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  برنامج احتفالية ميدان التحرير جبامعه القاهرة 

  جبوار املكتبة املركزية باحلرم اجلامعي 

١١/٥/٢٠١١-١٠ 

  ١٠/٥/٢٠١١فقرات اليوم االول : الثالثاء املوافق 
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  ٥/٢٠١١/ ١١فقرات اليوم الثاني : األربعاء املوافق 
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  مشاركة رعاية الشباب وحمافظة اجليزة  

  مبارثــون الطـــــالب

  األهــــرامــــات

١٨/١٠/٢٠١١ 

امة ـاون مع االدارة العـت االدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعـقام
للشباب وباالشرتاك مع حمافظة اجليزة بالقاء الضوء على السياحة وتأثريها 
على االرتقاء الوطىن رسالة من شباب احتاد طالب جامعه القاهرة مبارثون 

  ت شعار فى منطقة االهرامات حت
  

  الم ــــل الســن أجـم ــامع
  

  ١٨/١٠/٢٠١١فقرات يوم: 
  اطــالنش  اعةــالس
  ا*!��S= Jب ا��&�60 ا����
�� �	�Sب  ١ – ١١

  ��/ك ا#��=��Aت =���Sب  ١.٣٠ – ١

�S6<� ا#ھ/ا��ت  ٣ – ٢= J�  ا*!

  =ــ&ا0ــــــ� ا���ر7ــــــــ�ن  ٤

  ــــ�ا�
ــــــــ�دة �	���
ـــ  ٥.٣٠ – ٥
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  االشرتاك مبعرض فى اليوم العاملى للمعاق
  كلية احلاسبات واملعلومات

١٦/٢/٢٠١٢ 

ــة احلاســبمــع مــة للمشــروعات البيئيــة شــاركت االدارة العا ات كلي

واملعلومات بعمل معرض ملنتجات لذوى الحتياجات اخلاصة باالضـافة 

    على حل مشكالتهم مع مقرتح لعمل مكتب خاص بهم
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 مؤمتر مؤمتر مؤمتر مؤمتر   

        ثورة تكنولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصالثورة تكنولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصالثورة تكنولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصالثورة تكنولوجيا تطوير وسائل التعليم واالتصال

  بالتعاون مع

        شركة ميكرو سوفتشركة ميكرو سوفتشركة ميكرو سوفتشركة ميكرو سوفت

  ٢٠١٣/ ٢/ ١٠يوم االحد املوافق  

    بقاعة االحتفاالت الكربى

ت البيئية ومركـز املعلومـات فى اطار تعاون االدارة العامة للمشروعا

والتوثيق مع شركة ميكروسوفت مت عرض احدث وسائل تكنولوجيـا 

التعليم واالتصال وما ميكن االستفاده منه فى التعليم اجلامعى ومـا 

  قبل اجلامعى
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 ندوةندوةندوةندوة

        املنشطات والشباب واسباب وخماطراملنشطات والشباب واسباب وخماطراملنشطات والشباب واسباب وخماطراملنشطات والشباب واسباب وخماطر

  بالتعاون مع

        سمومسمومسمومسمومالقومي للالقومي للالقومي للالقومي لل    ركز ركز ركز ركز املاملاملامل

   ٢٠١٣س مار ٦املوافق  االربعاءيوم 

  لسموم القومي لركز املب املؤمترات قاعة
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 ر ر ر ر ــــــــــــــــمؤمتمؤمتمؤمتمؤمت

        اختـــر كليتـــــــكاختـــر كليتـــــــكاختـــر كليتـــــــكاختـــر كليتـــــــك

  بالتعاون مع

        االسكندريةاالسكندريةاالسكندريةاالسكندريةمكتبة مكتبة مكتبة مكتبة 

   ٢٠١٤يوليو  ١٠اخلميس املوافق  يوم

  املؤمتراتركز مب

ـــة و ـــروعات البيئي ـــة للمش ـــاون االدارة العام ـــار تع ـــة  يف اط مكتب

لعامـة الختيـار الكليـات االسكندرية ملساعدة طالب خرجيى الثانويـة ا

على حسب ميوهلم ورغباتهم  وذلك بالتعاون مـع احتـادات الطـالب 

  بالكليات املختلفة.
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 املشــاركـــة

 � � � �  

  زايد)  (العيد القومي ملدينة الشيخ

   


�	���ون ��
�	���ون ��
�	���ون ��
�	���ون ��  

  ا�دارة وادارة ر
��� ا����ب �������� ا�دارة وادارة ر
��� ا����ب �������� 
  

  ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤#����� #����� #����� #�����     ��١٥١٥١٥١٥م ا	��! ا	��ا�� ��م ا	��! ا	��ا�� ��م ا	��! ا	��ا�� ��م ا	��! ا	��ا��      
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:�	c!A� /�c�وا � �!�  ا�C�d@��ت ا�
  ا����
� ��AEg ور��B أي @A'� ا��%	�9ت ا��ر�e= ��B �'�/ة.  -
���L�L J� �Bت �ch/ة.  -( �L�L &*�0 
 ا��/وة ا�'�0/5 ا�C'�/ة (ا��Sب). -

��	�-.�iھ�� ا� - 

  ا��S	�ب �j�96ه 

� ", )&ة �5/و)�ت  •�����= �	P�e�ا ��Bر��وة ا/��� ���S �'�/ة ���c!Eل ا�(

. �k�'	� ��P�� =��S/0<� ا�
 ���c5 ا��L�5ت وا#E!�9دة ��e6 وذ�l )- ط/$0 :  •

  ر"J ا��)m ا��<�" m�	�Sب )- ط/0$ �%�ط'!Ue وا�!�9)� �
Ue )'/ ھjه ا��L�5ت. -
- m	�
 ��Sب ا����
� . ا�!&رR0 ا�
ا��:�ل )	, )�P& ��دي �	���
� )- ط/0$ ا�&)��0 واd)�@�ت �'
n ا�5/��ت  -

 ا�C'/ى.
• .��
 �&رR0 ا��Sب و�iھ�	 Ue��Aق ا�
• . -�	��
	� ��*���6C!�ا ���pا ��� 

  ا�!��hـــ�ت
•  mq" r0&q�!�0/ وا�qS!�ا ��@ J�!��ا�eEdم "m إ)&اد *��)� �- ا��Sب �Bدر0- )	, د"J ا�

�  �J ا����#ت.*
•  �0�q.B n
'q� ة/qC!'� ل�q	  ,q�ل إ�qh�	� اد/q"pى ا&q� m(ا&q=dا /q�C9!�ا �q��6� m" م�eEdا

.���C5و� J�!�� ا�

	���qqت  •�ر" Jqq��qq9ءة ا�
qq:6/ ا�'qq5/ى �tqqدارة )qq- ط/qq0$ دورات "�qq�� mqqل ��6C���qq�* ا�

 و�Bا)& ا�'��@�ت.
�� �C!'� أر ��9�L�U!0 �� $�7�! ا@��زه. •( 

��� �J ا��%	�9ت.إ@�5ء �/�3 �	! • 
•  �qeوإدار� �q

�رض دا�qu ا�������  UAB�U�v6! و����A ا�	<�ءات وا�6&وات وا���9ت وا�(

   .mا�j�!�9ء ا�, ا#	دا )�� ا)!
�� =%wS  ط�0	� ا��&ة.       
  إدارات �

  *   إدارة  ا#=!�Cر وا#u!/اع �	�Sب.    
        /( &
  [�e )	, ا��%!:�-).(�A� )&ھ( U	j�96� , ھjه ا�C"pر =

  *  إدارة �	�5/و)�ت وا�:�6)�ت ا�:�c/ة:   
       .(�!k�=را�� و&Bو R��S�ا �
  )وا�!(�A� m&ھU )	, اu!��ر �� RA  Ue'E�60 ط'�

  *  إدارة اpز��ت:   
        ,qq	( jqq�96!	� �qq	=�B ت��qqh�!=  وج/qq%�ا �qq�9��و �qqPط�ر �	Cqq5� �qqEدرا mqq" Uھ&(�qqA� mqqC� )

 ���
�	�� و��} @v/�0).����9 ا�!( �e
�  
*  ��)�� ط�=�� �	��9ظ )	q, و q&ة ا��qط- وا#@!��qء وإ q&اث ا�q�=��0#ت وا�qA	'��ت وا�q&روس 

  ا��A!�9دة.
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