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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 : عمل البيئة

  كفر النوور  –عزبة أبو زيد  –بني شبل  –عمل مسوح اجتماعية عن االحتياجات المجتمعية لقرية تل حاويين

 ( شالور  مالأ لرل لكبالرب   لالل لرل مالاير 6خاللل    , باإلضافة إلى عدة محاضرات ثقافية لهذه القور  وذلو  

2011. 

  تم عقد عدة ورش للمشاركة في عملية التنمية االجتماعية والبيئة 

 تم عقد عدة ندوات المشاركة كحق من حقوق العنصر البشري 

  استمرارية تفعيل دور مركز اللغة العربية برئاسة أ.د/ نجوي عوانو  رئوي  مسوم اللغوة العربيوة  , واالمتوراح

 بمراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه في ضوء لوائح المركز .

 .د / مني عبد العزيز رئي  مسم اللغة الفرنسية. استمرارية تفعيل دور مركز اللغة الفرنسية برئاسة أ 

  االجتهاد في تفعيل وحدة نظم المعلومات الجغرافية والبيئة واالستشعار عن بعد الخاصة بقسم الجغرافيا بالكلية

والحصول على الموافقة من المجل  األعلى للجامعات حيث لها دور كبير في تخريج طالب متميوز مون حيوث 

 ل ,  وإمامة عدة دورات تدريبية للطالببرنامج تعليمي أفض

  استمرارية تفعيل دور شركة االتصاالت لتدريب وتأهيل الطالب لاللتحاق بسوق العمل 

  مركوز اموورأ للتنميووة البشوورية فوي مركووز الزمووازيق لموونح كوول موون مركوز عطوواء و مركووز سوويتا وتفعيول مشوواركة

 دورات تدريبية للطالب وخريج الكلية بأجور رمزية 

 ات الخدمة العامة : توجد مساهمات لبعض الطالب ومعاونيهم في برامج خدمة المجتمع وتنميوة البيئوة مشروع

) خاصة مسم االجتماع ( ومشواركتهم فوي يووم المهرجوان السونوي للبيئوة ,  ويتطلوب األمور زيوادة الووعي بوين 

 جميع أعضاء الكلية ألهمية هذه الخدمات .

 ة ويقوم بها كل من مسم علم النف  واالجتماع والجغرافيا االستعانة بالخدمة المتخصصة للمؤسس 

  شوعبة البيئوة  –مسم الجغرافيا ؛ يقوم بتدريب طالب الشعب المتخصصة ) نظوم المعلوموات الجغرافيوة

شعبة الخرائط ( وذل  في وزارة البيئة وهيئة المواد النووية وشركة المقاولين  –واالستشعار عن بعد 

 وجمعية المساحة .العرب وشركات المساحة 

  ومستشووفي العباسووية لضمووراض مسووم علووم الوونف  : حيووث يقوووم بوودورات تدريبيووة فووي العيووادات النفسووية

 , ومركز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة النفسية 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

  توجد مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول موضوعاتها مضايا البيئة والمشاركة االجتماعيوة مثول

لتغيرات البيئة في منخفض سيوة دراسة تطبيقية الستخدام نظم المعلومات الجغرافيوة ( للطالوب أحمود رسالة )ا

    سامي النجار ومد نالت جائزة أحسن رسالة ماجستير على مستو  الجامعة

 -مساهمة بعض لعضاء هيئة البد يس مأ خا ج الكلية رمنوم : -

  2012/  2009مام بالتدري  منذ عام  أ.د/ ماجد الركايبي : بهيئة المواد النووية 

 .2012/  2008مام بالتدري  منذ عام  د / محمد على  : بهيئة المواد النوويةأ 

 .يساهم في الندوات والمحاضرات العلمية  / محمود أسماعيل : مبطان وزارة البيئة د أ 

 .يساهم في الندوات والمحاضرات العلمية / أحمد شتا : مبطان وزارة البيئةد أ 

 .يساهم في الندوات والمحاضرات العلمية/ صالح طاحون : أستاذ بكلية الزراعة د أ 

 .يساهم في الندوات والمحاضرات العلمية / أحمد أنور دراز : أستاذ بكلية الزراعةد أ 

 .2012/  2010مام بالتدري  منذ عام عالء النهري : بهيئة االستشعار عن بعد / د أ 

  معية في أعمال المؤسسة التعليمية بصفة التخصصاشترا  بعض األطراف المجت 
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 رمأ المشا كات البي ببم خا ج الكلية
 
 

 مشا كة ل.د / حامد الوادي : لسباذ علم االجبماع بكلية اآلداب 
 
مستشار منتدب في غير أومات العمل الرسمي للعمل بالمركز القومي للبحث االجتماعي والجنائي  بالقاهرة في  -

 بحوث المهشمين للقطاع غير الرسمي 

يقوم بالدراسات الميدانية وكتابة التقارير االجتماعية لتحويل منطقة سانت كاترين إلى محمية طبيعية لصالح جهاز  -

 شئون البيئة برئاسة مجل  الوزراء بالقاهرة 

مام بالدراسات الميدانية وكتابة التقارير ) بمشاركة الشباب ( لدراسة :  وسيلة للحد من العنف والتطرف بجنوب  -

 مدينة الطور ومريتي الجبيل والوادي بجنوب سيناء لصالح رابطة المرأة العربية سيناء 

مام بإلقاء المحاضرات والتدريب بمشاركة المرأة في العمل السياسي في جميع مراكز محافظة الشرمية لصالح  -

 سنوات رابطة المرأة مام ومازال يلقي بإلقاء المحاضرات والتدريب العربية بالقاهرة على مدي أربع 

مام ومازال يلقي المحاضرات والتدريب في مجاالت التنمية البشرية ومشكالت التدخين والبطالة واالمية وعمالة  -

األطفال وأطفال الشوارع والزيادة السكانية وكافة المشكالت االجتماعية بالمحافظة لصالح مجتمع اإلعالم بالشرمية 

 . ومركز النيل لإلعالم في جميع مراكز المحافظة

 يقوم بالتحليل االجتماعي والرؤية االجتماعية لمشكالت المجتمع الشرماوي في القناة الرابعة  -

 منسق عام مهرجان جامعة الزمازيق السابع للبيئة بقرية الغار مركز الزمازيق محافظة الشرمية  -

 2008لسنة  1836م مؤس  ورئي  مجل  إدارة جمعية رسالة لضعمال الخيرية فرع الغار شرمية , المشهرة برم -

 , والتي تقد المساعدات التعليمية والطبية والفنية والتنموية وكفالة األيتام ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة 

 عضو جمعية عمومية باالتحاد اإلمليمي للجمعيات األهلية بالمحافظة . -

 12النهائي للمخطط العمراني       ل مستشار بهيئة التخطيط العمراني بوزارة التعمير واإلسكان , وكتابة التقرير  -

 في مركز ديرب نجم  بالتعاون مع مسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الزمازيق  6في مركز أبو كبير و  6منهم 

 المشاركة في المؤتمرات العلمية بمصر  -

 المشاركة في لجنة الجودة بالكلية  -
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 اآلدابمشا كة .د / علل سعرد : قسم علم االجبماع بكلية 
 

 من داخل الكلية مشاركة الطالب في حل مشاكلهم االجتماعية والنفسية 

 مشا كة .د / هاني الجز ا  :  قسم علم النفس بكلية اآلداب
 يعمل 

 عضو نادي الروتاري الدولي  -1

 عضو نادي روتاري الزمازيق -2

 رئي  اللجنة الثقافية بنادي الشرمية /محافظة الشرمية -3

 بنادي الشرمية / محافظة الشرميةمدير الصالون الثقافي  -4

 رئي  صالون الشباب ) تحت رعاية مؤسسة محرم الثقافية ( / محافظة الشرمية -5

 

 مشا كة .د / لش ف عطية  :  لسباذ علم النفس بكلية اآلداب
 يعمل :

 شرق الزمازيق  –نائب رئي  مجل  األمناء بمدرسة شرويدة اإلعدادية التابعة لإلدارة التعليمية  -1

 المساهمة في إلحاق المدرسة ببرنامج الجودة  -2

 تقديم مساعدات مالية للطالب منخفض الدخل لسداد الرسوم الدراسية  -3

 المساعدة في حل المشكالت السلوكية لتالميذ المدرسة المشاغبين   -4

 عضو جمعية المساعدات اإلسالمية الخيرية بشرويدة  -5

 تدائي واإلعدادي المساهمة  في بناء المعهد الديني األزهري االب -6

 المساهمة في دعم العيادة الطبية الخيرية بالجمعية وتحفيظ األطفال والقرآن الكريمة  -7

تقديم جوائز للتفوق العلمي للعشر أوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في المرحلة االبتدائية واالعدادية  -8

 ضي والثانوية بقرية شرويدة , ويتم توزيع الجوائز بنادي شرويدة الريا

تقديم جوائز للتفوق العلمي للطالب الثالث األولي من مسم علم النف  بآداب الزمازيق وآداب بنها في إطار  -9

 فاعليات تكريم رابطة االخصائيين النفسية المصرية لضوائل أمسام علم النف  بالكليات المختلفة 

 التنفيذية بالرابطة عضو مجل  االدارة لرابطة االخصائيين النفسيين المصرية وعضو اللجنة  -10

 األمين المساعد لرابطة االخصائيين النفسيين المصرية  -11

 عضو تأسي  نقابة االخصائيين النفسيين المصرية  -12

 تقديم جوائز مالي -13
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

 مشا كة .د / محمد عبد العزيز عزب   : قسم الجغ افيا  بكلية اآلداب
 على المستو  القومي :  -أ

 .1994امتداد طبقات الحديد بالواحات البحرية مع جامعة القاهرة  االشترا  فى مشروع الهيئة لدراسة-1

 .2017االشترا  فى مشروع الخريطة االستثمارية لمصر سنة  -3

وطبقووة  –االشووترا  فووى مشووروع اليونسووكو لرفووع موودرات هيئووة المسوواحة الجيولوجيووة ) طبقووة معلومووات الكوووارث  -4

 معلومات 

 االستكشاف التعديني(.    

 مايو جنوب القاهرة لهيئة التخطيط العمراني. 15االشترا  فى مشروع الهيئة للدراسات الجيوتقنية لمدينة  -5

 االشترا  فى مشروع حديد أسوان من خالل وحدة نظم المعلومات الجغرافية واألستشعارعن بعد. -6

تين باستخدام بيانات االستشعار عون االشترا  فى دراسة مشروع الهيئة لدراسة المياه الجوفية لمنطقة حاليب وشال -7

 بعد.

 .1995االشترا  فى مشروع الدراسات الجيوتقنية لمنطقة المفاعل النووي فى منطقة أنشاص  -8

موون مدينووة منووا ووضووع  نموووذ  للتمووزق  30سووفاجا عنوود الكيلووو متوور -دراسووة المخوواطر الجيولوجيووة علووى طريووق منووا -9

هندسووي بووديل لهووا لتفوواد  مخوواطر النمووو العمرانووي والتنميووة الصووناعية وللنشوواط تكنوووني لهووذه المنطقووة ووضووع حوول 

واالستثمارية و ذل  الستخدام األمثل لضراضي فى المنطقوة وكوذل  اختيوار مكوان مناسوب جيولوجيوا المتوداد مدينوة منوا 

 العمراني.

لجموال  ومرسوى علوم االشترا  فى مشروع الهيئة السوتخدامات األراضوي بسواحل البحور األحمور لمنواطق واد  ا -10

 والقصير بالصحراء  

 .2006-2003الشرمية       

 مشروع الهيئة للدراسات الجيوتقنية لمدينة أسوان الجديدة. -11

 القاهرة. -مشروع الهيئة للدراسات الجيوتقنية لطريق العين السخنة لميناء غبة البوص على خليج السوي  -12

 سوها .-الغردمةدراسة المخاطر من السيول على طريق  -13

المشاركة كباحث بمجموعة عمل في مشروع إعداد الخريطة الجيوبيئية بساحل البحور األحمور مون حاليوب  الوى  -14 

 .  2003الغردمة ألكاديمية  البحث العلمى و التكنولوجيا فى 

5/6 

 .2005هيئة درجة بحولية ال 27دراسة المخاطر الجيولوجية لشمال الصحراء الغربية من خط عرض  -15   

 عمل موزي  مشروع منطقة توشكي من خم  صور أممار صناعية الندسات إلنتا  خرائط للمنطقة. -16
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

االشترا  بورشة عمل لمراجعة األدلة اإلرشادية لتصميم وتشغيل مدافن المخلفات الخطرة  بالمناطق الجافوة بالقواهرة فوى  -17

 طبقا التفامية بازل.  2005مايو    26– 23

-2003مشاركة فى مشروع دراسة المياه الجوفية للمنطقة بين مرسى علم إلى براني  لهيئة التنمية السوياحية ال -18

2006. 

عمل التحليل المورفومتر  ألودية البحر األحمور ووادي النيول خوالل الفتورة مون فى مشروع  كباحثالمشاركة   - 19

1999 – 2003    

مشووووروع مجابهووووة المشووووكالت و الكوووووارث  –أكاديميووووة البحووووث العلمووووي  – هيئووووة المسوووواحة الجيولوجيووووة  –        

.) مشوروعات التطووير         UNDP PROJECT EGY/87/007/B/01/31      - 1991- 1989الطبيعيوة

 والتنمية التابعة لضمم المتحدة.

 

 رمميوة  إنشواء ماعودة بيانوات لمحافظوة الشورمية تشوتمل علوى خورائط ومشورف مشوروع كباحثالمشاركة  – 20

Digital maps    

 لجميع المجاالت بالمحافظة ومنها خرائط رممية لكل واحدة من الموضوعات التالية:       

   Geology and Soilالجيولوجيا والتربة  -

   Irrigation and Drainageوالترع والمصارف    -

   Roads and Networksوالطرق والشبكات   -

   Urbanوالمرافق والعمران   -

  Populationوالسكان   -

   Educationليم والحالة التعليمية  Tourism Educationوالسياحة واآلثار  -

  Agriculture  conditionوالحالة ا -

   Agricultureوالزراعة  - 

  Industryوالصناعة  -

  Servicesوالخدمات    -

بغورض تووفير البيانوات لصوانعي القورارات    UTMل ( وبإسوقاط متوداو 50.000-1وذلو  علوى مقيوا  مناسوب )   

 والدارسين  

 والباحثين ورجال اإلعمال.  
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 جامعة الزقازيق
 كليـة اآلداب

 شئون البيئة 

المفوضية  –عضو فريق العمل فى مشروع التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد كلية الزراعة جامعة الزمازيق  -21

 األوربية.

 شمال سيناء.  -أعادة التخطيط لمدينة العريش خبير البيئة لد  هيئة التخطيط العمرانى فى مشروعات -22

 الشرمية.-أعادة التخطيط لمدينة منيا القمح خبير البيئة لد  هيئة التخطيط العمرانى فى مشروعات -23

 دمياط.-أعادة التخطيط لمدينة فارسكور خبير البيئة لد  هيئة التخطيط العمرانى فى مشروعات -24

 أعادة التخطيط لمدينة المحمودية التابع للصندوق االنمائى لالمم المتحدة مشروعية لخبير نظم المعلومات الجغراف -25

أعادة التخطيط لمدينة بنى  ونظم المعلومات الجغرافية لد  هيئة التخطيط العمرانى فى مشروعات  خبير البيئة -26

 المنيا.-مزار

 /شمال سيناء. -لتخطيط لمدينة الشيخ زويدأعادة ا خبير البيئة لد  هيئة التخطيط العمرانى فى مشروعات -27

 علل المسبرى االقليمل رالمحلل :  -ب

 HEEPF   (HIGHERنائب مدير مشروع تطوير التعليم بقسم الجغرافيا التابع لـ  -1

EDUCATION ENHANCEMENT PROGECT FUND) MINISTRY OF 

HIGHER EDUCATION- PROJECT MANAGEMENT UNIT   والممول من البن (

 . 2004الدولى بقيمة مليون جنيه مصر  ( بداية من ابريل 

 جامعة الزمازيق . –عضو فى لجنة شئون البيئة بكلية اآلداب  -2

 عضو لجنة اختبارات مبول الطالب فى شعب مسم الجغرافيا . -3

 ئط.عضو باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلدارة جبل مطرانى للعمل بمجموعة الخرا -4

عضو باللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية إلنتا  الخرائط الرممية من أنظمة نظم المعلومات  -5

 الجغرافية وبيانات االستشعار عن بعد.

شار  فى انشأ شعبة جديدة للدراسات المتخصصوة بالقسوم تحوت مسومى ) شوعبة البيئوة واالستشوعار مون  -6

للدراسة وإنشاء المعامل الالزمة لتدريب الطالب. وتخرجت البعد ( ووضع البرامج والمحتويات العلمية 

منهووا دفعووات تقوووم بالعموول فووى الكثيوور موون اإلدارات والوووزارات واألجهووزة الحكوميووة وغيوور الحكوميووة 

 وبكفاءة عالية شهد بها الجميع . 

هج عضووو بمركووز تطوووير التعلوويم بكليووة اآلداب جامعووة الزمووازيق. والمنوووط بووه تطوووير الدراسووة والمنووا -7

والبحث العلمى والدراسات العليوا بكول أمسوام الكليوة.وعمل التوعيوة الضورورية ألعضواء هيئوة التودري  

 والهيئة المعاونة بضرورة وطرق وأساليب التطوير واستمراره.
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. والمنووط بهوا  QUALITY ASSURANCE عضوو بوحودة تقوويم األداء وضومان الجوودة بالكليوة  -8

فى العملية التدريسوية والمنواهج أو البحوث العلموى أو رفوع كفواءة المسوتو   تقييم األداء بأمسام الكلية سوا

 العلمى ألعضاء هيئة التدري . وعضو مركز تقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة.

عضووو مجلوو  إدارة مركووز التميووز لوونظم المعلومووات الجغرافيووة بالجامعووة. والووذي سوواهم بجهوود وافوور فووى  -9

زة للمجتمع والهيئات والوزارات والباحثين ورجال اإلعمال حيث يقودم إنشائه بغرض تقديم خدمات متمي

 إليهم البيانات واالستشارات الفنية.

 
 

 مشا كة .د / لحمد محمد  سماعيل   : قسم الجغ افيا  بكلية اآلداب
 
نهر النيل ندوات تثقيفية في النادي االجتماعي بمدينة أبو حماد لمعلمي المراحل التعليمية المختلفة عن مائية  -1

 وتأثيرها على التنمية الزراعية .

 استطالع أراء الطالب عن أداء العملية التعليمية وحل بعض المشكالت الطالبية  -2

 االشترا  في الجمعية الخيرية بمدينة القرين لرعاية األيتام  -3

 تدريب طالب مسم الجغرافيا على االعمال المساحية داخل وخار  الكلية  -4

 

 د/ مشا كة د/ محمد عرض   : قسم اإلعلم 
 
 رئي  مجل  إدارة مركز شباب السالم  -1

 محاضر ومدرب " بجمعية ماعت األهلية  -2

 نائب رئي  مجل  امناء إدارة السالم التعليمية -3

 المنوفية  –هيها  –العباسية  –عضو الجمعية المركزية محبي الزكاة شارع السرايات  -4

 ة للتأمين الصحي ) مستشفي األحرار(محاضر ومدرب / الهيئة العام -5

 الدمهلية (  –الشرمية  –محاضر ومدرب بمراكز وجمعيات اإلعالم ) القاهرة  -6

 محاضر بمعهد إعداد القادة بالشرمية ) اإلعالم اإلسالمي ( دور اإلعالم في التوعية بالقيم الربوية واألخالمية  -7

 ظ الشرمية  مستشار سابق لمحاف -8
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كما يشار  العديد من األعضاء في بعض النشاطات المجتمعية مثل المشاركة في يوم البيئة العالمي , المشاركة 

 والمساهمة في يوم اليتم والطبق الخيري 

المشاركة الفعالة والمستمرة من جانب الكلية في مهرجان البيئة السنوي من خالل اللجنة العليا للبيئة على  (1

مستو  الجامعوة والتوي تضوم أ.د إبوراهيم عووده, أ.د حامود الهوادي , أ.د سوامي مرسوى ,  ومود كوان لهوذه 

م أحود أعضواء هيئوة التودري  اللجنة إسهاماتها المتميزة والواضوحة فوي مهرجوان البيئوة السونوي , ومود موا

وهوو أ.د حامود الهوادي بتخصويص منزلوه بقريوة الغوار الستضوافة اللجنوة العليوا للبيئوة فوي الجامعوة بالكلية 

والتي اختارت هذه القرية نموذجا لمشاركة الجامعة في تطوير المجتمع المحلى حيث تم إحداث طفرة فى 

ألراضي ونظافة القرية. مما كان له مردودا إيجابيوا نظافة هذه القرية من خالل ردم المصارف وتشجير ا

 هائالً على مستو  القرية والقر  المجاورة وعلى مستو  الجامعة .

عودد مون أعضواء الكليوة يشوار  فوي مجلو  إدارة بعوض الجمعيوات الخيريوة , أ.د حامود الهوادي ـ رئوي   (2

. أشرف عطية , د. عواطف صالح , مجل  إدارة جمعية رسالة الخيرية بقرية الغار , أ.د عماد مخيمر د

د/ أحمد إسماعيل , د/ محمد عبد العزيز ... وغيرهم هم أعضاء فى مجال  اإلدارة لعودد مون الجمعيوات 

الخيرية , كما يشار  عدد من األعضاء في الندوات واألنشطة التي تعقدها الجمعيات الخيريوة مثول     ) 

عوووده , أ.د عموواد مخيموور علووى المسوواهمة فووي األنشووطة جمعيووة األورمووان ( التووي يواظووب أ.د  إبووراهيم 

التوعوية المختلفة لها , وأخر هوذه األنشوطة ) كيفيوة رعايوة الطفول اليتويم ( والتوي عقودت بنوادي الشورطة 

 بمدينة الزمازيق .

عقد الندوات والمؤتمرات حيث تنظم الكلية ندوة في أحد الموضوعات المتعلقة بالقضايا المجتمعية ومد تم  (3

 د هذه الندوات بقاعة المؤتمرات بالكلية.عق

االهتمام بإجراء البحوث المجتمعية , حيث تم منامشة عدد من الرسائل للماجستير والدكتوراه ذات الصلة  (4

بالقضايا المجتمعية , مثل ) اإلساءة للمرأة , واإلدمان , والعنف , والمشواركة السياسوية ... وغيرهوا مون 

 الموضوعات (.

 شاركات مجتمعية , عربية وعالمية :وهنا  أيضا م (5

a. .افتتاح كرسي اليونسكو للفلسفة فرع جامعة الزمازيق 

b.  المشووواركة المجتمعيوووة العربيوووة بوووين كليوووة اآلداب وكرسوووي اليونسوووكو للفلسوووفة بالعوووالم العربوووي

تحوت إشوراف ورعايوة أ.د حسون   2008نووفمبر  27-26بالجمهورية التونسية خالل الفترة من 

 ية .حماد عميد الكل
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c.  أبريول  3المؤتمر الدولي بعنووان العلووم االجتماعيوة وصوور مسوتقبل المجتموع المزموع عقوده فوى

 تحت رعاية 

 أ.د رئي  الجامعة. .1

 أ.د  حسن حماد عميد الكلية. .2

 أ.د البسيونى عبد هللا رئي  مسم علم االجتماع. .3

 

 .تم استضافة مجموعة من االيتام فى يوم مهرجان االسر والنشاط الثقافى  (6

يتم عمل طبق الخير سنويا لمساعدة االطفال االيتام وأطفال المالجئ وطالب الكلية غير القوادرين. حيوث  (7

يتم تجميع مبالغ مالية كبيرة مون الطوالب وأعضواء هيئوة التودري  والعواملين بالكليوة تحوت اشوراف ادارة 

مد تم تخصيص مبلوغ مون الكلية. تحت اشراف د/ نجوي عبد الستار وعدد من أعضاء هيئة التدري  ,  و

 المال إلى معهد األورام بجامعة الزمازيق كخدمة مجتمعية 

تقووديم المسوواعدات الماليووة لطووالب االحتياجووات الخاصووة والطووالب المحتوواجين واأليتووام والعمووال المرضووي  (8

 والمساهمة في دعم مستشفي األورام بالمحافظة

, ب المكفوفين تحت اشراف د/ نجوي عبد الستار هنا  مركز لرعاية المكفوفين بالكلية يقوم.بخدمة الطال (9

وذل  لتطوير عملية التعليم للمكفوفين , وتدريبهم على استخدام برامج الحاسب اآللوي ,  وعمول األبحواث 

بطووالب االحتياجووات الخاصووة , تطوووير المكتبووة االلكترونيووة بووالمركز تنميووة األنشووطة الطالبيووة لطووالب 

اهوب الطالبيوة لالحتياجوات الخاصوة ودعوم مشواركتهم فوي هوذه األنشوطة االحتياجات الخاصة وتنمية المو

 . ويقوم المركز بعمل دورات تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة
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 القرافل 

, وذل  لدراسة يتم سنويا خرو  طالب مسم الجغرافيا في دراسة إلحد  مناطق الجمهورية 

وتقديم الحلول البيئية لتل  المناطق , حيث تم عرض أحدي المشاكل الظروف الطبيعية والبشرية 

الطبيعية وهي إمكانية التغلب على سقوط صخرة كبيرة في احدي القر  السياحية في جنوب سينا . 

ومام الطالب بعرض العروض العلمية بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدري  , وتم إرسال نسخة من 

 بالمحافظة .الدراسة إلى بعض المسئولين 

 

 

 

 


