
 البيئية وتنمية المجتمع دمةخ قطاع

 البيئية للمشروعات العامة اإلدارة
 

ــفى الخدم  ة ــإبراز دور الجامع   الرؤيـــة ▪ ـــح جـــ ة لتصبــة المجتمعي ـ  زء ـــ

ـــــ فاع                            ــال لنهضــ ــ ــ ـــــ ه ورقــ ــى المجتمــ ــ ــ ــ  ، ع ــ
 

ــل الجامعـة مميزه داخ ـــه مجتمعيـــتقديم خدم   الرسالة ▪ ــ ــ ــه وخارجهــ  ، اـ

 تحقيق عالقات قوية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.  الهــدف ▪

 
 

 ل االدارى ــالهيك
 

 ة ـــالبيئي اتـــروعــللمش ةـامـ الع اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخدمة المجتمع ةللتنمية الشامل ةل الجامعـــقواف  

بناء على االحتياجات الحقيقة   و خارج نطاق المحافظة،أتنطلق القوافل داخل  

 كالتالى : هاكثر احتياجا وتصنيفاألللمناطق 

  قوافل لليوم الواحد*     ةـــل شاملــــ*قواف دهــــــــل ممتــــــوافـــــــق*

 ل توعويهــــ*قواف *قوافل الصناعات الصغيره

 : قوافل متخصص*

            ى يطرب* ىـــــــبط *    

         سنانأ* هــدلـصي *    

       ميهأمحو  *        لىاحاسب  *    

 ةــــــات الخاصـــــــاجـــــــذوى االحتي*    

  واالرشاد الزراعى التشجير والتجميل *    

 رة.القاه ةمجانا مع تحويل الحاالت الحرجة الى مستشفيات جامعوالعالج الكشف 

  

مع االهتمام بالمحافظات  ةمصر العربي ةمحافظات جمهوريجميع التعاون مع 

 الحدودية :

 .ةالتعاون مع وزارة الشباب والرياض ✓

 .زةــــــــــــالتعاون مع محافظة الجي ✓

 .الوادى الجديدة التعاون مع محافظ ✓

 .رـالتعاون مع محافظة البحر االحم ✓

 .ءالتعاون مع محافظه جنوب سينا ✓

 .ةــالتعاون مع محافظة االسماعلي ✓

 .ا ــــــــــــــمع محافظة قن التعاون ✓

 .رــــــــاالقص ةالتعاون مع محافظ ✓

 .ا ــــــر احتياجــــــرى االكثــــــالق ✓

 

  

عمل على وضع والالمناطق المستهدفة من القوافل كفاءة لرفع  ةوضع خط ❖

 .نظام للقوافل 

 .ـــــــةقوافل ذى االحتياجات الخاص ❖

 .ـةقوافل االفكار واالختراعات الشاب ❖

 .نــــــنيـــالمس ـــــــــــةقوافل رعاي ❖

 .بــــــــاف المواهـــــــقوافل الكتش  ❖
 

 محـــواألميـــة 

مع الهيئة يا لات العـتقوم االدارة العامة للمشروعات البيئية وكلية الدراس

 ةليآاجتماعات مع أ.د. نائب رئيس الجامعه لوضع  ةدـر بعقد عاالعامة لتعليم الكب

 ة.بالجامع ةمية ،وتم فتح فصول لمحو االميللقضاء على األ ةجديد

جميع كليات ومعاهد الجامعه المختلفة لحصر ة  ذا قامت االدارة بمخاطبـــــــــل

ميتهم حتى يتم تفعيل مشروع جامعه بال  أعداد العمال االميين الذين لم تتم محو أ

 ة،المتبقية بالجامععداد القليلة األ ميهأمحو تكثيف الجهود لالنتهاء من وتم  ةميأ

بعمل فصول ة  الجامع  والمجتمع فقد قامت  ةبين الجامع  ةوتحقيقا لهدف توثيق العالق

 .ميتهم واستخراج شهادات لهمأبالجامعه لمحو  ةالمحيط ةلقبول سكان المنطق

  

 العامة لتعليم   توكول مع الهيئةروتم عقد ب ✓

 .5/11/2014 خ ــــــــــار بتاريــــــــالكب

 تم التعاون الوثيق مع مركز تطوير التنمية  ✓

 ا ـــة للمعلمين بكلية الدراسات العليـالمهني ✓

 .ةـــو االميــــة معلم محءللتربية لرفع كفا

 .AOTى ـــــه علـــــــولـــوحص

 ن أل اتضح ــــــوالعم ةـــــمن خالل الدراس  ✓

 ب ــو االمية سبــــــى لمحــــالسبب الرئيس 

 م المراد محوـــقتصادى لذا تم النظر لتعليإ

 ذلك ــوب ةرـــاميتهم حرفة او صناعه صغي

 . ــــةالــه والبطــــــــيتم القضاء على االمي

ه لحصوله ــداد طلبه الجامعه وتدريبهم للقضاء على االمية باالضافــــعإ ✓

  .ىـــمجتمع المدنات الـة ومنظمـــومن الهيئ ةــى عائد مادى من الجامعـــعل

 .مـــة ومساعدتهــــة لمن يرغب بمواصله المسيرة التعليميــة الفرصــــاتاح ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالل هذه االعوام تم محو امية االعداد التاليه ✓

  

 ومصرنا الحبيبة. مية بمحافظة الجيزةللقضاء على األ ةوضع الي ❖

 
 
 

2001
-2008 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

422 204 157 249 122 42 77 131 223 116 54 

 الظاهر عبد محمد نماز.أ

 

 طه محمد أ.احمد

 

 عمرو محمد طه.أ
 

 توفيق محمود دمحم .أ

 

 يوسف محمد ادين .أ

 

 ىـعلـ ـدـحمأ ـدـمحم.أ
 البيئية مشروعاتلل االدارة العامه مديرعام

 محمد يونس الفتأ.
  تخطيط  إدارة مدير

 ئيةالبي تروعاـالمش

 

 سينح يدس حرس.أ
 تنفيذ ومتابعه  إدارة ديرم

 البيئية روعاتـــــالمش

 

 عبدالمجيد عزت وســـامأ. 

 

 احمد سمير دعاء .أ

  على حسين مها.أ

 

  حمدأحمد سياج أ.أ
 

 ادقــامى عبد الصــد ســمحمأ.د. 
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون ةالجامع رئيس نائب



 الصيفية جازةاإل أثناء الطالب وتدريب تشغيل 

 عتبارات :ايهدف المشروع إلى تحقيق عدة 

 مساعدة  طالب الجامعة في شغل أوقات فراغهم بشكل مناسب. •

 العمل بعد التخرج.تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق  •

مساعدة الطالب غير القادرين على إيجاد مورد دخل يساعدهم على متابعة  •

 دراستهم واعتمادهم على أنفسهم معنويا وماديا. 

االتصال بالشركات وقطاع األعمال والمستثمرين والبنوك والمراكز والوحدات  •

 ذات الطابع الخاص بالجامعة.

  

 السنـــــوات السـابقــــــة ✓

 

  
وقطاع األعمال والمستثمرين والبنوك  قاعدة بيانات الحتياجات ) الشركات عمل

والفنادق والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص( لتجهيزهم لسوق العمل بعد 

 .التخرج
 

 ارض ــــــــالمع 

واالنرويل في تقديم خدمة مميزة بعمل  الروتارى جمعيات وأندية  مع التعاون يتم

 .معارض خيرية بأسعار رمزية للطالب 

  

  .ر ـمعرض مالبس جمعية أحباء مص ✓

 .رــريـارى التحــمعرض مالبس روت ✓

 . روقـــــمعرض مالبس انرويل الش  ✓

 .ة والد مصرـــمعرض مالبس جمعي ✓

 .واالنرويل معرض مالبس أندية الروتارى  ✓

 .معرض جمعية الصلح خير ✓

 .اردنـــــــنادي الجيزة ج ✓

  

 مالبس ......(     - كتب  –إقامة مقر دائم للمعارض بكافة أنواعها )فنية  ❖

 .طوال العام المالبسمن حصول الطالب على ما يحتاجونه      

 ىــــــح البيئـــالمس 

 والمخالفات فاتلللمخ  سنوى  حصر بعمل  البيئية  للمشروعات  العامة  دارةاإل  تقوم

 شئون مجلس على الموضوع وعرض الدراسى العام بدايةمع  الجامعى بالحرم

 .زالتهاإ نحوالالزم  لعمل المخالفات لديها التى لجهاتبا لالتصال البيئة

  

ت الجامعية آللمحافظة على المنش العمل على غرس روح المشاركة لدى الطالب   ✓

 .ةى للجامعارضظهر الحالمالبيئية والحفاظ على لبيات والقضاء على الس 

  

 .عادة تدويرها بمعرفة الجامعةإاو لفاتاالستفادة من جميع المخ ❖

 

 صحتك ياشباب 
 

للمجتمع  والتوعية الكشف بعمل البيئية للمشروعات العامة االدارة تقوم

عضاء هيئة التدريس والعاملين بالكشف المبكر أالجامعى بصور دورية من طالب و

والسمنه والمشاكل النفسية واالكتئاب عن    هلسرطان الثدى والسكر والضغط وتأثير

 .طريق اطباء متخصصين فى هذه المجاالت مع تحويل الحاالت للجهات المعنية
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 ةلتحسين الخدمات لذوى االحتياجات الخاص  ةمكتب ذوى االحتياجات الخاص ❖

 بالجامعه والمجتمع .

 

 
 
 

 

 ةـة البيئـع وتنميـاع خدمة المجتمـــقط  
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العا

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 م

العد

 1327 1449 1400 1304 1200 885 865 778 1031 د

 

العا

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 م
العد

 483 897 468 380 615 1018 3133 1305 1187 د

 ا ــــوم بهـــالدورية التى تق ةــنشطاأل

 يئيةاالدارة العامه للمشروعات الب
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