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   للوحدات ذات الطابع الخاص األعلىإنجازات المجلس -:أوال   

   -:الموافقة على إنشاء كل من*    
  رافية وحدة نظم المعلومات الجغ) ٢(مركز الخدمات النوعية بكلية التربية النوعية بدمياط        ) ١    (

  مركز التدريب واالستشارات اإلدارية بكلية التجارة بدمياط  ) ٣    (

   -: إلغاء كل منىالموافقة عل* 
  وحدة صحيفة أخبار الجامعة ) ٢(مركز تحاليل وقياس الجودة                      ) ١    (

  ري    المعمل التجا) ٤(المركز اإلقليمي للتخطيط والتنمية الزراعية     ) ٣    (

   - :تعديل الالئحة الداخلية لكل من*    
  وحدة العالج بأجر)٢(مركز الخدمة العامة بدمياط            ) ١     (

  .وحدة مشتل الجامعة ) ٣     (

ادهـا  مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات من قبل لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس األعلى للوحـدات ذات الطـابع الخـاص واعتم        * 

  .وحدة ) ٤٥(وإجازتها من المجلس للعرض على مجلس الجامعة بعدد

الموافقة على إضافة مصادر جديدة لتمويل الصندوق المركزي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيادة نسبة مساهمة الوحـدات ذات الطـابع                    *

 .  ٢٦/٢/٢٠٠٧بقرار من مجلس الجامعة بتاريخ % ٧إلي %٥لحساب الصندوق من 

   ومراجعة الحسابات الختامية للوحدات ذات الطابع الخاص  ة آليه لدراسوضع*

وضع ضوابط احتساب نسبة مساهمة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالصندوق المركزي لخدمة المجتمع وتنميـة البيئـة وإعـالم                    *

  ..  الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بهذه الضوابط

   :شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةإنجازات مجلس -:ثانيا   
 دراسة اقتراح إنشاء مركز بحوث مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعي بجامعة المنصورة كوحدة ذات طابع خاص تتوفر فيها                   -  

  :كافة اإلمكانات العلمية والبشرية إلجراء الدراسات والبحوث في المجاالت اآلتية

 ٠الصرف الصحى تكنولوجيا معالجة مياه الشرب و -١

 ٠تخطيط وتقييم محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والصناعي  -٢

 تلوث المياه مسبباتها وطرق معالجتها  -٣

خالد بن سلطان بن عبد العزيز وذلك بمناسبة افتتاح سـيادته           /            وتم دعم المركز بمجرد إنشائه بمبلغ مليون جنيه تبرع من األمير            

  ) ٢١/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢٣جلسة ( ٢٠٠٧ مارس ١٨-١٥ بشرم الشيخ في الفترة من لمؤتمر تكنولوجيا المياه

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية خمسة أعضاء لمواجهـة أزمـة               / ٠د٠  تشكيل لجنة برئاسة السيد أ      -  

 ( ٠ التعايش والتعامل مع األزمـة       ةع تقديم رؤية جديدة لكيفي    أنفلونزا الطيور على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أنفلونزا الطيور م           

  ٠) ١٧/٩/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢٥جلسة 

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلدارة أزمة حرق قش األرز ووضـع               / ٠د٠تشكيل لجنة برئاسة السيد أ     -

ه الظاهرة واالستفادة من المخلفات الزراعية بـصورة اقتـصادية          إستراتيجية متكاملة لوضع الحلول العلمية التطبيقية للحد من هذ        

  ) .١٢/١١/٢٠٠٦ بتاريخ ١٢٦جلسة  ( ٠نافعة من خالل البحوث والمشاريع البحثية 

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمـة المجتمع وتنميـة البيئـة بـشـأن الـتخلص اآلمـــن مـن                  / ٠د٠ل لجنة برئاسة السيد أ    يتشك -

جلـسة  ( الطبية والمستشفيات الجامعيــة والعيــادات الخاصــة حفاظــاًُ علـى صحــة المواطنيــن         المخلفــات بالمراكز   

 ٠) ١٨/٢/٢٠٠٧ بتاريخ ١٢٨

 – التعاون الدولي    – الصحة   –التضامن اإلجتماعى   ( ل لجنة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع وحماية البيئة لمخاطبة الوزارات            ي  تشك  -

ويل لشراء سيـارات إسعاف مجهز لمرافقــة القوافل الطبيــة وخاصاًُ أنهـا أصبحت تخــدم أمـاكن نائيـــة                لتوفير التم ) البيئة

  ٠) ١٨/٢/٢٠٠٧ بتاريخ ١٢٨جلسة  ) ( نكحاليب وشال تي( محرومــة من الخدمــات الطبيــة 



مية البيئة لوضع تصور الختصاصات التي تستوجب       نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتن      / ٠د٠  تشكيل لجنة برئاسة السيد أ      -    

البنية األساسية المطلوب إضافتها لمتطلبات العمل في قطاع البيئـــة باإلدارة والكليـــات رداً علــى خطـــاب رئيس اللجنة                

  .الخاصة للعلوم البيئية بالمجلس األعلى للجامعـــات 
كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتأكد من تنفيذ اشـتراطات الـسالمة             وكيل ال / ٠د٠تشكل لجنة بكل كلية برئاسة السيد أ       -

والصحة المهنية وتأمين معامل الطالب والمعامل البحثية وضرورة تدريب الفنيين والعمال على أعمال السالمة والصحة المهنيـة                 

رئ لحماية المنشآت الجامعية من مخـاطر الحرائـق   والتأكد من سالمة أجهز اإلطفاء وفعاليتها وإعداد خطة للدفاع المدني والطوا   

مع تقديم الكليات العلمية طلب إللغاء أنابيب الغاز واستبدالها بخطوط الغـاز الطبيعـي عــلى أن يـتم تمويلهـا مـن ميزانيـة              

 ٠) ٢٢/٣/٢٠٠٧ بتاريخ ١٢٩جلسة ( الجامعـــة 

تبرع بالدم  وتحديد فـصائلهم وأرقـام تليفونـاتهم وعنـوانيهم          تقرر وضع قاعدة بيانات بكل كلية ألسماء الطالب الراغبين في ال           -

الستدعائهم عند الضرورة وذلك ضمن حملة التبرع بالدم التي قررها المجلس ونفذها القطاع بجميع الكليات وذلك عقب ظهــور                  

 )٢٢/٣/٢٠٠٧ بتاريخ ١٢٩جلسة ( أزمــة التبرع بالدم ونقصه بالمستشفيات الجامعية 

راسة المقترحات الخاصة بتطوير منافذ البيع لمنتجات مركز بحوث التجـارب الزراعيـة بكليـة الزراعـة لتلبيـة                   تشكيل لجنة لد   -

 . )٢٢/٤/٢٠٠٧ بتاريخ ١٣٠جلسة ( احتياجات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب  

    : التعاون مع قطاعات الجامعة االخري- :   ثالثا
 العداد فرق مواجهة االزمات البيئيـة مـن         الدورة التدريبية عامة لرعاية الطالب وكليات الجامعة من خالل تنفيذ          مع االدارة ال   التعاون -*   

    -:ريب الطالب المشاركين حيث تم تد) ٢٢/٢/٢٠٠٧ إلي ١٨/١١/٢٠٠٦(طالب وطالبات جامعة المنصورة في المدة 

ريـق  غإنقـاذ ال ،  االنقاذ ىءمباد، ري وعملى علي حرائق المنازل والوقاية منها وتشمل تدريب نظ:الدورة االساسية للدفاع المدني :      أوال

      . طرق إستخدام أجهزة االطفاء ،
ضربة الشمس  ،االغماء والصدمة   ،وتشمل تدريباً نظرياً وعملياً علي مقدمة في االسعافات االولية          : الراقية لالسعافات االولية    الدورة :ثانياً    

  .النزيف،الحروق،الكسور،التسمم ،عاش القلبي والرقوىاالن.والتشنجات 

 -٢.رورمسابقة افضل تصميم لنظام الم    -١:) مجال التسابق (: م٢٠٠٦/٢٠٠٧ لعام تنفيذ المسابقة البيئية  في    مع كليات الجامعة   التعاون -* 

مسابقة افضل فكرة مشروع لخدمـة      -٤.  للدقهلية  مسابقة افضل ماكيت لمفردات البيئة     -٣. مسابقة الفيلم الكارتوني للتوعية البيئية لالطفال     

 والفـائز الثالـث مبلـغ        جنيهـا  ٤٥٠و الفائز الثاني مبلغ     .جنيها  ٧٥٠ يمنح الفائز االول في كل مسابقة علي حدة مبلغ           )الجوائز.(المجتمع

وري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة محمد حامد زكي الشاب/د.أ: من كل من    )لجنة التحكيم .(تقدم للمسابقة عدد ستة متسابقين       .جنيها٣٥٠ً

رزق عبـد اهللا البيلـي       / د.أ،هشام ناجي عبد المجيد  وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة               /د.أ، .المجتمع وتنمية البيئة  

قسم الطفولة بكليـة التربيـة و       جابر محمود طلبه  رئيس      /د.أ، .االستاذ بكلية الهندسة و مدير مركز دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة            

ابراهيم عز ابـراهيم القـصيري مـدرس        /د،محمد رضا أحمد  استاذ االعالم التربوي بكلية التربية النوعية           /د.أ،. رعاية الطفولة    مركزمدير  

  :مسابقة الفيلم الكارتوني لالطفال :أوال) نتيجة المسابقة( .الرسم و التصوير بكلية التربية النوعية

  . جنيها٧٥٠ً وجائزتة  مروة السيد محمد  كلية التمريض:مركز االول  فازت بال

  ،جنيهـاً )٧٥٠ ( وجائزتةكلية التجارة ب  طالب اسالم احمد عيد  :فازبالمركز االول   : مسابقة افضل فكرة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة         :   ثانياً

ــاني  ا ــز الثـ ــسباخي :المركـ ــي الـ ــريم علـ ــد بكـ ــية  المعيـ ــة رياضـ ــة تربيـ ــة وجكليـ ــاً )٤٥٠(ائزتـ                      ، جنيهـ

  )جنيهاً)٣٥٠( وجائزتةكلية التربية الرياضيةب  الطالباحمد عادل احمد:المركز الثالث ا

  : التعاون مع منظمات المجتمع المدني:  رابعاً
حيث قامت االدارة العامة بالتعاون مع تلك الجمعية في تنفيذ بعـض المـشروعات              قهلية         التعاون مع جمعية تنمية و حماية البيئة بالد       

  :البيئية األتية

  .م٢٠٠٧مشروع اليوم البيئي للتوعية البيئية و الصحية لطالب جامعة المنصورة بجمصة صيف -١   

  ون مع سفارة الدنماركمشروع تنمية المراة البدوية بمنطقتي قالبشو و زيان و دمياط الجديدة بالتعا-٢   
  :المؤتمرات والندوات-:خامساً  
  مؤتمرات نظمها القطاع: )أ(  

    الحادي عشر لتكنولوجيا المياه ي المؤتمر الدول-)١( 

   مدينة شرم الشيخ:               المكان٢٠٠٧ مارس ١٨-١٥في الفترة من :               التاريخ



   :أهم التوصيات  

  . شروعات الصرف الصحي و التغلب علي مشاكل التلوث للمياه السطحية و الجوفية بمم ضرورة االهتما -١

 .توفير تقنيات منخفضة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي و خاصة للقرى و النجوع المصرية -٢

  الشرب هالدعوة إلي إنشاء لجنة قومية لتجميع كل ما تم من أبحاث علي تكنولوجيا ميا -٣

 .و الصرف الصحي

 . لعلماء المتخصصين لتكثيف الجهود البحثية لمعالجة ارتفاع األمالح و التلوث في مياه اآلباردعوة ا -٤

 .االهتمام برفع كفاءة العاملين في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي في مجال التشغيل و الصيانة -٥

 .مهندسين و فنيين ضرورة إنشاء معاهد متخصصة و تخريج كوادر متخصصين في مجال المياه و الصرف الصحي من  -٦

  مؤتمر البيئة و األمان الصحي   -)٢( 

  قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة:       الجهة المنفذة ٢٠٠٦ نوفمبر١٦-١٥الفترة من :       التاريخ

  : أهم التوصيات

   .إدراج نص في الدستور المصري يتعلق بحق اإلنسان في التمتع ببيئة نظيفة و خالية من التلوث  -١

 . اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الطبيعة و المحافظة علي الموارد و مكافحة كافة أشكال التلوث  -٢

  تتعلق بحماية المواطن من األجهزة ٩٤لسنة ٤إحداث تعديالت في القانون رقم  -٣

 .  و األبراج التي تصدر موجات كهرومغناطيسية

 . ية نهر النيل يتضمن الحماية التفصيلية للمياه الجوفية بشأن حما٩٢ لسنة ٤٨إحداث تعديل تشريعي في القانون  -٤

 .  بشأن المحميات الطبيعية ٨٣ لسنة ١٠٢إعادة النظر في القانون  -٥

 .منع السفن الملوثة للبيئة من المرور بقناة السويس  -٦

 . التوسع في فكرة إنشاء معاهد و كليات متخصصة في الدراسات البيئية -٧

 .لمبيدات الحشرية و الغير مصرح باستيرادها تشديد العقوبة علي استخدام ا -٨

  .مؤتمر المنصورة العربي الثالث لعلوم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)٣(

   مدينة الغردقة                           –كلية الزراعة :          المكان٢٠٠٦ نوفمبر ٢٣-١٩الفترة من :       التاريخ

  :أهم التوصيات      

  .ثيق البحوث الجارية بأقسام الصناعات الغذائية في الجامعات المختلفة علي شبكة الحاسب اآللي تو-١      

  .افتتاح شعب للتغذية العالجية كتخصص جديد في بعض الجامعات-٢      

  .دعم فكرة اإلشراف المشترك علي الرسائل العلمية بين األقسام المتناظرة داخل الجامعات-٣      

  .امج للقاءات الدورية بين أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصناعات الغذائية في الجامعات المصرية وضع بر-٤     

  .تعظيم دور الصناعات الغذائية في التنمية البشرية في عصر العولمة -٥    

  . الحد من ظاهرة الفتاوى الغذائية في اإلعالم -٦    

  .الزيوت النباتية المهدرجةالتوصية بإالقالع عن الدهون الحيوانية و -٧    

  وضع إطار عام لتنسيق التعاون وإقرار سياسة التقويم و االعتماد علي مؤسسات التعليم العالي الزراعي -٨   

  .مواصلة االهتمام بتطوير خبرات و قدرات أعضاء هيئة التدريس و األطر المساعدة بالتأهيل و التدريب -٩   

ي مواجهة برامجها الدراسية و مناهجها علي مستوي البكالوريوس و الدراسات العليا تحـديثاً لمواكبـة           عمل كليات الزراعة العربية عل    -١٠

  .المستجدات و التطورات المحلية اإلقليمية و العالمية

  .االرتقاء بمستوي التعاون بكليات الزراعة العربية لالستفادة من تجاربها و خبراتها في مجال التقويم -١١

 خبراء تابعة لجمعية كليات الزراعة العربية وتعتمد من إتحاد الجامعات العربية لوضع األسس العلمية لمعـايير الجـودة و                    تكوين لجنة -١٢ 

   .االعتماد

  : ودعم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبمشاركة مؤتمرات وندوات نظمتها الكليات -:)ب(   

  .م   نظمتها كلية الطب ١٠/١٠/٢٠٠٦فؤاد عطية /د)  العقلإدارة(ندوة -  

  م   نظمتها كلية الطب ١٠/١٠/٢٠٠٦ماجدة شادي / د) التفكير االيجابي مفتاح الصحة و السعادة(ندوة -  

  .م نظمتها كلية علوم المنصورة٩/١٠/٢٠٠٦)  سيةالصيام و إثارة الصحية و االجتماعية و النف(ندوة  -  

  .م نظمتها كلية علوم المنصورة١٩/٤/٢٠٠٧-١٦ ا في التنمية الكيمياء و دوره(  المؤتمر الدولي التاسع -  

  .م  نظمتها كلية الهندسة٦/١١/٢٠٠٦قسم العمارة )ممر التعمير (ندوة -  



  .م  نظمتها كلية الهندسة٢٠٠٧مارس ) مصر القيمة و المعني في حياتنا(ندوة -  

  .م  نظمتها كلية الحقوق٢٠٠٦األسبوع األول من ديسمبر ) الوعي البيئي لشباب الجامعة(ندوة -  

  .م نظمتها كلية الحقوق٢٠٠٦االسبوع الثالث من ديسمبر ) الزواج العرفي من وجهة نظر الشريعة و القانون(ندوة -  

  .ها كلية الحقوقتم نظم٢٠٠٧االسبوع الثاني من ابريل ) االدمان وخطورته علي المجتمع(ندوة -  

    نظمتها كلية الحقوقم٣/٤/٢٠٠٧-٢) لي المجتمع المحلي االصالح الدستوري و اثره ع(مؤتمر -   

  .  نظمتها كلية الزراعةم٢٣/١١/٢٠٠٦-١٩) الثالث لعلوم و تكنولوجيا االغذية و االلبان( المؤتمر -  

  م نظمتها كلية الزراعة١٢/٣/٢٠٠٧) تطوير طرق عمل السيالج و استخدامه في تغذية الحيوان(ندوة -   

  .نظمتها كلية زراعة ١١/٤/٢٠٠٧-١٠) حول إدارة االراضي و المياه من أجل التنمية الزراعية المستدامة(المؤتمر االول -   

          .متها كلية تربية م  نظ٧/٢/٢٠٠٧-٥ المؤتمر الخامس عشر للجمعية المصرية للدراسات النفسية -   

  .  نظمتها كلية التمريض٢٠٠٦فمبر نو) فن إدارة الوقت وتأثيرة علي جودة العناية التمريضية( ندوة -  

  . نظمتها كلية التمريض٢٠٠٦ بدار السعادة للمسنين بطلخا ديسمبر - ندوة عن مرض السكر وكبار السن-  

  .نظمتها كلية التمريض٢٠٠٧ندوة توعية لألمهات عن الوقاية من الطفيليات المعوية بقرية ميت مزاح مارس -  

     . نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات٢٩/٥/٢٠٠٧)  علي البنية التحتية تهاا وتطبيقنظم المعلومات الجغرافية (ندوة- 

  .  نظمتها كلية الطب البيطرى١٣/٥/٢٠٠٧ علمية لتعريف طالب الجامعة بالبرامج التدريبية الخاصة بمهد تكنولوجيا المعلومات ندوة-

   .ب البيطرى  نظمتها كلية الط١٨/١٢/٢٠٠٦ ندوة ما بعد انفلونزا الطيور-  

  .نظمتها كلية الطب البيطرى١٠/٤/٢٠٠٧-٩)الطب البيطرى فى خدمة المجتمع(المؤتمر العلمى الدولى الخامس -  

  . نظمتها كلية الطب البيطرى٢٠٠٧ األسبوع االخير من يوليو )فسيولوجيا البيئة( مؤتمر-  

  .نظمتها كلية التربية الرياضية ١٠/٣/٢٠٠٧السبت )دور الرياضة المدرسية فى خدمة المجتمع(ندوة - 

  .  نظمتها كلية األداب٢٨/٢/٢٠٠٧) العولمة وقضايا الشباب(ندوة - 

  . نظمتها كلية األداب٨/٤/٢٠٠٧) الطفل التوحدى من منظور علم النفس(ندوة - 

  . نظمتها كلية األداب١٦/٤/٢٠٠٧)البحث االجتماعى وقضاياه المستقبلية(ندوة - 

 نظمتهـا كليـة التربيـة النوعيـة         ١٢/٤/٢٠٠٧-١١) الجودة واالعتماد فى التعليم النوعى بمصر والوطن العربى        معايير ضمان (مؤتمر  - 

  .بالمنصورة

  .  نظمتها كلية التربية بدمياط٢٠٠٧إبريل )مصر القيمة والمعني فى حياتنا(ندوة - 

  . ا كلية التربية بدمياط نظمته٢٢/٥/٢٠٠٧) تطوير المناهج الدراسية لتوظيف إمكانات المتعلمين(ندوة - 

  .  نظمتها كلية الصيدلة٨/٤/٢٠٠٧) المخدرات وإساءة المستحضرات الصيدلية(ندوة - 

  .  نظمتها كلية الزراعة بدمياط٥/٤/٢٠٠٧)التوعية والوقاية من انفلونزا الطيور(ندوة - 

  .  بدمياط نظمتها كلية الزراعة٣/٥/٢٠٠٧) تدوير المخلفات وكيفية االستفادة منها(ندوة - 

   . نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث٦/١٢/٢٠٠٦-٥ المؤتمر الثانى لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية - 

المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص ضمن إستراتيجية التطوير بالجامعـة              -:  سادساً

تراتيجية وجارى عرضها على المجلس االعلى للوحدات ذات الطـابع الخـاص تمهيـداً                تم االنتهاء من االس     . واالعتماد لضمان الجودة 

   . للعرض على مجلس الجامعة العتمادها

   :انجازات الصندوق المركزى لخدمة الجتمع وتنمية البيئة-:سابعاًً 
 : فى مجال دعم أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة :أوال           

 جنيه ٤٠٠٠ريبي  للطالب للتعامل مع األزمات بمبلغ دعم المشروع التد -١

 جنيه ١١٧٥صرف مكافأة المشاركين فى مشروع اليوم البيئي بجمصه بمبلغ  -٢

 جنيه ٢٣٠٠ بمبلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧صرف قيمه الجوائز الممنوحة للمتسابقين فى مسابقة اليوم البيئى لعام  -٣

 : عة المختلفة  دعم خدمات اجتماعية لوحدات الجام- :            ثانيا

  جنيه ٧٠٠٠إصالح السيارة الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لوحدة المركبات بمبلغ  -١

  جنيه ٦٣٩,٣٥سداد قيمه ضريبة المبيعات المستحقة على األعمال المصنعة لإلدارة لوحدة الورش بكلية الهندسة بمبلغ  -٢

  : مساهمات قدمت للجامعة: ثالثا         

  جنيه ٣٠٠٠ بمبلغ م٢٠٠٦ عام ل الرمضانيةدعم الدورة -١



 جنيه  ١٢٠٠سداد قيمه إيجار أتوبيس للمشاركين فى االحتفال بيوم المياه باإلسكندرية لوحدة المركبات بمبلغ-٢

 -:دعم المطبوعات والنشرات البيئة    :       رابعا

 جنية ١٠٠٠مبلغ لكلية الزراعة ب) حول إدارة األراضي والمياه (صرف قيمه مطبوعات مؤتمر  -١

 جنيه ١٠٠٠صرف قيمة مطبوعات حفل الخريجين لكلية الصيدلة بمبلغ  -٢

  دعم أنشطة الكليات المختلفة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  : خامساً    

  

 لكليةا
 قوافل ندوات مؤتمرات

انشطة 

 اجتماعية
مشاريع 

بحثية تطبيقية

مواسم 

 ثقافية
ورش 

 عمل
مشروعات 

 يةاجتماعية بيئ
دورات 

 تدريبية
اإلجمالى

 ٢٠١٠٠       ١٦١٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠ الطب

 ٢٠٠٠        ٢٠٠٠  الصيدلة

 ٢٠٠٠  ١٠٠٠     ١٠٠٠   طب األسنان

 ٦٨٠٠       ٢٨٠٠ ٣٠٠٠ ١٠٠٠ الطب البيطرى

 ٤٠٠٠        ١٠٠٠ ٣٠٠٠ علوم المنصورة

تربية 

 المنصورة
٥٠٠٠         ٥٠٠٠ 

 ---          تجارة

 ٥٠٠٠         ٥٠٠٠ قحقو

 ٤٥٠٠   ١٠٠٠     ٣٥٠٠  هندسة

 ٨٥٠٠       ١٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ زراعة

 ٥٠٠٠  ١٠٠٠ ٢٠٠٠     ٢٠٠٠  تمريض

 ٢٠٠٠        ٢٠٠٠  آداب

 ٣٠٠٠        ٣٠٠٠  تربية رياضية

 ٥٠٠٠         ٥٠٠٠ م.تربية نوعية 

حاسبات 

 ومعلومات
 ١٨٠٠ ١٠٠٠       ٨٠٠ 

 ٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠٠٠     ٣٠٠٠ علوم دمياط

 ١٥٠٠  ١٠٠٠      ٥٠٠  تربية دمياط

تربية نوعية 

 دمياط
٥٠٠٠         ٥٠٠٠ 

 -----          أداب دمياط 

 ٢٠٠٠        ٢٠٠٠  زراعة دمياط 

السياحة 

 والفنادق 
 ١٠٠٠        ١٠٠٠ 

الفنون 

التطبيقية 

 بدمياط 
 ٣٠٠٠        ٣٠٠٠ 

 ٣٤٠٠٠ اإلجمالي
٢٧٨٠

٠ 
٩٤٢٠٠ ١٠٠٠ ٦٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٠٠٠ ---- --- ٢١٤٠٠ 

  :  في مجال االعالم والتوعية البيئية-:ثامناً 
  .  من مجلة جامعة المنصورة في خدمة المجتمع وتنمية البيئةنإصدار عدداتم -١      

   . األولية اإلسعافاتكتيب -٢       

  . كتيب إرشادات مكافحة الحرائق-٣       

  . لمجلة العلوم البيئية بالغة االنجليزية ) ٣٣(العدد رقم صدور -٤       

  . القيام باالعداد والتطوير واالشراف علي موقع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي شبكة الجامعة-٥       

  . ٢٠٠٥/٢٠٠٦إصدار تقرير نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام-٦       

    .٢٠٠٦/٢٠٠٧ر دليل الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لعامإصدا-٧       

   :إنجازات االدارات التابعة لالدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -:تاسعاً 

   : إدارة متابعة وتقييم اداء الوحدات ذات الطابع الخاص)١(    



      نهاية العام رالربع سنوية والنصف سنوية وتقري  من خالل تقارير المتابعةمتابعة تقييم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة *

                     ·     مراجعة الحسابات الختامية للوحدات تمهيدا لعرضها على مجالس اإلدارات ثم مجلس الجامعة لإلعتماد *     

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بالوحدات ذات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة وتنفيذ تعليمات نائب رئيس *

  . الطابع الخاص

  منير عبد الرزاق/د.أ-:مدير المركز              :مركـــز تقنيــة االتصــاالت والمعلومــــــات   **   

  :تلخص نشاط مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في النقاط اآلتية    ي

  : البرامج االلكترونية إنتاج: أوال    

  ويحتوي هذا النظام على جميع بيانات الطلبة الشخصية ـ امتحانات ـ منـاهج ـ      :ن الهيثم الدارة شئون الطالبب نظام ا-١: يتمثل في   

  .اعمال كنترول ـ بيانات تجنيد ـ بيانات خريجين

فة بيانات العاملين الشخصية ودرجات وظيفية واجازات ـ جـزاءات   ويحتوي هذا النظام على كا:   نظام الفاروق الدارة شئون العاملين -٢

  .  وبيانات تعليمية 

ويحتوي هذا النظام على شئون القيود والتسجيل ـ بطاقات تحقيق الشخصية ـ بيانـات الخـريجين ـ بيانـات       :   نظام الدراسات العليا -٣

  . الرسائل العلمية المسجلة التي منحت بالجامعة 

  . يقوم هذا النظام بادارة عمل المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة والبيانات الخاصة بها:  نظام ابن سينا الدارة المستشفيات -٤

  . يحتوي هذا النظام على كافة بيانات الطالب المتقدمين والمقيمين بالمدن : نظام ادارة المدن الجامعية -٥ 

حتوي هذا النظام على بيانات الحسابات ـ تقارير الحسابات ـ بيانـات المخـازن والعهـد ـ اسـتحقاقات         ي : نظام الحسابات الخاصة -٦

  .العاملين

  .هدف هذا النظام الى التحكم والمراقبة والتسجيل لحركة دخول وخروج العاملين ي):   الباركود ( نظام الحضور واالنصراف االلكتروني -٧

  يحتوي نظام الموازنة على كافـة بيانـات الخطـة     : نظام الموازنة -١٠  نظام حفظ المستندات   -٩:    ية   نظام ادارة الشئون القانون    -٨

  . الخمسية من خطة مقترحة ومعتمدة ـ مصادرة تمويل مقترحة ومعتمدة 

ع األحمال الدراسية علـى أعـضاء         يحتوي هذا النظام على البيانات العملية التعليمية بداية من توزي            :  نظام توكيد الجودة واالعتماد      -١١

  . هيئة التدريس  ومواصفات المقررات الدراسية 

  تم إنشاء هذا النظام ليقوم باإلشراف على تشغيل وإدارة االنترنت على شبكة الجامعة :    نظام اإلشراف على تشغيل وإدارة االنترنت -١٢

  : خدمات االنترنت : ثانيا . 

رنت للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين بالجامعة بكل أقسامها ووحـداتها وتـشمل اشـتراكات          يقدم المركز خدمات االنت 

داخلية على شبكة الجامعة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مجانا وكذلك أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة والطالب والموظفين                   

  . مشترك٤٠٠٠بالجامعة حيث يوحد حوالي 

  :ة التحتية بشبكة معلومات الجامعة يالبن: ثاثال

  رفع سرعة ربط الكليات والمستشفيات-١

  . تغيير جميع أجهزة التوزيع فرعية للمواقع بأجهزة جديدة وتوصيلها مباشرة بالموزع الرئيسي-٢

  .تخدم  رفع سرعة نقل البيات بالشبكة الداخلية بين الموزع الرئيسي والفرعي ومن الموزع الفرعي والمس-٣

  . خاصة بكل كلية ومستشفيات للحفاظ على األمان للشبكة الداخلية وتحسين األداء LAN عمل -٤

  . تحديث وتطوير شبكات مواقع الجامعة المختلفة -٥

  . بالمواقع المختلفة إضافة إلى المساحات المفتوحة بالحرم  wireless تركيب وتشغيل شبكة -٦

        ٢٢٢٣٦٩٣،  ٢٢٣٦٩٤ -:تليفون    

  ٠الغريب زاهر /د.أ: مدير المركز       :مركز تكنولوجيا التعليم**          
  -:فى مجال الدورات التدريبية: اوالً 

 . دارس٤٣٣ دورة لعدد ٣٥تقنيات التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة دورات   .١

 . دارس٣٤١ دورة لعدد ٣٦دورات التدريب على برامج الحاسب االلى  .٢

  -: مجال تكنولوجيا المعلوماتفى:   ثانياُ

تصميم وبناء موقع تعليمي الكتروني وقاعدة بيانات تعليمية لتدريب المعلمين على مهارات التدريس الميداني مـن خـالل شـبكة                     .١

 ).استخدام الفصول التخيلية فى تطوير التربية العملية وحل المشكالت التي تواجهها( داخلية لمشروع 



 .و بمعمل الكلية إلى اسطوانات مدمجة تعمل على الحاسب االلى شريط فيدي٢٩٨تحويل عدد  .٢

  . سبورة أقالم بيضاء٢٥ سبورة طباشير كبيرة ومتوسطة إلى ١٥تحويل عدد :في مجال أعمال النجارة:   ثالثاً

  draghz @msu.edu.eg: : يبريد الكترون                             ٢٢٤٣٨٩٢: تليفون                   

  

א/.:             مدير المركزالمقارن  مركز دراسات القانون **        א
  -:  قام المركز باألنشطة التالية

 .المشاركة فى مؤتمر الجامعة الثالث حول البيئة .١

 .اعلن المركز عن دورة تدريبية للمتقدمين للسلك الدبلوماسى .٢

 .نوى عن الهندسة الوراثية ببحثين شارك المركز فى مؤتمر الكلية الس .٣

                                                                                    ساهم المركز فى اعداد مقترحات بشأن التعديل الدستورى فى مجال حماية البيئة

lawfa@mans.edu.eg:: بريد الكتروني                                  ٢٢٥٩٣٩١         :تليفون

א** مهني غنايم/د. أ:א:א
 . ساعة٦٠ورة مدتها  دورات خاصة فى اللغة اإلنجليزية لطالب الدراسات العليا بالجامعة كل د٧عدد  تنفيذ  .١

 . ساعة٢٤ ساعة ودورة لمدة ٣٦ دورة حرة فى اللغة اإلنجليزية لطالب الجامعة، دورة لمدة ٢عدد  تنفيذ  .٢

 .    ساعة٣٦حرة لبعض الطالب لمدة ) محادثة+ استماع( دورة لغة إنجليزية خاصة  تنفيذ  .٣

 ة الى العربية والعكس شهادة من اللغات اإلنجليزية والفرنسي١٧٥قام المركز بترجمة عدد 

 -:ذقامت شعبة التنمية البيئية بتنفي •

 . ساعة ٣٦دورة تدريبية فى التأهيل التربوى لمدرسى المدارس الكاثوليكية فرع الدلتا والقناة لمدة  .١

                             . ساعة٣٦لطالب كلية اآلداب بدمياط لمدة ) icdlمقدمة فى ( دورة تدريبية فى الحاسب االلى 
eg.edu.mans@vdes  :      بريد الكتروني                     ٢٢٥٢٢٧٦:تليفون  

  א/م:مدير المشتل                        :    مشتل الجامعة**
  -:ونباتات التزين الداخلي لكال منتنفيذ برنامج الصيانة الدورية لحدائق :  اوالً

  مركز تقنية االتصاالت والمعلومات -٣   نادى النيل-٢  نادى أعضاء هيئة التدريس -١

   فندق رماد الجامعة  - ٥           المعهد الفنى والصحى-٤

   مساكن أعضاء هيئة التدريس-٦ 

  ) فرع المنصورة(  بنك مصر -٨     نادى البيطرين بطلخا-٧

  . ملعب نادى طلخا الرياضى-١٠           رة مكاتب اإلدا-٩

  -: إمداد الحدائق باحتياجاتها من النباتات واألشجار والشجيرات والحوليات المزهرة لكل من- : ثانياً

    . مبنى اإلدارة العامة الجديدة-٣  . مركز األورام-٢.   ة النوعية بمنية النصر وميت غمركلية التربي-١

  . كلية طب األسنان-٦     نادى النيل-٥                      . المعهد الفنى الصحى-٤    

  . زراعة حديقة فندق رمادا الجامعة بنباتات األسوار وتجميلها -:ثالثاُ  

  . إعادة زراعة حديقة استراحة الجامعة وزراعتها بالنباتات المزهرة-: رابعاً 

ياجاتهم من النباتات وإمدادهم بالتعليمات واإلرشادات التـى تلـزم لتربيـة             تلبية رغبة جمهور المشترين على مدار العام من احت         -: خامساً 

  .النباتات ودورها فى تحسين البيئة

    munrserv@mans.edu.e:ي          بريد الكترون                           ٢٢٤٧٠٥٤:    تليفون          

                             

  شكرى حمدين/أ:مدير الوحدة:                ة بالمدن الجامعيةوحدة الخدمات و االنشط **  
 .طالب) ٦٢٦(بلغ عدد المشتركين بمركز اللياقة البدنية والساونا طلبه    

 .طالبة بمدينة جيهان) ٤٩٨ (تبلغ عدد المشتركات بمركز اللياقة البدنية والساونا طالبا .١



 .طالبة بمدينة الزهراء) ٦٧٢(نا طالبات بلغ عدد المشتركات بمركز اللياقة البدنية والساو .٢

 . قطعة١٣٧٥٥بلغ عدد القطع التى تم غسلها بمغسلة المدن وتخص مفروشات المدن الجامعية  .٣

  .قطعة مالبس وسجاد ) ٢١٨٦١(بلغ عدد القطع التى تم غسلها بالمغسلة  .٤

                                                                                                         ٠٥٠٢٢٥٤٦٠٣:                تليفون

  سعد مطاوع/د.أ:  مدير المركز    :           مركز تسويق الخدمات الجامعية**     
تم عقد دورة تدريبية موجهة للسيدات المشتغالت بمهنة التمريض لرفع كفاءة االداء المهارى ألعضاء هيئـات التمـريض علـى                     .١

 . مشاركة٢٧المراكز الطبية التابعة للجامعة وقد بلغ عدد المشاركات فى هذه الدورة مستوى 

والمسارات األربعة للتفوق فى عـالم التـدريب        .......المدرب المعتمد " تم عقد دورة تدريبية متخصصة فى مجال التدريب بعنوان           .٢

 . مشارك٢٣خصصة ، وقد بلغ اجمالى عدد المشاركين على قوة هذه الدورة المت"االحترافى

، وقد حضر وفد من القيـادات       " أفضل الممارسات االحترافية للقيادات اإلدارية بالجامعات العربية      "  تم عقد برنامج تدريبي بعنوان       .٣

 . مشارك٢٦ بدولة اليمن ، وقد بلغ عدد المشاركين بهذا البرنامج –اإلدارية بجامعة صنعاء 

  comfac@mans.edu.eg:                   بريد الكتروني               ٢٢٦٧٣٦١    ، ٢٢٦٥٢٧:    تليفون 

     

  طارق محمد سعيد أبو المعاطي/د.أ:مدير المركز         ز الخدمة العامة للفنون التطبيقيةمرك**    
 .تصميم وتنفيذ الفتة المبنى االدارى الجديد لجامعة المنصورة .١

 . لجامعة المنصورة فرع دمياطتصميم وتنفيذ الفتة المبنى االدارى الجديد .٢

 .تصميم وتنفيذ صالونات مكتب رئيس الجامعة ومكاتب النواب .٣

 .تصميم وتنفيذ تصميم وتنفيذ شعار جامعة المنصورة و شعار كلية طب المنصورة .٤

 .تصميم وتنفيذ الفتة كال من كلية التجارة وكلية اآلداب بدمياط .٥

 .مهرجان الثقافة والفنون لجامعة المنصورةتصميم وتنفيذ دروع وتى شرتات ومطويات وبوستر  .٦

 .تصميم وتنفيذ اوسكار عيد العلم .٧
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  ماماإلمام محمد اإل/د:  مديرالمركز            :   وحدة العالج باجر بمستشفي الطلبة**   
 .تقوم الوحدة باالعتماد الكامل على مواردها الذاتية دون تحميل الجامعة اية أعباء مالية )١

 .تم تجهيز الوحدة فندقياً على أعلى مستوى من الخدمة والنظافة والتغذية وباسعار اقتصادية )٢

 .يون واألنف واالذن والعظامتم عمل جميع العمليات فى مختلف التخصصات الجراحية والمسالك واالورام وامراض النسا والع )٣

 .تفعيل العالقة بين صندوق عالج العاملين وكذلك صندوق عالج أعضاء هيئة التدريس بوحدة العالج باجر لتنشيطه )٤

 ). نقابة المحامين-شركة دايموند سرفيس( إضافة تعاقدات جديدة مع النقابات والهيئات المختلفة  )٥

 بمستشفى الطلبة الجامعى وهـى أشـعة رنيـين          رقديم خدمة األشعة التى ال تتواف     التعاقد مع مركز امراض الكلى والمسالك لت       )٦

 ).p.c.n( باالضافة الى تركيب قسطرة كلوية باستخدام االشعة  )  c.t( واشعة  ) m.r(مغناطيسى 

            ٢٢٦٨٦٢٣     ٢٢٩٠٠٣٤:   تليفون.                تم طبع بطاقات عالجية للطلبة الوافدين لتسهيل ومتابعة الخدمة الطبية )٧

  عبد العزيز السيد فوده/د.أ:دير المركز م            :وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم**   
 -:معمل االمتصاص الذرى )١

 -١ عينة داخلية وذلك على جهاز االمتصاص الذرى بالتعاون مع عدة جهات منها              ١٧٢٦ – عينة خارجية    ١٥٥٨ قام المعمل بتحليل عدد      -

  .لمتابعة عالج المرضى cd-pb-se-Hgلجهاز الهضمى لقياس عناصر ا

   كلية علوم البحار-٥     كلية الطب-٤   كلية الزراعة-٣   مستشفى العيون-٢

  . قامت الوحدة باالشتراك مع جهاز شئون البيئة بقياس العناصر الثقيلة فى مياه الشرب من اجل بيئة نظيفة-

  -:معمل البيئة) ٢

  -: عينة خارجية تتمثل فى االتى٢٨يل قام المعمل بتحل

  . تحليل مياه الشرب ومتابعة الحالة العامة فى الشارع من اجل بيئة نظيفة–تحليل أدوات النظافة بمستشفيات الجامعة -  



  .تحليل المواد المستخدمة فى تطهير مياه حمام السباحة بجامعة المنصورة-  

  -:معمل التحليل الطيفى  )٢

تطور ونشط ومن أجل النهوض على اساس سليم يقوم المعمل باجراء التحاليل على المركبات الجديـدة المخلقـة                  من أجل بحث علمى م    

  .للتأكد من تركيبها الكيميائى الالزمة لطلبة البحث العلمى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه

  -:C.Hمعمل  )٣

   عينة داخلية ١٦٧ – عينة خارجية ٢٧قام المعمل بتحليل 

اجراء التحاليل على المركبات الجديدة المخلقة للتأكد من تركيبها الكيميائى الالزمة للبحث العلمى لدرجتى الماجستير والـدكتوراه ومـا                   -   

  . طالب٨٤٠بعدهما، كذلك تقوم وحدة التحاليل الدقيقة بتدريب طلبة الفرقة الثالثة للشعب المختلفة لعدد 

  eg.edu.mans@scimchmdept: د الكتروني     بري        ٢٢٤٢٣٨:    تليفون
  

  مجدي صالح عامر/د.أ:مدير المركز          المركز الجامعي للخدمات البيطرية **     
 .تم تصوير وفحص شرايح هستوباثولجى .١

 ).لتحليل نسب البروتين( تم فحص عينات علف  .٢

 .ى لعينات بمص الدمتم تحليل بيوكميائ .٣

 .تم فحص دواجن .٤

 .تم إصدار العدد الثاني من مجلة المركز الجامعي .٥

   ٢٢١٤٩٠٦:                   تليفون      

  

  عبد الغني محمود عبد الغني/د.أ:مدير المركز   و الفنية      مركز الخدمة العامة للخدمات التربوية**  
  فى مجال الدورات التدريبية : اوالً
 -:ورات التدريب على احلاسب االىل د-

 . دارسين٩دورة وورد لعدد  .١

 . دارس١٠٠٠دورات تدريبية لمنتسبى أكاديمية النظم المتكاملة لعدد  .٢

  . دارس٣٩٥ فى مجال التربية الموسيقية والفنية لعدد ة دورات تدريبي-

  -:فى مجال الترجمة :ثانياً 

 . شهادة٣٦تم ترجمة عدد  .١

 . وملخص عنوان٢٧تم ترجمة عدد  .٢

  http//csimu.mans.edu.eg:                     بريد الكتروني   ٢٢٥٧١٧١  ،  ٢٢٥٩٠٨٧:   تليفون
  

  
  

  حسن علي عتمان/د.أ:مدير المركز        : وحدة بحوث و تطوير صناعة المطاط و البالستيك**
 . استغالل كمصدر إنتاج ومصدر دخل وتدريب الطلبةتقوم الوحدة بتشغيل ماكينة إنتاج لفائف وأكياس البالستيك واستغاللها أحسن .١

 . في قياس مدى صالحية الصوب الزراعية والمنتجات األخرى للبالستيك لمقاومة التآكلu.vاستخدام جهاز  .٢

تقوم الوحدة بعمل تحليل العينات المرسلة من قبل الشركات والهيئات الصناعية والمشروعات الصغيرة العاملة فى مجال صـناعة                   .٣

 .الستيك ومنتجات البولى استر والفيبر جالس لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسيةالب

تقوم الوحدة بدورات تدريبية للطلبة أعضاء نادى العلوم بجامعة المنصورة فى مجال تصنيع البالستيك ومشتقاته وتوجيه الطلبـه                   .٤

 .نحو كيفية تنمية المواهب والقدرات االبتكارية لهم

 طالب من طلبة كليات العلوم والتربية على عمل نماذج وعينات من منتجات البولى استر والبـولى يوريثـان                   ٣٨٠تدريب حوالى    .٥

 مـشروع كماليـات   –حتى اصبحوا مؤهلين بالكامل لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة مثل مشروعات انتـاج خزانـات الميـاه           

 . الفوم مشروع– مشروع الرخام الصناعى – مشروع الديكورات –السيارات 
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  رزق عبد اهللا البيلي/د.أ:مدير المركز:       مركز دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة**    
  :فى مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة :اوالً  

الهندسية وتصنيع العينة األولى لماكينة خرط القاع لالوانى األلمونيوم بدوائر حلزونيـة موديـل      اعتماد واعداد تقرير عن الرسوم       .١

DICA ايه ام جى باإلسكندرية لشركة. 

 لشركة ايه ام جـى   P101Aاعتماد واعداد تقرير عن الرسوم الهندسية وتصنيع العينه االولى لماكينة التلميع االتوماتيكى موديل  .٢

 .الت ذات األهمية فى كبس الواح االلومنيوم على الباردباإلسكندرية من اال

  -:فى مجال تنفيذ برنامج تعميق فكر العمل الحر: ثانياً  

 . طالب وطالبة من كليات دمياط على برنامج تعميق فكر العمل الحر٧١٣تم تدريب  .١

 . طالب فى كلية زراعة المنصورة على برنامج تعميق فكر العمل الحر٢٣٠تدريب  .٢

 طالب فى كلية الهندسة على ٢٠٧ – طالب فى كلية الحاسبات والمعلومات   ٢٤٠ – طالب فى كلية التربية النوعية       ٢٠٠ريب  تم تد  .٣

 .برنامج فكر العمل الحر

  -:فى مجال التدريب الصيفى: ثالثاً  

  ٣٢٧الطب البيطرى لعـدد     / العلوم/ لزراعةا/ التجارة/ تم االنتهاء من التدريب الصيفى العملى لطالب السنوات النهائية بكليات الهندسة                

  . موقع انتاجى٥١متدرب فى 

          smesc@yahoo.com:             بريد الكتروني    ٢٢٣٢٩٢٦١:                        تليفون

                              

  شوقي محمد حسن/د. أ:مدير المركز:                   ركز تطوير االداء الجامعيم**      
الجامعات االوربية  والتعاون مع  TEMPUSفى مجال التعريف واالعالم عن مشروعات تطوير التعليم عقدت ورشة عمل لمشروعات   

   ٩/١٠/٢٠٠٦فى 

  :وحدة التعليم االلكترونى: اوالً  

 .االنتهاء من اعداد برنامج ادارة المحتوى العلمى والتعلم من الجيل الثانى .١

 .Video con feneuceؤتمرات عن بعد باستخدام الفيديو إقامة الم .٢

 .ومراقبة قاعات االمتحانات عن بعد عقد االمتحانات الشفوية عن بعد .٣

  :وحدة التدريب والتأهيل المستمر: ثانياً  

  .عقد اتفاق بين الوحدة والقطاع الخاص لعقد دورات تدريبية لتدريب العاملين  

  

  

  :وحدة المناهج: ثالثاً   

 واهم الـسلبيات    ٢٠٠٦ت الوحدة باجراء دراسة تقويميه لالوراق االمتحانيه لكليات الجامعة المختلفة للفصل الدراسى الثالث              قام •

  .١١/١٢/٢٠٠٦وااليجابيات بها وقد وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته فى 

موعات وفقا لطبيعة كل كلية، وتم عمـل   ورش الى اربع مج٤قام المركز بناء على توصيات مجلس االدارة ومجلس الجامعة بعقد     •

 .ورشة عمل لكل مجموعة 

 تم عرض نتائج هذه الدراسة بورشة العمل المصرية المغربية الثانية الدراسة واسبقية جامعة المنصورة فى تداول هذا الموضوع •

ذا الموقع بحيث يسمح للطالب بابداء      قام المركز بانشاء موقع الستبيان آراء الطالب بهدف تحديد اتجاهاتهم الثقافية وتم تصميم ه              •

 .رأيه دون ادنى الزام أو قيد

  :وحدة مشروعات التطوير: رابعاً   

  .FLDPمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  .١

 ).٢٠٠٦ ديسمبر-٢٠٠٦يونيو (  متدرب فى الفترة من ٢٥٩٠ دورة تدريبية لعدد ١٢٣ تم تنفيذ عدد -

 ).٢٠٠٧يونيو -٢٠٠٧يناير (  متدرب فى الفترة من ٢٤٤٣ة لعدد  دورة تدريبي٩٨ تم تنفيذ عدد -

  HEEPالمشروعات الممولة من صندوق مشروعات تطوير التعليم العالى  .٢



 .  قام المركز بالتنسيق مع مديرو المشروعات الممولة من الصندوق باعداد دراسة عن مدى استفادة الجامعة من هذه المشروعات -

  .وزيرا التعليم العالى./ د.معة المنصورة فى مؤتمر مشروع الصندوق بالقاهرة بحضور السيد أ قام المركز بتمثيل جا-

   FOEPمشروع تطوير كليات التربية . ٣

  . تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية بدمياط لتوظيف التعليم االلكترونى-

  .ية مشروع تطوير برنامج تدريب ميدانى بكلية الترب-

  . مشروع تطوير دبلومات الدراسات العليا بكلية التربية-

  . مشروع دبلوم التربية البيئية والتنوير العلمى-
   udc@mans.edu.eg:                                          بريد الكتروني    ٢٢٩٣٩٢٢١:تليفون

  

   عبد الودود مكروم/ د.أ: مدير المركز     تماء الوطنى بجامعة المنصورة   مركز دراسات القيم واالن**   
 -: وورشة عمـل حـول     ٢٠٠٦ المشاركة في فعاليات اليوم البيئي وبعض اللقاءات االسبوعية مع أفواج معسكر طالب جامصة صيف              -     

  .  رسالة إلي شباب مصر -:االنتماء الوطنى فى ضمير شباب الجامعة إلي جانب مسابقة 

 مصر في عيون شبابيها علي أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية            -: قياس الرأي العام     -:الخاص بوحدة  تم توزيع االصدار     -     

  . البيئة وأعضاء مجلس الجامعة

   قيم االنتماء ومسئوليات المواطنة المصرية:إعداد الكوادر الشبابية في مجال " التدريبي للمركز والخاص ب تم تنفيذ البرنامج -     

  . في مجال الشعر واألغنية الوطنية) مع طالب كلية التربية بالمنصورة(بقة النادى الثقافي للمركز مسا-     

البعد القومي في رسالة كلية التربيـة       (بكليات التربية بجامعة المنصورة بعنوان      الملتقي الثقافي االول العضاء هيئة التدريس       :مشروع  -    

  ). ورؤية حول المستقبل

 ). المضامين القيمية لثقافة التغيير في المجتمع المصري (ون الثقافى لمركز درسات القيم حول عقد الصال-    

  

  م٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام :إدارة المنشأت الجامعية لغير الطالب) ٢( 
   : هى  المنشات الجامعية-

   مطبعة الجامعة -٣ دار الضيافة والمؤتمرات    -٢ نادى النيل       -١     

    مصيف العاملين بجمصة-٦مركز الحساب العلمى        -٥الجامعى   الحرس -٤     
  . وحدة إطفاء جامعة المنصورة-٩ نادي أعضاء هيئة التدريس   -٨   مركز رعاية وتنمية الطفولة  -٧     

  : لغير الطالبفي مجال المتابعة و حل المشكالت التي تعوق عمل المنشات الجامعية:  أوال  

وريا علي تلك المنشات للوقوف علي المشكالت التي تواجهها و العمل علي حلها مع بعض الجهات المعنية بعد عرض االمـر            يتم المرور د  

  : مثلالشأن ىعلي اول

  ).الحضانة(عمل مخرج طوارئ لدار تنمية الطفولة بالجامعة -  

  .إصالح و تجديد دورات المياه و الحمامات الخاصة بوحدة  إطفاء الجامعة- 

   :في مجال التوعية البيئية و الصحية للعاملين بهذه المنشات :ثانيا   

باالشتراك مع ادارة الدفاع المدني في اطـار االعـداد لعقـد            )طرق مواجهة حرائق المنازل   (  فقد تم اصدار نشرة توعية بيئية عن موضوع         

  .يقا للسالمة و االمان المهني بالجامعةتحقدورات تدريبية علي الدفاع المدني لبعض العاملين بادارة الجامعة و الكليات 

  . مبني وحدة االطفاء ترميمقيام االدارة العامة للشئون الهندسية باصالح -   

  . عن مبنى المصيفالمالحظاتبعض  تم مخاطبة مدير عام الشئون االدارية و مدير مصيف جمصة ب-  

  

  


