قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئية
اإلدارة العامة للمشروعات البيئية
▪ الرؤيـــة إبراز دور الجامعــة فى الخدمـــة المجتمعيــة لتصبـــح جــــــزء
فاعـــــــال لنهضــــــــه ورقـــــــى المجتمــــــــــ ع،

قوافـــل الجامعة للتنمية الشاملة وخدمة المجتمع

محـــواألميـــة

تنطلق القوافل داخل أو خارج نطاق المحافظة ،بناء على االحتياجات الحقيقة
للمناطق األكثر احتياجا وتصنيفها كالتالى :

تقوم االدارة العامة للمشروعات البيئية وكلية الدراسـات العليا مع الهيئة
العامة لتعليم الكبار بعقد عـدة اجتماعات مع أ.د .نائب رئيس الجامعه لوضع آلية
جديدة للقضاء على األمية ،وتم فتح فصول لمحو االمية بالجامعة.

*قـــــــوافــــــل ممتــــــــده

*قوافــــل شاملـــة

*قوافل الصناعات الصغيره

*قوافــــل توعويه

*قوافل لليوم الواحد

*قوافل متخصص :

▪ الرسالة تقديم خدمـــه مجتمعيـــة مميزه داخـل الجامعــــــــه وخارجهـــا،

* طبـــــــى

*بيطرى

▪ الهــدف تحقيق عالقات قوية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

* صيـدلــه

*أسنان

* حاسب الى

* محو أميه

الهيكــل االدارى

*ذوى االحتيـــــــاجـــــــات الخاصــــــة
* التشجير والتجميل واالرشاد الزراعى

اإلدارة العـامـة للمشــروعـــات البيئيـــة
أ.د .محمــد ســامى عبد الصــادق
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.محمــد أحمــد علــى
مديرعام االدارة العامه للمشروعات البيئية

أ.الفت يونس محمد

أ.سحر سيد حسين

مدير إدارة تخطيط
المشـروعات البيئية

مدير إدارة تنفيذ ومتابعه
المشـــــروعات البيئية

أ.وســـام عزت عبدالمجيد

أ .محمد محمود توفيق

أ .دعاء سمير احمد

أ.عمرو محمد طه

أ .دينا محمد يوسف

أ.أحمد سياج أحمد

أ.مها حسين على

أ.مازن محمد عبد الظاهر

لـــــــــذا قامت االدارة بمخاطبة جميع كليات ومعاهد الجامعه المختلفة لحصر
أعداد العمال االميين الذين لم تتم محو أميتهم حتى يتم تفعيل مشروع جامعه بال
أمية وتم تكثيف الجهود لالنتهاء من محو أميه األعداد القليلة المتبقية بالجامعة،
وتحقيقا لهدف توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع فقد قامت الجامعة بعمل فصول
لقبول سكان المنطقة المحيطة بالجامعه لمحو أميتهم واستخراج شهادات لهم.
✓
✓
✓

الكشف والعالج مجانا مع تحويل الحاالت الحرجة الى مستشفيات جامعة القاهرة.
✓
التعاون مع جميع محافظات جمهورية مصر العربية مع االهتمام بالمحافظات
الحدودية :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
التعاون مع محافظة الجيــــــــــــزة.
التعاون مع محافظة الوادى الجديد.
التعاون مع محافظة البحر االحمـر.
التعاون مع محافظه جنوب سيناء.
التعاون مع محافظة االسماعليــة.
التعاون مع محافظة قنــــــــــــــا .
التعاون مع محافظة االقصــــــــر.
القــــــرى االكثــــــر احتياجــــــا .

✓
✓

✓

تم عقد بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم
الكبــــــــار بتاريــــــــــخ .2014/11/5
تم التعاون الوثيق مع مركز تطوير التنمية
المهنيـة للمعلمين بكلية الدراسات العليـــا
للتربية لرفع كفاءة معلم محــــو االميـــة.
وحصـــولـــــــه علـــــى .AOT
من خالل الدراســـــة والعمــــــل اتضح أن
السبب الرئيســــى لمحــــــو االمية سبــب
إقتصادى لذا تم النظر لتعليـــم المراد محو
اميتهم حرفة او صناعه صغيـــرة وبــذلك
يتم القضاء على االميــــــــه والبطــالــــة .
إعــــداد طلبه الجامعه وتدريبهم للقضاء على االمية باالضافــه لحصوله
علـــى عائد مادى من الجامعــة ومن الهيئـــة ومنظمـات المجتمع المدنـــى.
اتاحــــة الفرصــة لمن يرغب بمواصله المسيرة التعليميــــة ومساعدتهـــم.

تم محو امية االعداد التاليه خالل هذه االعوام:
2001

أ.احمد محمد طه

2008-

422

❖
❖
❖
❖
❖

وضع خطة لرفع كفاءة المناطق المستهدفة من القوافل والعمل على وضع
نظام للقوافل .
قوافل ذى االحتياجات الخاصـــــــة.
قوافل االفكار واالختراعات الشابـة.
قوافل رعايـــــــــــة المســـنيــــــن.
قوافل الكتشـــــــاف المواهــــــــب.

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

204

157

249

122

42

77

131

223

116

54

❖ وضع الية للقضاء على األمية بمحافظة الجيزة ومصرنا الحبيبة.

تشغيل وتدريب الطالب أثناء اإلجازة الصيفية
يهدف المشروع إلى تحقيق عدة اعتبارات :
•
•
•

مساعدة طالب الجامعة في شغل أوقات فراغهم بشكل مناسب.
تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.
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.

•

تقوم اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بعمل حصر سنوى للمخلفات والمخالفات
بالحرم الجامعى مع بداية العام الدراسى وعرض الموضوع على مجلس شئون
البيئة لالتصال بالجهات التى لديها المخالفات لعمل الالزم نحو إزالتها.

✓ العمل على غرس روح المشاركة لدى الطالب للمحافظة على المنشآت الجامعية
والقضاء على السلبيات البيئية والحفاظ على المظهر الحضارى للجامعة.

قطـــاع خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة

❖ االستفادة من جميع المخلفات اوإعادة تدويرها بمعرفة الجامعة.

السنـــــوات السـابقــــــة

✓

المســـح البيئــــــى

العا
م

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

العد
د

1031

778

865

885

1200

1304

1400

1449

1327

العا
م

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

العد
د

1187

1305

3133

1018

615

380

468

897

483

عمل قاعدة بيانات الحتياجات ( الشركات وقطاع األعمال والمستثمرين والبنوك
والفنادق والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص) لتجهيزهم لسوق العمل بعد
التخرج.

صحتك ياشباب
تقوم االدارة العامة للمشروعات البيئية بعمل الكشف والتوعية للمجتمع
الجامعى بصور دورية من طالب وأ عضاء هيئة التدريس والعاملين بالكشف المبكر
لسرطان الثدى والسكر والضغط وتأثيره والسمنه والمشاكل النفسية واالكتئاب عن
طريق اطباء متخصصين فى هذه المجاالت مع تحويل الحاالت للجهات المعنية.
األنشطــة الدورية التى تقـــوم بهــــا
االدارة العامه للمشروعات البيئية

المعــــــــارض
يتم التعاون مع جمعيات وأندية الروتارى واالنرويل في تقديم خدمة مميزة بعمل
معارض خيرية بأسعار رمزية للطالب .

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

اإلدارة العامة للمشروعات البيئية

معرض مالبس جمعية أحباء مصـر .
معرض مالبس روتــارى التحـريــر.
معرض مالبس انرويل الشـــــروق .
معرض مالبس جمعيـــة والد مصر.
معرض مالبس أندية الروتارى واالنرويل.
معرض جمعية الصلح خير.
نادي الجيزة جـــــــاردن.

AD010F160107
ISO 9001/2015
http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects
csades16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu

❖ إقامة مقر دائم للمعارض بكافة أنواعها (فنية – كتب  -مالبس )......
حصول الطالب على ما يحتاجونه من المالبس طوال العام.

35673063 – 35676107 – 35676214
❖ مكتب ذوى االحتياجات الخاصة لتحسين الخدمات لذوى االحتياجات الخاصة
بالجامعه والمجتمع .

35727676

-

35730720

