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 تم االحتفال " بيوم اليتيم " بجامعة المنوفية في هذاا العذام يذوم الخمذيس الموافذ 2222/2/6بذءاا" مذن العذا ةالتاععة والنصذ

فذال  )052فذل يتذيم بنذين وبنذات و ذءء

صذباحا" حتذل العذا ة الةالةذة معذاا ان و دذان ذءء ا

 )43مشرفا" حعب ءء الفئة العمرية لأل فال ا يتام فل مرحلة االبتءائي ومرحلة اإل ءاءي 2

 -وشاردت المؤععات اآلتية - :

 -0جمعية الهالل ا حمر مؤععة فتيات شبين الدوم -إيوائية جامع عي  -بنين شبين الدوم -بشاير الخير)

 -2الجمعية النعائية لتحعن الصحة

 -4مؤععة العيءة نفيعة بنين وبنات
 -3إيوائية البر الشرقي
 -5عرس الليان بنات

 قامذذت اإلءارة العامذذة للمشذذرو ات البيئيذذة بتنفيذذا البرنذذام المعذذء لهذذاا اليذذوم تنفيذذاا دذذامال"ن ودذذان مذذن فعاليذذاتاالحتفال بيوم اليتيم بجامعة المنوفية اآلتي -:

 -0مخا بة العيء المهنءس /رئيس مجلس إءارة ناءي الجمهورية الرياضي بشبين الدوم للموافقة لل إحيذاا هذاا
االحتفال 2

 -2مخا بة العيء أ /2رئيس اإلءارة المردزية لجهاز شئون البيئة بوع الءلتا للمعاهمة والمشاردة2
 -4مخا بة العيء اللواا /مءير ام اإلءارة العامة لألمن بالجامعة لتأمين ءخول ءور ا يتام إلل مقر الجامعة2
 -3مخا بة العاءة ا عاتاة  /مءير ام جمعية الهالل ا حمر -وباقي المؤععات المشاردة

 -5مخا بة العيء ا عتاا  /مءير ام اإلءارة العامة للعالقات العامة واإل الم لتغ ية االحتفال إ الميا" 2

 -6مخا بة العذيء ا عذتاا الذءدتور /وديذل دليذة الصذيءلة لشذئون خءمذة المجتمذع وتنميذة البيئذة  -والعذيء االعذتاا
الذذءدتور /وديذذل دليذذة التربيذذة الرياضذذية لشذذئون خءمذذة المجتمذذع وتنميذذة البيئذذة إل هذذار البعذذمة والفذذرح لذذل وجذذو
ا

فال ا يتام 2

 -7تم شراا الهءايا و مل الواجبات ن ري الجهوء الااتية 2
 -8وضع مبالغ مالية في ءفاتر التوفير الخاصة بجميع ا

فال ا يتام المشاردين في هاا االحتفال دال لل حء

 -9شاردت اإلءارة العامذة للعالقذات العامذة واإل ذالم بلرعذال منذءوبين للتصذوير ومصذور فتذوجرافل لتغ يذة االحتفذال
إ الميا"

 -02وتفضل مشدو ار دل من :

العيء ا عتاا الءدتور  /رئيس الجامعذة والعذيء أ2ء /بذء الذرحمن العذيء قرمذان

والعيء أ /2نائب رئذيس الجامعذة لشذئون التعلذيم وال ذالب والعذيء أ /2رئذيس اإلءارة المردزيذة والمشذر

لذل مدتذب

العذذيء ا عذذتاا الذذءدتور  /رئذذيس الجامعذذة والعذذيء ا عذذذتاا /مذذءير ذذام االءارة العامذذة للعالقذذات العامذذة واال ذذذالم )

باعتضافة ا

فال ا يتام بمدتب العيء أ2ء /رئيس الجامعة بالعذالم والترحيذب لذل جميذع ا

العاءة العاملين باإلءارة العامة للمشرو ات البيئية وجبة اإلف ار ليهم

2

فذال ا يتذام ةذم قذءم

تببع إجنبساث االدارة انعبيت نهًشزوعبث انبيئيت انتببعت نقطبع
خديت اجملتًع وتًُيت انبيئت عٍ انفرتة يٍ  0202/1/1إىل 0202/11/02
و انتبريخ

األَشطت

يب مت إجنبسِ

االحتفبل

العيء ا عتاا الءدتور  /رئيس الجامعة و العذيء أ2ء /بذء الذرحمن العذيء قرمذان و العذيء أ2ء/

تببع

بيوو

انيتيى

 – 00ةذذذذذم التقذذذذذا صذذذذذور تاداريذذذذذة أمذذذذذام مدتذذذذذب العذذذذذيء أ2ء /رئذذذذذيس الجامعذذذذذة لدذذذذذل مذذذذذن :
نائذذب رئذذيس الجامعذذة لشذذئون التعلذذيم وال ذذالب والعذذيء أ /2رئذذيس االءارة المردزيذذة والمشذذر

لذذل

مدتب العيء ا عتاا الءدتور  /رئيس الجامعة والعاءة العاملين بذاإلءارة العامذة للمشذرو ات البيئيذة

واإلءارة العامذذة للعالقذذات العامذذة واإل ذذالم) مذذع ا

الجامعة2

 -02ةم اص حاب ا

 -04وان ل جميع ا

فذذال ا يتذذام والعذذاءة المشذذرفين قبذذل مغذذاءرة إءارة

فال إلل ناءي الجمهورية الرياضي بشبين الدوم لقضاا هاا االحتفال2

فال ا يتام في الناءي بين اللعب بالمراجيح واالنزال

وال يارة ومشاهءة العينما وغيرها من ا لعاب الموجوءة بالناءي 2

-03دمذذا شذذارظ مذذو في جهذذاز شذذئون البيئذذة فذذرف ن ذذا فذذي االحتفذذال با
الجمهورية الرياضي 2

لل العلم وردوب العربات
فذذال ا يتذذام فذذي نذذاء

-05وقام مو في اإلءارة العامة للمشرو ات البيئية وأيضذا مذو في جهذاز شذئون البيئذة فذرف ن ذا
بمشاردة ا

فال ا يتام باللعذب والمذرح واالعذتمتاف بالموعذيقل وتوزيذع أنذواف دةيذرة مذن الشذدوالتة

والبعدويت والحلو

لل جميع ا

فال ا يتام فل ناءي الجمهورية الرياضل2

-06تم إ ءاء وتوزيع آدالت محببة لأل فال ا يتام مةل الفشار – غزل البنات -وغيرها ) وأيضا
توزيع هءايا مختلفة لل ا

فال ا يتام من البنات والبنين 2

 -07دما شارظ ال الب الاين تم ترشيحهم من دلية الصيءلة ودلية التربية الرياضية بشذبين الدذوم
بالرعم با لوان لي وجو ا

فال ا يتام إل هار البعمة والفرح لل وجوههم2

 -08تذذم إ ذذءاء وجبذذا الغذذااا إوارعذذالها إلذذل نذذاءي الجمهوريذذة الرياضذذي فذذل تمذذام العذذا ة الواحذذءة
والنص

هرا" 2

 -09وشذذهء العذذيء ا عذذتاا الذذءدتور  /رئذذيس الجامعذذة  -العذذيء أ /أمذذين ذذام الجامعذذة ووديذذل أول

الوزارة  -العذيء أ /2رئذيس االءارة المردزيذة والمشذر

لذل مدتذب العذيء ا عذتاا الذءدتور  /رئذيس

الجامعة ختام فعاليات يوم اليتيم بناءي الجمهورية الرياضذي بشذبين الدذوم وبحضذور العذيء اللذواا/
محمء الحمامصل وعي

اهلل بء العزيز أ ضاا مجلس إءارة الناءي ن وفل ختذام اليذوم قذءم العذيء

ا عتاا الءدتور  /رئيس الجامعة وجبة الغااا لأل فال ا يتام في جو ملئ بالبهجة والعرور2

 -22وبعء انتهاا اليوم تم توصيل ا

فال با توبيعات إلل الءور الخاصة بهم2

تببع إجنبساث االدارة انعبيت نهًشزوعبث انبيئيت انتببعت نقطبع
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شهر

التميز
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خالل
شهر
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0
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شهر

ادتوبر

معابقة
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يتم تنفيا المعابقة من العام الءراعي ويتم المفاضلة بين دليات الجامعة ووحءاتها المختلفة بقا لنمواج المعايير
المعء لالظ ونتيجة الترم الةانل بفوس كم يٍ -:

البيئي

المردز االول  -:دلية الهنءعة بشبين الدوم

الجامعة

– المردز الةالث  -:معهء الدبء القومل

بين دليات – المردز الةانل  -:دلية التمريض
ووحءاتها
المختلفة
معابقة
افضل
اءارة

امة من

اءارات
االءارة

العامة
للجامعة

ببنُسبت نُتيجت انرتو األول يٍ هذاانعبو فوس كم يٍ -:

المردز ا ول  -:دلية الهنءعة االلدترونية بمنو
المردز الةانل  -:دلية اآلءاب

يتم تنفيا المعابقة خالل شهر ادتوبر لهاا العام الختيار افضل اءارة امة من اءارات االءارة العامة للجامعة
بقا لنمواج معء لالظ للعام الجامعي

 ) 2220-2222الختيار أفضل اإلءارات العامة والفر ية لل معتو

اإلءارة العامة للجامعة بعء تحءيء مو ء مرور اللجنة الموقرة لل اإلءارات في شهر أدتوبر لعام  2222والظ بقا
للتقييم وفقا لمعايير نمواج " معابقة التميز البيئي " المعء لالظ ) بفوس كم يٍ -:
 - 1املزكش األول -:

– املزكش األول يكزر -:
 -0املزكش انثبَي -:
– املزكش انثبَى يكزر -:
 -0املزكش انثبنث -:
 املزكش انثبنث يكزر -: -4املزكش انزابع -:
 -املزكش انزابع يكزر -:

0

بصفة

ءوريا

مشروف
عيارة

القمامة

(اإلدارة العامة للعالقات الثقافية )
( اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث )
( اإلدارة العامة للمشروعات البيئية )
( اإلدارة العامة للتفتيش الفين )
( اإلدارة العامة للشئون اهلندسية )
( اإلدارة العامة للمشرتيات )
( إدارة التأمينات واملعاشات )
( اإلدارة العامة للشئون اإلدارية )

يتم جمع القمامة من االءارة العامة للجامعة ووحءاتها المختلفة بصفة ءوريا دما تقوم االءارة العامة

للمشرو ات البيئية بتحرير اعتمارة "52ف ح " باعم رئيس حي غرب شبين الدوم لعءاء رعوم ءخول

العيارة للمقالب العمومية بمجلس المءينة 2

تببع إجنبساث االدارة انعبيت نهًشزوعبث انبيئيت انتببعت نقطبع
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با عبوف

خالل

نوفمبر

االحتفال
البيئي

الةامن

يب مت إجنبسِ

تذذذذذذذذم االحتفذذذذذذذذال با عذذذذذذذذبوف البيئذذذذذذذذي الةذذذذذذذذامن فذذذذذذذذي الفتذذذذذذذذرة مذذذذذذذذن  )00-8نذذذذذذذذوفمبر ذذذذذذذذام  2222ودانذذذذذذذذت رعذذذذذذذذالتا
الحفا

لل البيئة  222معئولية مجتمعية ) تحت ر اية العيء أ2ء /رئيس الجامعة ورئاعة العيء أ2ء /بء الرحمن محموء

الباجور – نائب رئيس الجامعة لشئون خءمة المجتمع وتنمية البيئة وكبٌ يٍ فعبنيبث االسبوع -:

انيوو االول  :االحء المواف  2222/00/8تعجيل العءة الحضور بقا ة المؤتمرات بمردز المعلومات بالجامعة -االفتتاح –
دلمة العيءة أ2ء /عميرة زت أبو الخير – رئيس اللجنة التن يمية لألعبوف ةم دلمة العيء أ2ء/
رئيس الجامعة لشئون خءمة المجتمع وتنمية البيئة

بء الرحمن الباجور نائب

والعيء أ2ء /أحمء القاصء نائب رئيس الجامعة للءراعات العليا والبحوث ودلمة العذيءة أء /نانعذل أعذعء نائذب رئذيس الجامعذة
لشذذئون التعلذذيم وال ذذالب ودلمذذة العذذيء أ2ء /ذذاءل العذذيء مبذذارظ و ذذرض فذذيلم تعذذجيلل ذذن االنش ذ ة البيئيذذة للدليذذات وأهذذم

ا؟ نجازات

تن يم قافلة متداملة إلل منو من قبل دليات ال ب -الصيءلة ) ةم افتتاح المعرض المقام بدلية الحقو

انيوو انثبَى -:

االةنين المواف 2222/00/9
نءوة بعنوان " معايير اختيار شريظ الحيا " للءدتور مرو الورءانل -أمين الفتو ومءير التءريب بءار اإلفتاا المصرية

تن ذذيم قافلذذة متداملذذة مذذن دليذذات الزار ذذة – ال ذذب البي ذذر ) الشذذهءاا مذذع مشذذاردة جهذذاز شذذئون البيئذذة – صذذنءو مدافحذذة
اإلءمان 2

انيوو انثبنث -:

الةالةاا المواف 2222/00/02

نءوة بعنوان " اإلجرااات االحترازية لدوفيء  09فل ل الموجة الةانية "
تن يم قافلة متداملذة مذن دليذات التربيذة – اآلءاب – االقتصذاء المنزلذل ) مءرعذة تلونذة الةانويذة بمردذز البذاجور مذع مشذاردة

جهاز شئون البيئة – صنءو مدافحة اإلءمان 2
انيوو انزابع -:

ا ربعاا المواف 2222/00/00

الحفل الختامل – التعجيل – العالم الو نل – القرآن الدريم

دلمة العيءة أ2ء /عميرة زت أبو الخير – رئيس اللجنة التن يمية لألعبوف ةم دلمة العيء أ2ء/
رئيس الجامعة لشئون خءمة المجتمع وتنمية البيئة

بء الرحمن الباجور نائب

والعيء أ2ء /أحمء القاصء نائب رئيس الجامعة للءراعات العليا والبحوث ودلمة العذيءة أء /نانعذل أعذعء نائذب رئذيس الجامعذة
لشئون التعليم وال الب ودلمة العيء أ2ء /اءل العيء مبارظ تدريم المشاردين با عبوف وفقذرة موعذيقية – قافلذة متداملذة مذن
معهء الدبء القومل – صنءو مدافحة االءمان

واملشبركوٌ فى االحتفبل:

االءارة العامة للمشرو ات البيئية –االءارة العامة لالمن -االءارة العامة للعالقات العامة واال الم -االءارة العامة لشئون خءمة

المجتمع – االءارة العامة للمشتريات والمخازن – االءارة العامة للشئون االءارية -االءارة العامة للمدتبات -االءارة العامة
للحعابات الخاصة -االءارة العامة للتشغيل االءارة العامة لر اية العباب – الم بعة – الب و البات الجامعة

