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 أوشطـخ وإجنــبزاد 
 اإلدارح انعبمخ نهمشروعبد انجيئيخ

 

ىفىىالفترةىمن

 ( 0202حىت  0202)مبيى 

 لطبع خدمخ اجملتمع وتىميخ انجيئخ
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 أ.د. جبثـــــر وصـــــبر
 رئيس اجلبمعخ

 

 أ.د سعيـــد حيـــً ضـــــى
 وبئت رئيس اجلبمعخ

 دمخ اجملتمع وتىميخ انجيئخنشئىن خ

 

 حممــد أمحــد عهً . أ
 مدير عبو املشروعبد انجيئيخ
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 :املعــــــارض

 وحىت االن 0202ومت عمم معبرض نهطالة خالل انفرتح مه 

 املكبن انىشـــــبط انيىو وانتبريخ و

 مثني حمام السثاحح المذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 8-9/11/0212 1

2 6/10/0212 
 معرض مالثس نهطالة

 ثبنتعبون مع مجعيخ والد مصر أ. حممد انعمدح
 دار الضيافح

 مسرح المذينح الجامعح معرض مالثس نهطالة 8-9/10/0212 3

 مسرح المذينح معرض مالثس مجعيخ اوالد مصر 18/4/0211 4

 قاعح االمتحاناخ معرض مالثس أمبل وبمك 1-0/11/0211 5

 معهذ الذراساخ الترتويح معرض مالثس تهبوي انربتمبيل 01/11/0211 6

 قاعح االمتحاناخ معرض مالثس جيهبن حالوح 5/10/0211 7

 تالخيمح أمام قاعح االمتحاناخ معرض مالثس زيىت ضيبء انديه 3/1/0210 8

 كليح االداب معرض مالثس نهطالة 03/12/0210 9

 طة الثيطرىكليح ال معرض مالثس نهطالة 03/12/0210 11

 كليح دار علوم معرض مالثس نهطالة 5-6/10/0210 11

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 04/10/0210 12

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 0/1/0213 13

 قاعح المشاهذج تالمذينح الجامعيح معرض مالثس نهطالة 16/4/0213 14

 تقاعح المشاهذج تالمذينح معرض مالثس نهطالة 09/4/0214 15

 تقاعح االمتحاناخ معرض مالثس نهطالة 4/11/0214 16
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 تقاعح المشاهذج تالمذينح معرض مالثس نهطالة 03/10/1024 17

 تقاعح االمتحاناخ معرض مالثس 05/0/0215 18

 تقاعح االمتحاناخ معرض مالثس 03/3/0215 19

 تقاعح المشاهذج تمذينح الطلثح معرض مالثس 09/12/0215 21

 تقاعح االمتحاناخ معرض مالثس  05/11/0215 21

 تقاعح المشاهذج تمذينح الطلثح معرض مالثس 00/10/0215 22

 تمذينح الطالثاخ تالجيزج معرض مالثس 09/10/0215 23

 تقاعح االمتحاناخ معرض مالثس 0216/ 08/0 24
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ىمطرضىمالبسىللطالب

 بالتطاونىمعىىاندوظىالروتارى

ىبمدرحىالمدونظىالجامطوظ

8-9/12/2010 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىدىمصربالتطاونىمعىجمطوظىوالى

ىمدرحىالمدونظىالجامطوظى

18/4/2011 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىواالنروول

ىالمندقىمدامى/ىأمالىنامق

ىقارظىاالمتحاناتى

1-2/11/2011 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىأحباءىمصر

ىالمندقىمدامى/ىتكانىىالبرتقال

ىمطكدىالدراداتىالتربووظى

21/11/2011 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىالتحرور

ىالمندقىمدامى/ىجوكانىحالوة

ىقارظىاالمتحاناتى

5/12/2011 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىانروولىوروتارىىالذروق

ىالمندقىمدامى/ىزونبىضواءىالدون

ىخومظىبجوارىقارظىاالمتحانات

3/1/2012 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىصحبهىخور

ىبكلوظىاآلداب

23/10/2012 

  مطرضىمالبسىللطالب

ىالجمطوظىالمصروظىللصلحىوالتوفوقالتطـــــاونىمعىب

ىرلواءىالكحالوىىد.ىالمندق

ىالطبىالبوطرىبكلوظى

ى23/10/2012
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  مطرضىمالبسىللطالب

ىالجمطوظىالمصروظىللصلحىوالتوفوقبالتطـــــاونىمعى

ىالمندقىد.ىرلواءىالكحالوى

ىدارىرلومبكلوظى

ىى2012/ىى12/ىى6ى-ى5ى

ى

 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىواالنروول

ىالمندقىمدامى/ىأمالىنامق

ىظىالمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظقار

24/12/2012 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىأندوظىالروتارىىالتحرور

ىالمندقىمدامى/ىجوكانىحالوة

ىلمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظىقارظىا

2/1/2013 

ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىجمطوظىأحباءىمصر

ىالمندقىمدامى/ىتكانيىالبرتقالي

ىقارظىالمذاهدةىبالمدونظىالجامطوظى

16/4/2013 
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ىمطرضىمالبسىللطالب

ىبالتطاونىمعىاندوظىالروتارىىواالنروول

ىالمندقىمدامى/ىامالىنامق

ىنظىالجامطوظىقارظىالمذاهدةىبالمدو

29/4/2014 

 معرض مالبس للطالب

 بالتعاون مع

 الجمعيح المصريح للمواطنهالجمعيح المصريح للمواطنه

 )احنا مصر()احنا مصر(

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

 بالتعاون

 انمبهرح(  االورويمو  انروتبري)أوديخ 
 

 بالمديوة الجامعية للطالب بقاعة المشاهدة

  4114ديشمبر  42يوم  الثالثاء  الموافق   وذلك

 نهطالة معرض مالثس

 بالتعاون

 ( انشروق االورويمو  انروتبري)أوديخ 
 

 االمتحاهات بقاعة 

 4112ر فبراي 42الموافق   االربعاءيوم    وذلك
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 معرض مالثس

 بالتعاون

 انمبهرح انتحرير(  ايىرويم)أوديخ 

 4112مارس  42يوم  االثوين الموافق   وذلك

 ة االمتحاهاتبقاع

   

 معرض مالثس

 بالتعاون

 انشروق(  االورويمو  انروتبري)أوديخ 

 4112فبراير  42يوم  الثالثاء  الموافق   وذلك

 بقاعة االمتحاهات
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 معرض مالثس 

 بالتعاون

 ( مجعيخ احجبء مصر)

 4112اك توبر  42يوم   وذلك

 المشاهدةبقاعة 

   

 معرض مالثس

 بالتعاون

 ( انشروقاورويم روتبري )

 4112هوفمبر  42يوم   وذلك

 بقاعة االمتحاهات
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 معرض مالثس

 بالتعاون مع

 اورويم وروتبري انمبهرح

 4112/ 14/ 44وذلك 

 بقاعة المشاهدة بمدبوة الطلبة 

 معرض مالثس

 بالتعاون مع

 وروتـــبري جـــبردن سيتــً
 4112/ 14/ 42وذلك 

 بمديوة الطالبات بالجيزة 
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 معرض مالثس

 التعاون معب

 انتحريروروتـــبري 
 4112/  42/4وذلك 

 بقاعة االمتحاهات 
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