األنشطة المجتمعٌة خالل العام 2017/2016

م

النشاط

التاريخ

الجهات المشاركة

 1احزفبنيخ يىو انجيئخ انعبنًي نعبو  610:رحذ انًعهذ ثبنزعبوٌ يع إدارح شئىٌ انجيئخ
ثبنًحبفظخ و يذيريخ انزرثيخ و انزعهيى و
شعبر ” انحيبح انجريخ يٍ اجم انحيبح “
شركخ إسكُذريخ نالسًُذ ريزبٌ

يىنيى 610:

 2زيبرح رعريفيخ ألقسبو ويعبيم انًعهذ نعذد  0:انًعهذ ويذرسخ َجع انفكر انثبَىيخ
طبنت وطبنجخ يٍ يذرسخ َجع انفكر انثبَىيخ انرسًيخ انًشزركخ نغبد
انرسًيخ انًشزركخ نغبد

سجزًجر 610:

جبيعخ

سجزًجر 610:

انًعهذ و ثبنزعبوٌ يع ارحبد طالة
جبيعخ اإلسكُذريخ

سجزًجر 610:

إفتتاح معمل بالزما االنبعاث الذري لخدمة انًعهذ ووحدة إدارة المشرعات
بوزارة التعلٌم العالً
الصناعة و البحث العلمى

سجزًجر 610:

 3رذريت  99يٍ طالة قسى انحيىاٌ ثكهيخ انًعهذ و كهيخ انعهىو
انعهىو جبيعخ اإلسكُذريخ وكهيخ انعهىو جبيعخ اإلسكُذريخ و جبيعخ ديُهىر
ديُهىر
 4زيبرح  37طبنت وطبنجخ يٍ يخزهف انكهيبد
وانًعبهذ ورنك ضًٍ انزعبوٌ ثيٍ انًعهذ
وإرحبد طالة جبيعخ اإلسكُذريخ
5

 6زيبرح رعريفيخ نطبنجبد انًبجسزير نكهيخ انزرثيخ انًعهذ ثبنزعبوٌ يع كهيخ انزرثيخ
انُىعيخ
انُىعيخ
 7رذريت عذد  6يٍ طالة يذرسخ انًزفىقيٍ فً
انعهىو وانزكُىنىجيب ثبنذقههيخ ثًعًم انطبقخ
انشًسيخ

انًعهذ ثبنزعبوٌ يع يذرسخ انًزفىقيٍ
في انعهىو و انزكُىنىجيب ثبنذقههيخ

 8حفم يعبشبد

انًعهذ

أكزىثر 610:

أكزىثر 610:

أكزىثر 610:

َىفًجر 610:

 9زيبرح رعريفيخ نعذد  07طبنت يٍ يذرسخ
عًر ثٍ انخطبة انرسًيخ نغبد ثبَىي
 11حفم يعبشبد

انًعهذ ثبنزعبوٌ يع يذرسخ عًر
ثٍ انخطبة انرسًيخ نغبد
انًعهذ

َىفًجر 610:

 00إفززبح رطىير يىسىعخ انجحىس انعهًيخ
انًصريخ وانعرثيخ

انًعهذ

َىفًجر 610:

 12حفم يعبشبد

انًعهذ

ديسًجر 610:

 13عرض انُشرح اإلعالييخ انسُىيخ نًركس
انزأقهى يع انزغيراد انًُبخيخ ))ARCA

انًعهذ

يُبير 6103

 14زيبرح رعريفيخ نعذد  89طبنت وطبنجخ يٍ انًعهذ ثبنزعبوٌ يع كهيخ انسراعخ
شعجخ انزكُىنىجيب انحيىيخ انسراعيخ انفرقخ سبثب ثبسب
انراثعخ ثكهيخ انسراعخ سبثب ثبشب
 15زيبرح رعريفيخ نعذد  09طبنجخ يٍ يذرسخ
َجع انفكر انثبَىيخ انرسًيخ نغبد

يبرش 6103

انًعهذ ثبنزعبوٌ يع يذرسخ َجع
انفكر انثبَىيخ انرسًيخ نغبد

يبرش 6103

16

احزفبل عيذ األو

انًعهذ

يبرش 6103

17

احزفبنيخ يىو انطفم

انًعهذ

اثريم 6103

انًعهذ

يبيى 6103

 18حفم يعبشبد

احتفالٌة ٌوم البٌئة العالمى لعام  2016تحت شعار ” الحٌاة البرٌة من اجل الحٌاة “

افتتاح تطوٌر موسوعة البحوث العلمٌة المصرٌة والعربٌة

افتتاح معمل بالزما االنبعاث الذري لخدمة الصناعة و البحث العلمً

احتفالٌة ٌوم الطفل 2017

