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 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) 

 المقدمــــــــة

 رؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة رسالة

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهداف

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدور المنوط به



 

 

  

 قطــــــاعخدمــــــات 

 وتنميـة البيئــة خدمـة المجتمـع



 

 

 

 

رقم 

 اخلدمة

ـــــاســ ـــم اخلدمـــــــ ــــــــ  ـةــــــــ

رقم 

 اخلدمة

ــــة ــــــــ ــــــــ ـــــم اخلدمـ  اســــــــ

  11 المعارض  1

  12 القوافل  2
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  14 محو أمية العمال بالجامعة  4

  15 دار الحضانة  5

  16 رابطة خريجى جامعة القاهرة  6

  17 صنايعية مصر 7
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 خدمات

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



 

 

 
 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

أو األسلاذ الدكلور نائب    رئيس الجامعة خااب رسمي موجه لألسلاذ الدكلور 

 لشئون خدمة المجلمع وتنمية البيئة .  رئيس الجامعة

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 . الحصول على موافقة من إدارة الجامعة   -

 تحديد المكان واللاريخ إلقامة المعرض .  -

 اللجهيز واللنسيق مع جهة العرض لفرش المعرض .  -

 اإلعالن عن المعرض للاالب .  -

 افللاح المعرض .  -

 م ( من األحد إلى الخميس .  05:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  أوقات تقديم الخدمة

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 أيام عمـل .  7

 .  المعارض إلقامة تابيق القواعد المنظمة  رســوم الخدمــة

 قنــوات اللواصــل

 0235676105 -  0235676214 –  0235676107 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects الموقع اإللكلرونى 

 csades16@gmail.com البريد اإللكلرونى 

 http://fb.com/csades.cu اللواصل اإلجلماعى

 

  

  المعــــــــــارض

http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects
mailto:CSADES16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu


 

 

 
 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

أو األسلاذ الدكلور    رئيس الجامعة ألسلاذ الدكلور ا أو تكليف خااب رسمي 

 لشئون خدمة المجلمع وتنمية البيئة .  نائب رئيس الجامعة 

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 .   الحصول على موافقة إدارة الجامعة -

 أكثر من يوم ( .  – يوم واحد  –تحديد اذا كانت القافلة ) مملدة  -

  – طبية ملخصصة   –طبية شاملة  – تحديد نوع القافلة ) شاملة  -

 ملخصصة ( . 

 تنسيق العمل مع كليات الجامعة المشاركة التخاذ الالزم .  -

اللنسيق مع المحافظة ورؤساء القرى األكثر احلياجاً واألحياء اللى يلم   -

 عمل القوافل بها . 

 اللنسيق مع المسلشفيات والوحدات الصحية .  -

 اإلعالن عن القافلة .  -

 بدء العمل بالقافلة .  -

 م ( من األحد إلى الخميس .  03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  أوقات تقديم الخدمة

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 أيام عمـل .  7

 خدمــة مجانيــة .  رســوم الخدمــة

 قنــوات اللواصــل

 0235676105 -  0235676214 –  0235676107 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects الموقع اإللكلرونى 

 csades16@gmail.com البريد اإللكلرونى 

 http://fb.com/csades.cu اللواصل اإلجلماعى

 

  القوافـــــــــل

http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects
mailto:CSADES16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu


 

 

 
 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

 الثالثة (. –الثانية–أن يكون الاالب مقيد بالجامعة في الفرقة ) األولى -

 صورة من كارنية الجامعة .  -

 صورة من بااقة الرقم القومى .  -

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 إعداد اسلمارات اللشغيل .  -

بدء العمل في اللشغيل باإلعالن عن الفرص اللدريبية للاالب والبدء في   -

 ملئ اإلسلمارات وترتيبها . 

 إرسال األسماء إلى الشركات والبنوك حسب األعداد المالوبة .  -

 أوقات تقديم الخدمة
 م ( من األحد إلى الخميس .  03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  -

 األجازة الصيفية . يلم تنفيذ المشروع خالل  -

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 ــــــــــ 

 خدمــة مجانيــة .  رســوم الخدمــة

 قنــوات اللواصــل

 0235676105 -  0235676214 –  0235676107 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects الموقع اإللكلرونى 

 csades16@gmail.com البريد اإللكلرونى 

 des.cuhttp://fb.com/csa اللواصل اإلجلماعى

 

  

  تدريب الطالب أثناء العطلة الصيفية

http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects
mailto:CSADES16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu


 

 

 
 

 اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة
 صورة بااقة الرقم القومى . 

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 إرسال خاابات للكليات واإلدارات لالسلفسار عن العمال اآلميين .  -

تجميع أعداد اآلميين وفلح فصول محو أمية لهم باللنسيق مع هيئة   -

 تعليم الكبار . 

 تحديد موعد اإلملحان .  -

 توزيع الشهادات على اللذين تم محو أميلهم والناجحين .  -

 م ( من األحد إلى الخميس .  03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  أوقات تقديم الخدمة

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 أيام عمـل .  7

 خدمة مجانية .  رســوم الخدمــة

 قنــوات اللواصــل

 0235676105 -  0235676214 –  0235676107 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects الموقع اإللكلرونى 

 csades16@gmail.com البريد اإللكلرونى 

 http://fb.com/csades.cu اللواصل اإلجلماعى

 

  

  محو أمية العمال بالجامعة

http://cu.edu.eg/ar/Enviromental_Projects
mailto:CSADES16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu


 

 

 

 

 

 مكلب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجلمع وتنمية البيئة  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

 القاهرة . أن يكون من خريجى جامعة   -

 صورة شخصية .  -

 صورة بااقة الرقم القومى .  -

 صورة من شهادة اللخرج .  -

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 ملئ اسلمارة اإلشلراك .  -

 .  مجلس إدارة الراباة موافقة  -

 دفع الرسوم المقررة .  -

 م ( من األحد إلى الخميس .  03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  أوقات تقديم الخدمة

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 أيام عمـل .  7

 رســوم الخدمــة
 ألول عام . ه ـجني 150 -

 جنيه لكل عام بعد األول .  50 -

 قنــوات اللواصــل

 0235683111 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 /http://cualumni.cu.edu.eg الموقع اإللكلرونى 

 cualumni@cu.edu.eg البريد اإللكلرونى 

  اللواصل اإلجلماعى

 

  

  رابطــة خريجــى جامعــة القاهــرة

http://cualumni.cu.edu.eg/
mailto:cualumni@cu.edu.eg


 

 

 

 

 

 دار حضانة جامعة القاهرة  مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

 أن يكون من العاملين بجامعة القاهرة .  -

 صورة بااقة الرقم القومى .  -

 بيان حالة لألب أو األم من اإلدارة العامة لشئون العاملين .  -

 صورة شهادة ميالد للافل .  -

 ( صورة شخصية للافل .  2عدد )  -

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 لى توافر مكان . موافقة دار الحضانة ع -

 ملئ طالب االللحاق بالحضانة ) الكلرونياً ( .  -

 م ( من األحد إلى الخميس .  03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  أوقات تقديم الخدمة

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 أيام عمـل .  7

 رســوم الخدمــة
 للرضع .  هجني 200 -

 جنيه للافل .  250 -

 قنــوات اللواصــل

 01012997489 -(  BBX)  33205 رقم الهاتف 

  رقم الفاكس 

 https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service الموقع اإللكلرونى 

  البريد اإللكلرونى 

  اللواصل اإلجلماعى

 

  

  دار الحضـــــانــــة

https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service


 

 

 

 

 

 خدمة المجلمع وتنمية البيئة  قاــاع مقـــدم الخدمـــة

ــرو    والشـ ــات  ب ـلـاـل اـلـم

 للحصول على الخدمة

 طلبة الجامعة .  -

 أن يكون مصري الجنسية .  -

 صورة الرقم القومى للكبار .  -

 صورة شهادة الميالد لألطفال .  -

 الناجحين في محو األمية والراغبين في تعلم حرفة .  -

ـعـلى   ــول  اـلحصـ ـخـاوات 

 الخدمة

 من القوافل .  -

 من فصول محو األمية .  -

 ملئ اسلمارة وتقديمها إلدارة الجامعة للموافقة عليها .  -

 أوقات تقديم الخدمة
م ( من األحد إلى الخميس   03:00  –ص  09:00ساعات العمل الرسمية )  -

 على مدار العام . 

ــول   الـمدة الزمنـية للحصـ

 على الخدمة
 على حسب الحرفة . 

 خدمـة مجانيـة .  رســوم الخدمــة

 قنــوات اللواصــل

 0235676105 -  0235683111 –  0235676214 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service الموقع اإللكلرونى 

 csades16@gmail.com البريد اإللكلرونى 

 http://fb.com/csades.cu اللواصل اإلجلماعى

  

  ـرـــة مصـــــصنايعي

https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service
mailto:CSADES16@gmail.com
http://fb.com/csades.cu


 

 

 

 

 

 مكلب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجلمع وتنمية البيئة مقـــدم الخدمـــة

والشـــرو    ــات  ب ـل ـا ـل ـم اـل

 للحصول على الخدمة

 بالنسبة للالبـة : 

 أن يكوم الاالب في السنوات النهائية . -

 بالنسبة للشركـات : 

طلب اإلشلراك في المللقى يقدم إلى أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة   -

 المجلمع وتنمية البيئة .

 تحديد المساحة ونوعية اإلشلراك . -

ى  ـل ـع حصـــول  اـل وات  ـا ـخ

 الخدمة

 بالنسبة للالبـة : 

 يلقدم الاالب للشركات في الجناح الخاص بها . -

 ماابقة الشرو  على الاالب حسب اللخصص . -

 بالنسبة للشركـات : 

 موافقة إدارة الجامعة . -

 أوقات تقديم الخدمة
م   03:00 –ص  09:00شهرى مارس وإبريل من كل عام خالل ساعات العمل الرسمية ) 

 ( من األحد إلى الخميس .

الزمنية للحـصول على المدة  

 الخدمة
 غيـر محددة .

 رســوم الخدمــة

 بالنسبة للالبـة : 

 خدمـة مجانيـة . -

 بالنسبة للشركـات : 

 حسب المساحة . -

 حسب قواعد واشلراطات اإلشلراك في المللقى . -

 قنــوات اللواصــل

 0235683111 رقم الهاتف 

 0235727676 رقم الفاكس 

 https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service اإللكلرونى الموقع  

 cucsed@cu.edu.eg البريد اإللكلرونى 

  اللواصل اإلجلماعى

 

  الملتقى التوظيفى

https://cu.edu.eg/ar/About_Community_Service
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