cu.edu.

eg

البريد االلكترونى
dir�caras@pharma.

cu.edu.eg
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)12( كلية التمريض

مركز التدريب واالستشارات البحثية
)األنشطة والخدمات(

اسم الخدمةرقم الخدمة

خدمات طباعة وتصوير1

الخدمات البحثية والعلمية2

دورات تدريبية فى مجال التمريض3
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)1( خدمات طباعة وتصوير )قائمة األسعار(

تكلفة الخدمةالبيانم

0.50 قرشتصوير الورقة الواحدة1

0.75 قرشطباعة الورقة الواحدة )أبيض وأسود(2

5 جنيهكتابة الورقة الواحدة3

6 جنيهكتابة الجدول الواحد4

5 جنيهسحب ورقة االسكانر5

3 جنيهنتيجة االمتحان من االنترنت6

3 جنيهتسجيل املواد من االنترنت7

3 جنيهبطاقة الترشيح من االنترنت8

9CD 3 جنيهنسخ

10CD 5 جنيهسعر

3 – 7 جنيهتكعيب11

4 جنيهحافظة مسطرة12

1 جنيهحافظة بالستيك13

3 جنيهحافظة كبسولة14

2 جنيهFile عادى15

5 جنيهتأجير استاند16
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات طباعة وتصوير

السادة اإلداريين والفنيين باملركز – كلية مقدم الخدمة
التمريض

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

الخدمــة  أداء  مقابــل  املســتحقة  الرســوم  ســداد 
ــر املركــز واالعتمــاد اليومــى للمتحصــالت مــن أ.د/ مدي

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

تقديــم الطلــب والتحصيــل االلكترونــى ألداء رســوم 
املســتحقة الخدمــة 

أوقات تقديم 
الخدمة

خــالل مواعيــد العمــل الرســمية باملركــز )يوميــًا ماعــدا 
يــوم الجمعــة(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب طلب الخدمة من )5( دقائق إلى )20( دقيقة

حسب نوع الخدمة املقدمةرسوم الخدمة

قنوات التواصل

0225323249رقم الهاتف

0225323249رقم الفاكس

ctrc@nursing.cu.edu.egالبريد االلكترونى

ىلع التواصل اإلجتماعى للمركــز  الرســمية  الصفحــة 
Facebook موقــع 
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)2( الخدمات البحثية والعلمية )قائمة األسعار(

تكلفة الخدمةالبيانم

للرســائل 1 اإلحصائــى  التحليــل 
واألبحــاث العلميــة 

حسب عدد املتغيرات
والعينة وعدد العالقات

500 جنيهالتحليل اإلحصائى ملشروع الطلبة2

300 جنيهإدخال البيانات3

20 جنيه )للصفحة(التدقيق اللغوى للرسالة العلمية4

350 جنيهمراجعة أبحاث علمية5

ترجمــة الورقــة مــن اإلنجليزيــة إلــى 6
العربيــة والعكــس

25 جنيه )للصفحة الواحدة(
Times New Roman بخط

مراجعــة APA Format Style للرســالة 7
CD العلميــة ىلع

500 جنيه
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع الخدمات البحثية والعلمية

السادة أعضاء هيئة التدريس – كلية التمريضمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- موافقــة أ.د/ عميــد الكليــة )رئيــس مجلــس إدارة 
املركــز(

- موافقة أ.د/ مدير املركز

- سداد الرسوم املستحقة عن الخدمة املطلوبة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- تقديــم طلــب إلــى أ.د/ مديــر املركــز ألخــذ املوافقــة 
عليــه

- موافقة أ.د/ رئيس مجلس إدارة املركز

- سداد الرسوم املستحقة وبدء تنفيذ أداء الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

خــالل مواعيــد العمــل الرســمية باملركــز )يوميــًا ماعــدا 
يــوم الجمعــة(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل 48 ساعة من تقديم الطلب

حسب نوع الخدمة املقدمةرسوم الخدمة

قنوات التواصل

0225323249رقم الهاتف

0225323249رقم الفاكس

البريد 
االلكترونى

ctrc@nursing.cu.edu.eg

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقع 
Facebook
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)3( دورة تدريبية فى مجال التمريض

اسم الدورةم

التمريض فى العالم اليوم: االتجاهات الحديثة فى التمريض1

تمريض الحاالت الحرجة2

مكافحة العدوى3

مجابهة مضاعفات ووفات األمهات: تحديات التمريض األفريقى4

التمريض فى حاالت الطوارئ5

التكنولوجيا واالتجاهات الحديثة فى التمريض6

صحة املرأة ملراحل العمر املختلفة7

اإلسعافات األولية8

دعم الحياة األساسى9

التغذية األساسية والتطبيقية10

تمريض صحة األم وحديثى الوالدة11

جودة الرعاية التمريضية ملنع وفيات األمهات واألجنة12

التغذية والعالج الغذائى فى ممارسات التمريض13

التغذية العالجية14

صحة املرأة15

جودة الرعاية التمريضية ملرضى السرطان16

الصحة الجنسية17

سرطان الثدى18
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات الدورات التدريبية فى مجال التمريض

السادة أعضاء هيئة التدريس – كلية التمريضمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- موافقة أ.د/ رئيس مجلس اإلدارة

- موافقة أ.د/ مدير املركز

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- تقديــم طلــب االحتياجــات ســواء أفــرد، شــركات، 
وزارات مؤسســات، 

- أخــذ املوافقــات مــن مديــر املركــز وأ.د/ رئيــس مجلــس 
اإلدارة

- سداد الرسوم املستحقة

أوقات تقديم 
الخدمة

خــالل مواعيــد العمــل الرســمية باملركــز )يوميــًا ماعــدا 
يــوم الجمعــة(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب ساعات التدريب املطلوبة

حسب نوع الخدمة املقدمةرسوم الخدمة

قنوات التواصل

0225323249رقم الهاتف

0225323249رقم الفاكس

ctrc@nursing.cu.edu.egالبريد االلكترونى

ىلع التواصل اإلجتماعى للمركــز  الرســمية  الصفحــة 
Facebook موقــع 
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مركز خدمات العالج الطبيعى والتعليم املستمر

)13( كلية العالج الطبيعى

اسم املركز / الوحدة
مركز خدمات العالج الطبيعى والتعليم املستمر

وحدة تصنيع األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية
مجمع العالجات الخارجية التخصصية للعالج الطبيعى

كلية العالج الطبيعىمقدم الخدمة
دورات تدريبيةاسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

1- خطــاب للســيد األســتاذ الدكتــور/ عميــد الكليــة 
مرفــق بــه الســيرة الذاتيــة لعضــو هيئــة التدريــس 

)مقــدم الخدمــة(

2- خطــاب للســيد األســتاذ الدكتــور/ وكيــل الكليــة 
لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة

أوقات تقديم 
الخدمة

ســاعات العمــل الرســمية مــن 9ص – 5م مــن الســبت إلــى 
لخميس ا

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب طبيعة النشاط

تختلــف مــن دورة تدريبيــة إلــى أخــرى حســب عــدد رسوم الخدمة
األيــام وســاعات الــدورة أو ورشــة العمــل

01143527087 – 01148008043تليفونقنوات االتصال

0237617692فاكس

ketaapt@gmail.comالبريد اإللكتروني 

الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع الصفحة الرسمية
Facebook

ــة التواصل االجتماعى ــات العام ــالل إدارة العالق ــن خ م
ــى ــالج الطبيع ــة الع لكلي
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة تصنيع األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية

كلية العالج الطبيعىمقدم الخدمة

تصنيع الجبائر واألجهزة التعويضيةاسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

1- خطــاب تحويــل مــن أى جهــة طبيــة بتصميــم جبيــرة أو 
طــرف صناعــى

2- دفــع رســوم الخدمــة فــى الحســاب البنكــى أو خــالل 
خدمــة فــورى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

من األحد إلى الخميس )9ص–3م(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ىلع حسب نوع الجبيرة أو الطرف املطلوب

أو رسوم الخدمة الجبيــرة  ونــوع  املســتخدمة  الخامــات  حســب  ىلع 
املطلــوب الطــرف 

01143527087 – 01148008043تليفونقنوات االتصال

0237617692فاكس

OP.PT.CU@gmail.comالبريد اإللكتروني 

ــع التواصل االجتماعى ــدة ىلع موق ــمية للوح ــة الرس الصفح
Facebook
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مجمع العيادات العالجية
 الخارجية التخصصية للعالج الطبيعى

كلية العالج الطبيعىمقدم الخدمة

للمرضــى اسم الخدمة الطبيعــى  العــالج  خدمــات  تقديــم 
الخارجيــة العيــادات  مجمــع  ىلع  املتردديــن 

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

ــب  ــن طبي ــى م ــالج الطبيع ــل للع ــود تحوي - وج
متخصــص وتقريــر تشــخيصى الحالــة

- إحضار اإلشاعات والتحاليل الخاصة بالحالة

أوقات تقديم 
الخدمة

ــبت  ــن الس ــمية )8ص-2ظ( م ــل الرس ــاعات العم س
ــس ــى  الخمي إل

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

مــدة الجلســة العالجيــة مــن 45 دقيقــة حتــى 60 
ــة املرضيــة دقيقــة علــي حســب الحال

العيادة االقتصادية : رسوم الخدمة

- الكشف 50 جنيهًا

- الجلسة 50 جنيهًا

باقى مجمع العيادات الخارجية:

- الكشف 15 جنيهًا

- الجلسة 10 جنيهًا

0237617691تليفونقنوات االتصال

ketaapt@gmail.comالبريد اإللكتروني 

ملجمــع الصفحة الرسمية الرســمية  الصفحــة 
Facebook موقــع  ىلع  العيــادات 

العالقــات التواصل االجتماعى إدارة  خــالل  مــن 
العــالج  لكليــة  العامــة 

لطبيعــى ا
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
)14( كلية طب األسنان

وحدة العالج املتميز بأجر

اسم املركز / الوحدة
وحدة العالج املتميز بأجر

مركز طب األسنان للتعليم املستمر والتدريب

وحدة بحوث ومستلزمات طب األسنان

وحدة عالج أسنان األطفال وذوى االحتياجات الخاصة

السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب مقدم الخدمـة
األسنان جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- التحقق من الرقم القومى للكبار

- وبالنسبة لألطفال شهادة امليالد

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- فتح ملف طبى للمريض 

- تسجيل بينات املريض ىلع برنامج العيادات

- اعطاء رقم للمريض 

- تسليم امللف للعيادة التخصصية

- انتظار املريض بقاعة االنتظار

- النداء برقم املريض باستخدام جهاز النداء االلى

- توجية املريض للعيادة التخصصية

- يتم توقيع الكشف الطبى ىلع املريض 

- يتم اعطاء املريض اذن دفع بقيمة الخدمة 
الطبية املقدمة لة

- يتوجة املريض الى الخزينة لسداد القيمة 
وتسجيل تلك البيانات ىلع برنامج العيادات ايضا 

امللف الطبى للمريض

- يتم توجيه املريض الى العيادة لتلقى الخدمة الطبية

- بعد االنتهاء يتم تسليم امللف الطبى بحجرة 
حفظ امللفات
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وحدة العالج املتميز بأجر

السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب مقدم الخدمـة
األسنان جامعة القاهرة

أوقات تقديم 
يوميا بالفترة الصباحية واملسائيةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة

كشف 20 جنيهرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0223635476رقم الهاتف

023646375رقم الفاكس

cdsu@dentistry.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع التواصل االجتماعى
Facebook موقع

التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

20جالكشف

الجراحة

125جخلع عادى

180جخلع بقايا جذور

350جعملية ازالة بقايا جذور جراحيا

250جخلع ضرس العقل برافع جراحي
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التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

400جخلع بقايا ضرس العقل جراحيا

450جعملية ضرس العقل املدفون )رأسي(

600جعملية ضرس العقل املدفون )مائل(

800جعملية ضرس العقل املدفون )مستعرض(

600جنايت جارد

عملية ازالة الناب املدفون او الضاحك 
مدفون

800ج

650جعملية ازالة سن زائد مدفون بالفك

900جعملية اغالق ناصور جيب انفى / فمي

500جعملية ازاله وكحت ناصور مزمن

6000جزراعة أسنان )بدون بورسلين(

800جكشف ناب مدفون جراحيا

ــاق  ــك( باالتف ــور الف ــاس األورام – كس ــة )األكي ــات الجراحي العملي
مــع الجــراح

عالجات الليزر
200 – 350جعملية صغرى 

500 – 800جعملية متوسطه

1200 – 1500جعملية كبرى 

أشعة األسنان
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التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

Periapical 15جفيلم صغير حول الجذور

CD + Periapical 20جفيلم صغير حول الجذور

 CD+ 100جفيلم كبير بانوراما ديجيتال

CD + 100جفيلم كبير جانبي ديجيتال

عالج اللثة

250جازالة الرواسب الجيرية وكحت جيوب لثويه

400جازاله زوائد لثويه لكل جزء من 4 أجزاء

800ججراحة لثويه لكل جزء من 4 اجزاء

150جتلميع

2500جتبيض االسنان

الحشو

300جحشو كومبوزيت )أمامى(

حشو كومبوزيت )خلفى(

350ج
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التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

1000جحشو معملى )بورسالين أو زركانيوم(

550جحشو معملى كمبوزيت

التركيبات الصناعية املتحركة

1500جطقم كامل )أكريلك ( علوى + سفلى

900جطقم كامل علوى فقط أو سفلى فقط

300جتضيق أو تبطين طقم أو تغيير قاعدة

180جالسنه االولى

120جاضافة أى سنه بعد ذلك 

نصف فيتاليوم علوى او سفلى بدون 
اسنان

1500ج

ربع طقم فيتاليوم علوى وسفلى بدون 
اسنان

900ج

3900ج طقم سوفت اكريلك

600جأول سنه )سوفت اكريلك(

350جاضافة أى سنه حتى 4 أسنان )للواحدة(

1900جاكثر من 6 أسنان )سوفت اكريلك(

عالج الجذور

450جسنه امامية )غير شامل الحشو النهائي(

650جالضاحك )غير شامل الحشو النهائي(
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التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

900جالضرس )غير شامل الحشو النهائي(

1200جإعادة عالج الجذور )أمامى(

1500جإعادة عالج الجذور )خلفى(

تقويم األسنان

5000جحاالت تقويم األسنان فك واحد ثابت

9000جحاالت تقويم الفكين ثابت

11000جالتقويم الشفاف ثابت

150 جفى حالة فقد البراكت )واحدة(

200جفى حالة فقد البراكت الشفاف )واحدة(

200جفى حالة فقد الباند أو التيوب

2000ججهاز التثبيت للفكين بعد التقويم

3000-5000جأجهزة متحركة )مرحلة اولى( حسب الحالة 

1500ججهاز توسيع مكان لعدد واحده ضرس

التركيبات الثابتة

800جتاج بورسلين

1000جتاج بورسلين )بعد  زراعة األسنان(

2000جتاج زيركونيوم

2200جتاج زيركونيوم بدعامة للجذر
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

التكلفة الخدمات العالجية املقدمة

100جطربوش مؤقت

300جدعامه صب

1500جالمنيت ) قشرة بورسالين (

50جإعادة اللصق )للوحدة(

50جخلع طربوش ثابت )للوحدة(

مركز طب األسنان للتعليم املستمر والتدريب

اسم الخدمةرقم الخدمة
1Endodontic دورة عالج الجذور

2Minor Oral Surgery دورة جراحات الفم الصغيرة

3Composite دورة الحشوات التجميلية

4Botox & Filler دورة البوتكس

5Implantology long Course دورة زراعة األسنان

6Laser دورة الليزر

ــه  ــغ 50 جني ــة مبل ــعار عالي ــى األس ــاف إل ــة: يض ملحوظ
مقابــل توفيــر أدوات الحمايــة الشــخصية والتعقيــم لــكل 

زيــارة
)وسوف يتم إلغاء هذا البند بعد تحريك األسعار(
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الحصول ىلع خدمات مركز
 طب األسنان للتعليم املستمر والتدريب

السادة أعضاء هيئة التدريس بمركز طب مقدم الخدمة
األسنان للتعليم املستمر

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- الحصول ىلع بكالوريوس طب األسنان

- حجز االشتراك بالدورة قبل موعد انعقادها

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التقدم لالشتراك بالدورات باملركز

- سداد نصف رسوم الدورة

- استيفاء بيانات االستمارة بسكرتارية املركز

أوقات تقديم 
شهريًا – خالل العام الدراسىالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ــى  ــوى العلم ــب املحت ــرى حس ــن دورة ألخ ــاوت م تتف

ــدورة لل

قنــوات 
التواصــل

023637577 – 01027865333رقم الهاتف

023646375رقم الفاكس

cedc@dentistry.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

التواصل االجتماعى
 Facebook: continuing dental

education & training center
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وحدة بحوث ومستلزمات طب األسنان

رقم 
رقم اسم الخدمةالخدمة

اسم الخدمةالخدمة

صورة بدون بيانات18كتابة التقرير1

تمرير عينة وصبها فى 2
بلوك

صورة + بيانات ) تاريخ أو 19
مؤشر...إلخ (

3H - E صورتان فى صورة ) 20صبغة
)  stitched

تقطيع عينات برفين 4
ساليد  عادى

للحصول ىلع شهادة مع 21
) report ( الصورة

تقطيع عينات برفين 5
) +P ( ساليد

عدد الخاليا ) manual ( لكل 22
field

عدد الخاليا ) automatic ( 23صبغة H – E بدون تقطيع6
field لكل

قياس مسافة لكل 24fieldتلين عظم وتمرير7

8Pri-  صبغة اميونو بدون
mary antibody

25field قياس مساحة لكل

قياس املحيط لكل 26fieldصبغة املاثون9

قياس درجة الدوران للخاليا 27تقطيع األسنان10
field لكل

-28Area Percentage or optiصب أسنان11
cal density by field

الحصول ىلع صورة بدون 29برد أسنان12
أرقام

material and method

13 الحصول ىلع صورة  أرقام30جراوند سكشن  

material and method
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- تحضير محاليل:

رقم 
رقم اسم الخدمةالخدمة

اسم الخدمةالخدمة

  Stereomicroscope تحضير محاليل: جهاز

تصوير للصورة الواحدة31فورمالين 14%10

قياس مسافة32كالسيوم فورمال15

16P – H 33قياس
صورة بالبيانات بحد أقصى 

3 بيانات

قياس الفلوريد17

التكلفةالكميةاسم الخدمةم

30لترفورمالين 1%10

50لتركالسيوم فورمال2

3P – H 20العينةقياس

20العينةقياس الفلوريد4

ملحوظــة: اســتخدام جهــاز امليكروتــوم لتقطيــع العينات 
املتسلســلة ملــدة ســاعة 100 جنيــه )بــدون صباغــة 

ــات(. للعين
: AMAGE ANALYSESجهاز -
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أواًل: التصوير:

ثانيًا: تحليل التصوير:

التكلفةاسم الخدمةم

20جصورة بدون بيانات1

25جصورة + بيانات ) تاريخ أو مؤشر...إلخ (2

3)  stitched ( 50جصورتان فى صورة

4) report ( 30جللحصول ىلع شهادة مع الصورة

التكلفةاسم الخدمةم

1field لكل ) manual ( 25جعدد الخاليا

2field لكل ) automatic ( 20جعدد الخاليا

3field 20جقياس مسافة لكل

4field 20جقياس مساحة لكل

5field 20جقياس املحيط لكل

6field 20جقياس درجة الدوران للخاليا لكل

7Area Percentage or optical density by field20ج

8) material and method ( 25جالحصول ىلع صورة بدون أرقام

9) material and method ( 30جالحصول ىلع صورة  أرقام
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:Stereomicroscope ثالثًا: جهاز

الحصول ىلع خدمات وحدة بحوث ومستلزمات طب األسنان

التكلفةاسم الخدمةم
20جتصوير للصورة الواحدة1

20جقياس مسافة2

30جصورة بالبيانات بحد أقصى 3 بيانات3

ملــدة   stereomicroscope جهــاز  اســتخدام  ملحوظــة: 
ســاعة )100 جنيــه(.

السادة أعضاء هيئة التدريس والفنيين بقسم مقدم الخدمة
باثولوجيا وبيولوجيا الفم. 

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد شروط للحصول ىلع الخحدمة حيث تقدم 
مباشرة للباحث. 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
تحديد ميعاد مسبق مع القائم بالعمل عن طريق 

سكرتارية الوحدة.

أوقات تقديم 
أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا.الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ىلع حسب نوع الخدمة املقدمة:

- التصوير فى نفس اليوم.

- بالنسبة للمعمل ىلع حسب نوعية العينة.

رســوم 
مرفق قائمتى اسعار أجهزة التصوير وأجهزة املعمل.الخدمــة
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السادة أعضاء هيئة التدريس والفنيين بقسم مقدم الخدمة
باثولوجيا وبيولوجيا الفم. 

قنــوات 
التواصــل

023642705 )داخلى 440( – رقم الهاتف
01284942188

023646375رقم الفاكس

البريد اإللكترونى
vice_community@dentistry.

cu.edu.eg

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع

وحدة عالج أسنان األطفال وذوى االحتياجات الخاصة

تكلفة الخدمةبيان الخدمات العالجية املقدمةم
20الكشف1

10أشعة فيلم صغير2

130حشو املجم بسيط ) سطح واحد (3

165حشو املجم جانبى4

195حشو جذور سنة لبنية امامية5

390حشو جذور ضرس خلفى دائم6

260حشو جذور ضرس امامية دائم7

195عالج لثة ) ازالة الجير وتلميع االسنان (8

85خلع ضرس لبنى9

80خلع جذور10

195خلع ضرس دائم11

90طربوش معدنى12

155تحضير وتركيب طربوش معدنى13

40اعادة لصق طربوش معدنى14
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تكلفة الخدمةبيان الخدمات العالجية املقدمةم
240عمل حافظ مسافة ) احادى (15

480عمل حافظ مسافة ) مزدوج (16

390استخراج سنة مدفونة جراحيا17

520تركيبات ثابتة ) طربوش بورسلين (18

115تركيبات متحركة ) السنة االولى (19

80تركيبات متحركة ) السنة الثانية (20

195طبقة الفلوريد لألسنان21

1040طقم أسنان متحرك كامل ) علوى + سفلى (22

520نصف طقم أسنان متحرك كامل ) علوى + سفلى (23

130بطانة عصب24

195سداد الشقوق 25

195حشو فيوجى - ريفا26

195خلع جذور دائم27

975جهاز امامى بسلك متحرك28

325نايت جارد29

عالج عصب نصفى لسن دائم غير مكتمل 30
MTA باستخدام

400

365تركيب بوست مع بناء السنة31

عالج اسنان تحت التخدير الكلى32

) شامل عالج االسنان بالكامل واملتابعة بعد 
العملية (

4000

تأجير وحدة األسنان بالعمليات ) ألعضاء هيئة 33
التدريس بجامعة القاهرة (

1000

300عالج أسنان بمهدئ عام ) سيدشن (34

250استئصال جزئى لعصب ضرس لبنى خلفى35
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تكلفة الخدمةبيان الخدمات العالجية املقدمةم
195حشو كمبوزيت أمامى لبنى36

300حشو كمبوزيت أمامى دائم37

250حشو كمبوزيت خلفى لبنى38

350حشو كمبوزيت خلفى دائم39

ملحوظة: األسعار ال تتضمن أية تركيبات صناعية.

الحصول ىلع خدمات وحدة
 عالج أسنان األطفال وذوي االحتياجات الخاصة

السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم األطفالمقـدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

-  تسجيل اسماء املرضى وفقا ألسبقية الحضور.

-  االطالع ىلع ) شهادة امليالد – الرقم القومى لولى 
األمر (.

-  سداد قيمة الكشف ويعرض ىلع الطبيب املعالج 
ويحدد له الخدمات العالجية لعالج املريض.

-  يسدد ولى أمر املريض ثمن الخدمات العالجية.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

-  إعداد ملف العمليات ورقيا من إدارة أستقبال 
املرضى.

-  استيفاء بيانات املريض بواسطة ولى األمر 
ويقوم موظف استقبال املرضى بالتاكد من كافة 
املستندات )شهادة امليالد – صورة الرقم القومى 
لولى االمر – التحاليل وال تتعدى مدة زمنية ثالثة 

أشهر – األشعة املطلوبة (.

-  تسليم امللف لطبيب التخدير ملراجعة التحاليل 
وملئ البيانات الخاصة بالتخدير للحالة فى امللف.
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السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم األطفالمقـدم الخدمة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

-  يقوم فنى التخدير باستكمال البيانات الخاصةو 
باملريض ) قياس درجة الحرارة – التأكد من توافر 

شروط اجراء العملية (.

-  طبيب التخدير يقوم بتسليم ملف املكريض 
للطبيب املعالج بأولوية الحضور.

-  بعد أنتهاء العملية يقوم الطبيب املعالج بكتابة 
ماتم عمله من خدمات طبية فى العملية وكتابة 

مايلزم من ادوية للمريض.

-  يقوم التمريض بافادة ولى أمر املريض بكافة 
االرشادات وكيفية التعامل مع املريض وإبالغه 

بميعاد املتابعة للعملية.

-  يقوم موظف استقبال املرضى بتجميع ملفات 
املرضى وتسجيلها فى الدفاتر.

أوقات تقديم 
من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية ظهرا.الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب حالة املريض وعدد الخدمات العالجية 

املقدمة.

مرفق أسماء الخدمات املقدمة وأسعارها.رســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

التليفون
0223642705  )داخلى 675(

 01236094853 – 01006568635
01286372552 –

023646375الفاكس

البريد اإللكترونى
vice_community@dentistry.

cu.edu.eg
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)15( كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

اسم املركز / الوحدة

مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية

مركز العمران األفريقى

معمل الحاسب اآللى

معمل البيئة

وحدة إدارة األزمات والكوارث

جائزة أفضل مشروع تخرج

مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية

مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية – مقدم الخدمة
كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى

اسم الخدمة

العامــة  بالدراســات  والقيــام  االستشــارات  تقديــم   .1
ــة يف  ــال املختلف ــوث واألعم ــراء البح ــة واج واملتخصص
مجــاالت التخطيــط اإلقليمــي والعمرانــي وكذالــك مجــاالت 

ــا. ــي تخدمه ــل الت العم

2. تقديــم خدمــات التدريــب والتطويــر والبنــاء املؤسســى 
التخطيــط  وتنميــة املهــارات والقــدرات يف مجــاالت 

ــي.  ــي والعمران اإلقليم

3. عقــد املؤتمــرات والنــدوات العلميــة وورش العمــل 
ــطة  ــاالت واألنش ــة يف املج ــة والعملي ــاءات العلمي واللق
كافــة  وىلع  املركــز  إدارة  مجلــس  يحددهــا  التــي 
املســتويات الدوليــة والقوميــة واملحليــة. والتــي تدخــل 

يف مجــال نشــاطه.

4. أصــدار النشــرات واملجــالت والدوريات الخاصــة بالبحوث 
العلميــة يف هــذا املجال.
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مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية – مقدم الخدمة
كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى

املتطلبات 
والشروط 
للحصول

ىلع الخدمة 

يمكــن ان يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز 
ــطة  ــة بأنش ــا عالق ــي له ــات الت ــوزارات والهيئ ــع ال جمي
املركــز مثــل ) وزارة اإلســكان – الهيئــة العامــة للتخطيــط 
العمرانــي – هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة – 
اجهــزة املــدن – ديــوان عــام املحافظــات – هيئــة التنمية 

ــخ( ــياحية -........ال الس

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة 

- عــن طريــق اســناد مشــروعات مــن الــوزارات والهيئــات 
املعنيــة للمركــز

- عــن طريــق دخــول املركــز يف مناقصــات التــي تطرحهــا 
الــوزارات والهيئــات التــي لهــا عالقــة بانشــطة املركــز

اوقات تقديم 
الخدمة 

طوال العام 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد املــدة الزمنيــة النجــاز الدراســة الجهــة التــي تقــوم 
باســناد املشــروع للمركز

رسوم الخدمة
تحدده الجهة التي تقوم باسناد املشروع للمركز

قنوات التواصل 

0235700830 35812- – 35770رقم الهاتف

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 
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مركز العمران األفريقي

التخطيــط مقدم الخدمة كليــة   – األفريقــى  العمــران  مركــز 
والعمرانــى اإلقليمــى 

اسم الخدمة

العامــة  بالدراســات  والقيــام  االستشــارات  تقديــم   .1
ــة يف  ــال املختلف ــوث واألعم ــراء البح ــة واج واملتخصص
ــارة  ــدول الق ــي  ب ــي والعمران ــط اإلقليم ــاالت التخطي مج

االفريقيــة.

2. تقديــم خدمــات التدريــب والتطويــر والبنــاء املؤسســى 
التخطيــط  والقــدرات يف مجــاالت  وتنميــة املهــارات 

ــا.  ــي بافريقي ــي والعمران اإلقليم

3. عقــد املؤتمــرات والنــدوات العلميــة وورش العمــل 
ــطة  ــاالت واألنش ــة يف املج ــة والعملي ــاءات العلمي واللق
كافــة  وىلع  املركــز  إدارة  مجلــس  يحددهــا  التــي 
املســتويات الدوليــة والقوميــة واملحليــة. والتــي تدخــل 

يف مجــال نشــاطه.

الخاصــة  والدوريــات  املجــالت  و  النشــرات  أصــدار   .4
. املجــال  هــذا  يف  العلميــة  بالبحــوث 

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة 

يمكــن ان يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز 
جميــع دول القــارة االفريقــي عــن طريــق تواصــل الهيئــات 
والســفارات والبعثــات الدبلوماســية التابعــة لهــا  يف 

مصــر مــع املركــز 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة 

- عن طريق اسناد مشروعات للمركز

اوقات تقديم 
الخدمة 

طوال العام 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحــدد املــدة الزمنيــة النجــاز الدراســة الجهــة التــي تقــوم 
باســناد املشــروع للمركــز

تحدده الجهة التي تقوم باسناد املشروع للمركزرسوم الخدمة
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معمل الحاسب اآللى

التخطيــط مقدم الخدمة كليــة   – األفريقــى  العمــران  مركــز 
والعمرانــى اإلقليمــى 

قنوات التواصل 

0235700830 35812- – رقم الهاتف
35770

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 

التخطيــط مقدم الخدمة كليــة   – اآللــى  الحاســب  معمــل 
والعمرانــى اإلقليمــى 

اسم الخدمة

ــعة  ــي بس ــب اآلل ــل للحاس ــدد 2 معم ــة ع ــد بالكلي يوج
ــالب  ــة للط ــد دورات تدريبي ــم عق ــاز ، يت ــزة 84 جه اجه
ــز  ــالب لتعزي ــة الط ــة بدراس ــاالت املرتبط ــا يف املج به
 –  AUTO CAD  –  GIS  ( مجــال  يف  وذلــك  مهاراتهــم 
PHTOSHPE ( كمــا يســتخدم يف أعضــاء املحاضــرات.

املتطلبات 
والشروط 
للحصول

ىلع الخدمة

يمكن ان يستفيد من الخدمات التي يقدمها املعمل 
طالب الكلية 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

تسجيل اسم الطالب لدى منظمي الدورة التدريبية  

اوقات تقديم 
الخدمة

االجازة الصيفية 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تحدد املدة الزمنية النجاز الدورة من يقوموا بشرح 
املحتوى التدريبي

يحدد حسب نوع الدورة التدريبيةرسوم الخدمة
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التخطيــط مقدم الخدمة كليــة   – اآللــى  الحاســب  معمــل 
والعمرانــى اإلقليمــى 

قنوات التواصل

0235700830 35812� – 35770رقم الهاتف

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 

معمل البيئة

ــى مقدم الخدمة ــط العمران ــة التخطي ــة – كلي ــل البيئي معم
واإلقليمــى

اسم الخدمة
يوجد بالكلية معمل البيئية تم انشاؤه بالتعاون مع 

جامعة فري برلين وحضور ممثلين عن ال DAAD لخدمة 
طالب الدراسات العليا

املتطلبات  
الشروط للحصول 

ىلع الخدمة 

يمكن ان يستفيد من الخدمات التي يقدمها املعمل 
طالب الدراسات العليا بالكلية 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة 

التوجه لتسجيل اسم الطالب لدى املشرفين ىلع 
املعمل

اوقات تقديم 
الخدمة 

طول العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

يحدد حسب الخدمة التي يريد الطالب انجازها

مجانارسوم الخدمة

قنوات التواصل 

0235700830 35812� – 35770رقم الهاتف

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 
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وحدة إدارة األزمات والكوارث

وحــدة إدارة االزمــات والكــوارث – كليــة التخطيــط مقدم الخدمة
العمرانــى واإلقليمــى

اسم الخدمة

ــا  ــل معه ــط للتعام ــع خط ــوارث ووض ــات والك إدارة االزم
وتالشــي حدوثهــا يف املســتقبل،وهذه االزمــات قــد 

ــه: تواج

أواًل : املحيط الداخلي للكلية

- العمليــة التعليميــة مثــل ) وضــع خطــط للتعامــل مــع 
جائحــة كورونــا – اســتمرار العمليــة التعليميــة عــن بعــد 
ــة  ــم بالكلي ــراءات التعقي ــط اج ــن– خط ــم الهجي والتعلي

ــة..( ــراءات االحترازي ــاع االج ــة ىلع اتب واملحافظ

- البنيــة االساســية للكليــة مثــل متابعــة ســالمة كل مــن 
ــذار  ــزة ان ــاء – اجه ــزة االطف ــي - اجه ــآت واملبان )املنش

الحريــق - .....الــخ(

- أزمــات خاصــة بالطــالب ) التســكين باملــدن الجامعيــة – 
الرعايــة الصحيــة .......(

ثانيًا : املحيط الخارجي للكلية 

- ازمــات قــد تواجــه املحيــط الخارجــي للكليــة ) االطــراف 
املجتمعيــة ( مثــل ) مشــكالت االســكان – العشــوائيات – 

التخطيــط االقليمــي والعمراني....الــخ(

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- طــالب الكليــة وجميــع مــن يقومــون ىلع تقديــم 
وتســهيل الخدمــات التعليميــة ) اعضــاء هيئــة التدريــس 

ــال( ــن – العم ــة – االداريي ــة املعاون – الهيئ

- وزارة االســكان – الهيئــة العامــة للتخطيــط العمرانــي – 
املحافظــات – اجهــزة املدن....الــخ(

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

ادارة  لجنــة  اعضــاء  يعقدهــا  اجتماعــات  عــن طريــق 
والكــوارث االزمــات 

اوقات تقديم 
الخدمة

طوال العام عن طريق لجنة ادارة االزمات والكوارث  
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وحــدة إدارة االزمــات والكــوارث – كليــة التخطيــط مقدم الخدمة
العمرانــى واإلقليمــى

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

يتــم وضــع خطــة زمنيــة للتعامــل مــع ) االزمــة ( حســب 
ــة ادارة االزمــات والكــوارث ــق لجن طبيعتهــا عــن طري

رسوم الخدمة

- مجانيــة ) ادارة االزمــات التــي تواجــه املحيــط الداخلــي 
) للكلية

تواجــه  قــد  )ازمــات  الكليــة  مــن  اوتبــرع  بمقابــل   -
املحيــط الخارجــي للكليــة ) االطــراف املجتمعيــة( مثــل 
)مشــكالت االســكان – العشــوائيات – التخطيــط االقليمــي 
ــز استشــارات وبحــوث  ــق مرك ــخ( عــن طري والعمراني....ال

ــة  ــران بالكلي العم

قنوات 
التواصل

0235700830 35812- – 35770رقم الهاتف

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 
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جائزة أفضل مشروع تخرج

مقدم الخدمة
جائــزة أفضــل مشــروع تخــرج يحقــق خدمــة 
املجتمــع – كليــة التخطيط العمرانــى واإلقليمى

اسم الخدمة
جائــزة تنظمهــا الكليــة ســنويا الختيــار افضــل مشــروع 

تخــرج يحقــق خدمــة املجتمــع 

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة 

يمكــن ان يســتفيد مــن مزايــا الجائــزة الطــالب يف 
الســنة النهائيــة بالكليــة 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة 

ــل  ــار أفض ــس الختي ــة التدري ــاء هيئ ــة اعض ــكل لجن تش
ــرج ــروع تخ مش

اوقات تقديم 
الخدمة 

ــرج  ــروعات التخ ــة مش ــي )مناقش ــام الدراس ــة الع نهاي
ــالب( للط

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

نهاية العام الدراسي

رسوم الخدمة
جائــزة ماديــة  للطــالب يحــدد قيمتهــا اللجنــة املشــرفة 

املسابقة ىلع 

قنوات التواصل 

0235700830 35812- – 35770رقم الهاتف

0235700830رقم الفاكس

www.Furp.cu.edu.egاملوقع االلكتروني

Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني 
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)16( كلية التربية للطفولة املبكرة

مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية
)األنشطة والخدمات(  

الحصول ىلع خدمات مركز الدراسات
 التربوية والنفسية والخدمات التعليمية

اسم الخدمةرقم الخدمة
تدريب ىلع حزمة تدريبية للطالب1

الدعم النفسى وتقديم الخدمات للطفل2

تقديم استشارات نفسية وتربوية لطفل الروضة3

تدريب ىلع التحول إلى التدريس4

مقدم الخدمة
مركز الدراسات التربوية والنفسية 

والخدمات التعليمية– كلية التربية 
للطفولة املبكرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

التوجه إلى الشئون املالية ألخذ كود دفع 
فورى من خالل الرقم القومى

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

- التسجيل بالرقم القومى

- إيصال الدفع الفورى

- رقم املوبايل

خالل العامأوقات تقديم الخدمة

من 3 أيام إلى 7 ايام )مدة الدورة التدريبية(املدة الزمنية للحصول ىلع الخدمة

تتراوح ما بين )400 جنيه( إلى )1200 جنيه(رسوم الخدمة

التواصل االجتماعى

من خالل الكلية

مدير املركز

املدير اإلدارى

املدير املالى

سكرتارية املركز
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)17( املعهد القومي لعلوم الليزر

اسم الخدمةرقم الخدمة

خدمات وحدة شهادات وزارة الصحة1

خدمات وحدة التدريب2

خدمات وحدة الصيانة والتصميم3

خدمات وحدة شهادات وزارة الصحة

الفنية بالوحدة – املعهد القومى لعلوم الليزرمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
ملف متضمن متطلبات استخراج شهادة صالحية مركز 

طبي الستخدام الليزر

خطوات الحصول 
تقديم ملف مستوفى ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
مواعيد العمل الرسميةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تتراوح من اسبوع الى شهر 

تتراوح من 200 جنيه – 1500 جنيةرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

35675227 – 35675231رقم الهاتف

025708480رقم الفاكس

niles.edu.eg@ltc.nilesالبريد اإللكترونى
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خدمات وحدة التدريب

وحدة التدريب – املعهد القومى لعلوم الليزرمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
املتدربين من خريجى كليات الطب

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

-  التسجيل االلكترونى

-  تقديم االوراق املطلوبة

-  حضور الدورة 

-  اجتياز االمتحان 

أوقات تقديم 
شهرياالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يوم واحد من 10ص – 3 عصرا 

تتراوح من 200 جنيه حتى 4545 جنيه.رســوم الخدمــة

قنـوات التواصل

35675227 – 35675231رقم الهاتف

0235708480رقم الفاكس

التواصل 
صفحة الوحدة ىلع Facebookاإلجتماعى
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خدمات وحدة الصيانة والتصميم

وحدة االصيانة والتصميم – املعهد القومى مقدم الخدمة
لعلوم الليزر

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
استشارة املهندس

خطوات الحصول 
أجهزة الليزر الغير طبية ) الصناعية (ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
فى مواعيد العمل الرسميةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب حالة الجهاز 

امعاينة االستشارى 800 جنيهرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

35675227 – 35675231رقم الهاتف

0235708480رقم الفاكس

صفحة الوحدة ىلع Facebookالتواصل اإلجتماعى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز تكنولوجيا الليزر 

الحصول ىلع خدمات مركز تكنولوجيا الليزر

اسم الخدمةم

أجهزة الليزر: 1
- إصدار شهادات صالحية استيراد أجهزة الليزر الطبي 

- إصدار خطاب توصيف ألجهزة الليزر غير الطبي

املنشأت الطبية:2
- اصدار شهادة صالحية مركز طبي الستخدام ليزر 

- اصدار شهادة صالحية جهاز ليزرطبي/ وميض ضوئي

  دورات تدريبية 3

- تصميم وتطوير أجهزة الليزر4

- صيانة وإصالح أجهزة الليزر غير الطبي 

- معايرة أجهزة الليزر غير الطبي

مركز تكنولوجيا الليزر- املعهد القومى لعلوم مقدم الخدمة
الليزر

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- تقديم طلب رسمي يوضح طبيعة الخدمة املطلوبة من 
املستفيدين من الخدمة:

      - شركات االستيراد واألفراد

      - املنشأت الطبية 

      - األطباء املستخدمين ألجهزة الليزر الطبي

- استيفاء املستندات املطلوبة وفق متطلبات كل خدمة 
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مركز تكنولوجيا الليزر- املعهد القومى لعلوم مقدم الخدمة
الليزر

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- تقديم ملف مستوفى املستندات املطلوبة وفق كل 
خدمة

- سداد الرسوم املطلوبة وفق كل خدمة

- تقديم الخدمة

- استخراج ما يفيد تقديم الخدمة: شهادات أو خطابات أو 
تقرير صيانة أو معايرة

أوقات تقديم 
الخدمة

خالل ساعات العمل الرسمية 

- من األحد الى الخميس )ماعدا األجازات الرسمية

- من الساعة 9.00 ص وحتى 2.00 م

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تحدد ىلع حسب نوع الخدمة 

رســوم 
تحدد ىلع حسب نوع الخدمة الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

35675227 – 35675231  تليفونات املركز

35708480 فاكس املركز 

املوقع اإللكترونى
http://www.niles.cu.edu.eg/

ar/LTC2015.htm

niles.cu.edu.eg@Ltc.nilesالبريد اإللكترونى

التواصل اإلجتماعى
https://www.facebook.com/

/LTC.NILES.CU
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
)18( كلية الدراسات العليا للتربية

مركز تطوير اللغة العربية

اسم املركز 
مركز تطوير تعليم اللغة العربية

مركز اإلرشاد النفسى

مركز  تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم

مركز القياس والتقويم التربوى

مركز  البحوث والخدمات التربوية

النشاطم
دورة فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها1

دورة فى إعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها2

دورة فى التنمية املهنية اللغوية للمعلم3

دورة فى تنمية الكفاءة اللغوية للقائمين ىلع العملية التعليمية/ التعلمية4

دورة فى تعليم اللغة ألغراض خاصة لألجانب:5

- وسائل االتصال واإلعالم

- األدب العربى

- البالغة العربية

- السياسة واالقتصاد والعالقات الدولية

- التاريخ العربى اإلسالمى

- الكتابة األكاديمية

- الكتابة الوظيفية

- مهارات التحدث والحوار

- الثقافة العربية اإلسالمية

- العامية املصرية...إلخ

دورة فى الكفاءة اللغوية فى اإلعالم6
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لحاجــات  وفقــًا  عمــل  ورش  دورات  تصميــم  يمكــن  كمــا   
ــى. ــوى التعليم ــال الترب ــن باملج ــن واملهتمي ــات العاملي ومتطلب

النشاطم
دورة فى الكفاءة اللغوية ملديرى املدارس واملؤسسات التعليمية7

دورة فى التنمية املهنية اللغوية ملعلم رياض األطفال8

دورة فى التنمية اللغوية ملعلم الفئات الخاصة9

دورة فى التنمية التكنولوجية ملعلم اللغات األجنبية )العربية، 10
اإلنجليزية، الفرنسية، األملانية(

دورة فى تنمية الكفاءة التكنولوجية ملوجهى مشرف اللغة العربية11

دورة فى التنمية التكنولوجية اللغوية ملعدى البرامج التعليمية12

دورة فى التخطيط اللغوى13

دورة فى وضع السياسات اللغوية14

دورة فى علوم اللغة التطبيقية15

دورة فى التعريب والترجمة باللغة العربية16

دورة فى التحرير اللغوى للكتابة العلمية17

دورة فى تعليم املفاهيم اللغوية للطفل18

دورة فى استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بها19

دورة فى استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها20

دورة فى تنمية مهارات التحدث والتواصل الشفهى باللغة العربية21

دورة فى تنمية مهارات القراءة السريعة باللغة العربية، وباللغات 22
األجنبية األخرى

دورة فى تنمية مهارات القراءة االلكترونية23

دورة فى تنمية مهارات الكتابة الوظيفية فى املؤسسات التعليمية/ التعلمية24

دورة فى تصميم املحتوى اللغوى االلكترونى25

دورة فى تصميم املحتوى الثقافى االلكترونى26

دورات التدقيق اللغوى27
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز تطوير اللغة العربية

مركز تطوير اللغة العربية – كلية الدراسات مقدم الخدمة
العليا للتربية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
مؤهل عالى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

االتصال باملسئول اإلدارى ملعرفة الخطوات، ثم 
الحضور للكلية )قسم الحسابات واملوازنة( الستالم 

إذن دفع الرسوم املقررة، ثم الدفع فورى، ثم تسليم 
صورة إيصال الدفع وصورتين من الرقم القومى 

للمسئول اإلدارى وصورة إذن الدفع للمسئول املالى 
باملركز

أوقات تقديم 
متاح أثناء أوقات العمل وقبل بدء الدورةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب املدة املقررة لكل دورة

تختلف من دورة ألخرىرسوم الخدمة

قنوات التواصل

)WhatsApp( 01145560129 )املسئول رقم الهاتف
اإلدارى باملركز(

info.fgse.cu.edu.egالبريد االلكترونى

املوقع االلكترونى 
)الكلية(

fgse.cu.edu.eg

الصفحة الرسمية للمركز التواصل اإلجتماعى
Facebook ىلع موقع
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مركز اإلرشاد النفسي

مدة النشاطم
الدورة

عدد 
الساعات

20 ساعة4 أيامتعديل السلوك لألطفال املراهقين1

الدورة التأهيلية لعلم النفس اإلرشادى 2
)املستوى األول(

20 ساعة4 أيام

الدورة التأهيلية لعلم النفس اإلرشادى 3
)املستوى الثانى(

20 ساعة4 أيام

20 ساعة4 أيامالعالج املعرفى السلوكى4

20 ساعة4 أيامالعالج بالواقع )املستوى األول(5

30 ساعة6 أيامالعالج بالواقع )املستوى الثانى(6

50 ساعة10 أيامإعداد أخصائى التخاطب )املستوى األول(7

20 ساعة5 أياملغة اإلشارة )املستوى األول(8

20 ساعة4 أيامالعالج السلوكى للفوبيا9

20 ساعة4 أياماختبارات ومقاييس التشخيص النفسى10

20 ساعة4 أيامإعداد البرامج اإلرشادية11

25 ساعة5 أيامالعالج بالواقع واإلرشاد األسرى12

20 ساعة4 أيامالعالج بالواقع واإلرشاد الزواجى13

18 ساعة3 أياماإلعداد النفسى والتربوى للمعلم14

20 ساعة4 أياماالحتراق النفسى للمعلم15

20 ساعة4 أيامالتنمر املدرسى )األسباب والعالج(16

ستانفورد بينيه )مقياس الذكاء( وكيفية 17
تطبيقه

20 ساعة4 أيام

70 ساعة3 أشهردور التخاطب الشاملة18

ــهادة  ــة وش ــادة العلمي ــول ىلع امل ــمل الحص ــتراك يش   االش
موثقــة مــن املركــز
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز اإلرشاد النفسى

مركز اإلرشاد النفسى – كلية الدراسات العليا مقدم الخدمة
للتربية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

مؤهل عالى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

االتصال باملسئول اإلدارى ملعرفة الخطوات، ثم الحضور 
للكلية )قسم الحسابات واملوازنة( الستالم إذن دفع 

الرسوم املقررة، ثم الدفع فورى، ثم تسليم صورة إيصال 
الدفع وصورتين من الرقم القومى للمسئول اإلدارى وصورة 

إذن الدفع للمسئول املالى باملركز

أوقات تقديم 
متاح أثناء أوقات العمل وقبل بدء الدورةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب املدة املقررة لكل دورة

تختلف من دورة ألخرىرسوم الخدمة

قنــوات 
التواصــل

01116990074 )املسئول اإلدارى باملركز(رقم الهاتف

WhatsApp
01006545784 )جروب مركز اإلرشاد 
النفسى بالكلية وخاص باملسئول 

اإلدارى باملركز(

البريد 
االلكترونى

info.fgse.cu.edu.eg

املوقع 
االلكترونى 

)الكلية(
fgse.cu.edu.eg

التواصل 
االجتماعى

مركز االرشاد النفسى بكلية الدراسات 
العليا للتربية جامعة القاهرة
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مركز تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم

عدد النشاطم
الساعات

قيمة
االشتراك

1TOT 1000ج60 ساعةاملدرب التربوى

300ج18 ساعةمهارات اللغة اإلنجليزية للمعلمين2

300ج18 ساعةالتنمية املهنية التخصصية للباحث التربوى3

التنمية املهنية التخصصية ملعلم الدراسات 4
االجتماعية

300ج18 ساعة

التنمية املهنية التخصصية ملعلم الفئات 5
الخاصة

300ج18 ساعة

تدريس الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية 6
للمرحلة االبتدائية

)مستوى أول(

1000ج72 ساعة

تدريس الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية 7
للمرحلة االبتدائية

)مستوى ثان(

600ج36 ساعة

التنمية املهنية التخصصية ملعلم رياض 8
األطفال/

مشكالت تربية الطفل

150ج6 ساعات

400ج30 ساعةاملعلم املحترف9

التنمية املهنية التخصصية ملعلمى 10
الرياضيات

200ج12 ساعة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

عدد النشاطم
الساعات

قيمة
االشتراك

200ج12 ساعةالتنمية املهنية التخصصية ملعلم الفصل11

300ج18 ساعةالتنمية املهنية ملعلم الكبار12

التنمية املهنية التخصصية ملعلم رياض 13
األطفال

300ج18 ساعة

300ج18 ساعةتصميم وإنتاج املقررات االلكترونية14

100ج6 ساعةكتابة السيرة الذاتية15

التنمية املهنية التخصصية فى الجودة 16
واالعتماد

300ج18 ساعة

التنمية املهنية التخصصية لصناعة القائد 17
التربوى

300ج18 ساعة

300ج18 ساعةاملدير التربوى املحترف18

التنمية املهنية التخصصية ملعلم رياض 19
األطفال/ ماريا منتسورى

300ج18 ساعة

300ج18 ساعةالتنمية املهنية التخصصية ملعلم الفلسفة20

150ج6 ساعةالتسويق التربوى للمعلم21

دورة استخدام برنامج الجيوجبرا فى تدريس 22
الرياضيات

150ج6 ساعة
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الحصول ىلع خدمات
 مركز تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم

علمًا بأن:
- الشهادة معتمدة من جامعة القاهرة.

- القاعات مكيفة.
- CD بها محتوى الدورة.

- مدربين متخصصين معتمدين من األكاديمية املهنية للمعلمين.

مركز تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم – مقدم الخدمة
كلية الدراسات العليا للتربية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

حصول الطالب ىلع مؤهل جامعى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- عمل إذن دفع قيمة اشتراك الكورس

- دفع قيمة اشتراك الكورس فى فورى

- تصوير اإليصال وإعطائه للمسئول املالى للمركز

- إعطاء صورة من اإليصال للمسئول اإلدارى للمركز

- إعطاء صورة من بطاقة الرقم القومى للمسئول 
اإلدارى باملركز

أوقات تقديم 
طوال العام فى أوقات العمل الرسميةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
اليوم التدريبى 6 ساعات ولكل دورة ساعاتها التدريبية

مرفق بيان بالرسومرسم الخدمة

قنوات التواصل

WhatsApp)01003924235 )دكتور/ فاروق جعفر

WhatsApp)01221384893 )دكتورة/ إيمان مصطفى
Facebookمركز التنمية املهنية للمعلم



االصدار األول 2021 242

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز القياس والتقويم التربوي

علمًا بأن:
ــة  ــوى بكلي ــم الترب ــاس والتقوي ــز القي ــن مرك ــدة م ــهادات معتم ــع الش - جمي

ــة. ــا للتربي ــات العلي الدراس

- جميع املعامل مكيفة ومجهزة بأجهزة عليها برامج الدورات املختلفة.

ــوى  ــه محت ــدورات ىلع CD ب ــتركين بال ــة للمش ــادة العلمي ــليم امل ــم تس - يت
ــدورة. ال

- جميع املدربين متخصصين فى جميع البرامج املقدمة من املركز.

رقم 
اسم الخدمةالخدمة

االستشارات اإلحصائية لطالب الدراسات العليا بالكلية والجامعات 1
املصرية

2
التحليالت اإلحصائية لرسائل املاجستير والدكتوراه ومختلف 
البحوث العلمية بتخصصاتها املختلفة فى الكليات النظرية 

والعملية

3
الدورات التدريبية فى البرامج اإلحصائية املتخصصة بمستوياتها 

املختلفة:

)SPSS, LISREL, AMOS)

تصميم أدوات القياس واالستبيانات فى العلوم اإلنسانية4

قراءة وتفسير مخرجات برامج 5
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الحصول ىلع خدمات مركز القياس والتقويم التربوى

مقدم 
الخدمة

مركز القياس والتقويم التربوى – كلية الدراسات العليا 
للتربية

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع 
الخدمة

الطالب الحاصلين ىلع مؤهالت عليا
حجز الخدمة ودفع الرسوم قبل موعد الخدمة 

بأسبوع

خطوات 
الحصول 

ىلع 
الخدمة

- إذن دفع بقيمة االشتراك فى الخدمة
- دفع قيمة االشتراك بخدمة الدفع الفورى

- تصوير إيصال فورى مع صورة بطافة الرقم 
القومى للطالب )4( نسخ

- إعطاء صورة من اإليصال للمسئول املالى 
للمركز

- إعطاء صورة من اإليصال للمسئول اإلدارى 
للمركز

- إعطاء صورة من اإليصال ملسئول الخزينة 
بالكلية

أوقات 
تقديم 
الخدمة

حسب املوعد املتفق عليه مع املتقدمين بأى 
موعد فى العام

املدة 
الزمنية 
للحصول 

ىلع 
الخدمة

تتحدد ساعات العمل التدريبية بحسب الخدمة 
املقدمة

رســوم 
الخدمــة

تتحدد الرسوم بحسب الخدمة املقدمة وبحسب 
عدد املتقدمين لها
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مقدم 
الخدمة

مركز القياس والتقويم التربوى – كلية الدراسات العليا 
للتربية

قنــوات 
التواصــل

01111240689رقم الهاتف

WhatsApp )01111240689 )أ.د/ سوسن شلبى
مدير املركز

WhatsApp

لينك جروب مركز القياس 
والتقويم التربوى:

http://chat.whatsapp.com/GX-
L1YIBq5YG4QIGFLq1kgB

Facebook مركز القياس والتقويم التربوى
جامعة القاهرة

عنوان املركز
كلية الدراسات العليا للتربية، 

مبنى قاعات التدريس، مركز 
القياس والتقويم التربوى

رقم
الخدمة

اسم الخدمة
رقم

الخدمة
اسم الخدمة

تدريب قيادات تعليم 1
نظم الجودة فى 14الكبار

املدارس

نظم الجودة فى التعليم 15تدريب معلمى الكبار2
الجامعى

دورة تدريبية فى لغة 3
التدريس الجامعى 16اإلشارة

الفعال

طرائق التعليم 4
أنماط التفكير ومهاراته17والتعلم

مركز البحوث والخدمات التربوية
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5
مهارات االتصال 

باستخدام

تكنولوجيا املعلومات
تخطيط املناهج 18

الجامعية

التحرير العلمى باللغة 6
التعليم عن ُبعد 19العربية

والتعليم املفتوح

القيادة املدرسية 7
مهارات البحث فى 20الفعالة

العلوم التربوية

املعالجة اإلحصائية 21املعلم كقائد تربوى8
SPSS للبيانات

التقويم وإعداد الورقة 9
النطق السليم باللغة 22االمتحانية

اإلنجليزية

10
الورقة االمتحانية 
واألخطاء الشائعة 

فيها
23

تنمية مهارات معلمى

مادة العلوم باللغة 
اإلنجليزية

حقوق عضو هيئة 11
التدريس وواجباته

تصميم املقرر 12
الدراسى

13
معايير الجودة 

واالعتماد للبرامج 
الجامعية
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز البحوث والخدمات التربوية

مركز البحوث والخدمات التربوية – كلية مقدم الخدمة
الدراسات العليا للتربية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- الحصول ىلع مؤهل جامعي

- الحضور أو االتصال باملركز

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحضور إلى مقر املركز

- استخراج إذن دفع ألخذ كود من الخزينة

- دفع مصروفات الخدمة بأحد منافذ فورى

- إحضار اإليصال وصورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر 
)للوافدين(

أوقات تقديم 
تحدد عند اكتمال العددالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تتراوح مدة كل خدمة حسب جدول خاص بالخدمة

تختلف كل خدمة عن األخرى فى الرسومرسوم الخدمة

قنوات التواصل

مكتب املركز بالكلية

سكرتير املركز

صفحة املركز ىلع الفيسبوك
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مركز املعلومات واالستشارات اإلفريقية

)19( كلية الدراسات اإلفريقية العليا

اسم املركز 
مركز املعلومات واالستشارات اإلفريقية

مركز تنمية املوراد الطبيعية والبشرية فى إفريقيا

مركز تعليم اللغات اإلفريقية

مركز املعلومات واالستشارات اإلفريقية باالتفاق مقدم الخدمة
مع مدرب متخصص

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- سداد رسوم االشتراك بالكورس

- أن يكون حاصل ىلع مؤهل عالى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التقديم ىلع الخدمة باملركز

- سداد الرسوم املقررة

أوقات تقديم 
الخدمة

ىلع مدار العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تختلف حسب الدورة

تختلف حسب الدورةرسوم الخدمة

قنوات االتصال

0235675592تليفون

0235727676فاكس

aiccfaps@gmail.comالبريد اإللكتروني 

التواصل 
االجتماعى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع 
Facebook

14
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز تنمية املوارد الطبيعية والبشرية فى إفريقيا

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

تعليم لغات

Eلغة إنجليزية
English language 

General, Conversa-)
)tion & Business

12ساعة/ 
املستوى

500 
)املستوى(

الكود
اسم 

التكلفةاملدةCourse Titleالبرنامج

كمبيوتر

مجموعة 
30800ساعة/10يومMicrosoft Office أوفيس

MIS
نظم 

املعلومات 
اإلدارية

Management Infor-
mation System

12800ساعة/2يوم

CBT
تكنولوجيا 
إدارة األعمال

Certificate in Busi-
ness Technology

12800ساعة/2يوم

DM
التسويق 

12800ساعة/2يومDigital marketingاإللكتروني 

EC

التجارة 
اإللكترونية 
والربح من 

اإلنترنت
 e-commerce12800ساعة/2يوم

EM
اإلدارة 

اإللكترونية
Electronic Manage-

ment
12800ساعة/2يوم
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الكود
التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامج

املوارد البشرية

OSD

الهيكل 
التنظيمي 
والوصف 
الوظيفي

 Organization
 Structure and Job

Description
12800ساعة/2يوم

LWقانون العملLabor Law   12800ساعة/2يوم

IS
مهارات 
املقابلة 
الشخصية

Interviewing Skills12800ساعة / 2يوم

PAتقييم األداءDegree Perfor- 3600
mance Appraisal

12800ساعة / 3أيام

JA & JD

التحليل 
الوظيفي 
والوصف 
الوظيفي

 Job analysis & Job
description

12800ساعة/2يوم

R&SM
إدارة االختبار 

والتوظيف
 Recruitment &

Selection Manage-
ment

12800ساعة/2يوم

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

شئون إدارية

SAS
السكرتارية 
واملهارات 

اإلدارية

 Secretarial &
 Administration

Skills
201000ساعة/5يوم

IAS
اإلشراف 

واإلدارة لإلدارة 
الوسطي

The intermedi-
ate administra-
tion & Supervi-

sion

12800ساعة/2يوم
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

شئون إدارية

PR
العالقات 

العامة
Public Rela-

tions
12800ساعة/2يوم

TBSC

منهج بناء 
فريق العمل 

للقيادات 
اإلشرافية

TEAM BUILD-
ING FOR SU-
 PERVISORS

COURSE

121000ساعة/3يوم

IML
املستوي 

اإلداري 
املتوسط

 Intermediate
 Management

Level
12800ساعة/2يوم

FTMمدير ألول مرة First Time
Manager

12800ساعة/2يوم

الكود
التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامج

 التسويق

MP
مبادئ 

التسويق
 Marketing
Principles

12800ساعة/2يوم

CBM
مفهوم 
التسويق

 Certificate in
Business Mar-

keting
12800ساعة/2يوم



251جامعة القاهرة 2021

الكود
التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامج

 املبيعات 

SSM
اإلدارة الناجحة 

للمبيعات
 Successful Sales

Management
12800ساعة/2يوم

SSSS
استراتيجيات 

املبيعات 
االجتماعية

 Social Style Sales
Strategy

12800ساعة/2يوم

HESS
مهارات البيع 

املتقدمة
 Highly Effective

Selling Skills
12800ساعة/2يوم

NCA
التفاوض 
والتعاقد 

ومهارات الحكم

Negotiation, Con-
tracting & Arbitra-

tion Skills
12800ساعة/2يوم

OMSP

كيف تصبح 
مندوب مبيعات 

يف دقيقة 
واحدة

 One Minute Sales
Person

8500ساعة/1يوم

الكود
التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامج

خدمة العمالء

CCS
العناية بالعمالء 
وخدمة العمالء

 Customer Care
& Service

12800ساعة/2يوم
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

 الجودة 

QAإدارة الجودةQuality Assur-
ance

241500 ساعة/6يوم

TQM
إدارة الجودة 

الشاملة
 Total Quality
Management

241500 ساعة/6يوم

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

إدارة املشاريع

SPM
إدارة 

املشروعات 
الصغيرة

 Small Projects
Management

12800ساعة/2يوم

PMإدارة املشروعProject Man-
agement

301500ساعة / 10يوم

BAإدارة األعمالBusiness Ad-
ministration

12800ساعة/2يوم

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

فنون اإلدارة

CMإدارة األزماتCrisis Man-
agement

12800ساعة/2يوم

CMإدارة التغييرChange Man-
agement

12800ساعة/2يوم

CMإدارة الصراعاتConflict Man-
agement

12800ساعة/2يوم

SMإدارة الضغوطStress Man-
agement

12800ساعة/2يوم
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التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

فنون اإلدارة

TMإدارة الوقتTime Manage-
ment

12800ساعة/2يوم

TWM
إدارة فريق 

العمل
 Team Work

Management
12800ساعة/2يوم

CDM
إدارة الكوارث 

واألزمات
 Crisis and

Disaster Man-
 agement

20800ساعة / 5أيام

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

مهارات

SS
املهارات 
12800ساعة/2يومSupervisory Skillsاإلشرافية

CEOS
مهارات اإلدارة 

التنفيذية
 Certificate in

 Executive Office
Skills

12800ساعة/2يوم

PSمهارات التقديم Presentation
skills

12800ساعة/2يوم

LDمهارات القيادةLeadership Skills12800ساعة/2يوم

TMSP
برنامج املهارات 

اإلدارية العليا
 Top Management

Skills Program
12800ساعة/2يوم

CS
مهارات االتصال 

الفعال
 Communication

Skills
12800ساعة/2يوم

CT
مهارات التفكير 

12800ساعة/2يوماإلبداعي



االصدار األول 2021 254

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

مهارات

SQEM
مهارات وصفات 

املدير الفعال
 Skills & Qualities

 of an Effective
Manager

6500ساعة/1يوم

GP
مهارات العرض 

للمجموعة
Group Presenta-

tion
6500ساعة/1يوم

BW
مهارات كتابة 
12800ساعة / 2يومBusiness Writingتقارير العمل

BEإتيكيت العملBusiness Etiquette12800ساعة/2يوم

SMفهم وإدارة الذاتSelf-Management12800ساعة/2يوم

التكلفةاملدةCourse Titleاسم البرنامجالكود

التخطيط واملتابعة

SP
التخطيط 

12800ساعة/2يومStrategic Planningاالستراتيجي

PP
تخطيط وإدارة 

اإلنتاج
 Production

Planning
12800ساعة / 3أيام

BCP
التخطيط 

املستمر للعمل
Business Con-

tinuity Planning
301500ساعة/5يوم

HWBP
كيفية كتابة 
خطة العمل

 How to write a
business plan

12800ساعة / 2يوم

DSS
دعـــم اتخـــاذ 

القرار
Decision Sup-

port System
12800ساعة/2يوم

PS&DM
اتخاذ القرار 

وحل املشكالت
 Problem Solving &

Decision Making
12800ساعة / 2يوم

ملحوظــة: التكلفــة الــواردة فــى جــدول األســعار للفــرد وُيمنــح خصــم خــاص 
للمجموعــات الكبيــرة
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الحصول ىلع خدمات 
مركز تنمية املوارد الطبيعية والبشرية فى إفريقيا

مركز تنمية املوارد الطبيعية والبشرية فى مقدم الخدمة
إفريقيا باالتفاق مع املدرب املتخصص

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

سداد رسوم االشتراك بالكورس

أن يكون املتدرب حاصل ىلع مؤهل عالى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

اإلعالن عن الكورس وتفاصيله ىلع الصفحة الرسمية 
للمركز ىلع الفيسبوك

سداد الرسوم

أوقات تقديم 
الخدمة

ىلع مدار العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

تختلف حسب مدة الكورس

تختلف حسب مدة الكورسرسوم الخدمة

0235675592تليفونقنوات االتصال

0235727676فاكس

nhrdcaf@gmail.comالبريد اإللكتروني 

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل االجتماعى
Facebook موقع

14
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
مركز تعليم اللغات اإلفريقية

الحصول ىلع خدمات مركز تعليم اللغات اإلفريقية

اسم الخدمة

- دورات تعليم اللغات اإلفريقية )الهوسا-السواحيلي- األمهري – الصومالي(
- ترجمة رسمية )الشهادات والوثائق واألرواق الرسمية(

- ترجمة قانونية وتجارية )اتفاقيات – مذكرات تفاهم - عقود وغيرها(
- ترجمة علمية )ملخصات أبحاث - رسائل علمية - مقاالت وغيرها(

- ترجمة كتب )يف شتى املجاالت(
- الترجمة التحريرية والفورية لكبرى املؤسسات املحلية والدولية 

يف كافة املجاالت

مركز تعليم اللغات اإلفريقية باالتفاق مع مقدم الخدمة
مدرب متخصص

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

سداد رسوم االشتراك بالدورة أو الترجمة والخدمة 
متاحة لجميع الفئات واألعمار واملؤهالت

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التقديم ىلع الخدمة باملركز

سداد الرسوم املقررة

أوقات تقديم 
الخدمة

ىلع مدار العام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع الخدمة

تختلف حسب الدورة ونوع وحجم الترجمة

تختلف حسب الدورة ونوع الترجمةرسوم الخدمة

0235675559تليفونقنوات االتصال

0235727676فاكس

CTAL.CU.2030@gmail.comالبريد اإللكتروني 

الصفحة الرسمية للمركز التواصل االجتماعى
Facebook ىلع موقع

14
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مركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية املوارد البشرية

)20( كلية الدراسات والبحوث اإلحصائية

اسم املركز 

مركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية املوارد البشرية

مركز الدراسات واالستشارات اإلحصائية والقياسية

مركز البرمجيات واالستشارات املعلوماتية

وحدة املعمل اإلحصائى

رقم
الخدمة

اسم الخدمة

االستشــارات اإلحصائيــة فــى املجــاالت الســكانية وتنظيم األســرة 1
وتنميــة املوارد البشــرية

2
تنفيــذ الــدورات التدريبيــة فــى مجــاالت الســكان وتخطيــط 

وتنميــة املــوارد البشــرية

ومتطلباتها فى املجاالت اإلحصائية
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مركز
 التطبيقات الديموجرافية وتنمية املوارد البشرية

مقـــدم 
الخدمـــة

مركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية املوارد 
البشرية – كلية الدراسات والبحوث اإلحصائية

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع الخدمة

توفير البيانات

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
تسجيل بيانات الباحث من خالل استمارة معدة لذلك

أوقات تقديم 
طوال أيام األسبوعالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول 

ىلع الخدمة
غير محدد.

رســوم 
غير محدد )متغيرة(الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237625718التليفون

023742523الفاكس

fgssr�cadh@cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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مركز الدراسات واالستشارات اإلحصائية والقياسية

أخصائيون حاسبات وإحصاء – كلية الدراسات مقدم الخدمة
والبحوث اإلحصائية

خدمى بحثىنوع الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
بيانات الباحث

خطوات الحصول 
تحليل احصائى لبيانات العميلىلع الخدمة

أوقات تقديم 
من السبت الى الخميسالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
غير محدد.

غير محددرسوم الخدمة

قنوات التواصل

0237487960التليفون

0237482523الفاكس

caca�center@issr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى

issr.cu.edu.egاملوقع االلكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز البرمجيات واالستشارات املعلوماتية

رقم
الخدمة

اسم الخدمة

تقديم االستشارات فى مجال قواعد البيانات1

عمل األبحاث لصالح الجهات املحلية واإلقليمية2

تصميــم البرمجيــات الخاصــة باملؤسســات واملنظمــات 3
والشــركات

االنترنــت 4 شــبكة  ىلع  املواقــع  وتصميــم  تطويــر 
واألشــخاص للمؤسســات 

االلكترونــى 5 التعليــم  مواقــع  وتطويــر  تصميــم 
التعليميــة للمؤسســات 

تصميــم النظــم الالزمــة للمؤسســات وتدريــب العاملين 6
عليها

تدريب األفراد ىلع البرامج املتخصصة7

تدريب األفراد ىلع برامج الحاسب املختلفة8
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الحصول ىلع خدمات
 مركز البرمجيات واالستشارات املعلوماتية

االخصائيون باملركز  – كلية الدراسات والبحوث مقدم الخدمة
اإلحصائية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
التقدم إلى املركز وطلب الخدمة

خطوات الحصول 
تقديم طلب للحصول ىلع الخدمةىلع الخدمة

أوقات تقديم 
أوقات العمل الرسميةالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوع الخدمة وحجمها

حسب نوع الخدمة املطلوبةرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237625718التليفون

0237482523الفاكس

dsrc@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

5 شارع أحمد زويل – االورمان سابقا العنوان
- الجيزة

12613الرقم البريدى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة املعمل اإلحصائى

الحصول ىلع خدمات وحدة املعمل اإلحصائى

اسم الخدمةرقم الخدمة
إجراء البحوث والدراسات الالزمة1

عمل األبحاث لصالح الجهات املختلفة2

تصميم النظم اآللية للهيئات واملؤسسات املختلفة3

االخصائيون بالوحدة – كلية الدراسات مقدم الخدمة
والبحوث اإلحصائية

املتطلبات والشروط 
توفير البياناتللحصول ىلع الخدمة

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

تسجيل بيانات الباحث من خالل استمارة معدة 
لذلك

أوقات العمل الرسميةأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية 
حسب نوع الخدمة.للحصول ىلع الخدمة

غير محدد.)متغيرة(رســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

0233351223التليفون

0237482523الفاكس

املوقع 
اإللكترونى

/issr.cu.edu.eg/ar
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وحدة االكتشاف املبكر
)األنشطة والخدمات(

)1( عيادة االكتشاف املبكر ألورام الثدى

)21( معهد األورام

اسم الخدمةرقم الخدمة
عيادة االكتشاف املبكر ألورام الثدى1

عيــادة االكتشــاف املبكــر ألورام عنــق الرحــم )بواســطة 2
ــم( ــق الرح ــحة عن ــراء مس إج

عيادة االكتشاف املبكر ألورام الرئة3

الندوات وحمالت التوعية4

أطباء الوحدة )كشف + أشعة( – املعهد مقدم الخدمة
القومى لألورام

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
جميع السيدت الالتى ليس لديهن أى تشخيص سابق 

لألورام

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يتم الكشف ىلع السيدة

- بناء ىلع التشخيص يتم إجراء الفحص

- املطلوب من الطبيب )ماموجرام أو سونار ثدى(

أوقات تقديم 
الخدمة

- السبت واالثنين واألربعاء من كل أسبوع )لحين 
انتهاء أزمة كورونا(

- مكان استقبال الحاالت: مقر املعهد الرئيسى )فم 
الخليج(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يتم تلقى الخدمة بالكامل بنفس يوم الكشف
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

أطباء الوحدة )كشف + أشعة( – املعهد مقدم الخدمة
القومى لألورام

رســوم الخدمــة
- )50 جنيه( قيمة الكشف

- )75 جنيه( أشعة السونار

- )100 جنيه( أشعة املاموجرام

التواصل 
االجتماعى

0223651895 – 0223651894 – رقم التليفون
0223626774

0223689478رقم الفاكس

nci@nci.cu.edu.egالبريد االلكترونى

www.nci.cu.edu.egاملوقع االلكترونى

)2( عيادة االكتشاف املبكر ألورام عنق الرحم

أطباء وحدة السيتولوجى – املعهد القومى مقدم الخدمة
لألورام

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

جميع السيدت الالتى ليس لديهن أى تشخيص سابق 
لألورام

بطاقة الرقم القومى )ساريه(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يتم الكشف أواًل

- بناء ىلع التشخيص يتم إجراء الفحص

- ثم عمل مسحة من عنق الرحم

أوقات تقديم 
الخدمة

- السبت واالثنين واألربعاء من كل أسبوع )لحين انتهاء 
أزمة كورونا(

- مكان استقبال الحاالت: مقر املعهد الرئيسى )فم 
الخليج(
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)3( عيادة االكتشاف املبكر ألورام الرئة

أطباء وحدة السيتولوجى – املعهد القومى مقدم الخدمة
لألورام

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
يتم تلقى الخدمة بالكامل بنفس يوم الكشف

رســوم الخدمــة
- )50 جنيه( قيمة الكشف

- )75 جنيه( مسحة من عنق الرحم

التواصل 
االجتماعى

0223651895 – 0223651894 – رقم التليفون
0223626774

0223689478رقم الفاكس

nci@nci.cu.edu.egالبريد االلكترونى

www.nci.cu.edu.egاملوقع االلكترونى

- جارى عمل برنامج ألورام الرئة.
- جــارى أعمــال إنشــائية جديــدة لتوســعة الوحــدة: وذلك 
ــى،  ــن املرض ــدة م ــداد املتزاي ــتيعاب األع ــم اس ــى يت حت
وذلــك طبقــًا للجــدول الزمنــى لشــركة املقاولــون العــرب.
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)4( الندوات وحمالت التوعية

أطباء الوحدة – املعهد القومى لألوراممقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ال يوجد شروط

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
يتم عمل العديد من حمالت التوعية والندوات

نوع الخدمة 
املقدمة

- حمالت داخلية

- حمالت خارجية

رســوم 
خدمة مجانيةالخدمــة

التواصل 
االجتماعى 
)الدعاية 
واإلعالن(

0235676105رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع
book
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الحصول ىلع خدمات مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة
)األنشطة والخدمات(

)22( كلية التربية النوعية

اسم الخدمةرقم الخدمة

حجز قاعة املناقشات للمصرى1

حجز قاعة املناقشات للوافدى2

حجز قاعة الجاليرى للمصرى3

حجز قاعة الجاليرى للوافد الخارجى4

تأجير املسرح للطالب املصرى5

تأجير املسرح للوافد6

عمل دورات تدريبية لقسم التربية الفنية واملوسيقية7

مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة – كلية مقدم الخدمة
التربية النوعية

املتطلبات والشروط 
عمل طلب باسم أمين الكليةللحصول ىلع الخدمة

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

طلب مقدم

كود

أمر دفع بالخدمة

طوال العامأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية للحصول 
يوم واحدىلع الخدمة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة – كلية مقدم الخدمة
التربية النوعية

رسوم الخدمة

- )855 جنيه( تأجير قاعة املناقشات 
للمصرى

- )1710 جنيه( تأجير مناقشات واملسرح 
للوافد

- )570 جنيه( تأجير الجاليرى للمصرى
- )1140 جنيه( تأجير الجاليرى للوافد

- )744 جنيه( عمل دورات

التواصل االجتماعى

0237614331التليفون / الفاكس

موقع الكلية شبكة 
االنترنت

www.fose.
cu.edu.eg

إيميل الكلية ىلع 
موقع الجامعة

fose@cu.edu.eg

البريد االلكترونى للكلية
elnoweyadoke@

yahoo.com

وحدة الجودة بالكلية

إيميل الوحدة ىلع موقع 
الجامعة

fose@cucqae.
cu.edu.eg

البريد االلكترونى لوحدة 
الجودة

Quality.fose.cu@
gmail.com

التواصل ىلع شبكة 
االنترنت

 Quality :Facebook
fose
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)23( كلية طب القصر العيني

اسم املركز / الوحدةاسم املركز / الوحدة

)23-11( وحدة السكر والغدد الصماء )23-1( وحدة بنك العيون
وامليتابوليزم

)23-2( مركز التجارب البيولوجية 
والجراحة التجريبية

)23-12( وحدة أمراض الكلى فى 
األطفال

)23-3( وحدة تشخيص وأبحاث 
األمراض الطفيلية

)23-13( املركز الطبى الوقائى 
االجتماعى

)23-4( وحدة معمل القصر العينى 
)23-14( وحدة اللياقة والتأهيللألوعية الدموية

)23-5( وحدة بنك ومعمل األذن وزرع 
)23-15( معمل الوراثة الطبيةالقوقعة

)23-6( وحدة طب السمع واالتزان 
وأمراض التخاطب

)23-16( وحدة التشخيص الطبى 
التصويرى واألشعة التداخلية

)23-7( وحدة مناظير الجهاز الهضمى 
والكبد

)23-17( مركز قصر العينى لعالج 
األورام باإلشعاع والطب النووى

)23-18( املركز القومى للسموم )23-8( وحدة أمرض الدم وزرع النخاع
اإلكلينيكية والبيئية

)23-9( مركز التشخيص باملوجات 
فوق الصوتية

)23-19( وحدة أبحاث الدرن 
والحساسية والفطريات

)23-10( وحدة التدريب والتعليم 
)23-20( مجمع التعليم املتطوروتنمية املهارات



االصدار األول 2021 270
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)23-1( وحدة بنك العيون

خدمات الوحدة

- خدمة مرضى القرنيهةعن طريق توفير قرنيات للمرضى الذين يعانون من 
أمراض فى القرنية.

- توفير غشاء اسينوس وقطرات مصل الدم.

- رفع مستوى األطباء العلمى واملهنى عن طريق إجراء أبحاث علمية ودورات 
تدريبية.

أهداف الوحدة

- خدمة مرض القرنية عن طريق توفير قرنيات للمرضى الذين يعانون من 
عتمات وأمراض القرنية.

- توفير غشاء امينوس وقطرات مصل الدم.

- رفع مستوى األطباء العلمى واملهنى عن طريق إجراء أبحاث عملية ودورات 
تدريبية.

إنجازات الوحدة

- تم عمل عدد 44 عملية زرع قرنية ىلع نفقة الدولة.

- تم عمل عدد 29 عملية زرع قرنية ىلع نفقة التأمين الصحى.

- تم عمل عدد 13 عملية زرع قرنية حاالت طوارئ.

- تم عمل عدد 150 حالة فحص عد الخاليا القرنية.

- تم عمل عدد 13 عملية زرع قرنية )قرنيات مستوردة(.

- تم توفير عدد 300 غشاء امينوس.

- تم تحضير عدد 11 قطرة مصل الدم.
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الحصول ىلع خدمات وحدة بنك العيون

أطباء الوحدةمقدم الخدمة
املتطلبات 

والشروط للحصول 
ىلع الخدمة

- فى حالة عملية زرع القرنية: يقدم املريض )قرار  
وزارة الصحة أو خطاب تأمين(.

- فى حالة توفير غشاء امينوس داخل املستشفى 
يقدم الدكتور الحالة إذن قيد.

- فى حالة قطرة مصل الدم يقدم املريض خطاب من 
الطبيب املعالج.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- حالة عمليات زرع القرنية: يتم الكشف ىلع املريض 
داخل الوحدة ويتم فحص الحالة للقبول أو الرفض، 

ويتم وضعها فى قائمة االنتظار حتى يحن الدور 
عليها0

أوقات تقديم 
الخدمة

فى مواعيد العمل الرسمية )من الساعة 8:30 صباحًا 
وحتى الساعة 1:30 مساًء(.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

- مرضى عملية زرع القرنية: قوائم انتظار لحين توافر 
القرنية للمريض.

ــى  ــدم )ف ــل ال ــرة مص ــوس وقط ــاء امين ــر غش - توفي
ــال(. الح

- مرضى زراع القرنية )سواء قرار أو تأمين( )35100جنيه(رسوم الخدمة

- غشاء امينوس للمريض املحجوز داخل املستشفى 
)250جنيه(، وخارج املستشفى )500جنيه(

- قطرة مصل الدم للمريض داخل املستشىفى 
)25جنيه(، وخارج املستشفى )50جنيه(

قنوات االتصال

0223636504 – 01288060567رقم الهاتف

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع التواصل اإلجتماعى
Facebook

مستشفى املنيل الجامعى العنوان
)قبلى( الدور الثانى
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)23-2( مركز التجارب البيولوجية والجراحة التجريبية

اسم الخدمةرقم الخدمة
إنتاج حيوانات التجارب )فئران تجارب بيضاء(1

ــرة تجــارب 2 ــز خــالل فت ــات التجــارب فــى املرك إعاشــة حيوان
ــن الباحثي

مركز التجارب البيولوجية والجراحة التجريبيةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

ــن  ــذى يبي ــث وال ــاص بالباح ــول الخ ــم البروتوك تقدي
ســبب اســتخدامه لحيوانــات التجــارب وملــئ اســتمارة 

ــث ــة بالباح ــات خاص بيان

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

وأوزان  أعــداد  وتواجــد  املطلوبــة  األوراق  تقديــم 
البحــث فــى  املطلوبــة  الحيوانــات 

أوقات تقديم 
الخدمة

فى األوقات الرسمية لعمل املركز

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

طبقًا ملتطلبات الباحث وإنتاج الوحدة

طبقــًا لقائمــة األســعار املوضوعــة للمركــز وأعــداد رسوم الخدمة
الحيوانــات املوجــودة بالبحــث واملقدمــة مــن الباحــث 

ــه ــاص ب ــول الخ ــى البروتوك ف

قنوات االتصال

0235676105رقم الهاتف

0235727676رقم الفاكس

البريد 
اإللكترونى

cucsed@cu.edu.eg

التواصل 
اإلجتماعى

ــع  ــز ىلع موق ــمية للمرك ــة الرس الصفح
Facebook
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)23-3( وحدة تشخيص وأبحاث األمراض الطفيلية

رقم
الخدمة

اسم الخدمة

1Stool Analysis

2 Detection of Cryptosporidium Parvum in Stool by Acid Fast
 Stain

3Detection of Microsporidia in Stool by tri–Chrome Stain

4Rectal Swab Examination

5 Urine Analysis

6Blood film for Detection of Malaria, Microfilaria Trypanoso-
ma

7Examination of Leishmania Smear

8 Vaginal Discharge Examination for Trichomonas Vaginalis

9 Synovial fluid Examination for Crystals

10Duodenal Contents, CSF, Aspirated cysts Examination

11Occult Blood in Stool

12 Red Cell Morphology in Urine

13Prostatic Discharge Examination

14H.Pylori Ag in Stool

15Rota Virus Ag in Stool

16Malaria Ag in Blood
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)1) Stool Analysis

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)2) Detection of Cryptosporidium 
Parvum in Stool by Acid Fast Stain

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 4 إلى 5 ساعات

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)3) Detection of Microsporidia
 in Stool by tri–Chrome Stain

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان أىلع 
مستوى تشخيصى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 4 إلى 5 ساعات

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)4) Rectal Swab Examination

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان أىلع 
مستوى تشخيصى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع داخل الوحدة بواسطة الطبيب املختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)5) Urine Analysis

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)6) Blood film for Detection of Malaria, 
Microfilaria Trypanosoma

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان أىلع 
مستوى تشخيصى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع عينة بواسطة أطباء من الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 4 إلى 5 ساعات

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)7) Examination of Leishmania Smear

مقدم الخدمة
أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم 

الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع عينة بواسطة أطباء من الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 4 إلى 5 ساعات

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)8) Vaginal Discharge Examination
 for Trichomonas Vaginalis

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع عينة بواسطة أطباء من الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات 
االتصال 

)األطباء داخل 
الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)9) Synovial fluid Examination for Crystals

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع عينة بواسطة أطباء من الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات 
االتصال 

)األطباء داخل 
الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)10) Duodenal Contents, CSF, 
Aspirated cysts Examination

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع عينة بواسطة أطباء من الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)11) Occult Blood in Stool

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

- االمتناع عن اللحوم الحمراء واالسبرين والكورتيزون ملدة 
48 ساعة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

60 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)12) Red Cell Morphology in Urine

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)13) Prostatic Discharge Examination

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

إحضار عينة حديثة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

30 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)14) H.Pylori Ag in Stool

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسم مقدم الخدمة
الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة والسبتالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
ساعتين

80 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)15) Rota Virus Ag in Stool

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة مقدم الخدمة
بقسم الطفيليات الطبية

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع الكوب املعقم الخاص بعينة البراز من 
الوحدة

- إحضار العينة وتسليمها داخل الوحدة للمختص

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة 
والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

100 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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)16) Malaria Ag in Blood

أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة مقدم الخدمة
بقسم الطفيليات الطبية

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

إحضار عينة حديثة يتم أخذها داخل الوحدة لضمان 
أىلع مستوى تشخيصى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحصول ىلع العينة بواسطة أطباء الوحدة

- مأل البيانات الخاصة بالعينة

- تسديد رسوم العينة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1 ظهرًا( ماعدا الجمعة 
والسبت

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

ساعتين

100 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال 
)األطباء داخل 

الوحدة(

01011503581تليفون

drup@kasralainy.edu.egالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-4( وحدة معمل قصر العينى لألوعية الدموية

اسم الخدمةرقم الخدمة

فحص دوبلر ملون ىلع شرايين الطرفين السفليين1

فحص دوبلر ملون ىلع شرايين الطرفيين العلويين2

فحص دوبلر ملون ىلع شرايين السباتية3

فحــص دوبلــر ملــون ىلع الشــريان األورطــى وفروعــه )الكلى، 4
ــد، الطحال( الكب

فحص دوبلر ملون ىلع أوردة الطرفين السفليين5

فحص دوبلر ملون ىلع أوردة الطرفين العلويين6

فحص دوبلر ملون ىلع أوردة الرقبة7

فحــص دوبلــر ملــون ىلع الوريــد األجــوف الســفلى وفروعــه 8
)الكلــى، الكبــد، الطحــال(

فحص دوبلر ملون ىلع الوريد األجوف العلوى9

فحص دوبلر ملون ىلع شرايين املخ عبر الجمجمة10

فحص موجات صوتية ىلع القلب11
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الحصول ىلع خدمات
 وحدة معمل قصر عينى لألوعية الدموية

أطباء الوحدةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

تختلف الشروط حسب كل مريض محجوز داخل 
املستشفى أو مريض خارجى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1. بالنسبة للمريض الداخلى طريف الدخول عن طريق 
إذن دخول للمريض، وصورة من البطاقة الشخصية 

ملئ األوراق املطلوبة إذا كان ىلع نفقة الدولة أو 
تأمين صحى وطلب فحص

2. بالنسبة للمريض الخارجى يتم إحضار ورقة بنوع 
الفحص املطلوب

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 1.30 ظهرًا( ماعدا الجمعة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب نوع الفحص، وإذا كان بحاجة إلى التحضير 
)فحوصات البطن أم ال(

حسب نوع الفحص: تتراوح املبالغ ما بين 150 جنيه رسوم الخدمة
إلى 200 جنيه

0225325505تليفونقنوات االتصال
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-5( وحدة بنك ومعمل األذن وزرع القوقعة

خدمات الوحدة
- خدمه املرضى )أطفال – كبار( الذين يعانون من ضعف سمعى حسى 

عصبى شديد وعمل زرع القوقعة.

- التأهيل ما بعد العملية من حيث البرمجة للجهاز الخارجى وتأهيل تخاطبى 
للمرضى.

أهداف الوحدة

- خدمــة املرضــى )أطفــال وكبــار( الذيــن يعانــون مــن ضعــف ســمعى حســى 
عصبــى شــديد أو عميــق لعمــل زراعــة القوقعــة وتأهيــل مــا بعــد العمليــة 

مــن حيــث البرمجــة للجهــاز الخارجــى وتأهيــل تخاطبــى للمرضــى.

- معاونــة الــدول العربيــة املجــاورة فــى إنشــاء مثل هــذه الوحــدات وتزويدها 
بالفنييــن الالزميــن لهــذه الوحدات.

- تجهيــز مكتبــة متخصصــة مــزودة باملراجــع والدوريــات العامليــة وتزويدهــا 
ــرات  ــى املؤتم ــرى ف ــا يج ــة م ــرائح ومتابع ــالم وش ــن أف ــاح م ــائل اإليض بوس

العلميــة عــن طريــق االشــتراك فــى هــذه املؤتمــرات.

- تمكيــن مستشــفيات جامعــة القاهــرة مــن اإلفــادة مــن الخدمــة املجانيــة 
ــن  ــن م ــور املواطني ــن جمه ــى تمكي ــة إل ــدة باإلضاف ــا الوح ــوم به ــى تق الت

ــبة. ــة مناس ــة بتكلف ــول ىلع الخدم الحص

ــاز  ــة الجه ــبل برمج ــة وس ــاء ىلع الجراح ــب األطب ــل لتدري ــل ورش عم - عم
ــل. والتأهي

- االشتراك فى األبحاث العلمية الخاصة بزراعة القوقعة.

إنجازات الوحدة

- تم عمل عدد 12 حالة جراحة زراع قوقعة سمعية.
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الحصول ىلع خدمات 
وحدة بنك ومعمل األذن وزرع القوقعة

أطباء الوحدةمقدم الخدمة

نوع الخدمة 
املقدمة

خدمى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

حسب نوع الخدمة املقدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

حسب نوع الخدمة املقدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب نوع الخدمة املقدمة

حسب نوع الخدمة املقدمةرسوم الخدمة

داخلى 1518التليفونقنوات االتصال

0223622534الفاكس

مستشــفيات جامعــة القاهــرة، العيــادات العنوان
ــى ــدور الثان ــة، ال الخارجي
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-6( وحدة طب السمع واالتزان وأمراض التخاطب

أهداف الوحدة

ــن والعمــل ىلع رفــع  ــة للمواطني ــة الصحي ــر الرعاي - املســاهمة فــى توفي
مســتوى الخدمــة الطبيــة بحيــث ال تقــل عــن مثلهــا فــى البــالد املتقدمــة.

- مســايرة التطــور العاملــى فــى مجــال الســمع واالتــزان وأمــراض التخطــاب 
ــى التشــخيص الدقيــق للحــاالت املرضيــة  ــر فــى الوصــول إل بهــدف التبكي

وعالجهــا.

ــى  ــر العين ــب قص ــة ط ــفيات وكلي ــاء مستش ــب أطب ــى تدري ــهام ف - اإلس
والكليــات األخــرى ىلع اســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة فــى التشــخيص 

والعــالج.

ــل  ــات بالداخ ــع الهيئ ــاون م ــات بالتع ــات واالجتماع ــد الحلق ــم وعق - تنظي
ــارج. والخ

- تمكيــن مستشــفيات جامعــة القاهــرة مــن اإلفــادة مــن الخدمــة املجانيــة 
ــى تمكيــن جمهــور املواطنيــن مــن  التــى تقــوم بهــا الوحــدة باإلضافــة إل

الحصــول ىلع الخدمــة التــى تقــوم بهــا الوحــدة.

- اإلسهام فى البحوث الجارية فى السمع واالتزان وأمراض التخاطب.

ــمع  ــال الس ــى مج ــة ف ــراض البحثي ــدم األغ ــدة تخ ــة بالوح ــز مكتب - تجهي
ــب. ــزان والتخاط واالت

- االســتعانة بأســاتذة متخصصيــن مــن الخــارج أو الداخــل إللقــاء املحاضــرات 

العلميــة.

إنجازات الوحدة
- تم مناقشة )4( رسائل ماجستير )سمعيات وتخاطب(.

- تم مناقشة )4( رسائل دكتوراه )سمعيات وتخاطب(.

- تم عمل حاالت مجانية 2070 )تخاطب(.

- تم عمل حاالت بأجر 2600 )تخاطب(.

- تم عمل حاالت مجانية 1950 )سمعيات(.

- تم عمل حاالت بأجر 516 )سمعيات(.
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الحصول ىلع خدمات 
وحدة طب السمع واالتزان وأمراض التخاطب

أطباء الوحدة )سمعيات – تخاطب(مقدم الخدمة

نوع الخدمة 
املقدمة

التخطــاب  فــى  القصــور  وتحديــد  الكشــف 
ت لســمعيا ا و

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

تواجــد الحالــة ومعرفــة املشــكلة الســمعية أو 
التخاطبيــة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

املشــكلة  تحديــد  بعــد  الحــاالت  تحويــل  يتــم 
تخاطــب(  – )ســمعيات  املختصــة  للعيــادة 

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب الحالة الصحية

حسب نوع الخدمةرسوم الخدمة

0223622534تليفون وفاكسقنوات االتصال

مستشــفيات جامعــة القاهــرة، العنوان
الــدور  الخارجيــة،  العيــادات 

األرضــى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-7( وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد

رقم
الخدمة

اسم الخدمة
)غير شامل املستلزمات واألدوية(

التكلفة

160جمنظار معدة1

300جمنظار حقن دوالى مرئ2

300جمنظار ربط دوالى مرئ3

300جمنظار قولون4

500جمنظار قولون واستئصال زوائد5

700جمنظار أمعاء دقيقة6

1500جمنظار موجات فوق صوتية تشخيصى7

ــع 8 ــى م ــة عالج ــوق صوتي ــات ف ــار موج منظ
أخــذ عينــة

2400ج

تركيب دعامة معدنية بالجهاز الهضمى9
2000ج

)سعر الدعامة(

تركيب أنبوب معدة للتغذية10
1000ج

)سعر األنبوبة(

ــة 11 ــب دعام ــع تركي ــة م ــوات مراري ــار قن منظ
ــة معدني

2400ج

)سعر الدعامة(

ــة 12 ــب دعام ــع تركي ــة م ــوات مراري ــار قن منظ
ــوات ــتخراج حص ــتيكية أو اس بالس

2400ج

منظــار قنــوات مراريــة تشــخيصى أو مــع 13
ــى ــق جراح ش

1800ج

منظــار قنــوات مراريــة مــع بــذل كيــس 14
بنكريــاس

2500ج
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رقم
الخدمة

اسم الخدمة
)غير شامل املستلزمات واألدوية(

التكلفة

منظــار قنــوات مراريــة مــع تكســير حصــوات 15
)غيــر شــامل األدوات(

2500ج

300ججلسة توسيع مرئ بموسع سفارى16

يعــاد 17 ببالــون  مــرئ  توســيع  جلســة 
مه ا ســتخد ا

400ج

جلسة توسيع ببالون ال يعاد استخدامه18
400ج

)سعر البالونه(

400ججلسة كى باالرجون19

الدورات التدريبية

دورة تدريبية ملنظار املعدة التشخيصى1
6000ج

دورة تدريبية ملنظار املعدةالعالجى2
6000ج

دورة تدريبية ملنظار القولون3
8000ج

4Basic دورة تدريبية ملنظار القنوات املرارية
15000ج

5Advanced دورة تدريبية ملنظار القنوات املرارية
20000ج
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد

وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبدمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التحضير بحسب نوع املنظار

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

ــوه  ــت خل ــا يثب ــه م ــار ومع ــز املنظ ــب حج ــدم بطل التق
ــا ــروس الكورون ــن في م

أوقات تقديم 
الخدمة

واألجــازات  الجمعــة  )ماعــد  األســبوع  أيــام  طــوال 
الرســمية(، حيــث تعمــل الوحــدة طــوارئ فقــط، ويتــم 
املستشــفى  طــوارئ  طريــق  عــن  الحــاالت  قبــول 

الداخليــة واألقســام 

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

خالل أيام

طبقًا للكشف املرفق بعاليهرسوم الخدمة

0223685405تليفونقنوات االتصال

01024374019املوبايل

Gieluka1987@gmail.comالبريد االلبكترونى

wاملوقع اإللكتروني  w w. g i e n d o s c o p y. k a s -
ra l a i ny. e d u . e g

FacebookCairo University GI Endosco-
py Unit�Gieluka
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)23-8( وحدة أمرض الدم وزرع النخاع

اسم الخدمة

تشخيص الحاالت الجديدة

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى أنيميا البحر املتوسط

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى األنيميا املنجلية

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى الهيموفيليا

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى الفشل فى النخاع

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى الجوشر

التشخيص واملتابعة الدورية وصرف العالج ملرضى نقص الصفائح والتجلط

استشارات زرع النخاع ومتابعة ما بعد الزرع

إجراء عمليات زرع النخاع العظمى

نقل الدم ومشتقاته

عالج اليوم الواحد ملرضى الفشل فى النخاع والنزف

الحجز الداخلى

االكتشاف املبكر والوقاية من حدوث أمراض الدم الوراثية

تشعيع الدم ومشتقاته

العالج الوقائى ملرضى الهيموفيليا واألجسام املضادة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

تشخيص الحاالت الجديدة

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

1- إحضار تحويل معتمد من العيادات الخارجية 
باملستشفى

2- حجز موعد عن طريق التليفون املحدد لذلك )أثناء 
جائحة كورونا(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

االثنين والثالثاء من كل أسبوع )أثناء جائحة كورونا(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

10 جنيهاترسوم الخدمة

قنوات االتصال
)العيادات 
الخارجية 

باملستشفى(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

ped.hematology�cu@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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التشخيص واملتابعة الدورية 
وصرف العالج ملرضى أنيميا البحر املتوسط

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى أنيميا البحر املتوسط

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

االثنين والثالثاء من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات 
االتصال

)عيادة أمراض 
الدم وزرع 

النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

ped.hematology�cu@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
التشخيص واملتابعة الدورية 

وصرف العالج ملرضى األنيميا املنجلية

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى األنيميا 
املنجلية

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

الثالثاء من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com
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التشخيص واملتابعة الدورية 
وصرف العالج ملرضى الهيموفيليا

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى الهيموفيليا

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

األحد من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
التشخيص واملتابعة الدورية

 وصرف العالج ملرضى الفشل فى النخاع

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى الفشل فى 
النخاع

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

األحد من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

.ped.hematology�cu@yahooالبريد اإللكتروني 
com
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التشخيص واملتابعة الدورية 
وصرف العالج ملرضى الجوشر

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى الجوشر

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

الثالثاء من كل أسبوعأوقات تقديم الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

20 جنيهرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
التشخيص واملتابعة الدورية 

وصرف العالج ملرضى نقص الصفائح والتجلط

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى نقص الصفائح 
والتجلط

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

األحد من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com



307جامعة القاهرة 2021

استشارات زرع النخاع ومتابعة ما بعد الزرع

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

إحضار الفحوصات الخاصة باملريض والدالة ىلع 
تشخيص الحالة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى نقص الصفائح 
والتجلط

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

- االثنين )لالستشارات ما قبل الزرع(

- األحد واألربعاء )متابعة ما بعد الزرع(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 12 ظ إلى 2 ظ

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض 

الدم وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

.ped.hematology�cu@yahooالبريد اإللكتروني 
com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

إجراء عمليات زرع النخاع العظمى

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تحضير الحالة قبل الزرع	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة بطاقة األب واألم	 

إقرار موافقة أهل املريض ىلع إجراء الزرع	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة للمرضى املقرر زرع 
النخاع لهم

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

حسب قرار الفريق الطبى

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب قرار الفريق الطبى

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة زرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

.ped.hematology�cu@yahooالبريد اإللكتروني 
com
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نقل الدم ومشتقاته

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة للمرضى املطلوب نقل 
الدم لهم

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

األربعاء والخميس من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

زرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

-ped.hematology�cu@yaالبريد اإللكتروني 
hoo.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

عالج اليوم الواحد ملرضى الفشل فى النخاع والنزف

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- فتح ملف للمريض:

تحاليل تشخيص الحالة	 

صورة شهادة امليالد	 

صورة الكارنيه	 

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة	 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى الفشل فى 
النخاع والنزف

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 5 م

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

زرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com
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الحجز الداخلى

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

1- خطاب تحويل من العيادات الخارجية ألمراض الدم أو 
الطوارئ

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى	 

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة 	 
)خالل 48 ساعة من الحجز(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

24 ساعة

ال يوجدرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)العيادات 
والطوارئ(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

.ped.hematology�cu@yahooالبريد اإللكتروني 
com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

االكتشاف املبكر والوقاية من حدوث أمراض الدم الوراثية

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

1- الكشف الطبى بالعيادات

2- طلب الفحوصات

3- دفع قيمة تحاليل الخدمة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة للعيادات

- الكشف الطبى

- إيصال دفع قيمة تحاليل الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع )ماعدا الجمعة والسبت(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 م

وفقًا لالئحة األسعاررسوم الخدمة

قنوات االتصال
)العيادات 
واملعمل(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

ped.hematology�cu@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
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تشعيع الدم ومشتقاته

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- تحويل طبى

2- إحضار الكيس املراد تشعيعه )دم ومشتقاته(

3- إيصال الدفع

4- إذن قبول للحاالت املجانى باملستشفى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة

- دفع قيمة الخدمة للمرضى من خارج الوحدة

- تقديم طلب من الطبيب املعالج للمرضى من 
داخل الوحدة

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

24 ساعة

60 جنيه للمريض الخارجىرسوم الخدمة

قنوات االتصال
)إدارة الوحدة من 8 

ص إلى 2 م(
)القسم الداخلى من 

2 م إلى 8 ص(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

العالج الوقائى ملرضى الهيموفيليا واألجسام املضادة

وحدة أمراض الدم وزرع النخاع – مستشفى مقدم الخدمة
أبوالريش املنيرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

1- فتح ملف طبى:

تحاليل تشخيص الحالة

صورة شهادة امليالد

تقرير خدمة اجتماعية

صورة الكارنيه

2- إحضار خطاب تحويل تحمل تكاليف الخدمة:

الهيئة العامة للتأمين الصحى

قرارات املجالس الطبية ىلع نفقة الدولة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- الحضور فى األيام املخصصة ملرضى السيولة

- الكشف الطبى

- عمل الفحوصات الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

األحد واألربعاء من كل أسبوع

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 8 ص إلى 2 ظ )الدخول بأسبقية الحضور(

ال يوجد )خدمة مدعمة من مؤسسات املجتمع رسوم الخدمة
املدنى(

قنوات االتصال
)عيادة أمراض الدم 

وزرع النخاع(

الدور األولاإلدارة

الدور األولعيادة أمراض الدم

الدور الرابعوحدة أمراض الدم

01118670303التليفون

0223626071الفاكس

@ped.hematology�cuالبريد اإللكتروني 
yahoo.com



315جامعة القاهرة 2021

)23-9( مركز التشخيص باملوجات فوق الصوتية

التكلفةاسم الخدمةرقم الخدمة

أواًل: أسعار املوجات فوق الصوتية ىلع البطن

50جموجات فوق صوتية ىلع البطن1

100جموجات فوق صوتية ىلع البطن والحوض2

750جعمل عينة كبدية باملوجات فوق الصوتية3

1000جعمل عينة للبؤرة الكبدية4

1500جعمل عينة من الغشاء البريتونى5

2000جعمل عينة من جدار األمعاء6

500جعمل سحب لالستسقاء بالبطن7

750جعمل سحب لتجمعات البطن8

9Pig Tail تركيب قسطرة
1500ج

3000جعمل ميكروويف لحرق أورام الكبد10

1000جعمل سحب وحقن ألكياس الهداتيد11

150جعمل فحص الغدة الدرقية12



االصدار األول 2021 316

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)تابع( مركز التشخيص باملوجات فوق الصوتية

الحصول ىلع خدمات
 مركز التشخيص باملوجات فوق الصوتية

التكلفةاسم الخدمةرقم الخدمة
ثانيًا: أسعار املوجات فوق الصوتية ىلع القلب

120جموجات فوق صوتية ىلع القلب1

300جموجات فوق صوتية ىلع القلب مع الدوبلر2

650جمنظار بلعومى للقلب3

850جمنظار بلعومى للقلب ذو الثالث أبعاد4

5Contrast 500جموجات فوق صوتية للقلب مع الحقن

السادة األطباء العاملين باملركز وقسم مقدم الخدمة
األمراض املتوطنة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة

- عمل حجز مسبق مليعاد الفحص

- صيام ملدة 8 ساعات قبل الفحص

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميًا من )9 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

حسب نوع الفحص

حسب كل خدمة )مرفق بيان باألسعار(رسوم الخدمة

قنوات االتصال

01110154226 - 01121531031رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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)23-10( وحدة التدريب والتعليم وتنمية املهارات

اسم الخدمةرقم الخدمة

التدريب ىلع املهارات الجراحية1

التدريب ىلع مهارات جراحة املناظير2

تحسين املهارات األساسية ألعضاء قسم الجراحة3

التدريب ىلع منظومة امللف الطبى اإللكترونى4

دعم األبحاث ألعضاء قسم الجراحة5

التدريب فى مجاالت التصوير الطبى والسكرتارية الطبية6

7
املساهمة فى نفقات السفر وتذاكر الطيران للسادة من 

قسم الجراحة للمؤتمرات، وفى حالة عقد اتفاقات دولية 
تخدم أهداف الوحدة

دعم سفر املدرسين واملدرسين املساعدين لتقديم أبحاث 8
فى مؤتمرات دولية
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات
 وحدة التدريب والتعليم وتنمية املهارات

وحدة التدريب والتعليم وتنمية املهارات – قسم مقدم الخدمة
الجراحة العامة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الجراحة العامة 
والهيئة املعاونة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

التقدم بطلب إلى أ.د/ مدير الوحدة أو أ.د/ نائب مدير 
الوحدة للعرض ىلع مجلس إدارة الوحدة للموافقة 

بحسب اللوائح والقوانين

أوقات تقديم 
الخدمة

األسبوع الثانى واألسبوع الرابع من كل شهر

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة

من 3 أسابيع إلى شهر من تقديم الطلب

ال يوجد إال تحصيل للمؤتمرات من الشركات املسئولةرسوم الخدمة

أ.د/ محمد حسن ىلع )مدير الوحدة( @dr.mohamed69قنوات االتصال
hotmail.com

amrmayad@yahoo. )أ.د/ عمرو عياد )نائب مدير الوحدة
com

سكرتارية مجلس قسم الجراحة بمكتبة الجراحة للعرض
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)23-11( وحدة السكر والغدد الصماء وامليتابوليزم

اسم الخدمة

الكشف ىلع مرضى السكر وأمراض الغدد الصماء

قياس الوزن والطول

تشخيص ومتابعة حاالت اضطراب ما بين الجنسين

إجراء تحاليل هرمونات النو التحفيزية

حجز مرضى الحاالت الحرجة الخاصة بالسكر والغدد الصماء بالرعاية

حجز مرضى السكر والغدد الصماء بالقسم الداخلى

إجراء التحاليل الطبية والهرمونات املختلفة بمعمل الغدد

محاضرات التثقيف السكرى



االصدار األول 2021 320

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الكشف ىلع مرضى السكر وأمراض الغدد الصماء

أعضاء هيئة التدريس بالوحدة – مستشفى مقدم الخدمة
األطفال

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تحويل من العيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش للعيادة 
املختصة )السكر، الغدد، السمنة...إلخ(

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

عند حضور املريض للكشف بعد تحديد امليعاد

عند الحضور للكشف والتأكد من أن املريض يتبع التخصص

يتم عمل ملف خاص باملريض

يتم عمل كارت متابعة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوم االثنين )ملرضى السكر(

يوم الثالثاء )للحاالت املترددة “غدد”(

يوم األربعاء )للحاالت الجديدة “غدد”(

يوم الخميس )لحاالت السمنة(

خدمة مجانيةرسوم الخدمة

العيادة الخارجية )السكر والغدد الصماء(قنوات االتصال

رقم 
التليفون

01203334935
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قياس الوزن والطول

التمريض بالعيادة – مستشفى األطفالمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

شهادة امليالد للطفل

الطول والوزن للوالد والوالدة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

عند حضور املريض للكشف بعد تحديد امليعاد

أوقات تقديم 
الخدمة

يوم االثنين )ملرضى السكر( فى حالة االحتياج

يوم الثالثاء )للحاالت الترددة “غدد”(

يوم األربعاء )للحاالت الجديدة “غدد”(

يوم الخميس )لحاالت السمنة(

5 جنيهاترسوم الخدمة

العيادة الخارجية )السكر والغدد الصماء(قنوات االتصال

رقم 
التليفون

01203334935
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

تشخيص ومتابعة حاالت اضطراب ما بين الجنسين

أعضاء هيئة التدريس بالوحدة بالتنسيق مع مقدم الخدمة
قسم الجراحة بمستشفى األطفال

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تحويل من العيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش 
للعيادة املختصة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- عند حضور املريض للكشف بعد تحديد موعد عاجل

- يتم عمل ملف خاص باملريض

- يتم عمل كارت متابعة

- يتم عمل الفحوصات الطبية الالزمة للتشخيص

- يتم التنسيق مع قسم جراحة األطفال بمستشفى 
أبوالريش إلجراء العملية الجراحية بعد استكمل 

الفحوصات الطبية الالزمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوم الثالثاء من كل أسبوع

	 إجراء الكشف مجانىرسوم الخدمة
- لعمل الفحوصات الطبية وإجراء العملية: يتم عمل قرار 

من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها الوحدة

العيادة الخارجية )السكر والغدد الصماء(قنوات االتصال

رقم 
التليفون

01203334935
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إجراء تحاليل هرمونات النو التحفيزية

مقدم 
الخدمة

التمريض تحت إشراف األطباء لسحب العينات ثم 
إرسالها ملعمل الغدد – مستشفى األطفال

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع الخدمة

تحويل من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها املريض

خطوات 
الحصول 

ىلع الخدمة

- عند حضور املريض إلجراء التحليل يتم تحديد موعد

- اتباع التعليمات الخاصة التى يتم إلبالغها للمريض بشأن 
إجراء التحليل

أوقات 
تقديم 
الخدمة

يوم األحد من كل أسبوع

رسوم 
الخدمة

	 إجراء التحليل حسب الئحة األسعار
- عمل قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها 

الحالة

قنوات 
االتصال

العيادة الخارجية )السكر والغدد الصماء(

رقم 
التليفون

01203334935
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

حجز مرضى الحاالت الحرجة
 الخاصة بالسكر والغدد الصماء بالرعاية

األطباء املقيمين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس مقدم الخدمة
– مستشفى األطفال

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

تحويل من وحدة الطوارئ بمستشفى األطفال أبوالريش

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- توافر مكان للمريض بالرعاية

- عمل إذن قبول للمريض عن طريق مكتب االستقبال 
باملستشفى

- إحضار شهادة ميالد الطفل

- كارنيه التأمين الصحى

- صورة بطاقة والد الطفل

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

- قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها الحالةرسوم الخدمة

- فى حالة عدم وجود قرار يتم محاسبة املريض ىلع الئحة 
أسعار التأمين الصحى نقدًا

- حساب الحاالت غير املصريين نقدًا

قنوات 
االتصال

الرعاية بالدور الثامن

رقم 
التليفون

01203334935
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حجز مرضى السكر والغدد الصماء بالقسم الداخلى

األطباء املقيمين تحت إشراف أعضاء هيئة مقدم الخدمة
التدريس – مستشفى األطفال

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- تحويل من وحدة الطوارئ بمستشفى األطفال أبوالريش

- تحويل من عيادة السكر والغدد الصماء

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

- توافر مكان للمريض بالقسم

- عمل إذن قبول للمريض عن طريق مكتب االستقبال 
باملستشفى

- إحضار شهادة ميالد الطفل

- كارنيه التأمين الصحى

- صورة بطاقة والد الطفل

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع

- قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها الحالةرسوم الخدمة

- فى حالة عدم وجود قرار يتم محاسبة املريض ىلع 
الئحة أسعار التأمين الصحى نقدًا

- حساب الحاالت غير املصريين نقدًا

القسم الداخلى بالدور الثامنقنوات االتصال

رقم 
التليفون

01203334935
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

إجراء التحاليل الطبية والهرمونات املختلفة بمعمل الغدد

الكيميائيين تحت إشراف أطباء املعمل – مقدم الخدمة
مستشفى األطفال

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة

عمل قائمة التحاليل املطلوبة من قبل الطبيب 
املعالج

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- يتم دفع قيمة اإليصال الخاصة بالتحاليل

- اتباع التعلميات الخاصة التى يتم إبالغها 
للمريض بشأن إجراء التحليل

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع )ماعدا يوم الخميس(

- إجراء التحليل حسب الئحة األسعاررسوم الخدمة

- قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها 
الحالة

العيادة الخارجية )السكر والغدد الصماء(قنوات االتصال

رقم 
التليفون

01203334935
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محاضرات التثقيف السكرى

فريق التثقيفى الصحى امُلدرب ىلع أىلع مقدم الخدمة
مستوى – مستشفى األطفال

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن تكون الحالة محجوزة باملستشفى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- االلتزام باملواعيد املحددة للمحاضرات

- اتباع التعليمات الخاصة لفريق التثقيف الصحى

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع )ماعدا يوم الجمعة(

خدمة مجانيةرسوم الخدمة

القسم الداخلى )فريق التثقيف السكرى( بالدور الثامنقنوات االتصال

01203334935رقم التليفون

)23-12( وحدة أمراض الكلى فى األطفال

اسم الخدمة
غسيل دموى

غسيل بريتونى
فصل بالزما

غسيل دموى بطئ
تركيب قسطرة مركزية

عينة كلى
رعاية مركزة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

غسيل دموى

وحدة أمراض الكلى فى األطفالمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

املصرى الجنسية : يتم تحويل املريض من األقسام 
الداخلية ومن الطوارئ فى مستشفى األطفال الجامعى 
) ابو الريش ( ويتم عمل أذن قبول وفى خالل 48 ساعة 

يجب عمل قرار التأمين الصحى 

الغير مصرى : يتم تحويله وسداد ثمن الخدمة

أوقات تقديم 
24 ساعة  - طوال أيام األسبوعالخدمة

رســوم 
الخدمــة

- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى 960 
جنيها

- لغير املصريين 1200 جنيها

قنــوات 
التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

البريد 
اإللكترونى

pnucuch@gmail.com



329جامعة القاهرة 2021

غسيل بريتونى

وحدة أمراض الكلى فى األطفال.مقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

يتم تحويل املريض من الطوارئ أو األقسام الداخلية 
مستشفى االطفال الجامعى ) أبو الريش ( ويتم عمل 

أذن قبول دخول املريض وبدء الخدمة الى حين عمل قرار 
تأمين صحى فى خالل 48 ساعة

أوقات تقديم 
24 ساعة  - طوال ايام األسبوع.الخدمة

رســوم 
الخدمــة

للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى 1200 
جنيها.

لغير املصريين 1440 جنيها.

قنــوات 
التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

البريد 
اإللكترونى

pnucuch@gmail.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

فصل بالزما

وحدة أمراض الكلى فى االطفال.مقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

يتم تحويل املريض من الطوارئ أو األقسام الداخلية 
مستشفى االطفال الجمعى ) أبو الريش ( أو العيادات أو 

يتم اعطاءه تقرير لعمل قرار من التأمين الصحى..

أوقات تقديم 
من السبت الى الخميس من 8 صباحا وحتى 3 مساءا.الخدمة

رســوم 
الخدمــة

- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى 
بدون البومين 4800 جنيها.

- لغير املصريين 5640 جنيها.

قنــوات 
التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

البريد 
اإللكترونى

pnucuch@gmail.com
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غسيل دموى بطئ

وحدة أمراض الكلى فى االطفال.مقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة

يتم تحويل املريض من الطوارئ أو األقسام الداخلية 
مستشفى االطفال الجمعى )أبو الريش( ويتم عمل أذن 

قبول دخول املريض وبدء الخدمة الى حين عمل قرار 
تأمين صحى فى خالل 48 ساعة

أوقات تقديم 
24 ساعة – طوال أيام األسبوع.الخدمة

رســوم 
الخدمــة

- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى بدون 
البومين 1890 جنيها.

- لغير املصريين 2700 جنيها.

قنــوات 
التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

البريد 
اإللكترونى

pnucuch@gmail.com
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

تركيب قسطرة مركزية

وحدة أمراض الكلى فى االطفال.مقدم الخدمة

املتطلبات والشروط 
أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.للحصول ىلع الخدمة

خطوات الحصول ىلع 
الخدمة

- املصرى الجنسية : يتم تحويل املريض من 
األقسام الداخلية ومن الطوارئ فى مستشفى 
األطفال الجامعى ) ابو الريش ( ويتم عمل أذن 

قبول وفى خالل 48 ساعة يجب عمل قرار التأمين 
الصحى

- الغير مصرى : يتم تحويله وسداد ثمن الخدمة

24 ساعة  - طوال ايام األسبوع.أوقات تقديم الخدمة

رســوم الخدمــة
- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين 

صحى 720 جنيها.

- لغير املصريين 1080جنيها.

قنــوات التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

pnucuch@gmail.comالبريد اإللكترونى
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عينة كلى

وحدة أمراض الكلى فى االطفال.مقدم الخدمـة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

يتم تحويل املريض الى وحدة الكلى من عيادة الكلى 
أو األقسام الداخلية بمستشفى األطفال الجامعة 
) أبو الريش ( ويتم اعطاءه تقرير الصدار قرار تأمين 

صحى يتم اخذ ميعاد للعينة .

أوقات تقديم 
األحد – األربعاء من كل أسبوع.الخدمة

رســوم الخدمــة
- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى 

800جنيها.

- لغير املصريين 1000جنيها.

قنــوات التواصــل

0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

pnucuch@gmail.comالبريد اإللكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

رعاية مركزة

)23-13( املركز الطبى الوقائى االجتماعى

وحدة أمراض الكلى فى االطفال.مقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
أن يكون املريض طفال ال يزيد عمره عن 13 عاما.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- املصرى الجنسية : يتم تحويل املريض من األقسام 
الداخلية ومن الطوارئ ويتم عمل أذن قبول وفى 

خالل 48 ساعة يجب عمل قرار التامين الصحى.

- الغير مصرى : يتم تحويله وسداد ثمن الخدمة

أوقات تقديم 
24 ساعة – طوال أيام االسبوع.الخدمة

رســوم الخدمــة
- للمصريين الذين لم يقوموا بعمل قرار تأمين صحى .

- رعاية مركزة اقامة بدون أشضاراف طبى 625 جنيها.

قنــوات التواصــل
0223683680 – داخلى 2225تليفون

0223683680فاكس 

pnucuch@gmail.comالبريد اإللكترونى

اسم الخدمة

عيادات األطفال

عيادات كبار السن

معامل تحاليل طبية ملرضى التمثيل الغذائى

تأجير قاعات
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عيادات األطفال

املركز الطبى الوقائى – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

الخدمات 
املقدمة

تأهيل – وهن عضلى – عصبية – تمثيل غذائى جلدية – 
نفسية – مناعة – حمى روماتيزمية – ضعف عضلة القلب 

– رضاعة طبيعية – تنظيم ضربات القلب – أسنان.

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

حديثى الوالدة حتى 16 سنة حسب كل عيادة.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
االتجاه إلى املركز وتحديد نوع الخدمة املطلوبة.

أوقات تقديم 
الخدمة

من السبت إلى الخميس حتى 2 ظهرا ) حسب الجدول 
املحدد لكل تخصص ( عدا العطالت الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
نفس اليوم ماعدا بعض العيادات بميعاد مسبق.

رســوم 
من 10 جنيهات إلى 30 جنيها )حسب كل تخصص(الخدمــة

قنــوات 
مقر املركز الطبى الوقائىالتواصــل
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

عيادات كبار السن )تخصصات مختلفة(

املركز الطبى الوقائى – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

الكبار ومنها العيادة الشاملة والنساء ومتابعة الحمل 
واألسنان.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
االتجاه إلى املركز وتحديد نوع الخدمة املطلوبة.

أوقات تقديم 
الخدمة

من السبت إلى الخميس حتى 2 ظهرا ) حسب الجدول 
املحدد لكل تخصص ( عدا العطالت الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
نفس اليوم ماعدا بعض العيادات بميعاد مسبق.

رســوم 
من 10 جنيهات إلى 180جنيها )حسب كل تخصص(الخدمــة

قنــوات 
مقر املركز الطبى الوقائىالتواصــل
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معامل تحاليل طبية ملرضى التمثيل الغذائى

املركز الطبى الوقائى – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

األطفال حتى سن  16 سنة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
االتجاه إلى املركز وتحديد نوع الخدمة املطلوبة.

أوقات تقديم 
الخدمة

من السبت إلى الخميس حتى 2 ظهرا ) حسب الجدول 
املحدد لكل تخصص ( عدا العطالت الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
نفس اليوم ماعدا بعض العيادات بميعاد مسبق.

رســوم 
من 50 جنيه إلى 360جنيها حسب كل تحليل.الخدمــة

قنــوات 
مقر املركز الطبى الوقائىالتواصــل



االصدار األول 2021 338

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

تأجير قاعات

املركز الطبى الوقائى – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

محاضرات – مناقشة رسائل )ماجستير – دكتوراه – 
ندوات... إلخ(.

خطوات الحصول 
االتجاه إلى املركز وتحديد نوع الخدمة املطلوبة.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

من السبت إلى الخميس حتى 2 ظهرا ) حسب الجدول 
املحدد لكل تخصص ( عدا العطالت الرسمية

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
بميعاد مسبق.

رســوم 
الخدمــة

تأجير القاعة تتراوح بين 185 جنيه حتى 650 جنيها 
حسب كل قاعة.

قنــوات 
مقر املركز الطبى الوقائىالتواصــل
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)23-14( وحدة اللياقة والتأهيل

اسم الخدمة

وظائف التنفس العادية

وظائف التنفس العادية  مع موسعات الشعب الهوائية

وظائف التنفس املتقدمة، وتشمل: )وظائف التننفس العادية ووظائف غازات 
الصدر مقاومة الشعب الهوائية(

تخلل الغازات فى الرئة

وظائف الرئة مع القلب باملجهود

رسم القلب

رد فعل الرئة

البرنامج التدريبى ويشمل )36 جلسة(

Maximum inspiratory pressure MIP & Maximum expiratory pressure MEP
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وظائف التنفس العادية

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة 
كورونا

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة 
فورا.

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا أوقات تقديم الخدمة
يوم الجمعة.

املدة الزمنية 
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.للحصول ىلع الخدمة

150 جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل االجتماعى
Facebook: fitness.rehabili-

tation
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وظائف التنفس العادية مع موسعات الشعب الهوائية

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة
أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة 

كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

200 جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل االجتماعى
Facebook: fitness.rehabilita-

tion
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وظائف التنفس املتقدمة، وتشمل:
)وظائف التنفس العادة ووظائف غازات الصدر مقاومة 

الشعب الهوائية(

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

300 جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation
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تخلل الغازات فى الرئة

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حت 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

رســوم 
500جنيه.الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation



االصدار األول 2021 344

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وظائف الرئة مع القلب باملجهود

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

600جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation
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رسم القلب

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

50جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

رد فعل الرئة

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات مقدم الخدمة
جامعة القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

300جنيه.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation
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البرنامج التدريبى ويشمل )36 جلسة(

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات الحصول 
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.ىلع الخدمة

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

رســوم 
1000جنيه.الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

التواصل 
االجتماعى

Facebook: fitness.rehabilitation
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Maximum Inspiratory Pressure MIP & Maximum 
Expiratory Pressure MEP

الطبيب بمساعدة املريض – مستشفيات جامعة مقدم الخدمة
القاهرة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

أشعة صدر عادية + صورة دم كاملة أو مسحة كورونا

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
بعد االطالع ىلع الطلبات يتم تقديم الخدمة فورا.

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا من الساعة 9 صباحا حت 2 ظهرا ما عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 15 دقيقة الى 30 دقيقة.

رســوم 
150 جنيه.الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

الدور الثانى فوق مبنى العيادات الخارجية

0223658563التليفون

fru.kasralainy@gmail.comالبريد االلكترونى

Facebook: fitness.rehabilitationالتواصل االجتماعى
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)23-15( معمل الوراثة الطبية

معمل الوراثة الطبية – مستشفى أبوالريش مقدم الخدمة
اليابانى

املتطلبات 
والشروط للحصول

ىلع الخدمة

التحويل بتذكرة من العياداة الخارجية أو من 
املستشفى أو عيادة ةتخصصية باملستشفى لعمل 

الفحص.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

تسجيل بيانات املريض والفحص الطبى الشامل عن 
طريق أطباء وحدة الوراثة وعمل التحاليل الالزمة 

األخرى.

أوقات تقديم 
الخدمة

العيادة تستقبل املرضى 6 أيام أسبوعيا واملعمل 
يعمل 3 أيام اسبوعيا وسحب العينات يوم األحد.

املدة الزمنية 
للحصول

ىلع الخدمة

يتم عمل الفحص بعد سحب العينات ىلع ثالث 
مراحل خالل األسبوع.

ال تزال خدمة فحص الكروموزمات تقدم بالسعر رســوم الخدمــة
القديمو حوالى 200 جنيه

قنــوات التواصــل
العيادة الخارجية أبو الريش اليابانى.

معمل الوراثة الطبية أبو الريش اليابانى.
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-16( وحدة التشخيص الطبى التصويرى
 واألشعة التداخلية

اسم الخدمة

فحوصات بالرنين املغناطيسى

فحوصات باألشعة املقطعية

فحوصات موجات فوق صوتية

فحوصات الدوبلر امللون

فحوصات األشعة التداخلية التشخيصية

فحوصات األشعة التداخلية العالجية

فحوصات الشرايين التاجية

فحوصات صحة املرأة

فحوصات األشعة العادية بكل أنواعها

فحوصات الشرج وعضلة الشرج فحص جديد
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الحصول ىلع خدمات
وحدة التشخيص الطبى التصويرى واألشعة التداخلية

مقـدم الخدمة
جميع السادة أعضاء هيئة التدريس: األطباء – 
فنيين األشعة – التمريض – العمال – اإلداريين 

بالوحدة

املتطلبات 
والشروط 
للحصول

ىلع الخدمة

وجود مستندات لطلب الخدمة.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

نقدى – أوامر دفع لجهات حكومية – شيكات – قرارات – 
مشروع الرعاية الصحية – التأمين.

أوقات تقديم 
يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7.30 مساء.الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب نوعية الخدمة وحسب وقت حضور طالب 

الخدمة.

حسب الخدمة املقدمة.رســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

مقر الوحدة
وحــدة  أمــام   – العينــى  القصــر 
األول  الــدور   – مختــار  د/شــريف 
بمستشــفى  والثالــث  والثانــى 

الجامعــى. املنيــل 

02236644564 – داخلى 1607تليفون 

البريد اإللكترونى
diagnosticradiologydepart-

ment@gmail.com
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)23-17( مركز قصر العينى لعالج األورام
 باإلشعاع والطب النووى

مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب مقدم الخدمة
النووى – كلية طب القصر العينى

املتطلبات 
والشروط

للحصول ىلع 
الخدمة

املرضى:
- قرار وزارة الصحة .

-  تأمين صحى.

- الدفع النقدى أو أحضار أمر دفع من الجهة الذى يعمل 
بها املريض الى حسابات املركز.

األطباء:
إحضار خطاب من اللجنة الطبية العليا من الجامعة 

التابع لها.

العاملين باملستشفيات:
- إحضار خطاب تحويل من مشروع رعاية العاملين 

باملستشفيات.

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

بالنسبة ملرضى عالج األورام :
- إحضار ما يفيد اصابة الشخص بمرض السرطان مثل 
تحاليل باثولوجيه أو اشاعات تشخيصية تثبت  وجود 

املرض.

- التقدم الى غرفة السادة االطباء لتحديد نوع املرض 
وكذلك تحديد يوم الكشف والعيادة التابع لها.

- تسجيل امليعاد فى شئون املرضى.

- الحضور يوم ميعاد الكشف أول مرة ومعه جميع 
الفحوصات الخاصة باملريض.

- يتم اعداد امللف وعرضه ىلع السادة أعضاء هيئة 
التدريس لتحديد نوعه وكيفية العالج وبدء خطة 

العالج.
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب مقدم الخدمة
النووى – كلية طب القصر العينى

أوقات تقديم 
الخدمة

يوميا الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا )عدا يوم 
الجمعة واالجازات الرسمية(

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب كل حالة والفحوصات املطلوبة.

قائمة األسعار.رسوم الخدة

قنــوات 
التواصــل

– التليفون  0223630172  –  0223630171
0223630173

01126020724املوبايل

cucsed@cu.edu.egالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

رقم 
اسم الخدمةالخدمة

الخدمات البحثة والعلمية1

خدمات عيادات األورام2

خدمات الطب النووى والفحص الذرى3

خدمات عالج األورام باحدث بروتوكوالت فى العالج الكيميائى4

خدمات العيادات التلطيفية ملرضى األورام5

خدمات العالج اإلشعاعى لألورام بأحدث األجهزة:6
1-  املعجل الخطى اليكتا.

.DBX 2-  املعجل الخطى فاريان

3-  جهاز البراكى ثيرابى.

.UNIQUE 4-  العجل الخطى

فحوصات الطب باحدث أجهزة الجاما كاميرا:7

1-  جهاز جاما كاميرا سيمنس.
.GE 2-  جهاز جاما كاميرا

3-  جهاز فحص ذرى للقلب باملجهود.

8) CT – PET.CT – SIMULATOR ( الخدمات التشخيصية بأحدث األجهزة

خدمات املعامل:9

1- املعمل الحار )خاص باملواد املشعة(.

2-  معمل الهرمونات.

3-  معمل سحب العينات.

4-  معمل الهيماثولوجى + الكيمياء + امليكروبيولوجى.

5– دالالت االورام + دالالت اورام الكبد + PCR + البيولوجية الجزئية.

وحدة زرع النخاع.10

مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
القسم الداخلى

 )ال تشمل ثمن األدوية أو املستلزمات الطبية(

تكلفة الخدمةالبيانم

5000 جنيهتأمين الحجرة الخاصة1

3000 جنيهتأمين الحجرة العادية2

5000 جنيهتأمين الحجرة املركزة3

250 جنيهحجرة خاصة )Single Room( فى اليوم4

150 جنيهحجرة خاصة )Double Room( فى اليوم5

40 جنيهمرافق للمريض فى اليوم6

300 جنيهحجرة الرعاية املركزة فى اليوم7

300 جنيهالحجرة املعقمة8

350 جنيهالتخدير9

150 جنيهفتح حجرة العمليات 10

االشراف الطبي )لليوم الواحد أو للزيارة الواحدة 11
فى إعطاء العالج(

75 جنيه

إعطاء العالج ليوم واحد )يضاف قيمة األدوية 12
واألدوات املستهلكة(

50 جنيه

كشف العيادة الخارجية وفتح ملف )أورام – 13
الطب النووى(

20 جنيه

10 جنيهاتاملتابعة مرة واحدة شهريًا14
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

األشعة املقطعية )شاملة الصبغات(

األشعة املقطعية )شاملة الصبغات(

تكلفة الخدمةالبيانم
200 جنيهأشعة مقطعية ىلع املخ1

200 جنيهأشعة مقطعية ىلع الجيوب األنفية2

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع العنق3

300 جنيهأشعة مقطعية ىلع الحوض4

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع الصدر5

450 جنيهأشعة ثالثية املراحل ىلع الكبد6

300 جنيهأشعة مقطعية تماثلية لتخطيط عالج إشعاعى7

300 جنيهأشعة مقطعية ىلع البطن8

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع الفقرات القطنية9

تكلفة الخدمةالبيانم
200 جنيهأشعة مقطعية ىلع املخ1

200 جنيهأشعة مقطعية ىلع الجيوب األنفية2

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع العنق3

300 جنيهأشعة مقطعية ىلع الحوض4

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع الصدر5

450 جنيهأشعة ثالثية املراحل ىلع الكبد6

أشعة مقطعية تماثلية لتخطيط عالج 7
إشعاعى

300 جنيه

300 جنيهأشعة مقطعية ىلع البطن8

250 جنيهأشعة مقطعية ىلع الفقرات القطنية9
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
املسح الذرى )بوحدة الطب النووى(

تكلفة الخدمةالبيانم
300 جنيهمسح ذرى ىلع الغدة الدرقية1

500 جنيهمسح- ذرى ىلع العظام2

500 جنيهمسح ذرى ىلع القنوات املرارية3

750جنيهمسح ذرى ىلع الرئة4

500 جنيهمسح ذرى ىلع الكليتين5

900 جنيهمسح ذرى ىلع القلب6

550 جنيهمسح ذرى ىلع الغدة الجار دقية7

450 جنيهمسح ذرى لوظائف القلب8

2000 جنيهمسح ذرى ىلع املخ )دموى(9

400 جنيهمسح ذرى ىلع الكبد10

600 جنيهمسح ذرى ألورام املخ 11

600 جنيهمسح ذرى ألورام الثدى12

13)MIBI – 600 جنيهمسح ذرى ألورام الجسم )ثاليوم

900 جنيهمسح ذرى لألوعية الليمفاوية14

300 جنيهمسح ذرى للقنوات الدمعية15

500 جنيهمسح ذرى للغدد اللعابية16

300 جنيهمسح ذرى للغدد الدموية بالخصية17

3500 جنيهمسح ذرى بمادة الجاتليوم 10 م . ك18

2500 جنيهمسح ذرى لاللتهابات بالجاليوم 5 م . ك19

6500 جنيهمسح ذرى للغدة الفوق كلوية )MIBG( 1 م.ك20
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

تكلفة الخدمةالبيانم
21 )MIBG( جرعة عالجية للغدة الفوق كلوية

100 م.ك
14000 جنيه

900 جنيهمسح ذرى للجسم باليود 2 – 5 م . ك22 

800 جنيهجرعة عالجية من 5 – 15 م . ك23

1200 جنيهجرعة عالجية من 16 – 30 م.ك24

3000 جنيهجرعة عالجية من 31 – 80 م.ك25

3400 جنيهجرعة عالجية من 81 – 125 م.ك26

5000 جنيهجرعة عالجية من 126 – 150 م.ك27

جرعة عالجية لتخفيف اآلالم العظام 28
)استرانشيوم 89(

وفقًا لعروض أسعار 
الشركات

وفقًا لعروض أسعار جرعة عالجية اآلالم العظام )سامريوم(29
الشركات

العالج الطبيعى

تكلفة الخدمةالبيانم

15 جنيهجلسة ليزر1

10 جنيهاتجهاز األعصاب2

10 جنيهاتشغل يدوى3

10 جنيهاتالترا ساوند4

15 جنيهسرير عالج متحرك5

15 جنيهجهاز الضغط الهوائى 6

20 جنيهتمارين الكتف املتيبس7
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مركز قصر العينى لعالج األورام
 باإلشعاع والطب النووى العالج اإلشعاعى

العالج الثالثى األبعاد للخارجى )نقدى(

تكلفة الخدمةالبيانم
1500 جنيهعالج جذرى باملعجل النووى )أكثر من 3 أسابيع 1

1000 جنيهعالج باألشعة العميقة أو بالكوبالت املشع 1 – 25

750 جنيهعالج باالشعاع )أقل من 3 أسابيع(3

550 جنيهعالج كامل للجسم باالشعاع )جلسة مكثفة( 4

350 جنيهالتخطيط باملماثل )ال يشمل الصبغات أو املستهلكات(5

استخدام حجرة القوالب + قناع التثبيت:6

- قناع للرأس

- قناع للرقبة

- قناع الثدى والحوض

400 جنيه

400 جنيه

1000 جنيه

500 جنيهاستخدام الفيزيائى للكومبيوتر لتحديد الجرعة اإلشعاعية7

60 جنيهتشعيع أكياس الدم للمرة الواحدة8

500 جنيهاستخدام املماثل املزود باألشعة املقطعة9

تكلفة الخدمةالبيانم

1Conformal7500جنيه

2IMRT25000جنيه

3IMRT Rapidac30000جنيه

15000جنيهStero Taxy جلسة واحدة4
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
العالج الثالثى األبعاد الخاص بوزارة الصحة

والتأمين الصحى والجامعة ومصلحة الضرائب

دالالت األورام )معمل أ(

تكلفة الخدمةالبيانم
1Conformal7500جنيه

2IMRT18750جنيه

3IMRT Rapidac20750جنيه

15000جنيهStero Taxy جلسة واحدة4

تكلفة الخدمةالبيانم
1CEA155 جنيه

2CA 19.5155 جنيه

3CA 15.3155 جنيه

4CA 125155 جنيه

5AFP145 جنيه

6B – HCG145 جنيه

7Total PSA145 جنيه

8Free PSA145 جنيه

9HCV Ab180 جنيه

10HBs Ag130 جنيه
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى 
)Liver Function)  وظائف الكبد

تكلفة الخدمةالبيانم
11HIV Abs155 جنيه

12Helicobacter Abs155 جنيه

13( Drugs ( methotrexate200 جنيه

14B2 Micro globulin80 جنيه

15Galactoomannan200 جنيه

تكلفة الخدمةالبيانم

1AST ( SGPT )30جنيه

2ALT ( SGOT )30 جنيه

3T . BIL30 جنيه

4D . Bil25 جنيه

5LDI40 جنيه

6ALK.Phosph35 جنيه

7GGT35 جنيه

8Blood Sugar25 جنيه
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)Kidney Function( وظائف الكلى

)Parasitology(

تكلفة الخدمةالبيانم

1Creatinine30 جنيه

2Urea30 جنيه

3Uric Acid30 جنيه

4Creatinine Clearance35 جنيه

5Calcium30 جنيه

6Na45 جنيه

7K45 جنيه

تكلفة الخدمةالبيانم

1Urine analysis15 جنيه

2Stool analysis15 جنيه

3CSF Examination85 جنيه
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
)Hematology)  عد الدم واختبارات التجلط

)Cytochemistry) 

تكلفة الخدمةالبيانم
1CBC30 جنيه

2CBC with Diff45 جنيه

3ESR25 جنيه

4Platelets25 جنيه

5Hemoglobin25 جنيه

6Bone Marrow Aspirate100 جنيه

7Bone Marrow Biopsy200 جنيه

8PT/PTT45 جنيه

9FDPs50 جنيه

10D – dimer55 جنيه

تكلفة الخدمةالبيانم

1LAP score80 جنيه

2Peroxides80 جنيه

3Acid Phosphate80 جنيه

4Esterase80 جنيه
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)Flow Cytochemistry) 

البيولوجيا الجزئية

تكلفة الخدمةالبيانم
1CDs100 جنيه

2Blood culture200 جنيه

3Urine and Sputum Culture100 جنيه

مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى 
)Protein Electrophoresis(

تكلفة الخدمةالبيانم

1T.protein45 جنيه

2S.Alb30 جنيه

3Electrophoresis100 جنيه

4Immunofixation600 جنيه

تكلفة الخدمةالبيانم
1HCV PCR Quantitative500 جنيه

2( BCR – ABL major t ( 9.22650 جنيه

3( BCR – ABL minor t ( 9.22650 جنيه

4( PML – RARA t ( 15 .17650 جنيه

5FL t3 – ITD & NPM1450 جنيه

6DNA Extraction250 جنيه

7Bench Fees1000 جنيه
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مركز قصر العينى لعالج األورام باإلشعاع والطب النووى
معمل الهرمونات

 FISH تحليل الكروزومات

تكلفة الخدمةالبيانم
1( AML – ETO t ( 8.21700 جنيه

2Inv . 16700 جنيه

3 BCR – ABL700 جنيه

4( T ( 15.17700 جنيه

تكلفة الخدمةالبيانم

1TSH 45 جنيهاختبار

2F.T3 35 جنيهاختبار

3F.T4 35 جنيهاختبار

50 جنيهاختبار بروالكتين4

50 جنيهاختبار تستستيرون5

6FSH 50 جنيهاختبار

7LH 50 جنيهاختبار

8Thyroglobulin 250 جنيهاختبار

9Anti 250 جنيهاختبار
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-18( املركز القومى للسموم اإلكلينيكية والبيئية

الفريق الطبى باملركز – كلية طب القصر مقدم الخدمة
العينى

االستقبال، الرعاية، الصيدلية، املعملنوع الخدمة

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

- حاالت التسمم الحاد

- لدغات العقرب، وعضات الثعبان

- وجود بطاقة سارية للمريض أو لقرابته )درجة أولى(

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

- التوجه لالستقبال )الدور األرضى ملبنى السموم(

- الكشف والتقييم للحالة بمعرفة الطبيب املناوب 
باالستقبال

- إذا احتاج املريض لدخول الرعاية أو تعدت فترة 
املالحظة باالستقبال الساعتين، يتم حجز املريض 

بالرعاية

أوقات تقديم 
ىلع مدار 24 ساعة )طوال أيام األسبوع(الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خدمة فورية

حسب نوع الخدمة املقدمةرسوم الخدمة

قنــوات 
التواصــل

0223640402رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

البريد اإللكترونى
nermin.zawilla@kasralainy.

edu.eg

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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)23-19( وحدة أبحاث الدرن
 والحساسية والفطريات والفيروسات

اسم الخدمة

Stain Tuberculin

Z – N Stain

 ( Z – N stain ( 3 Sample

( L – J Culture ( for Mtuberculosis

( M G It Culture ( for Mtuberculosis

Quantiferon Gold

Fungus Examination

Fungus Culture

 Allergin Skin Test

Bacterial Culture

Bacterial Culture and Sensitivity

H – Pylori Antigen in Stools
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Tuberculin Skin Test

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التوقف عن مضادات الحساسية والكورتيزون ملدة   من 48 
– 72 ساعة.

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 48 – 72 ساعة من أخذ العينة.

رســوم 
100 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع 
Facebook
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Z – N Stain

مقدم 
الخدمة

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات 
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول 

ىلع الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة بايصال 

معتمد.

أوقات 
تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم الجمعة.

املدة 
الزمنية 
للحصول 

ىلع الخدمة

24 ساعة من أخذ العينة.

رســوم 
25 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع
book
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Z – N Stain (3 Sample)

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 

بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
24 ساعة من أخذ العينة.

رســوم 
65 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع التواصل اإلجتماعى
Facebook
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L – J Culture (for Mtuberculosis)

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة بايصال 

معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
58   يوم 

رســوم 
80 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع
book
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

M – G It Culture (for Mtuberculosis)

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة بايصال 

معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من 14 – 21 يوم.

رســوم 
120جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع
book
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Quantiferon Gold

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 

بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب تجميع العينات

رســوم 
600جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع 
Facebook
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Fungus Examination

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 

بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
24 ساعة

رســوم 
50جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع 
Facebook
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Fungus Culture

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة بايصال 

معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل ساعة

رســوم 
150 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للوحدة ىلع موقع
book
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Allergin Skin test

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
التوقف عن مضادات الحساسية من 48 – 72 ساعة

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 
بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
4 اسابيع

 80جنيهرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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Bacterial Culture

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التوقف عن مضادات الحيوية ملدة 72 ساعة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة بايصال 

معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل أسبوع ) 7 ايام عمل (

رســوم 
 50جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع
book



االصدار األول 2021 378

دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

Bacterial Culture and Sensitivity

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

املتطلبات 
والشروط 

للحصول ىلع 
الخدمة

التوقف عن مضادات الحيوية ملدة 72 ساعة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 

بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
خالل أسبوع 

رســوم 
 150 جنيهالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

أ/ أشرف زكى )01032808818(رقم التليفون

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

التواصل 
اإلجتماعى

Face�  الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع
book
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H – Pylori Antigen in Stools

وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات مقدم الخدمة
والفيروسات – كلية طب القصر العينى

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

التوجه الى الوحدة وسداد الرسوم املقررة   للخدمة 
بايصال معتمد.

أوقات تقديم 
الخدمة

طوال أيام األسبوع من 9 ص – 2 بعد الظهر عدا يوم 
الجمعة.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
24 ساعة ) يوم عمل ( 

70 جنيهرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

أ/ أشرف زكى رقم التليفون
)01032808818(

0235727676رقم الفاكس

ashrafzaky1966@gmail.comالبريد اإللكترونى

الصفحة الرسمية للمركز ىلع التواصل اإلجتماعى
Facebook موقع
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

)23-20( مجمع التعليم املتطور

اسم الخدمة

)Immediate Life Support (ILS

)Basic Life Support (BLS

)Advanced Life Support (ALS

Airway Management

Mechanical Ventilation Courses

Basic Endoscopic Courses

Advanced Endoscopic Courses

)Trauma Evaluation and Management (TEAM

)Basic Surgical Courses (BSS

)Trauma Operative Management (TOM

Pain Management

Conferences

OSCE Exams

Board Meeting for Department and Faculty

Promotion Committee

Cadaveric Courses for Orthopaedic Unite (Hand, Knee Shoul-
)der, Elbow

Basic Laparoscopic Course
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اسم الخدمة

)Advanced Laparoscopic Course (Hernia

)Advanced Laparoscopic Course (Colorectal

)Advanced Laparoscopic Course (Bariatric

)Advanced Trauma Operative Management (ATOM

Micro Vascular Basic Course

Advanced Micro Vascular Course

Skull Base Surgical Course

ENT Courses

Spine Injuries Courses

Sonar Guided Peripheral Nerve Blocked

Infection Colorectal

Statistics for Medical Research

Research Methodology

M.D
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

الحصول ىلع خدمات مجمع التعليم املتطور

مقدم 
مجمع التعليم املتطور – كلية طب القصر العينىالخدمة

املتطلبات 
والشروط 
للحصول 

ىلع 
الخدمة

أن تكون الخدمة املطلوب تقديمها فى النطاق الطبى 
لألطباء والتمريض وطالب كليات الطب

أن يكون مع طالب الخدمة إثبات شخصية وما يوضح جهة 
العمل والدرجة العلمية

خطوات 
الحصول 

ىلع 
الخدمة

التواصل مع املجمع واملنسق من خالل الحضور شخصيًا أو 
االتصال

أوقات 
تقديم 
الخدمة

من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:00 عصرًا )عدا األجازات 
والعطالت الرسمية(

رســوم 
حسب نوع الخدمة املقدمةالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

رقم 
0223687892التليفون

01003207507رقم املوبايل

0235727676رقم الفاكس

البريد 
اإللكترونى

e.learninglrc@kasralainy.edu.eg

Facebook
The Learning Re� ىكلية الطب – القصر العين

source Center
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)24( كلية الزراعة وعلوم الحياة

اسم املركز / الوحدة

وحدة الورش اإلنتاجية

مركز مبيدات اآلفات

مركز الدراسات االقتصادية الزراعية

مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية

مركز االستشارات الزراعية

مركز خدمات الدواجن

مركز دراسات نظم معلومات ماشية اللبن

مركز التدريب والتطوير املهنى

وحدة تكنولوجيا الخبز

وحدة املنظفات واملطهرات

مشتل الفاكهة
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة الورش اإلنتاجية

وحدة الورش اإلنتاجية – كلية الزراعةمقدم الخدمة

تصنيع جميع املشغوالت الخشبيةاسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بطلب للحصول ىلع الخدمةىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال العام وحسب التعاقدالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع الخدمة وحسب التعاقد

تختلف حسب الخدمة وحسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237744750رقم الهاتف

0237744750رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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مركز مبيدات اآلفات

مركز مبيدات اآلفات – كلية الزراعةمقدم الخدمة

مكافحة الحشرات والقوارضاسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
التعاقد مع املركز

خطوات الحصول 
التقدم بطلبىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
حسب الجدول الزمنى املذكور فى التعاقد

تختلف حسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235685166رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

cupc@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز الدراسات االقتصادية الزراعية

مركز الدراسات االقتصادية الزراعية – كلية الزراعةمقدم الخدمة

تقديم الدراسات واالستشارات فى مجال االقتصاد الزراعىاسم الخدمة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التقدم بطلب

أوقات تقديم 
حسب التعاقد الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع الدراسات أو االستشارات وحسب 

التعاقد

رســوم 
تختلف حسب الدراسات أو االستشارات وحسب التعاقدالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235700995رقم الهاتف

0235700995رقم الفاكس

cenagrst@hotmail.comالبريد اإللكترونى
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مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية

مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية – كلية مقدم الخدمة
الزراعة

حل املشكالت التى تواجه املجتمعات الريفية اسم الخدمة
التقليدية والحديثة

خطوات الحصول 
التقدم بطلبىلع الخدمة

أوقات تقديم 
حسب التعاقدالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع املشكلة وحسب التعاقد

تختلف حسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

025681610رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

crdrs@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز االستشارات الزراعية

مركز االستشارات الزراعية – كلية الزراعةمقدم الخدمة

االستشارات الزراعية وإنتاج نباتات الزينةاسم الخدمة

خطوات 
الحصول ىلع 

الخدمة
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركز أو التعاقد

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع املنتج وحسب التعاقد

رســوم 
تختلف حسب املنتج وحسب التعاقدالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235724966 – 0235724107رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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مركز خدمات الدواجن

مركز خدمات الدواجن – كلية الزراعةمقدم الخدمة

إنتاج وبيع منتجات الدواجناسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركزىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
فى الحال

تختلف حسب نوع املنتجرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

02357072215رقم الهاتف

02357072215رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

مركز دراسات نظم معلومات ماشية اللبن

مركز دراسات نظم معلومات ماشية اللبن – كلية مقدم الخدمة
الزراعة

إنتاج وبيع منتجات األلباناسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركز أو التعاقدىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال اليوم – طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
فى الحال أو حسب التعاقد

رســوم 
تختلف حسب نوع املنتجالخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235724966 – 0235724107رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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مركز التدريب والتطوير املهنى

مركز التدريب والتطوير املهنى – كلية الزراعةمقدم الخدمة

دورات تدريبيةاسم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
خريج – عضو فى أحد املؤسسات الحكومية أو القطاع 

الخاص

خطوات الحصول 
التقدم بطلبىلع الخدمة

أوقات تقديم 
حسب الجدول الزمنى للدورات باملركز الخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع الدورات

تختلف حسب الدوراترســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0237769912رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

cdc@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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دليل خدمات قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

وحدة تكنولوجيا الخبز

وحدة تكنولوجيا الخبز – كلية الزراعةمقدم الخدمة

إنتاج وبيع منتجات الخبزاسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركز أو التعاقدىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال اليوم – طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
فى الحال أو حسب التعاقد

تختلف حسب نوع املنتجرســوم الخدمــة

قنوات التواصل

0235724966 – 0235724107رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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وحدة املنظفات واملطهرات

وحدة املنظفات واملطهرات – كلية الزراعةمقدم الخدمة

إنتاج وبيع منتجات الصابون  واملطهراتاسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركز أو التعاقدىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال اليوم – طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
فى الحال أو حسب التعاقد

تختلف حسب نوع املنتج وحسب التعاقدرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235724966 – 0235724107رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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مشتل الفاكهة

مشتل الفاكهة – كلية الزراعةمقدم الخدمة

إنتاج شتالت وثمار الفاكهةاسم الخدمة

خطوات الحصول 
التقدم بالشراء من منفذ البيع باملركز أو حسب التعاقدىلع الخدمة

أوقات تقديم 
طوال اليوم – طوال العامالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
تختلف حسب نوع املنتج

تختلف حسب املنتجرســوم الخدمــة

قنــوات 
التواصــل

0235724966 – 0235724107رقم الهاتف

0235717355رقم الفاكس

vicedeancea@agr.cu.edu.egالبريد اإللكترونى
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)1( نادى أعضاء هيئة التدريس

رابعًا: أنشطة اجتماعية وترفيهية

)1( نادى أعضاء هيئة التدريس

)2( نادى التجديف

)3( دار الضيافة

رقم
الخدمة

اسم الخدمة
رقم

الخدمة
اسم الخدمة

تقديم خدمة رحالت يوم 1
11واحد داخل وخارج القاهرة

توفير تدريب بصالة الجيم 
ألعضاء هيئة التدريس 
تحت أشراف مدربين 

متخصصين

تقديم خدمة رحالت أكثر 2
12من يوم خارج القاهرة

توفير عدد من املقابر 
ليستفيد منها السادة 
أعضاء هيئة التدريس

3
توفير وحدات مصيفية 

للسادة أعضاء هيئة 
التدريس

13
تشغيل ملعب كرة قدم 

متميز لخدمة أعضاء هيئة 
التدريس

4
 UC Math توفير دورة

ألبناء أعضاء هيئة 
التدريس

تنظيم رحالت للحج 14
والعمرة

5
توفير دورة للغة 

اإلنجليزية ألبناء أعضاء 
هيئة التدريس

15
توفير مطعم وكافيتريا 
متميزين لخدمة السادة 

أعضاء هيئة التدريس

6
توفير دورة للعبة 

الشطرنج ألبناء أعضاء 
هيئة التدريس

16
عرض مباريات كرة القدم 

الهامة عاي شاشة عمالقة 
لخدمة السادة أعضاء هيئة 

التدريس
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رقم
الخدمة

اسم الخدمة
رقم

الخدمة
اسم الخدمة

7
توفير دورة لتحفيظ 

القرآن الكريم ألبناء أعضاء 
هيئة التدريس

17
انشاء مظلة كبيرة تتسع 
لعدد 150 فرد بأنتريهات 

راتان لخدمة السادة أعضاء 
هيئة التدريس

8
توفير تدريب لكرة القدم 

ألبناء أعضاء هيئة 
التدريس

18
توفير مجموعة مميزة من 
الكتب واملجلدات بمكتبة 
النادي متاحة ألعضاء هيئة 

التدريس

9
توفير تدريب للكونغ 
فو ألبناء أعضاء هيئة 

التدريس
19

توفير خدمة مجانية 
لألنترنت بجميع أنحاء 

النادي

توفير تدريب كراتية ألبناء 10
20أعضاء هيئة التدريس

توفير موقف للسيارات 
داخل النادي يتسع لعدد 

40 سيارة

الحصول ىلع خدمات نادى أعضاء هيئة التدريس

نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرةمقدم الخدمة

املتطلبات 
والشروط للحصول 

ىلع الخدمة
اإلشتراك بالنادي

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

استخراج كارنيه العضوية

التسجيل بالنشاط بمكتب السكرتارية بالنادي

أوقات تقديم 
يوميًا من 9 صباحًا حتى 7 مساًءالخدمة

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
طوال العام



397جامعة القاهرة 2021

)2( نادى التجديف

نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرةمقدم الخدمة

حسب كل نشاطرســوم الخدمــة

قنــوات التواصــل

مقر األنشطة بشارع عبدالعزيز آلـ سعود أمام مسجد 
صالح الدين باملنيل

موقع النادي علي شبكة االنترنت

صفحة الفيس بوك باسم نادي أعضاء هيئة التدريس 
جامعة القاهرة

جروب نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ىلع 
تليجرام

جروب نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ىلع 
واتس أب

اسـم الخدمةرقم الخدمة

رياضة التجديف1

النشاط االجتماعى والضيافة2
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الحصول ىلع خدمات نادى التجديف

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع 

الخدمة
السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين من 

الدرجة األولى التخصصية 

خطوات الحصول 
ىلع الخدمة

1-اعتماد استمارة االشتراك بالنادى من الكلية او 
املعهد او االدارة التى يعمل بها العضو

2-يتم تقديم االستمارة الدارة النادى مرفق بها صورة 
الرقم القومى وعدد اثنان صورة شخصية للعضو 

والتابع ان وجد.

3- يتم حصول العضو ىلع ايصال ايداع االشتراك 
فى خساب النادى ببنك مصر.

4- يتم استخراج كارنيه العضوية .

أوقات تقديم 
الخدمة

من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية 
عشر ليال صيفا

ومن الساساعة السادسة صباحا حتى الساعة 
العاشرة ليال فى الشتاء.

املدة الزمنية 
للحصول ىلع 

الخدمة
من يوم الى اسبوع منذ استيفاء االوراق وتقديمها 

حتى استخراج كارنيه العضوية

رســوم الخدمــة

1000 جنيه رسم العضوية للعضو العامل.

450 جنيه رسم االشتراك السنوى .

300 جنيه رسم االشتراك للعضو التابع زوج أو زوجة 
واألبناء حتى 18 عام .

قنــوات التواصــل
واتس ىلع تليفون 01006184207

صفحة فيس بوك باسم نادى جامعة القاهرة 
للتجديف والضيافة .

01006184207التليفون
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)3( دار الضيافة

الحصول ىلع خدمات دار الضيافة

اسم الخدمةرقم الخدمة
مطعم1

تيك أواى2

إقامة حفالت3

دراى كلين4

إقامة5

دار الضيافةمقدم الخدمة

املتطلبات والشروط 
للحصول ىلع الخدمة

أن يكون من السادة أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة املعاونة من جامعه القاهرة 

والجامعات األخرى وخدمة التيك آواى لطالب 
الجامعة.

يتطلب اإلقامة فى الغرف.خطوات الحصول ىلع الخدمة

أوقات تقديم الخدمة
املطعم والتيك آواى من الساعة 8 صباحًا 

وحتى الساعة 6 مساًء.

اإلقامة فى الغرف طوال أيام األسبوع.

املدة الزمنية للحصول 
حسب نوع الخدمة املقدمة.ىلع الخدمة

طبقا للألسعار امُلعلنة بالدار سواء لإلقامة رســوم الخدمــة
واملطعم.

cu.guesthouse2018@gmail.comالبريد االلكترونى

Facebook: guesthouse cairouniاملوقع ىلع الويب

0235734092التليفون
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