
          

 

 

 كلية التربية الرياضية للبنات    

 مكتب وكيل الكلية        

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
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تسويق الخدمات التى خطة 

تقدمها كلية التربية الرياضية 

 للبنات جامعة الزقازيق 

 م 3102/ 3102للعام الدراسي 
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 وحدة حمام السباحة

 

 المجتمع الخارجى -

 العاملين بالجامعة -

أعضاء هيئة  -

 التدريس 

 طالبات الكلية  -

 

 

 

* إشراف وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 العاملين بالوحدات *   

   

 

 طوال العام

 

صور وملصقات لإلعالن عن -

 مواعيد بدء العمل بالوحدات

اإلعالن على شبكة  -

المعلومات الدولية الخاصة 

 بموقع الكلية 

http://www.fopef.zu.ed

u.eg/environment%20a

ffairs.html 

 خاصة بالوحدةكتيبات  -
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 وحدة اللياقة البدنية

 

 المجتمع الخارجى -

 العاملين بالجامعة -

أعضاء هيئة  -

 التدريس 

 طالبات الكلية  -

 

 

 

* إشراف وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 العاملين بالوحدات *   

   

 

 طوال العام

 

صور وملصقات لإلعالن عن -

 بالوحداتمواعيد بدء العمل 

اإلعالن على شبكة  -

المعلومات الدولية الخاصة 

 بموقع الكلية 

http://www.fopef.zu.ed

u.eg/environment%20a

ffairs.html 

 كتيبات خاصة بالوحدة -
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 مالعب وصاالت الكلية

 

 

 المجتمع الخارجى -

 العاملين بالجامعة -

أعضاء هيئة  -

 التدريس 

 طالبات الكلية  -

 

 

* إشراف وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 العاملين بالوحدات *   

   

 

 طوال العام

 

صور وملصقات لإلعالن عن -

 مواعيد بدء العمل بالوحدات

اإلعالن على شبكة  -

المعلومات الدولية الخاصة 

 بموقع الكلية 

http://www.fopef.zu.ed

u.eg/environment%20a
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 التاليةويتم إستخدام مالعب وصاالت الكلية باألجور 

  جنيها فقط ال غير  0011تأجير صالة الجمباز شهريا بمبلغ. 

  حمام السباحة للحاالت الخاصة  ) تابع الالئحة المالية لوحدة السباحة ( تأجير. 

 : تأجير المالعب-  

 . الساعة فيجنيها  011* ملعب كرة اليد  بمبلغ                       

 .الساعة  فيجنيها  011بمبلغ  * ملعب كرة الطائرة                      

 . الساعة فيجنيها  011بمبلغ  األرضي* ملعب التنس                       
  

   ( . جنية 011قيمة الساعة )   صاالت الكليةتأجير 
 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 عميد الكلية

 ناهد خيرى فياضأ د / 

 

 أ د / إيمان حسن  الحارونى

 

 

 ffairs.html 

 كتيبات خاصة بالوحدة -

http://www.fopef.zu.edu.eg/environment%20affairs.html
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