لطبع خذيخ انًجزًغ
ٔرٍ ٔرًُغخٔرًُيخ
انجيئخ

أنشطة قطبع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
للعبم الجبمعى 01 ( 4102/4102ديسمبر)4102

انمبفهخ انضساػيخ
رٕجٓذ انمبفهخ انضساػيخ فٗ يٕو انثالثبء انًٕافك 1162/61/61
انٗ لشيخ ييذ ساضٗ رحذ اششاف االشزبر انذكزٕس/أحًذ ػهٗ ػبشٕس
ٔكيم انكهيخ نخذيخ انًجزًغ ٔرًُيخ انجيئخ ٔثحضٕس ا.د /صذيك ػجذ
انؼضيض اعزبر انًحبصيم ٔ،انذكزٕس إثشاْيى ػجذ انًُؼى انفمٗ اعزبر
ٔلبيخ انُجبد
ٔانذكزٕس/أحًذ عؼذ اعزبر االساضٗ انضساػيخ ٔضًذ انمبفهخ
يجًٕػخ يٍ انطال ة ْٔى صيبد سضٗ حغيٍ ــ ٔيحًذ ػجذ انغالو ــ
ٔيحًٕد احًذ ػشاثٗ ٔلبيذ انمبفهخ ثزشجيش  12شجشح يٍ أشجبس
انفيكظ انظهٗ ثمشيخ ييذ ساضٗ حٕل انٕحذح انجيطشيخ أيبو يهؼت
يذسعخ ييذ ساضٗ انثبَٕيخ ٔأيبو يشكض شجبة ييذ ساضٗ ٔػهٗ
انطشيك انًٕئذٖ نمشيخ جًجشح ٔرى رٕصيغ االشجبس كبالرٗ :
 62شجشح أيبو انٕحذح انًحهيخ.
 2اشجبس أيبو انٕحذح انجيطشيخ.
2أيبو يشكض شجبة ييذ ساضٗ .
ٔحثذ انمبفهخ أْبنٗ انمشيخ ػهٗ انحفبظ ػهٗ ْزح األشجبس ٔانؼُبيخ
ثشيٓب نزحميك ألصٗ أعزفبدح يُٓب ٔرًذ ػًهيخ انزشجيش فٗ حضٕس
كال يٍ :
ا.د  /جًبل اعًبػيم
ا.د  /جًبل عٕعخ
ا.د  /أحًذ ػبشٕس
ٔسئيظ انٕحذح انًحهيخ ثمشيخ جًجشح
تصوير
بقلم
إيًبٌ ػهٗ يحًذ
إيُبط ػالء انذيٍ

إعشاء عاليخ ػجذ انحًيذ
عٓبو يًذٔح ػجذ انحكجى

انمبفهخ انشيبضيخ
فٗ فبػهيبد خطخ لطبع خذيخ انًجزًغ ٔانزًُيخ فٗ جبيؼخ ثُٓب خالل شٓش ديغًجش  1162أرجٓزخ
انمبفهخ انشيبضيخ إنٗ يشكض شجبة ييذ ساضٗ يٕو انثالثبء انًٕافك  1162/61/61إللبيخ َذٔح ثؼُٕاٌ
"انحفبظ ػهٗ انجغى ٔاألْزًبو ثبنصحخ انؼبيخ "
حبضش فٗ ْزح انُذٔح انذكزٕس  /إيٓبة ػًبد حيث أكذ ػهٗ :
-6كيفيخ انحفبظ ػهٗ انجغى ٔانمٕاو يٍ خالل انجهغخ انًؼزذنخ .
 -1انًشٗ انغهيى انصحٗ .
-3طشق حًم االٔصاٌ ػهٗ انجغى .
ٔرُبٔة فٗ ان ًحبضشح انذكزٕس يحًذ َجٓبٌ ٔانذكزٕس ػالء طخ ٔانذكزٕس ٔاصم يحًذ ػبطف ٔانذكزٕس
يحًذ جًبل انذيٍ
ٔرى ػشض يضيذ يٍ انؼشٔض انزمذيًيخ نزؼهيى انطالة انطشق انجيذح نهحفبظ ػهٗ انجغى
ْزا ٔلذ رفمذانزطجيمبد انؼًهيخ نطالة انًذاسط ثًشكض شجبة ييذ ساضٗ كال يٍ :
اعزبر دكزٕس /جًبل اعًبػيم َبئت سئيظ انجبيؼخ نخذيخ انًجزًغ ٔرًُيخ انجيئخ
ا.د /جًبل عٕعخ انًششف ػهٗ لطبع خذيًخ انًجزًغ ٔرًُيخ انجيئخ
حيث شبسن انطالة فٗ فشحزٓى ٔاْزًبيٓى ثبنزًشيُبد انزٗ لذيزٓب أػضبء انهجُخ انشيبضيخ .
تصوير /

بقلم /
أحًذ يحًذ يحًٕد انصجبؽ
أحًذ يحًذ انحفُبٖٔ

يبعش ػجذ انحكيى انغيذ
يحًذ ػجذ انفزبح صمش

انمبفهّ انجيطشيخ
فٗ اطبس يب يمٕو ثّ لطبع خذيخ انًجزًغ ٔرًُيخ انجيئخ ثجبيؼخ ثُٓب يٍ رمذيى خذيبد نمشٖ يشكض ثُٓب
رحذ سػبيخ انغيذ  /يحًذ ػجذ انظبْش يحبفع انمهيٕثيخ ٔ االعزبر انذكزٕس  /ػهٗ شًظ انذيٍ سئيظ
جبيؼخ ثُٓب ٔ االعزبر انذكزٕس /جًبل اعًبػيم َبئت سئيظ انجبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُيّ انجيئّ
رٕجٓذ انمبفهّ انجيطشيّ انيٕو انثالثبء  1162/61/61انٗ لشيخ ييذ ساضٗ رحذ اششاف االعزبر
انذكزٕس /ػجذ انغالو انؼضة اعزبر يزفشؽ ثكهيخ انطت انجيطشٖ ٔرى انكشف ػهٗ انحالد انًٕجٕدِ ثبنمشيّ
ٔرمذيى انؼالج االصو كًب لبو انذكزٕس طبسق انغضانٗ يذيش ػبو انؼالج ٔانشػبيّ انجيطشيخ ثبنزؼبٌٔ يغ
اعبرزِ انكهيّ ثمغى انجشاحّ نؼًم جشاحّ نجبيٕط كبَذ يصبثّ ثزجًغ ديٕٖ ( انٓيًبرٕيب ) ٔرجًغ
صذيذٖ
كًب لبو انذكزٕس ػًبد انًٕجٗ اخصبئٗ دٔاجٍ ثبنكشف ػٍ حبالد انذٔاجٍ ٔانجظ انًٕجٕدِ ٔاػطبئٓب
انؼالج انًطهٕة
كًب لبو انذكزٕس ػجذ انغالو انؼضة ثبنكشف ايضب ػهٗ انحبالد انزٗ رؼبَٗ يٍ َمص فٗ انخصٕثّ ٔكبٌ
اجًبنٗ ػذد انحبالد انزٗ لبيذ انمبفهّ ثبنكشف ػهيٓب ٔيؼبنجزٓب انيٕو  689حبنخ ػهٗ انُحٕ انزبنٗ ٔ
كبٌ ػذد انذٔاجٍ ٔ 671ػذد  1يٍ االثمبس ٔػذد  9يٍ االغُبو ٔ 3يٍ انجبيٕط ٔ  6يٍ انذٔاة
رصٕيش :
ثمهى :
أحًذ عؼيذ ثكشٖ
أحًذ صالح عبنى

ػهٗ سأفذ ػجذ انؼضيض
حهًٗ يحًذ حهًٗ حغيٍ

موعدنا غداً األربعاء الموافق  1172/71/71في موقع خدمي أخر

بقرية منشأة بنها حيث تنطمق فعاليات القوافل الطبية واإلرشاد

النسائي وقافمة التوعية والتثقيف والقافمة الدينية والتي سيقوم عمى

تنفيذها نخبة من أساتذة كميات الطب البشري والتمريض والتربية

ومديرية االوقاف بالقميوبية.

مع تغطية إعالمية شاممة لمهام وأنشطة هذه القوافل من خالل
المجنة االعالمية المكونة من طالب قسم االعالم بكمية التربية

النوعية ......

جوالت تصويرية لميوم األول ( الثالثاء  )1172/71/71من أنشطة
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرية ميت راضى
َذٔاد سيبضيخ ثًشكض شجبة ييذ ساضٗ ...

أػًبل انزشجيش ثمشيخ ييذ ساضٗ...

انمبفهخ انجيطشيخ أثُبء إجشاء
ػًهيخ جشاحيخ

انمبفهخ انجيطشيخ ٔصشف األدٔيخ
انالصيخ

اإلشراف العبم
أ.د .جمال اسماعيل
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير
أ.د /جمال سوسة

مشرف عام المدن الجامعية والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع

مدير التحرير
د /إمام شكرى القطان

هيئة التحرير
الطالب /عمى رافت عبد العزيز
الطالب /احمد سعيد بكرى

الطالب /حممى محمد حممى

الطالب /أحمد محمد محمود

الطالبة /سهام ممدوح عبد الحكيم

الطالبة  /إيناس عالء الدين سمطان

الطالب /محمد عبد الفتاح محمد
الطالب /احمد صالح سالم

الطالب /أحمد محمد محمد محمود

الطالب /ياسر عبد الحكيم

الطالبة /إيمان عمى محمد

الطالبة  /إسراء سالمة عبد الحميد

