












 

  

  شكر وتقدير
  

عـة  فكانت كلها كنـوزا للمت    .... التفكر حولنا آية فى الجمال و     شيءيا ربى خلقت كل     
  ومقياسا إلبداع الفكر... والجمال 

وال تجعـل   ... ننظر ونتفكـر    ... المتفكرين فى اآلالء      ....فاجعلنا من المحافظين على األشياء      
  أعيننا على غير الجمال تتعود 

  ...  من الضياع وبالتسامح ننقذ جواهرنا اإلنسانية  .... ح للبيئة    نعيد الصال  وبأيادينا  
ومـن   ... ذلك أننا كبشر كل مشتمالتنا اإلنسانية جواهر إن فقدنا إحداها تضاءلت قيم األخـرى             

    .كر ألصحابه والمستحقين لهـ تقديم الشهيوالمتممة لألخالق القيم المحفزة على األداء 
وكالء الكليات لشئون   األفاضل  موصول للسادة    ركر والتقدي الشكل  وفى هذا الصدد فان     
 مديرين الوحدات والمراكز ذات  السادة كل الشكر والتقدير ل وكذلك  خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

 العامة لشئون خدمة المجتمـع      اإلدارة في القطاع خاصة العاملين     فيالطابع الخاص  والعاملين     
  .والتعلم منهم مل معهم وتنمية البيئة الذين أشرف بالع

  األداءفـي والتفـوق  ....  التوفيق فى األعمالمزيداُ من هؤالء جميعا أتمنى لهم   فلكل  
 إلىحتاج يوبلد  ....  معطاء اته  الكثير من    إلى لمجتمع يحتاج    االيجابي التأثير   في والتميز   .....

ة بين المتاح والمأمول    وسواعدهم العلمية حتى نضيق الفجو    ... الفكرية  المزيد من أطروحاتهم    
المتبادل الذى يثمر   تعامل وسط هذا الكم من االختالف وفق ضروريات االحترام          بما يمكننا من ال   

  .أفضل ما فينا من قيم قد توارت خلف  بعض أتربة التلوث التي تناثرت عليها
ــع نن ــات تومـــن الجميـ ــاتظـــر المالحظـ ــادم والمقترحـ ــر القـ  حـــول التقريـ

)egypt7000year@yahoo.com (  

                                                                         
 

  مدير عام اإلدارة العامة
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  
  



 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فاصل عنوان 
وضع االطار التنظیمى لمسئولیات وكالء الكلیات 

   البیئة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 
 

 
 ـ م ت

 ة البيئة وتحديد مسئولياته   وضع هيكل تنظيمي لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمي         
خدمة المجتمع وتنمية   تهدف الى تحقيق    من الوظائف والمهام غير النمطية التى        لتنظيم العديد 

  :منها على سبيل المثالو البيئة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          البيئة الداخلية للقاعات والمعامل ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والعـاملين وأمـاكن
 – التدخين – التهوية – السعة االستيعابية – درجة الحرارة –اإلضاءة  (تواجد الطالب   

 ). المناطق المحيطة بالكلية – النفايات الصلبة –لحدائق  ا–الضوضاء 
         اإلشراف على إعداد سجل بيئى يوضح البيانات المرتبطة بالبيئـة ويتـضمن بـصفة

 :خاصة 
 ). البترول- الغاز –الكهرباء (استهالك الطاقة   -أ 
 .استهالك المياه - ب 
 .مخلفات إدارة ال–إنبعاثات الغازات والمخلفات الصلبة والسائلة من المعامل  -ج 
 .المخاطر الصحية لألنشطة المعملية والطالبية  -د 



 

  

تخزينهـا والـتخلص منهـا و       (مل معها    المواد والمخلفات الخطرة وكيفية التعا     -هـ  
  ).إجراءات السالمة والصحة المهنية

             العمل على وضع نظام معلومات للتكامل بين أقسام الكلية وتصحيح األوضاع فى
 .مختلف المجاالت البيئية

 م ورش عمل داخل الكلية ألعضاء هيئـات التـدريس والعـاملين والطلبـة             تنظي
 ومد النشاط الخدمى للبيئة –للتعريف باألبعاد البيئية و أهميتها والمحافظة عليها       

 .المحلية
               تبنى قضايا البيئة فى المجتمع و إيجاد الحلول العلمية المناسبة لهـا بالتعـاون

 .الوثيق مع الجهات اإلدارية المختصة
   العمل على توجيه البحوث التى تتبنى دراسات اإلنتاج الغير ملوث للبيئة 

  

 الهيكل التنظيمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  الخاصوحدة شئون الوحدات ذات الطابع.     وحدة رابطة الخریجین وتحتوى على:  
 لجنة التسویق ومتطلبات سوق العمل -    :وحدة شئون المقر وتحتوى على  

  .لجنة  ملتقیات التوظیف -    .نیةلجنة  السالمة والصحة المھ -
  :وحدة نشر الوعى البیئى وتحتوى على     .لجنة  إدارة األزمات والكوارث -
  .القوافل الشاملة -    .لجنة  التنسیق الحضارى -
 المؤتمرات والندوات وورش العمل -    .وحدة التدریب و التعلیم المستمر.  
  .حمالت التوعیة -    

 

  

  وكيل الكلية

  

  مدير مكتب  إدارة البيئة اخلارجية
 وكيل الكلية

  

 إدارة البيئة الداخلية



 

  



 
   تعمیم العدید من النشرات البیئیة الصادرة عن وزارة الدولة لشئون البیئة وقطاع شئون خدمة

ة ال ع وتنمی ة  المجتم ات الخارجی ة والجھ ة بالجامع صریة (بیئ ات الم ات –الجامع  القطاع

  . ات الصلةذ)  الھیئات الدولیة –الحكومیة 

     صحیة ة ال الت التوعی ي حم شاركة ف الل الم ن خ ة م الب الكلی ین ط ي ب وعي البیئ شر ال / ن

  .المشاركة بالتبرع بالدم وذلك من خالل الحمالت والندوات التى تعقد بالكلیة

    ة دوات وورش العمل   (إعداد واعتماد الخطة السنویة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئ –الن

رامج التدریب ة   الب ة والتأھیلی ة  -ی ل الكلی ؤتمرات داخ ة     )  الم سام العلمی شاركة األق ك بم وذل

 .والجھات ذات الصلة

         ة ئون خدم اع ش ص قط ي تخ ة الت وث العلمی دیم البح ؤتمرات لتق ي الم شاركة ف دعوة للم ال

 .المجتمع وتنمیة البیئة 

  ریة للخدمات وحدة متابعة الخریجین والوحدة اإلدا(متابعة أعمال وحدات القطاع المختلفة

حول الموضوعات ذات الصلة والتي تخدم وتعزز المشاركة ) المجتمعیة وتنمیة البیئة

 .المجتمعیة 

 
ندوات لنشر ثقافة الوعي الصحي والبیئي بین مجتمع الكلیة الداخلي والخارجي   .١

  :  والتي تتضمن

 أمراض الدم وأهمية التبرع بالدم  
 اية منهااألمراض المعدية وطرق الوق  
  طرق العالج –األضرار ( مكافحة التدخين واإلدمان (  
   الطرق الحديثة للتخلص من التلوث البيئي  
 دورة اإلخالء اآلمن . 

  

 





 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاصل عنوان 
 خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 
  
  

 لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم وضع        والبيئي المجتمعي إطار تفعيل  الدور      في

ـ خطة عمل للقطاع تضمنت عددا  من األهداف المطلوب تحقيقها وفق مجموعة من اآلليات           ى  الت

   .المتابعةوالمسئولين عن التنفيذ  باالضافة الى  األنشطةمن عدداً  تحدد
 

  - :هيحول مجموعة من المحاور  األهـــــدافوتتبلور 

  المساهمة فى تنمية الموارد المالية بالجامعة .١

  توفير السالمة والصحة المهنية للموارد البشرية بالجامعة .٢

  لحريق والكوارثالحفاظ على المنشآت الجامعية من أخطار ا .٣

  تنمية الموارد البشرية بالجامعة .٤

  تأسيس عالقات متميزة ومفعلة مع الخريجين .٥

    المعنية داخل وخارج الجامعةاألطرافنشر الوعى الصحى بين كافة  .٦

  تعظيم دور الجامعة فى خدمة المجتمع .٧

  تطوير البنية التحتية بالجامعة .٨



 

  

  -:تالي كالالمختلفة وآلياتها الخطةأهداف ويمكن تلخيص 
  

       


 

  
ار ) ١ بط اإلط شریعيض ي و الت ة التنظیم ل الئح وائح ،وعم  لل

  .موحدة استرشادیة للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص
ارات  ) ٢ ة المھ ةتنمی ن    اإلداری ب م د مناس وفیر ح دیرین وت  للم

  .لیة بصفة عامةالمعرفة بالقواعد الما
ا        ) ٣ ة م نھم من مزاول تنمیة المھارات الوظیفیة للعاملین بما یمك

  .یسند إلیھم من أعمال
د      ) ٤ ضم قواع ذى ی وجي ال ام التكنول تكمال النظ ویر و إ اس تط

  .البیانات والمواقع االلكترونیة للمراكز والوحدات
ین        ) ٥ ا وب بعض وبینھ ضھا ال ز بع ین المراك ل ب م التكام دع

  .ت والجھات خارج الجامعةالمؤسسا
شطتھا   ) ٦ دات وأن ز والوح دمات المراك سویق خ ي ت المشاركة ف

سویق       ز ت شاط مرك ل ن الل تفعی ن خ ًا م ًا وإقلیمی ا محلی وأعمالھ
  .الخدمات الجامعیة

  
  




  

  
  .اللجنة المركزیة للسالمة والصحة المھنیة )١
سالمة والصحة         )٢ ى اشتراطات ال اللجان الفرعیة للمرور عل

 .المھنیة بالمنشآت والوحدات التابعة للجامعة
ات         )٣ ى الكلی ن ف الء اآلم ط االخ د لخط ام موح ع نظ وض

 .والمنشآت ذات العالقة
 .متابعة محاضر لجان السالمة والصحة المھنیة )٤
 ربین معتمدین فى مجال السالمة والصحة المھنیةإعداد مد )٥
تفعیل لجنة التوثیق وعمل حفظ لجمیع الوثائق والمستندات  )٦

 .الھامة بالجامعة إلكترونیًا
ة           ات الكیمیائی ن النفای تخلص اآلمن م دریبى لل امج الت تفعیل البرن

  والبیولوجیة بمعامل الكلیات العملیة



 

  

  
  
  

  

  
  لفةتابع أهداف الخطةوآلياتهاالمخت

   

 
 

  

  
سادة    ) ١ الب وال املین والط ة للع ة االحتیاجات التدریبی ل دور لجن تفعی

  .أعضاء ھیئة التدریس
  .وضع خطة تدریب خاصة بالجامعة) ٢
ریجین       ) ٣ ة والخ ر لطالب الجامع ل الح ة العم شر ثقاف دوات لن إقامة ن

  .الجدد على مدار العام
ارات    ) ٤ ة مھ ة بتنمی اھم الخاص ذكرات التف شروعات وم ل الم تفعی

  :الطالب والخریجین والتى تم االتفاق علیھا وھى كاآلتى
 مذكرة التفاھم مع ھیئة تحدیث الصناعة. 
 مذكرة التفاھم مع أكادیمیة السالمة والصحة البیئیة. 
  صاحب (بروتوكول تعاون مع الصندوق االجتماعى  للتنمیة

 ).لصغیرالمشروع ا
 بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات شومان.  

  


 

  
    ملتقى توظیفى لجمیع طالب الجامعة-١
   تفعیـل رابطـة خریجى الجامعـة-٢
  . دعم ملتقیات التوظیف بكلیات الجامعة-٣
   إنشاء مكتب توظیف دائم لخریجي الجامعة-٤

 
 


  

ة  (االستمرار فى قوافل التنمیة الشاملة    )١ ة  –طبی ة  – بیطری  زراعی
  ). ثقافیة-

ة المھتمة بقضایا         )٢ عمل ملتقى بیئى بالشراكة مع الجمعیات االھلی
البیئة للوقوف على المشكالت البیئیة وتأثیرھا والحد من مظاھر     

 .التلوث
ع   عمل یوم للتوعیة ال   )٣ بیئیة بالمعسكر الدائم للطالب بجمصة لجمی

 ).یوم لكل فوج(االفواج المشاركین 
شكالت      )٤ ع الم ل م ة للتعام ل المحافظ ة داخ الت توعی ل حم عم

 .الصحیة والبیئیة بھدف إیجاد حلول لھا
 .عمل حمالت دوریة للكشف المبكر عن االمراض المزمنة )٥
ة         )٦ ل جامع دخین وجع ة بأضرار الت المنصورة  القیام بحمالت توعی

  ٢٠١٢ لعام جامعة خالیة  من التدخین
  

  



 

  

  وآلياتهاالمختلفة تابع أهداف الخطة
   

 

  
  .٢٠١٢ لمؤتمر القطاع المزمع عقده فى مایو اإلعداد) ١
ؤتمرات         ) ٢ الل الم ن خ وث م ا والبح ات العلی اع الدراس ع قط شاركة م الم

  .ثیة ذات الصلة بخدمة المجتمع وتنمیتھ بیئیًا وخدمیًاوالمشروعات البح
  .تنفیذ العدید من المعارض الخیریة بالتعاون مع الجمعیات االھلیة) ٣
  .االعداد لمعرض الكتاب بالجامعة) ٤
  .االعداد للسوق الخیرى الرابع للطالب) ٥
ارس     ) ٦ ن م ر م ى االسبوع االخی ع ف ى الراب ات االسبوع البیئ تخطیط فعالی

  ). البیئة االجتماعیة–البعد الثالث للبیئة  (٢٠١٢
دویرھا          ) ٧ ادة ت ى إع ل عل ع والعم ن المنب ة م صل القمام شروع ف ى م تبن

  .وتفعیلھ داخل الحرم الجامعى والكلیات
  .٢٠١١/٢٠١٢رفع شعار جامعة المنصورة رمزا للنظافة والجمال لعام ) ٨
س   بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة االدمان والمخ  ) ٩ ابع لمجل درات الت

  .الوزراء

  تطویر المنشآت الجامعیة

  
  .إنشاء مبنى جدید متطور لمطبعة الجامعة) ١
  .استكمال مبنى مركز الحساب العلمي الجدید ونقل العمل إلیھ) ٢
  .دراسة مشروع إنشاء دار نشر بجامعة المنصورة) ٣

  

لتعبر عن  مفردات الخطـة  وفى اطار هذه الخطة ومحدداتها المتنوعة تأتى أنشطة القطاع    
وسماتها الفكرية وأطرها التنموية ، وهو ما سيتضح من خالل عرض األنشطة المختلفة للقطاع              

   فى األجزاء التالية من هذا التقرير



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فاصل عنوان

  
  :نشاط القطاع فى مجال تنمیة الموارد البشریة

  نشر ثقافة العمل الحر وریادة األعمال
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

 
  

 المجلـس األعلـى   وافـق نشر ثقافة  العمل الحر و ريادة األعمال بين طالب الجامعات    تدعيما ل 

 مـركز تدريب للطلبة و حديثي التخرج بالجامعات المـصرية الحكوميـة            إنشاءللجامعات على   

لوكالة األمريكية للتنمية   بالتعاون مع ا  

و تم التعاون فى هـذا      . الدوليـــة

الشأن بين ادارة المشروع و الجامعة       

 عقد عدة نـدوات     تم وفى هذا الصدد  

ــات  ــصيدلة :بكلي ــوم  ،  ال  ، والعل

 و الزراعة   ،   والحاسبات والمعلومات   

 مـايو  ١٩يو وحتـى     ما ١١ فى الفترة ما بين      والسياحة والفنادق  ،    والتجارة    ،   و الهندسة ،  

ريموندة حنا عساف /  لقاءات تحضيرية عقدتها السيدة االستاذ الدكتور      عدة   وسبق ذلك    ٢٠١١

  فـى اطـار  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  مع السادة وكالء الكليات          

  -:هى عدة محاور خطة عمل ترتكز على 

  
  
  
  
  
  



 

  

 
 نموذج - منسق البرنامج -وكيل الكلية  ( تضم وضع جدول زمنى لعقد ندوة بكل كلية  -

 ). أستاذ أكاديمى-لرجل أعمال ناجح 
  : تلك الندوات كالتالىعقدوتم بالفعل  -

  ١١/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية الصيدلة .١
  ١٤/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية العلوم .٢
  ١٥/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية الحاسبات والمعلومات .٣
  ١٦/٥/٢٠١٢١تم عمل الندوة يوم   كلية الزراعة .٤
  ١٧/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية السياحة والفنادق .٥
  ١٧/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية الهندسة .٦
  ١٧/٥/٢٠١١تم عمل الندوة يوم   كلية التجارة .٧

 الحاسـبات   – الهندسـة    –الـصيدلة   (تقيات التوظيف بالكليات مثل     تم تنفيذ بعض مل    -
 ). العلوم-والمعلومات 

 

 

 

  . على موقع الجامعة بجميع التفاصيل yes-egyptتم االعالن عن مسابقة   -
 . وفى أماكن متعددة واضحة فى الحرم الجامعىتم طباعة بوستر وتوزيعه على الكليات -
 .تم طباعة بوستر لإلعالن عن المسابقة من خالل الندوات ووزع على جميع الطلبة -
 .تم اإلعالن عن المسابقة من خالل الندوات التى تمت بالكليات  -

  

 

                             فنى للمتميزين الدعم الذين من الممكن أن يقدموا ال بيانات الخبراء ارةاستمتم توزيع  -
  .من خالل مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

إنشاء قاعدة بيانات عن المراكز المتخصـصة ودليـل لبيـوت الخبـرة ذات الـصلة                 -
 .بالموضوع

 .ى فكرة ريادة األعمالإعداد مقترح إلنشاء أسرة بكل كلية تتبن -
  



 

  

 

 وتعتبـر جامعـة      لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة      ويتمثل ذلك فى إنشاء مركز    
المنصورة من الجامعات الرائدة فى هذا المجال حيث تم إنشاء مركز دعم الصناعات الصغيرة              

  :  ويضم خمس شعبسنةالمتوسطة و
  .شعبة االستشارات  -
 .شعبة المؤتمرات والندوات والنشر العلمى -
  .شعبة الدعم التكنولوجى والفنى -
 .شعبة رابطة الجامعة بالصناعة -

 .شعب التدريب والتعليم المستمر -
 ،  تنظيم ملتقيات توظيف الخريجين فى العديد من الكليات منها كليـة العلـوم              تم  وبالفعل  

شركات وفتح مجـال المناقـشة   الهدف توفير فرص للعمل والتدريب فى   والصيدلة ب ،  والهندسة  
 يهدف الى ربط المجتمع الخارجى المتمثل فـى         اكم حول مهارات الحصول على عمل       والحوار  

. مجموعة من كبرى الشركاتياتالملتقهذه  وقد شارك فى اتالشركات والمصانع بطالب الكلي 
 

        
 

 
 

 
 

 



 

  

  
  

        
  
  

  
  

 
 

االكاديمى ومجتمع  من التفاعل االبجابى بين المجتمع  ساهم  فى خلق نوعاًًالذى 
.ةيرجال األعمال وفق آليات موضوع



 

  

  ملتقى اجلامعة األول لتوظيف اخلرجيني
  

 على مستوى الجامعة  األول توظیفال ملتقى  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة االعداد لعقد تبنى قطاع 

ل   م     من أج ن رس وا م ة لیتمكن ي لخریجي الجامع ي والعمل وعي المعرف ستوى ال اء بم االرتق
    ٢٠١٢ فعالیاتھ فى االسبوع االخیر ابریل  بدأت ، وقدمستقبلھم  المھني بشكل متمیز

  
  :فى التالى ملتقى الأھم أھداف مثل توت

ى شتى المجاالت ب        )١ ع  ربط التعلیم بسوق العمل من خالل ربط التخصصات المختلفة ف مواق
 .اإلنتاج والخدمات

ات        )٢ ین المتطلب تنمیة القدرات والمھارات وصقلھا لدى الخریجین بما یضمن سد الفجوة ب

  .الوظیفیة وبین الحصیلة الفعلیة للخریج

ین      )٣ شركات   ( توثیق التعاون ب ات  / ال وفیر فرص     ) المؤسسات  / الھیئ ة بھدف ت والجامع
 .عمل للخریجین

 

  -:على  فعالیات الملتقى كز رتو
ضمن     )١ ي یت ع الیكترون شاء موق ریجین  إن ن الخ ات ع دة بیان ات   قاع شركات والھیئ وال

 .   الراغبة فى ذلكوالمؤسسات

  . استطالعات رأى ودراسات تشمل كافة األطراف )٢

 . برامج التدریب والتأھیل المطلوبة لتأھیل الخریجین )٣

 

 
 واالنجليزية العربية باللغة للخريجين الذاتية السيرة  
  الدرجة العلمية/ التخصص العام والدقيق/ القسم العلمى/ الكلية 



 

  

 البريد /فاكس/ التليفون /محل اإلقامة الدائم/العنوان/اسم الخريج : البيانات الشخصية
 .جواز السفر/الرقم القومى /االليكترونى 

 الخبرات والشهادات. 
 .شهادات الخبرة/دريبيةالدورات الت/ الشهادات الجامعية

  السنة طالب : بشكل مبسط يسهل التواصل معهم ويحتوى على للخريجينوضع قوائم
          / الجددخريجينال / النهائية

  .رص عملف الذين حصلوا على مساعده فى الحصول على لخريجينا       
  

 

 ت والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية التى يمكـن أن تـشارك            الشركا عدد من    حصر
  .وتتعاون مع الجامعة

 تصنيف الشركات والقطاعات الرئيسية لتوظيف الخريجين من الكليات بكافه التخصصات. 
         ويـشتمل  / ...) قطاع خاص / قطاع أعمال (إعداد ملف للشركات التى ستتعاون مع الجامعة

 :على مايلى 
/ البريد االليكترونى/ الموقع االليكترونى/ الموقع الجغرافى/ العنوان /  وفروعها     اسم الشركة

نـوع النـشاط والمجـال      /مسئول التنسيق واالتصال  / وسائل االتصال  /الفاكسات  / التليفونات  
  .شروط االلتحاق بها/ الرئيسى والفرعى

  
 

  
 مشاركة فى منتدى توظيف الخريجين بالتعاون والالمعنية الجهات عمل قاعدة بيانات عن  
  وزارة االتـصاالت  / وزارة التجارة والصناعة  :  والجهات التابعة لها مثل      تقطاعات الوزارا /

 /..وزاره التنمية اإلدارية/ وزاره القوى العاملة
     الـصناعات   غرفـه / غرفه الصناعات المعدنية  (الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية 

/ غرفه الصناعات الغذائية    / غرفه الصناعات الكيميائية    / غرفه الصناعة النسيجية  /الهندسية
  /....)التشييد مواد البناء/ غرفه صناعه األدوية

  البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعربية. 



 

  

  الصندوق االجتماعى للتنمية. 
  جمعيات رجال األعمال والمستثمرين. 
 ارجية فى الدول العربيةالمؤسسات الخ. 
    الخدمات التى تقوم بها وكيـف  كافة مع تحديد   / ......) االتحاد االوروبى ( الجهات األجنبية 

 يمكن االستفادة منها
     تحديد مواعيد اللقاءات والندوات وورش العمل الدورية والسنوية ذات الصلة بمنتدى توظيف

  .الخريجين
 رجال وسيدات األعمال عمل نماذج للسيرة الذاتية للرواد و. 
  نلشباب الخريجين ورجال وسيدات األعمال والمستثمري(قصص نجاح.( 
  عمل إعالنات للوظائف المنشورة فى الصحف المحلية والعربية وعلى مواقع االنترنت. 
 عمل نماذج ومطبوعات وأدلة إرشادية 
  

 

  :وتحقق المواصفات المطلوبة لسوق العمل مثل عداد البرامج التدريبية التى تؤهل الخريج ا
 برامج صقل شخصيه الخريج لتمكينه من الحصول على فرص العمل.  
  برامج اكتساب المهارات اإلدارية والمالية 

 برامج اكتساب المهارات الفنية والمهنية 
 برامج تقنيه المعلومات والتسويق 
 ببرامج مهارات استخدام الحاس 

 

 

 

 



 

  

 



 

 
  االتصال والتواصل مع الشركات والمؤسسات وتوقيع بروتوكوالت للشراكة والتعاون. 
   التى تقدم للخريجين من قبل الشركات والهيئـات والتـى تتناسـب مـع      عرض فرص العمل 

  التخصصات

 المقابالت لمنتدى التوظيف من خالل تحديد أماكن اللقاءات و: 
  قيام الشركة بإجراء المقابالت مع الخريجين  
 إجراء المقابالت فى مكاتب خاصة بالشركات أو مقرات تابعه لها ويعلن عنها مسبقا. 
  الوسائل االلكترونية الحديثةإجراء المقابالت من خالل استخدام 

  

  

  



 

  

  :الجھات المشاركة

  :الكلیات:أوال
ة        كلیة الص  ـة ، و كلی ة الزراعــ یدلة ، و كلیة العلــوم ، و كلیة الھندسـة ، و كلی

  .التمریض ، و كلیة الطب البیطرى ، و كلیة الحاسبات والمعلومات

  :الشركات:ثانیا 
شركة من قطاع االعمال والمؤسسات الصناعیة شارك فى الملتقى  عدد كبیر 

   فى التخصصات المختلفة 
  :الجھات التنفیذیة

صناعة   وح -١ ة بال صال الجامع صغیرة    ( دة ات صناعات ال م ال ز دع مرك

 ).والمتوسطة 

ة  ١٥وكالء الكلیات حیث یتم االستعانة بھم إلعداد عرض تقدیمى لمدة         -٢ دقیق

 .لعرض برامج الكلیات التعلیمیة

إشراف السادة وكالء   " مكاتب متابعة الخریجین بكلیات الجامعة من خالل         -٣

 ٠" وتنمیة البیئة وشئون التعلیم والطالب الكلیات لشئون خدمة المجتمع

  ).مركز تقنیة االتصاالت والمعلومات ( وحدة الخریجین االلكترونیة  -٤

 .ممثلى اتحاد الطالب بالجامعة  -٥

  

  
  

  
 
 
 



 

  

 
  - :أهمهاتناول عددا من النقاط 

          التواصل والتعاون المشترك بين الجامعة والمجتمع      بيان أهمية ما  يعكسه الملتقى من آليات
وعلى رأسها مشكلة البطالة الـذى يرجـع        ..... بهدف التصدى لمشكالت المجتمع المختلفة    

السبب الرئيسى لها الى عدم قدرة الخريج الجديد على المنافسة الحقيقيـة نظـرا إلفتقـاده                
 . ....مهارات المهنية والعلمية التى يتطلبها سوق العمللل
               تدارس الرؤى واألفكار حول إمكانية تعظيم  الفرص المتاحة وتعزيزها والعمل على الحد من

  .المعوقات  التى تخلق حالة  من عدم التوازن فى سوق العمل 
  العلماء والبـاحثين الـذين      بما تزدهر به من     المرجعية العلمية للمجتمع     هىلجامعة  وألن ا 

 العلمية بمـا   نقل الخبرات تنويرية تساهم فى  ة شراكيستطيعوا أن يثروا المجتمع من خالل    
 الحلـول   ايجـاد   يساعد فى   التعامل مع المشكالت التى يواجهها مجتمع األعمال        يمكن  من    
 .المناسبة لها

    لدراسة احتياجات سـوق العمـل وآليـات     إستراتيجية واضحة أهمية وضع ومن هنا تأتى 
  .حتياجات المطلوبة والعناصر المتاحة للوفاء بها يتناسب مع اال فى إطار زمنى محددتوفيرها 

ربط البحث العلمى فى مسألة  أولويات هذه اإلستراتيجية على أن يأتى على رأس   
مخرجات  وأن يهتم الباحثون بتطبيق ذات الصلة بها األوساط األكاديمية بالمؤسسات والهيئات 

  .ضمن منظومة التصنيع البحوث العلمية 

  
 



 

  

 

ق     الطلبة وبعض الشركات تم عمل معرض للشركات فى ئنالتواصل االيجابى بين أبناا سعیًا لتحقی

 وحتــى ٥/٥/٢٠١٢الفتــرة مــن  

 بالصالة المغطاه بالقريـة     ٨/٥/٢٠١٢

يمية  وتضمن المعرض عددا مـن       األول

الشركات التى حرصت على المـشاركة      

والتفاعل االيجابى مع الجامعة فى عالج      

  مشكلة البطالة 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  



 

  

 

  
 

 
 

 

  
 

 



 

  

 
  
ما يضمن  ب بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل تفاعلية  عالقةضرورة العمل على ايجاد * 

 اتصالانشاء قنوات  تم واحتياجات سوق العمل  وفى هذا الشأن فجوة بين مناهج التعليم تقليل ال
رجــال األعمــال بــين الجامعــة و

وتشكيل لجان لدراسـة احتياجـات      
ــصناعية فـــي    ــدن الـ المـ

 والمنــصورة والــشركات  دميــاط
من المهـارات   لمعرفة احتياجاتهم   

ة المختلفة المطلوب توافرها فى القو   
العاملة  لوضـعها ضـمن خطـط        

  التدريب المختلفة للخريجين وبرامج 
  
     وضع إسـتراتيجية واضـحة    من خالل   الثقة بين الجامعة والمجتمع     ضرورة تنمية جسور 

 تحدد المشكالت واليات الحد منها وفق اطار زمنى محدد 
 نجليزيةالعمل على رفع مهارات الطالب فى شتى مجاالت المعرفة خاصة اتقان اللغة اال 
       العمل على تنفيذ مـشروعات

التخرج بالتعاون مع الشركات    
 المتخصصة

  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فاصل عنوان نشاط القطاع فى مجال تنمیة القدرات الذاتیة 
   دورات تدربیبة متنوعة–للموارد البشریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  

   
  ١٢٦٠  دورات عامة

  ٣٣٢  محادثة
  ٧٦  دورات العلوم


 

  ٦٦  دورات الریاضیات
  االستثمار فى البورصةCMA  ٢٣٥  
 ٦٥  االسس العالجیة لمرضى التركیبات المتحركة  


 ١٦  دورة التدلیك الریاضى  

  ١٠٠٨  الحاسب اآللى
  ٧٠  تنسیق العمارة الداخلیة والدیكور

  ١٦  صناعة السجاد والموكیت
  ٩٦  التغذیة العالجیة

شاب       سم لألخ شكیل المج ة للت اییر الجمالی المع
  ١٦  واألحجار

  ١٦  طرق تشكیل وطالء االوانى الفخاریة
  ٤٨  الصوتیات والقواعد فى المجاالت النوعیة

  ١  الجیتار
  ١٦٠  دورات تدریبیة مؤھلة لاللتحاق بقسم التربیة الفنیة


  

ة    سم التربی اق بق ة لاللتح ة مؤھل دورات تدریبی
  ٦٤  لموسیقیة

 FLDP  ٣٩٥٨  
  ٨٨  اللغة الفرنسیة

  ٦٧  اإلرشاد السیاحي
  ٩٠  اللغة اإلنجلیزیة


 

  ٤٤  اللغة العربیة
  ١٦١  دورات عامة فى اللغة اإلنجلیزیة
  ١٦٥  دورات اللغة اإلنجلیزیة قانونیة

  ٤٥  لىدورات الحاسب اآل


 
  ٦  دورات عامة فى اللغة الفرنسیة

              دد ي بع دورات في مجاالت الحاسب اآلل ن ال العدید م
   ٣١/١٢/٢٠١١ وحتى ١/٧/٢٠١٠ دورة من ٥٤٢

٨٥٠٥  

  
  
  
  
  
  
 
  

  



 

  



 
  

  اإلجراءات الالزمة لوضع خطة التدریب للفئات المعنیة بالكلیة
 الطالب و  – اإلداریین – أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة -قیادات أكادیمیة   ( 

 )الخریجون 

ة    توفیر قاعدة بیانات للبرامج التدریبیة   -١ دریس والھیئ ة الت  ألعضاء ھیئ

  ٠ ٢٠١٠/٢٠١١المعاونة وكذلك اإلداریین بالكلیة حتى نھایة العام 

ل           -٢ ة مث ة والجامع ة داخل الكلی رامج تدریبی دم ب  تحدید الجھات التى تق

ة  بات بالكلی ل الحاس ي –معام ل االفتراض ة – المعم دورات المقدم  ال

ة    سام العلمی ن األق یم واإلدارة بالجا–م ة   التنظ ویر –مع ز تط  مرك

  ٠األداء الجامعي 

ة    -٣ مخاطبة األقسام العلمیة لتعبئة نموذج رغبات الدورات ألعضاء ھیئ

 ٠ئة المعاونة من البرامج المقدمة التدریس والھی

الب   -٤ سبة للط ة  بالن الیین بالكلی دورات     الح ن ال الن ع ل اإلع تم عم ی

 ٠المتاحة بالكلیة وكذلك باألقسام العلمیة 

د       لخریجبالنسبة ل  -٥ ین یتم مخاطبتھم عن طریق رابطة الخریجین بالبری

  ٠االلكتروني عن الدورات المتاحة بالكلیة وباألقسام العلمیة 

 وضع مقترح الخطة التدریبیة طبقا للخطوات السابقة  -٦

  

  



 

  

 

––  

  

   م
 المستھدفة الفئة

  
 التدریبیة البرامج عن المسئولة الجھة

١ 
  

  األكادیمیة القیادات
  )قسم رئیس – وكیل – عمید(
 

 
 الجامعى األداء تطویر مركز 

٢ 

  
ضاء ة أع دریس ھیئ ة الت  والھیئ
  المعاونة

  

 
 الجامعى األداء تطویر مركز  
 اإلفتراضى المعمل 

 اإلداریون ٣
 إلفتراضىا المعمل  
 واإلدارة التنظیم  
 بالكلیة الحاسبات معامل 

 والخریجون الطالب ٤

 اإلفتراضى المعمل  
 بالكلیة الحاسبات معامل  
  دة دریب وح ة الت ز التابع  لمرك

 والمعملیة الفنیة الخدمات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 البرنامج م

 االفتراضیة المعامل استخدام ١

  استخدام ٢
  

Smart Board  

  استخدام ٣
Electronic Board 

 اإللكترونیة المقررات استخدام ٤

 متكاملة GIS منظومة بناء ٥

 الجامعة نظام على الجودة برامج استخدام ٦

 

  

  
  

 م التدریبى البرنامج

 ١ الجودة بمتطلبات التوعیة

 ٢ الحاسب مھارات
Power Point  ٣  استخدام

 ٤ السكرتاریة أعمال
 ٥  EXCEL استخدام
 ٦  EXCEL استخدام
 ٧  Ms- Word استخدام

 

  



 

  

 

 م التدریبى البرنامج

 ١ االلكترونیة واألنظمة البیانات قواعد عن مقدمة

 ٢ وتقاریر تطبیقات من البرنامج استخدام كیفیة
 ٣   البرنامج العملى التدریب
 ٤ البرنامج على اختبار

  
  

ى األر              ة ف املین بالكلی سادة الع ة لل شیف والحسابات الخاصة    وقد تم عقد  دورات تدریبی
ام      ستندات وأی ظ الم امج حف تخدام برن ى اس دریب عل و    للت ى النح ة عل دریب موزع  الت

  -:التالى

  الدورة مكان  الموضوع  التاریخ  م
 واألنظمة  البیانات قواعد عن مقدمة  ٨/٥/٢٠١٢ الثالثاء  ١

  اإللكترونیة

 تطبیقات من البرنامج مإستخدا كیفیة  ٩/٥/٢٠١٢ األربعاء  ٢
  وتقاریر

  للبرنامج العملى التدریب  ١٠/٥/٢٠١٢ الخمیس  ٣

  البرنامج على اختبار  ١٣/٥/٢٠١٢ األحد  ٤

مل
مع

ال
 

ضى
ترا

إلف
ا

 
یة

لكل
با

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 :من خالل وحدة التدريب بالكلية  ني والخريجالمقدمه للطالبالبرامج التدريبية 
  

PLC Level 1(PLC – Simatic S300) 
PLC Level 2(HMI) 

PLC Level 3(SCADA System) 
PLC Level 4(AC Drives) 

  دورات
  التحكم
  

العملي علي معامل یتم التدریب 
 شركة سیمنز

 Microcontroller 

  دورات الشبكات
 

CCNA 
According to Cisco academy curriculum  

حساب على یتم التدریب العملي على معامل شركة سیسكو وعمل 
 موقع الشركة

 Oracle Developer قواعد البیانات
(SE)Java لغات برمجة 

MATLAB 
 Android نظم تشغیل

AutoCAD 2D 
AutoCAD 3D 

SAP 2000 
SAP Design 

SAFE+ETAB+CSI-col 

  دورات الھندسة المدنیة
 

PRIMAVIRA+project 
Total station 

 Sokiaa, Nikon and لتدریب العملي على أجھزةیتم ا
Geomax  

المساحي والتوقیع الرفع  
GPS یتم التدریب العملي على  Nexteq 

GIS principles 

 دورات األشغال العامة

GIS advanced 
 بعد عن اإلستشعار فى الرقمیة الصور وتحلیل معالجة فى مقدمھ

Working with ERDAS دورات الھندسة المدنیة  
 بعد عن االستشعار فى الرقمیة الصور ومعالجة تحلیل 

    Modeling in ERDAS)متقدمة(
)والثانیة االولى الفرقة(المعماري االظھار   دورات الھندسة 

)الخریجین و الرابعة للفرقة (العمل وسوق المھنة ممارسة المعماریة  
يالصح الصرف لشبكات الھیدرولیكي التحلیل  

والمحطات للخطوط الھیدرولیكي التصمیم  
دورات فى میاه الشرب والصرف 

 الصحى
الصحي الصرف لمشروعات العام المخطط  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشاط القطاع فى مجال االعالم والتقیف : فاصل عنوان 
  البیئى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

ة      یعد الحفاظ على سالمة المفردات ا   ة لقطاع خدم لبیئیة تحد الوظائف المھم
حة   ى ص اظ عل ة للحف رورة حتمی و ض دور ھ ذا ال ة والن ھ ة البیئ ع وتنمی المجتم
ي               وعي البیئ شر ال ى القطاع ن َا عل ان لزام ة والحضاریة ك االنسان وھویتھ الثقافی

  :  وھو ما تم انتھاجھ بالفعل حیث
  

١. 


 
٢. 




 
 

 
 

  



 

  

 


 
 

  
  

 

         
  
  



 

  


 

  

 
   

 
 

 
 
  
  
  



 

  

 
 
نحـو  " بعنوان تم عقد ندوة   )  التبرع بالدم  -التدخين  ( فى مجال حمالت التوعية الصحية            

وذلـك يـوم االثنـين    . للتوعيـة بمخـاطر التـدخين    بكلية الطـب " ن التدخين  جامعة خالية م  
   بقاعة المؤتمرات بالكلية ٣٠/٥/٢٠١١

شارك فى هذه الندوة العديد من الهيئات والجمعيات منها المركز الثقافى الفرنسى ومنظمـة         قد  و
ب الطب فرع مصر،  الصحة العالمية والجمعية المصرية الفرنسية واالتحاد الدولى الفيدرالى لطال        

جهاز شئون البيئة والنقابات والجمعيات األهلية الداعية لمنع التدخين باإلضافة إلى اتحاد طالب             
  .الكلية ورابطة خريجى الكلية والجمعية العلمية بطب المنصورة والطلبة الوافدين بالكلية

 واالجتماعية للتدخين ريموندا حنا عساف عن اآلثار والمخاطر الصحية   / .د. فيها السيدة أ   تحدثت
على الشباب واكدت على ان الجامعة سوف تستمر فى مواجهة هذه الظاهرة             وما تؤثره بالسلب  

                                                 .بتكثيف الحمالت والتوعية من األضرار الناتجة عن التدخين 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

  ارفع شعار ال للتدخین بنفسك  وابدأ
 
 
 
 



 

  



 

التدريس رسالة ومهنة ذات قدسية خاصة توجب على القائمين بها أداء حق االنتمـاء               )١
 وعطاء مستمراً لنشر العلم والخير      إليها إخالصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والناس،       

  .والقضاء على الجهل
المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها، ويؤمن بأهميتها، وال يضن على أدائها بغال أو         )٢

 .رخيص، ويستصغر كل عقبة دون بلوغ غايته أو بلوغ رسالته
إعتزاز المدرس بمهنته وتصوره المستمر لرسالته، ينأيان به عن مـواطن الـشبهات            )٣

دعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السريرة حفاظاً على شـرف المهنـة    وي
 .ودفاعاً عنها

المدرس وطالبه صورة من عالقة األب بأبنائه، لحمتها الرغبة فـي نفعهـم، وسـدها         )٤
الشفقة عليهم والبر بهم، وهدفها تحقيق خير الدنيا واآلخرة للجيل المأمول للنهـضة              

 .والتقدم

تعلميه خاصة، وللمجتمع عامة وهو حريص على أن يكون أثره فـي            المدرس قدوة لم   )٥
الناس حميداً باقياً، لذلك فهو مستمسك بالقيم األخالقية والمثل العليا، يدعو إليها ويبثها 

 .بين طالبه والناس كافة ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع
ئهم ويحول بيـنهم وبـين     المدرس يساوي بين طالبه في عطائه ورقابته وتقويمه ألدا         )٦

الواقع في براثن الرغبات غير المستحبة وإن بدا صعباً هو أصحها وأقومها، وأن الغش 
  .خيانة وجريمة ال يليقان بطالب العلم وال بالمواطن الصالح

المدرس صاحب رأي وموقف من قضايا المجتمع ومشكالته بأنواعهـا كافـة، وهـذا               )٧
ع مصادرها، والمتابعـة الدائمـة للمتغيـرات        يفرض عليه توسيع نطاق ثقافته وتنوي     

االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليكون قادراً على تكوين رأي ناضج مبني على العلم 
يعزز مكانته االجتماعية ويؤكد دوره الرائد في المدرسـة         . والمعرفة والخبرة الواسعة  

 .وخارجها



 

  

ل والتكامل بين طالبه، تعليماً لهم المدرس ساٍع دائماً إلى ترسيخ مواطن االتفاق والتعام )٨
وتعويداً على العمل الجماعي، والجهد المتناسق، وهو ساٍع دائماً إلى إضـعاف نقـاط              

 .الخالف وتجنب الخوض فيها ومحاولة القضاء على أسبابها، دون إثارة نتائجها
، إدراك المدرس أن الرقيب الحقيقي على سلوكه بعد اهللا سبحانه وتعالى هو ضمير يقظ         )٩

 .ونفس لوامة، وأن الرقابة الخارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقى إلى الرقابة الذاتية
المدرس شريك الوالدين في التنشئة والتقويم والتعليم لذلك فهو حريص على أواصـر              )١٠

 .الثقة بين المدرس و المنزل
وبين ... ئهالثقة المتبادلة واحترام األخوة المهنية هي أساس العالقة بين المدرس وزمال )١١

فالتفاهم المشترك والعمل ... األداة المدرسية وبين كل مكونات المحيط وبالتالي المجتمع
 .الجماعي بتنسيق مع جميع الفعاليات يضمن الوصول إلى األهداف المرجوة

المعلم في مجال تخصصه طالب علم وباحث عن الحقيقة، ال يدخر وسعاً في التزود من                )١٢
ها في حقل تخصصه، وتقوية إلمكاناته المهنيـة موضـوعاً          المعرفة واإلحاطة بتطور  

 .وأسلوباً ووسيلة
المعلم مدرك أن تعلمه عبادة، وتعليمه الناس زكاة، فهو يؤدي واجبه بـروح العابـد                )١٣

الخاشع، الذي ال يرجو سوى مرضاة اهللا تعالى وبإخالص الموقن أن عين اهللا ترعـاه               
 .وأن قوله أو فعله يكون شهيداً له أو عليه



 

  

 
  

   ١٣/٣/٢٠١٢  الثالثاء:تاریخ الندوة

  :أھداف الندوة

  .زیادة الوعى البیئي فى مجال میاه الصرف الصحي .١

  .اإلجراءات المتبعة للتخفیف من آثار التعرض لمیاه الصرف الصحى .٢

 .معرضھ لمیاه الصرف الصحىاستغالل األراضي ال .٣

 .معرفة األسالیب الفنیة السلیمة للعاملین فى مجال الصرف الصحى .٤

  :محاور الندوة

  .الوعى البیئي فى مجال میاه الصرف الصحى .١

 .إجراءات السالمة من مخاطر میاه الصرف الصحى .٢

  .األضرار الناجمة من التعامل بمیاه الصرف الصحى .٣

  . اآلثار السلبیة لمیاه الصرف الصحىاإلجراءات الوقائیة للتخفیف من .٤

 :التوصیات

 .االھتمام بطرق المعالجة السلیمة لمیاه الصرف الصحى .١

ة ذات          .٢ شركات المختلف ات وال ة الھیئ سالمة لكاف ن وال ادىء األم وضع اسس ومب

  .الصلة بمیاه الصرف الصحى

ین فى االھتمام ببرامج التدریب المستمر وبرامج التوعیة البیئیة والصحیة للعامل    .٣

  .مجال الصرف الصحى

ى مجال الصرف                .٤ املین ف ى الع دورى عل االھتمام بالرعایھ الصحیة والكشف ال

 .الصحى

  .توافر اإلمكانیات المادیة والفنیة
  



 

  

٧- 
 

– 
  ١٩/٣/٢٠١٢ :  تاریخ الندوة  

  :أھداف الندوة

نفایات مخرجات بعض المصانع المصریة مثل مصانع  أنواعالتعرف على  .١

 .السكر

الحد من إنتشار التلوث البیئى وذلك عن طریق إعادة تصنیع بعض مخلفات  .٢

  .المصانع واستخدامھا كمدخالت فى صناعات أخرى 

صادیة والبیئیة عمل عالقات تكاملیة بین المصانع وھذا مفید من الناحیة اإلقت .٣

  ٠أیضًا

  :محاور الندوة

  .جمھوریة مصر العربیةفى لدى مصانع  النفایات بصفة عامة مقدمة عن  .١

 .كیفیة اإلستفادة من ھذه النفایات  .٢

الفوائد البیئیة واإلقتصادیة الناتجة والعائدة بعد اإلستفادة من النفایات بإعادة  .٣

 .استخدمھا

ستقبلیة  .٤ ة الم راالرؤی ة ألف ة نظیف س  لبیئ ى نف ین ف دة محقق صحة جی ون ب د یتمتع

  .الوقت عائد مجزى  

  :التوصیات

  .االھتمام بالندوات التخصصیة والتي تھتم بالجانب التطبیقي .١

ل         .٢ ق      التأكید على أھمیة االستغالل األمث ن طری ات ومخرجات المصانع ع للنفای

 .عمل عالقات تكاملیة بین المصانع

 



 

  

 

 ا شرح عن التوعية بالمخاطر الناتجة عن مرض الحمى القالعية  تضمن  أصدر القطاع كتيبا 

  للمرض ومصادر ومسببات العدوى 

  .الوقاية منهأيضا طرق وطرق مقاومة الفيروس و



 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاصل  مضوعات
  نشاط القطاع فى مجال السالمة والصحة المھنیة 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

يعد مجال السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أحد مجاالت العمل المجتمعـي                
والبيئي الالزم للحفاظ على المنشآت والموارد البشرية وفى هذا الصدد قدم القطاع العديـد مـن      

  رورية في هذا المجال منها األطر التنظيمية الالزمة والض
  

  إعداد الئحة خاصة بالسالمة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل  )١
تشكيل لجنة مركزية للسالمة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل على مستوى              )٢

 المعينـون الجامعة تضم أمين الجامعة المساعد للشئون اإلدارية و مديرو العموم           
لين للمستشفيات و للكليات العلمية و النظرية ومسئول على مستوى الجامعة و ممث

 .السالمة و الصحة المهنية المسئول على مستوى الجامعة 
مستشفيات ، كليات ، وحدات ذات طابع       (تشكيل لجان فرعية بكل وحدات الجامعة        )٣

 )خاص ، المدن الجامعية 
على كافـة   مهمتها المرور الدوري    (تشكيل لجان للمرور على المنشآت الجامعية        )٤

منشآت الجامعة بالمنصورة ودمياط  لمتابعة تنفيذ إجراءات الـسالمة والـصحة            
 المهنية وفقا لتقارير المرور الصادرة عن إدارة الحماية المدنية بالمنصورة ودمياط 

 القيام بالتدريب على متطلبات السالمة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل )٥

 هنية الجزء األول اصدار دليل السالمة والصحة الم )٦

 انشاء موقع السالمة والصحة المهنية  )٧

  

  

  



 

  

 

  
  

  و     نموذج خاص بالكليات النظرية     ي نماذج للسجل البيئ   ٣            وفى هذا الصدد تم عمل      

     وثالث العمليةآخر للكليات 

  للمراكز الطبية              

  نموذج السجل البیئى للكلیات العملیة

  
 
  

  :اسم المنشاة  
  :     عنوان المنشأة  
  :عنوان اإلدارة  

اسم المسئول عن  صحة بیانات 
  :السجل 

  

    :وظیفتھ  
)  :                   فاكس  :                          ()تلیفون :     ( وسیلة اإلتصال 

  )  : برید الكتروني                   (
ات    الفترة الزمنیة ا البیان التي تغطیھ

  :الحالیة 
      /    /       إلي   /   /  من 

  
   
  
 
 

  
 صورة للمنشأة



 

  

      :  
   

  العاملین عدد
أعضاء ھیئة   مؤقت  دائم

  التدریس
  األجمالى  معاونیھم

          
    سنة بدء التشغیل

    المساحة اإلجمالیة لمباني المنشأة
    مساحة الحدائق والمناطق الخضراء

    ھل توجد فروع أخرى للكلیة ؟
  

ھل حصلت الكلیة على شھادات في مجال الجودة أو 
  البیئة؟
  

  أذكرھا في حالة وجودھا
................... ...........  

.............................  
  

  

    
        
  
  

 
 

 
  

  
  

   
 

  
  



 

  

 

 
  

  البیئیة للمواد الكیماویة   الخواص
  
  

  إسم المادة

  
الكمیات المستخدمة 

  سنة/سنویا  كجم

  
  نوع العبوة 
  وآلیة التخلص
  للتآكل مسببة  سامة  قابلة لالشتعال  اآلمن منھا

  )أكـالة( 
  مشعة

١              
٢              
٣              
٤              
٥              
٦              
٧              
٨              
٩              

١٠              
١١              
١٢              
١٣              
١٤              
١٥              
١٦              
١٧              
١٨              

 
 
  

  الكمیة التي یتم  النوع
  تجمیعھا أسبوعیا

  آلیة التخلص
المسئول عن   تاریخ التجمیع  اآلمن منھا

  المتابعة
          

          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

٥.  
  

  )مغلقة            (  ) مكشوفة(مخازن        : مناطق التخزينوصف
    :االلتزام باشتراطات التخزين 

    : المخزن سعة
     :وصف عبوات التخزين

  ٢م  :مساحة المخزن 
  )نين معا االث)       (صناعية )       (طبيعية    (    التهوية

االثنين معا )       (يدوى  )       (  تلقائي       (    : نظام إطفاء الحريق
(  

  )اليوجد  (   )      يوجد    (        )  انسكاب–تسرب (الحاالت الطارئة مواجهة  خطة
    )أوناش(  )      نقل يدوي(         :  طرق تداول المواد الخطرة

    )  : سلم للمواد الكيماويةوالتوجود سجالت للتسليم  
    إرتفاع المخزن
    نوع األرضية

   العاملين بالمخزن
  الدورات التدريبية الحاصل عليها  المؤهل العلمي  االسم  العدد

      
  
  
  

  

    وجود بيان معلق بالمواد الكيماوية الخطرة الموجودة
    طرق التخلص من المخزون الراكد

  
٦.  

  )جوفية   )      (  لديةب(  :مصادرالمياة 

     : االستهالك السنوي للمياهمتوسط 
 استخدام تعليمي في المعامل 

  الكيماوية   
  :المياة فى المنشأة  ستخدام إتوزيع   أغراض أخري   تبريد  

      

  : طاقةإستهالك ال .٧
  االستهالك السنوي  مصادر الطاقة

     :كهرباء    
    :د  وقو حرق 

    : غاز طبيعي  
    ) :طاقة متجددة( مصادر أخرى 

  (     ) أغراض أخري(     )إستخدام تعليمي (     ) إنارة     :الطاقة  ستخدام إتوزيع   
    استهالك الطاقةالمتوسط السنوي



 

  

٨.   

 
  

    :اسم الوحدة المتصلة بمعدة المعالجة   
    :نوع معدات المعالجة   

    :المعالجة  وصف معدات
    (   % ) :تصمیم وحدات المعالجة  كفاءة 

    :الكفاءة الفعلیة 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  اء اإلحتیاطیةوحدة تولید الكھرب
    : القـــدرة 
    )الشركة المصنعة  (النوع  

    :نوع الوقود المستخدم 
  

  خزانات المیاه
  )٣م                  (  الحــــجم
  ) میاه إطفاء حریق )            ( میاه شرب    (   النــــوع
    العـــــدد

    االستـــخدام
    تاریخ أخر صیانة 

    الصیانة الدوریةالمسئول عن متابعة 
 

١٠.   
  االنبعاثات الغازیة

    اسم المعمل الكیماوي المتولد منھا االنبعاثات
    )١( معمل رقم 
    )٢( معمل رقم 
    )٣( معمل رقم 



 

  

١١.   
  توصیف المدخنة

     م                                   ارتفاع المدخنة
  سنة    / ٣                                  م      معدل انبعاث الغازات

(     )            حدود قانون ٣م/                      ملجم  :  تركیز الملوث 
  (     )        حدود قانون٣م/        منجم                 معدل حرق الوقود       

  
 اذا كانت ٤/٩٤ بالالئحة التنفيذية لقانون ٦ثات الواردة بالملحق الملو يتم قياس تركيز -

تتولد عن عمليات انتاجية أما اذا كانت تتولد عن مصادر حرق الوقود فيتم قياس  االنبعاثات
   من الالئحة التنفيذية٤٢الملوثات الواردة بالمادة  تركيز

  االنبعاثات نسبة أسس تحدید    
میزان   تقدیري

  مادي
معامل 
  انبعاث

  رصد مستمر لمؤشرات  قیاسات فردیة   
  العملیة االنتاجیة وقت التشغیل 

رصد مستمر 
 لالنبعاثات  

  
              ١معمل 
             ٢معمل 

            
             ٣معمل 

  
  

١٢.    
  )٣م/ملجم                                          (  تركیز الملوث قبل المعالجة     

  )٣م/ملجم                                          (  المعالجة      تركیز الملوث بعد
  )سنة/طن                                          (  حمل الملوث قبل المعالجة       

  )  سنة/طن                                          (  بعد المعالجة      حمل الملوث
     لكل وحدة معالجة تملء البيانايتم      

١٣.   
    الصناعي مياه الصرفوصف

  )  أومعمل كيماويمن كل وحدة انتاجية(
 ............................................................................................

............................................................................................  
............................................................................................  

   يوم/٣م)              ( اإلنتاجيةمن الوحدة الصناعي كمية مياه الصرف    
.................................................................................................  

.................................................................................................  



 

  

: 
  خرائط تبين مسار شبكات الصرف الصحي و الصناعي إرفاق *  
  يمعالجة الصرف الصناع *  

  المعالجة و التخلص
    )    ان وجدت( الوحدات المتصلة بمعدات المعالجة 

    )  متقدمة  ، ثانویة ،ابتدائیة (نوع المعالجة 
      )ساعة/٣م                                       (  الطاقة التصمیمیة لمحطة المعالجة 

  
يتم   اذا كان٤/٩٤لالئحة التنفيذية لقانون  با١قياس تركيز الملوثات الواردة بالملحق رقم  يتم -

و المرافق  الصرف علي البحر و الواردة بقرار وزير التعمير و المجتمعات العمرانية و االسكان
-٦١بـالمواد    اذا كان يتم الصرف علي شبكة الصرف الصحي و الواردة١٩٨٩ لسنة ٩رقم 
   عذبة اه عذبة او غير اذا كان يتم الصرف علي مسطحات مي٤٨/٨٢بقانون ، ٦٦،-٦٢
  :  

 
    المخلفات الصلبة  نوع-

  سنة  /                          طن  كمیة المخلفات الصلبة               
  حجم المخلفات الصلبة  

 ) معادن- مواد عضویة-  اخشاب- زجاج-  بالستیك-  أوراق( 
  

  سنة/٣                          م

 
   

  أنواع المخلفات الصلبة وإجمالیاتھا  الصلبة طرق التخلص من المخلفات
  أخشاب  زجاج ولمبات   معادن  مواد عضویة  بالستیك

          
  

          
            
  



 

  

 : 
 

  )للمنشأة  (إدارة المواد الخطرة   
      طرق النقل - نظام إطفاء الحریق   -: ول المخاطر التدا إجراءات الحد من

     مكان تخزین النفایات الخطرة 

      وصف مكان التخزین -
    مكان التخلص من النفایات الخطرة

      ھل ھناك خطة للتخلص من المخلفات البیولوجیة الخطرة
    

  : 
  

  الصرف الصناعي
    ي یتم متابعتھاالت الملوثات

    أماكن أخذ العینات و البرنامج الزمني الخذ العینة
    الزمنیة بین العینات مكان اخذ العینة الفترة

    المتبعة للتحلیل الطرق القیاسیة
    الشخص المسئول عن رصد المخلفات السائلة و اعداد التقاریر

  :مكان أخد العینة 
  :الفترة الزمنیة بین العینات 

  :القیاسیة المتبعة للتحالیل  الطرق 
  :اسم المسئول عن رصد ملوثات بیئة العمل

  
١٩. :   

  و القوانین التي تنطبق على المنشأة التشریعات
  )ال/نعم(   ٤/٩٤قانون 
  )ال/نعم(   ٦٢/ ٩٣قانون 
  )ال/نعم(   ١٣٧/٨١قانون 

   . الخاصة بالمنشأة صاريح و القرارات المتعلقة بالبيئةإرفاق نسخة من الت  -
البيئة و الجهات اإلدارية المعنية و أية  إرفاق نسخة من المراسالت التي تتم مع جهاز شئون -

  .القارات والقوانين البيئية مراسالت مع جهات خارجية بشأن 
  
  
  
  



 

  

 
  

   أجھزة 
  بودرة كیماویة جافة  مادة رغویة  سید الكربونثانى اك  بودرة جافة

  تاریخ آخر صیانة  العدد  تاریخ آخر صیانة  العدد  تاریخ آخر صیانة  العدد  تاریخ آخر صیانة  العدد
                

                
                

  حنفیات الحریق

  خزان میاه الحریق   طلمبة الحریق  تاریخ إخر صیانة  الصالحیة  العدد 
          

 
  

  تدریب في جھات أخرى  تدریب تابع لقطاع البیئة  تدریب  الحمایة المدنیة  تدریب داخل الكلیة
  المدة  التاریخ  العدد  المدة  التاریخ  العدد  المدة  التاریخ  العدد  المدة  التاریخ  العدد
                        

                        
                        

  
 

 
................       ..............................................                    ...................  

  
  

    
  
  
  

  
                                         



 

  

 
 

 
 
  

 حتـى   ٢٦/٢/٢٠١١أقيمت الدورة التدريبية للسادة العاملين بفرع دمياط في الفتـرة مـن              -
٣/٣/٢٠١١.  

  

لحـضور الـدورة التدريبيـة      ) فـرع دميـاط   (  بلغ عدد المتدربين من العاملين بالجامعـة          -
  .)متدرب٧٥(

  

 

 
 

      
  
  

 
  : اشتمل البرنامج التدريبي للعاملين على العديد من المحاضرات النظرية و التطبيقية  

  
  تنوعت محاضرات الدفاع المدنى ما بین محاضرات نظریة و محاضرات تطبیقیة   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 احتوت المحاضرات النظرية على :  المحاضرات النظرية  - ١
 ائق الوقایة من الحر  
  نظریتي االشتعال و الحریق  

 المحاضرات التطبیقیة  -٢
  .بمقر إدارة الدفاع المدنى فى شطاتم التدریب على أجھزة اإلطفاء الیدویة وكیفیة استخدامھا   

  
  

وذلك كإسعافات )  الجروح– الكسور –الحروق ( تدريب العاملين على كيفية التعامل مع  .١
 .أولى 

 ) . اإلغماء – الجبائر –األربطة ( ريب العاملين عملياً على تد .٢

 .التعرف على محتويات شنطة اإلسعافات بأماكن العمل  .٣
 
  
 

 . التدریب علي متطلبات السالمة والصحة المھنیة في اطار تحقیق الجودة الشاملة بالجامعة  .١
 . الفیھا اسباب التلوث فى بیئة العمل وكیفیة ت .٢

 -:المحاضرات النظرية

  الملوثات الخطره فى المستشفيات والمعامل وكيفية التعامل معها وتجنب حدوث
اضرار بيئية داخل وخارج اماكن تواجدها أو حدوث اضرار لالفراد المتعاملين 

  .معها
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

  

 
 

–– 
 

 
 
 الكيماوية والبيولوجية بالمعامل األكاديمية  أقيمت الدورة التدريبية على التداول األمن للموارد-

  ٢٢/٩/٢٠١١ حتى ٥/٩/٢٠١١بجامعة المنصورة و فرعها بدمياط فى الفترة من 
  
  
  
  
  
  
  

  

  .) متدرب ١٧(وفرع دمياط )  متدرب ٥٥( بلغ عدد المتدربين من العاملين بجامعة المنصورة -
 

 
  

  

  
  
  
  
  

                           
  

 



 

  

 
 

 
  
  
  

  
قام فريق مدربي السالمة والصحة المهنية بالقطاع بتنفيذ دورة تدريبية لتدريب جهاز   

  .ستشفى م بمقر ٢٤/٥/٢٠١١– ٢٢ بمستشفى الباطنة في الفترة من السالمة والصحة المهنية
  
  
  
  

  

  جهاز السالمة من العاملين بالمستشفى عمليا على إستخدام  من ٣٥تم تدريب عدد
  أجهزة اإلطفاء اليدوية وخراطيم مياه الحريق 

  تم التدريب على كيفية إعداد سجالت السالمة والصحة المهنية وعلى دور مشرفى
الطوابق وعلى التحقيق فى الحوادث و إصابات العمل وكيفية إثبات حق العامل في 

  عويض إصابة العمل والت
  تم التدريب على كيفية التخزين اآلمن في المخازن ومخاطر الكهرباء وعلى أهمية

إستخدام العاملين لمهمات الوقاية الشخصية والمخاطر الشائعة فى المستشفيات وطرق 
  الوقاية منها 

  تم تدريبهم على كيفية التصرف فى الحاالت الطارئة المختلفة ودور كل منهم فى خطة
 .خالء اآلمن اإل والطوارئ

  

  



 

  

 

 

الحماية المدنية  بالدقهلية وجهاز شـئون البيئـة   تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع ادارة     

وقسم الحاالت الحرجة بكلية التمـريض علـى مـدار سـتة أسـابيع متواصـلة  بـدأت فـى           

  من العاملين بجامعة المنصورة ٤٦٤ وتم تدريب عدد   ١٨/١٢/٢٠١١

                                     

  

                                                                  

 

 

           

 

 



 

  

 
 

 
ألحـد مبـانى الكليـة       جزئي  الخالء  لإلناجحة    تجربة عملية  بإجراء كلية العلوم    قامت  

 حدوث حريق في أحد المعامل   بغرض تدريب شاغلي مبانى الكلية على كيفية التصرف  فى حالة            
/ الـدكتورة   األسـتاذة     قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية        تحت إشراف   ، وذلك   
 األسـتاذ    نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة، و            حنا عساف  هريموند

  . عمر عبدالسميع الشهابي، عميد الكلية/الدكتور 

  

  
    

الكيميـاء  معامل  أحد   أحد العاملين لتصاعد دخان منكتشاف بإفتراض إ تجربةبدأت ال   
س إنذار الحريق الذى تاله بعد فترة  حيث قام أحد فريق السالمة المهنية بإطالق جرنتيجة حريق 

 مـدير وحـدة إدارة األزمـات      الـشاذلى     رأفـت  /الدكتوراألستاذ  قام  الذى   و أمر إخالء المبنى  
مشرفى المبنى من جهاز إخالء المعامل من الطالب والعاملين بمعاونة بإطالقه بغرض والكوارث، 

  . لسالمة المهنية ومكافحة الحرائق على إجراءات االسالمة والصحة المهنية الذين تم تدريبهم
 تنظيم الطالب وإخالئهم بالخروج من سلم   عملية السيطرة على الحريق و    ثم تلى ذلك      

من الموجودة أمام الكلية، وفى أثناء ذلك الطوارئ واتباع العالمات اإلرشادية إلى نقطة التجمع اآل
 )إنعاش قلبى رئوى    (عملية  مل  مطافئ، وتم ع  التم استدعاء فرق الطوارئ من إسعاف ووحدات        

المفترض و وأحد العاملين بالكلية بوتقديم الرعاية الطبية العاجلة ألحد الطالحالة إغماء إلسعاف 
  .  المتصاعدة من الحريقأنهم أصيبوا بعملية اختناق من األدخنة

  

  
  
  
  



 

  

  "إدارة األزمات والكوارث الطبیعیة" عن   ندوة -
           االھداف

 لمشاركين بالمفاهيم العلمية والعملية في مجال إدارة األزمات تزويد ا .١
 تنمية مهارات المشاركين في استخدام أساليب واستراتيجيات التعامل مع الكوارث  .٢
العمل على تنمية مهارات المشاركين لكيفية التعامل مع األحداث الطارئـة ومواجهـة             .  ٣

    .األزمات والكوارث
 مـحاور الندوة :

 -ن مهام وأهداف الحماية المدنية واستعراض ألهم خدماتها  مقدمة ع
 - دور ومسئولية إدارة الحماية المدنية نحو الفرد والمجتمع 

  ) انتقال الحريق ( أنواع الحرائق وطرق انتقال الحرارة  -
  طرق وأساليب اإلطفاء -
  الوسائط االطفائية ، ومسببات الحرائق   -
: " عند حدوث حريق بالمنزل أو مكان العمل والتي تتلخص فـي            اإلجراءات الواجب إتباعها     -

 اإلخالء أوال ثم المكافحة  
 ٢٨/١٢/٢٠١١رض للفيديو الخاص بتجربة اإلخالء اآلمن للكلية والتي تم تنفيذها  بتاريخ       ع -

  .ألهم ايجابيات وسلبيات التجربة  وعرض
 التوصـیات :

 لمجتمعية وربطها بالواقع العملي ضرورة االهتمام بالندوات في مجال الخدمات ا .١
 ضرورة العمل على نشر ثقافة الوعي البيئي على مستوى الفرد والمجتمع  .٢
 العمل على فتح آفاق جديدة بين المسئولين  والطالب والعاملين  .٣
 ضرورة تفعيل مشاركة الطالب والعاملين في إدارة األزمات والكوارث   .٤

ريبية في مجال السالمة والصحة المهنيـة وإدارة         التأكيد على أهمية إعداد الدورات التد      .٥
  .األزمات والكوارث 

  .التأكيد على أهمية العمل التطوعي وأثره في بناء المجتمع . ٦
 ضرورة تكوين فريق أمن وسالمة من الطالب على أن يتم تدريبهم لنـشر ثقافـة إدارة                . ٧

  .األزمات بين زمالئهم الطالب 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فاصل عنوان 

  القطاع فى مجال محو األمیة نشاط 

  

  

  

  

  



 

  

 

دولة وال تنمية وال سلوك موضوعي وال سيادة للعلم والمنطق مـا لـم يـتم                ى  ألتقدم   ال
القضاء نهائيا على األمية فى المجتمع المصري الذي ال يليق أبدا لشعب جذوره ضـاربة فـي                  

كان للقطاع دورا متميزا فـى   ذلك  تصفون باألمية من أجل     أعماق التاريخ أن يظل بعض أبنائه ي      
هذا المجال من خالل العديد من الكليات خاصة كلية التربية وتم اتخاذ العديد من الخطوات نحـو          

   -:تقليل األمية ومنها 
  أنت وحياتك ( مشروع محو األمية وتعليم الكبار وفقاً للمنهجية السريعة .(  
    قع بين جامعة المنصورة والهيئة العامة لتعليم الكبـار بمحافظـة           بناء على البروتوكول المو

بعدد الوحدات المحلية وعـدد     (الدقهلية بشأن المشروع الخاص ببعض قرى محافظة الدقهلية         
  :تم إجراء اآلتي ) من القرى التابعة لها باإلضافة إلى مدينة المنصورة 

         دراسية وكافة التخصصات والموكل إليهم    تم تحديد قائمة بطالب كلية التربية بمختلف الفرق ال
 طالـب  طالبـة     ٦١ بالتدريس   االقيام بالتدريس لهؤالء األميين وكان عدد الطالب الذين قامو        

 . دارس منتظم ٨٢٠وبلغ عدد الدارسين 
                تم تنظيم وتنفيذ دورة تدريبية مكثفة لطالب كلية التربية المشاركين في المشروع على أحـد

بالتعاون مع  " . أنت وحياتك   " تعليم الكبار وهو المنهج السريع المعنون       المناهج الحديثة في    
 . الهيئة العامة لتعليم الكبار 

      قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بفتح أبواب المدارس في البالد والقرى التي يقطن فيها طالب
كما قامت الهيئة كلية التربية كل في قريته وتيسير السبل وإزالة المعوقات في هذا الخصوص             

بتوفير الكتب وفق المنهجية السريعة والمواد التعليمية وتوزيعها على الدارسين في أمـاكنهم       
 .المختلفة 

              تم فتح فصل لكل طالب من الطالب المشاركين في المشروع وفقاً للقرية التـي يقطـن فيهـا
ذلـك  و.  دارس ٢٥-١٠ فصل ويتراوح عدد الدارسين في كل فصل مـا بـين             ٧٨بمجموع  

بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين األميـين المتقـدمين                
 . مواطن ومواطنة ١١٠٦تقريبا

  
 



 

  


 

 
  :قيق  مجموعة من األهداف هىاستهدفت الدورة تح وقد
  .التعرف على مختلف الخصائص العقلية والنفسية واألدائية للكبار )١
 .معرفة كيفية التواصل مع الكبار وفقاً لخصائصهم المختلفة )٢
 .اإليمان بقيمة المشاركة في المشروعات القومية وما تحققه من أهداف سامية )٣

 .يين في محو أميتهممعرفة اآلليات المختلفة لترغيب المواطنين األم )٤
 .تنمية روح االنتماء والوالء للوطن وبذل أقصى الجهود لالرتقاء به )٥
معرفة أن أساس كل تطوير يبدأ من أهمية نشر ثقافة التعليم وخاصـة بـين المـواطنين                  )٦

 .األميين
 ممكن من المواطنين األميين في المنطقة التي دحث الطالب المعلمين على مشاركة أكبر عد )٧

   .يقطن فيها
معرفة االستراتيجيات التخطيطية والتنفيذية المناسبة لتعليم اللغة العربية وفقا للمنهجيـة            )٨

  .السريعة
  معرفة آليات تعليم الحساب وفقا للمنهجية السريعة  تخطيطا وتنفيذا )٩

تنفيذ بعض الدروس حول المنهجية السريعة كجانب تطبيقي في اللغة العربية والحـساب              ) ١٠
 .وعرضها ومتابعتها

  
  


. 

  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاصل عنوان
  نشاط القطاع فى مجال الفھرسة االلكترونیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 
  

 
بكلية الطب بجامعة   " قاعدة بيانات السكان والتنمية   "نظمت جامعة المنصورة ورشة عمل بعنوان       

المنصورة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الدولة للتنمية االقتصادية وتمويل 
  .من صندوق األمم المتحدة للسكان

في دورته الثانية ، " قضايا وسياسات السكان والتنمية"العمل بمشروع أقيمت الورشة ضمن إطار 
 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمـة       -ريمونده حنا عساف    / د.وقد شارك في الفعاليات السيدة أ     

المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو العال مدرس اإلحصاء بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
   .بجامعة القاهرة

 
 بتشكيل لجنـة مركزيـة لحفـظ    ١٠/٧/٢٠١١بتاريخ  ) ٢٥٨٢(صدر قرار رئيس الجامعة رقم      

نائـب رئـيس    / برئاسة السيدة األستاذ الـدكتور      وتأمين الوثائق الهامة والمستندات بالجامعة      
ـ             ا وتـم  الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبدأت اللجنة فى تنفيذ المهام المنوطة به

ادخال عدد كبير من المستندات من مختلف االدارات على الحاسب اآللى  ونظرا ألهمية الموضوع 
رئـيس الجامعـة   /   تشكيل لجنة عليا  برئاسة السيد األستاذ الدكتور    ٢٠١٢فقد  تم  فى أبريل       

حـساب  وعضوية السادة نواب رئيس الجامعة ومدير مركز تقنية االتصاالت ومـدير مركـز ال             
  .مىالعل

  



 

  

وتهدف هذه اللجنة الى متابعة عملية التسجيل االلكتروني للمستندات في االدارات المختلفة مـن      
خالل خطة ممنهجة وجدول زمني محدد وفقاَ لخطة موضوعة ومهام محـددة تكفـل االرشـفة                
االلكترونية للمستندات المهمة بما يكفل الحفاظ عليها وسهولة استدعائها عند الضرورة وهو ما           

كفل صحة القرارات االدارية نتيجة االتاحة المعلوماتية واالجرائية للمستندات وهي تجربة تدخل        ي
 آلياتها االحصائية   حكمي حيث تبرز الموضوعية بكل    بها الجامعة عالم القرار المعرفي وليس الت      

 .والتحليلية
ان  حنا عساف على ان مشروع جمع معلومات عن السك         هريموند/د.حيث أكدت السيدة أ     

والتنمية وعمل قاعدة بيانات لها تحظى بإهتمام الباحثين ، كما انه يهدف الى التخطـيط علـى                 
أساس علمى وبناء كوادر مؤهلة لمساعدة متخدى القرار،وتطوير العمل فى مجـال مؤشـرات              

  .السكان والتنمية والمشاركة فى إثارة الحوار حول أهم قضاياه

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاصل عنوان

   أنشطة الكليات فى جمال خدمة اتمع وتنمية البيئةبعض

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  بعض انشطة الكليات يف جمال خدمة اتمع وتنمية البيئة 

يحرص القطاع على دعم كافة األنشطة      
التى تخدم البحث العلمـى فـى شـتى         

التى تمـت   حتفالية  المجاالت ومنها اال  
    العالمي للمرأة فى الكيمياءباليوم 
ت جامعة المنصورة بـاليوم     احتفلحيث  

العالمى للمرأة فى الكيمياء تحت عنوان   
 فى  شاركو االكيمياء حياتنا ومستقبلن  " 

 هــــذا االحتفــــال  األســــتاذة 
 – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة            –ريموندة حنا عساف    /الدكتور

 وعضو اللجنة المنظمة الحتفالية العام  بقسم الكيمياءاألستاذة –نجوى عبد العال نوار /والدكتورة
 وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات المهتمات            –العالمى للكيمياء   
  .بمجال الكيمياء 

على عدد من   وقد تم التركيز      
المحاور منها زيادة اهتمـام األجيـال       
الشابة بمجـال الكيميـاء ، وتوليـد        

ء مستقبال الحماس للمبدعين فى الكيميا
، وتوفير فرصـة للطـالب البـاحثين       

 لعرض أبحاثهم وتجاربهم    نواألكاديميي
فى لقاءات دولية وإقليمية ، وتوضيح      
إسهام البحوث الكيميائية فـى تقـديم       
الحلول لمشاكلنا العالمية والتى تشمل     

   والصحة والطاقة والنقل ءالغذاء والما
ات بحثية أمال في نشر أبحاثهـا فـي          التوصيات بتكوين مجموع   وكان هناك عددا من       

  .الدوريات والمجالت العلمية العالمية  وإقامة احتفالية سنوية لتكريم البحوث الفائزة 
  



 

  

 
المحافظة " (دور المرأة العربية في التنمية المستدامة     "الحلقة الدراسية اإلقليمية حول      فى 
واللجنـة  - إيسيـسكو  -التي عقدتها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة   ) بيئةعلى ال 

 أكتوبر ١٣-١٠ إيسيسكو خالل الفترة من - إليسكو -الوطنية للتربية والعلوم والثقافة يونسكو 
  :م٢٠١١
حيث تم تقديم ورقة عمل عن دور المرأة المصرية في التنمية المستدامة والحفاظ علـى              

  -:ئة تناولت عددا من المحاور هى البي
 . مصر العربية ةأهداف  التنمية المستدامة في جمهوري .١
 .اإلجراءات التي اتخذت لتفعيل التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية .٢
 .المرأة جوهر التنمية المستدامة والوعي البيئي .٣
 .دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة .٤

 .ولة لمواجهة المشكالت البيئية من أجل تنمية مستدامة مأمولة الجهود المصرية المبذ .٥
االنجازات المصرية والتحديات في مجال المرأة والبيئـة والطفلـة األنثـى والتنميـة               .٦

 .المؤسسية والنساء والفقر
 .تجارب تم القيام بها في مجال تنمية البيئة على مستوى جامعة المنصورة نموذجاً .٧
إلى عدد من التوصيات اإلجرائية الفاعلة والمقترحات التطبيقية وفى النهاية تم التوصل  .٨

 .المأمولة

 
 

طرق الري الحديثة وترشيد استخدام المياه   
 

تطبيق نظم الري الحديثة المتمثلة في الري بالتنقيط والري بالرش في كل المناطق الزراعية              -١
  . ي والدلتا وفي الصحراء علي جانبي الواد

استحداث واستنباط أصناف وسالالت جديدة من المحاصيل تتميز بقصر العمر واستهالك مائي -٢
  . أقل وتحمل للجفاف أكثر وكذلك الملحية 

يتميز بنقص االستهالك المائي وتحـسين      ) دورة زراعية   ( استحداث تركيب محصولي جديد     -٣
  .خواص التربة 



 

  

  .  المائي والحفاظ علي الموارد المائية من التلوثنشر ثقافة الوعي-٤
العمل علي استحداث موارد مائية جديدة غير تقليدية مثل إعذاب المياه عاليـة ومتوسـطة               -٥

  .رياح علي ساحل البحر االحمر الملحية باستخدام الطاقة الشمسية المتاحة ، وكذلك طاقة ال
  

عالج التشخيص وال(  التعاطي واإلدمان(  
 

  .قيام المؤسسات الدينية بدور فعال في هذا المجال-١
  . توثيق اللة بين االنسان وربه-٢
  القضاء علي البطالة بإعتبارها سبب رئيسي في التعاطيز -٣
  . االهتمام بالتوعية االعالمية -٤
  .الوقاية االمنية في امكان تجمع تالمي المدارس وطالب الجامعة -٥
  .ي انشاء مراكز عالج االدمان التوسع ف-٦
  تشديد العقوبة الجنائية علي التاجر والمتعاطيز-٧
  . اجراء المتابعة بعد العالج ضمانا لعدم العودة للتعاطي مرة أخري-٨
  .فرض غرامات كبيرة الي جانب عقوبة المتعاطي-٩

  . التشهير االجتماعي بجانب العقوبة والغرامة المالية-١٠
  . أو المدمن باعتبارة مريضاً اجتماعياً عالج المتعاطي -١١

  غذية واأللبانمؤتمر المنصورة العربي الخامس لعلوم تكنولوجيا األ -
   األمان المعملي ندوة عن -
البحث واإلرشاد وتنمية التكنولوجيا في أطار استراتيجية التنمية الزراعية         " مؤتمر عن    -

  .مستدامه ال
  ينة وزهور القطف باتات الزنتاج وتصدير نإندوة استراتيجيه  -

  

 
 
 



 

  

 
  

 كيفية اخالء المبني في حالة الكوارث واالزمات  
 كلية التربية  
 ٩/١١/٢٠١٠ يوم الثالثاء  

 
ضرورة العمل علي توعية المواطنين في كل مكان بكيفية التعامل مع تلك االزمات والكوارث -١

  . دم وعي الغالبية العظمي من المواطنين بهذه االساسياتوذلك لع
  .توعية المعلمين في القطاعات التعليمية المختلفة بتلك االزمات وكيفية التعامل معها -٢
  . اصداركتيبات توعية في هذا الشأن باسعار مناسبة للجميع -٤
فاية حريق في تثقيف جميع فئات الشعب من خالل الندوات بضرورة الحرص علي وجود ط-٥

  . كل منزل وايضا جهاز انذار حريق
  

 
 االستخدام االمن لطب االعشاب والطب البديل  
 

توصي الندوة بتشكيل لجنة من علماء الجامعة وخبراء الصحة واقتصاديات الدواء لمناقـشة     -١
لمثلي من المصادر الطبيعية والتي قـد تكـون         كيفية وضع ضوابط قانونية وصحية لالستفادة ا      

  . مصدراً حيوياً لعالج المرضي من العديد من االمراض خاصة المتوطنة
حث الدولة علي االهتمام بتنظيم ممارسة الطب التكميلي البديل في المراكز الطبية المتخصصة -٢

  .والعيادات الخاصة عن طريق المتخصصين 
كميلي البديل التي ثبت أمنها وكفاءتها عالميا واجراء االبحاث         تشجيع دراسة أنواع الطب الت    -٣

  .عليها في مصر 
التحذير من الممارسات الخاطئة والغير أمنه لغير المتخصصين مثل االعالنات في القنـوات             -٤

  .الفضائية 
  .اعطاء االطباء محاضرات وورش عمل لفهم الطب البديل والتداوي باالعشاب -٥
  .ن االطباء والصيادلة وعمل ندوات ودورات مشتركة ضرورة التواصل بي-٦



 

  

 
   خبتاري) لغة عربية ( ندوة  التلوث اللغوي -
  ) لغة فرنسي ( ة البيولوجية ندوة المكافح-
  ) علم النفس ( ة عن اإلدمان  النفسية الناتجتندوة االضطرابا-
  ) فلسفة (  المجتمع ندوة أثر الفلسفة في-

 

 
  ) Chest and other body systems( مؤتمر قسم األمراض الصدرية بقاعة المؤتمرات -
  عالج أمراض المسالك البولية الندوة العالمية التاسعة الستخدام مناظير البطن في -
  ) pretoneal reflection(ندوة في أطار -
   )reading a film( ندوة في أطار -
   ) نمعة خالية من التدخينحو جا( ندوة -
  

 
  ل وكيفية التغلب عليها ندوة عن التأثير السلبي للفنادق العائمة علي تلوث مياه الني-
  مارة اإلسالمية ندوة الع-
  

 
 
  كيفية تطبيقها ندوة عن تكنولوجيا المعلومات الخضراء و-
  " ومجتمع المعرفة الحكومة االلكترونية " وة ند-
  ايات االلكترونية ندوة التخلص االمن للنف-
 

 
   حديثة الوالدة ندوة أمراض العجول-
  وة أمراض الدرع ند-



 

  

 
   -":مصر محوراً لمنظومة الربط الكهربى" ندوة علمية :أوال
  :ھدافاأل

 .عرف على الوضع الحالي للشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربيةالت .١
  .التعرف على الشروط الالزمة لربط الشبكات الكهربية .٢
 .الفوائد الفنية واالقتصادية لربط الشبكات الكهربية .٣

  :محاورال
  .مقدمة عن الشبكة الكهربية الموحدة لجمهورية مصر العربية -١
 . الكهربيةأهمية الربط الكهربي بين شبكات القوى -٢
 .الشروط الواجب توافرها لربط الشبكات -٣
الرؤية المستقبلية لربط الشبكة المصرية بشبكات المشرق والمغرب العربي ومع الدول            -٤

 .األفريقية ودول حوض النيل وإمكانية الربط مع أوروبا
  :التوصیات

  .االهتمام بالندوات التخصصية والتي تهتم بالجانب التطبيقي -١
ية االستغالل األمثل من ربط الشبكات الكهربية لتحقيق األهداف المرجوة التأكيد على أهم -٢

 .والتغلب على نقص المتاح من توليد الطاقة وتقليل عمليات االنقطاع للتيار الكهربي
ضرورة االهتمام بعملية الربط الكهربي خاصة مع الدول األفريقية ودول حوض النيل لم  -٣

  .له من أبعاد إستراتيجية لمصر
   - " :GISنظم المعلومات الجغرافیة "  ندوة -اثانی
  -:ھدافاأل

  التعرف على نظم المعلومات الجغرافية .١
  كيفية التعامل مع المشكالت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .٢
 الفوائد الفنية واالقتصادية الستخدام نظم المعلومات الجغرافية .٣

  -:محاورال
  مقدمه عن نظم المعلومات الجغرافية .١
  ت نظم المعلومات الجغرافية فى المجاالت المختلفة تطبيقا .٢
  الشروط الواجب توافرها فى المدخالت للنظام  .٣
  كيفية ربط العناصر وتحليلها .٤



 

  

  -:التوصیات 
  االهتمام بنمذجة المؤسسات والهيئات .١
االستغالل األمثل وسبل اتخاذ القرار من خالل نظام مؤسسى باستخدام نظم المعلومات  .٢

  الجغرافية
  االهتمام بتطوير األفراد أو إلستخدام نظم المعلومات الجغرافيةضرورة  .٣

  
   -":االتجاھات الحدیثة فى تكنولوجیا األتمتة"  ندوة - :ثالثا
  :ھدافاال

 .التعرف على نظم التحكم الحديثة  .١

 دور المهندس فى المنشآت الصناعية .٢
  تطوير العملية الصناعية متطلبات وتحديات .٣

  محاور ال
1. Industrial Control System (  ( نظم التحكم الصناعيه

2. Classic Control System ( نظم التحكم التقليديه) 
3. Programmable Logic Control System   نظم التحكم الصناعيه( ) 

4. SCADA Control System ( التحكم على العمليات الصناعيه نظم ) 
  التوصیات 

لك لتطبيقها فى النظم الصناعية الحديثة ضرورة االهتمام والتدريب على نظم التحكم الحديثة وذ
  .الموجودة حالياً بالجهات الصناعية

  

  -:"الطاقات المتجددة ومستقبل الطاقة فى مصر" بعنوان  ندوة :رابعا 
  :ھداف األ

  .التعرف على أنواع الطاقات المتجددة المتاحة للتطبيق العملى .١
  . مصرالتعرف على الوضع الحالى الستخدام الطاقة المتجددة فى .٢
  .الفوائد التى تعود على مصر من استخدام الطاقة المتجددة لحل مشاكل الطاقة بها .٣

  :محاورال
  .مقدمة عن أنواع الطاقات المتجددة المتاحة للتطبيق العملى .١
  .تطبيقات الطاقة المتجددة فى مصر .٢
  .شرح تفصيلى لمكونات وتشغيل محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية .٣



 

  

 .ة باستخدام الطاقة المتجددة ووسائل أخرىكيفية ترشيد الطاق .٤
  :التوصیات
التأكيد على أهمية استخدام الطاقة المتجددة كأحد الحلول العملية لحـل مـشكلة              .١

  .الطاقة فى مصر
تنظيم رحلة علمية لطالب قسم الهندسة الكهربية ممن يدرسـون مـشاريع فـى              .٢

ر والشركات المماثلـة    الطاقة المتجددة لزيارة قسم الطاقة المتجددة بشركة شنايد       
  .للتعرف على آخر المستجدات العملية

  .ضرورة االهتمام بنشر ثقافة ترشيد الطاقة بين المستهلكين فى مصر .٣
 .االهتمام بالندوات التخصصية .٤

  

 
  " تنمية في مصرجيولوجية الزمن الرابع وال" الندوة التاسعة عشر -
 

 
  اية والتشخيص والعالج دوة عن امراض الكبد الفيروسية والجديد في طرق الوقن-
  .الحوادث المنزلية ندوة الوقاية من -
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان
  األھداف  واألنشطة:  الوحدات ذات الطابع الخاص 
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                 وضع خطة لتقييم المناهج التعليمية المطبقة حالياً بالجامعة و تطويرها بعـد إقرارهـا مـن

السلطات المختصة و ذلك في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة و حاجة سـوق العمـل مـع           
تفادة من التجارب و الخبرات العالمية المتميزة فى هذا الشأن و اإلشراف على تنفيذ هذه               االس

  .الخطة بالتعاون مع الكليات 
              اقتراح إنشاء برامج دراسية فى تخصصات جديدة فى ضوء التطورات العالمية و المستحدثة

 . و حاجة سوق العمل
    و التعليم االلكترونى و التعليم المفتـوح و  دراسة انماط التعليم المتطورة مثل التعليم عن بعد

 .تقديم االقتراحات بشأن تطبيقها فى التخصصات المناسبة بالجامعة 
    متابعة البرامج الحديثة المتاحة مجانا فى شبكة االنترنت وتوفيرها للقائمين على التدريس فى

  .التخصصات المختلفة وتدريبهم على استخدامها واالستفادة منها
 قتراحات الخاصة بتطوير المكتبات الجامعية و توفير قواعـد البيانـات و مـصادر              قديم اال ت

  . المعلومات خاصة االلكترونية منها واتاحتها فى المكتبات الجامعية 
               اقتراح المساهمة فى عقد الندورات و المؤتمرات العلمية بالمشاركة مع الكليات و الوحـدات

 عليم و المناهج و طرق التدريسذات الطابع الخاص بالجامعة لتطوير الت
  

 
FLDP 

 
               ٣٠٠٠تم عقد ورش عمل تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حضرها أكثر من 

  .من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
  التدريس والقيادات    مركز تنمية القدرات لتدريب أعضاء هيئة     اليا تجهيز وإعداد    يتم حFLDP 

اضافة  قاعات تدريب ٣ معمل كمبيوتر للتدريب٢ معمل لغات١:ويضم.بالمدينة الجامعية للطالب 
 .الى المكاتب االدارية والخدمية الالزمة 



 

  

:  
 

 الشخـصية   لتنمية المهارات  الجامعة وذلك    مركز بإعداد برنامج التنمية الثقافية لطالب     القام      
  .التى تسهم فى بناء شخصية الطالب وقد تم وضع خطة لموضوعات هذا البرنامج 

  
  :الورش المنعقدة بمعسكر جمصة 

  عدد الورش التى تم تنفيذها  عدد الطالب الحاضرين  الفترة  المرحلة

  السادسة
 يوليو إلى ٣
  ٢٠١١سبتمبر١٥

  طالب وطالبة ٣١١
  ورشة٨تم عقد    من كليات جامعة المنصورة

 
     

 :الورش المنعقدة بجامعة المنصورة 
  عدد الورش التى تم تنفیذھا  عدد الطالب الحاضرین  الفترة  المرحلة

  السادسة
 نوفمبر ٢٨أكتوبر إلى ٢٩

٢٠١١  
  طالب وطالبة٦٩٩

  ورشة١٦م عقد ت  من كليات جامعة المنصورة

   ورشة تدريبية٢٤ طالب وطالبة باجمالى ١٠١٠وبذلك يكون اجمالى عدد الطالب المشاركين 
  

 
Pathways to Higher Education 

منحـة    وهـى      دورة تدريبية ثانية لمشروع الطرق المؤدية إلي التعليم العالي          عقد تم  
ع مهارات الطالب والخريجين من الجامعات المختلفة لمساعدتهم علـى االنـدماج            تهدف الى رف  

 وتـم   السريع فى المجتمع وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمـل             
  . طالب وخريج فى هذه الدورة٣١التدريب فى المنهجين السلوكى واالدارى وتم تدريب عدد 

 
  Journal of University Performance Development(JUPD)               

 من دار الكتب والوثائق القومية) ١٨١٨١(  الحصول على رقم اإليداع الخاص بالمجلة وهوتم 
       تم الحصول على الترقيم الدولىISSN)  من أكاديمية البحث العلمـى      )٢٠٩٠ -٥٨٩٠

  والتكنولوجيا
 ٢٠١١د األول من مجلة تطوير األداء الجامعي يونيو تم إصدار العد 

  معظم الجامعات العربية وهىفي  واآلداب والتربية النوعيةمخاطبة كليات التربيةوتم :   



 

  

 

  

  النظرية والتطبيق: الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية  ١
  الشاملة الجودة متطلّبات ضوء فيشراتها ومؤ للجامعات المجتمعية المسؤولية أبعاد  ٢
  اإلضافية في نقد القصة القصيرة جدا) الرسم التحليلي(أثر استخدام تدريبات   ٣

  الجامعية المحاضرة جودة ضمان معايير  ٤

 مستوى التعليم الجـامعي فـي       تحليل مقارن لخصائص برامج إعداد مدرسي التربية البدنية في          ٥
  الوطـن العربي وفي أوروبا

  الشاملة الجودة متطلّبات ضوء في تطبيقها ومؤشرات الجامعات حوكمة  ٦
  

 
١-    

  صناعة بباریس   یتم تنفیذ برنامج اللغة الفرنسیة المھنیة بالتعاون مع غرفة التجارة وال


ICTP 
اونیھم        - دریس ومع ة الت ضاء ھیئ سادة أع ة لل دة  دورات  تدریبی د ع م عق ت

 المسار المتقدم )+ المسار االساسى(والعاملین بجامعة المنصورة  شارك 
د     - ل جدی ز  معم م تجھی ك  ICTPت ث وذل دور الثال ة ال دمات الطالبی ع الخ   بمجم

ا     ى تكنولوجی اونیھم عل دریس ومع ة الت ضاء ھیئ سادة أع املین وال دریب الع لت
 .المعلومات واالتصاالت 

  مجـال  وحدة التدريب والتأهيل المستمر بجامعة المنصورة دورة للعاملين في        نظمت   -
 حتـى  ١٠/٧/٢٠١١ فـي الفتـرة مـن   تم  تنفيـذها  و  SPSS اإلحصائي التحليل

  مركزال بقاعة التدريب ب٢٨/٧/٢٠١١
 

مشروعات جامعة المنصورة 
CIQAP1)  

الصیدلة ـ الطب البشري ـ التربیة الریاضیة ـ العلوم ـ : تضمنت عددَا من الكلیات ھي 
  اعة ـ التمریض الزر

  



 

  

CIQAP 
  الھندسة ـ الطب البیطري ـ العلوم بدمیاط : وقد تضمنت عددَا من الكلیات ھي 

   
  تطویر اختبارات القبولالجامعة ـ  مشروع 

  طویر البرنامج الجغرافي مشروع ت-اآلداب
  وتأھیلھ لالعتماد Hematology مشروع تطویر معمل -الطب

   مشروع تطویر معمل الكیمیاء اإلكلینیكیة وتأھیلھ لالعتماد–الطب 
   مشروع تطویر معمل المناعة اإلكلینیكیة وتأھیلھ لالعتماد–الطب 
  عتماد مشروع تطویر معمل السموم بقسم الطب الشرعي وتأھیلھ لال–الطب 

  
  معلومات تقییم المشروع

   جید جدًا              ٤   جید مع بعض المالحظات  ٣  مرضى مع وجود تعدیالت   ٢   غیر مرضى ویحتاج إلى تعدیل جوھري  ١
  

  : جامعة المنصورة وھىICTP2مشروعات 
 مشروع إنشاء وتطوير البنية األساسية لمراكز معلومات الجامعة. 

  إلكترونية لكل جامعة مصريةمشروع إنشاء بوابة. 

  مشروع تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. 

 مشروع استكمال الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية. 

  بحوث الجامعيةوالمشروع إنشاء مستودع رقمي وطني للرسائل. 

 مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات. 

  
  
  
  
  



 

  

 

  
 

              تقديم الخدمات في مجال إدخال تقنيات االتصاالت والمعلومات الحديثة لكليـات ووحـدات
الجامعة المختلفة والبيئة المحيطة من خالل استخدام شبكات المعلومات وأجهزة الحاسـب            

   .االلى 
          يـة  تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الحاسبات وشبكاتها وربطها بشبكات المعلومات المحل

 والعالمية
              معاونة الجامعة في مجال تحديث وميكنة العمل االدارى بالجامعة وتدعيم اتخاذ القرار من

   .خالل برامج تعمل على شبكات الحاسبات تربط جميع الوحدات اإلدارية 
             تقديم الخدمات في مجال تصميم وتنفيذ المكتبات االلكترونية لمعلومات ونشرها على شبكة

    .معلومات الجامعة
              إعداد وتقديم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطـالب والعـاملين بالجامعـة

  وخارجها في مجال تقنيات االتصاالت والمعلومات 
                تقديم االستشارات الفنية والعلمية في مجال عمل المركز الـى طالبيهـا داخـل الجامعـة

  وخارجها 
 العالمية التي تقدم خدمات مماثلةتوثيق الروابط مع المراكز والهيئات المحلية و. 
  

 
 

ا النظام مهندسو األنظمة والـشبكات       نإنشاء نظام إلدارة شبكات الحاسب، ويتعامل مع ه        -١
لتسجيل بيانات جميع االجهزة المتصلة بشبكة الجامعة، كما يسجل النظام أيـضاً كيفيـة              

والمعدات مع بعضها البعض وأعمـال الـصيانة والتحـديث لهـذه            اتصال هذه االجهزة    
 .االجهزة

إنشاء نظام جديد لرعاية وتنمية الطفولة، والذى يحتوى على بيانات الطفل من بيانـات               -٢
وتعليمية ومالية، وبيانات البرامج من برامج مـن بـرامج دراسـية            شخصية وصحية   



 

  

د إلكترونى، ويعمل النظام حاليـا      والخدمات من أخبار وإعالنات وبري    ، وحفالت ورحالت 
 .بمركز رعاية وتنمية  الطفولة

 
 pythonالعمل على إصدار جديد لنظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية بلغة  -١

خدمتهم، حيث يمكن االطالع على البيانات    إضافة مجموعة من التطبيقات والتقارير للمنتهى        -٢
 . بهم فى أى وقت حتى إنتهاء الخدمةالخاصة

 –دارة المـوارد البـشرية   إضافة مجموعة من التقارير واإلحصائيات على نظام الفاروق إل        -٣
كشف األخطاء الموجودة، وتقارير عن جودة إستكمال البيانات، بيان : ملفات العاملين ومنها 

 .ت التشجيعية، الدورات التدريبيةالترقيات، والعالوا
 استحقاقات - البشرية من التقارير الجديدة على نظام الفاروق إلدارة المواردوعةإضافة مجم -٤

 .تدريج أساسى المرتب، وكشف الوعاء الضريبى، وبطاقة االجور المتغيرة: مثل 

 –إضافة مجموعة من التطبيقات والتقارير على نظام الفـاروق إلدارة المـوارد البـشرية              -٥
 :الحضور واإلنصراف

   مركز تقنية اإلتصاالت والمعلومات ، وكلية   : العديد من الجهات على النظام      تشغيل النظام ب
  .طب االسنان ، وتجارة دمياط ، وفندق الجامعة 

               اإلدارة : تشغيل العديد من الجهات بأجهزة التعرف على الوجه البديلة ألجهـزة البـصمة
 لمستشفى الرئيسالهندسية ، وكلية التربية الرياضية ، ومركز طب وجراحة العيون ، وا

 تصفح لنظام من خالل أى مإمكانية الدخول على ا. 
                 زيادة سرعة وكفاءة النظـام عـن طريـق اسـتخدام تكنولوجيـا التـشغيل المتـوزاى  

 " Threading Technology" 
 إضافة تطبيق ضبط وقت أجهزة البصمة وأجهزة الوجه أوتوماتيكيا  
 اتيكياإضافة تطبيق سحب بيانات الحضور واإلنصراف أوتوم  
              إضافة تطبيق مراقبة دخول المستخدمين لمعرفة محاوالت الدخول الخاطئة علـى النظـام

دخـال  إومعرفة انشطة المستخدمين إلى جانب تسجيل بيانات أى عملية حذف أو تغيير أو         
 .للبيانات على النظام

 إضافة تقرير إحصائية الحضور واإلنصراف بالرسم البيانى 



 

  

  تشغيل النظام بالجهات التى تعمل بنظام الوقت اإلضافى مثل         تيح  يقات وتقارير ت  بإضافة تط
 .مركز تقنية االتصاالت والمعلومات 

تطبيق إرسال  رسائل قصيرة لدعوة األعضاء لحضور الجلسات على نظام الفـاروق   إضافة   -٦
 . المجالس الجامعية –إلدارة الموارد البشرية 

امعيـة   المجالس الج–ة الموارد البشرية   مجموعة من اإلحصائيات على نظام الفاروق إلدار       -٧
 .إحصائية الرسائل القصيرة المرسلة  ، وبيانات المجالس المدخلة : منها 

 
 

 تقديم الدعم الفنى لمسئولى مواقع الكليات و الجهات المختلفة بالجامعة -١
 تحديث وإدارة الموقع الرئيسى لجامعة المنصورة -٢
 لعمالقة للجامعةتحديث برنامج الشاشة ا -٣
تصميم ونشر العديد من المواقع اإللكترونية لجهاتت داخل وخارج جامعـة الممنـصوورة              -٤

 :وتحديث بياناتها بشكل مستمر 

  :داخل الجامعة: أوالً
 كلية اآلداب   –)  انجليزى –عربى  ( اآلداب بالمنصورة    كلية   –فرع جامعة المنصورة بدمياط     

عبد القادر / د. موقع أ– كلية رياض االطفال –) نجليزى ا–عربى (  كلية التمريض –بدمياط 
 الشبكة  –دارة  إتسويق و  –احمد يحيى عبيد    / ع د  موق – تسويق وإدارة    -محمد عبد القادر    

 مركز رعاية   – قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        -المصرية لألطفال حديثى الوالدة   
عربى (  موقع عيادة القدم السكرى      –ة   موقع مستشفيات جامعة المنصور    –وتنمية الطفولة   

 مركز الكلى والمسالك – وحدة اضطرابات النوم التنفسية – مستشفى الطوارئ –)  انجليزى–
 مركـز تقنيـة االتـصاالت       – مركز جراحة الجهـاز الهـضمى        – مركز االورام    –البولية  

 مركز الخدمات –  مركز دراسات القيم والنتماء الوطنى– مركز الخدمة العامة  –والمعلومات  
 مركز التعليم – مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية –الفنية والعلمية والمعملية 

 مشروع تطوير اختبارات القبـول      – دليل تليفونات اإلنترنت     – القرية األوليمبية    -المفنتوح
 –داب   مشروع تطوير البرنـامج الجغرافـى بكليـة اآل         – كلية التربية    –بجامعة المنصورة   

 مشروع توكيد الجودة واالعمـاد بكليـة        –مشروع توكيد الجودة واالعتماد بكلية التمريض       



 

  

 –طارق إبراهيم المهـدى     / د. موقع أ  – شبكة معلومات جامعة المنصورة      –التربية بدمياط   
  .جراحة

  :خارج الجامعة: ثانياً 
 .الدقهليةرعاية مرضى الكبد ب جمعية –معهد الدراسات الميدانية بكفر الشيخ 

 :منها وتصميم ونشر العديد من المواقع اإللكترونية الجديدة خالل فترة التقرير  -٥
  الجامعة المنصورة( موقع الطالب الوافدين(  
  انجليزى–عربى ( موقع مركز تدريس اللغة االنجليزية ( 
  فرع طنطا–موقع كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة االزهر . 
 قنية فى الزالزل المؤتمر الدولى فى الهندسة الجيوتقنية للزالزل بأسوان مؤتمر الجيوت. 

 البث المباشر والمسجل ليوم التميز العلمى لجامعة المنصورة -٦
 البث المباشر والمسجل لندوات السادة المرشحين لمنصب رئاسة الجامعة -٧
 البث المباشر والمسجل لندوات السادة المرشحين لمنصب عمادة كلية الطب -٨

 للسادة المرشحين لمنصب عمادة كلية التجارةالبث المباشر والمسجل  -٩
 البث المباشر والمسجل لندوات السادة المرشحين لمنصب عمادة كلية الطب البيطرى -١٠
  بطاقة تحقيق شخصية لطالب العام الدراسى٦١٢٨٨طباعة  -١١
  الساعات المعتمدة– بطاقة تحقيق شخصية لكلية التجارة ٢٦١٤طباعة  -١٢
  الساعات المعتمدة– بطاقة تحقيق شخصية لكلية الحقوق ١٩١٠طباعة  -١٣
  الساعات المعتمدة– بطاقة تحقيق شخصية لكلية الزراعة ٨٨٦طباعة  -١٤
  الساعات المعتمدة– بطاقة تحقيق شخصية لكلية العلوم ٢٤٩٣طباعة  -١٥
  مانشستر– بطاقة تحقيق شخصية لكلية الطب ٣٣٦طباعة  -١٦

 CIE الهندسة  بطاقة تحقيق شخصية لكلية٦٠طباعة  -١٧
  بطاقة تحقيق شخصية لطالب الدراسات العليا٥٩٣١طباعة  -١٨
 ظفين للعاملين بالجامعة بطاقة تعريف للمو١٣٠طباعة  -١٩
  بطاقة شخصية للموظفين العاملين بالجامعة٣٤٤٥طباعة  -٢٠
  بطاقات تحقيق شخصية للمعهد العالى للغات بالمنصورة٢٠٠طباعة  -٢١
 ل خالل الفترة بطاقات عضوية لنادى الني٥٧٠٠طباعة  -٢٢

 



 

  

 
 اإلنتهاء من توصيل العيادات الخارجية بالمراكز الطبية -١
 توصيل المقر الجديد لمركز تطوير األداء الجامعى -٢
 بكلية الصيدلة) VOIP( عدة ٢٣تركيب  -٣

 بدمياطتوصيل معمل الحاسب اآللى بكلية الفنون التطبيقية  -٤
 الهندسة خط باإلدارات المختلفة بكلية ٢٠توصيل  -٥
 تشغيل نظام الحضور واإلنصراف بالبصمة بفندق الجامعة -٦
  بصمة وجه بالمستشفى الرئيس أجهزة٦تركيب  -٧
  خطبقسم الرياضيات بكلية العلوم دمياط١٥توصيل  -٨
  نظام الحضور واإلنصاف بالبصمة بكلية التجارة بدمياطلتشغي -٩

 توصيل المدن الجامعية بدمياط على شبكة الجامعة -١٠

 لالسلكى بنادى أعضاء هيئة التدريستوصيل شبكة ا -١١
 توصيل معمل الحاسب اآللى بكلية الحقوق -١٢
 توصيل المبنى الجديد بكلية طب األسنان على شبكة الجامعة -١٣
 تشغيل الحضور واإلنصراف بالبصمة بكلية طب االسنان -١٤
بمركـز  ) جزء مستحدث( توصيل شبكة االنترنت بالدور السادس واسابع والمبنى الرئيس       -١٥

 . الجهاز الهضمىطب وجرحة
  باإلدارة العامة لفرع دمياط٩٠توصيل عمارة  -١٦
 توصيل الدور السادس بمركز االورام على شبكة الجامعة -١٧

 استكمال توصيل الدور الثانى بمركز االورام -١٨
 توصيل الدور الثالث على شبكة الجامعة بمركز طب وجراحة الجهاز الهضمى -١٩
 مشتريات أجهزة بصمة وجه باإلدارة العامة لل٣تركيب  -٢٠
توصيل قاعة اإلطالع اإللكترومى بقسم الدراسات العليا على شبكة الجامعة بكلية العلـوم              -٢١

 .دمياط 
 توصيل معمل الدراسات العليا بكلية الهندسة على شبكة الجامعة -٢٢
 . كماميرا مراقبة بكلية الفنون التطبيقية بدمياط ٢توصيل عدد  -٢٣
  



 

  

 
 –من التطبيقات والتقارير على نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطـالب            ضافة مجموعة   تم إ  -١

التصحيح اإللكترونى منها تطبيق إلدخال درجة السؤال  المقـالى ، وتقـارير السـتعراض             
 .إجابات الطالب ، وتقرير لتحليل اإلمتحان ، وعرض الدراجات النهائية للطالب 

 
 

 pythonالعمل على إصدار جديد لنظام شئون الخريجين بلغة -١
إفـادة بـالمقررات ، والرسـوم       : إضافة مجموعة من التطبيقات الجديدة على النظام منها          -٢

 .الدراسية، والبيانات الدراسية ، وتعديل مواد خريج ، وطابعة الشهادات 

الشهادات ، وبيان حالة ، وإجمالى نشاط       سجل  : إضافة مجموعة التقارير على النظام منها        -٣
 .الموظفين ، وإجمالى الشهادات ، وبيانات موظفى النظام 

تى تضم معلومات عن كيفيـة اسـتخراج     ل ملتقى الخريجين وا   عن" معلومات مهمة " إضافة   -٤
 .شهادات التخرج 

لتقى الخريجين والذى يمكن من خاللـه معرفـة الخـريج ترتيبـه             على م " ترتيبى" إضافة   -٥
 .التراكمى على الدفعة

 
 

  -:إضافة مجموعه من التطبيقات الجديدة على النظام منها  -١
تستخدم إلدارة حجز بعض مقتنيات المكتبة لتكون مخصصة لتدريب         : الحجز األكاديمى    -

  .ما 
 .كتبة تستخدم إلدارة عمليات حجز المعامل واألدوات المتاحه فى الم: حجز المواد  -
 .إدارة األرشيف الخاص بالمكتبة بشكل إلكترونى : األرشيف  -
 واألعداد وربـط    تإمكانية الفهرسة على مستوى الفصول والمقاال     : المستودع الرقمى    -

 .بالوعاء األم 

 .التحكم اإللكترونى / النشر  -
 مكن فريق المكتبة من التواصل مع الباحثين والمحادثـة        ت: الخدمة المرجعية للمكتبة     -

 .معهم فيديو وصوت وكتابة 



 

  

  -:إضافة مجموعه من التقارير الجديدة على النظام منها  -٢
مكانية الترابط مع األنظمة إلكترونية الخاصة بالجامعة مثل نظام شئون العاملين إإضافة  -

ونظام شئون الطالب ونظام أعضاء هيئة التدريس من خالل تجهيز خدمة ويب للترابط             
 .مباشرة مع هذه األنظمة 

  -:تطوير واجهة البحث للمستفيد بحيث يتم  -٣
عرض مقتنيات المكتبة والترابط مع أى نص كامل متاح على اإلنترنت خاص باألوعية              -

المطلوبة بحيث يتصفح زائر المكتبة الكتب الخاصة بالمكتبة مجانـاً واالطـالع علـى              
 .ملخصاتها وفهرس المحتويات لها

لة ، وإدراج حجـز ، واسـتعراض   فـض أضف للم : بويب خدمات يحتوى على     ظهور ت  -
المواد لنفس الموضوع ولنفس المؤلف ولنفس الناشر ولنفس الرف ، مـع إمكانيـة              
الشراء اإللكترونى لهذا الوعاء عند الحاجة من خالل كبرى متـاجر الكتـب العالميـة              

 .وإمكانية إعادة عملية البحث على محركات البحث العالمية 
 .ى أثناء فهرسة المقتنيات وأثناء البحث إضافة خاصية التصحيح اإلمالئ -
إلضافة خاصية البحث بالكلمات ومرادفاتها والكلمات وتصريفاتها لضمان الوصول إلى           -

إلـى  " GO"أدق نتائج للبحث حسب رغبة المستخدم وبالتالى يؤدى البحث عن كلمـة         
اء والبحث عن كلمة إمرأة يبحث أيضاً عن نس    " Went-Gone" البحث أيضاً عن كلمة     

 .ونسوة
 

 
  MYSQL-Pythonالعمل على إصدار جديد لنظام حفظ المستندات بلغة  -١
 اإلدارة العامـة لجامعـة      –اإلدارة العامة للمدن الجامعيـة      : يعمل النظام فى الجهات      -٢

 – العلوم –  التمريض– التربية الرياضية – التجارة – المستشفى الرئيسى –المنصورة 
 مركز طب وجراحـة     – مركز تقنية االتصاالت والمعلومات      – مركز األورام    –الهندسة  
 . مستشفى الطوارئ – مستشفى الباطنة التخصصى –العيون 

 
 
 



 

  

 
تعريف مورد جديد للنظام ، وإضـافة  : إضافة مجموعة من التطبيقات الجديدة منها   تم   -١

جديد لمخزن معين ، وإعادة تقييم أسعار األصناف ، وتقريـر متوسـط مـرجح         مورد  
  .لألصناف 

 تربيـة  – علوم دمياط  –التربية المنصورة   : إضافة العديد من الجهات خالل الفترة       تم   -٢
 . مركز رعاية وتنمية الطفولة – التربية دمياط –نوعية دمياط 

 
 

   .MYSQL-Pythonالعمل على إصدار جديد لنظام الشئون القانونية بلغة  -١
تطبيق البحث والبحث المتقدم ، وتسجيل بيانات       : إلضافة مجموعة من التطبيقات منها       -٢

القضايا المقامة ، وتسجيل بيانات المحاكم المرفوع أمامها القضايا ، وتسجيل بيانـات             
ة ، وتسجيل بيانات موافقة رئيس الجامعـة ،         جلسات المحكمة المرفوع أمامها القضي    

وتسجيل بيانات مطالبات القضايا، وتسجيل بيانات المحامين المحال إلـيهم القـضايا ،         
 .وتسجيل بيانات الخصوم 

 .تقرير قضايا الجامعة ، وتقرير المطالب : إضافة مجموعة من التقارير منها  -٣
، كامالقضايات ، وبيان عددى باألحبيان عددى ب: إضافة مجموعة من اإلحصائيات منها  -٤

 .وبيان عددى بالمطالبات 
 

 
  .إضافة اللغة العربية للنظام مع إمكانية تحديد لغة خاصة بالمؤتمر واألعضاء  -١
 :إضافة تطبيق الدفع اإللكترونى والتى تتيح  -٢

  :للمنظمين 
  .مؤتمر وتحديد رسوم إضافية أخرى إمكانية تحديد رسوم اإلشتراك فى ال -
 .إمكانية تحديد أسعار للحجز فى الفنادق  -
 ) . فاخر–عادى (إمكانية تحديد رسوم اإلستقبال والنقل  -
 .إمكانية تحديد رسوم للرحالت السياحية وتحديد المواعيد الخاصة بها  -

  :للمشاركين 



 

  

  .الحجز فى المؤتمر  -
 . نوع الغرفة ومدة الحجز الحجز فى أحد الفنادق المتاحة مع تحديد -
 .الحجز لالستقبال والنقل  -
 .االشتراك فى واحدة أو أكثر من الرحالت السياحية المتاحة وتحديد الموعد المناسب  -

 .الدفع عن طريق البطاقة اإلئتمانية  -
 

 
المعفيـين مـن   إدخال بيان اإلعفاء من المصروفات علـى النظـام لتحديـد الطـالب           -١

  .المصروفات لعدم إظهارهم فى تقرير الطالب الذين لم يسددوا 
تحويل طلبات التحاق الطالب من جامعة ألخرى على النظام دون الحاجة إلعادة إدخال               -٢

 .بيانات الطالب
 .التنسيق على مستوى الكليات بقواعد مختلفة  -٣
ظهارها للطالب عند التقديم    إدخال شروط وتعليمات التقدم للمدن الجامعية لكل جامعة إل         -٤

 .على اإلنترنت 
تحديد أنواع تميز السكن فى المدن الجامعية ليقوم الطالب باختياره عند التقدم وليـتم               -٥

 .تسكين الطالب على أساس اختيارهم 

تغيير رقم شئون الطالب الذى تم إدخاله بالخطأ على النظام بعد التأكد من عدم وجـود                -٦
 .الرقم الجديد لطالب آخر 

 
 

  .تصميم شيتات طبية لوحدة الكلى بمستشفى األطفال الجامعى  -١
ربط صرف المستلزمات الطبية بنظام المخازن بحيث اليتم صرف مستلزم طبى ليس له         -٢

 .رصيد ويتم تخصيم المنصرف من الرصيد الحالى 
 .يادات الطبية بمعهد الكبد بشربين بدء تفعيل نظام تسجيل المرضى والع -٣
تسجيل أوقات سحب العينة واستالم العينة وانتهاء النتيجة للتحاليل الطبيـة المختلفـة       -٤

بحيث يمكن حساب متوسط الوقت الذى تحتاجه العينة بدء من سحبها حتـى تـسجيل               
 .النتيجة 



 

  

القيمـة الحرجـة    إدخال القيم الحرجة لكل تحليل وإظهار تنبيه فى حالة تعدى النتيجة             -٥
 .بالزيادة أو النقص 

 .ان تحدث للمريض فى حالة نقل الدم  إنشاء شيت طبى للمشاكل التى يمكن -٦
تعديل نظام األرشيف الطبى بمركز جراحة الجهاز الهضمى بإضافة إمكانيـة تـسجيل              -٧

بعض البيانات التى تمكن من الحصول على إحصائيات طبية مثل التـشخيص الطبـى              
 .ية والعملية الجراح

 .تعديل تطبيق تسجيل التشخيص بعيادات وأقسام الجراحة بمركز األورام  -٨
تعديل نظام األقسام الداخلية بحيث يشمل تطبيق جديد السـتالم المرضـى المحـولين               -٩

 .للدخول كما تم إدخال إمكانية تحويل المريض لغرفة معينة داخل القسم الداخلى 
لتشغيل وتم تطبيقه بمجمـع اإليمـان        جديد يعمل على نظام ا     PACSتم تفعيل نظام     -١٠

 .ويعمل بكفاءة وسيتم تطبيقه بمستشفيات جامعة المنصورة 

تم إنشاء تطبيق يعمل على الهاتف المحمول يقوم بعرض التحاليل الطبيـة لمـريض           -١١
 .معين وسيتم تطويره ليشمل عرض جميع البيانات الطبية للمريض 

 .سامح شمعة / د.ة أتم تفعيل نظام العيادات الطبية الخاصة بعياد -١٢
 .تعديل شكل واجهة نظام المناظير بحى يكون أكثر سهولة للمستخدم  -١٣
 . لصور الدم بمركز جراحة الجهاز الهضمى Sysmexربط جهاز  -١٤
 . لصور الدم بمستشفى الطوارئ Dcellربط جهاز  -١٥
 . لصور الدم بمستشفى الطوارئ CellDyneربط جهاز  -١٦
  .لمعامل بدولة اإلمارات العربية المتحدة  بأحد اCobas integra ٤٠٠ربط جهاز  -١٧

    

 



 

  

 
 

 
 

 .التنسيق بين كليات وإدارات الجامعة لتحديد مواعيد المؤتمرات 
إعداد الترتيبات الالزمة للمؤتمرات من حيـث تجهيـز القاعـات ووسـائل العـرض                

الجلسات وإصدار وطبع التوصيات وكل     والصوتيات وأعمال التسجيل والتوثيق وإدارة      
 .ما يتعلق بحسن سير جلسات المؤتمر

 .تسكين وإعاشة المشاركين بالمؤتمر والزائرين وضيوف الجامعة بدار الضيافة 
عمل الترتيبات الخاصة بإقامة حفالت االستقبال والمعارض العلمية والثقافية التى تعقد            

 .اء المؤتمراتعلى هامش المؤتمرات أو زيارات علمية ألعض
عمل الترتيبات الالزمة ألية زيارات علمية أو سـياحية ألعـضاء المـؤتمرات أو أى                

 .ضيوف أو زائرين آخرين وكذلك أعداد البرامج الترفيهية لهم
 .عمل الترتيبات الخاصة بإقامة حفالت االستقبال والمعارض العلمية والثقافية 
 تدريب طالب كلية السياحة والفنادق 

  
 

م بعدد  ٢٠١٠/ ٨/ ٣م حتى   ٢٠١٠/ ٧/ ١٤ تم استضافة ضيوف جامعة التعليم المفتوح من         -
 .غرف ) ٤(



 

  

 .م بعدد غرفة واحدة ٢٠١٠/ ٨/ ٣١ تم استضافة ضيوف كلية الزراعة لمدة شهر من -
 تم استـضافة المـؤتمر الـسنوى الخـامس لإلتحـاد المـصرى لطـالب كليـة الـصيدلة                 -

  .غرفة ) ٣٦(م  بعدد ٢٠١٠/ ١٠/ ٢٣م  حتى ٢١/١٠/٢٠١٠من
م بعدد  ٢٠١٠/ ١٠/ ١٤م حتى   ٢٠١٠/ ١٠/ ١٣ تم استضافة ضيوف جامعة المنصورة من        -

 .غرفة ) ٢(
م بعـدد  ٢٠١٠/ ١١/ ٢م حتى ٢٠١٠/ ١٠/ ٢٠ تم استضافة السادة ضيوف كلية العلوم من        -

 .غرفة ) ١(
  . غرفة )١(م بعدد ٢٠١٠/ ١١/ ٢ تم استضافة ضيوف كلية اآلداب يوم -
 .غرفة ) ٣(م بعدد ٢٠١٠/ ١١/ ١٤ تم استضافة اللجنة البرلمانية المصرية يوم -
م  بعـدد  ٢٠١٠/ ١١/ ٨م حتـى  ٢٠١٠/ ١٠/ ٣٠ تم استضافة ضيوف كلية العلوم من يوم     -

 .غرفة ) ١(

  م ٢٠١٠/ ١١/ ٢٢مـن  ) الدراسـات العليـا    (  تم استضافة ضـيوف جامعـة المنـصورة          -
 .غرفة ) ١(عدد م ب٢٠١٠/ ١١/ ٣٠حتى 

) ١(م بعـدد    ٢٠١٠/ ١٢/ ٧م حتى   ٢٠١٠/ ١١/ ٢٨ تم استضافة ضيوف كلية الزراعة من        -
 .غرفة 

  م٢٠١٠/ ١١/ ٢٧مـن   ) إدارة النـشاط الفنـى      (  تم استضافة ضيوف جامعة المنـصورة        -
 .غرف ) ٣(م بعدد ٢٠١٠/ ١٢/ ٥حتى 

  .غرفة ) ١(م بعدد ٢٠١٠/ ١٢ /١٠يوم ) رعاية الطالب (  تم استضافة ضيوف كلية التجارة -
  م٢٠١٠/ ١٢/ ١٣ مـن    )تطـوير األداء الجـامعى    ( تم استضافة ضيوف جامعة المنصورة       -

 .غرفة ) ١(م بعدد ٢٠١٠ /١٢/ ١٤ حتى 
ــة  - ــة الزراع ــيوف كلي ــضافة ض ــم است ــى  (  ت ــاد الزراع ــع لإلرش ــؤتمر التاس   ) الم

 .غرفة ) ١٤(م بعدد ٢٠١٠/ ١٢/ ١٦م حتى ٢٠١٠/ ١٢/ ١٥من 
  .غرفة ) ٣(م بعدد ٢٠١٠/ ١٢/ ٢٩يوم ) كلية الهندسة ( تم استضافة ضيوف الجامعة  -
 ٣(  خالل شهر ينـاير  من جامعة مانشستر) ثالثة طالب  ( ضيوف كلية الطب    تم استضافة    -

  .)غرف مكيفة 
 غرف  ٤( م    ٢٠١١/ ٢/ ١٤م إلى   ٢٠١١/ ١/ ٢٦ضيوف التعليم المفتوح من     تم استضافة    -

  ) .مكيفة 



 

  

ضيوف كلية الصيدلة لورشة عمل بعنوان استخدامات الحاسـوب فـى تـصميم         تم استضافة    -
  م ٢٠١١/ ١ / ٣٠ :٢٩من )  غرف مكيفة )٧(الدواء 

  .ضيوف كلية العلوم من اللجنة العلمية الدائمة للرياضيات تم استضافة  -
  )  باحـث    ١٦عـدد   ( ضيوف كلية الهندسة  وفد من جامعة درسون األلمانيـة           تم استضافة    -

  .م ٢٢/٣/٢٠١١: ١٩من 
  .م ٢٠١١/ ٣/ ١٢يوم ) غرفة مكيفة ( ضيوف كلية الهندسة تم استضافة  -
ضيوف كلية التربية النوعية مؤتمر تطوير برامج التعليم العالى النوعى فى مصر تم استضافة  -

  .والوطن العربى 
  )الزراعيـة     أسـتاذ بجامعـة الـسويد للعلـوم         ( استضافة ضـيوف كليـة الزراعـة        تم   -

  .م ٢٠١١/ ٤/ ٢٩ : ١٣ من 
  .م ٢٠١١/ ٤/ ١٧يوم ) غرفة مكيفة ( ضيف كلية التربية الرياضية تم استضافة  -
/ ٥/ ٦م إلـى  ٢٠١١/ ٤/ ٢٩استضافة المهرجان المسرحى بين كليـات الجامعـة مـن      تم   -

  ) . غرف مكيفة ٣( م ٢٠١١

 

 
 

 
تقديم االستشارات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي           

  .ينات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكالت فنياً وبيئياً امتضمناً إجراء المع
  .إجراء الدراسات األولية للمشروعات ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لها  
طات المياه ومحطات الصرف الصحي والصناعي وتجهيـز الرسـومات          تخطيط وتصميم مح   

  .التنفيذية لها 
إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة لمشروعات المياه والصرف الصحي والـصرف        

  .الصناعي المقترحة تمهيداً لطرحها بين الشركات المنفذة 
 تنفيذ محطات المياه والصرف     نقل المعرفة الفنية المتولدة عن األبحاث وتطويعها لتطوير أو         

الصحي والصناعي باستخدام تكنولوجيات منخفضة التكاليف وحديثة االستخدام فـي حـدود            
  .القواعد القانونية لحماية حق المؤلف والملكية الفكرية 



 

  

 الخاصـة   المشاركة فى فحص واختبار المواد واألجهزة والمعدات الخاصـة بالمـشروعات             
  .بأعمال المركز

جارب المعملية والخاصة بنوعيات المياه المنتجة من محطـات الميـاه والـصرف             إجراء الت  
  .الصحي والصناعي 

أعمال التشغيل والصيانة الدورية للمشروعات مما يتضمن عدم التوقف بصورة نهائية ووجود  
  .البديل 

تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين فـي مجـاالت تـشغيل المحطـات       
 مياه الشرب والصرف الصحيمشروعات نتها في وصيا

 خاصة في ظل ما يعانيـه     قيق األهداف التى من أجلها أنشئ      لتح  تفعيل نشاط المركز   وجارى    
  .قطاع البنية االساسية في محافظة الدقهلية في هذا المجال

  
 

 

 
المنصورة في المرحلة الحالية كما تعمل    زيادة ثقة المجتمع المحلى في خريجي كليات جامعة          

  .الجامعة على كسب ثقة المجتمع االقليمى ثم المجتمع العالمي 
  زيادة دور الجامعة في مشاريع التنمية المستدامة  
 زيادة دور الجامعة في تطوير االقتصادي و االجتماعي و السياسي في مصر  

راكز المتشابهة لمناقشة قـضايا التطـوير       زيادة دور الجامعة في االتصاالت العالمية مع الم        
 بمصر 

 
  نشر ثقافة الجودة مجال -١

 تم عقد ورش العمل التالية 

 االسم م

 ورشة عمل إجرائية عن نواتج التعلم  ١

 ورشة عمل عن منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي  ٢

 CIQAPورشة عمل إلعداد مشروعات  ٣

 ورشة عمل إلعداد مشاريع المعامل ٤
  



 

  

تم عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس في برنامج إعـداد مراجـع خـارجي          
  .لي  بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادلمؤسسات التعليم العا

 
 االسم 
  التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العاليدورة ١

  نواتج التعلم وخرائط المنھج لمؤسسات التعلیم العاليدورة ٢

 دورة المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العالي ٣

 دورة التخطیط االستراتیجي لمؤسسات التعلیم العالي ٤

  قبل الجامعي التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیمدورة ٥

  نواتج التعلم وخرائط المنھج لمؤسسات قبل الجامعيدورة ٦

 دورة المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم قبل الجامعي ٧

 نظم المعلومات لمؤسسات التعلیم قبل الجامعي ٨

 : ل لالعتماد والتطوير المستمر متابعة مشروعات التأهي -٢
قام المركز باالشتراك مع اللجنة القومية لضمان جودة التعليم فى متابعة المـشاريع علـى               

 :النحو التالي 
 البیان الكلیة م
    ٩/١٠/٢٠١٠زیارة الدعم الفنى والمتابعة  بتاریخ  التمریض ١
    ٢٦/١٠/٢٠١٠زیارة الدعم الفنى والمتابعة  بتاریخ  الھندسة ٢
اد        الطب البیطرى ٣ ل لالعتم ویر المستمر والتأھی ة لمشروع التط ارة المتابع زی

 ٢٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ  
اد    التربیة الریاضیة ٤ ل لالعتم ستمر والتأھی ویر الم شروع التط سلیم م ارة ت زی

 ٩/١١/٢٠١٠بتاریخ  
شروع     التربیة الریاضیة بدمیاط ٥ ن إدارة الم ة م ة الخارجی ارة المراجع اریخ زی ات بت

١٢/١٢/٢٠١٠ 
ویر المستمر         الصیدلة ٦ امج التط ل إدارة برن ائق من قب زیارة فحص الوث

 ٢٥/٩/٢٠١٠والتأھیل لالعتماد بتاریخ 
اریخ      الزراعة بدمیاط ٧ شروعات بت ن إدارة الم ة م ة الخارجی ارة المراجع زی

 ٦/١٢/٢٠١٠ وحتى ٤/١٢/٢٠١٠
    ١/١٢/٢٠١٠ة  بتاریخ زیارة الدعم الفنى والمتابع ریاض األطفال ٨
اد        الطب ٩ ل لالعتم ویر المستمر والتأھی ة لمشروع التط ارة المتابع زی

 ٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ  
اد        العلوم ١٠ ل لالعتم ویر المستمر والتأھی ة لمشروع التط ارة المتابع زی

 ٢٥/٩/٢٠١٠بتاریخ  
    ٢٢/٣/٢٠١١زیارة الدعم الفنى والمتابعة  بتاریخ  العلوم بدمیاط ١١

  



 

  

متابعة الزيارات االستطالعية التى قامت بها الهيئة القومية لـضمان جـودة التعلـيم               -٣
 :واالعتماد للكليات التى تقدمت للحصول على االعتماد

 البیان الكلیة م
    ٦/٥/٢٠١٠ إلى ٣/٥/٢٠١٠خالل الفترة من  التمریض ١
  ١٧/٤/٢٠١٠ حتى ١٤/٤/٢٠١٠خالل الفترة من  التربیة الریاضیة ٢
 ٢١/٤/٢٠١٠ حتى ١٨/٤/٢٠١٠خالل الفترة من  الصیدلة ٣
 ٢٦/٥/٢٠١٠ حتى ٢٣/٥/٢٠١٠خالل الفترة من  الطب ٤
 ٢١/٤/٢٠١٠ حتى ١٨/٤/٢٠١٠خالل الفترة من  العلوم ٥
 ٥/٥/٢٠١٠ حتى ٢/٥/٢٠١٠خالل الفترة من  الزراعة بالمنصورة ٦

  
  
  
  

لهيئة القومية لـضمان جـودة التعلـيم    متابعة زيارات المراجعة الخارجية التى قامت بها ا     -٤
 :واالعتماد للكليات التى تقدمت للحصول على االعتماد

 البيان الكلية م

 ٢٠/٤/٢٠١١ حتى ١٧/٤/٢٠١١خالل الفترة من  التربية الرياضية ٢

 ١٥/١٢/٢٠١٠ حتى ١٢/١٢/٢٠١٠خالل الفترة من  الصيدلة ٣

 ٢٦/١٢/٢٠١٠ حتى ٢٣/١٢/٢٠١٠خالل الفترة من   الطب ٤

 قيام مركز ضمان الجودة بعمل زيارات مراجعة داخلية لكليات جامعة المنصورة
وعرضت . رئيس الجامعة /  السيد األستاذ الدكتور   هوتم عرض النتائج في اجتماع موسع  حضر       

فيه نتائج مستويات األداء لجميع عناصر مؤشرات معايير كالً من القدرة المؤسسية والفاعليـة              
   التعليمية

 نظم معلومات الجودةمجال  -٥
     قام مركز ضمان الجودة بالتعاون مع مركز تقنية االتصاالت والمعلومات بتطوير برنـامج

توصيف المقررات وتقرير المقررات لكي يحقق  المواصفات الموضوعة من قبل الهيئـة            
 .القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

         يحتوى على احدث المعلومات الخاصة     المتابعة المستمرة لموقع مركز ضمان الجودة لكي
 .بمجال ضمان الجودة بالشكل الذي يخدم الكليات والسادة المستفيدين من المجال 

    إمكانية التواصل االلكتروني  مع اآلخرين عن طريق  خدمة استقبال المقترحات الخاصـة
 .بمجال ضمان الجودة عن طريق موقع المركز

  



 

  

 

 
وضع خطة إستراتيجية للتعليم االلكتروني بالجامعة بحيث يدعمها كل المعنيين وتغذى            

  .الخطة اإلستراتجية و األكاديمية للجامعة 
  نشر ثقافة التعليم االلكتروني و التعلم من بعد 
العمل على تحويل المقررات و على األخص التى تخدم قاعدة عريضة من الطالب الـى       

 .ة مقررات الكتروني
اقتراح برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم على بناء و استخدام وحدات             

 .تعليمية الكترونية 
 .إقامة الندوات و المؤتمرات الخاصة بالتعليم االلكتروني  
 . فى مجال التعليم االلكتروني ةإعداد كوادر متخصص 
 .تطوير البنية األساسية البرامجية للتعليم االلكتروني  
 اجراء البحوث فى مجال التعليم االلكترونى  

  
 

 
  

١-  
ة           ة وثیق    تھدف المجلة التعریف بالتعلیم اإللكتروني ونشر ثقافتھ ومواكبة التقنیات الحدیث

ال   الصلة بالتعلیم االلكتروني، وكذلك العمل على إیجاد قنوات اتصال      ي مج  بین المختصین ف
  . التعلیم اإللكتروني والمؤسسات التعلیمیة في مجال تكنولوجیا المعلومات والمناھج

 العدد الثامن من مجلة التعلیم اإللكتروني  تم إصدار 
:   یمكن الدخول علي المجلة من خالل الرابط التالي      http//:emag.mans.edu.eg/ 

٢-  
سادة              یتم إصدار  ى ال تم إرسالھا إل ر اإلنترنت وی اح عب ة بشكل أسبوعي وتت  النشرة اإلخباری

اص        ي الخ د االلكترون الل البری ن خ صورة م ة المن املین بجامع دریس والع ة الت ضاء ھیئ أع
د        ى نشر الجدی ل عل بالجامعة مما یدعم روح االرتباط بین العاملین والجامعة ویساعد في العم

ر التعلیم االلكتروني وتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات التي لھا دور من أخبار الجامعة وأخبا  
  . في خدمة وتطویر العملیة التعلیمیة بالجامعة

  .م٢٠٠٩- ٩-٢٩ نشرة أسبوعیة من تاریخ النشرة األولي ٩٣ تم إصدار 
  



 

  

٣-  
   “ نولوجيا واالستراتيجياتالمفاهيم والتك"كتاب بعنوان التعليم االلكتروني  -
 - االسـتخدام  –المفاهيم " Social networkكتاب بعنوان شبكات التواصل االجتماعي  -

   "التكنولوجيا 
نتاج أفالم دعائية وإعالنية لعرض الخدمات التي تقدمها وحدة التعليم االلكترونيتبث عبر الشاشات إ -٤

 الجامعةالخاصة بكليات 

  "E-day"م االلكتروني األول بجامعة المنصورة  التحضير إلقامة يوم التعلي -٥
 : حيث تتم المشاركة في المعارض المشاركة في المؤتمرات و -٦

 محـور التعلـيم   –للتكنولوجيا والمحتـوى والكتـاب      "مؤتمر ومعرض اإلسكندرية الدولي     
  االلكتروني بعنوان ضرورة التخطيط لمشروع قومي لمصر ما بعد الثورة للتعليم اإللكتروني

    ورشه عمل عن استخدام

 برنامج الموودل  كنظام إدارة محتوى
 

 
١-  

توفير روابط لمصادر تعليمية عبر اإلنترنت وإتاحتها للطالب والباحثين علـى سـبيل             
 :المثال
 لمجالت االلكترونيةا  
 الكتب االلكترونية المجانية  
 عروض تقديمية 

   كليه ١١ رابط فيما يخص ٣٣٦عدد الروابط التعليمية المضافة  
  :        رابط البوابة االلكترونية

portal-e/eg.edu.mans.mansvu:// http 

٢-  
    يمثل هذا المستودع قاعدة بيانات المتحانات السنوات السابقة ويمكن البحث فيه،           
وذلك حرصاً من جامعة المنصورة على توفير مكتبة الكترونية لالمتحانات لتـوفير عنـاء              
الطالب في البحث وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية ومساعدة طالبها على تحقيق أعلـى             

  .درجات اإلنجاز



 

  

   كليه ١٤  امتحان  فيما يخص 3239 عدد االمتحانات المرفوعة  
  exams/eg.edu.mans.mansvu://http:    رابط مستودع االمتحانات السابقة 

٣-  
انات المتحانات السنوات السابقة ويمكن البحث فيه،         يمثل هذا المستودع قاعدة بي      

وذلك حرصاً من جامعة المنصورة على توفير مكتبة الكترونية لالمتحانات لتـوفير عنـاء              
الطالب في البحث وتحسين جودة مخرجاتها التعليمية ومساعدة طالبها على تحقيق أعلـى             

  .درجات اإلنجاز
   كليه ١٤  فيما يخص   امتحان3239 عدد االمتحانات المرفوعة  

 exams/eg.edu.mans.mansvu://http:            رابط مستودع االمتحانات السابقة 
 

 
ت الحديثة وبه نخبة متميزة     أستوديو التعليم االلكتروني مجهز بأحدث األجهزة والتقنيا        

من المتخصصين في هذا المجال، يهدف األستوديو إلي إتاحة المواد والمصادر التعليمية بالشكل             
الذي يدعم روح اإلبداع والتطور في العملية التعليمية، يقوم األستوديو التعليم اإللكتروني بالعمل       

   :في عدة اتجاهات
 .ر المؤتمرات والندواتتصوي. ٢      تصوير المحاضرات الدراسية .١

 .عداد أفالم وثائقية وتسجيليةإ. ٤  .تصوير الفيديوهات الداعمة للمقررات اإللكترونية.٣
 .تصوير محاضرات تعليمية وتوعية.٥
  .تدريب عملي لطالب الجامعة. ٦
  





 

  

 
ة           صویره من محاضرات تعلیمی تم ت ا ی ع م تم رف ة    من خالل ھذه القناة ی ة وتوعی دوات علمی ون

ة المحاضرات       ومؤتمرات علمیة حتى یتمكن الطالب واألفراد من التواصل مع أساتذتھم ومتابع
  سواء التعلیمیة أو الثقافیة 

دیوھات المرفوعة        حیث تصدرت القناة الترتیب األول في الجامعات المصریة من حیث عدد الفی
  والزیارات على القناة 

  :ویوضح الجدول التالي ما تم انجازه
  عدد المشاھدات عدد الزیارات عدد الملفات المرفوعة

682 57,741 237,270 

  
  یمكن الدخول علي القناة من خالل الرابط التالي  

/mansvu/com.youtube.www://http  
 
 " اجمالى المقرارت اإللكترونیة"

 التي تم إنتاجھا إجمالي عدد المقررات

مقررات ممولة من 
 ICTPمشروع

مقررات ممولة من وحدة التعلیم 
 اإللكتروني بجامعة المنصورة

مقررات ممولة من 
 CIQAP مشروعات  

HEEPF  
مقررات تحتاج إلي تعدیل لتواءم المعاییر المطلوبة للمقررات (

 )لكترونیة الخاصة بالمجلس األعلى للجامعات اإل

  جاري اإلنتاج  تم اإلنتاج  جاري اإلنتاج  تم اإلنتاج  جاري اإلنتاج  تم اإلنتاج  جاري اإلنتاج  تم اإلنتاج
٠  ١٤  ٣  ٨  ٤  ١٣  ٥  ٢٨  
 

 
  ICTP 

  المقرر  ةالكلي  م
  مورفولوجیا األراضي  الزراعة  ٢١
  مباديء تدریب الناشئین  التربیة الریاضیة  ٢٤
  تكنولوجیا االستعاضة الصناعیة  طب األسنان  ٢٥
  ).رفع األثقال(اختیاري طرق تدریس المنازالت و الریاضیات الفردیة  التربیة الریاضیة  ٢٦
  علم وظائف األعضاء  التربیة الریاضیة  ٢٧
  Electronic circuits  ندسةالھ  ٢٨
 Planet tissue culture  الصیدلة  ٢٩

 Electric prospecting  العلوم  ٣٠
  طرق التنقیب الكھربي

 جغرافیة السكان  اآلداب  ٣١
 الجغرافیا الزراعیة  اآلداب  ٣٢
 الدراسة المیدانیة  اآلداب  ٣٣



 

  

  CIQAP 
  قررالم  الكلیة  م
  "٢"میكانیكا موائع  الھندسة  ٨
  تركیبات میكانیكیة  الھندسة  ٩
  إنتقال حرارة  الھندسة  ١٠
  میكانیكا التربة واألساسات  الھندسة  ١١
 

 نسبة التفعيل   املقرر  الكلية
 %٦٢٫٥٦٦ Pharmacognsy  الصیدلة
 %٩٢٫٠٦ اء الطبیةالكیمی  الصیدلة
 %٩٤٫٨٨ تكنولوجیا البخار  الھندسة

اختیاري طرق تدریس المنازالت و الریاضیات  التربیة الریاضیة
 ).رفع األثقال(الفردیة

٧٠٫٧% 

 %٩٠٫٠٠٢ Mycology )فرع دمیاط(العلوم
 %١٫٦٣ Clinical Oral medicine طب األسنان

 differential diagnosis of oral طب األسنان
lesions ٢٧٫٩١% 

 %٥٣٫٧٦ إدارة المشروعات الصغیرة التجارة
 %٤٧٫٣٦٨ مورفولوجیا األراضي الزراعة
 %٧٢٫٠ علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي اآلداب
 %٦٦٫١١٥ علم االجتماع البدوي اآلداب

 %١٧٫٦ فحص وتحلیل األقمشة  التربیة النوعیة
 %٩٨ ١برمجة   التربیة النوعیة

 %٨٠٫٢٨ مبادئ ریاضة  بیة النوعیةالتر
 

 
 اسم المعمل القسم الكلیة
 الكیمیاء الفیزیائیة العملیة الكیمیاء العلوم

 عمل الفیزیاءم الریاضیات والفیزیاء الھندسیة الھندسة

  الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیة الكیمیاء الحیویة الطبیة الطب

 Medical chemistry: molecular  الكیمیاء الطبیة الصیدلة
conceptor E-learning series 

 الكیمیاء الحیویة الكیمیاء الحیویة الصیدلة

 Organics v 2.5 الكیمیاء العضویة الصیدلیة الصیدلة
Virtual lab & 3D 



 

  

  

   من إجمالي المعامل االفتراضیة علي مستوي  % ٣٠حصلت جامعة المنصورة علي نسبة
 الجامعات

 ، تم عقد مناقـصة لـشراء المعامـل     م ٣١/١٢/٢٠١١م حتى   ١/٧/٢٠١١من  في الفترة   
 والمركز القومي للتعلم اإللكترونـي و       ICTPاالفتراضية بشكل مركزي من خالل مشروع       

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة ، وتم إرسال قيمة تقديرية لشراء المعمل    إعداد كراسة   
  االفتراضي موقعة من مدير المشروع وأحد أعضاء الفريق

  

 

 
توفير البنية األساسية للمعامل والمختبرات الحديثـة الداعمـة للبحـوث التجريبيـة              

  لوراثية والتكنولوجيا الحيوية والتطبيقية في مجاالت الهندسة ا
دعم مشاريع البحوث بكليات الجامعة ووحداتها البحثية المختلفة فـي مجـاالت عمـل       

  الوحدة 
تجميع الكفاءات العلمية في مجال التخـصص والمنـشرة بكليـات الجامعـة لتكـوين        

  .مجموعات عمل لتنفيذ مشاريع معينة في مجال الوحدة 
  . مية وتنظيم ورش عمل وحلقات مناقشة عقد المؤتمرات والندوات العل 
تنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال من جامعة المنصورة والجامعات االخري        

  . المحلية 
  . التعاون مع المؤسسات والمعاهد ومراكز البحث المحلية والدولية المعنية بهذا المجال  
 نولوجيا الحيويةتكوين قاعدة بيانات في مجال الهندسة الوراثية والتك 

  
 

وهي وحدة ذات اهمية محورية جاري العمل على تفعيلها واالستفادة منها في ضبط 
  .الممارسات غير الصحيحة التي تتم في هذا المجال

  
  



 

  

 

 
  .النهوض بالبحث العلمى فى الجامعة و تشجيع االبحاث ذات التخصصات البيئية  
 .ام بالبحث العلمى فى احد اهم التكنولوجيات الحديثة االهتم 
( االسهام فى تنمية المجتمع وتطويرة من خالل ادخال التكنولوجيا الدقيقة فى المجاالت المتعددة  

  ) صناعية ، طبية ، زراعية 
 المعرفة و االبحاث التطبيقية الهـادفى لتنميـة         ةالموائمة بين االبحاث االساسية الهادفة لتنمي      
  .لمجتمع و التى ستكون مصدر لتمويلة ذاتياً ا
السعى لتوفير االمكانيات المعملية سواء من خالل المشاريع البحثية الممولـة و كـذلك عقـد                 

  .اتفاقيات بين الجامعة و مراكز بحثية اخرى 
توفير االجهزة و المعدات اللمختبرية االزمة الجراء االبحاث العلمية التطبيقية فى شتى مجاالت              
 .لتقنيات المتناهية الصغر ا
  السعى الستثمار القدرات المميزة لباحثى جامعة المنصورة 
استقطاب أعضاء هيئة التدريس و تأهيل و تدريب الباحثين ، و الفنيين ، وطلبـة الدراسـات                  

العليا من المنسقين بالجامعة على مختلف مجاالت التقنيات متناهية الصغر و تكوين خبـررات              
 .وى منافس عالمياً فى هذه المجاالت محلية على مست

 .توفير البيئة العلمية المحفزة االبداعية  
  اعتماد فكرة الحاضنات التقنية فى مجال التقنيات الحديثة  
  لمنتجات تقنية قابلة للتصنيع و االنتـاج المحلـى و    prototypeتحقيق انتاج عينات أولية  

 .الصادرة فى هذا الشأن التسويق العالمى طبقاً للقوانين و القرارات 

 
 

المركز سيحدث نقلة نوعية في التصنيف العلمي والمعلوماتي في جامعة المنـصورة            وهذا  
  .حال تحقيق لألهداف التي انشئ من أجلها

  
  
  
  



 

  

 
 

 
 . ياضي لطالب الجامعة معاونة الجامعة في القيام برسالتها في مجال التدريب الر 
رفع مستوي اللياقة البدنية والمهارية للفرق الرياضية واعضاء هيئة التدريس وكافـة        

 . العاملين بالجامعة وغيرهم من المشتركين من خارج الجامعة 
 الطالبيـة والنـشاط   األسر والخدمات الطالبية في كافة المجاالت كنشاط    األنشطةخدمة   

االجتماعي والرحالت ونشاط الجوالة والخدمة العامة والنشاط       الثقافي والفني والنشاط    
 . الرياضي 

 .  والخدمات الطالبية ورفع مستوي االداء بها األنشطةالعمل علي تطوير  
 .ي والهيئات العامة ومراكز الشبابتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات االخر 

ا وتزويدها باحتياجاتهم وتقـديم أعمـال      المساهم فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياته      
 .التدريب التى تدخل فى اختصاصاتها

 . وال تتعارض مع أهدافهاختصاصاتهالقيام بأية خدمات أخرى تدخل فى  
  

 
 .  مشترك ٢٥٢٤٧عدد  ٢٠١١-١٠١٠عام بلغ إجمالى أعداد المشتركين خالل  
 . مشترك ١٤٧٨٦اخل الجامعة بلغ إجمالى أعداد المشتركين  من دحيث  
 . مشترك ١٠٤٦١بلغ إجمالى أعداد المشتركين  من خارج الجامعة و  

 .  هيئة حكومية وخاصة ٥٥بلغ إجمالى عدد الهيئات الحكومية والخاصة فى حين  
 :أقيمت البطوالت اآلتية على مالعب القرية األولمبية وقد  
  بطولة الجمهورية لكرة السلة     . 
 هورية للكاراتيه  بطولة الجم.  
   بطولة الجمهورية للمالكمة       . 
  رجال( بطولة الدورى الممتاز للكرة الطائرة    (  
  الللجنة البارالمبية ( بطولة الجمهورية للكراسى المتحركة ( 
  رجال( بطولة الدورى الممتاز لكرة اليد. (  



 

  

 مة لرعاية الطالب الدورات التنشيطية لأللعاب الرياضية المختلفة لإلدارة العا. 
  ٢٠١٠/٢٠١١ للعام الجامعى الجماعيةدوري الجامعة فى األلعاب الفردية و.  
  جميع بطوالت دوري الجامعات المصرية المنوط بجامعة المنصورة تنظيمها. 

 

 

 
لـصعيد  توثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية على ا           

  .العربي والعالمي والمساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة
تنمية وتطوير القدرات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خـالل تنفيـذ               

  .مشروعات بحثية
تها اإلنتاجية  مراكز اإلنتاج الصناعي لرفع كفائتشجيع التعاون بين المدارس البحثية مع 

  وتحسين جودة المنتجات
   عن طريق البحث لتقديم الدراسات والحلولمعينة موضوعات دراسة 
عقد المؤتمرات والندوات العلمية فى التخصصات البينية خاصة التى تجمع بين عدد من  

  كليات الجامعة



 

  

 

 
المحلى عن طريق تقديم الخـدمات      معاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى تنمية المجتمع          

  .التربوية والنفسية واالجتماعية والتعليمية  ألطفال محافظة الدقهلية 
تيسير التدريب العملى لطالب كليـة ريـاض         

األطفال  فـى الوحـدات التابعـة للمركـز          
  الميدانيةالخبرة إلكسابهم

المساعدة فى إجـراء البحـوث والدراسـات       
ـ    ة والتعليميـة   التربوية والنفسية االجتماعي

  المرتبطة بالطفولة
اإلسهام فى تدريب العاملين فى مجال الطفولة   

 بمحافظة الدقهلية 
تقديم الخدمات اإلرشادية والتعليميـة ألوليـاء        

فى مجال رعاية األطفـال العـاديين أو     األمور  
  الفئات الخاصة 

ة قـدرات   إنتاج الوسائل والمواد التعليمية ولعب األطفال الالزمة لرعاية وتنمي         
  األطفال 

تشجيع البحث العلمي فى مجال رعاية وتنمية األطفال العاديين أو الفئات الخاصة ، عن طريق  
والباحثين بإجراء دراسات متعمقة فى الموضوعات التى تحقق أهـداف          تكليف بعض العلماء  

  المركز   
 عن طريـق عقـد      وذلك.  والمراكز األخرى المماثلة     تدعيم الصالت العلمية بين هذا المركز      

 .الخبرات اتفاقيات معها وتبادل

 
  

تقوم وحدة الحضانة ورياض األطفال بتقديم الخدمات التربوية والنفسية واالجتماعيـة             
لألطفال الملتحقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة حيـث تقـوم              

   طفل وطفلة ٤٩٧الي الوحدة برعاية حو

 
  نائب ؤئيس الجامعة

  تمع وتنمية البيئة  لشئون خدمة المج
 تتابع احتفال الوحدة باألطفال



 

  

 
 

  المجموع الكلى  خارج الجامعة  داخل الجامعة  المستوى
   طفل٥٩   طفل٣٢   طفل٢٧  ثانیة روضة

   طفل٣١   طفل٢٠   طفل١١  ١ب
  فل ط٤٥   طفل٢٢   طفل٢٣  ٢ب
   طفل٥٣   طفل٢٥   طفل٢٨  ٣ب
   طفل٥٣   طفل٣٢   طفل٢١  ٤ب
   طفل٣٣   طفل١٩   طفل١٤  ١ج
   طفل٣٨   طفل١٧   طفل٢١  ٢ج
   طفل٥١   طفل١١   طفل٤٠  ٣ج
   طفل٤٣   طفل١٨   طفل٢٥  ٤ج
   طفل٣٥   أطفال٨   طفل٢٧  ١د
   طفل٣٩   طفل١٦   طفل٢٣  ٢د

   طفل١٧   طفل١٤   أطفال٣  فئات
   طفل٤٩٧   طفل٢٣٤  فل ط٢٦٣  المجمــوع الكلــى

 
           تقديم الخدمات التربوية والنفسية واالجتماعية لألطفال الملتحقين من أبناء أعـضاء هيئـة

التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنصورة حيث يقدم المركز برامج تربوية ألطفـال            
KG1 ، ٢KGكتب وزارة التربية والتعليم المتمثلة فى  المتضمنة ب:-  

 ج حقى ألعب وأتعلم وأبتكر هتطبيقات تربوية لمن.  
  أداة التقويم المستمر لمنهج حقى ألعب وأتعلم وأبتكر. 


 

    د القصص الهادفة والمحببة للطفل وهذا النشاط يعمل على         من خالل سر  : النشاط القصصي
  .لف مجاالت المعرفة بالنسبة للطفلتنمية مهارات التحدث والتعبير اللغوي والمفاهيم في مخت

  حيث يوجد مسرح لعرض مسرحيات العرائس القفازيه التي : النشاط المسرحي ولعب األدوار
معلمات على إتاحة الفرص لألطفـال قـصص        تقوم بإعدادها معلمات الروضة كذلك تعمل ال      

ومواقف حياتية مختلفة وهذا النشاط يعمل على غرس القيم واألخالق الحميدة والـسلوكيات            
 .المرغوبة 



 

  

  كما ينمي ، يساعد النشاط الفني على تنمية قدرة الطفل على اإلبداع واالبتكار : النشاط الفني
إلضافة إلى انه ينمي لدي الطفـل التعـاون         مهاراته في استخدام األلوان والقص واللصق با      

 .وحب العمل الفريقي 
    ينشد األطفال بعض األناشيد التي ترتبط بموضوع الخبـرات المقدمـة           : النشاط الموسيقي

 )عربية وانجليزي (
      حيث يخرج األطفال بصحبة المعلمة إلى الصالة الخارجيـة         : النشاط الحركي الحر والمنظم

لمركز لممارسة النشاط الحركي المنظم أو النشاط الحر في الحديقة          أمام المسرح أو حديقة ا    
.حيث يختار كل منهم لعبته المفضلة فردية كانت أو جماعية  
 

 
تمعيـة وتنميـة    تحرص وحدة الحضانة ورياض األطفال على تحقيق المـشاركة المج           

، االتصال بين األسرة والروضة وتحقيقا لجانب انتماء الطفل إلى روضته والي أصدقائه ومعلمته 
لذا تقوم الوحدة بإقامة حفـالت أعيـاد مـيالد          
األطفال الملتحقين بها وذلك بصورة شهرية وذلك 
بغرض تنميـة المهـارات المعرفيـة الخاصـة         

تماعية إلى  بالمفاهيم وكذلك تنمية المهارات االج    
تتمثل في أهميـة المـشاركة فـي المناسـبات          
االجتماعية وتنمية مهارات الـصداقة والتعـاون    

بين األطفال وبعضهم الـبعض عنـد       والمشاركة  
  عداد لالحتفال بهذه المناسبة اإل

 
 

وتزايد حاجاتها بالتالي إلى من يـساعدها ويرعـي   نظرا لخروج المرأة األم إلى العمل     
أطفالها أثناء خروجها للعمل وإيمانا من مركز رعاية وتنمية الطفولة بأهمية توعيـة األطفـال               
بالنظام وأهمية شغل أوقات الفراغ في فترة الصيف وتحقيقا للمشاركة المجتمعية يحرص مركز             

 الذي يسهم بفاعلية في بناء شخصية الطفل بما رعاية وتنمية الطفولة على إقامة النادي الصيفي



 

  

يهيئه له من مناخ تربوي يساعده على النمو العقلي والمعرفي واالنفعالي والجمالي واالجتماعي         
  .عن طريق األنشطة الصيفية التي يقوم بها المركز 

 سنة أي مرحلة الروضـة      ١٢ -٢ويقبل المركز األطفال في المرحلة العمرية من سن           
ويوضـح  ،، اية المرحلة االبتدائية من داخل الجامعة ومن خارجها نظير اشتراك شهري            إلى نه 

  الجدول التالي بيان أعداد األطفال واإليرادات في النادي الصيفي 
ويمارس األطفال في النادي الصيفي  العديد من األنشطة التربوية التي تنمـي ذكـاء                 

  . أشهر الصيف الطفل وفى الوقت ذاته تكون وسيلة ترفيهية في

 
تعتبر أنشطة الفنون التشكيلية من أهم وابرز مجاالت األنشطة التربوية التي يمارسها               

األطفال بالنادي الصيفي، حيث تعمل على تنمية الخيال والتذوق الجمالي لدي األطفـال وتنميـة          
ى األطفال بـالنفع وتتـيح      المهارات العضلية الدقيقة لديهم وتوظيف وقت الفراغ الذي يعود عل         

لألطفال ممارسة األنشطة الحرة والتي تمتد على مجاالت عملية تطبيقيـة تـدخل فـي صـميم                 
الممارسة العقلية لجوانب الحياة المختلفة وتثري تجربة األطفال في حياته بصورة عملية ويكون      

معه وبيئته باإلضافة   معدا بذلك إعدادا واقعيا للحياة من حوله ومشاركا مشاركة ايجابية في مجت           
  .إلى ما تثيره من تنمية ملكات التخيل لدية والحس الجمالي 

ويقوم األطفال بالنشاط الفني من خالل استخدام خامات من البيئة المحيطة للطفل وإقامة أشكال              
  فنية متعددة 

   

                   
  

  الصور توضح منتجات األطفال الفنية في النادي الصيفي
  



 

  

 
 تقوم معلمة النشاط الموسيقي بتعليم األطفال العـزف         
على اآلالت الموسيقية، وكذلك تدريبهم للمشاركة فـي        
فريق الكورال الذي يشارك في الحفالت الفنية للنـادي         

  .الصيفي 


 
 يقوم مركز رعاية وتنمية الطفولة باستقبال و تيـسير         

التدريب العملي لطالبات كلية التربية وطالبات رياض األطفال فـي الوحـدات التابعـة للمركـز            
إلكسابهم الخبرة الميدانية في مجال رعاية الطفولة في الفصل الدراسي األول للعـام الجـامعي               

٢٠١٠/٢٠١١.   

 
 عايـة وتنميـة الطفولـةجملـة مركـز ر   يقوم مركز رعايـة وتنميـة الطفولـة بإصـدار           

وهى مجلة علمية تختص بنشر األبحاث والدراسات في مجال تربيـة الطفـل بكـل فروعهـا                 (
التربويــة، النفــسية، االجتماعيـــة، الفنيــة، المـــسرحية، الثقافيــة، الطبيـــة،     ( 

  . والتي تصدر سنوياً) باللغتين العربية واإلنجليزية ....اإلعالمية
 

والتي تقدم " لذوى االحتياجات الخاصة " يز مركز رعاية وتنمية الطفولة بوجود وحدة خاصة   يتم
  .العديد من الخدمات التربوية والنفسية سعياً لتوفير العناية المناسبة لهم

كما يراعى المركز التحديث والتطوير المستمر في الخدمات المقدمة لهم من خالل البـرامج               -
  .ة التطور في مجال رعاية ذوى االحتياجات الخاصة والخدمات وذلك  لمواكب

 بيان بتصنيف حاالت األطفال امللتحقني بوحدة الفئات اخلاصة
   
   
   
   
   
   
   



 

  

، الختالف مراحلهم العمرية يتم تنويع األنشطة المقدمة         ونظراً لتعدد الحاالت الموجودة بالمركز    
  .ليتناسب مع مراحلهم العمرية المختلفة وكذلك إعاقاتهم المتنوعة

 
           إعداد قاعة خاصة لبعض األطفال ذوى االحتياجات الخاصة وإعـداد أنـشطة تربويـة

كسابهم مهارات حياتيـة    مالئمة  لخصائصهم وقدراتهم واستعداداتهم الفكرية بغرض إ       
جديدة باإلضافة إلى تصنيف الحاالت الخاصة بهم وفق مدى قابليتهم لـتعلم مهـارات              

 .جديدة 
             مشاركة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة في الحفالت في المناسبات المختلفة تحقيقـا

القابلين ( لمبدأ دمج األطفال ذوى االحتياجات الخاصة       
 مشاركتهم ألقرانهم فـي     يحرص المركز على  ) للتعلم  

عيد األم  ( الحفالت التي تقدم في المناسبات المختلفة         
 النـادي   – الحفل الختامي للمركـز      – أعياد الميالد    –

سواء بالدمج مع األطفال    )  أعياد الطفولة      –الصيفي  
 .العاديين أو في فقرات خاصة بهم 

  مشاركة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة في رحالت المركز  
  

 

 
تدريس المقررات فى تكنولوجيا التعليم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بشرط ان  

 .المركز ال يمنح مؤهالت علمية للطالب 
تقديم برامج تدريبية فى مجال تكنولوجيا التعليم المتعددة لمن تقوم بعمليات التعلـيم سـواء               

  .بالجامعة أو خارجها
تقديم الخدمات فى تكنولوجيا التعليم وذلك فى مجاالت اإلشراف علـى األجهـزة والمعـدات                

التعليمية وتشغيلها وصيانتها وإحاللها وتسجيل األحداث العلمية الفردية والجامعية وإعـداد           
مكتبة بكل كلية ومكتبة مركزية واالتصال الخارجي بالمراكز المماثلة محليا ودوليا وطباعـة             



 

  

 من الالئحة التنفيذيـة     ٣٠٨طبقا لنص المادة    " د النشرات فى مجال تكنولوجيا التعليم       وإعدا
 لقانون تنظيم الجامعات 

وهى الالزمة ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا       " إنتاج المواد التعليمية الداخلية      
اد التعليمية الالزمة وتشمل تصميم وإنتاج نماذج من المو" وطالب التربية العلمية والخارجية     

 .التعليم العام  لمدارس
 .تقديم الدراسات والبحوث فى المجاالت المختلفة لتكنولوجيا التعليم 
تقديم الخدمات االستشارية فى مجال تكنولوجيا التعليم سواء على المستوى الفردي أو علـى       

لتنفيذية لقانون   من الالئحة ا   ٣٠٨طبقا للمادة   " مستوى المؤسسات داخل الجامعة وخارجها      
  من الالئحة الداخلية للمركز٢تنظيم الجامعات والمادة 

 
  ٣١/١٢/٢٠١١ وحتى ١/٧/٢٠١١ دارسا خالل الفترة من ٦٢٣قام المركز بتدريب عدد  -١

  عدد الدارسین  عدد الدورات  إســـــــــــــــم الدورة
  ١٠  ١   االحتیاجات الخاصةلذوىاإلرشاد األسري 

  ٦٥  ٧  شارات العربیة للصم تقنیات لغة اإل
  ٢٤  ٣  تقنیات اإلعاقة العقلیة

  ٧٥  ٥  تقنیات التعامل مع الطفل التوحدي
  ٨  ١   عملي-تقنیات التعامل مع الطفل التوحدي 

  ٧٦  ٥  تقنیات صعوبات التعلم
  ٣٣  ٣  تعدیل السلوك

  ٣٣  ٣  تقنیات تنمیة المھارات
  ١٧٥  ٦  مستوى أول–تقنیات لغة التخاطب 

  ٨١  ٤  مستوى ثاني–لغة التخاطب تقنیات 
  ٢١  ٣  العملي–تقنیات لغة التخاطب 

  ٨  ١  تأھیل الطلبة والخریجین للعمل بمدارس اللغات
  ١٤  ٢ تقنیات مقاییس الذكاء

  ٦٢٣  ٤٤  اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
  



 

  

 

 
 الصوب ونباتات الظل واألشجار والحوليات ونباتات التربيـة         ات مثل نبات  الزينة نباتات   إنتاج 

   .  كشتالت الفاكهة والخضرالنباتات البستانية بعض  وزهور القطف وواألبصالالخاصة 
  . النباتية الالزمة باحتياجاتها حدائق الجامعة وكلياتها والوحدات التابعة لها إمداد 
   . واألفراد البستانية المختلفة والزهور للمصالح والهيئات العامة  والنباتاتاتات الزينةبيع نب 
  .  وتبسيط أساليب زراعة وتربية نباتات الزينة الفني الوعينشر  
  تنظيم الندوات والدورات التدريبية 
العمل  و في مجال عمل الوحدةالمشتغلين و تصادف المربينالتيتلقى مشاكل اإلنتاج المختلفة  

  . حلول مناسبة لها إيجادعلى 
  . طلب منها ذلكإذا الحدائق الخاصة المنزلية إنشاءالقيام بتصميم وتنسيق  
 . تجميل أماكن الحفالت والمؤتمرات فياستخدام نباتات الزينة  

 
  إكثار وتربية مختلف أنواع نباتات التزيين الداخلي داخل الصوب وخارجها. 
 تجميل حدائق و مسطحات الجامعة بإضافة اللمسات الفنية الزراعية التى اإلسهام  فى تطوير و 

 .تطلبها إدارة الحدائق 
  اإلسهام فى حل مشاكل تربية النباتات و صيانتها بالنسبة للهواة و المشتغلين فى هذا المجال و

 .إمدادهم بالنصائح و اإلرشادات 
  صيانة نباتات التزيين الداخلي و الحدائق

   الجامعة  ق بفندالخارجية
  صيانة نباتات الحديقة الخارجية

بمستشفى شربين التابعة لجمعية مرضى 
 .الكبد بالدقهلية

  صيانة نباتات التزيين الداخلي الخاصة
  .بكلية التربية الرياضية

  توريد نباتات تزيين داخلى الى كلية طب



 

  

 .االسنان بمناسبة افتتاح المبنى الجديد 
 
 ق الجامعة لزراعتها على توريد نباتات  لحدائ

  .المسطحات الخضراء
  توريد نباتات  الى كلية التربية النوعية

 .بالمنصورة
  توريد  وزراعة نباتات بجوار سور حمام

 .سباحة بفندق الجامعة
 بيع للجمهور و الهيئات.  
  

 

 

 
 للمخلفـات الـصلبة ونفايـات    البيئـي لخاصة بتقييم األثر   البحوث والدراسات ا   إجراء 

المستشفيات للمشروعات والمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية وغيرهـا العامـة        
  والخاصة بواسطة باحثين من داخل الجامعة وخارجها 

  .عمل دراسات الجدوى البيئية للمشروعات والمنشآت  
قوم بها األفراد وتحال الى المركز من الجهات    ي التي البيئيمراجعة دراسات تقييم األثر      
  لمختصة ا
   دراسات المحاسبة البيئية للمشروعات والمنشآت القائمة إجراء 
  اجراء دراسات الجدوى البيئية واقتصاديات حماية البيئة  
 الدورات التدريبية لتكوين وتأهيل الكوادر العلمية فى الموضوعات سابقة الذكر 



 

  

 

 
  . المساهمة فى إعداد وتأهيل المبدع االنتاجى فى اطار ثقافة العمل الحر  
  . نشر وتبنى األفكار والمبادئ العلمية والخبرات العملية لثقافة العمل الحر  
 كافة مجاالت إنشاء وإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة        في – النظريتوفير فرص التدريب     

 والعملى إلكساب المتدربين المهارات الفنية والتكنولوجية الالزمة إلدارة هذه ا           –والمتوسطة  
  . لمشروعات

إعداد البحوث والدراسات واالستشارات الالزمة لتنمية وتطـوير فكـر وأداء المـشروعات              
  . الصغيرة والمتوسطة 

يق التكامل تكوين شبكات األعمال لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض لتحق 
  والتنسيق فيما بينهما 

تكوين مراكز وقواعد البيانات التى تساهم فى ترشيد فكر وقرار أصحاب المشروعات الصغيرة  
  . والمتوسطة 

عقد الندوات وحلقات النقاش العلمى والمؤتمرات العلمية بما يخدم فكر االستثمار الحـر فـى     
  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

اسات العلمية فيما بتعلـق بمجـاالت إنـشاء وإدارة وتطـوير وتنميـة              نشر البحوث والدر   
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  

 

 
تنظيم دراسات نظرية وتطبيقية حرة لمواجهة احتياجات المجتمع من أفراد وهيئات فى ميادين      

  . المعرفة المختلفة 
ستفادة افراد المجتمع من امكانيات الجامعة ومرافقها فى المجـاالت االدبيـة        إتاحة الفرصة ال   

  والفنية والتطبيقية والصحية 
تدريب أفراد المجتمع على إستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة ورفع كفاءتهم االنتاجية فى             

  شتى المجاالت االنتاجية والخدمية  



 

  

ص تعليمية مستمرة بهدف تنمية قطاعـات المجتمـع      تنظيم برامج التعليم المستمر إلتاحة فر      
  . وتطويرها لمعاونتها على التفاعل مع برامج التنمية 

إعداد وتنفيذ برامج التعليم التعاونى بهدف توفير الخبرة العلمية لفئات المجتمع فى قطاعـات            
لتحـويلى  العمل واالنتاج من خالل الدورات القصيرة ودورات اعادة التاهيل ودورات التدريب ا   

والتى يتم جزء كبير منها فى مواقع االنتاج لضمان ادخال الخبرة العلميـة ضـمن االعـداد                 
  . الفطرى لقطاعات المجتمع 

القيام بدور نشط فى مجال نشر المعرفة والثقافة والوعى البيئـى وذلـك باقامـة النـدوات                  
هم فى نـشر الـوعى     والمؤتمرات والمحاضرات العامة والمعارض والحلقات الثقافية التى تس       

  القومى وخدمة البيئة والحد من التلوث وبرامج تعليم الكبار ومحو االمية 
 

 

 
 والمـذكرات   الجـامعي القيام بأعمال طبع الكتـاب       

 ألعضاء هيئة التدريس 
 تجهيز وطباعـة جميـع المطبوعـات الخاصـة          

 .باالمتحانات 
عيـة مـن الكتـب      توفير احتياجات الجامعـة الطبا     

والمراجع واألبحاث والدوريات والمجالت العلميـة      
 .والمطبوعات اإلدارية وغيرها 

 القيام باإلعمال اإلنتاجية الخاصة بالطباعة لحساب الغير 
معاونة طالب الدراسات العليا والباحثين من داخل الجامعة أو خارجها فى طبع الرسائل العلمية  

 واألبحاث

 
 

 المطلوبة ) إنتظام( طبع كراسات اإلجابة لجميع كليات الجامعة بفرعيها لجميع النماذج  .١
  طبع كراسات اإلجابة والخاصة بجامعة كفر الشيخ لجميع كلياتها  .٢



 

  

ورية الطبية الخاصة بكلية تنفيذ الدوريات والمجالت العلمية لجميع كليات الجامعة وكذلك الد .٣
  ).متنوعة ( الطب جامعة بنها وكذا المجلة الخاصة بشئون البيئة 

  مطبوعات خاصة بكليات الجامعة المختلفة  .٤
  .طباعة الكتب الدراسية للسادة أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات .٥
  استريشه – بيع ورق دشت ناتج مقص – كتابة كمبيوتر –جملة تصوير طلبة  .٦
  .ذ كل عمليات المدن الجامعية بالمنصورةتنفي .٧
  -:تنفيذ كافة األعمال للوحدات والمراكز الطبية على النحو التالى .٨
 .مستشفى الطوارئ .٩

 .مستشفى الباطنة .١٠
 .مستشفى الجامعة .١١
 .مستشفى الطلبة .١٢

 .مركز األورام جنيه .١٣
 .مركز جراحة  الجهاز الهضمى .١٤
 .مركز طب وجراحة العيون .١٥
 .ك البولية مركز امراض الكلى والمسال .١٦
 .تنفيذ مطبوعات اإلدارة العامة وذلك عن طريق االدارة العامة للمشتريات  .١٧

 
جارى متطلبات إنشاء الموقع الجديد للمطبعة وتزويدها بأحدث األجهزة وآالت الطباعة التى تعمل 

 .بنظام الديجيتال لتكون دار طباعة ونشر وتوزيع

 
اإلسهام في األنشطة العلمية والثقافية المتخصصة على المستوى االقليمى والعالمي بما يتفق             

 .مع طبيعة عمل المركز وأهدافه
القيام بعمل دورات تدريبه وندوات ثقافية في المؤسسات والقطاعات المختلفة لمجاالت النشاط             

 .بالمركز
ترجمة بعض اإلصدارات الحديثة من الكتب األجنبية في مجال دراسات القيم وتوظيفها لخدمة              

 .التربية في مصر



 

  

االستفادة من األبحاث ، دراسات ميدانية، استشارات مـع الجهـات المتخصـصة والمهتمـة           
 ).بدراسات القيم

 الصحف إلبراز   إصدار مجلة دورية ، التعاون مع إحدى      (  التعريف بنشاط المركز عن طريق       
 ).نشاط المركز وتوجيهاته العلمية، التعاون مع التليفزيون في برامج دورية مواجهة

 تنظيم ندوات علمية ومؤتمرات 

 
 .تطوير المقررات الجغرافية وتحويلها إلى مقررات الكترونية 
  .األرضم تحديث الخرائط وعمل خرائط استخدا 
 .إعداد وتنظيم دورات خرائط ومساحة للطالب والخريجين 
 . مجال نظم المعلومات الجغرافيةفيإعداد وتنظيم الدورات الدراسية والبرامج التدريبية  
 إعداد وسحب الخرائط ذات الحجم الكبير والتصغير والتكبير 

عـضاء هيئـة التـدريس       مجال نظم المعلومات للسادة أ     فيإعداد وتنظيم الدورات الدراسية      
  والطالب

 

 

 
 تجميع كل و  واإلنثروبيولوجيا الشعبيإعداد الدراسات واألبحاث والمعلومات المتعلقة بالتراث    

   .الشعبي واآلثار ومختلف األمور المتعلقة بعلوم اإلنسان والتراث الحضاريما يتعلق بالتراث 
 هذا المجـال    في الجامعة والجامعات األخرى     فيوم المركز بتدريب الدارسين المتخصصين      يق 

  .حيث يتم عرض اإلبداعات الشعبية أمام الباحثين والزائرين 
 و  من فنون وحرف وصناعات تقليديةاإلقليمتعريف الطالب والجمهور على تذوق ما فى ثقافة  

نشاط المركز للهيئات واألفراد وإجـراء البحـوث         كافة المجاالت المتصلة ب    فيتقديم المشورة   
  .والدراسات الميدانية 

 اإلنتـاج   فـي  اإلقليم على االستمرار     فيإقامة دورات لتشجيع المبدعين من الفنانين الشعبين         
 به وإلقاء المحاضرات المختصة وتنظيم الرحالت لزيارة أماكن تلـك     واالهتمامبعرض إنتاجهم   

  .الصناعات الحرفية 



 

  

 اإلقليم حتى يـتم  في مدرسة حرفية بالمركز يقوم بالتدريس فيها أصحاب المهن الحرفية  إقامة 
   . بعد أخذ الموافقات الالزمة اإلبقاء على هذه الحرف وتنميتها والنهوض بها مستقبال

    .ما يستجد من اختصاصات تهدف إلى خدمة المجتمع المحلى يقرها مجلس اإلدارة  
 

 

 
  .تمويل المؤتمرات والندوات والمحاضرات التى تهدف إلى خدمة المجتمع تنمية البيئة 
دعـم الوحـدات ذات الطـابع الخــاص     

المتعثرة حتى يمكنها القيـام باألهـداف       
    .المنشأة من أجله

المساهمة المالية فى دعم بعض البحوث       
جتمع وتنميـة    تهدف الى خدمة الم    التي

  البيئة
المساهمة المالية فى دعم برامج التدريب  

  . تتم لخدمة المجتمع وتنمية البيئةوالتيوالتثقيف المختلفة 
 

 
             دعم البرنامج التدريبي للعاملين بجامعة المنصورة على متطلبات الـسالمة والـصحة

 المهنية 

 دريبية للسالمة والصحة المهنية طبقاً لمعايير األوشا األمريكية دعم تنفيذ الدورة الت 
               دعم البرنامج التدريبيى للعاملين على أعمال الـصحة والـسالمة المهنيـة بجامعـة

 ) العام الرابع( المنصورة 

 
 ة باللغة االنجليزيةدعم طبع كتب تنمية الموارد الذاتية للجامعات المصري. 
 دعم مطبوعات حملة مكافحة التدخين. 



 

  

     االخباروالتى تحتوى على    ) اطالله(  من النشرة غير الدورية      األولدعم طبع االصدار 
 .والفعاليات التى تهم كافة فئات الجامعة

 بطاقة شخصية بالشريط الخاص بلجنة المرور على متطلبـات الـسالمة   ٢٠دعم طباعة  * 
 .نية بالمنشآت الجامعية بالمنصورة ودمياطوالصحة المه

      لوحة إرشادية خاصة بإرشادات الـصحة والـسالمة      ٦٠٠٠دعم طباعة وتصميم عدد 
  .المهنية

 
 دعم مركز الخدمة العامة لدراسات القيم واالنتماء الوطني. 
        وامداد المركز باشتراك انترنت مفتوح     دعم تغطية المركز االعالمى باالنترنت الالسلكي

 .وتصميم بطاقات تعريف للعاملين بالمركز
 تقديم قرض لمركز الناتو تكنولوجى لتمويل المرحلة األولى من تجهيزات المركز. 

       دعم استكمال التجهيزات المطلوبة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
الجامعية  

 
 دعم استضافة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة باإلدارة العامة لرعاية الطالب. 
     فرد من محافظة البحر االحمر إلتمام عالجهم بالمراكز الطبية          ) ١٣(دعم استضافة عدد

 .بالجامعة
 دعم احتفالية العام العالمى للكيمياء  بالجامعة. 
 لتمريضدعم مركز الخدمة العامة بكلية ا 
     جهاز اسكنر الستخدامها فى حفظ ملفـات الـسادة   ٣ جهاز كمبيوتر ،    ٩دعم شراء عدد 

 .أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة
  مليون جنيه بصفة قرض يسدد ٢دعم تمويل وحدة ميكروسكوب الكترونى بالجامعة بمبلغ 

 .على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل

  



 

  

 

 
 والتقييم لبرامج اللغة اإلنجليزية لطالب مرحلة الليسانس والبكـالوريوس           واإلشراف اإلعداد 

وطالب الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة 
 .المختلفة 

 البرامج الخاصة برفـع مـستوى اللغـة        إعداد 
المدرسين المساعدين  والمعيدين   بيناإلنجليزية  

   .الجامعة و اإلفراد والمجتمع على مستوى 
 برامج خاصة للمبعوثين للدراسات العليا      إعداد 

  . تتعامل باللغة االنجليزية التي  الدول األجنبية بجامعات
قاء  وإل التقارير والرسائل العلمية والبحوث باللغة االنجليزية إعدادوضع برامج التدريب على     

  .المحاضرات باللغة االنجليزية والتحضير واإلعداد لالمتحانات الخاصة بالمركز 
تنظيم المؤتمرات التي يتطلب عقدها مناقشات ودراسات وأبحاث باللغة االنجليزية مـع اخـذ               

  .الموافقات الالزمة 
  .تحديد ووضع مستويات الختبارات اللغة االنجليزية  
  .وث العلمية المزمع نشرها باللغة اإلنجليزية القيام بالمراجعة اللغوية للبح 
داخل الجامعة والجامعات ) في نفس المجال (  الوحدات ذات الطابع الخاص األخرىالتنسيق مع 

 العلمـي  التقـدم  إليـه على مـا وصـل    األخرى بهدف تحقيق أعلى معدالت األداء والوقوف        
  .  في دراسة اللغة اإلنجليزية والتكنولوجي

 .لترجمة للغير تقديم خدمات ا 

 
 

    الخاصـة  ٢٠١١/٢٠١٢ للفصل الدراسى االول للعام الجـامعى   التدريسيةلجان  التم تشكيل 
 Virginia(. الهندسـة  – العلوم - الطب البيطرى- اعدادى اسنان-بكليات اعدادى صيدلة

Tech (–المعهد الفني الصحي .  
     لمى لجميع المقررات التـى يقـوم المركـز بتدريـسها          توى الع حتم اجراء تعديل شامل للم 

  .مدير المركز/ الدكتورومراجعتها من قبل 



 

  

 االتفاق مع مطبعة الجامعة حسب عرض السعربول رم األيبالتالخاصة طباعة الكتب مت ت 
. لمركزمن اأمر التوريد المقدم و هامن المقدم 

 
  
  عدد الكتب التى تم طباعتھا  إسم الكلیة  م
  ١٣٠٠   صیدلةإعدادى  ١
  ٤٠٠  عدادي أسنانإ  ٢
  ٥٠٠  أولى بیطرى  ٣
  ٥٠٠  أولى علوم  ٤

 
 

 ٢٠١١/٢٠١٢االولز باعداد امتحانات الفصل الدراسىرك قام الم٢٠١١ سنة ديسمبرخالل شهر 
 العلوم الفرق الثالثة على أساس المادة العلميـة الموجـودة           - الطب البيطرى  -بكليات الصيدلة 

علـى أسـاس    و ٢٠١١/٢٠١٢بالكتب  التى تم طباعتها لهذه الكليات فى بداية العام الدراسى            
  .مدير المركز/ الدكتور مراجعتها من قبل  الكليات بعد ه هذمنمتحانات الواردة جداول اإل

 
  :تيةقام المركز بالتدريس  لطلبة الدراسات العليا بالكليات اآل  

  التاریخ  الكلیة  م
  ٥/٧/٢٠١١  دورة دراسات علیا مستوى ثالث زراعة  ١
  ٥/٩/٢٠١١  دورة دراسات علیا طب  ٢
  ٢/١٠/٢٠١١  اسات علیا مستوى رابع زراعةدورة در  ٣
  ٢٥/١٢/٢٠١١  دورة دراسات علیا طب  ٤
 

وبيانها  ٣١/١٢/٢٠١١ حتى ١/٧/٢٠١١من  وثيقة في الفترة    ) ١٩١(قام المركز بترجمة عدد     
  :كالتالي

  ١٥ =جم وثيقة عاجلةاعدد التر
  ١٥٥ =جم وثيقة أجلةاعدد التر
   ٢١ =ةجم ورقة عادياعدد التر



 

  

 
الموقع بين جامعة المنصورة  والمجلس العربـى         كول التعاون الثقافى والعلمى   وطبقا لبروت ) ١

رئيس  ريموندة حنا عساف نائب      /لتبادل طالب الجامعات العربية وموافقة  االستاذ الدكتور       
 عدد ببتدري قام المركز اإلدارة مجلسالجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس  

  .٢٦/٧/٢٠١١ وحتى ٤/٧/٢٠١١عمان فى الفترة من   السودان وتيطالب من دول) ٨(
فى اطار التعاون بين جامعة المنصورة  والجهات  الداعمة للمشروعات الصغيرة  ومجتمـع      )٢

من طالب كلية التجارة جامعة المنصورة فـى أطـار          ) ٥(االعمال قام المركز بتدريب عدد      
  .دريب الميدانى ورفع مهارتهم للعمل بعد التخرجالت

 إنطالقا من مبدأ خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي إطار تعـاون جامعـة المنـصورة مـع                  )٣
الجامعة رئيس  ريموندة حنا عساف نائب     / د.المؤسسات التعليمية بمحافظة الدقهلية وافق أ     
 علي قيام مركز تدريس اللغـة        اإلدارة مجلسلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس       

منح تدريبية مجانية لمشرفي المركز اإلستكشافي لتطوير العلوم      ) ٥(اإلنجليزية بتوفير عدد    
  : والتكنولوجيا التابع إلدارة شرق المنصورة التعليمية في المجاالت التالية

  تدريس العلوم باللغة اإلنجليزية. ١
  صوتيات اللغة اإلنجليزية. ٢
  وارد البشريةتنمية الم. ٣
  المحادثة باللغة اإلنجليزية. ٤
إعداد التويفل. ٥ 

 
 بترجمـة دليـل     ٢٠١١قام مركز تدريس اللغة اإلنجليزية خالل شهري أغسطس وسـبتمبر           * 

 ٥٠٠السالمه واألمان الخاص بجامعة بيترزبرج األمريكية والذي يقع في ما يقـرب مـن               
بل قطاع البيئة وخدمة المجتمع في عمـل صـفحة للجنـة         صفحة وذلك لإلستعانة به من ق     

المركزية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل علـي موقـع جامعـة المنـصورة               
 .اإللكتروني

قام المركز بتنظيم حملة دعاية للتعريف بأنشطة المركز والدورات التى يعقدها لـدى طـالب               * 
مـن خـالل المراسـالت        محافظة الدقهلية  والهيئات الحكومية داخل   والمؤسسات الجامعة

  .والهيئات الحكومية خارجها رسالها  الى جميع كليات الجامعةإواالعالنات التى تم 



 

  

 
 

التدريب على مجاالت تشغيل أجهزة الحاسب اآللي ولغاته وتصميم البرامج وتحليـل الـنظم               
ياضية واإلحصائية وتصميم نظم المعلومات واستخدام الحاسب       وبحوث العمليات واألساليب الر   

  .في تدريب وتعليم اللغات 
  . إجراء البحوث العلمية والعملية في المجاالت التى تقع في دائرة اختصاص المركز 
  .تقديم االستشارات العلمية والتطبيقية للباحثين والهيئات الحكومية وغيرها من القطاعات  
 أساليب التعليم والبحث العلمي باستخدام الحاسبات اإللكترونية واألساليب     المساهمة فى تطوير   

   .الرياضية واإلحصائية ونظم المعلومات 
   .تصميم وتنفيذ نظم وبرامج وشبكات الحاسب  
توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية المتخصصة والمراكز            

   .المناظرة 
 .زة الحاسب وملحقاتها وتجميع األجهزة لخدمة الجامعة وغيرها صيانة أجه 
  

 
   

  - :)ICDL(فى مجال التدریب مع جھات دولیة : أوال

 .إمتحان) ٩٩٥٣( عدد ٣٠/٦/٢٠١١حتى  ١/٧/٢٠١٠بلغ إجمالي عدد االمتحانات من  .١
 ) ٢٢٤٧( عدد ٣٠/٦/٢٠١١ حتى ١/٧/٢٠١٠بلغ إجمالى عدد بطاقات المهارات من  .٢

 .بطاقة مهارات 
  -  :٣٠/٦/٢٠١١ الى ١/٧/٢٠١٠منحة وزارة االتصاالت لطلبة الجامعة من : ثانیا 

 .طالب ) ٥٦٧٠(لذين انهو االمتحانات عدد الطالب ا .١
  .امتحان ) ٦٦٠٥٥(عدد االمتحانات التى تمت  .٢

  -:فى مجال تدریب جھات خارج الجامعة : ثالثا
 .بتدريب بعض العاملين بشركة جاسكو للغازات القيام  .١

  .القيام بتدريب بعض العاملين بمصنع السكر بكفر الشيخ  .٢



 

  

إنجـــــــــازات مجــــــــــــــال التدریـــــــب خــــــــــالل الفتــــــــــــرة 
   م٣٠/٦/٢٠١١الى١/٧/٢٠١٠مـــــــن

  
إســـــــــم 

  الدورة
عدد 

عدد  إســــــــــــــم الدورة  نعدد الدارسی الدورات
 الدورات

عدد 
عدد  إســـــــــــم الدورة  الدارسین

 الدورات
عدد 

 الدارسین

Excel ٣٥١ ٣١  Maintenance 
1 14 150  Oracle-DBA1 1 4 

R-Excel 0 0  Maintenance 
2 7 49  Oracle-DBA2 1 4 

Word ٢٩ 506  AutoCAD 103 1491  Oracle-Forms 0 0 
R-Word 0 0  Illustrator 1 5  Oracle-Report 0 0 
Power 
Point 26 312  3DMax(1) 14 138  V.B.Net 0 0 

R-Power 
Point 0 0  3DMax(2) 13 104  C#1 Core 0 0 

Windows 45 640  3DMax(3) 8 73  C#2 Core 0 0 
R-

Windows 0 0  Maya 0 0  Java 1 2 24 
Internet 26 290  PhotoShop(1) 18 176  Java 2 1 13 
R-Net 0 0  PhotoShop(2) 9 89  CCNA1 8 65 

Access 28 307  Flash 2 10  CCNA2 7 53 
R-

Access 0 0  Oracle-Sql 1 4  CCNA3 7 52 
IT 28 346  Oracle-PlSql 0 0  Php+MySql 2 15 
 Html+D.Waver 1 9  0 0 البورصـــــــــــــــــــھ    
    IT نحھالم  0 0  Sap Level I 3 59 
     Internet 0 0 المنحھ  Sap Level II 1 12 

 
إجمالى عدد الدورات    5,376     إجمالي عدد الدارسین      542 

    ICDL  27إجمالــــي عدد المدربیـــــن ومراقبى إختبارات 

  
  -:أنشطة أخرى : رابعا 
 -:عة المختلفةفى مجال توريد األجهزة لكليات ووحدات الجام .١

بناء على قرار مجلس جامعة المنصورة يقوم المركز بخدمة شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات 
ومستلزمات الكمبيوتر لكافة كليات وإدارات الجامعة لإلستفادة من الخبرات الخاصة المتوفرة 

لكمبيوتر بالمركز وكذلك تقديم خدمة الصيانة لجميع جهات الجامعة المختلفة لجميع أجهزة ا
والطابعات وأجهزة الداتا شو وكذلك يقوم المركز بتجهيز المعامل داخل الكليات حيث بلغ إجمالى 

  : كما يلى ٣٠/٦/٢٠١١ حتى ١/٧/٢٠١٠المبيعات خالل الفترة من 
  . جنيهاَ ١,٤٦٧,٥٩٤ره   بلغ إجمالى مبيعات أجهزة الكمبيوتر مبلغ وقد-
  .جنيهاَ   ٠١٠,٨٣٩ ر مبلغ وقدره  بلغ إجمالى مبيعات طابعات الكمبيوت-



 

  

وشاشات العرض وأنظمة الصوتيات مبلغ ) الداتا شو(بلغ إجمالى مبيعات أجهزة العرض بالحاسب  -
  . جنيها٠٥٣,٣١٢َوقدره 

  . جنيها٥٠٦,٥١٩َ بلغ إجمالى مبيعات آالت التصوير مبلغ وقدره -
  . جنيها٥٤٩,٤٩٠َدرة  بلغ إجمالى مبيعات مستلزمات التشغيل وقطع الغيار مبلغ وق-
  . جنيها١٨٥,٦٧٥َ بلغ إجمالى مبيعات الالب توب مبلغ وقدرة -

  .جنيهاَ 4,303,897وبذلك يكون إجمالى مبيعات المركز خالل هذة الفترة مبلغ وقدره
 -:فى مجال صيانة الكمبيوتر والطابعات لكليات ووحدات الجامعة المختلفة  .٢

لكمبيوتر والطابعات بوحدات الجامعة المختلفة وذلك من يقوم المركز بأعمال الصيانة ألجهزة ا
  -:خالل عقود الصيانة المبرمة مع مختلف كليات وإدارات ومستشفيات الجامعة وبيانها كما يلى 

   طابعة كمبيوتر ٢+   جهاز كمبيوتر ٧عدد ( كلية التربية الرياضية بدمياط ( 
 طابعة ٢٨عدد + كمبيوتر   جهاز١٧٠عدد ( كلية التربية النوعية بالمنصورة   .١

 ) كمبيوتر
 طابعة ١٧عدد + كمبيوتر  جهاز ٦٥عدد ( كلية التربية النوعية  بمنية النصر  .٢

 )كمبيوتر
 )  طابعة كمبيوتر ١٠عدد +  جهاز كمبيوتر ٧٤عدد (كلية التربيه النوعية  بميت غمر  .٣
 ) كمبيوتر طابعة٩٩عدد +  جهاز كمبيوتر ٣٠٠عدد (كلية التربية العام بالمنصورة  .٤
 ) طابعة كمبيوتر ٥عدد +  جهاز كمبيوتر ٥٤عدد (كلية التربية النوعية بدمياط  .٥
 ) طابعة كمبيوتر ٢٢عدد +  جهاز كمبيوتر ٣٦عدد (إدارة المدن الجامعية بالمنصورة  .٦
 ) طابعة كمبيوتر ٥عدد +  جهاز كمبيوتر ٥٤عدد ( كلية التربية النوعية بدمياط   .٧

 ) طابعة كمبيوتر٤٠عدد +  كمبيوتر  جهاز٩٠عدد ( بالمنصورة  كلية التربية الرياضية .٨
 ) جهاز داتا شو ١٤عدد +  جهاز كمبيوتر ١٤عدد ( كلية الصيدلة بالمنصورة  .٩

 طابعة ٢عدد +  جهاز كمبيوتر ٢عدد ( مركز رعاية وتنميه الطفولة بالمنصورة  .١٠
 )كمبيوتر 

 ) طابعة كمبيوتر ٤عدد  +  جهاز كمبيوتر١٧عدد (المعهد الفنى الصحى بالمنصورة  .١١
 ) طابعة كومبيوتر٢٤عدد +  جهاز كمبيوتر ٢٥عدد (مستشفى الطوارئ بالمنصورة  .١٢
 ) طابعة كمبيوتر ٥عدد +  جهاز كمبيوتر ٣٩عدد (كلية طب االسنان بالمنصورة  .١٣
 ) طابعة كمبيوتر ١٧عدد +  جهاز كمبيوتر ٣٢عدد (كلية رياض االطفال بالمنصورة  .١٤



 

  

 ) طابعة كمبيوتر ٦عدد +  جهاز كمبيوتر ٦عدد ( جامعة المنصورة  -االدارة الطبية .١٥
 ) طابعة كمبيوتر ٤عدد +  جهاز كمبيوتر ١٠عدد (االدارة العاملة لرعاية الطالب  .١٦
 ) طابعة كمبيوتر٢٠٠عدد + جهاز كمبيوتر٣٥٠عدد (االدارة العامة لجامعة المنصورة .١٧

 
عات والداتا شو التى يتم توريدها لجهات الجامعة كما يقوم المركز بضمان أجهزة الكمبيوتر والطاب

المختلفة وكذلك صيانه وضمان النظام المرئى الخاص بإنفلونزا الخنازير حيث بلغ إجمالى عدد 
  . جهاز داتا شو٢٠٠ طابعة و٥٠٠ جهاز كمبيوتر و٣٠٠٠هذة األجهزة ما يزيد عن 

  -:فى مجال التركيبات   -٣
ظام الصيانة الطارئة والصيانة بالطلب للجهات الغير متعاقد  شمل النشاط فى هذا الخصوص  ن-

معها باالضافة الى  القيام بتركيب إجهزة الداتا شو واألنظمة المرئية لكليات ووحدات الجامعة 
  .المختلفة 

  -: فى مجال تصميم النظم -٤
  تعديل وصيانة ومتابعة برنامج المناقصات والممارسات لمستشفى الجهاز الهضمى. 
 ديل وصيانة ومتابعة برنامج نظام العالج على نفقة الدولة لمركز جراحة الجهاز تع

 .الهضمى 
 اء هيئة التدريس بمستشفى تعديل وصيانة ومتابعة برنامج الحالة الصحية ألعض

 .الباطنة
  تعديل وصيانة ومتابعة نظام شئون العضوية بنادى جزيرة الورد. 
 لطبية والشهادات الصحية بالعيادات الخارجية تعديل وصيانة ومتابعة نظام التقارير ا

 .بمستشفى الجامعة 
  تعديل وصيانة ومتابعة باقى البرامج الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمى. 
  تعديل وصيانة ومتابعة برنامج المرتبات ببعض كليات ووحدات الجامعة المختلفة. 

– 
ICDL 

 . اختبار ICDL PRIVATE) (5,249بلغ اجمالى عدد إختبارات  .١
 .بطاقة ) ٦٢٠(رات ابلغ اجمالى عدد بطاقات المه .٢
 
 



 

  

 
 .طالب ) ٥٥٢٨( الذين انهو االمتحانات عدد الطالب .١
  .امتحان ) ٤٥٧٧٦(عدد االمتحانات التى تمت  .٢

  
عدد  أسم الدورة

 الدارسین
عدد 

 الدورات
عدد 

 الدارسین
عدد 

عدد  اسم الدورة الدورات
  الدارسین

عدد 
 الدورات

Excel 144 13 43 8 Oracle-DBA1 0 0 

R-Excel 0 0 35 4 Oracle-DBA2 0 0 

Word 183 17 1093 66 Oracle-Forms 6 1 

R-Word 0 0 4 1 Oracle-Report 0 0 

Power Point 126 12 135 12 V.B.Net 0 0 

R-Power 
Piont 0 0 77 6 C#1 Core 14 2 

Windows 258 21 30 4 C#2 Core 10 1 

R-Windows 0 0 0 0 Java 1 0 0 

InterNet 139 13 128 12 Java 2 0 0 

R-Net 0 0 63 7 CCNA1 62 8 

Access 126 12 0 0 CCNA2 51 6 

R-Access 0 0 9 2 CCNA3 20 4 

IT 140 13 10 2 Php+MySql 9 2 

Adv. Excel 19 3 0 0 Html+D.Waver 0 0 

40-646(Win 
Server) 3 1 0 0 Sap Level I 115 7 

WD 
PhotoShop 4 1 0 0 1 40 تسویق الكترونى 

 

 3,129      
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بناء على قرار مجلس جامعة المنصورة يقوم المركز بخدمة شراء أجهزة الكمبيـوتر               
والطابعات ومستلزمات الكمبيوتر لكافة كليات وإدارات الجامعة لإلستفادة من الخبرات الخاصـة            
المتوفرة بالمركز وكذلك تقديم خدمة الصيانة لجميع جهات الجامعة المختلفـة لجميـع أجهـزة           
الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الداتا شو وكذلك يقوم المركز بتجهيز المعامل داخل الكليات حيـث       

  : كما يلى ٣١/١٢/٢٠١١ حتى ١/٧/٢٠١١لغ إجمالى المبيعات خالل الفترة من ب
  جنيها498,118َبلغ إجمالى مبيعات أجهزة الكمبيوتر مبلغ وقدره.  
  جنيها٦٩٧,٩٢َبلغ إجمالى مبيعات طابعات الكمبيوتر مبلغ وقدره .  
        مـة  وشاشات العـرض وأنظ   ) الداتا شو (بلغ إجمالى مبيعات أجهزة العرض بالحاسب

  . جنيها٧٤٩,٢٣٠َالصوتيات مبلغ وقدره 
  جنيها٤٣٠,٥٢َبلغ إجمالى مبيعات آالت التصوير مبلغ وقدره .  
  جنيها٩٩٦,١٦٨َبلغ إجمالى مبيعات مستلزمات التشغيل وقطع الغيار مبلغ وقدرة .  
  جنيها١٢٤,٣٠َبلغ إجمالى مبيعات الالب توب مبلغ وقدرة .  
  جنيها١,٠٧٣,١١٤َخالل هذة الفترة مبلغ وقدرهوبذلك يكون إجمالى مبيعات المركز .  
   

يقوم المركز بأعمال الصيانة ألجهزة الكمبيوتر والطابعات بوحدات الجامعة المختلفـة             
ت الجامعة وبيانهـا  وذلك من خالل عقود الصيانة المبرمة مع مختلف كليات وإدارات ومستشفيا     

  -:كما يلى 
   طابعة كمبیوتر ٢+   جھاز كمبیوتر ٧عدد (   كلیة التربیة الریاضیة بدمیاط (  
   طابعة كمبیوتر٢٨عدد +  جھاز كمبیوتر ١٧٠عدد (   كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة (  
    ة كمبیوتر طابع١٧عدد +  كمبیوتر  جھاز٦٥عدد (   كلیة التربیة النوعیة  بمنیة النصر(  
          طابعة كمبیوتر ١٠عدد +  جھاز كمبیوتر ٧٤عدد (كلیة التربیة النوعیة  بمیت غمر (  
   طابعة كمبیوتر٩٩عدد +  جھاز كمبیوتر ٣٠٠عدد (  كلیة التربیة العام بالمنصورة (  
   طابعة كمبیوتر ٥عدد +  جھاز كمبیوتر ٥٤عدد (  كلیة التربیة النوعیة بدمیاط (  
 طابعة كمبیوتر ٢٢عدد +  جھاز كمبیوتر ٣٦عدد (  رة المدن الجامعیة بالمنصورةإدا (  
     طابعة كمبیوتر ٥عدد +  جھاز كمبیوتر ٥٤عدد (   كلیة التربیة النوعیة بدمیاط (  
 طابعة كمبیوتر ٤٠عدد +  جھاز كمبیوتر ٩٠عدد (  كلیة التربیة الریاضیة بالمنصورة (  



 

  

  جھاز داتا شو ١٤عدد +  جھاز كمبیوتر ١٤عدد (          كلیة الصیدلة بالمنصورة (  

      طابعة كمبیوتر ٢عدد +  جھاز كمبیوتر ٢عدد ( مركز رعایة وتنمیھ الطفولة بالمنصورة (  
       طابعة كمبیوتر ٤عدد +  جھاز كمبیوتر ١٧عدد (  المعھد الفنى الصحى بالمنصورة (  

      طابعة كومبیوتر ٢٤عدد +  جھاز كمبیوتر ٢٥د عد(  مستشفى الطوارئ بالمنصورة (  

        طابعة كمبیوتر ٥عدد +  جھاز كمبیوتر ٣٩عدد (  كلیة طب االسنان بالمنصورة (  

      طابعة كمبیوتر ١٧عدد +  جھاز كمبیوتر ٣٢عدد  (  كلیة ریاض االطفال بالمنصورة (  

 طابعة كمبیوتر ٦عدد + تر  جھاز كمبیو٦عدد (   جامعة المنصورة   -اإلدارة الطبیة (  

 طابعة كمبیوتر ٤عدد +  جھاز كمبیوتر ١٠عدد (  ة لرعایة الطالب   اإلدارة العام (  

     طابعة كمبیوتر٢٠٠عدد + كمبیوتر  جھاز ٣٥٠عدد (  اإلدارة العامة لجامعة المنصورة (  

 طابعة كمبیوتر ٤عدد +  جھاز كمبیوتر ١٠عدد (  المركز االعالمى (  

  دد (  التمریض   كلیة وتر  ٧٠ع از كمبی دد +  جھ وتر ٣ع ة كمبی +  طابع
  ) جھاز داتا شو  ٢عدد 

 وتر      ٧٢عدد  (  كلیة االداب بدمیاط از كمبی دد  +  جھ وتر  ٢٤ع ة كمبی +  طابع
  ) جھاز داتا شو  ٤عدد

 جھاز كمبیوتر ١٠٣عدد (  مركز طب وجراحة العیون (  

عات والداتا شو التى يـتم توريـدها        كما يقوم المركز بضمان أجهزة الكمبيوتر والطاب        
لجهات الجامعة المختلفة وكذلك صيانه وضمان النظام المرئى الخاص ببث الدعاية واالعالنـات            

 ٢٠٠ طابعـة و   ٥٠٠ جهاز كمبيـوتر و    ٣٠٠٠حيث بلغ إجمالى عدد هذة األجهزة ما يزيد عن          
  .جهاز داتا شو

 
صيانة الطارئة والصيانة بالطلب للجهات الغير متعاقد معها وكذلك القيام           باإلضافة إلى نظام ال    -

  .بتركيب إجهزة الداتا شو واألنظمة المرئية لكليات ووحدات الجامعة المختلفة 
 

               تعديل وصيانة ومتابعة برنامج نظام العالج على نفقة الدولة لمركز جراحـة الجهـاز
 .الهضمى 

 يانة ومتابعة نظام شئون العضوية بنادى جزيرة الورد تعديل وص. 
            تعديل وصيانة ومتابعة نظام التقارير الطبية والشهادات الصحية بالعيادات الخارجيـة

 .بمستشفى الجامعة 







 

  

االسهام فى تدريب افراد المجتمع على استخدام االساليب العلمية والفنية الحديثـة وتعلـيمهم     
  اصها ورفع كفائتهم االنتاجية فى مجال اختص

  القيام باالعمال االنتاجية فى مجال اختصاصها لحساب الغير  
تنفيذ كل ما يوكل اليها من مشروعات فى مجال اختصاصها سـواء مـن الجامعـة او مـن               

  الجامعات االخرى توثيقا للروابط الثقافية بين الجامعات  
 
 عمال الخرسانة المسلحة اجراء الحاليل لمياه الخلط والمعالجة لتحديد مدى صالحيتها أل 
 تحليل مياه حمام السباحة الخاصة بالقرية األوليمبية  
 انتاج منظف صناعى ألغراض النظافة طبقا للمواصفات القياسية المصرية   
  انتاج منظف صناعى ألغراض غسيل وتعقيم األيدى طبقا للمواصفات القياسية المصرية 

  

 

 
تعميق االتصال بين الجامعة والمراكز الصناعية فى المحافظـة فـي مجـال صـناعة             

  البالستيك والمطاط 
تقديم استشارات علمية تتعلق بخواص المواد الخام وطرق التصنيع وجـودة المنـتج              

  النهائي 
  تقديم أفكار جديدة لمنتجات جديدة ومستحدثة 
  ى يمكنه المنافسة فى األسواق المحلية والعالمية رفع جودة المنتج النهائي حت 
  عقد دورات تدريبية فى هذا المجال  
معاونة النشاط االنتاجى باألساليب العلمية التي تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة             

  يترتب عليها وفرة االنتاج وتحسينه 
مـع اخـذ   عقد مؤتمرات علمية محلية وعالمية وندوات متخصصة فى هذين المجالين        

  الموافقات الالزمة 
  معاونة الجامعة بتدبير احتياجاتها من المنتجات البالستيكية ذات الجودة العالية  
 بحث مشكلة إعادة استخدام تدوير مخلفات البالستيك والمطاط  



 

  

 
 اقامة دورة تدريبية فى مجال صناعة الفيبر جالس 
 يستربية فى مجال صناعة منتجات البولياقامة دورة تدر 
 انتاج شنط واكياس بالستيك مقاسات مختلفة 

  

 

 
يقوم المركز بإعمال االستشارات والدراسات والبحوث العلمية الهادفة الى حل المشاكل            

  الواقعية التى يواجهها النشاط االنتاجى 
  يوية باستخدام الحاسب االلى محاكاة العمليات الفيزيائية والكيميائية والح 
التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه ومدى مطابقتهـا للمواصـفات القياسـية           

  وغيرها من التحاليل االخرى 
معاونة النشاط االنتاجى بالمجتمع باألساليب العلمية التى تؤدى الـى تطـوير وخلـق               

  ينه  أساليب جديدة يترتب عليها وفرة اإلنتاج وتعدده وتحس
  

 

 
 إجراء التحاليل الدقيقة للمواد المختلفة المقدمة من باحثين من داخل أو خارج الجامعة  
إجراء البحوث العلمية ذات الطابع األكاديمي  

والتطبيقي التي تخدم وتعمـل علـى حـل         
مشاكل البيئة بواسطة باحثين من داخل أو       

 .عة خارج الجام
اإلسهام في تدريب وتعليم طالب البحـوث        

من داخل الجامعة أومـن خارجهـا علـى         
  .استخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة

معاونة النشاط اإلنتاجي باألساليب العلميـة       
 .التي تؤدى إلى تطور وخلق أساليب جديدة يترتب عليها  وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسينه 





 

  

 

 
دراسة التأثير السام للمبيدات على اإلنسان والحيوان وكائنات التربة والنباتات االقتصادية من   

  .غيرها وتزويد الجهات المختصة بمضمون هذه الدراسة المحاصيل و
  .دراسة تأثير تداخل المبيدات مع خواص التربة بالطرق الطبيعية والكيماوية والبيولوجية  
 .دراسة التأثير اإلختيارى للمبيدات والتوعية باستبعاد المركبات األكثر خطورة  
 .) نحل العسل – المتطفالت –ترسات  المف(دراسة تأثير المبيدات على الكائنات الحية المقيدة  

تقدير متبقيات المبيدات على المحاصيل والخضروات والفاكهة وأيضا في مكونات البيئة غير             
 . وذلك للتعرف على درجة التلوث ومدى خطورته )  التربة – الماء –الهواء ( الحية   

ناعة وتداول المبيدات تتناول    تنظيم برامج تدريبية وإرشادية للباحثين والعاملين في مجال ص         
 .الوسائل العلمية لتجنب أخطار التلوث بالمبيدات 

 .تنظيم مؤتمرات وعقد ندوات واجتماعات وحلقات نقاشي حول قضايا تلوث البيئة بالمبيدات  
 .إصدار دوريات ونشرات دورية وغير دورية  
معـة أو الهيئـات     تنفيذ كل ما يوكل إلى المركز من أعمال في مجال اختـصاصه مـن الجا               

  والمصالح األخرى
 

 

  ميناء دمياط البحرى 
  مستشفى الباطنه التخصصى 
 مركز الجهاز الهضمى جامعه المنصوره 
 بعض الوحدات التابعه للجامعة 

 
       ٢٠١١ فبراير ٢٢تعاقد السنوى بداء من   استمرار العمل بميناء دمياط البحرى طبقا لل 

 ولمده عام على اكمل وجه
  استمرار العمل بمستشفى الباطنه التخصصى للعام الخامس على التوالى مكافحه االفات

 الزاحفه والطائره حسب شروط العقد المبرم 



 

  

  داره الجامعه وتجديد التعاقد للعام الرابع على التوالىإاستمرار العمل مع 
  مع مركز الجهاز الهضمى جامعه المنصوره لمده عام بدايـه مـن شـهر             عمل تعاقد 

 ٢٠١١نوفمبر 
               اجراء بعض اعمال المكافحه لمره واحده بمستشفى الطلبه الجـامعى وكـذلك كليـه

 التجاره جامعه المنصوره علما بأن العمل لم ينتهى بعد 
  ه والطائره والمركز تقدم فندق الجامعه بطلب قيام المركز بأعمال مكافحه االفات الزاحف

 بصدد دراسه العرض المقدم
             دخول المركز فى مزايده أعمال مكافحه االفات الزاحفه والطائره بميناء دمياط البحرى

علما بأن المركز لم يقم بشراء او اضافه اى اجهزه           لعام جديد وفوز المركز بالمزايده    
  بخالف ما يملكه

  

 

 
جراء التجارب والبحوث الزراعية العملية والعلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعيـة        إ 

 .التي يواجهها نشاط اإلنتاج الزراعي والحيواني في الجامعة والمجتمع 

العمل على تطوير اإلنتاج الزراعي والحيواني باألساليب العلمية التي تؤدى إلى تطوير             
 .فرة اإلنتاج وتعدده وتحسينه وخلق أساليب جديدة يترتب عليها و

اإلسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب العلميـة والفنيـة الحديثـة               
 .وتعليمهم ورفع كفايتهم اإلنتاجية في شتى المجاالت الزراعية 

توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية على الـصعيد             
 .مي في المجال الزراعي والحيواني العربي والعال

المساهمة في تنفيذ المشروعات الزراعية للجامعة وكلياتها وتزويـدها باحتياجـاتهم             
 .والقيام بأعمال الصيانة واإلصالحات التي تدخل في اختصاصاته 

القيام باألعمال اإلنتاجية في المجال الزراعي والحيواني وتقديم االستـشارات الفنيـة             
 .الحيوانية للغير الزراعية و

تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين فـي المجـاالت الزراعيـة               
  والحيوانية



 

  

 

 
  

جراء التجارب والبحوث الزراعية العملية والعلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التـي             إ 
 . نتاج الزراعي والنباتي والحيواني في المجتمع المحلىيواجهها نشاط اإل

العمل على تطوير اإلنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي باألساليب العلمية التي تؤدى  
 .إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسينه 

عليا على اسـتخدام األسـاليب  العلميـة    اإلسهام في تدريب طالب البكالوريوس والدراسات ال   
والفنية الحديثة وتعليمهم وتدريبهم مسايرة لألساليب المتطورة فى مجال المعرفة الزراعيـة            
وفى مجال إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية واإلنتاج الحيواني والسمكي والداجنى ومنتجات 

 .األلبان والتصنيع الغذائي،وعسل النحل وخالفه 
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربـي     توثيق   

المساهمة في تنفيذ المشروعات الزراعية للجامعة وكلياتهـا        -والعالمي في المجال الزراعي     
 . وتزويدها باحتياجاتهم والقيام بأعمال الصيانة واإلصالحات التي تدخل في اختصاصاته

ل اإلنتاجية في المجال الزراعي والحيواني والسمكي وتقديم االستشارات الفنيـة  القيام باألعما  
 .الزراعية والحيوانية والسمكية للغير 

تنظيم دورات تدريبية ونظرية وعملية لرفع كفاءة المهندسين والعاملين في المجاالت الزراعية  
  .والحيوانية والسمكية ومنتجاتها 

  

 

 
توجيه البحوث الزراعية الجارية بالكلية نحو مشكالت االنتاج الزراعى المحلى مـع تبـسيط               

نتائجها وتعريف المنتجين الزراعيين بالمستحدثات والمبتكرات الزراعية فى كافة فروع االنتاج 
ادية المتاحـة كالحلقـات النقاشـية       الزراعى ويستخدم فى ذلك كافة الطرق والوسائل االرش       

  . واإليضاحات العملية واالفالم السينمائية والقوافل االرشادية 



 

  

توظيف االمكانات البشرية والمادية لألقسام العلمية بالكلية فى حل مشكالت االنتاج الزراعـى           
 بتنظيم االستشارات الفنية للمشروعات الزراعية من خالل أعضاء الهيئـة األكاديميـة فـى             

تخصصات االنتاج النباتى والحيوانى والميكنة الزراعية والصناعات الغذائية وعلوم البساتين          
 . واألراضى والمياه والعلوم اإلجتماعية الزراعية وغيرها 

 
 

 يد الحيـوىتدوير المخلفات الزراعيـــة والتسم  
 المركز اإلرشادى بالكردى    

 اإلنتاج الحيوانى-الميكروبيولوجيا   

 دور بنك التنمية واإلئتمان الزراعى فى النهوض -تصنيع األلبان-زراعة البصل 
  باإلنتاج الزراعى
  رية الزراعةاعة اإلرشاد الزراعى بمديق  

اإلقتصاد الزراعى- األلبان- الخضر     

 أضراره وطرق العالج(  اإلدمان – الوراثة والمجتمع(  
 قرية نوسا البحر    

دور المرأة الريفية فى تنمية المجتمع- الصناعات الغذائية الريفية   
المركز اإلرشادى بميت الفرماوى   

   اإلرشاد الزراعى والمجتمع الریفى–الصناعات الغذائیة     
 زراعــــة البنجـــر-زراعــة القمـح   

المركز اإلرشادى بأبو ماضى   

  المحاصيل    

تربيـــــة األرانب- تصنيع األلبــــان   
المركز اإلرشادى بدماص   

الدواجن- األلبان    
دور بنك التنمية واإلئتمان الزراعى فى النهوض باإلنتاج - زراعة البطاطس 

  الزراعى

ا اإلدارة الزراعية بطلخ   



 

  

 االقتصاد الزراعى- الخضر     

تدوير المخلفات – األدوار التنموية للمرأة الريفية - العمليات الزراعية للعنب 
   الزراعية

 المركز اإلرشادى بميت العامل  
الميكروبيوجيا-ع الريفى اإلرشاد الزراعى والمجتم- الفاكهة    

 زراعة الذرة– استصالح واستزراع األراضي الملحية والقلوية   
المركز اإلرشادى بجاليا     

المحاصيل- األراضي   
  

 

 
عملية التعليمية والبحثية للمساعدة في توفير تكنولوجيا مصرية        تنمية الجانب التطبيقي في ال     

مالئمة عن طريق تنظيم استخدام اإلمكانيات والخبرات الفنية والمعمليـة والعلميـة بالكليـة            
للتفاعل مع االحتياجات الهندسية الحالية والمستقبلية للجامعة والمجتمع المحيط بها بالوسائل          

  -:التالية 
مكانيات الكلية المعملية والفنية عند التعامل مع المجتمع خارج نطاق العملية           إدارة إستخدام إ   

 التعليمية 
توثيق الروابط بمراكز االنتاج والخدمات في المجتمع المحيط للتعرف على االحتياجات الفنية              

 .والهندسية 
 العلميـة   تمويل المشروعات الطموحة من موارد المركز الذاتية إلبتكار وتطوير وإنتاج النظم           

 .والمعلوماتية أو األجهزة العلمية أو المعدات الهندسية أو مكوناتها 

إستخدام أساليب التسويق المتعارف عليها للترويج لمنتجاته الخدمية واالنتاجية مثل االعالن            
وإقامة المعارض وتقديم العطاءات في المناقصات وغيرها ، ويتم التعاقد على منتجات المركز           

 .لحكومية وغير الحكومية وقطاع األعمال والقطاع الخاص داخل وخارج الوطن مع الجهات ا



 

  

االستعانة بالخبراء والفنيين من داخل الجامعة أو من خارجها وكذلك بالهيئـات والـشركات               
المتخصصة في تنفيذ أعمال المركز عقد دورات تدريبية داخل وخارج الوطن فـي المجـاالت      

 .ع الكفاءة وخدمة وتنمية البيئة الفنية والعلمية المختلفة لرف
إنتاج االثاث وتجهيز القاعات التعليمية وتصنيع المنتجات الخدمية وإصالح وصيانة االجهزة            

 .العلمية والمعدات الخدمية وتنفيذ الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية خارج وداخل الجامعة 
 . التطبيقية المختلفة نشر الوعى والمعرفة بإستخدام الحسابات اآللية في األنشطة 
تقديم الخدمات االنتاجية والمعملية والتقنية لمعالجة مختلف المـشكالت التطبيقيـة وإجـراء        

 .هزة والمعدات داخل وخارج الجامعةاالختبارات والمعايرة ووضع المواصفات الفنية لألج
  إدارة المعاهد التكنولوجية للتعليم التطبيقي والتدريب 
  

 

 
يعتبر مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية مجمعا للخبرات البشرية مـن             

أعضاء الهيئة األكاديمية فى مختلف التخصصات الهندسية ويهدف المركز الـى التعـايش مـع       
   :ىمشاكل المجتمع لخدمة البيئة وتقديم الخبرات الهندسية عن طريق كاالت

قديم االستشارات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الهندسية القائمة متـضمنا          ت 
 .إجراء المعاينات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكالت الفنية 

 .إجراء الدراسات األولية للمشروعات الهندسية ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية  
 .ز الرسومات التنفيذية تخطيط وتصميم المشروعات الهندسية وتجهي 
إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروعات الهندسية المقترحة تمهيـدا     

 لطرحها بين الشركات المنفذة
فحص العطاءات المقدمة من الشركات المنفذة واالشتراك في لجان البت للحصول على             

 .أفضل العروض 

بالمشروعات تمهيدا الستالمها مـن  فحص واختبار المواد واألجهزة والمعدات الخاصة    
 .الموردين 

إشراف هندسي دائم أو دوري طيلة تنفيذ المشروع واالشتراك فـى عمليـة االسـتالم         
 المبدئي والنهائي 



 

  

 .إجراء التجارب المعملية لخدمة أعمال االستشارات والبحوث والدراسات الهندسية  
 .ية والكهربية وااللكترونية صيانة وإصالح األجهزة والمعدات الميكانيكية والصناع 
 .تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين فى المجاالت الهندسية  

  

 

 
التشجيع على استخدام أساليب التسويق المتعارف عليها للترويج لمنتجاته الخدمية واإلنتاجية  

امة المعارض وتقديم العطاءات في المناقصات وغيرها ويتم التعاقد على          مثل اإلعالن وكذا إق   
  .منتجات المركز مع الجهات الحكومية وغير الحكومية

تطوير األداء باالستعانة بالخبراء والفنيين من داخل الجامعة أو من خارجها وكذلك بالهيئات              
 .والشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال المركز

 .ة في المجاالت الفنية والعملية المختلفة لرفع الكفاءة وخدمة وتنمية البيئةعقد دورات تدريبي 
بناء البرامج والنظم وقواعد البيانات وتنفيذ الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية خارج وداخل            

الجامعة وذلك من خالل الضوابط العامة للجامعة وبما اليتعارض مع اختـصاصات المراكـز              
 .لجامعةوالوحدات األخرى با

 .نشر الوعي والمعرفة باستخدام الحاسبات اآللية في األنشطة التطبيقية المختلفة 
 .تقديم الخدمات التقنية لمعالجة مختلف المشكالت التطبيقية 
 .التعاون مع مراكز التدريب على التقنيات الحديثة للحاسبات ونظم المعلومات 
 .م المعلومات داخل وخارج الجامعةتقديم االستشارات الفنية المتعلقة بالحاسبات ونظ 
إجراء دراسات جدوى ميكنة النظم اإلدارية والفنية وإعداد كراسـة الـشروط والمواصـفات           

  للشركات

 

 
االرشاد االكـاديمى   ( تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه االكاديمى والنفسي في مجاالته المتعددة           

ربوى والمهنى واالسرى والزوجى وارشاد االطفال وارشاد الشباب والتشخيصي والعالجى والت  
 ) والكبار وارشاد ذوى االحتياجات الخاصة



 

  

 .إجراء الدراسات والبحوث في ميدان اإلرشاد النفسي واألكاديمي 
 .اعداد االختبارات واالدوات والمقاييس الالزمة لعملية التوجيه واالرشاد االكاديمى والنفسى  
 برامج التدريب لفريق اإلرشاد والتوجيه النفسي الذى يضم المرشـد االكـاديمى       إعداد وتنفيذ  

النفسى واالخصائى النفسى والمدرس المرشد واالخـصائى االجتمـاعى والمعـالج النفـسى             
     والطبيب النفسى 

إعداد برامج اإلرشاد والتوجيه االكاديمى  والنفسي المناسبة  لكل مرحلة من مراحل التعلـيم               
 . ال من مجاالت االرشاد النفسى ولكل مج

عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل  المتخصصة في قضايا اإلرشـاد والتوجيـه               
 .االكاديمى  والنفسي بعد اخذ الموافقات الالزمة

 نشر بحوث ودراسات اإلرشاد والتوجيه النفسي 
  

 

 
ية وتطوير اللياقة البدنيـة للرياضـيين وغيـر         تنم 

الرياضيين فى مختلف األعمار الـسنية واألنـشطة        
  الرياضية 

  عالج اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني لالعبين  
تنظيم دورات تدريبية للبراعم والالعبـين لتعلـيم          

  مختلف األنشطة الرياضية
تنظيم دورات تدريبيـة فـى اإلصـابات والتـدليك           

  عافات األولية واإلس
 تنظيم دورات إلعداد وصقل المدربين فى مختلف األنشطة الرياضية 

تنوعت أنشطة وحدة اللياقة والرياضة للجميع والتأهيل البدني بالكلية نظرا لتعدد وتنوع خدماتها 
المقدمة للطالب بالكلية والجامعة والبيئة المحيطة من أبناء محافظة الدقهلية وذلك مـن خـالل               

  : المتعددة والمتمثلة فياهأنشطت
 
 



 

  

 
  تقدم وحدة اللياقة والرياضة للجميع و التأهيل البدني العديد من الـدورات الرياضـية                      

كخدمات لطالبيها من طالب الكلية و الجامعة و الخرجين و العاملين بالجامعة  و مـن خـارج                  
  -:ك الدورات الجامعة من البيئة المحيطة وأهم تل

  دورة التدليك الرياضي. دورة اإلصابات الرياضية            ب.      أ
  دورة اللياقة البدنية. دورة أندية صحية                    د.     ج

  دورة التدريب الرياضي.                         و
 االتحادات الرياضية ولجـان  كما يوجد العديد من الدورات التي تنظمها وحدة اللياقة باالتفاق مع    

  :التحكيم للرياضات المختلفة مثل
  . دورات تحكيم لألنشطة الرياضية المختلفة –   أ 
  . دورات اإلنقاذ و الغطس -   ب
         ا على األسعار التي تحدد في إجتماع مجلس إدارة وحـدةويتم تحديد أسعار الدورات بناء

  .اللياقة 
     م لم تنظم أي دورات بوحدة اللياقـة        ٣١/١٢/٢٠١١م إلي   ١/٧/٢٠١١خالل الفترة من

النتهاء المدة القانونية لتشكيل مجلس إدارة الوحدة السابق ويتم اآلن اإلعالن عـن دورة   
  .لإلصابات الرياضية و التأهيل البدني 

 

 األنــشطة الريــاضيـة التي تم   تـــقدم الوحــدة مـدارس تعليــمية لبعض      
  -:تفعيلها نظرا لحاجة المشتركين لها مثل

  .    مدرسة اإلسكواش-٣.            مدرسة السباحة -٢.            مدرسة الجمباز   -ا
وهذه المدارس مستمرة طوال العام بهدف نشر الرياضة بين مختلف األعمار وتشجيع              

ارستها واالرتقاء بمـستوى  الرياضـة وذلـك مـن خـالل             األطفال وغير الممارسين على مم    
  .متخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة



 

  

  
  :م هي كالتالي٣١/١٢/٢٠١١م حتى ١/٧/٢٠١١ومن تلك المدارس التي تمت في الفترة من 

١ 
 
 
 
 
 
 

 

      االجمــــالى
٤٦٠  ٥٣  ٤٠٧  

 
 
 
 
 
 
 

 
   تقدم الوحدة برامج  تأهيليه لبعض اإلصابات  وذلك من خالل الجلسات العالجية بـاألجهزة                

مـن خـالل تمرينــات      )  مساج كهربي    – أنفراريد   – شورتويف   –التراسونيك  ( المتخصصة  
 تريدميل –كالمالتيجيم ( هيـليه على األجهـزة الريــاضيـة المتوفرة بالـوحدة  عالجيـة وتأ

تحـت  )  وبعض األجهزة األخرى المساعدة– حمامات الساونا الفردية  – العجلة الثابتة    –كهربى  
إشراف متخصصين في هذا المجال وتلك الخدمة تقدم لطالب الكلية والجامعة و أبنـاء البيئـة                 

  .المحيطة



 

  

 
    تقدم الوحدة خدمات لرفع  المستوى البدني و اللياقة البدنية   لمشتركيها من طالب الكليـة                 
والجامعة و أبناء البيئة المحيطة وذلك من خالل تقديم  برامج مقننة لرفع مستوي اللياقة البدنية 

 )ل و الـسيدات الرجـا (منوبرامج أخري لزيادة  الوزن للجنسين      ) التخسيس( وإنقاص الوزن   
األعمار السنية بأحدث األجهزة الرياضية  المتخصصة  تحت إشراف المتخصصين في             ولمختلف

هذا المجال من أعضاء هيئة التدريس بالكلية كما تسهم الوحدة في تأهيل الطـالب المتقـدمين                 
  .للكليات العسكرية و الرياضية 

  

 

 
تنظيم دراسات نظرية وتطبيقية حرة لمواجهة احتياجات المجتمع من أفراد وهيئات في ميادين  

التربية وعلم النفس والتربية الفنية والتربية الموسيقية واالقتصاد المنزلي واإلعالم التربوي           
  .والحاسب االلى وتقنيات التعليم والطفولة وغيرها من األنشطة ذات العالقة

 . احة الفرصة الستفادة أفراد المجتمع من إمكانيات الكلية ومرافقتها في المجاالت المختلفةإت 
 . تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب الكلية ومرافقها في المجاالت المختلفة 
 . بهدف تنمية قطاعات المجتمع و تطويرهاةتنظيم البرامج التدريبي 
لمعرفة والثقافة والوعي البيئـي وذلـك بإقامـة النـدوات        القيام بدور نشط في مجال نشر ا       

والمؤتمرات والمحاضرات العامة والمعارض و الحلقات الثقافية التي تسهم في نشر الـوعي             
  .القومي وخدمة المجتمع والحد من التلوث والمساهمة في تعليم الكبار ومحو األمية

 
  : في مجال الترجمة :   ا والً

 العدد ھما تم ترجمت م
 ١٠ شھادات ١
 ٦٠ عناوین وملخصات الرسائل ٢

  .مرة لمناقشة الرسائل العلمية بها) ٣٦(تم تجهيز خدمات قاعة المؤتمرات عدد : ثانياً 
  .شهادة لمتدربى أكاديمية النظم المتكاملة ) ٨٥( تم استخراج عدد : ثالثاً
  في مجال التدريب والخدمات التربوية:رابعاً



 

  

عدد  اسم الدورة م
 الدورات

عدد 
 المتدربین

 ٣٣٦ ٢١ برنامج تدریبي في مجال الحاسب اآللي ١
 ٤٣ ٢ برنامج تدریبي في مجال تنسیق العمارة الداخلیة والدیكور ٢
 ٤٨  ٣ دورة تدریبیة في مجال الصوتیات والقواعد في المجاالت النوعیة ٣
 ٣٢ ٢  دورة تدریبیة في التغذیة العالجیة ٤
 ١ ١ ة في الجیتاردورة تدریبی ٥
  ١٦٠  ١٠  دورات تدریبیة مؤھلة اللتحاق بقسم التربیة الفنیة بالكلیة  ٦
  ٦٤  ٤  دورات تدریبیة مؤھلة اللتحاق بقسم التربیة الموسیقیة بالكلیة  ٧

  

 

 
  ال اللغات االجنبية اعداد الدورات الدراسية والبرامج التدريبية فى مج 
اعداد وتنظيم الدورات الدراسية فى مجال اللغة العربية بالغتها وقواعدها للهيئلـت والمهـن     

  واالفراد التى تتطلب طبيعة عملهم اتقانها كتابة وتحدثا 
تقديم المشورة فى كافة المجاالت المتـصلة        

بنشاط المركز للهيئـات واالفـراد واجـراء        
  انية البحوث والدراسات الميد

اعداد وتنظيم دورات لفصول محـو االميـة         
وتعليم الكبار للهيئات واالفراد بما ال يتعارض 
مع خطة الهيئة القومية لمحو االمية وتعليم       

  الكبار
اقامة دورات لالرشاد السياحى فـى مجـال         

االثار المصرية المختلفة عن طريق القاء المحاضرات المتخصصة وتنظيم الرحالت لزيارة هذه 
  ماكن اال

  التدريب على استخدام الحاسب االلى  
اعداد الدراسات واالبحاث والمعلومات المتعلقة بالتراث الشعبى والتاريخى والجغرافى واقامة           

 الندوات والمؤتمرات والمعارض لخدمة هذا الغرض
  



 

  

 
  مراسالت( عقد دورة فى اللغة االنجليزية.(  
  لمحادثة ا( عقد دورتين فى اللغة االنجليزية (  
  الترجمة( عقد دورة فى اللغة االنجليزية(.  
  عقد دورة فى اللغة الفرنسية  
  نشاط تصوير المستندات للطالب  

  
 

 
عقد دورات للتنمية اإلدارية والبرامج التدريبية التى ترفع من كفاءة وقدرة العـاملين              

قطاعين العام والخاص مع االلتزام بكتـاب دورى الجهـاز   بأجهزة القطاع الحكومي وال  
   .١٩٨٧ لسنة ١٥المركزى للتنظيم واالدارة رقم 

تقديم اإلستشارات الخاصة بإنشاء المشروعات اإلنتاجية والخدمية الجديـدة وتطـوير            
 .المشروعات القائمة بهدف رفع كفاءة األداء بها وتحسين عائد االستشارات 

لمية مع الكليات األخرى والهيئات العلميـة والمتخصـصة بتنظـيم           توثيق الروابط الع   
    المؤتمرات والندوات العلمية 

 .والحلقات الدراسية وإصدار الدوريات والنشرات الدورية والغير دورية  
  

 

 
         يهدف المركز إلى إعداد الدراسات الخاصة بسوق المـال

 .ي تطوير المؤشرات المالية واالقتصادية والمساهمة ف
 .إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات المختلفة  

 . المصرفية والمالية واالقتصاديةتقديم االستشارات 
عقد النـدوات وورش العمـل والـدورات التدريبيـة           

المتخصصة للمؤسسات المالية في ضـوء التعليمـات        



 

  

 الصادرة فى هذا الشأن  
 .راسات الخاصة بتقييم األداء االقتصادي للقطاعات االقتصادية المختلفة إعداد الد 
التعاون والتنسيق بين المركز والمؤسسات والمراكز المالية المتخصصة فى الدول العربيـة             

واألجنبية فى المجاالت المالية والمصرفية واالقتصادية مع مراعاة التعليمات المالية الصادرة           
 فى هذا الشان 

مكانيات المركز فى خدمة كليات ومراكز الجامعة المختلفـة فـى المجـاالت الماليـة     وضع إ  
 .واالقتصادية 

 .تنظيم المؤتمرات المحلية واإلقليمية فى مجال عمل المركز 

 
  ٣١/١٢/٢٠١١ إلى ٢٧/٦/٢٠١١تم عمل دورة للبورصة خالل الفترة من : أوالً  

  ) ثالثة وأربعون(٤٣:  عدد المشاركين                  أربعة أيام :  مدة الدورة  
  ٣١/١٢/٢٠١١ إلى ١/٧/٢٠١١ الجزء الثانى خالل الفترة من CMAتم عمل دورة :ثانياً  

  )سبعة عشر( ١٧:  عدد المشاركين          خمسة شهور:  مدة الدورة

  

 

 
 والندوات العلمية والثقافية فى قاعات متميزة ومجهـزة بأحـدث          تقديم خدمة عقد المؤتمرات    

 .التقنية فى مجال عرض المعلومات والصوتيات والترجمة 
تقديم خدمة إقامة العروض الفنية بكافة أنواعها على مسرح كامل التجهيز بما فى ذلك آلـة                 

العرض السينمائى للجامعـة والوحـدات      
 التابعة لها 

جال تحديث العمـل    معاونة الجامعة فى م    
اإلداري عن طريق تقديم دورات تدريبية      
فى علوم الحاسب للطـالب والمـوظفين       

 .على مستوى الجامعة وخارجها 



 

  

توفير خدمة البحث على شبكة اإلنترنت لطالب الدراسات العليا وطـالب المرحلـة الجامعيـة        
 .األولى وغيرهم من الباحثين 

كنها من مواصلة تقديم الخدمات المناطة بها بأكفـأ         صيانة وتحديث القاعات واألجهزة بما يم      
 وضع ممكن وبما يتالئم مع التطورات التقنية المستجدة

إتاحة القاعات والتجهيزات لإلستخدام المالئم وعلى مدار ساعات اليـوم لخدمـة المجتمـع               
قـق  الجامعى والبيئة الخارجية بما يحقق دمج الجامعة والبيئة المحلية فى منظومة واحدة تح         

  أهداف الوطن فى التقدم والرقى
 

واللغة )  دورات قانونية–دورات عامه (قام المركز بتنفيذ العديد من الدورات في اللغة اإلنجليزية 
   -:الفرنسية و علوم الحاسب اآللي لبعض طالب الجامعة و خريجيها على النحو التالي

 

 
  تدربینعدد الم  الدورات

  ٤١  دورات عامة
  ٥٩  دورات قانونیة

 

  عدد المتدربین  الدورات

  ٦  دورات عامة

 

  عدد المتدربین  اسم الدورة

ICDL ٢  
Windows + Word + Net ١١  

نفيذ العديـد مـن األنـشطة    و فضال عن ذلك فقد قام المركز بتوفير قاعات مجهزة تكنولوجيا لت         
العلمية والثقافية للجامعة فضال عن مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه للباحثين بالكلية علي             

  .مدار العام



 

  

باإلضافة إلى ذلك كله توفير مسرح مجهز إلقامة العروض المسرحية لكليات الجامعة و اللقاءات        

  .العامة بالجامعة

 

 
 الطبيعيـون  يحتاج إليها األشـخاص      التي والشرعية   واالقتصاديةإجراء الدراسات القانونية     

 .والمعنويون والجهات والجامعات والهيئات الوطنية واألجنبية 

  . شأن المشاكل القانونية ذات األهمية القومية فيإجراء الدراسات  
   .القانونيث  مجال البحفيصاءات حتجميع المعلومات واإل 
ورات دتنظيم  . فيها   الرأي يطلب من المركز إبداء      التي الموضوعات   في القانوني الرأيإبداء   

 المجاالت العلمية والتطبيقية بما يتالءم مع احتياجـات المهـن           فيدراسية وبرامج تدريبية    
 القانونية وباالتفاق مع الهيئات المعنية 

  

 

 
  .معاونة الجامعة في القيام برسالتها في مجال الربط بين العلم و تنمية المجتمع  
النهوض بمستوى الخدمات السياحية التي تقدمها شركات ووكـاالت الـسياحة و الـسفر و                

  .االرتفاع بمستواها و تطويرها لكي تتالءم و متطلبات الحركة السياحية الدولية
ر البشرى بالتدريب في مجال السياحة عن طريق التأهيل العلمـي و المهنـي              العناية بالعنص  

  .لمالحقة التطورات الهائلة في هذا المجال
 .لسياحى لدى أفراد المجتمعالعمل على تنمية الوعي ا 
المساعدة في تحقيق االتجاه العالمي نحو التخصص في مجال العمل السياحي لما يتحقق عنة               

 .دة في رفع الكفاءة الفنية واإلنتاجية للعاملينمن مزايا و فوائد عدي
ـ إجراء البحوث العلمية و العملية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التـي يواجه            ا النـشاط  ه

  .السياحي و الفندقي



 

  

اإلسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب العلمية و الفنية الحديثة ارفع كفاءة               
 .الالعاملين في هذا المج

توثيق الروابط الثقافية و العلمية مع الجامعات األخرى و الهيئات العلمية على الصعيد العربي       
 .و العالمي في المجال السياحي و الفندقي و اإلرشاد السياحي

 .المساهمة في تنفيذ المشروعات السياحية و الفندقية و اإلرشاد السياحي 
دقي والسياحي و تقديم االستشارات الفنية في هـذين         القيام باألعمال اإلنتاجية في المجال الفن      

 .المجالين
 تنظيم دورات تدريبية في مجاالت عمل المركز 
  

 

 
  المساهمة فى تنفيذ سياسة الجامعة فى تأدية الخدمات التاليةالى تهدف وحدة ورش الجامعة 

  . داخل الجامعة او خارجها أو للغير
 :ل النجارةأعما -١
نشاء مدرجات خشبية ومقاعد ومكاتب وغرف اجتماعات وكافة متطلبات الجامعة والكليات من             إ 

 .المشغوالت الخشبية
 . أعمال الحدادة -٢

كافة أعمال المـشغوالت الحديديـة مـن        
بوابات ونوافذ ومقاعد ولـوح إعالنـات       

 .وغيرها من المشغوالت 
  :أعمال السباكة -٣

 تحتاجها الجامعـة    تيالجميع المتطلبات   
وكلياتها المختلفة من صيانة أو اى أعمال 

  .صحية جديدة 
  :أعمال الكهرباء -٤

  .كافة األعمال الكهربائية سواء تركيبات جديدة أو صيانة شاملة أو أعمال إضاءة أو قوى 
 :أعمال الترميمات والدهانات  -٥



 

  

   تسبق هذه األعمال التيلترميمات وتشمل كافة أنواع الدهانات سواء بالستيك أو زيوت كذلك ا
  :أعمال التبريد والتكييف  -٦

  المياهأعمال الصيانة الالزمة لكافة أجهزة التكييف وكذلك جميع أنواع الثالجات ومبردات 
 
 

 
  

   

   جهاز تكييفإنشاء وتركيب  ١٥/٨/٢٠١٠  كلية التمريض
  تركيب مفتاح أتوماتيك  ١٦/٨/٢٠١٠  القرية األوليمبية
  تصنيع قرم حديد  ٦/٩/٢٠١٠  القرية األوليمبية

  تصنيع حواجز حديد  ١/٩/٢٠١٠  حاسبات ومعلومات
  قفص حديد) ٤(تصنيع عدد   ٢١/٩/٢٠١٠  إدارة المكتبات

  تصنيع سور حديد ٢١/٩/٢٠١٠  القرية األوليمبية
  مقطورة) ٢(إصالح عدد  ٢/١٠/٢٠١٠  إدارة الحدائق

 
                       األعمال  التاریخ  اسم الجھھ

  جهاز تكييف ) ٣٣(إصالح عدد  ١٦/١٢/٢٠١٠  علوم دمياط
  جهاز تكييف) ٢(إصالح عدد  ٤/١٠/٢٠١٠  مركز التعليم المفتوح

  لوحة الوميتال) ١٥(تصنيع عدد  ٤/١٠/٢٠١٠  تربية رياضية
  لصق مشمع ٥/١٠/٢٠١٠  باتإدارة المكت

  إصالح أجهزة تكييف  ١١/١٠/٢٠١٠  كلية الزراعة
  صيانة أجهزة تكييف ١٦/١٠/٢٠١٠  كلية التربية الرياضية

  دهان طرقات  ٢/١١/٢٠١٠  مستشفي الطلبه

جنش حديد مراوح   ) ٤٢(تصنيع عدد    ١/١١/٢٠١٠  طب األسنان
  سقف



 

  

                       األعمال  التاریخ  اسم الجھھ

 حــاجز  زجــاج–حوامــل –تــصنيع  ٢٣/١١/٢٠١٠  تربية رياضية
  دراجات 

  طلمبة المياه العكرة ) ٢(تركيب عدد  ١٥/١٢/٢٠١٠  إدارة الحدائق
  تقفيل سور حول غرفة القمامه  ٢٠/١٢/٢٠١٠  فندق الجامعة

  تصنيع قفص حديد لجهاز تكييف ١٦/١٢/٢٠١٠  التربية العسكرية
  كرسي ) ١٠(تصنيع عدد  ١٥/١٢/٢٠١٠  الشئون القانونية
  صيانة أعمدة إنارة  ٢٤/١٠/٢٠١١  القرية االوليمبية
  تركيب حوض إستانليس وأغطية  ١٨/١٢/٢٠١١  فندق الجامعة
   جهاز تكييف٢إصالح عدد   ١٣/٩/٢٠١١  تربية رياضية

 

 

 
  -: إلى تحقيق األغراض التالية النادييهدف 

         أسرهم في مكان مناسب    تنمية العالقات االجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين و
 .يتيح لهم االستفادة بجو المنطقة الرائع 

         توفير مكان مالئم الستضافة ضـيوف الجامعـة
سواء من الجامعات األخرى أو الزوار المصريين    
واألجانب ممـا يـسهم فـي توثيـق الـروابط           
االجتماعية والثقافية والعلميـة مـع الجامعـات       

  .األخرى 
  ــة وا ــشطة الثقافي ــة األن ــة ممارس الجتماعي

   .والترفيهية والرياضية 
        إتاحة الفرصة لألعضاء والضيوف للحصول على وجبات ومشروبات مناسبة فـى مكـان

  . مالئم وبأسعار ميسرة 
  



 

  

 
 

  

 حيث تهدف الرحالت إلى تنمية العالقات االجتماعية بين المشاركين فيها من أعضاء هيئـة      
التدريس والعاملين وأسرهم كما أن لها أهداف ثقافية حيـث زيـارة األمـاكن الـسياحية                

  -:والتاريخية والحضارية لذا فقد قام النادى بتنظيم رحالت إلى األماكن التالية 
  رحلة اليوم الواحد خالل أشهر الصيف ( مصيف رأس البر. ( 
  رحلة طويلة ( مدينة اإلسكندرية. ( 
 مدينة دريم بارك.  
  مدينة اإلنتاج اإلعالمى. 

من خالل أنشطة النادى الثقافية وفى إطار فعاليات مهرجان القراءة للجميع يقيم مركز ثقافة 
الطفل بالدقهلية سنوياً لقاءات ثقافية مع األطفال أبناء السادة األعضاء بالنادى وذلك تعزيزا    

المنصورة وفرع ثقافـة الدقهليـة      ألواصر التعاون الثقافى المثمر والبناء بين نادى النيل ب        
  والتى تتضمن األنشطة التالية 

       .فنية مسابقات – ٣               . ثقافية مسابقات – ٢            .    محاضرات - ١

یس         وم الخم د ی م تحدی د ت وقد تم تقدیم جوائز رمزیة لألطفال المتمیزین فى ھذه المجاالت وق
ضاء        من كل أسبوع فى الساعة السابعة م       سادة األع م إعالن ال اءات وت ذه اللق ساءا إلقامة ھ

.الذین یرغبون فى االشتراك فى ھذه األنشطة خالل فترة الصیف  
 

          يـومى االثنـين    ) فيلمـان   ( برنامج العرض السنيمائى خالل فترة الصيف ويشمل عرض
أما باقى األيام يتم تشغيل موسيقى وأغانى .يفية والخميس من كل أسبوع طوال األجازة الص   

 للترفيه على السادة األعضاء وذلك طوال األجازة الصيفية
              أقام النادى حفال لألطفال خالل ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك  وكذلك خالل أيام عيـد 

 –  التنـورة – عرض الساحر – أراجوز –عرض  لعرائس األطفال (األضحى المبارك وشمل 
 .وتم عرض فيلم سينمائى ليالً خالل أيام العيد )  جوائز – مسابقات –دىجى

                بمناسبة عيد رأس السنة الميالدية تم تزيين قاعة النادى وأشجار أعياد المـيالد وأسـوار
الحدائق الموجودة بالنادى بأوراق الزينة واألحبال المضيئة وأقام النادى إحتفاله الـسنوى            

  .د جميع السادة األعضاء الحاضرين وذويهم بهذه المناسبة إلسعا



 

  

 
      من خالل أنشطة النادى الرياضية تم فتح باب اإلشتراك سنوياً خالل أجازة الـصيف فـى

ألبناء السادة أعـضاء  )  والكارتية – التنس األرضي - كرة السلة  –كرة القدم   ( مدارس  
ناء السادة األعضاء لالشتراك فى هذه المدارس بجانب        النادى حيث توافد عدد كبير من أب      

 .ممارسة األلعاب الفردية والمفتوحة والمدارس ما زالت فى تقديم النشاط حتى تاريخه 
          فى فتـرة   ) زوجى ــ فردى    ( أقيمت دورة للناشئين والبراعم فى لعبة التنس األرضى

 .ى بعد إنتهاء الدورة مباشرة األجازة الصيفية وتم تسليم الجوائز للمركز األول والثان

          قام النادى بتنظيم دورة رمضانية لكرة القدم خالل شهر رمضان المعظم وشارك فيها عدد
 .كبير من وحدات الجامعة والمراكز الطبية 

  


 

 إسم المدرسة أو الحضانة م إسم المدرسة أو الحضانة م
 مدارس المنصورة التجربیة للغات ٢٠ مدرسة اللغات التجربیة الفرنسیة ١
 روضة الفردوس بنات ٢١ مدارس اإلیمان الخاصة ٢
 روضة اإلمام محمد عبده التجربیة ٢٢ روضة مدرسة جدیلة اإلبتدائیة ٣
 حضانة جزیرة الطفل ٢٣ دار حضانة الفتوح بسمبخت ٤
 حضانة الصفا والمروة ٢٤ مدرسة السیدة خدیجة اإلسالمیة بنات ٥
 مدرسة البشائر الحدیثة ببلقاس ٢٥ روضة على محمود طھ ٦
 مدارس الھدى والنور الخاصة ٢٦ مدرسة كفر شنھاب اإلبتدائیة ٧
 طفال اإلسالمیةحضانة جنة األ ٢٧ حضانة الغد المشرق ٨
 روضة جزیرة الورد ٢٨ روضة اإلمام محمد متولى الشعراوى ٩
 مدرسة خالد الطوخى التجربیة ٢٩ روضة مدرسة میت خمیس اإلبتدائیة ١٠
 مدرسة الشیخ حسانین ٣٠ مدرسة الشھید أحمد البلتاجى ١١
 المیةمدرسة عمر بن الخطاب اإلس ٣١ مدرسة بلقاس التجربیة المتكاملة للغات ١٢
 مدرسة السید خلیل بكوم النور ٣٢ دار أیتام الصفا ١٣
 دار الوجوه المشرقة لتحفیظ القرآن ٣٣ مدرسة خالد بن الولید التجربیة للغات ١٤
 روضة الشھید خالد الطوخى ٣٤ روضة مدرسة الحریة اإلبتدائیة ١٥
 روضة الشیخ حسانین ٣٥ روضة حسین حماد اإلبتدائیة بشھا ١٦
 روضة عمر بن عبد العزیز ٣٦ یة النور واألمل لرعایة المكفوفینجمع ١٧
 مدرسة فخر التجربیة للغات ٣٧ دار النور لتحفیظ القرآن الكریم ١٨
 روضة مدرسة محل الدمنة اإلبتدائیة ٣٨ حضانة الفجر الجدید النموذجیة ١٩

  
  

 



 

  

 
 إجتماعية خدمات من يقدمه وما الخيرى العمل تدعيم فى الفعال النادى بدور إيماناً لكوذ       

   .الزوار السادة على البهجة وإلدخال المجتمع تطوير سبيل فى
           استضاف النادى السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقسم الباطنة الخاصة بمستشفى

 . وم إجتماعى ورياضى وثقافى المنصورة الجامعى وعائالتهم حيث تم تنظيم ي
              استضاف النادى الجمعية العلمية لطالب طب المنصورة لعمل يوم للنشاط الطالبى داخـل

 قاعة النادى وملعب كرة القدم 
               استضاف النادى أطفال نزالء إحدى دور األيتام وذلك تحت إشراف إدارة رعاية الطـالب

 .بكلية الحقوق 
      بكلية الهندسة لتنظيم يوم للطفل اليتيم لعـدد        )  نقدر   إحنا( استضاف النادى طالب أسرة

 . طفل يتيم من مدرستى جزيرة الورد وأحمد لطفى ) ٥٠(

             استضاف النادى بنات الجمعية النسائية لتحسين الصحة التابعة لجمعية رسالة لألعمـال
 .الخيرية لقضاء يوم ترفيهى بالنادى 

    وم إجتماعى أسرى بالنادى لطلبة الكليـة       بكلية طب األسنان ي   ) إيد واحدة   ( نظمت أسرة
 .وأعضاء هيئة التدريس 

               تم استخدام النادى كمقر لتصوير حلقات سيرة ذاتية لعدد من الشعراء الشباب من الهواة
 وذلك بناء ١٧/١١/٢٠١١ حتى ١٢/١١/٢٠١١من أبناء مدينة المنصورة فى الفترة من 

س الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية      نائب رئي / على موافقة السيدة األستاذ الدكتور      
 .البيئة 

  نادى روتارأكت المنصورة لتنظيم يوم ترفيهى لأليتام حيث تضمن الحفل ةستضافإتم D.J 
 .األراجوز + مسابقات ترفيهية + وعزف أغانى لألطفال 

 ستضاف النادى فتيات مؤسسة البنات بالمنصورة بصحبة جمعية القلب الرحيم التابعـة            إ
 .  التضامن اإلجتماعى لوزارة

 ستضاف النادى وفود جامعات وسط الدلتا وذلك عن طريـق إدارة النـشاط اإلجتمـاعى      إ
  .والرحالت باإلدارة العامة لرعاية الطالب 

 
  



 

  

 

 
  - :يليتهدف وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية إلى تحقيق ما 

  . لألدوية والمستحضرات الصيدلية البشرية والبيطرية والكيفي الكميلتحليل ا  -١
  .الدراسات اإلكلينيكية واإلتاحة الحيوية لألدوية والمستحضرات الصيدلية   -٢
ــل   -٣ ــيالتحلي ــي الكم  والكيف

ــل   ــضرات التجميـ لمستحـ
  .ومثيالتها

دراســة التفــاعالت الدوائيــة   -٤
  وأثارها الجانبية 

ة إعــادة صــياغ  أوصـياغة    -٥
ــشركات  ــة ب ــة الخاص األدوي

  .األدوية
  دراسة ثبات المستحضرات الصيدلية وتحديد تاريخ صالحيتها    -٦
تقديم المعرفة العلمية وإجراء الدراسات الفنية حول تحلـيالت األدويـة والمستحـضرات               -٧

  .  مجال الدواء فيالصيدلية للهيئات والمؤسسات العاملة 
 

   
  تحليل عينة  ( Vitamin E )  شركة الحمد لالسثمار الداجني

  تحليل عينة  ( Selenium )  شركة الحمد لالسثمار الداجني

  
  
  



 

  

 

 
يهدف مركـز التـدريب واالستـشارات       

  :هداف التالية اإلدارية إلى تحقيق األ
عقد دورات للتنمية اإلدارية والبرامج      .١

التدريبية التى ترفع من كفاءة وقدرة      
العاملين بأجهزة القطـاع الحكـومى      
والقطاعين العام والخاص مع االلتزام     
بكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم    

  .١٩٨٧ لسنة ١٥واالدارة رقم 
اإلنتاجيـة والخدميـة الجديـدة وتطـوير        تقديم االستشارات الخاصة بإنشاء المـشروعات        .٢

 .المشروعات القائمة بهدف رفع كفاءة األداء بها وتحسين عائد االستشارات 
توثيق الروابط العلمية مع الكليات األخرى والهيئات العلمية والمتخصصة بتنظـيم المـؤتمرات             

  .الغير دورية والندوات العلمية والحلقات الدراسية وإصدار الدوريات والنشرات الدورية و
 

  ١٨/٩/٢٠١١ وحتى ١٣/٧/٢٠١١بتاريخ ) ١( رقم  business Englishدورة  .١

  ٢٨/٨/٢٠١١ حتى ١/٨/٢٠١١ بتاريخ Peach Treeدورة  .٢

  ١٨/٩/٢٠١١ حتى ١/٧/٢٠١١دورة المحاسب المالي المحترف بتاريخ  .٣

  ١/١٢/٢٠١١ حتى ١/١٠/٢٠١١مجموعات التقوية لطالب الكلية  بتاريخ  .٤

  ) ٢( رقم  business Englishة دور .٥

  



 

  

 

 
نظم     -١ ل ال رامج وتحلی صمیم الب ھ وت ى ولغات ب االل زة الحاس شغیل أجھ االت ت ى مج دریب عل  الت

وبحوث العمليات واألسـاليب الرياضـية       
ــم  ــشغيل نظ ــصميم وت ــصائية وت واإلح
المعلومات واستخدام الحاسب فى تـدريب      

  .غاتوتعليم الل
  إجراء البحوث العلميـة والعمليـة فـى          -٢

المجاالت التى تقع في دائـرة اختـصاص        
  .المركز

  . تقديم االستشارات العلمية والتطبيقية للباحثين والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات-٣
  المساهمة فى تطوير اساليب التعليم والبحث العلمـى باسـتخدام الحاسـبات االلكترونيـة                -٤

  .يب الرياضية واإلحصائية ونظم المعلوماتواالسال
 .  تصميم وتنفيذ نظم وبرامج وشبكات الحاسب-٥
توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات االخرى والهيئات العلمية المتخصصة والمراكز -٦

 .المناظرة 
  . صيانة أجهزة الحاسب وملحقاتها وتجميع األجهزة لخدمة الجامعة وغيرها-٧

 
   اختبار بمنحة    ) ٩٠٣٩(  عددICDL   التابعة لـوزارة االتـصاالت 

  (UN ) التابع لمكتب اليونسكو ICDLاختبار ) ٧٩١( قام المركز بتأدية عدد والجامعة  لطالب

CMA 

   ١٧:  عدد المشاركين وخمسة شهور:  مدة الدورة        وكانت

 

   ١٩٢:  عدد المشاركين وبلغ أربعة أيام:  مدة الدورة       وكانت 



 

  

 

 
  :هداف التالية يهدف المركز إلى تحقيق األ

           تقديم المشورة والمعرفة العلمية والفنية للهيئات والمؤسسات العلمية واالجتماعية والتربوية
 .والتعليمية والتنفيذية فى المجتمع المحلى 

      اعداد وتنظيم البرامج والدورات التدريبية
للعاملين فى القطاعات التربوية والثقافيـة      

 .واالجتماعية والبيئية 
 رات فى مجال تعليم اللغات تنظيم دو

 .االجنبية والتعليم المستمر 
  تنظيم برامج لمحو االمية وتعليم الكبار

 للجمهور والهيئات

             إجراء الدراسات النظرية والتطبيقية الحرة لمواجهة احتياجات المجتمع من أفراد وهيئات فى
 .ميادين المعرفة المختلفة 

      لك بإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العامة      نشر المعرفة والثقافة والوعي البيئى وذ
 .والمعارض والحلقات النقاشية 

          تقديم الدراسات واالستشارات البيئية والعلمية الالزمة لقطاعى االنتاج والخدمات بالمحافظـة
 والمناطق المحيطة بها 

 
   المتدربین عدد  الفترة  اسم الدورة

  ٢٥  ٢٨/٧/٢٠١١  حتى ٢٤/٧/٢٠١١  مي لرعایة الموھوبینالبرنامج التدریبي للمشروع القو

  ١٢٠  ٧/٢٠١١ /٢٧ حتى ١٦/٧/٢٠١١  البرنامج التدریبى على منھج األطفال الجدید للسادة المعنیین ریاض األطفال

  ١٢٠  ٨/٨/٢٠١١ حتى  ٢٨/٧/٢٠١١  البرنامج التدریبى على منھج األطفال الجدید للسادة المعنیین بریاض األطفال

  ١٢٠  ٢٠/٨/٢٠١١ حتى٩/٨/٢٠١١  امج التدریبى على منھج األطفال الجدید للسادة المعنیین بریاض األطفالالبرن

  ١٢٠  ٢٨/٨/٢٠١١ حتى ٢١/٨/٢٠١١  البرنامج التدریبى على منھج األطفال الجدید للسادة المعنیین بریاض األطفال

  ١٢٠  ١٧/٩/٢٠١١ حتى٦/٩/٢٠١١  اض األطفالالبرنامج التدریبى على منھج األطفال الجدید للسادة المعنیین بری
  ٤٩  ٢٨/٩/٢٠١١حتى١٨/٩/٢٠١١  البرنامج التدریبى على منھج األطفال الجدید لسادة المعنیین بریاض األطفال
  ٢٩  ٢٦/١٠/٢٠١١حتى٢٣/١٠/٢٠١١  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٧  ٥/١٠/٢٠١١ حتى ٢٣/١٠/٢٠١١  دارة المدرسة الثانویةاإلتجاھات المعاصرة فى إ
  



 

  

 
  

   

  ٣١  ٢/١١/٢٠١١حتى٣٠/١٠/٢٠١١  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٤٠  ١/١١/٢٠١١حتى٣٠/١٠/٢٠١١  اصرة فى إدارة المدرسة الثانویةاإلتجاھات المع

  ١٨  ٢٠١١ /١/١٢حني٢٨/١١/٢٠١١  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ١٢  ٢١/١١/٢٠١١  ترجمة من اإلنجلیزیة إلي العربیة ومن العربیة إلي اإلنجلیزیة

  تخلف٢+٣٤  ٢٩/١٢/٢٠١١حتي٢٦/١٢/٢٠١١  اتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشاملاإلتجاھات المعاصرة فى استر

  تخلف١+٣٤  ٢٩/١٢/٢٠١١حتي٢٦/١٢/٢٠١١  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٥  ٢٨/١٢/٢٠١١حتي٢٦/١٢/٢٠١١  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  ٣٦  ٢٨/١٢/٢٠١١حتي٢٦/١٢/٢٠١١  إلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویةا

  ٣٤  ٤/١/٢٠١٢حتي١/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٤  ٤/١/٢٠١٢حتي١/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٥  ٣/١/٢٠١٢حتي١/١/٢٠١٢ن  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  ٣٦  ٣/١/٢٠١٢حتي١/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  ٣٤  ١١/١/٢٠١٢حتي٨/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٥  ١١/١/٢٠١٢حتي٨/١/٢٠١٢   فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشاملاإلتجاھات المعاصرة

  ٣٥  ١٠/١/٢٠١٢حتي٨/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  ٣٦  ١٠/١/٢٠١٢حتي٨/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  ٣٤  ١٨/١/٢٠١٢حتي١٥/١/٢٠١٢  م النشط وأسالیب التقویم الشاملاإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعل

  ٣٥  ١٨/١/٢٠١٢حتي١٥/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى استراتیجیات التعلم النشط وأسالیب التقویم الشامل

  ٣٥  ١٧/١/٢٠١٢حتي١٥/١/٢٠١٢  اإلتجاھات المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانویة

  
  



 

  

 

 
يهدف المركز الي تنمية الجانب التطبيقي في 
العملية التعليمية والبحثية في مجال الفنون 

التطبيقية ، وذلك للمساعدة في توفير تصميمات 
فنية تطبيقية مصرية مالئمة عن طريق تنظيم 
استخدام اإلمكانيات والخيرات الفنية والمعملية 

الكلية للتفاعل مع االحتياجات الفنية والعلمية ب
 عالتطبيقية الحالية والمستقبلية للجامعة والمجتم

  -:المحيط بها وذلك بالوسائل التالية
 والفنية عند التعامل مع المجتمع خـارج        المعملية  ادارة واستخدام وتفعيل امكانيات الكلية        -١

  .نطاق العملية التعليمية 
  .ة في مجاالت الفنون التطبيقية والتشكيلية   تقديم االستشارات الفني-٢
  . لتصميم واإلنتاج واإلشراف علي التنفيذ في كافة مجاالت الفنون التطبيقية والتشكيلية   ا-٣
 عقد دورات تدريبية بالداخل والخارج في المجاالت الفنية والعلمية المختلفة بالفن التطبيقي             -٤

  . وتنمية البيئة والتشكيلي لرفع الكفاءة وخدمة المجتمع 
 تقديم الخدمات التصميمية اإلنتاجية والمعملية والتقنية ، لمعالجة مختلف المـشكالت فـي              -٥

  .مجاالت الفنون التطبيقية ، ووضع المواصفات الفنية لها داخل وخارج الجامعة 
 

 
  تصميم و تنفيذ لوحات إرشادية لكلية الهندسة

  رات التدريبية المؤهله الختبار القدراتالدو
  تصنيع صناديق انتخابية لكلية التربية النوعية
  دورات الدراسات الحرة مجال التصميم الداخلي

  )مازالت تحت االنعقاد ( األثاث المستوى األول 
  



 

  

  
                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افلفاصل عنوان نشاط القو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  























 

  

 

 
 

فى إطار الدعوة لتقديم مقترحات تطوير االطار التشريعى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية               
  -:البيئة كان لجامعة المنصورة فى هذا الصدد مجموعة من االقتراحات منها 


 

 القواعد التشريعية وعالقتها بمتطلبات  التخصيص الجيد للموارد 

 القواعد التشريعية وعالقتها بمتطلبات الحفاظ على البيئة 

 آليات تفعيل التشريعات 

  المؤسسيتغيير االطار 
 

  من خالل محاور إستراتيجية التنمية المستدامة:-  
             تضمين الجدوى البيئيــة ضـمن عناصـر الجـدوى االقتـصاديــــة

 .للمشروعــــات التنموية

         نصيبـهم من المـوارد    ضمان حق األجيـال المتعاقبـة في الحصـول على
 .القابلة للنضوب

  محاور إستراتيجية الحفاظ على البيئة ويتم من خالل  : 
               إطار تشريعي يضمن عدم منح تراخيص المـشروعات دون الوفـاء بمتطلبـات

 .الحفاظ على البيئة التي يضعها القطاع
       وضع آلية المتابعة للقطاع والمشاركة في وضع الخطـط المتعلقـة بالبيئـة فـى

  . المختلفةتلوزاراا
 

                                                      - :الرؤية وتتبلور فى

 التنمية البشرية أحد دعائم تحويل النمو الى تنمية  



 

  

 ةالتنمية البشرية احد ركائز الحفاظ على البيئ  
        وضع استراتيجية عامة لعناصر المحتوى التـدريبى لبـرامج التـدريب والـدورات

المتخصصـــة يخلق آلية متناغمة للعمل على المستوى العام ، ويوحــد مقاييس 
  . تقييـــم األداء

 -:الرســالة وتتضمن 
  تفاعل مجتمعي  ايجابي بين 
  كل فئات المجتمع من ناحية  
 لبيئية من ناحية أخرى وبين اإلفراد والمتغيرات ا  
 تغيير االطار التنظيمى للقطاع 

 -:التقييم الموضوعي لألداء من خالل  

الرقى باإلنسان وبالمحيط المجتمعي الذي يحيا فيه وبالمفردات البيئية التي يـستخدمها     
 -:ويتفاعل معها  يعنى أن الهيكل  التنظيمي يجب أن يشمل مجموعة اإلدارات التالية 

 المجتمعإدارة خدمة  
  المشروعات البيئية إدارة  
 إدارة المتابعة اإلجرائيــة لعناصر السالمة والصحة المهنيـة  وتأمين بيئة العمل 

  
 مجموعة من األهداف المحددة  
  إطار تنظيمي يضمن تحقيق األهداف .٢
 مؤشرات  معيارية لقياس األداء .٣

  لقائمين بالتنفيذمسئوليات محددة ل .٤

 اجل زمني محدد مرتبط باألهداف الموضوعة .٥

 قابة الحقة تضمن سالمة العناصر التنفيذيةر .٦
 





 




