
 1

  
  جامعة المنصورة

  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  إعداد
  اإلدارة العامة

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  



 2

   للوحدات ذات الطابع الخاصاألعلىإنجازات المجلس :أوال
  

   2008/2009أهم قرارات المجلس األعلى للوحدات ذات الطابع الخاص للعام 
  حساب ختامي للوحدات والمراآز ذات الطابع الخاص ) 66(اعتماد عدد 
                    اريخ ة بت الموافقة على الالئحة المعدلة لمرآز الخدمة العامة للخدمات واألنشطة الطالبية بالمدن الجامعية واعتمادها من مجلس الجامع
3/9/2009. 
   باسم شعبة ربط الجامعة بالصناعة وموافقة مجلس الجامعة على إنشاء يدة بمرآز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة    دإنشاء شعبة ج 

 .7/3/2010الشعبة بتاريخ 
                اريخ ة بت رار مجلس الجامع سادة رؤساء       27/9/2009اعتماد محضر اجتماع اللجنة المشكلة بق آت لل  والخاصة بقواعد صرف المكاف

 .7/3/2010لجامعة على ما انتهت اليـه اللجنة بتاريخ  مجلس إدارات الوحدات ذات الطابع الخاص وموافقة مجلس اوأعضاء
            ة               إجراء الموافقة على الالئحة الداخلية لمرآز الخدمة العامة بكلية التمريض بعد ا من مجلس الجامع م اعتماده ة وت ديالت المطلوب  التع

  .28/3/2010بتاريخ 
  

  إنجازات  مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:  : ثانيًا
  

اإلدارة المواف  ) 1( ة ب ادات واألسر الطالبي اون مع إدارة االتح ة بالتع ة بمحافظة الدقهلي ة العالجي ة والبيطري ل الطبي ذ القواف ى تنفي ة عل ق
  .العامة لرعاية الطالب

 . لرابطة أصدقاء البيئة بالكلياتالتنظيمياعتماد تشكيل الهيكل   ) 2(
ال خ    ) 3( ى مج ات ف شطة الكلي سنوية الخاصة بأن ارير ال اد التق امعى  اعتم ام الج ة للع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم  وضمها 2008/2009دم

 . الخاص بالقطاعالسنويللتقرير 
د     ) 4( امعى الجدي ام الج دء الع تعدادًا لب ة اس راءات الخاصة بالنظاف ة اإلج اذ آاف ات التخ ى الكلي د عل ة 2009/2010التأآي ك لمواجه  وذل

ة المستلزمات والمط           وفير آاف ازير وت درس ودورات          فيروس أنفلونزا الخن درجات والمعامل وقاعات ال ر الم ات مناسبة لتطهي هرات بكمي
 .المياه بصفة مستمرة يوميًا مع تجهيز المدرجات بالشفاطات والمراوح

 .إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بالتوعية للوقاية من فيروس أنفلونزا الخنازير  ) 5(
ان    ) 6( ة واآلم ؤتمر البيئ اد م ى انعق ة عل صحيالموافق ن  الال رة م الل الفت ع خ وبر 29-28راب وريا 2009 أآت ن س احثين م شارآة ب  بم

 .واألردن وليبيا واليمن
ادرين                       البيئيالموافقة على تنفيذ فعاليات األسبوع        ) 7( ر ق ى الطالب الغي ع المالبس عل رى لتوزي سوق الخي ة ال  الثالث والمتمثل فى إقام

 .لمنصورة بكلية التربية وآلية التجارة با7/11/2009اعتبارا من 
 ) .النظافة العامة وتنمية البيئة بالجامعة  ( 2010الموافقة على أن يكون شعار القطاع خالل عام   ) 8(
ك                    ) 9( ة وذل ات الجامع ة الخريجين بكلي الموافقة على تكوين شبكة اتصال بين مرآز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب متابع

 .ات من الخريجينلدراسة احتياجات الشرآات والمؤسسات و الهيئ
ات            ) GIS(الموافقة على تطبيق نظام المعلومات الجغرافي    ) 10( ع آلي ى جمي ى عل ة فى ثوابت المبن ة الهندسة بالجامع ده آلي ذي تع وال

 .الجامعة
اطق                      ) 11( الموافقة على تنظيم حملة لجمع التبرعات المادية من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب لمساعدة ودعم المن

 . أضيرت من السيول فى سيناء والعريشالتي
 .الموافقة على تنظيم القوافل الطبية والبيطرية العالجية لمحافظة مرسى مطروح ) 12(
دفاع                         ) 13( سيق مع إدارة ال ك بالتن الموافقة على قيام الكليات بإجراء تجارب عملية إلخالء المبنى آما فى حاالت الكوارث واألزمات وذل

 . بالمحافظةالمدنى وإدارة الحماية المدنية
 .الموافقة على قيام الكليات باتخاذ الالزم نحو استخدام نظام األرشيف االلكترونى لحفظ وتوثيق آافة الوثائق والمستندات الهامة ) 14(
 .الموافقة على إعداد ملتقى توظيف الخريجين بجامعة المنصورة وتشكيل اللجنة العليا للملتقى ) 15(
دريبى      ) 16( دريب      الموافقة على استكمال البرنامج الت سبة   (  الخاص بت ة       % 25ن املين بالجامع سالمة        ) من الع ال الصحة وال ى أعم عل

 .   المهنية
ة وإعداد                         ) 17( ار بمحافظة الدقهلي يم الكب ة لتعل الموافقة على استكمال المرحلة الثانية من مشروع محو األمية بالتعاون مع الهيئة العام

 .روعبرنامج تدريبى لطالب آلية التربية المشارآين فى المش
امعى                 ) 18( ام الج الل الع ة خ ات الجامع ة بكلي االت المختلف ى المج ل ف دوات وورش العم ن الن د م ة العدي ذ وإقام ى تنفي ة عل الموافق

2009/2010  
 

  2010 /2009 -  8200/2009من  فى الفترةنجازات الصندوق المرآزي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إ : ثالثًا
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  تمعية  في مجال دعم الخدمات المج-1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   في مجال دعم آليات الجامعة -2

  
  
  
  
  

  2009/2010   مجال الندوات والمؤتمرات : رابعا
 

 المؤتمرات:   
  

  :مؤتمرات في خدمة المجتمع والبيئة 
  2009 أآتوبر 29-28 مؤتمر البيئة واالمان الصحي الدولي الرابع من -1
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    15/4/2010-13لعلمي في القرآن والسنة من المؤتمر السنوي الخامس االعجاز ا -2

   :مؤتمرات علمية 
   : مؤتمرات آلية الطب  -1 

   5/3/2010-4مؤتمر اللقاء المصري الفرنسي الثالث عشر للمناعة االآلينيكية والبيولوجيا الجزئية من  - 1  
   5/3/2010-4 الجلد المناعية بالمنصورة من المؤتمر السنوي لقسم االمراض الجلدية باالشتراك مع اللقاء المصري المراض -2
   7/4/2010فسيولوجيا واآلينيكيًا في :  مؤتمر انعكاسات أنفلونزا الخنازير -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   2010ابريل 22-21المؤتمر السنوي الثامن لقسم التوليد وامراض النساء من  -4
   update in anesthesia and intensive care for geriatric :المؤتمر السنوي لقسم التخدير والعناية تحت عنوان  -5

   29/4/2010-28من       
  6/5/2010المؤتمر السنوي لقسم الروماتيزم والتأهيل في -6
   2010 مايو 21-20 من  update in hepatic – endocrine disordersمؤتمر بعنوان  -7
-5ع الجمعية المصرية لالمراض العصبية والنفسية وجراحة االعصاب من المؤتمر العلمي السنوي لقسم االمراض العصبية م-8
6/8/2010   
   23/9/2010المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بالتنسيق مع جمعية الدلتا الرمدية االآلينيكية المصرية في  -9
  :مؤتمر آلية التربية الرياضية  -2

   2010 مارس 11صحة الرياضية بكليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية في  مؤتمر الملتقي العلمي القسام علوم ال
  :مؤتمر آلية العلوم  -3

   .2010 مارس 20-15 المؤتمر الدولي الثاني للعلوم البيولوجية والبيئية من 
  :مؤتمر آلية الهندسة  -4
  
  
  
  
  
  
  

  28/3/2010-23المؤتمر الهندسي الدولي السابع من 
  
  
  
  
  
  

  : مؤتمر آلية التربية النوعية بالمنصورة - 5



 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الم العربي من                         -14 مؤتمر االتجاهات الحديثة في تطوير االداء المؤسسي واالآاديمي في مؤسسات التعليم العالي النوعي في مصر والع
   2010 ابريل 15
  :مؤتمر آلية التجارة  -6

  2010ابريل 22-20من " االستراتيجيات والتحديات : ادارة المعرفة  " المؤتمر السنوي الدولي الخامس والعشرين بعنوان
  : مؤتمر آلية الزراعة -7

   22/10/2010-18مؤتمر المنصورة العربي الخامس لعلوم وتكنولوجيا االغذية وااللبان من 
  :مؤتمر آلية التربية بدمياط -8

  من " ة والعربية وعالقته بالهوية الثقافية تطوير الجامعات المصري"  المؤتمر العلمي التاسع عشر بعنوان 
28-29/11/2010  

 دوات ــنـال:  
  : آلية الصيدلة

  20/10/2009ندوة اإلسعافات األولية وطرق الوقاية من العدوي -
األسرة  قطاع تنظيم   ( الحقوق اإلنجابية من منظور حقوق اإلنسان ومردودها علي القضية السكانية باالشتراك مع وزارة الصحة    ( ندوة  -

  (26/12/2009    
  :آلية الزراعة 
  26/9/2009)  أنفلونزا الخنازير طرق الوقاية من( عن الندوة العلمية 

   . 3/1/2010) تدابير الصحة والصحة النباتية( بعنوان  العلمية ندوة ال
  :آلية اآلداب بدمياط

   21/12/2009عن أنفلونزا الخنازير  العلمية ندوة ال-
  :رياضية آلية  التربية ال

  27/12/2009المهارات التى يحتاجها سوق العمل  (ندوة بعنوان 
  :آلية  التربية

  15/9/2009ندوة عن أنفلونزا الخنازير 
  13/11/2009) التلوث الصناعى وأضراره على صحة اإلنسان و البيئة (ندوة عن 
    23/5/2010فى مصر والعالم بأآمله   البيولوجيحول أهمية التنوع ) االحتفال بيوم البيئة  العالمى ( ندوة عن 

  
  

  :آلية العلوم بدمياط 
  )التغيرات المناخية و األمن المائي والغذائي (ندوة بعنوان 
  )التنوع البيولوجي للطيور بمنطقة دمياط(ندوة بعنوان 
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  2010 /2009 - 2009 /0820ية ام الجامعوعندوات والمؤتمرات التى قامت آليات الجامعة بتنفيذها خالل األبيان مقارن لل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدات ذات الطابع الخاص انجازات :خامسا
  2008/2009= - 2007/2008مقارنة بين إجمالى إيراداتومصروفاتوفوائض المراآز والوحدات ذات الطابع الخاص لعامى 
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  :2009/2010للعام المالى  لمراآزت واالوحداشاط بعض ن
 جامعيمرآز تطوير األداء ال - 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بقاعات آلية العلوم حضر 2009 نوفمبر 2،1عقد مرآز تطوير األداء بجامعة المنصورة المؤتمر الدولي الثالث لتطوير األداء يومي 
 . محاضرات عامة4 مشارك وضيف تم ألقاء 290الجلسة العلمية األولى عدد 

 واألجنبية  أوراق عمل من مصر والدول العربية 5 بحث و 73تقدم للمؤتمر 
 المشارآة فى مشروع تحت عنوان 

Towards an internationalization of Higher Education Network for Medaregion (ties) ( 
 وآان الهدف العام للمشروع هو تنمية قدرات جامعات إقليم البحر 2009تحت موافقة االتحاد االوربى على هذا المشروع فى دورة ابريل 

  طريق نقل الخبرات اإلدارية والفنية لتطوير مكاتب االتصال الدولية بتلك الجامعاتالمتوسط عن 
 561 – مدرس 472 – أستاذ مساعد 388 ورشة عمل تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حضرها عدد 77تم عقد عدد 

 flopمعاونة  معيد وذلك لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة ال551مدرس مساعد ، 
  
  
  
  

 )  spss+ المسار االساسى (  متدرب 100 دورة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين شارك فيها 13تم عقد عدد 
  .ictpوهو برنامج احصائى متقدم وذلك لتكوين قدرات ذاتية داخل الجامعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وير بالتعاون مع صندوق العلوم وتنمية التكنولوجيا وشرآة انتل بعقد برنامج تدريبي لشباب الباحثين والطالب ، يهدف قام مرآز التط
البرنامج الى تهيئة الشباب لفهم اآلليات والمهارات الضرورية من اجل قيادة العمل الحرفي التنمية االقتصادية وآيفية إعداد خطط 

 األعمال التكنولوجية
 ة إدارة المشروعات بعقد ورش تدريبية للتعريف بالمشروعات التنافسيةقامت وحد

 .2009 أآتوبر 25ورشة عمل بعنوان المشروعات التنافسية لبرنامج تطوير التعليم والتأهيل لالعتماد بكلية الصيدلة يوم 
 .2009 نوفمبر 5التجارة ورشة عمل بعنوان المشروعات التنافسية لبرنامج تطوير التعليم والتأهيل لالعتماد بكلية 

 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة للتعريف بالخطة اإلستراتيجية 35 حضرها 10/8/2009ورشة عمل بكلية التربية بدمياط بتاريخ 
 .للجامعة

  عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة24 وحضرها 4،3/8/2009ورشة عمل بكلية التجارة بدمياط بتاريخ 
 . عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة30 حضرها 12/9/2009األسنان بالمنصورة بتاريخ ورشة عمل بكلية طب 

  إعداد3فى إطار نشر ثقافة التطوير قام مرآز تطوير األداء الجامعي بإصدار سلسلة التنمية المعرفية صدر منها 
 دورة 21ى تسهم فى بناء شخصية الطالب حيث تم عقد قام المرآز بإعداد برنامج التنمية الثقافية للطالب لتنمية المهارات الشخصية الت

  طالب وطالبة 986حضرها 
 . طالب وطالبة292 دورة حضرها 11تم عقد 

  مرآز تقنية االتصاالت والمعلومات -2
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  -: إنجازات المرآز فى إنشاء برامج اإلدارة االلكترونية-1
   الدراسى  العام– نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 1-1

 طالب بفرع دمياط آما يحتوى على بيانات أآثر 16063 طالب بجامعة المنصورة و 104741يحتوى النظام على بيانات أآثر من   
  الساعات المعتمده– نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 2-1 ألف خريج300من 

 بالجامعة والبرامج والمقررات الدراسية والبيانات التعليمية  نظام فرعى ينظم بيانات المؤسسات وااللتحاق15  يحتوى النظام على 
والمالية ويعمل النظام بجامعة المنصورة فى آليات الهندسة والزراعة والحقوق والصيدلة والعلوم ، آما تم تطبيقه بجامعة المنيا وجامعة 

  .النهضة وأآاديمية طيبة بالمعادى
  
  
  
  
 

 . مستخدم125يعمل على النظام حتى اآلن أآثر من 
  نظام جامعة المنصورة إلدارة شئون الدراسات العليا 1-3

 – الصيدلة – الحقوق – الزراعة – اآلداب – التجارة – التربية –الهندسة (  آلية بجامعة المنصورة 21 يعمل النظام حتى االن فى 
 – التمريض – التربية النوعية بالمنصورة –األسنان  طب – التربية الرياضية – الحاسبات والمعلومات – الطب البيطرى – الطب -العلوم

  العلوم والتربية والتربية النوعية والتجارة والفنون التطبيقية بدمياط–السياحة والفنادق 
  طالب15136يحتوى النظام على بيانات 

  مستخدم237عدد المستخدمين للنظام 
  نظام المستقبل لإلدارة االلكترونية للمكتبات1-4

( بوابة واحدة على شبكة االنترنت تتيح جميع مصادر المعرفة للباحثين والتي تحتوى على مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية    تم عمل 
 المقتنيات – الدوريات العلمية التى تصدرها الجامعات – أبحاث أعضاء هيئة التدريس – رسائل الماجستير والدآتوراه –الكتب العلمية 

 .ملكها الجامعات التواصل مع آبرى المكتبات العالمية لمعرفة احدث المقتنيات لديها االلكترونية التى ت
 من المقتنيات 2827674 مكتبة و 1929يعمل النظام بجميع الجامعات الحكومية تقريبا ويحتوى النظام حتى االن على بيانات أآثر من 

 .المسجلة 
 الت العالمية فى مجال العلوم الطبيعية واإلنسانية المختلفة من خالل موقع الجامعةيقدم المرآز من خالل النظام خدمة االطالع على المج

  ملفات العاملين – نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية 1-5
على يحتوى النظام على البيانات الشخصية واالجتماعية والتعليمية والوظيفية للعاملين وآافة قطاعات الجامعة ويحتوى النظام حتى االن 

 . مستخدم560 مؤقت ويعمل عليه أآثر من 7436 بالكادر العام و 17365 موظف بالكادر الخاص و 5820بيانات أآثر من 
  االستحقاقات– نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية 1-6

 . مؤقت4638 بالكادر العام و 10600 بالكادر الخاص و 4290يحتوى النظام حتى االن على بيانات أآثر من 
  الحضور واالنصراف– نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية 1-7

  موظف يوميا وجارى دخول بقية العاملين فى الجهات االخرى بالجامعة تبعا14000يقوم النظام بمتابعة حضور وانصراف أآثر من 
 – العلوم –تربية النوعية بمنية النصر  ال– التربية النوعية بالمنصورة –اإلدارة الطبية (  تم إدخال بصمة موظفين 2009فى عام 
 ). اإلدارة الهندسية–الصيدلة 

  نظام الزهراء إلدارة المدن الجامعية1-8
  غرفة بجامعة دمياط242 مدينة جامعية و 2 غرفة وعلى عدد 2548 مدن جامعية و 6يعمل النظام بجامعة المنصورة على بيانات 

 لومات المرضى نظام ابن سينا إلدارة المستشفيات ومع1-9
  نظام جامعة المنصورة إلدارة الموازنة العامة1-10

 تم إضافة تطبيق جديد على النظام لمتابعة األجور والتعويضات للعاملين بالجامعة
  مستند مالي 17779يحتوى النظام على بيانات 

 ) الحقوق– الطب البيطرى –ية الرياضية  الترب– التربية – التمريض – الزراعة –الهندسة ( تم تطبيق النظام مؤخرا فى آليات 
   نظام جامعة المنصورة إلدارة المحفوظات 1-11

 ) مرآز طب وجراحة العيون– التربية الرياضية – الهندسة – العلوم –التمريض ( تم تطبيق النظام مؤخرا فى آليات 
   مستند54657يحتوى النظام على بيانات أآثر من 

  
  
  
  
 
 ة إلدارة الشئون القانونية نظام جامعة المنصور1-12
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  قضية4950يحتوى النظام حتى االن على بيانات أآثر من 
  نظام جامعة المنصورة إلدارة العهد والمخازن1-13

يعمل النظام فى مرآز تقنية االتصاالت والمعلومات وآلية تربية نوعية منية النصر وآلية التجارة وآلية اآلداب وآلية التمريض ومرآز 
 تم تطبيق النظام فى مرآز طب وجراحة العيون وآلية الصيدلة والعلوم والتجارةاألورام و

  نظام جامعة المنصورة إلدارة الحسابات الخاصة1-14
 يعمل النظام حاليا فى آلية اآلداب ومرآز تقنية االتصاالت واإلدارة العامة للمدن الجامعية واإلدارة العامة للجامعة وآلية التجارة

  فارابي إلدارة ضمان الجودة نظام ال1-15
 
   مطبعة الجامعة -3

المطلوب وذلك عن ثالث ) انتظام / أنتساب (طبع آراسات اإلجابة لجميع الكليات بالجامعة بفرعيها المنصورة ودمياط بجميع النماذج 
الخاصة بالمؤتمرات العلمية و تنفيذ جميع المطبوعات ) . جنية217969.39(وذلك  بإجمالي مبلغ )  ديسمبر – نوفمبر –أآتوبر (أشهر 

و األعمال الخاصة بقطاع شئون البيئة وقطاع الدراسات ) دمياط / المنصورة (الندوات و اللقاءات بكليات الجامعة المختلفة بفرعيها 
 .العليا وقطاع شئون التعليم و الطالب وآذلك المطبوعات الخاصة بالمؤتمرات الدولية 

 .لمية لجميع آليات الجامعة وآذلك الدورية الطبية الخاصة بكلية الطب جامعة بنها تنفيذ الدوريات و المجالت الع
محاضر اجتماعات مجلس الجامعة وآذلك ( تنفيذ آافة مطبوعات جميع المجالس الخاصة بالجامعة على سبيل المثال وليس الحصر 

 محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين بالجامعة 
 ) .جنية 411304.20( ادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمختلف الكليات بمبلغ إجمالي حوالي   طباعة الكتب الدراسية للس

وآذا إدارات الجامعة بمختلف أقسامها وذلك عن )  جنية 104815.85(تنفيذ اإلعمال الخاصة بإدارة المدن الجامعية بمبلغ اجمالى حوالي 
 ). جنية 296799(معة باجمالى تكلفة طريق اإلدارة العامة للمشتريات و المخازن بالجا

 -:فى أطار تحديث المطبعة 
  إضافة جهاز آمبيوتر حديث بقسم الجرافيك و التصميم-
  
  
   

  . ماآينة تصوير بالليزر حديثة ) 2(تحديث قسم المونتاج والتصوير بإضافة عدد 
  2213858.61  إيرادات

  1044770.92  مصروفات
  1169087.69  الفائض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مرآز تدريس اللغة االنجليزية  - 4

  دورات تدريبية :      أوال 
1-  

  عدد الدارسين  عدد الدورات  دورات عامة
  324  7  دورات عامة  مستوى أول
  272  7  دورات عامة  مستوى ثانى
  172  7  دورات عامة  مستوى ثالث
  51  3  دورات عامة  مستوى رابع
  22  2  دورات عامة  مستوى خامس

  25  2  مستوى سادسدورات عامة  
2-  

  عدد الدارسين  عدد الدورات  دورات محادثة
  163  5  دورات محادثة مستوى أول
  96  5  دورات محادثة مستوى ثانى
  23  2  دورات محادثة مستوى ثالث

  37 دورة       عدد الدارسين 2   دورات علوم مستوى أول     -3
  146دارسين  دورات      عدد ال5   دورات توفيل مستوى أول     -4
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  75 دورات      عدد الدارسين 3   مستوى أول     ت دورات رياضيا-5
  136 دوره      عدد الدارسين 2   دورات قانون مستوى أول     -6

  ) .185820(، اجمالى الدخل المحقق  ) 1542(، اجمالى عدد الدورات  ) 1452(أجمالي عدد الدارسين 
  التدريس لطالب الجامعة : ثانيًا

  التدريس لطالب الفرقة األولى بالكليات اآلتية 
 آلية طب بيطري -آلية طب األسنان  -آلية الصيدلة  –آلية العلوم 

 آلية طب األسنان  -آلية الزراعة المستوى األول والرابع  -آلية الطب : التدريس لطالب الدراسات العليا  
  الترجمة : ثالثًا 

   وثيقة 18تم ترجمة عدد 
   وثائق عادية7دد تم ترجمة ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المشرف / د.  تم عقد عده عروض تقدمية وورش عمل بهدف رفع آفاءة الدرسين وتبادل الخبرات التدريسية تحت أشراف  أ-:رابًعا
  .أآاديمي 

  
  مرآز الحساب العلمي بالمنصورة-5
  
  
  
  

                                                
  

   :فى مجال الدورات
عدد   اسم الدورة

  الدورات
عدد 

  الدارسين
عدد   اسم الدورة

  الدورات
عدد   اسم الدورة  عدد الدارسين

  الدورات
  عدد الدارسين

Excel 27  343  Maintenance 2 4  34  Oracle- DBA 
2 

1  4  

R- Excel 3  45  AutoCAD  72  874  Oracle- 
Forms/ 
Report 

2  12  

Word 29  429  Illustrator 2  18  V.B.NET 1  12  
R- Word  5  80  3DMax( 1 )  7  67  C#1 Core 2  16  

Power 
Point 

17  235  3DMax(2 )  5  39  C#2 Core  1  8  

R- 
Power 
Point  

2  36  3DMax(3 )  3  17  Java 1 1  6  

Windows 48  804  Maya 1  1  Php+Mysp1 1  1  
R- 

Windows  
5  71  Photoshop(1) 10  113  CCNA 1  2  17  

Internet 16  192  Photoshop(2   6  48  CCNA 2 1  7  
Access  17  201  Flash 1  13  CCNA3 1  7  

R- 
Access  

1  15  Oracle- SQL 4  14  Oracle- DBA 
1 

1  4  

It 23  383  Maintenance 1 6  72  Oracle- 
pl/SQL  

3  13  

  4313   العدد الكلى للدارسين   331  العدد الكلى للدورات 
 
 

   ) :ICDL(فى مجال التدريب مع الجهات دولية 
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  .بطاقة مهارات  )650(امتحان ، اجمالى عدد بطاقات المهارات ) 2226(بلغ اجمالى عدد االمتحانات 
  :فى مجال تدريب جهات خارج الجامعة 

  القيام بتدريب  بعض العاملين بشرآة جاسكو للغازات 
  القيام بتدريب  بعض العاملين بمصنع السكر بكفر الشيخ  

  
  
  

  :ت ووحدات الجامعة المختلفة فى مجال توريد األجهزة لكليا
  .جنية ) 575729.5(يكون اجمالى مبيعات المرآز 

  : فى مجال صيانة الكمبيوتر و الطابعات لكليات ووحدات الجامعة المختلفة 
  . طباعة بوحدات الجامعة المختلفة 440 آمبيوتر ، عدد طباعة آمبيوتر 1198 ريقوم المرآز بأعمال الصيانة لعدد أجهزة الكمبيوت

آما يقوم المرآز بضمان أجهزة الكمبيوتر والطابعات و الداتاشو التى يتم توريدها لجهات الجامعة المختلفة حيث بلغ اجمالى عدد هذه 
  . جهاز داتاشو200طابعة  و 500 جهاز آمبيوتر و 3000األجهزة ما يزيد عن 
  :فى مجال الترآيبات 

 بالطلب للجهات الغير متعاقد معها وآذلك القيام بترآيب أجهزة الداتاشوباإلضافة الى نظام الصيانة الطارئة و الصيانة 
  .و األنظمة المرئية لكليات ووحدات الجامعة المختلفة 

  :فى مجال تصميم النظم 
  .صيانة ومتابعة برنامج المناقصات و الممارسات لمستشفى الجهاز الهضمي

 مرآز جراحة الجهاز الهضميصيانة ومتابعة برنامج نظام العالج على نفقة الدولة ل
 صيانة ومتابعة برنامج نظام العالج بأجر لمرآز جراحة الجهاز الهضمي

 صيانة ومتابعة برنامج الحالة الصحية ألعضاء هيئة التدريس بمستشفى الباطنة 
 صيانة ومتابعة برنامج شئون العضوية بنادى جزيرة الورد

 ةدات الصحية بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعصيانة ومتابعة برنامج التقارير الطبية والشها
 .صيانة ومتابعة برامج العيادات الخارجية بمرآز جراحة الجهاز الهضمي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المنصورةبتجارة كلية الاالدارى واالستشارات ب مرآز التدريب -6

  برامج التنمية المالية واإلدارية باستخدام الحاسب االلى :أوًال
  عدد المتدربين  عدد الدورات  البرنامج  م

  1648  112  أعداد محاسبين 1

  30/6/2010 حتى 1/7/2009إيراد الخدمات بالمرآز من 
  خدمات مؤداة للجامعة  خدمات مؤداة للغير

  8686.85  متنوعة  8686.85  متنوعة
  13170.00  برامج  13170.00  بيع آتب

  255576.72  صيانة ضمان  ICDL 255576.72إمتحانات 
  167638.72  بيع أجهزة  167638.72  بطاقات مهارات
  128060.15  إصالح وصيانة  128060.15  رسوم دورات

  1697395.83  االجمالى  1697395.83  االجمالى
  2270528.27  اجمالى اإليرادات
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2peach tree  48  857  
  40  3  األرشفة والسكرتارية االلكترونية 3

  2542  163  االجمالى
   برامج التنمية المالية واإلدارية باللغة االنجليزية :ثانيا 

  عدد المتدربين  عدد الدورات  البرنامج  م

  846  51  تجارى متقدم         1
  92  6  تجارى عام        2

  938  57  االجمالى
  )عادية (برامج تنمية مالية وإدارية : ثالثًا

  عدد المتدربين  عدد الدورات  البرنامج  م

  170  5  ء التأمينأعمال وسطا  1
  44  2  إعداد مدربين 2
  115  3  المدرب المحترف  3
  67  4  مهارات التسويق وإعداد مندوبي المبيعات  4
  13  1  )أساليب ومهارات ( السكرتارية  التنفيذية   5
  10  1  إعداد وترسيه المناقصات  6
  12  1  )أنفلونزا الخنازير ( إدارة األزمات   7
  12  1  هورمهارات التعامل مع الجم  8
  70  1   المصرية أساليب ومهاراتةصورالب  9

  493  16  االجمالى
  مجموعات التقوية : رابعًا

  م
  

   نعدد المشترآي  مجموعة التقوية

  1273  )2009/2010(الفصل الدارسى األول  1
  1536  )2009/2010(الفصل الدارسى الثاني  2

  2809  االجمالى
  
  
  بوية والفنية مرآز الخدمة العامة للخدمات التر-7

  .دورات تدريبية مؤهلة لطالب الثانوية العامة لاللتحاق بكليات التربية النوعية والفنون التطبيقية ) 10(تنظيم عدد 
 .دورة تدريبية فى مجاالت الحاسب على أربع مستويات لمتدربى أآاديمية النظم المتكاملة المتعاقدة مع المرآز ) 34(تنظيم عدد 

 .شهادة لمتدربى أآاديمية النظم المتكاملة المتعاقدة مع المرآز ) 64(تم استخراج عدد 
عنوان رسالة فى مختلف التخصصات العلمية ) 54(يقدم المرآز خدمات الترجمة فى مختلف التخصصات العلمية حيث تم ترجمة عدد 

 . الكليات شهادة للخرجين من الكلية وباقي) 12(وآذا ترجمة الشهادات الدراسية حيث تم ترجمة عدد 
  . لوحة إعالنات على استندات الومنتال متحرآة بعجل للكلية ) 55(قام المرآز بتصنيع عدد 
  .سبورات على حامل لمدرجات الكلية بفرع منية النصر ) 6(قام المرآز بتصنيع عدد 
 .سبورات على حامل لمدرجات الكلية بالمنصورة ) 5(قام المرآز بتصنيع عدد 

 .وحة إرشادية محفورة ليزر لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة ل ) 259(تنفيذ عدد 
  . جنية 206168.67 – الرصيد –الوضع المالي خالل هذه القترة 

   القرية االولمبية-8

  الوحدة
  اجمالى

  اإليرادات

اجمالى 
عدد 

  المترددين
  األنشطة والدورات التي تمت  الجهات التي تم التعامل معها

الصالة 
  المغطاة

82832.75  378  

 أندية و اتحادات خارج –طالب الجامعة 
 وفود – هيئات داخل الجامعة –الجامعة 

الجامعات المصرية المشارآة فى أسبوع 
  شباب الجامعات المصرية التاسع

 ، وبطولة الجمهورية للكارتية ، للجو د
  .للمصارعة 

مباريات آرة اليد بالورى الممتاز ، آرة 
ضاء هيئة اليد ، الدورة الرمضانية ألع

  تدريس ، المقامة بالقرية االولمبية
التنس 
  االرضى

والملعب 
  الخماسي

75151.50  1451  

 نادي – مدارس مختلفة –طالب الجامعة 
 التدريبات –آهرباء طلخا ، البرازيل 

العملية ألسبوع شباب الجامعات على ملعب 
 وفرد الجامعات المصرية -الخماسي  

  
  
  

  بطوله الجامعة
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عات المشارآة فى أسبوع شباب الجام
  المصرية التاسع 

المالعب 
  المتعددة

153322.5  2128  

 – العاملين بالجامعة – طالب الجامعة -
  . هيئات خارجية –أبناء العاملين 

   العملية التعليمية لكلية تربية رياضية -
 وفود الجامعات المصرية المشارآة فى -

  أسبوع شباب الجامعات المصرية التاسع

ية صيدلة ، آلية الحقوق ، آلية دورة آل
 طب أسنان ، آلية طب ، سياحة وفنادق
 دورة الجامعة لكرة اليد ، آرة السلة ، 

  .آرة الطيارة 
  دورة ألعات فردية التايكندو ، الكارتية 

دورة القطاعات لكرة اليد ، آرة السلة ، 
  آرة الطايرة 

أستاذ 
  الجامعة

   فريق34  65755.00

 –لعاملين بالجامعة  ا– طالب الجامعة -
 وفود - هيئات خارجية –أبناء العاملين 

الجامعات المصرية المشارآة فى أسبوع 
 العملية -شباب الجامعات المصرية التاسع

  التعليمية لكلية تربية رياضية

 نادى آهرباء –أآاديمية الزمالك ، االهلى 
  .طلخا ، المنصورة 

 دورة ألعاب القوى ، آرة –دورة الكوارث 
  قدم ، دورة آليات الجامعة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   مرآز الخدمة العامة للخدمات واألنشطة بالمدن الجامعية  - 9
 وحدة اللياقة البدنية والساونا  -

  .رفع مستوى اللياقة البدنية والتأهيل للكليات العسكرية وتنفيذ برامج التأهيل الرياضي لمرحلة ما بعد اإلصابة 
  .الجامعية المشارآة في األنشطة و بعض فرق منتخبات الجامعة تدريب منتخبات المدن 

  تأهيل الطلبة للكليات العسكرية و التربية الرياضية 
  التأهيل الرياضي لمرحلة ما بعد االصابة 

  . جنية 14070بلغت إيرادات الوحدة للرجال بمدينة األمل والسيدات بمدينة الزهراء وجيهان مبلغ 
 يد وحدة التفصيل والتنج -

  .بالجامعة و الكليات ) زى موحد (تقوم الوحدة بتفصيل مالبس العاملين 
 .تفصيل األعالم المختلفة لجميع الكليات 

 .للعمالء من خارج الجامعة )  أطفال – حريمي –رجالي ( تقوم الوحدة بتفصيل جميع أنواع المالبس 
  .تنجيد انتريهات وحدات الجامعة بأآملها  

  جنية 6632حدة مبلغ بلغت إيرادات  الو
  وحدة الغسيل والكي  -

  تقوم الوحدة بغسيل وآي جميع المفروشات والمالبس والسجاد سواء للعمالء من داخل الجامعة او من خارجها 
   جنية 23985بلغت إيرادات الوحدة مبلغ 

  وحدة الخدمات االلكترونية
  لالطالع على الشبكة الدولية للمعلومات وآتابة وطبع تقوم الوحدة بتوفير الخدمات االلكترونية للطبة والطالبات 

  . األوراق الدراسية ونسخ االسطوانات والدورات التدريبية للحاسب االلى 
   دورات خاصة بالكمبيوتر 3تم إقامة عدد 

  جنية 5756بغت إيرادات الوحدة مبلغ 
  وحدة األطعمة والمخبوزات والحلويات  -

 للجمهور و الحفالت والمؤتمرات سواء داخل الجامعة أو خارجها وآذلك معسكرات الجامعة و الندوات تقدم الوحدة خدمات تجهيز وجبات
  .و المؤتمرات الداخلية والخارجية 

  .يتم عمل مخبوزات و حلويات و يتم طرحها للبيع للطلبة و العاملين بالجامعة 
   جنية 212194بلغت إيرادات الوحدة مبلغ 
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  : تامين منشآت الجامعة من أخطار الحريق ول التدريب  فى مجا: سادسا
   وتأمين بيئة العمل على اشتراطات السالمة والصحة المهنيةلتدريب العاملين بالجامعة وفرعها بدمياطتنفيذ البرنامج التدريبىتم 

   )الثانىالتدريبى العام (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  اإلالقطاع و طبقا الستراتيجية عةمن العاملين بالجام ) 684( والذى تم خالله تدريب عدد 
  وتنتهى فى عام  2009 – 2008عاملين بالجامعة على مدار اربعة سنوات تبدء فى عام   من ال%25والتى تشتمل على تدريب نسبة 

2011-   2012    .  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )العام الثانى (  بيئة العملنعاملين على متطلبات الصحة والسالمة المهنية وتأميتدريب ال

  عدد المتدربين  الــــجـهــــــة

  144  الكليات

  373  المستـشـــفيات
  11  الوحدات ذات الطابع الخاص

  32  اإلدارات العامة

  70  اإلدارة العامة للجامعة
  54  فــرع دميــــاط
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عمل معاينة لمواقع العمل المختلفة للتأآد من توافر إشتراطات و المرور على منشآت الجامعة بالمنصورة وفرعها بدمياط آما تم -

  .السالمة والصحة المهنية بهذه المنشآت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجال قوافل خدمة المجتمع  : بعا سا
  

  قوافل آلية الطب: أوًال  
   19/3/2008 مرآز طلخا بتاريخ – دميره قرية

  10/4/2008 منيه النصر بتاريخ –قرية ميت تمامه 

  8/2008 مرآز أجا بتاريخ –قرية شنينه 

  10/2008دار االمل للمسنين بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3/4/2009-2 مــرآز طلخا بتاريخ –قـــرية سرسو وقرية آفر الخوازم 

  26/3/2009قاس بتاريخ  مرآز بل–قرية الصريف والجوهرى 

  7/4/2009 مرآز تمى االمديد بتاريخ –قرية السماره 

  23/4/2009 مرآز بلقاس بتاريخ –قرية المعصره 

  28/5/2009 مرآز نبروه بتاريخ –قرية الطيبه 

  11/6/2009قرية منشأة بسنديله مرآز بلقاس بتاريخ 

  22/11/2009قرية آفر القباب مرآز دآرنس بتاريخ 

  684  متدربينإجمـــــالـــــى ال
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  4/2008 /29 -22نة البحر األحمر من قافله لمدي

   20/6/2008-12قافلة الى محافظة جنوب سيناء بتاريخ 

  
  
  
  
  

  قوافل آلية الطب البيطرى: ثانيًا
  )1015( عدد المستفدين 13/10/2008 مرآز المنصورة بتاريخ –قرية شاوه 

  20/10/2008 مرآز المنصورة بتاريخ –قرية آوم الدوبى 
  )2055(عدد المستفدين   24/3/2009-23 بتاريخ  مرآز طلخا–قرية سرسق 

  )2863(  عدد المستفدين 26/3/2009-25 مرآز طلخا بتاريخ –قرية آفر الخوازم 
  ) 2863(  عدد المستفدين 7/4/2009 مرآز دآرنس بتاريخ –قرية الجزيرة 

  )1738( عدد المستفدين 21/4/2009 مرآز دآرنس بتاريخ –قرية نجير 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1922(  عدد المستفدين 30/4/2009 مرآز بلقاس بتاريخ –نشأة بسنديله قرية م
  )1364( عدد المستفدين 6/5/2009-7 مرآز المنصورة بتاريخ –قرية ميت الصارم 

  ) 1051( عدد المستفدين 23/6/2009 مرآز بلقاس بتاريخ –قرية زيات 
  )1755(دين  عدد المستف23/6/2009 مرآز شربين بتاريخ –قرية الحاج شربين 

  )القوافل الصحية(  قوافل آلية التمريض -:ثالثًا
  )171( عدد المستفدين 28/12/2008قرية ميت مزاح بتاريخ 
  قافلة الى جنوب سيناء 

  )87( عدد المستفدين 17/6/2008مدينة شرم الشيخ بتاريخ 
   )247( عدد المستفدين 20/6/2008الى /19/6مدينة سانت آاترين بتاريخ 

  قوافل آلية طب األسنان-:رابعا 
  20/2/2008قرية تمى االمديد بتاريخ 

  )222( عدد المستفدين 21/5/2009 مرآز بلقاس بتاريخ –منشأة بسنديله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )184( عدد المستفدين 18/12/2008قافلة الى دمياط الجديدة بتاريخ 
  )القوافل االرشاديه(  قوافل آلية الزراعه -:خامسًا 

  7/10/2008 مينة النصر بتاريخ –قرية الكردى 
   20/10/2008 مرآز المنصوره بتاريخ –قرية آوم الدربى 
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  21/10/2008 مرآز شربين بتاريخ –قرية الحصص 
  3/3/2009 مرآز بلقاس بتاريخ –قرية بسنديله 
  21/5/2009 مرآز ميت غمر بتاريخ –قرية دماص 

   قوافل آلية التربية-:سادسًا 
  14/10/2009 بتاريخ قرية شاوه

       24/1/2008 مرآز شربين بتاريخ –قرية آفر الشناوى 
  2009/2010 -2008/2009جدول مقارن بالقوافل الطبية والبيطرية للعام 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مجال محو االمية : سابعا
  

  ) أنت وحياتك ( مشروع محو األمية وتعليم الكبار وفقًا للمنهجية السريعة 
  وآول الموقع بين جامعة المنصورة والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية بشأن المشروع الخاص ببعضبناء على البروت

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تم إجراء اآلتي ) بعدد الوحدات المحلية وعدد من القرى التابعة لها باإلضافة إلى مدينة المنصورة (قرى محافظة الدقهلية 
بية بمختلف الفرق الدراسية وآافة التخصصات والموآل إليهم القيام بالتدريس لهؤالء األميين وآان عدد تم تحديد قائمة بطالب آلية التر

 . دارس منتظم 820 طالب  طالبة وبلغ عدد الدارسين 61 بالتدريس االطالب الذين قامو
المناهج الحديثة في تعليم الكبار وهو المنهج تم تنظيم وتنفيذ دورة تدريبية مكثفة لطالب آلية التربية المشارآين في المشروع على أحد 

 . بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار " . أنت وحياتك " السريع المعنون 
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قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بفتح أبواب المدارس في البالد والقرى التي يقطن فيها طالب آلية التربية آل في قريته وتيسير السبل 
وقات في هذا الخصوص آما قامت الهيئة بتوفير الكتب وفق المنهجية السريعة والمواد التعليمية وتوزيعها على الدارسين في وإزالة المع

 .أماآنهم المختلفة 
 فصل ويتراوح عدد الدارسين في آل 78تم فتح فصل لكل طالب من الطالب المشارآين في المشروع وفقًا للقرية التي يقطن فيها بمجموع 

 1106وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين األميين المتقدمين .  دارس25-10ا بين فصل م
 .مواطن ومواطنة 

تم تحديد ميعاد االمتحان النهائي للمواطنين األميين الملتحقين بالمشروع وذلك على مدار أسبوع بدءًا من يوم األحد الموافق 
واإلدارات التى نفذ بها . ،وذلك حسب توزيع المناطق التي تم فيها تنفيذ المشروع22/10/2009م الى يوم الخميس 18/10/2009

المشروع هى إدارة السنبالوين ،إدارة المطرية ،إدارة دآرنس ،    إدارة تمى االمديد ،إدارة بنى عبيد، وإدارة منية النصر، إدارة اجا، 
 . بلقاس ،إدارة شرق  المنصورة ،إدارة غرب المنصورة ،إدارةإدارة نبروه ،إدارة المنزلة 

  نتائج االمتحــان
  فصــل  78= عدد الفصول 

  دارس 11 . 6: عدد المقيدين بالفصول 
 356 لتعليم الكبار بالدقهلية هو ةعدد الدارسين الذين لم يتم تسجيلهم على قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع لدى فرع الهيئة العام

  .  عامًا 36ارس لتجاوزهم السن المحدد من قبل الهيئة وهو د
على الرغم من أن البروتوآول الموقع بين الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار آانت أحد بنوده تنص على قبول الدارس فى أى 

  . مرحلة عمرية باعتبار أن التعليم حق لكل مواطن وفى أى مرحلة سنية يقع فيها  
   دارس 750= متقدمين لالمتحان عدد ال

   دارس 583=عدد الحضور 
  
  

   دارس 473= عدد الناجحين 
   % 81 و13= نسبة النجاح 

  
   مجال التوعية البيئية والصحية فى:ثامنا 

  4/2009 /9 -4األسبوع البيئي الثاني لجامعه المنصورة فى الفترة من 
  قطاع شئون خدمة المجتمع بالجامعة  : الجهة المنفذة 
  4/2009 /9 -4من : تاريخ التنفيذ 

   التربية النوعية – التربية - سياحة وفنادق– طب األسنان - الطب البيطري– الطب –الهندسة ( الكليات المشارآة 
  )  التجارة - العلوم- االداب-التمريض

  -:األنشطة التى تم القيام بها
  )  عمل يوم بيئي على هامش االسبوع – اصدارات – القيام بالقوافل - ندوات ومؤتمرات–حمالت التبرع بالدم (

  حمالت التوعية البيئية ، حمالت التوعية الصحية والتبرع بالدم :  الحمالت وتشمل 
  حمالت النظافة العامة والتشجير

  القوافل وتشمل  
  قوافل طبية لقري ومراآز محافظة الدقهلية -
  قوافل طبية بيطرية لمراآز وقري محافظة الدقهلية -
  قوافل إرشاد زراعي لمراآز وقري محافظة الدقهلية -
  .قوافل لنشر ثقافة الحاسب اآللي بقري محافظة الدقهلية -
  

  مجال  الخدمات المجتمعية: تاسعًا
        السوق الخيري 

ام السادة أعضاء هيئة يقوم القطاع سنويا بإقامة سوق خيري لخدمة طالب الجامعة تعرض به المالبس واالدوات الكتابية  التى ق  -   
التدريس والعاملين والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة بالتبرع بها لصالح الطالب والتى تقدم  بأسعار رمزية وفى نهاية 

  . المعرض يتم إيداع عائدات السوق بصندوق التكافل الطالبي لخدمة الطلبة
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  .ة تنمية وحماية البيئة بالدقهلية بتقديم خدمات مجتمعية متنوعة آما يقوم القطاع بالتعاون مع جمعي-
  
  
  

  الدورات التدريبيةمجال  : عاشرًا
  2010  /2009-  2009 /2008لعامي الدورات التدريبية  وحمالت التوعية للقطاع بيان مقارن ب

  

  
  
  
  
  
  


