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 تحت رعاية
 

 

 سئ١ظ عبِؼخ اٌمب٘شح

 

 

  وإشـــــراف

 ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ

 ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

 

 وتنفيذ

 

 الداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌج١ئ١خ ِذ٠ش ػبَ ا

 ثمطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ
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لطبع خذِخ اٌّغزّغ، فٟ ِغزًٙ ئػذادٖ ٌٙزا اٌزمش٠ش، ٠ٛد أْ ٠زٛعٗ ثغض٠ً اٌشىش 

ٚاٌؼشفبْ ثبٌغ١ًّ ٌىً ِٓ عبُ٘ فٟ ٔغبػ األٔشطخ ٚاٌفبػ١ٍبد اٌزٟ ٔظّٙب أٚ شبسن فٟ 

سئ١ظ  –ٟ ِؼبٌٟ األعزبر اٌذوزٛس/ ِحّذ ػضّبْ اٌخشذ رٕظ١ّٙب ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌغبِؼٟ، ٠ٚأر

اٌغبِؼخ، ثّب لذِٗ ِٓ دػُ ال ِحذٚد ِٚغبٔذح، فٟ ؽ١ٍؼخ ِٓ ٠زٛعت شىشُ٘، وّب أْ اٌشىش 

ِٛطٛي ٌٍغبدح األفبػً ٔٛاة سئ١ظ اٌغبِؼخ ِٚغزشبس٠ٗ ٚػّذاء اٌى١ٍبد ٚٚوالئٙب، فؼالً 

بد اٌغبِؼخ. وزٌه ال ٠فٛد لطبع خذِخ ػٓ اٌغبدح اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص اإلداسٞ ثّخزٍف لطبػ

اٌّغزّغ أْ ٠زٛعٗ ثبٌشىش ٌٍغٙبد اٌحى١ِٛخ اٌزٟ لذِذ وً اٌذػُ فٟ عج١ً رحم١ك األٔشطخ 

ٚاٌفبػ١ٍبد ٌأل٘ذاف اٌزٟ لبِذ ِٓ أعٍٙب، ٠ٚخض ثبٌشىش ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، ٚٚصاسح 

ح اٌز٠ّٛٓ اٌزغبسح اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ، ٚٚصاسح اٌظحخ ٚاٌغىبْ، ٚٚصاسح اٌزؼبِٓ، ٚٚصاس

اٌذاخ١ٍخ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ِحبفظبد اٌمب٘شح ٚاٌغ١ضح ٚأعٛاْ، فؼالً ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌّحٛ 

األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس، ٚغ١ش٘ب ِٓ ا١ٌٙئبد ٚإٌمبثبد ٚاٌغّؼ١بد ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 

 اٌذاػّخ ألٔشطخ عبِؼخ اٌمب٘شح فٟ خذِخ لؼب٠ب اٌّغزّغ.     

اٌّبصً ػٓ غ١شٖ ِٓ رمبس٠ش أٔشطخ اٌمطبع اٌغبثمخ ػ١ٍٗ، فٟ أٔٗ ٠أرٟ ٠ٚزفشد اٌزمش٠ش 

ثزؼذ٠ً أحىبَ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ  3232ٌغٕخ  243ػمت رفؼ١ً لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغبِؼبد، ٚاٌزٞ ٠ّضً ٔمطخ فبسلخ فٟ دٚس اٌغبِؼبد فٟ خذِخ اٌّغزّغ، ألٔٗ 

ِؼخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚٚوالء اٌى١ٍبد فٟ حذد اخزظبطبد ٔبئت سئ١ظ اٌغب

راد االخزظبص، ِٚٓ صُ حذد ػٍٝ ٔحٛ رفظ١ٍٟ اٌذٚس إٌّٛؽ ثمطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ 

 اٌج١ئخ ٚاٌّزّضً ف١ّب ٠ٍٟ: 

 رٕف١ز اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ اٌزٟ رذخً فٟ اخزظبطبد ِغٍظ شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ. .1

 ١خ اٌخبطخ ثز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ِٓ اٌّظبدس اٌّخزٍفخ.      اإلششاف ػٍٝ اٌخطؾ االعزشار١غ .3

 رٕف١ز ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌزٟ رخذَ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ. .2

االششاف ػٍٝ ئداسح شئْٛ اٌّشاوض ٚاٌٛحذاد راد اٌطبثغ اٌخبص اٌزٟ رمذَ خذِبرٙب ٌغ١ش  .4

 اٌطالة. 

ب١ٔبد ٚاٌخجشاد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزٛفشح ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍغبِؼخ ثبعزضّبس االِى .5

 ثبٌغبِؼخ.

 رٕظ١ُ اٌفبػ١ٍبد اٌؼبِخ اٌزٟ رٙذف ئٌٝ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚإٌّبعجبد اٌم١ِٛخ .6
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 ِزجبػخ ٚحذاد األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚاٌغالِخ ٚاٌظحخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌغبِؼخ. .7

 ؼخ فٟ ِغبي شئْٛ خذِخ اٌّغزّغ.رٕف١ز لشاساد اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِٚغٍظ اٌغبِ .8

 رٕظ١ُ اٌمٛافً اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ ٚأٔشطخ ِحٛ األ١ِخ ٚاٌّششٚػبد اٌج١ئ١خ. .9

ٚثذ٠ٟٙ أٔٗ ال ٠غ١ت ػٓ فطٕٗ اٌمبسب اٌىش٠ُ، ٚ٘ٛ ٠طبٌغ اٌزمش٠ش اٌّبصً، ثأْ خطخ األٔشطخ 

بِؼٟ ٚاٌفبػ١ٍبد اٌزٟ أػزّذ٘ب لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ لجً ثذء اٌؼبَ اٌغ

لذ ؽشأ ػ١ٍٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؼذ٠الد اػزجبساً ِٓ ِٕزظف ِبسط ِٓ اٌؼبَ  3219/3232

اٌغبسٞ، ثغجت عبئحخ وٛسٚٔب ِٚب طحبثٙب ِٓ رجبػذ اعزّبػٟ ٚرؼ١ٍك ٌّخزٍف األٔشطخ ٌفزشح 

ص١ِٕخ، ٘زٖ اٌزؼذ٠الد اٌزٟ الزؼذ ثبٌؼشٚسح اٌزؼبًِ فٟ ػٛء اٌّؼط١بد اٌغذ٠ذح ٚثّب ٠خذَ 

ٓ لؼب٠ب اٌّغزّغ، ئر رضا٠ذد األٔشطخ فٟ ِغبي اٌزٛػ١خ اٌظح١خ ٚاٌزذس٠ت ػٓ اٌّغزغذاد ِ

 ثؼذ وجذ٠ً ِٕطمٟ ألٔشطخ ٚفبػ١ٍبد أخشٜ.

بً، ٠أًِ اٌمطبع فٟ أْ ٠أرٟ اٌزمش٠ش اٌّبصً ٚلذ عبء ٍِج١بً ٌالحز١بعبد ـــــبِــــٚخز   

رىُ ثشأْ ِب ٚسد ف١ٗ ِٓ اٌّغزّؼ١خ ٚفٟ خذِخ لؼب٠ب اٌج١ئخ، ٚٔزطٍغ ئٌٝ رٍمٟ آسائىُ ِٚمزشحب

 أٔشطخ ٚفبػ١ٍبد، آ١ٍِٓ أْ ٔؼبٌظ ِب لذ ٠ىشف ػٕٗ ِٓ أٚعٗ لظٛس. 

 لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                
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 فً شأن تفعٌل المبادرات الرئاسٌة

 أؽٍك فخبِخ اٌشئ١ظ ػجذ اٌفزبػ اٌغ١غٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّجبدساد اٌشئبع١خ ثٙذف ثٕبء االٔغبْ

اٌّظشٞ ٚإٌٙٛع ثظحزٗ ٚاالسرمبء ثغٛدح اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٗ. ٌٚمذ حشطذ عبِؼخ 

اٌمب٘شح، ِٓ ِٕطٍك دٚس٘ب ِٚغئ١ٌٛبرٙب رغبٖ اٌّغزّغ، ػٍٝ اٌّشبسوخ ثفبػ١ٍخ فٟ ٘زٖ 

١ٍِْٛ طحخ، ِٚىبفحخ ف١شٚط عٟ، ٚاٌزم١ًٍ  122اٌّجبدساد، فغبءد اٌّشبسوخ فٟ ِجبدسح 

 ١بد، فؼالً ػٓ ِجبدسح "ح١بح وش٠ّخ" ِٚجبدسح "طٕب٠ؼ١خ ِظش".ِٓ لٛائُ االٔزظبس ثبٌّغزشف

١ٍِْٛ طحخ" ِٓ أثشص اٌّجبدساد اٌزٟ اعزؼبفذ عبِؼخ اٌمب٘شح عبٔجبً  122ٚرؼذ "حٍّخ 

وج١شاً ِٓ فبػ١ٍبرٙب، ح١ش رؼبٚٔذ األؽمُ اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ ِغ ٚصاسح اٌظحخ ٚاٌغىبْ فٟ ٘زا 

ٛع١ٗ ِٓ ِؼبٌٟ أ.د. ِحّذ ػضّبْ اٌخشذ سئ١ظ اٌظذد، ٌٚمذ حشص لطبع خذِخ اٌّغزّغ ثز

اٌغبِؼخ ٚثاششاف أ.د. ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ػٍٝ رفؼ١ً اٌّجبدسح 

ثزجٕٟ حّالد رٛػ١خ ٌٍىشف اٌّجىش ػٓ عشؽبْ اٌضذٞ،  3219/3232خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

ؼالط ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح ٚػًّ اٌفحٛطبد ٚاٌزحب١ًٌ اٌالصِخ ٚاالشبػبد، ٚرح٠ًٛ اٌحبالد ٌٍ

اٌظحخ ٚو١ٍخ ؽت لظش اٌؼ١ٕٟ ِٚؼٙذ األٚساَ ٚاٌّإعغخ اٌّظش٠خ ٌذػُ ِشػٝ اٌغشؽبْ، 

 ٚرٌه وٍٗ ثزٕظ١ُ ِٚزبثؼخ ِٓ ئداسح اٌّششٚػبد اٌج١ئ١خ. 

رُ رٕظ١ُ حٍّخ ))طحزه ٠ب شجبة(( ثّخزٍف  3219أوزٛثش  22ٚحزٝ  15ففٟ اٌفزشح ِٓ 

 ؾ ٚاٌغىش ٚاٌزح١ًٍ إٌفغٟ. أِبوٓ اٌغبِؼخ ٚرٌه ٌم١بط اٌؼغ

رُ ػًّ ثشٔبِظ رٛػ١خ ثّخبؽش  3219ٔٛفّجش  22ٚفٟ اٌفزشح ِٓ األٚي ِٓ أوزٛثش حزٝ 

اٌظح١خ ٌإلدِبْ ٚرؼبؽٟ اٌّخذساد ثبٌزؼبْٚ ِغ طٕذٚق ِىبفحخ اإلدِبْ ٚرؼبؽٟ اٌّخذساد 

 ثٛصاسح اٌزؼبِٓ االعزّبػٟ. 

ْ اٌضذٞ، ٚػًّ وشف ٌىبفخ ػٍٝ حٍّخ ِىبفحخ ِشع عشؽب 3219ِٓ أوزٛثش  33ٚثزبس٠خ 

 اٌؼب١ٍِٓ ثّخزٍف و١ٍبد اٌغبِؼخ ِٚؼب٘ذ٘ب. 

أششف اٌمطبع ػٍٝ رٕظ١ُ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  3232ِٓ فجشا٠ش  17ٚفٟ 

ثى١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب االفش٠م١خ ٌّحبػشح اٌٛلب٠خ ٚاالوزشبف اٌّجىش ألٚساَ اٌضذٞ ٌٍذوزٛسح 

شبف اٌّجىش. األعب١ٌت اٌؼالع١خ اٌحذ٠ضخ ٌؼالط أٚساَ اٌضذٞ ٌٍذوزٛس ِذ٠ش ٚحذح اٌٛلب٠خ ٚاالوز

 ِذ٠ش ِغزشفٝ اٌضذٞ ثبٌزغّغ اٌخبِظ.
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ٌّٚب وبٔذ ِجبدسح "ح١بح وش٠ّخ" ِٓ أُ٘ اٌّجبدساد اٌزٟ أؽٍمٙب اٌغ١ذ اٌشئ١ظ ثٙذف سػب٠خ 

افً اٌطج١خ اٌفئبد ٚاٌمشٜ األوضش احز١بعبً، فمذ لبِذ عبِؼخ اٌمب٘شح ثزغ١١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٛ

ٚاٌمٛافً اٌشبٍِخ ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِٕبؽك اٌغّٙٛس٠خ، ِٕٚٙب اٌمشٜ األوضش احز١بعبً ثّحبفظخ 

اٌغ١ضح، ِٚذ٠ٕزٟ حال٠ت ٚاٌشالر١ٓ ٚسأط غبسة ِٚحبفظخ ِطشٚػ ِٚذ٠ٕخ إٌٛثخ ثأعٛاْ 

ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌّبؽك، ٚرٌه وٍٗ ثٙذف خذِخ اٌجغطبء ٚاٌّحزبع١ٓ ِٓ اٌّشػٝ، ِٓ خالي 

١خ، ٚطشف األد٠ٚخ ّٛاد اٌغزائ١خ، ٚرٛل١غ اٌىشف اٌطجٟ، ٚئعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌغشاحرٛف١ش اٌ

ِغبًٔب، ٚرح٠ًٛ اٌحبالد اٌحشعخ ئٌٝ ِغزشفٝ لظش اٌؼ١ٕٟ، ح١ش رُ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌظح١خ 

آالف شخض ػجش ػذد وج١ش ِٓ اٌمٛافً اٌطج١خ ٚاٌمٛافً  18ٚاٌّغزّؼ١خ ٌّب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

 .3219/3232اٌز٠ّٕٛخ اٌشبٍِخ خالي اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

ج١ئخ ثزٕظ١ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمٛافً اٌّزٕٛػخ اٌزٟ رغٛة فمذ لبَ لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌ

ِخزٍف اٌمشٜ فٟ ِحبفظبد ِظش ٌٕشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ األِشاع ٚرٛف١ش اٌذٚاء 

ٚاٌغّؼ١بد  ٚاٌّإعغبد ثبٌّغبْ ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍبد اٌغبِؼخ ٚثؼغ ِٓ اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد

 .األ١ٍ٘خ ِٓ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

 ثغبِؼخ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ خذِخ لطبع حشص ػٍٝ اٌزأو١ذ عٜٛ ٠جمٝ ال ، بً ـــــبِــــٚخز  

 رٕف١ز ٚػٍٝ 3222 ِظش سؤ٠خ رٕف١ز ػٍٝ اٌؼًّ ألعً ٚعؼٗ فٟ ِب وً ٠جزي أْ ػٍٝ اٌمب٘شح

 اٌىبًِ اعزؼذادٖ ػٍٝ ٠إوذ ٚاٌمطبع األخ١ش، ئطذاس٘ب فٟ اٌمب٘شح ٌغبِؼخ االعزشار١غ١خ اٌخطخ

 فٟ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد ِٚغ ِٚإعغبرٙب ١٘ٚئبرٙب اٌذٌٚخ أعٙضح ِخزٍف ِغ ٌٍزٕغ١ك

 .اٌحج١جخ ِظشٔب سفؼخ عج١ً

 لطبع خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ                
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 طالب 03 بنك االسكان والتعمٌر
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 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ خا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠ َ

 الحرم الجامعى حصر للعمالة األمٌة بالجامعة 9/9/7319 1

7 10/13/7319 

 اجتماع أ,د نائب رئٌس الجامعة 

  مع مدٌر عام المشروعات البٌئٌة

 الجٌزة ومدٌر عام محواالمٌة بمحافظة

 مكتب أ.د النائب بالجامعة

0 71/11/7319 
لمحو ( فصول 5تم تحدٌدكشف باالسماء لـ)

 االمٌة بالجامعة

دار العلوم  –أداب  –حقوق 

 تجارة -أثار  –

 

 خالي االعبصح اٌظ١ف١خ ِشـــشٚع رشغ١ــــــــــً اٌطــــــــــالة 

 ِحــٛ أ١ِــخ اٌؼــب١ٍِـٓ ثبٌغبِؼخ ٚإٌّبؽك اٌّح١طخ 



 

 
 8  

 
-  

- 

 
 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 مسٌرة داخل الحرم الجامعى الٌوم العالمى للتطوع 0/17/7319 1

7 11/17/7319 
 احتفالٌة الٌوم العالمى

 لذوى اإلحتٌاجات الخاصة 
 أمام المكتبة المركزٌة

 قاعه االحتفاالت المشاركة فى احتفالٌة عٌد العلم 72/17/7319 0

 

 
  

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

1 
 مجمع االمتحانات معرض اندٌة الروتارى واالنروٌل 13/17/7319

7 
 معرض مالبس روتارى القاهرة 15/17/7319

قاعة المشاهدة بمدٌنة 
 الطالب

0 
 مجمع االمتحانات رأكتوب 1معرض نادى روتاري  11/7/7373

2 
 مجمع اإلمتحانات معرض مالبس جمعٌة حٌاة كرٌمة 12/17/7319

5 
 مجمع االمتحانات معرض نادى روتاري الكرنك 71/7/7373 : 75

 اإلحزفـب١ٌــــــــبد 

 ِؼـــبسع اٌّالثـــــــظ اٌخــ١ــــــش٠خ ٌطٍجخ ٚؽبٌجبد اٌغبِؼخ 



 

 
 9  

 
-  

- 

   

 

 

 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 انــــــدرات واإلدمــــر المخــة بمخاطـــحملة توعٌ

1/13  :03/11/7319 

1 71 /11 /7319 

 انت اقوى من المخدرات

 كلٌة حاسبات ومعلومات

 كلٌة تمرٌض 7319/ 11/ 72 7

 كلٌة الزراعة 7319/ 11/ 72 0

 كلٌة تربٌة نوعٌة 7319/ 11/ 10 2

 كلٌة الطفولة المبكرة 7319/ 11/ 17 5

 كلٌة الطب البٌطرى 7319/ 11/ 5 1

 كلٌة االعالم 7319/ 13/ 79 2

 كلٌة االثار 7319/ 13/ 72 8

 ٛػــــ٠ٛـــــخحّـــــــــــــــالد رـــــ 



 

 
 10  

 
-  

- 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 كلٌة التجارة 7319/ 13/ 77 9

 كلٌة االقتصاد 7319/ 13/ 11 13

 كلٌة العلوم 7319/ 13/ 15 11

 كلٌة الحقوق 7319/ 13/ 9 17

 كلٌة االداب 7319/ 13/ 8 10

 دىـــــــثـــان الــرطـــــــة مرض ســـة لمكافحـــة توعٌـــــحمل

12  :03/13/7319 

 73/13حــد اال 1

 المبكر لسرطان الثدى والفحصالكشف 

 بالمدٌنة الجامعٌة 1مبنى 

 كلٌة االداب 71/13االثنٌـن  7

 كلٌة التجارة 77/13الثالثاء  0

 مبنى ثروت 72/13الخمٌس  2

 القبـة 72/13الخمٌس  5

 كلٌة االثار 72/13االحــد  1



 

 
 11  

 
-  

- 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

 ٌةكلٌة الدراسات العلٌا للترب 0/11االحــد  2

 ــابـــــــك ٌاشبــــــحملة صحت

15  :03/13/7319 

 11/13الثالثاء  1

 الضغط والسكر والتحلٌل النفسـى والوزن

 فى ثالث مراكز ثابته

 بالممشى امام بنك مصر -7بجوار القبة  -1

اخرالممشى امام كلٌتى اعالم ودار علوم  -0

لتوزٌع كتٌبات ونشرات لسٌدات الجامعة 

اهمٌة التوعٌة لجمٌع ومتطوعات لشرح 

االعمار وباإلضافة لمجموعة متحركة تتواجد 

 بأماكن الكشف والندوات والمحاضرات

 

 ثالث مراكز ثابته

 ثالث مراكز ثابته 12/13االربعاء  7

 ثالث مراكز ثابته 18/13الخمٌس  0

 ثالث مراكز ثابته 73/13االحد  2

 الثالث مراكز+كلٌة االداب 71/13االثنٌن  5

 الثالث مراكز+كلٌة التجارة 77/13الثالثاء  1

2 
 72/13الخمٌس 

الثالث مراكز+مبنى ثروت 

 والقبـة

 الثالث مراكز+كلٌة االثار 72/13االحــد  8

 كلٌة الدراسات العلٌا للتربٌة 0/11االحــد  9



 

 
 12  

 
-  

- 

 

 

 اٌّىبْ إٌشـــــبؽ ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ َ

1 
71 – 77  /7  /

7319 

 شاملةقافلة طبٌة 

بشرى.اورام.اسنان.تمرٌض توعٌة.عالج 

 طبٌعى.دراسات علٌا للتربٌة.بٌطرى

 رأس غـــارب

 حالٌب وشالتٌن وابورماد قافلة مواد غذائٌة  7319/  5/ 7 7

0 7  :5  /5  /7319 

 قافلــــة شاملــــة

بشرى .اورام.اسنان.تمرٌض توعٌة.عالج 

 طبٌعى.طفولة مبكرة. بٌطرى

 ـــنحالٌـــب وشالتٌ

2 79  /13  /7319 
 قافلة شاملة

 بشرى.اسنان.تمرٌض توعٌة طفولة مبكرة.بٌطرى
 كفــر حكٌـــم

5 19  /11  /7319 

 قافلة طبٌة شاملة

بشرى.اسنان.تمرٌض توعٌة عالج طبٌعى.طفولة 

 مبكرة 

 قرٌــة نكــال

1 1  /17  /7319  
قافلة ادوٌة ومستلزمات طبٌة ومواد غذائٌة 

 وجدارٌة
 ب وشالتٌن وابورمادحالٌ

2 
5  :8  /17  /

7319 

 قافلــــة شاملــــة

بشرى.اورام.اسنان.تمرٌض توعٌة.عالج 

 طبٌعى.بٌطرى

حالٌـــب وشالتٌـــن 

 وابورماد

8 79/7/7373 
 قافلة شاملة

 بشرى.اسنان.تمرٌض توعٌة عالج طبٌعى.طفولة مبكرة
 منشأة رضوان

9 13/0/7373 

 قافلة شاملة

رٌض توعٌة عالج طبٌعى.طفولة بشرى.اسنان.تم

 مبكرة

 الكداٌة

   

اٌمـــــــٛافً اٌطج١ــــــــخ 
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-  

- 

 

 باالتى:كما شاركت اإلدارة   

 ة.إجراءات التطهٌر بكلٌات جامعة القاهرمتابعة  -1

 

 ارج. ـــــــــن من الخــــــــقٌــال العالــــــــــــاستقب -7

 ادي لفٌروس كورونا المستجد. ــالدلٌل االسترش - 0

  ةــــــازٌترــــراءات االحـــل االجـــــة تفعٌــمتابع – 2

 )لالمتحانات بالكلٌات والطالب(                 

 .وارثـــــــات والكـــــــة االستشاردٌة لألزمــــالالئح – 5

 على دفعتٌن. الٌب وشالتٌن ـاستقبال الوافدٌن من ح – 8

 ات. ــــــالمة بالكلٌـــــــة والســــــوذج الصحـــــــــنم – 1

 ة. ـــــاعٌـــة االجتمـــــــاعات الخدمـــــــة للســالالئح – 2
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