
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                         

     مركز الخدمة العامة

 

٦٣٥١٤  رمز بریدي *    ة     مركز الخدم   - الدور الخامس  –مبنى كلیة اآلثار الجدید  –المشتل  حي*  

٠٨٤/ ٦٣٨٠٣٤٧رقم    تلیفون*                                       ٠٨٤ / ٦٣٧٧٠٥٢تلیفون وفاكس رقم    *   

Email   :Fupsc@fayoum.edu.eg 

  عالن ھامإ                             

   بالجامعة العاملین لسادة أعضاء ھیئة التدریس والسادة ا فرصة ألبناء
  لقضاء أجازة صیفیة مثمرة من خالل المشاركة في   

  )المرأة  –الشاب  –الطفل ( البرنامج التدریبي لتنمیة قدرات األسرة المصریة 
  

 

 

 

 

 

 

  

  جنیھا ٣٠كل دورة  اشتراك       )تحدید المواعید الحقاً ( أیام          ٣مدة كل دورة                 

                                        داخل حرم كلیة التربیة عام -الدور الخامس -  بمقر كلیة اآلثار الجدیدة -مركز الخدمة العامة  على الراغبین الحضور إلى
  ٦٣٨٠٣٤٧/   لالستفسار یرجى االتصال على رقم التلیفون   ة أي تفاصیل ومستجداتومعرف لتسجیل االسم

   

  

)المدرب المحترف (    TOT دورات*  

والتواصل االتصالدورات في   * 

الوقت إدارةمھارات   *    فن التعامل مع اآلخرین*    

فن القیادة        *       قيمھارات العمل الفری *  

 

 تنمیة بشریة

)المدرب الصغیر (   

 * دورة تصمیم الدوائر الكھربائیة

واإلبتكاري مھارات التفكیر اإلبداعي  * 

  --الرسم بالزیت   –الرسم على الزجاج  *

  نون متنوعةو ف

 الطفل المبتكر
WORD    *      EXCEL * 

 * صیانة الحاسب اآللي 

تصمیم مواقع على اإلنترنت*    

 *صیانة المحمول

 

 األطفال والشباب
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  إعالن ھام 

  بالجامعة  العاملین لسادة أعضاء ھیئة التدریس والسادة افرصة ألبناء 
  لقضاء أجازة صیفیة مثمرة من خالل المشاركة في   

  )المرأة  –الشاب  –الطفل ( البرنامج التدریبي لتنمیة قدرات األسرة المصریة     
 

 

 

 

 

 

  
ً ( أیام          ٣مدة كل دورة                    جنیھا ٣٠اشتراك كل دورة )       تحدید المواعید الحقا

  داخل حرم كلیة التربیة عام  -الدور الخامس -بمقر كلیة اآلثار الجدیدة   -على الراغبین الحضور إلى  مركز الخدمة العامة

  ٦٣٨٠٣٤٧/   لالستفسار یرجى االتصال على رقم التلیفونم ومعرفة أي تفاصیل ومستجدات   لتسجیل االس    

    

دورة استغالل الخامات البیئیة    *              عة الصابون                  دورة صنا   *              دورة تفصیل                               *  

 *  دورات في الصناعات الغذائیة وتخزین الخضروات والفاكھة

المشكالت األسریةدورة في أسالیب لحل    *السلیمة لألطفال                                                    االجتماعیةدورة في أسالیب التنشئة *   

دورة في مھارات إدارة الوقت    *           دورة في كیف یفكر الرجل وكیف تفكر المرأة                                                    *  

 المرأة العاملة


