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 حتت رعاية

 أ.د/ حممد حسن القناوي

 رئيس اجلامعة

 

 بريادة

 دانــمد زيـي حمـأ.د/ زك

 نائب رئيس اجلامعة

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونل

 

 مع حتيات

 واملؤمتراتإدارة اإلتصاالت 

 



   -أهذاف ورشح العمل:

 ظزثًبز طبقبد أعضبء هُئخ انزدزَط وانعبيهٍُ ثبنجهبش اإلدازٌ ثبنجبيعخ.إ -

 انقىاو انعهُى وعالقزه ثبنصحخ انعبيخ. -

 هزًبو ثبنقهت وانشساٍَُ.كُفُخ اإل -

 أهًُخ انسَبضخ نهصحخ انًهُُخ. -

 أضساز شَبدح انىشٌ وكُفُخ يعبنجزهب. -

 
    -:التىفيذ  مكان

 .قبعخ انزًسَُبد ثكهُخ انزسثُخ انسَبضُخ   -

 



   -: هيمىظمال

ثبنزعاااابوٌ ياااا  كهُااااخ   إدازح اإلرصااااباد وانًااااقرًساد ثق اااابم  ديااااخ انًجزًاااا  ورًُُااااخ انجُئااااخ   -

 .انزسثُخ انسَبضُخ

   -ورشح العمل: فاعلياخ

ٍ  (115) عادد  انعًام  ثىزشاخ  شبزك      ٍ  انزادزَط  هُئاخ  أعضابء  يا وهُئابد  وطاالة انجبيعاخ    وانعابيهُ

 .ورى رىشَعهى فٍ يجًىعبد عًم نهسجبل وأ سٌ نهعُداد يحبفظخ اندقههُخ

 
/ أظبيخ عجد اناسحًٍ )عًُاد كهُاخ انزسثُاخ انسَبضاُخ(      األظزبذ اندكزىز ثزسحُتفززحذ وزشخ انعًم إ  -1

 ./ شكٍ يحًد شَداٌ )َبئت زئُط انجبيعخ(األظزبذ اندكزىزثبنعبدح انضُىف انكساو وعهٍ زأظهى 

 



هًُخ انحفبظ عهً انصاحخ  أ ٍعشكٍ يحًد شَداٌ )َبئت زئُط انجبيعخ(  /األظزبذ اندكزىزرحدس  -2

فااٍ رااىفُس يالعاات و ااباد   و  ااىزح انعااًُخ ورهاُسهااب عهااً انفااسد وانًجزًاا  ودوز انجبيعااخ   

 . فٍ يزُبول انجًُ ركىٌ ثهظعبز زيصَخ انهُبقخ 

 
 

أظاازبذ طااسر راادزَط انزًسَُاابد ) ااظاازبذ اناادكزىز / يحًااد يسظاابل حًاادانىزشااخ  حبضااس  ااالل  -3

زرفاابم يعاادل انعااًُخ شاد فااً انفزااسح اا ُااسح يًااب ااسعهااٍ    إٌ أأكااد و (و جُااس انزًسَُاابد انجدَُااخ 

قزصاابد انًصااسي َاارهت نعاااال     إل%يااٍ ا 7ٌ أزرفاابم رصااُُر يصااس عبنًُااب فااً انعاااًُخ   و     إ

 ٍم عااٌ انزًسَُابد انجعاُ خ رعابعد عهاً ر فُار انحًا      أضابف  أياسا  انُبرجاخ عاٍ انعاًُخ و    األ

 .ر انجعى ورحعٍُ انزُفطئوظب

 

 
 



رًسَُاابد  -رًسَُاابد ان  ااى  انًشااً  انجااسٌ انهىائُااخ    -رااى عااس  اظااز داو رًسَُاابد انزاابَجى    -4

انزًسَُابد انصاُُُخ    -رًسَُبد اهزاصاش انجعاى    -رًسَُبد انًحبكبح  -رًسَُبد انزُفط  -انجُالرُط 

 .انزًسَُبد انُبثبَُخ -

 

 

 

 



َقا  اناىشٌ ورقهُام يحاُ      أظهسد َزبئج انقُبض عقت فزاسح انزًسَُابد حادوس َزابئج كجُاسح فاً        -5

 يٍ  الل َزبئج انقُبظبد نكم ش   يشبزك ثبنزًسَُبد . انج ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مه داخل الجامعح: الجهاخ المشاركح

 كليح التزتيح الزياضيح. -1

 كليح التمزيض. -2

 التجارج.كليح  -3

 كليح التزتيح الىىعيح تميد غمز. -4

 كليح الطة الثيطزي. -5

 كليح السياحح والفىادق. -6

 كليح العلىم. -7

 كليح طة األسىان. -8

 كليح اآلداب. -9

 كليح الحقىق. -11

 كليح الحاسثاخ والمعلىماخ. -11

 كليح الفىىن الجميلح. -12

 اإلدارج الطثيح. -13

 مستشفي الجامعح. -14

 مستشفي الطىارئ. -15

 -الجامعح: خارجالجهاخ المشاركح مه 

 مذرسح المىصىرج الثاوىيح العسكزيح. .1

 وادي سماد طلخا. .2

 كليح الشزطح. .3

 ستاد المىصىرج. .4

 كتزووي.الىقاتح العامح لإلعالم اإلل .5

 كليح التجارج جامعح طىطا. .6

 كليح التزتيح الزياضيح جامعح طىطا. .7

 اإلوتاج الحزتي. .8

 
 

 

 مدير اإلدارة                     

 مصطفي أمني جابرد/              

 نائب رئيس اجلامعة                                                                                         
         

 أ.د/ زكي حممد زيدان                                                                                         


