
 

  
  إنجازات

  ئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالعامة لش اإلدارة
   :للوحدات ذات الطابع الخاص األعلىإنجازات المجلس -:أوال    

  الجامعة  ئحة الداخلية على مجلسالوعرض ال وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم بدمياطالموافقة على إنشاء *     
ميزانيات من قبل لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس األعلى للوحدات ذات الطابع مراجعة الحسابات الختامية وال*    

 .ومركزوحدة ) ٥٥(الخاص واعتمادها وإجازتها من المجلس للعرض على مجلس الجامعة بعدد

  ..   تبالكليات والوحدا الحسابات الختامية للوحدات ذات الطابع الخاص لمراجعيالموافقة على عقد دورة تدريبية *    
   :إنجازات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة-:ثانيا   
لتكثيف الجهود لألعداد الجيد لألسبوع البيئي األول   ٣٠/١٢/٢٠٠٧بتاريخ )  ١٣٧(جلسة طارئة للمجلس رقم*    

  .للجامعة ووضع المجلس خاللها جميع الضوابط وتوزيع األدوار واللجان 
للعلوم البيئية بالمجلس األعلى   ةالذي تم اختياره عضواً باللجنة الخاص (راشدم لار العإبراهيم ج/د.ضم السيد أ*   

  .٢٥/٣/٢٠٠٨بتاريخ ) ١٤٠(الجلسة رقم بللمجلس من الخارج  )للجامعات
  -:تشكيل لجنة من كل من السادة *    

  مصطفى محمد صالح /د.إبراهيم جار العلم راشد         أ/د.أ      
  ماجدة الشربينى / د.النجار                    أ محمد/د.أ     
  أسماء عبد الفتاح /رزق البيلى                     السيدة/د.أ     

  .٢٠/٥/٢٠٠٨بتاريخ )  ١٤٢(لدراسة اقتراح الهيكل التنظيمي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة رقم 
قاعدة بيانات لألجهزة العلمية والبحثية على مستوى الجامعة فقد تم  بناء على توجيهات رئيس الجامعة لعمل*    

تشكيل    تم ى ذلكوبناء عل C.Dالبيانات على أسطوانات إلرسال  مخاطبة الكليات و المستشفيات والمراكز الطبية
  .امعةلبيئة لتشكيل فريق عمل لتجميع البيانات تمهيداً لوضعها على شبكة الجاالسادة وكالء برئاسةلجان 

  ـ: حيث شملت فعالياته مايلي١٦/٢/٢٠٠٨تنفيذ األسبوع البيئي األول لجامعة المنصورة وافتتاحه في *   
  -:الحمالت وتشمل  -:أوالً  

  حمالت التوعية البيئية  -         
  حمالت التوعية الصحية والتبرع بالدم  -         

  حمالت النظافة العامة والتشجير -          
أفالم للتوعية وتوزيع مطويات  تأكشاك أمام الكليات المختلفة عرض ٧الحمالت من خالل أقامة عدد  تتمد قو   

  .  م بالتوعية بها متخصصين وطالب كلية الطب اوق –وكتيبات 
    -:القوافل وتشمل -:ثانياً 

  قوافل طبية لقري ومراكز محافظة الدقهلية -         
  لمراكز وقري محافظة الدقهلية  قوافل طبية بيطرية-         
  قوافل إرشاد زراعي لمراكز وقري محافظة الدقهلية -         
  . قوافل لنشر ثقافة الحاسب اآللي لقري محافظة الدقهلية -         

  
   



 

  
  -: ندوات كالتالي ٥الندوات وتشمل عدد  - :ثالثاً 

  .ندوة دور اإلعالم في نشر الوعي البيئي  -      
  .دوة الصناعات وأثارها السلبية علي البيئة ن -      
  ندوة الفيروسات الكبدية  -      
  .ندوة الحفاظ علي البيئة من منظور ديني  -      
  . ندوة اإلدمان االلكتروني والجرائم االلكترونية -      

  -: الرحالت البيئية والزيارات -:رابعاً 
  . رحلة إلي محمية اشتوم الجبل ببورسعيد -       
  .زيارة إلي معمل القياسات البيئية بفرع جهاز شئون البيئة  -       
  .ودار األيتام  –زيارة إلي دار المسنين  -       

  . زيارة إلي مصانع عقل  -        
  :المسابقات البيئية وتشمل  - :خامساً 
  ) القصة القصيرة –عر والزجل البيئي الش –المقال البيئي  –الرسالة اإلعالمية ( مسابقات الثقافة البيئية  -١   

  ). ملصق بيئي  –تصوير فوتوغرافي  –فن تشكيلي  – ركاريكاتي( مسابقات فنية بيئية  -٢   
  ) ماكيت  –برنامج كمبيوتر  –مجلة الحائط ( مسابقات الفكرة البيئية  -٣   
  . مسابقة أنظف وأجمل كلية  -٤   
   -:معرض بيئي شامل يحتوي علي يتضمن األسبوع   :المعرض -:سادساً   

  .ركن خاص إلعمال المسابقات البيئية  -١   
  . ركن خاص بنشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  -٢   
  ) .اإلنتاجية والخدمية االستشارية ( معرض لمنتجات الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص  -٣   

   -:السوق الخيري -:سابعاً 
يقام سوق خيري لخدمة طالب الجامعة تعرض به منتجات من تبرعات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين     

والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة ويقدم المعروضات بأسعار رمزية يتم إيداعها بصندوق التكافل الطالبي 
  . لخدمة الطلبة

عينية والمادية من األفراد والشركات خالل األسبوع البيئي األول وتقديم موافقة المجلس على قبول التبرعات ال*    
  .ألف جنية سددت لحساب صندوق التكافل الطالبي ٢٠خطابات شكر لتبرعهم وبلغت قيمة التبرعات النقدية 

ت من المياه مناقشة ظاهرة تغير طعم ورائحة المياه وتكليف المجلس لكل من كلية العلوم وكلية الطب لتحليل عينا*   
  ).٢٥/٣/٢٠٠٨بتاريخ  ١٤٠جلسة رقم(للوقوف على أسباب هذه الظاهرة 

الكليات واألماكن  ىمساهمة المجلس في حملة وقف تعاطي المخدرات بطبع بروشورات باسم القطاع وتوزيعها عل*   
  ).٢٥/٣/٢٠٠٨بتاريخ  ١٤٠جلسة رقم(العامة 

  



 

  
    :خريالتعاون مع قطاعات الجامعة اال -:ثالثا   
الصـحة والسـالمة    مسـئولي  إلعدادالعامة وكليات الجامعة من خالل تنفيذ الدورة التدريبية  اإلدارةالتعاون مع  -*   

  ـ:وشملت المهنية وتأمين بيئة العمل 
,  اذاإلنق مبادئ, علي حرائق المنازل والوقاية منها  وعمليوتشمل تدريب نظري :للدفاع المدني األساسيةالدورة :أوال   

      .  اإلطفاءأجهزة  استخدامطرق ,ريق غإنقاذ ال
 اإلغمـاء , األوليـة  اإلسـعافات وتشمل تدريباً نظرياً وعملياً علي مقدمة في :األولية لإلسعافاتالدورة الراقية : ثانياً   

  .النزيف,الحروق,الكسور,التسمم ,القلبي والرقوى اإلنعاش.ضربة الشمس والتشنجات ,والصدمة 
ـ نظرية  محاضرات :ا ثالث    وكيفية تـأمين   الصناعياألمن  عن مفهوم السالمة و الصحة المهنية وسالمة بيئة العمل 

 ةالمنظمة للسـالم المنشآت الصناعية ـ رصد المخالفات البيئية والصحية وكيفية إعداد التقاريرـ قانون البيئة والقوانين  
   .والصحة المهنية 

الدورة التدريبيـة  تنفيذ  :.في والوحدات الحسابية الرئيسية والخاصة  كليات الجامعةية بالوحدات الحساب التعاون مع -* 
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣ـ٢المدة من  فيالحسابات الختامية بالوحدات ذات الطابع الخاص و الوحدات الحسابية  لمعدي

  تقدمها كل وحدة أو مركز   تيالالتدريب على كيفية إعداد القوام المالية طبقا لنوع الخدمات  ـ: أهداف الدورة 
   المركزيموازنة الدولة والصندوق  فيالتدريب على كيفية احتساب نسبة مساهمة الوحدة أو المركز                  

  إيجاد الحلول المناسبة لها  فيتواجهه المحاسبين والمساعدة  التيمناقشة المشكالت المحاسبية                    
  .مائة وثالثة متدرب ومتدربة ـ :عدد المتدربين  
  :التعاون مع منظمات المجتمع المدني: رابعاً  

العامة بالتعاون مع الجمعية في تنفيذ بعـض   اإلدارةالتعاون مع جمعية تنمية و حماية البيئة بالدقهلية حيث قامت       
  ـ:اآلتيةالمشروعات البيئية 

  .م٢٠٠٧صيف  مصةجبلصحية لطالب جامعة المنصورة مشروع اليوم البيئي للتوعية البيئية و ا-١   
   .ورشة العمل الجمعيات األهلية والعقد اإلجتماعى الجديد الرؤى واألدوار فيالتعاون مع مركز العقد اإلجتماعى -٢   
  :المؤتمرات والندوات-:خامساً  
  المؤتمر العلمي الخامس لجمعية العلوم الفسيولوجية  -)١(   

  ) بيئة واالستجابة الفسيولوجية في الحيوان واإلنسان ال(             
  كلية الطب البيطري  :    المكان           ٢٠٠٧أغسطس  ٢٨-٢٥في الفترة من :    التاريخ       

     : أهم التوصيات   
ة عن حمايـة  يري أعضاء المؤتمر أن التلوث البيئي يؤثر علي صحة اإلنسان وإنتاجية الحيوان ويناشد الهيئات المسئول

  . البيئة بسرعة تفعيل قانوني حماية البيئة والمستهلك
إيماناً من المؤتمر بأهمية حماية البيئة واالستجابة الفسيولوجية لها من اإلنسان والحيوان فان المؤتمر يؤكد علي أهميـة  

 .ةالحفاظ علي التوازن البيئي ووقف اآلثار الضارة الناجمة عن تلوث الماء والهواء والترب

االهتمام بتحديث التعليم لطالب مرحلة البكالوريوس لكليات الطب البيطري وتجنب التكرار وتفعيل التعاون بين األقسـام  
األساسية واإلكلينيكية لكي يكون المنهج التعليمي موحد ومبسط وحديث من خالل االستفادة من تقنيات الوسائط المتعددة 

 .  سينااللكترونية والتي تجذب انتباه الدار

يقترح المؤتمر عمل دورات تدريبية للخريجين من األطباء البيطريين في إطار فكرة التعليم المستمر لرفع كفاءته المهنية 
 . وتحديث معلوماتهم بالجديد من العلوم خاصة في مجال حماية البيئة من التلوث والحفاظ علي صحة اإلنسان والحيوان



 

 .إلي رفع الكفاءة التناسلية للجاموس الذي يتحمل ظروف البيئة المصرية االهتمام بإجراء البحوث التي تؤدي

يوصي المؤتمر بتشجيع صغار المربيين بتربية األرانب كبديل لتربية الطيور المنزلية في الفترة الحالية إلي أن يـتم  -٦
 .التحكم والسيطرة علي مرض أنفلونزا الطيور 

  المؤتمر السنوي الثاني عشر -)٢( 
  "   هموم عالم واهتمامات أمة ... البترول والطاقة"         
  كلية الحقوق:الجهة المنفذة        ٢٠٠٨ابريل ٣,٢الفترة من : التاريخ      

  : أهم التوصيات     
 ضرورة الدراسة المستفيضة للجوانب القانونية واالقتصادية والبيئية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي هذا اإلطار

  . يوصي المؤتمر باإلعداد الجيد والدقيق والتأني لتشريع مصري خاص بإنتاج الطاقة النووية واستغاللها
 . التأكيد علي ضرورة إنشاء سلطة عليا مستقلة تختص بمسألة األمان النووي 

ترولية والحرص علي وكذا مرحلة اإلعداد القانوني لالتفاقات الب, يؤكد المؤتمر علي ضرورة االهتمام بمرحلة التفاوض 
حفاظاً , تضمين هذه االتفاقات شرط الثبات التشريعي حماية للمستثمر وشرط إعادة التفاوض للدولة المضيفة لالستثمار 
 .  علي التوازن العقدي لهذه االتفاقات واالستفادة بما في كليات الحقوق المصرية من خبرات غنية في هذا المجال

 .  البترول بطريق التحكيم يعد أفضل السبل وأكثرها توافقاً مع خصوصية اتفاقات البترولفض منازعات  أنالتأكيد علي 

 . إفساح المجال لطرح ودراسة أفكار علمية متطورة حول استخدام الطاقة البديلة الجديدة والمتجددة 

يتفـق وتحقيـق التنميـة    االستغالل األفضل لمخزون البترول والغاز الطبيعي مع مراعاة حقوق األجيال القادمـة بمـا   
 المستدامة 

لتحقيـق  , االهتمام بدراسة سعر الصرف للعملة الوطنية علي ضوء تغير األسعار العالمية للبترول والغـاز الطبيعـي   
 .التوازن بين العائد االقتصادي واستنزاف الموارد الطبيعية

   المؤتمر الدولي األول للعلوم البيولوجية والبيئية)٣( 
  مدينة الغردقة                            –كلية العلوم : المكان         ٢٠٠٨مارس  ١٦-١٢الفترة من : التاريخ    

  :أهم التوصيات      
التوصية بإنشاء بروتكول علمي مشترك بين جامعة المنصورة ومدينـة مبـارك لألبحـاث العلميـة والتطبيقـات      -١  

  .التكنولوجية 
الخاصة بتلوث مياه الشرب نظراً ألهميتها القومية والتي تحتاج لمزيد من الجهد  األبحاثبيوصي المؤتمر باالهتمام -٢  

  .العلمي لالرتقاء بنوعيتها
رحبة لكافـة   أفاقوالتقنية الحيوية والخاليا الجزعية لكونها تفتح  الجزيئيةاالهتمام بفروع العلم الحديث كالبيولوجيا -٣  

  . .لمختلفةمواجهة األمراض ا األخرى فيالعلوم 
خالل رؤية مشاريع بحثية مشتركة بين المجموعات البحثية في الجامعات المصرية من  إدارة آلليةوضع تصور -٤     

المجتمـع   أفراديكون هناك التصاق ونفع واضح لكافة  حتىفي كل محافظة من محافظات مصر  محددة للمشكالت البيئة
.  

لحل  آلياتلحة يتعاون فيها النخب البحثية في كافة الجامعات وتوضع وضع مشروعات بحثية لمشكالت قومية م-٥    
  .وذلك للنهوض بمصرنا الحبيبة  تلك المشكالت

  " منظومة التقنيات الحديثة لتدوير قش األرز للحفاظ علي البيئة " ندوة ) ٤( 
  كلية الزراعة بالمنصورة : المكان                   ١٧/٦/٢٠٠٧: التاريخ       

  :أهم التوصيات   



 

تفعيل دور العلماء بالمراكز البحثية والجامعات في التوصل إلي تطبيقات ذات عائداً اقتصادا مرتفع لالستفادة بقش  -١  
  . األرز تشجيعاً  للمزارع لزيادة حرصه علي عدم إهداره بالحرق

م قش األرز فـي إنتـاج مـواد    تشجيع وحث رجال األعمال والمستثمرين علي إقامة مشروعات صناعية الستخدا -٢ 
  صناعية مثل

 -األسمدة العضوية –باإلضافة إلي الورق ) الغاز الحيوي -كربون نشط -االيثانول -كحول -لجنين-سليكاجيل(       
  أعالف 
  ) . عيش الغراب -الطوب –الخشب  – ةحيواني        

ـ -٣  ـ   تفعيل دور بنوك التنمية الزراعية والصندوق االجتماعي في تموي باب الخـرجين  ل المشـروعات الصـغيرة لش
  . مواد صناعية من قش األرز  والمزارعين الستخالص

تشجيع شركات ورش إنتاج اآلالت والمعدات الزراعية في مصر علي التصنيع المحلي للمعدات الالزمـة لتفعيـل    -٤ 
  التطبيقات 

  . المختلفة لالستفادة بقش األرز     
اد الزراعية في التوعية الكاملة للمزارعين من خالل البرامج المتخصصة فـي وسـائل   تفعيل دور اإلعالم واإلرش -٥ 

  اإلعالم   
  . المقروءة والمسموعة والمرئية في نشر التقنيات الناجحة لالستفادة من قش األرز لزيادة معدل تبني المزارع لها   
ندوق خاص ببحوث منظومة التعامـل مـع   فرض رسوم تصدير إضافية علي األرز واستخدام العائد في تمويل ص -٦ 

  . قش األرز
  الندوة الحادية عشر ) ٥( 

   "أنفلونزا الطيور في مصر بين التوطن والوقاية"         
  كلية الطب البيطري بالمنصورة : المكان                  ١١/٥/٢٠٠٦: التاريخ      

   :أهم التوصيات     
ت الالزمة إلعادة هيكلة صناعة الدواجن حسب المعايير والمتطلبات الحديثـة مـع   البحث عن آلية لتفعيل اإلجراءا -١ 

أشراك كافة  الطوائف المعنية بصناعة الدواجن وعلماء مصر من األساتذة المتخصصين ذو الخبرة إلمكانيـة الهـروب   
  . من شبح أنفلونزا الطيور في مصر 

وتقييم اللقاحات المختلفة المتداولة في السوق المحلي ضد مرض تشجيع دور الجامعة والمشاريع البحثية في دراسة  -٢ 
  . أنفلونزا الطيور بعد إعطائها نتائج متباينة قد تكون غير مرضية في كثير من األحيان

التوصية بضرورة إنشاء محارق للنفاق بالمزارع ومتابعة المزارع من الجهات المعنية في التخلص مـن الطيـور    -٣ 
  . لمزارع بالطرق الصحيةالنافق ومخلفات ا

التوصية بضرورة تطهير سيارات نقل الدواجن والتي لعبت دوراً رئيسياً في انتقـال العـدوة بـين المحافظـات      -٤ 
  . والمزارع المختلفة ووضع  ضوابط لمنع انتقال سيارات نقل الطيور بين المحافظات دون تطهير 

بة لتشجيع ربات المنازل في الريف بتحصين طيورهم ضد مـرض  قيام الجامعة بعمل نشرات دورية ودعائية مناس -٥ 
  .األنفلونزا أوالتخلص منهم

  :مؤتمرات وندوات نظمتها الكليات بمشاركة ودعم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -):ب( 
  . نظمتها كلية التجارة ٢٢/١٠/٢٠٠٧البنوك التجارية  فيندوة المعامالت اإلسالمية  -  
  . نظمتها كلية التجارة ١٤/١١/٢٠٠٧طريق النجاح المهني  ندوة -  
  نظمتها كلية التجارة  ١٠/١٢/٢٠٠٧ندوة الطب البديل  -  



 

/  ٣٠-٢٨تطوير مؤسسات التعليم العالي بالوطن  العربي في ضوء التحديات المعاصرة  مـن   تمؤتمر استراتيجيا- 
  .نظمتها كلية التجارة ٢٠٠٧/ ٧
  األسناننظمتها كلية طب  ٢٦/٢/٢٠٠٧ندوة زراعة األسنان - 
  األسناننظمتها كلية طب  ١٢/٤/٢٠٠٧ندوة التركيبات  - 
  األسناننظمتها كلية طب  ١٢/١٢/٢٠٠٧ندوة السالمة المهنية ومكافحة الحريق والدفاع المدني - 
 األسناننظمتها كلية طب  ١/٢٠٠٨/ ١٦عالج اآلالم  فيندوة الطرق الحديثة  - 

  نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات ٥/٦/٢٠٠٧معلومات الجغرافية وتطبيقاتها على البنية التحتية ندوة نظم ال - 
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٢٥/٦/٢٠٠٧يوم أزرع شجرة ندوة  - 
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٢٢/٧/٢٠٠٧واإلدمان يوم  التعاطيندوة  - 
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٢٤/٧/٢٠٠٧يوم ندوة المكافحة البيولوجيه لآلفات الزراعية  - 
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٧/٨/٢٠٠٧ندوة أمراض الكبد يوم  -  
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٢٥/٩/٢٠٠٧اإلسالم يوم  فيندوة آداب المعامالت  -  
  نظمتها كلية العلوم بدمياط ٦/١١/٢٠٠٧مجال الدراسات الهيدرولوجية والبيئة يوم  فيندوة تطبيقات النظائر المشعة  - 
  نظمتها كلية السياحة والفنادق ١٣/١١/٢٠٠٧ندوة األمراض الخطيرة على العاملين بالسياحة يوم  - 
  نظمتها كلية السياحة والفنادق ٣/١٢/٢٠٠٧ندوة السياحة العالجية  - 
نظمتهـا كليـة السـياحة     ٢٠٠٨مارس محافظة الدقهلية وكيفية تنميتها سياحيا خالل شهر  فيندوة المواقع األثرية  - 

  والفنادق
  نظمتها كلية السياحة والفنادق  ٢٠٠٨مارس وإبريل  شهريخالل  القوميندوة السياحة من منظور األمن  - 
  نظمتها كلية التربية بدمياط ٣/١٠/٢٠٠٧وفضل العشر األواخر يوم  نندوة شهر رمضا - 
  نظمتها كلية التربية بدمياط ٩/١٠/٢٠٠٧ مالمجيد يو رندوة انتصارات شهر أكتوب - 
  نظمتها كلية التربية بدمياط ٣١/١٠/٢٠٠٧ندوة سالمة البيئة أمانه وتحضر يوم  - 
   نظمتها كلية التربية بدمياط ١٨/١١/٢٠٠٧ندوة البيئة من منظور إسالمي يوم  - 
  نظمتها كلية التربية بدمياط ٤/١٢/٢٠٠٧فريضة الحج يوم  فيندوة تأمالت  - 
  نظمتها كلية التربية بدمياط  ١٩/١٢/٢٠٠٧وة المنهج العلمي للتوثيق الحضاري يوم ند - 
  نظمتها كلية الطب ١٩/٦/٢٠٠٧ندوة المرأة للتوعية بأهمية المحافظة على الموارد المائية    - 
  طبنظمتها كلية ال ٢٨/٢/٢٠٠٨)   البيئيضمن فعاليات األسبوع (ندوة الوقاية ضد الفيروسات الكبدية  - 
 نظمتها كلية الطب ٨/٣/٢٠٠٨-٦والسنة   القرآن في العلميالثالث لإلعجاز  السنويالمؤتمر  - 

  نظمتها كلية الطب ٢٦/٤/٢٠٠٨السنوي لكلية الطب  العلميالمؤتمر - 
  نظمتها كلية الصيدلة ٨/٤/٢٠٠٧ندوة المخدرات وإساءة استخدام المستحضرات الصيدلية  - 
  نظمتها كلية الصيدلة ٢٠٠٨األسبوع األول من إبريل ) أثره على صحة اإلنسان  و البيئيالتلوث (ندوة  - 
  نظمتها كلية التربية النوعية بدمياط ٢٠/١١/٢٠٠٧ندوة شعرية يوم  - 
  نظمتها كلية التربية النوعية بدمياط ٢٧/١١/٢٠٠٧يوم ) من براثن اإلدمان  الجامعيحماية الشباب (ندوة - 
 ٢٠٠٧إبريـل  /١١-١٠) حماية الثروة الحيوانية والداجنـة  (خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يف البيطريمؤتمر الطب - 

  البيطريالطب  نظمتها كلية
  البيطرينظمتها كلية الطب  ٢٠٠٧أغسطس  ٢٨-٢٥)الحيوان واإلنسان  فيالبيئة واالستجابة الفسيولوجية (مؤتمر- 
  نظمتها كلية التجارة بدمياط ١٣/٣/٢٠٠٧) نمية المجتمع المحلى ت فيتطوير األداء األكاديمي بالكلية ودوره (ندوة - 
  نظمتها كلية التجارة بدمياط ٢٩/٤/٢٠٠٧) البورصة  فيالتعامل األمن ( ندوة - 



 

  نظمتها كلية التجارة بدمياط  ٢٠/٦/٢٠٠٧) تنمية المجتمع  فيندوة المشروعات الصغيرة ودورها  - 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بدمياط ٢٥/٩/٢٠٠٧ ن آداب المعامالت في شهر رمضا ندوة - 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بدمياط ٢٧/١٠/٢٠٠٧معوقات ممارسة النشاط الرياضي ندوة مشكالت و - 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بدمياط ٨/١٠/٢٠٠٧ الصيام وفضل ليلة القدر ندوة - 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بدمياط ٢٠/١١/٢٠٠٧بين الواقع والمأمول  ندوة الرياضة المدرسية بمحافظة دمياط - 
نظمتها  ٢٠/٣/٢٠٠٧) السكر -الكولسترول –السمنة ( ندوة دور كلية التربية الرياضية في مواجهة أمراض العصر - 

  كلية التربيةالرياضية بدمياط
  نظمتها كلية الحقوق ٢٥/١١/٢٠٠٧ندوة العالقات السياسية الدولية في عالم متغير -  
  نظمتها كلية الحقوق  ٢/١٢/٢٠٠٧ندوة نحن وعروبة القدس -  
  نظمتها كلية الزراعة بدمياط) التصنيع الزراعي –الحقلية ( ندوة مفتوحة بمقر الكلية عن تدوير المخلفات الصلبة - 
  اعة بدمياط  ندوة عن إمكانية التوسع في زراعة النباتات الطبية العصرية نظمتها كلية الزر- 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بالمنصورة  ٢٩/٣/٢٠٠٨)  الترويجية الجامعية  والمنشآتتسويق الخدمات ( مؤتمر-
نظمتها كلية التربية  التى ٢٠٠٨ /٢٢/٣) دور علم النفس الرياضي نحو النهوض بالرياضة التنافسية المصرية(ندوة - 

  بالمنصورهالرياضية 
  نظمتها كلية التربية الرياضية بالمنصورة ٥/٤/٢٠٠٨)الرياضة من أجل صحة أفضل المرأة و( ندوة- 
  نظمتها كلية التربية النوعية بالمنصورة ٢٠٠٨ابريل ١٠-٩مؤتمر مؤتمر الكلية السنوي الثالث - 
  نظمتها كلية التربية النوعية بالمنصورة ١٨/٣/٢٠٠٨الغذاء ماله وما عليه : ندوة- 
  نظمتها كلية التمريض ٢٠٠٧سنين عن االكتشاف المبكر لمرضي الزهايمر  نوفمبر ندوة تثقيفية للم- 
  نظمتها كلية التمريض  ٢٠٠٧نشر وعي األمومة اآلمنة بين أعضاء الفريق الطبي واألمهات ديسمبر : الندوة  - 
  .نظمتها كلية السياحة والفنادق  ٣/١٢/٢٠٠٧ندوة السياحة العالجية - 
  

   : وتنمية البيئة عالمجتملخدمة  المركزيصندوق انجازات ال-:سادساً
  مات المجتمعيةفي مجال دعم الخد:  الأو 
  ٦٦٥٤٦/ ١٣جنيه لعمل اإلصالحات الالزمة للسيارة رقم  ٧٠٠٠صرف مبلغ – ١
جنيه للدورة الرمضانية الخاصة بشئون  خدمة المجتمع   ٣٠٠٠الموافقة على دعم نادي أعضاء هيئة التدريس بمبلغ  -٢
  تنمية البيئةو
  دعم الدورات التدريبية التي نظمها اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة: ثانيا 
جنيه بشأن قيام إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بتنظيم الدورة التدريبية إلعـداد   ٣٨٢٣الموافقة على صرف مبلغ -١

  عمل لبعض العاملين بالجامعةمسئولي الصحة والسالمة المهنية وسالمة بيئة ال
جنيه مكافأة السادة المحاضرين والمشرفين على الدورة التدريبية إلعداد مسـئولي   ٢٤٠٠الموافقة على صرف مبلغ -٢

  الصحة والسالمة المهنية  وتأمين بيئة العمل
ـ   -٣ ابع الخـاص يـومي    الموافقة على عقد الدورة التدريبية  الخاصة بمعدي  الحسابات الختاميـة للوحـدات ذات الط

٢،٣/١٢/٢٠٠٧  
  دعم األسبوع البيئي األول للجامعات المصرية والذي  نظمته جامعة المنصورة:ثالثا  
 ٢١/١١/٢٠٠٧الـى   ١٦/١١/٢٠٠٨الموافقة على دعم األسبوع البيئي األول  للجامعات المصرية فى الفترة مـن  -١

  جنيه للصرف على أنشطة األسبوع ١٠٠٠٠٠بمبلغ  



 

  جنيه  نظرا لزيادة نفقات األسبوع ٢٥٠٠٠على زيادة دعم األسبوع البيئي  األول بمبلغ  الموافقة-٢
  دعم مشروع محو األمية بالجامعة:رابعا  
جنيه  بشأن مشروع محو األمية للعمالة المؤقتة من الخدمات المعاونة والحرفيين  ٢٧٠٠الموافقة على صرف مبلغ -١

  بجامعة المنصورة
  لطالب الجامعة ٢٠٠٧المسابقة البيئية  لعام دعم جوائز :خامسا  
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧جنيه قيمة الجوائز الممنوحة للمتسابقين فى المسابقة البيئية لعام  ٢٣٠٠صرف مبلغ -١
                                                                                                   دعم صندوق التكافل الطالبي:سادسا  

  جنيه من التبرعات والسوق الخيري باألسبوع البيئي األول للجامعة ٣٠٠٠٠بمبلغ  تم الدعم
  
  مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  فيدعم أنشطة الكليات المختلفة :  سابعاً    
     

  اإلجمــــالى  ورش عمل  أسابيع بيئية  قوافـــــل  نـــــدوات  مؤتــمرات  الكليـــــة

  جنيه٢٢٨٠٠      جنيه٢١٨٠٠  جنيه ١٠٠٠    الطب
  جنيه ١٠٠٠      جنيه ١٠٠٠      طب األسنان
  جنيه ٢٥٠٠  جنيه ١٥٠٠    جنيه١٠٠٠    الصيدلة
  جنيه ٥٠٠٠     جنيه٣٠٠٠ جنيه١٠٠٠ جنيه١٠٠٠  الزراعة

  جنيه ٣٠٠٠    جنيه ٣٠٠٠        العلوم بدمياط
  جنيه ١٨٠٠        جنيه١٨٠٠    التربية الرياضية بدمياط

  جنيه ١٠٠٠      جنيه١٠٠٠      اسبات والمعلوماتالح
  جنيه ٣٠٠٠          جنيه٣٠٠٠  العلوم بالمنصورة
  جنيه٢٣٠٠        جنيه٢٣٠٠    السياحة والفنادق
  جنيه ٣٠٠٠        جنيه ٣٠٠٠    كلية التمريض
  جنيه ٥٠٠٠          جنيه ٥٠٠٠  كلية الحقوق

  جنيه ٢٠٠٠        جنيه ٢٠٠٠    تجارة المنصورة
  جنيه ٥٠٠        هجني ٥٠٠    آداب دمياط

  جنيه ١٣٠٠    جنيه ٨٠٠    جنيه ٥٠٠    التربية بالمنصورة
  جنيه ٢٠٠٠        جنيه ٢٠٠٠    اآلداب بالمنصورة

  جنيه ٥٠٠٠          جنيه ٥٠٠٠  التربية النوعية بالمنصورة
  جنيه٣٠٠٠          جنيه٣٠٠٠ التربية الرياضية بالمنصورة

  جنيه ١٠٠٠        جنيه١٠٠٠    الطب البيطرى
  جنيه ٢٥٠٠        جنيه ٢٥٠٠    الهندسة

  جنيه ٢٠٠٠          جنيه٢٠٠٠  التربية النوعية بدمياط
  جنيه ٢٠٠٠          جنيه٢٠٠٠  الفنون التطبيقية بدمياط

  جنيه ٧١٧٠٠  جنيه ١٥٠٠  جنيه ٣٨٠٠  ٢٦٨٠٠  ١٨٦٠٠  ٢١٠٠٠  اإلجمــــــــــالى
 

  

    :والتوعية البيئية اإلعالمفي مجال -:سابعا
  . من مجلة جامعة المنصورة في خدمة المجتمع وتنمية البيئةثاني الالعدد إصدار تم -١      

  .       )سؤال وجواب عن الفيروسات الكبدية   ( ات الفيروسات الكبدية كتيب-٢       
  . لمجلة العلوم البيئية بالغة االنجليزية ـ  الثانيالجزء األول و  ) ٣٥(رقم  ـ صدور العدد-٣       

  . علي موقع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي شبكة الجامعة واإلشرافوالتطوير  عدادباإلالقيام -٤       



 

    . ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦لعام  إصدار تقرير نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة-٥       
  )ضمن فعليات االسبوع البيئى( ـ نشرة الملتقى البيئى ٦       

   :العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لإلدارةتابعة ال اإلداراتإنجازات -:ثامنا
   :الوحدات ذات الطابع الخاص أداءإدارة متابعة وتقييم  )١(    

الربع سنوية والنصف سنوية  متابعة تقييم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من خالل تقارير المتابعة *          
      .السنوىرتقريالو
                     لالعتمادعلى مجالس اإلدارات ثم مجلس الجامعة على لجنة المراجعة ثم اجعة الحسابات الختامية للوحدات تمهيدا لعرضها مر *  
وتنفيذ تعليمات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخاصة بالوحدات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة *

  . ذات الطابع الخاص
  اصـــابع الخـــراآز  ذات الطــــوحدات والمـــــال

     
  منير عبد الرزاق/د.أ-:مدير المركز               والمعلومــــــاتمركـــز تقنيــة االتصــاالت **     
  :يتلخص نشاط مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في النقاط اآلتية    

    : في مجال الشبكات: أوال    
تم توصيل خدمات االنترنت إلى جميع وحدات الجامعة المختلفة داخل وخارج الجامعة من كليات وإدارات ومستشفيات بأحدث   

  .التقنيات
  : في مجال تقنيات المعلومات: ثانيا . 
تصميم وتشغيل أنظمة معلومات لخدمة الجامعة في كافة المجاالت مثل نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب ، تم تنفيذه تم -١  

 .نظام ابن سينا إلدارة المستشفيات  -٢.               لشئون الطالب بجامعة طنطا والمنيا وشبين الكوم 

 نظام إدارة المدن الجامعية  -٤.        نظام الفاروق إلدارة شئون العاملين - ٣    

 .نظام المستقبل إلدارة المكتبات، تم تشغيله إلدارة المكتبات بجميع جامعات مصر والمجلس األعلى للجامعات -٥  

للجامعة على شبكة االنترنت بأحدث التقنيات وقد نال الموقع المرتبة األولى على مستوى  الكترونيتم تصميم موقع   -٦ 
  ريقيةالجامعات األف

  citc@mans.edu.eg: ي بريد الكترون                      ٢٢٢٣٦٩٣,  ٢٢٣٦٩٤ - :تليفون    

           
  عبد العزيز طلبه عبد الحميد/د.أ: مدير المركز             مركز تكنولوجيا التعليم**   
  -:مجال الدورات التدريبية علي الحاسب اآللي في: أوال  

  -:فيذ عدد من الدورات كاالتىقام المركز بتن    
 .دارس ٣٠لعدد   excelدورات ٤-٢.            دارس ٥٠لعدد   windowsدورات  ٥ -١ 

 .دارس ١٥لعدد   Accessدورة -٤.                دارس ٤٥لعدد   wordدورات  ٥ -٣

    .  دارس ١٦لعدد   power pointدورة  ٢ -٦.            دارس  ١٧لعدد   internetدورة  ٢ -٥
  -:مجال الدورات التدريبية على التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة في: ثانياُ  

  -:قام المركز بتنفيذ عدد من الدورات كاالتى     
  . دارس ٩٢دورات على تقنيات لغة اإلشارات العربية للصم لعدد   ٨ -١   
  .   دارس ٩٩دورات على تقنيات لغة التخاطب مستوى أول لعدد   ٧ - ٢    
 دارس ٤٥لعدد  ثانيدورات على تقنيات لغة التخاطب مستوى  ٥ - ٣    

  .طفل ٣٤دورات على تقنيات التعامل مع الطفل التوحدى لعدد   ٣ - ٤    
                                                                                      .  دارس ٢١دورات على تقنيات تعديل السلوك لعدد  ٣ - ٥    
 .دارس ١١دورة تقنيات العالج الوظائفي لإلعاقات الحركية لعدد  - ٦

  -:ماالتدريب في دوريتهما وه اآلنتم استحداث مجالين جديدين من مجاالت التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة ويجرى   



 

 .تقنيات صعوبات التعلم -٢.                كريةتكنولوجيا المعلومات االساسيه في اإلعاقة العقلية والتنمية الف -١  

  .دارس ٩تم استحداث دورة في تقنيات تحسين الخط العربي وتم تنفيذها لعدد 
    draghz @msu.edu.eg: : يبريد الكترون                             ٢٢٤٣٨٩٢: تليفون                   

      
  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي/د.أ: مدير المركز         المقارن    مركز دراسات القانون**   
  -:قام المركز باألنشطة التالية  

 جمع التشريعات المصرية والعربية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية  -١     

 .ية واآلمان الحيوي جمع التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالهندسة الوراث-٢    

 .الشروع في جمع التشريعات الدولية واألجنبية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية  -٣    

 .إعداد دراسة مقارنة بين الدساتير األجنبية والوطنية بشأن حماية البيئة -٤    

 . مشاركة المركز في مؤتمرات الكلية -٥    

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

  عادل عبد الحليم الشيخ/د.أ: العامة                                       مدير المركزمركز الخدمة **      
  .٤/٨/٢٠٠٧-٩/٧/٢٠٠٧دورتين تويفل في المدة من  -
  .مستوى ب ١٢/٨/٢٠٠٧إلى   ٢٠٠٧/ ١١/٧المدة من دورة لغة أنجلزية لطالب كلية اآلداب بدمياط في  -
  .مستوى أ  ١٦/٨/٢٠٠٧إلى   ١٥/٧/٢٠٠٧دورة لغة أنجلزية لطالب كلية اآلداب بدمياط في المدة من   -
  . ٣٠/٨/٢٠٠٧إلى  ١٥/٧/٢٠٠٧دورة حاسب إلى متكاملة لطالب كلية اآلداب بدمياط في المدة من  -
  . ١٦/١٢/٢٠٠٧إلى  ١١/١١/٢٠٠٧الكاثوليكية في المدة من دورة تأهيل تربوي لمدرس المدارس  -
  . ١٧/٢/٢٠٠٨إلى  ٤/١١/٢٠٠٧دورة تأهيل تربوي لمدرس المدارس الكاثوليكية في المدة من   -
  . ٧/٤/٢٠٠٨إلى  ٣/٣/٢٠٠٨دورة لغة إنجليزية في المدة ن   -
  .عربي والعكس / فرنسي / شهادة إنجليزي  ٢١٨ترجمة   -

vdes@mans.edu.eg:        بريد الكتروني                     ٢٢٥٢٢٧٦:تليفون  

  أحمد عمر علي العدل/ م:الجامعة                          مدير المشتل مشتل **  
 .إنتاج شتالت ونباتات الزينة على اختالف أنواعها -١   

زراعة المنطقة المحصورة  –مبنى اإلدارة العامة الجديدة ( ئق الجامعة وكلياتها ووحداتها باحتياجاتها من النباتات إمداد حدا -٢   
 ).توريد نباتات وزراعتها بكلية التربية النوعية بالمنصورة –الجديد وفندق رمادا  اإلدارةبين مبنى 

 ).توريد نباتات لبنك مصر - توريد نباتات لمجمع اإليمان( بيع نباتات للجمهور والهيئات والمصالح الحكومية  -٣   

 ).برنامج الري والتغذية –كيفية تربية النبات ( نشر الوعي الفني وتبسيط أساليب زراعة وتربية النباتات -٤   

 –والمبنى الداخلي رعاية وصيانة حديقة فندق رمادا ( القيام بتصميم وتنسيق وإنشاء الحدائق العامة والخاصة وعمل الصيانة -٥   
رعاية وصيانة حديقة كالً من مركز المعلومات والمعهد  -النيل وصيانة الحديقة الخاصة به لنادي الداخلينباتات الزينة للمبنى 

رعاية  -بنك مصر–حديقة مساكن أعضاء هيئة التدريس  - البيطريين بطلخا ناديالفني وحديقة نادي أعضاء هيئة التدريس وحديقة 
تزيين وتجميل قاعة المجلس الخاص بالمؤتمرات بإدارة  - رئيس الجامعة./ د.باستراحة أ واألحواضباتات الزينة الداخلية وصيانة ن
 ).للجامعة األجنبيةزيارة الوفود  أثناءالعامة  اإلدارةتزيين وتجميل مبنى  –تزين وتجميل القاعة الكبرى بمجمع الخدمات  - الجامعة

  .          تجميل أماكن الحفالت والمؤتمرات في استخدام نباتات الزينة-٦  
      munrserv@mans.edu.e:يبريد الكترون                                     ٢٢٤٧٠٥٤:تليفون     
  
  حمدين شكري/أ:الجامعية                مدير الوحدةبالمدن  األنشطةوحدة الخدمات و **  

 .طالب) ٦٢٦(قة البدنية والساونا طلبه بلغ عدد المشتركين بمركز الليا   



 

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

 .طالبة بمدينة الزهراء) ٦٧٢(بلغ عدد المشتركات بمركز اللياقة البدنية والساونا طالبات 

 .قطعة ١٣٧٥٥المدن الجامعية  تم غسلها بمغسلة المدن وتخص مفروشات التيبلغ عدد القطع 

 .قطعة مالبس وسجاد)  ٢١٨٦١(تم غسلها بالمغسلة  التيبلغ عدد القطع 

            ٠٥٠٢٢٥٤٦٠٣:تليفون            
                                                                                               

  سليمان محمد شادي/د:زمدير المرك                الطلبةوحدة العالج باجر بمستشفي **    
  .تقوم الوحدة باالعتماد الكامل على مواردها الذاتية دون تحميل الجامعة أية أعباء مالية -
تقوم الوحدة بتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بالجامعة وتشمل أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين بالجامعة وأسرهم -
  .كافة المواطنين خارج الجامعة و
تم تجهيز الوحدة فندقياً على اعلى مستوى من الخدمة والنظافة والتغذية وبأسعار اقتصادية مما أدى إلى جذب الكثير من -

  .المواطنين 
  .العظام تم عمل جميع العمليات في مختلف التخصصات الجراحية والمسالك واألورام وإمراض النسا والعيون واألنف واألذن و-
  . تقوم الوحدة بمعاونة إدارة المستشفى على تفعيل حجرات العمليات وذلك باالعتناء باألجهزة وصيانتها وإصالحها -
  .تم شراء أفالم أشعة بقسم األسنان وكذلك بقسم األشعة وتجهيز النواقص من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات والمعامل -
  . ةتفعيل العالقة بين صندوق عالج العاملين وكذلك صندوق عالج أعضاء هيئة التدريس بوحدة العالج بأجر لتنشيط-
  . ساعة يومياً ١٨توفير موظف استقبال بالوحدة على مدار -
  .ساعة ومتابعة حالتهم  ٢٤شراء سنترال داخلي للوحدة يتم االتصال بالمرضى واألطباء على مدار -
بحملة دعائية للتسويق للوحدة وتشمل طبع كتب عن الوحدة وخدماتها وأسعارها وتم عمل منشور وتوزيعة على مدينة  تم القيام-

  .المنصورة 
بمستشفى الطلبة الجامعي مثل أشعة الرنين  رالتعاقد مع مركز أمراض الكلى والمسالك لتقديم خدمات األشعات التي ال تتواف -

  . )P.C.N(باإلضافة الى تركيب قسطرة كلوبة باستخدام )C.T(وأشعة )M.R.I(المغناطيسي 
تم طبع بطاقات عالجية للطلبة الوافدين لتسهيل ومتابعة الخدمة الطبية وبالفعل تم استقبال الحاالت المرضية فى القسم الداخل فى -

  .ساعة  ٢٤العيادات الطبية لمختلف التخصصات على مدار 
  استحداث عمليات اليوم الواحد -        استحداث العمليات الشاملة       -  
  .المسالك والجهاز الهضمي و العظام  ةأجراء عمليات المناظير وخاص -  
  .استحداث عمليات جراحات التجميل وتم توفير كافة المستلزمات لهذة العمليات -  
  .تنشيط عمليات دوبلر وابكو القلب -  
  .ستشفى خسيس بالمتتم الموافقة على إدخال السمنة وال-  

        ٢٢٦٨٦٢٣     ٢٢٩٠٠٣٤: تليفون     
  
  عبد العزيز السيد فوده/د.أ:مدير المركز             :وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم**  
  :أجراء التحاليل الدقيقة في جميع معامل الوحدة كالتالي  
                                     عينة خارجية ١٨١٨ -) الكربون والهيدروجين( عينة داخلة بمعمل التحاليل األولية  ٢٩٨ – 
  عينة خارجية بمعمل البيئة  ١٧- عينة داخلة بمعمل االمتصاص الذرى  ١٤٢٠-
  بمعمل التحاليل الطيفى  UVعينة  ٢٥٠ -IR عينة  ٩٩١-  
  :معمل البيئة   
  تحليل أدوات النظافة لمستشفيات الجامعة -
 Oمن اجل تعمير سيناء بتحليل مياة من ارض سيناء  ةالتعاون الفعلي مع البيئ-

  التعاون مع الشباب والتهيئة لفتح فرص عمل جديدة  لبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتشجعهم وعمل تحليل لصناعاتهم -



 

ها ومدى مطابقتها فتح مجال لصناعات بسيطة وذلك بالمساهمة فى تحليل المياة المستخدمة فى المصنع قبل دخولها وبعد استخدام-
  للمواصفات القياسية 

  :معمل االمتصاص الذرى 
  :يقوم المعمل بأجراء تعيين العناصر على جهاز االمتصاص الذرى وقد قام بالتعاون والتحليل مع الجهات اآلتية -
  Hq-Se-Pb-Cdالجهاز الهضمي حيث قام بتحليل دم عدد من المرضى لقياس عناصر  - ١

  لمتابعاتهم وعالمهم 
 Oمستشفى العيون بقياس نسبة الماغنسيوم  في مياة الشرب - ٢

  كلية الزراعة بقياس الكادسيوم والرصاص في عيناتها - ٣
  كلية الطب قياس عدد من العناصر في دم وبول مرضى  - ٤
ز العناصر كلية علوم البحار ياألسكندرية قياس عدد من العناصرفى األسماك االشتراك مع جهاز شئون البيئة بقياس تركي - ٥

  .الثقيلة في مياة الشرب من اجل بيئة نظيفة 
  :C&Hمعمل التحليل الطيفي ومعمل   
من اجل بحث علمي متطور ونشط ومن اجل النهوض على أساس سليم يقوم المعمل بأجراء التحاليل على المركبات الجديدة  -

وكذلك يجرى   هللحصول على درجتي الماجستير والدكتورا الكيميائي والالزمة لطلبة البحث العلمي االمشيدة للتأكد من تراكيبه
وذلك ألعضاء هيئة التدريس وخارجها من الكليات العلمية مثل الصيدلة والزراعة وكذلك هيئة  هلما بعد الدكتورا ةالتحاليل الالزم
  .الطاقة الذرية 

  .كل عام  )في التدريب الصي( تقوم الوحدة بتدريب طلبة الفرقة الثالثة للشعب المختلفة  -
  scimchmdept@mans.edu.eg: بريد الكتروني             ٢٢٤٢٣٨:تليفون    

   
  زغلول إبراهيمبعي اعادل الت/د.أ:البيطرية          مدير المركزالمركز الجامعي للخدمات  ** 
يضم مجموعة من الوحدات المتخصصة يترأسها عدد كبير من األساتذة المتخصصين  لذيواالمتكامل  الطبيالمركز  إقامةتم - ١

 .حل المشكالت المتعلقة بصحة الحيوان فيتقديم المشورة والمعرفة العلمية واالشتراك -٢.       وأصحاب الخبرة

  .تم التعاون مع بعض الهيئات العلمية ومراكز البحوث ذات االختصاص-٣
 .مجال الخدمات الطبية البيطرية فيالمؤتمرات والندوات بالتعاون مع الهيئات العلمية بالداخل تم تنظيم بعض -٤ 

  البيطريمجال الطب  فيتقديم االستشارات وتنظيم برامج تدريبية لألخصائيين والفنيين 

   ٢٢١٤٩٠٦:تليفون              
  
  عبد الغني محمود عبد الغني/د.أ:دير المركزم       الفنيةمركز الخدمة العامة للخدمات التربوية و **   
  .ةتنظيم البرامج التدريبي - 
  .٢٠٠٨نشر المعرفة والثقافة و الوعي البيئي من خالل المحاضرات ومؤ تمر الكلية  -
يـة فـي   االستفادة من معامـل الكل -إتاحة الفرصة الستفادة أفراد المجتمع من إمكانيات الكلية من خالل تأجير قاعات المناقشة  -

  . االستفادة من خبرات قسم التربية الفنية في ترميم وتجديد تمثال السيدة أم كلثوم بالمنصورة –التدريب 
الدورات المؤهلة الجتياز اختبارات قـدرات التربيـة الفنيـة     –اللغة اإلنجليزية  –عقد دورات تدريبية في مجال الحاسب االلى  -

  .والموسيقية لطالب الثانوية العامة 
  http//csimu.mans.edu.eg: بريد الكتروني                       ٢٢٥٧١٧١,    ٢٢٥٩٠٨٧:تليفون   
  

  عثمانحسن علي /د.أ:مدير المركز        وحدة بحوث و تطوير صناعة المطاط و البالستيك **
 .الب من كلية العلوم والتربيةط ٣٨٠تدريب -٢                 .           تحليل عدد من عينات البالستيك والمطاط-١  

 العلوم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطه                                                                             ناديتدريب طلبة -٣  
        cimchmdept@mum.mans.edu.eg:بريد الكتروني                  ٢٤٢٣٨٨:تليفون



 

  
  رزق عبد اهللا البيلي/د.أ:مدير المركز       :عم الصناعات الصغيرة و المتوسطةمركز د**  
العملي بالمشروعات والشركات والهيئات في المركز والوحدات والطبية ) مشروع التدريب الصيفي ( تدريب الخريجين -

  امل وزارة الصحة وشركات الغزل والنسيج المتخصصة وشركة شومان للبالستيك والهيئة العامة لمياه الشرب بالدقهلية ودمياط ومع
  .برنامج  ٢بالمركز لصيانة أجهزة التكيف والتبريد عدد ةبرامج تدريبي-
طالب من ٢٠٠عقود لبرنامج فكر العمل الحر لتدريب ١٠عقد عدة اجتماعات مع الصندوق االجتماعي للتنمية أسفرت عن -
  .كليات مختلفة ١٠
  .موقع أنتاج  ٧٠خريج على  ٦٩٢ن حيث تم ترشيح اإلعداد للتدريب الصيفي للخريجي-
ماكينات نجارة وغسالة وفرن وميزان بسكول ليتم  ٦تم االتفاق مع بعض الشركات ألعداد الرسومات الهندسية واعتمادها لعدد-

  . ٢٠٠٨االنتهاء منهم خالل شهر أغسطس 
  ل األطفال بالمحافظة االشتراك في اللجان الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجان عم-
  .المساهمة في األسبوع البيئي األول للجامعة -
            smesc@yahoo.com:بريد الكتروني                 ٢٢٣٢٩٢٦١:تليفون   

                         
  شوقي محمد حسن/د.أ: مدير المركز                   الجامعي األداءمركز تطوير  ** 
 .عضواً ١٥٤٢لعدد    FLDPمجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  فيرة تدريبية دو ٢٣عقد   - ١

لعدد    ICTPمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  فيمجال تكوين قدرات ذاتية داخل الجامعة  فيدورة تدريبية  ١٥٣عقد - ٢
 .عضواً من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ٣٢٣٤

 ).الطبيالطالب الوافدين المسجلين ببرنامج المنصورة منشستر ( برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  إعدادتم - ٣

 .عضوا ٢٤اللغة االنجليزية لعدد  فيتم عقد دورة تدريبية مكثفة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المرشحين لمهمات علمية - ٤

 .لكليات جامعة المنصورة  ةالمقررات اإللكتروني نتاجإمركز  إنشاء فيالبدء -٥

 .بكليات الجامعة االلكترونيوتطوير وحدات التعليم  إنشاء-٦

 .حديث لتسجيل المحاضرات وبثها للطالب أستوديوتجهيز -٧

 .مسابقة جامعات منظمة المؤتمر االسالمى فيملف كامل عن جامعة المنصورة للمشاركة  إعداد-٨

 . ICTPتعريف بمخرجات مشروع ورشة عمل لل-٩

 .Digital citizenship developed on wireless Net workندوة للتعريف بمشروعات -١٠

  .االوربى السابع  اإلطارندوات وورش عمل ومراسالت الكترونية للتعريف بمشروع -١١
الجامعة وخبراء من المفوضـيه  حاضر فيها منسق مشروعات االتحاداالوربى ب  F P7عقد ورش عمل للتعريف ببرنامج -١٢

االوربـى   اإلطارمن االتحاد االوربى مثل برنامج  الممولة والتعليميةللتعريف بالبرامج البحثيه  العاليووزارة التعليم  األوربية
  .هذه البرامج فيوتفعيل مشاركة الجامعة   TE MPUSوبرنامج   Fp7السابع 
   udc@mans.edu.eg:بريد الكتروني                                              ٢٢٩٣٩٢٢١:تليفون

 
  عبد الودود مكروم / د.أ: مدير المركز        بجامعة المنصورة الوطنيمركز دراسات القيم واالنتماء  **   
  -: القومي واألمنوحدة قيم االنتماء  -:أوال 

 .الجامعيالشباب  إلىرسالة مطبوعة موجهة  ٢عدد  إصدار-١

 .هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم  أعضاء إلىرسائل  ٥توجيه -٢

 ".المصرية المواطنةقيم االنتماء ومسئوليات " مجال  فيالكوادر الشبابية من طالب الجامعة  إعدادوتقنين برنامج  إعداد-٣

  .شباب جامعة المنصورة وحركة من اجل السالم والتنمية: مشروع  إعداد-٤
  -:النشروحدة الترجمة و -:ثانياً   

 .المأمولةمجتمع المعرفة، القيم المميزة، الوجهة  فيالشخصية المصرية  -:األول اإلصدار-١



 

 .المصريالمجتمع  فيالمضامين القيميه لثقافة التغيير  -:الثاني اإلصدار-٢

  -:العام الرأيوحدة قياس  -:ثالثاً 
 عيون شبابها فيمصر  -:األول اإلصدار-١

  .بثقافة الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية الوعيتنمية  في مدخل لتحديد دور الجامعة
 .رؤية حول المستقبل  -مصر فيالشباب وقضايا التنمية  -:الثاني اإلصدار-٢

  -:أخرى أنشطة   
 .١٦/٤/٢٠٠٧ فيهيئة التدريس بكليات التربية بجامعة المنصورة  ألعضاء الثقافيالملتقى -١

 المصـري ثقافة المجتمـع   فياشكاليات التغيير " حوار حول  في الوطنيراسات القيم واالنتماء لمركز د الثقافيالصالون -٢
 .ورؤية حول المستقبل

  ).الكوادر الشبابية إعدادبرنامج (  المواطنةمجال االنتماء ومسئوليات  فيتدريب عينه محدودة من طالب الجامعة -٣
  vsb@mans.edu.eg:بريد الكتروني                        ٢٢٤٦٢٥٣- ٢٢٤٤٣٨٥:تليفون 

  
  

  فكرية غيث/أ:مديرة المركز                لنشر وتوزيع الكتاب المركزيالجهاز **     
 الدراسيعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على توزيع كتبهم خالل الفصل  ١٨٨تعاقد الجهاز خالل هذه الفترة مع - ١

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ الجامعيعن العام  األول

 ).جنيه فقط ألفماليين وأربعمائة وعشرة  أربعة( ٤.٤١٠.٠٠٠بلغ اجمالى قيمة شراء حق توزيع هذه الكتب مبلغ قدره - ٢

 ).وسبعمائة وخمسون نسخة ألفامائة وستون ( نسخة  ١٦٠٧٥٠اجمالى عدد النسخ الموزعة بلغ - ٣

فقط مليون وثالثة وستون ( جنيها ١.٠٦٣.٦٧٠م من السعر الحقيقى حيث بلغ الدع% ٢٥تم دعم هذه النسخ بنسبة تعادل - ٤
 ).وستمائة وسبعون جنيها ألفا

للعام ) والمبادئ القانونية العامة اإلنسانحقوق (  الجامعيقام الجهاز بالتعاقد على شراء حق تأليف وطبع وتوزيع المتطلب - ٥
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ الدراسي

عشرة جنيهات للنسخة  رمزيى جميع كليات الجامعة بمقابل ووزعت عل الجامعينسخة من هذا المتطلب  ٢٠٠٠٠تم طبع - ٦
  .الواحدة للطالب

   ٢٢٤٦٦٤٤: تليفون
  

 محمد شوقي الشحات/د.أ-:مدير الوحدة        البدنيوحدة اللياقة والرياضة للجميع والتأهيل **   

مشترك ، قيمـة االشـتراك    ٧٩لـعدد  ١٠/١٢/٢٠٠٧ إلى ١٠/١١/٢٠٠٧الفترة من  في الرياضيتم تنفيذ دورة التدليك -١
 .جنيه ١٤٢٢٠قيمته  بأجماليجنيه  ١٨٠

من تبرعات السادة أعضاء هيئة ) مفروشات –أدوات مكتبية  –مالبس ( بالكلية لعرض المنتجات  الخيريتم عمل السوق -٢
 .٢٠٠٨فبراير  البيئي األسبوع فيوالعمال وذلك للمشاركة  واإلداريينالتدريس ومعاونيهم 

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقيـام طـالب   ./ د.عداد لتدريب طالب الكلية بتكليف من أتم االست-٣
 .٢٠٠٨فبراير  البيئي األسبوعالكلية بمراسم حفل افتتاح 

  .بالكلية على كيفية استخدام وصيانة الحاسب االلى واإلدارييندورات وورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس -٥
والسالمة داخل  األمنبمحافظة الدقهلية بغرض المحافظة على  المدنيدورات وورش عمل بالتعاون مع قطاع الدفاع -٦ 

  .مبنى الكلية للتصدي الى خطر داخل الكلية
   ٢٢٣٨٨٥٦: تليفون

  
  ر الحلوانيمحمد محمد عبد القاد/د.أ-:مدير المركز  واالستشارات البيئية البيئي األثرمركز دراسات تقييم **    

  مصنع طوب طفلى بمحافظات المنوفية والدقهلية ٢لعدد  البيئي األثردراسات تقييم  إجراء      



 

  من قبل مصنع سماد طلخا  إنشاؤهاعمل تقرير فنى عن التوسعات المزمع         
   ـ دمياط لمصنع أجريوم  البيئيعمل تقرير فنى عن دراسة تقييم األثر       

  ٢٢٤٥٧٥٨: تليفون                                   
  

  ثروت عبد الحميد/د.أ-:مدير المركز      مركز الدراسات واالستشارات القانونية**     
مراجعة العقد الخاص بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية مع مركز المعلومات للكمبيوتر واللغات والسياحة والفنـادق بكليـة   -١     

 .السياحة والفنادق

 .اجعة الئحة كلية الهندسة للدراسات العليامر-٢

 .الخاصة بكلية التجارة لإلغراضمراجعة الئحة مركز بحوث اللغة االنجليزيه -٣

 .والسالمة لجامعة المنصورة األمنمراجعة الئحة -٤

 .لهندسةلالتصاالت بكلية ا القوميمراجعة عقد مركز التقنية بكلية الهندسة ووزارة االتصاالت عن طريق المعهد -٥

 .مشروع الالئحة الداخلية لمركز الخدمات واالستشارات السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق-٦

 .مراجعة الئحة كلية التجارة شعبة اللغة االنجليزية بدمياط-٧

 .مراجعة الئحة مركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية بكلية حقوق المنصورة-٨

دراسات  بإجراءمشروع التعاون المقدم من شركة الدقهلية للتجارة وتصنيع البالستيك والخاص  في القانوني الرأيابداء - ٩
وبحوث خاصة لتطوير منتجات البالستيك الخاصة بالمصنع بالتعاون من وحدة بحوث وتطوير صناعة البالستيك والمطاط 

                .بكلية العلوم
                    lawfac@mans.edu.eg: بريد الكتروني     

  
  عادل عبد المنعم صالح/د.أ-:مدير المركز        تلوث البيئة بالمبيدات أبحاثمركز **  

 .لمدة عام) تعاقد ( ميناء دمياط باستخدام المبيدات  فيمكافحة  إجراء اآلنيتم  -١

 .عام لمدة) تعاقد( مكافحة لآلفات  إجراءبالجامعة على  الباطنهتم التعاقد مع مستشفى -٢

  .تم عمل عدة ندوات-٣
  ٢٢٦٦٧٦٧: تليفون                                 

  حسن علي علي عتمان/د.أ-:مدير المركز     مركز استشارات الحاسبات ونظم المعلومات** 
  :اإلعالن عن الدورات التدريبية في مجال الحاسب االلى في األجازة الصيفية على النحو التالي  -

  ++C#,Java,Cة في البرمجة مثل دورات تخصصي
   Wind-Word-Excel-Access-Power pointلألعمال المكتبية مثل  ةدورات تدريبي  -
   V.B                                     دورة -
  ICDLالبرامج التاهيلية لدورة  -
 دورات الصيانة للحاسب               -

 Net Worksدورات الشبكات  -

   Mat Lapدورات  -  
ويتم تنفيذ هذة الدورات بمعامل الكلية ويقوم بالتدريب نخبة من السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وطالب المنح الدراسية 

  .والمتخصصين في هذا المجال 
على شبكة  تم تكليف المركز من قبل هيئة مكتب الغرفة التجارية بتصميم واستضافة موقع الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية*

  .االنترنت 
  ٢٢٢٣٧٤٣: تليفون    
  

  أحمد أحمد عبد الفتاح الصروي/د.أ-:مدير المركز       مركز الخدمات الفنية والمعملية والعلمية**   



 

 -:وحـــــدة الورش الفنية-أ

 .طرقتصنيع ودهان صندرة من الحديد وتجهيزها بالمراوح وسقف معلق وبالط فينيل وكشافات غاطسة لمعمل ال-١

 .درج مع الدهان بالزجاج خاص بمكتبة الكلية ٤مكتب ) ٤( تصنيع -٢

 .ترابيزة كمبيوتر ٢٠٠باكم وتصنيع  كرسي) ٢٠٠( شراء وتوريد -٣

 .ترميم ودهان جدران مخزن خامات الكلية-٤

 .الكليةالكونتر بالكيه وخشب السويد لبرنامج هندسة االتصاالت ب ببالحامل من خش إعالناتلوحة ) ٢(تصنيع -٥

 .لوحة مفاتيح لمكتب وكيل الكلية لشئون البيئة) ٢( تصنيع -٦

 .درج من خشب الزان والسويد واالبالكاج مع الدهان ٣مكتب ) ٥( –درج  ٧مكتب ) ٢٠(تصنيع -٧

 .خشب مستدير مع الدهان خاص بقسم عمارة بالكلية كرسي) ٥٠( –ترابيزة رسم ) ٥٠( -لوحة رسم خشبية) ٥٠(تصنيع -٨

 .MDFامة فاصل بقاعة مجلس الكلية الجديد من خشب السويد وخشب التجليد إق-٩

 .نصف فوتيه خيرزان كرسي) ٢٠٠(تخته امتحان وشراء وتوريد ) ٢٠٠( تصنيع -١٠

 .تصنيع قاطوع من المونيوم لمركز بحوث اللغة االنجليزيه-١١

مقعد وتربيزه وسط مع الدهان لنادى  ٣ه وكنبه كراسى فوتي ٤طقم انتريه مساطر بالشلت والطقم مكون من ) ٣(تصنيع -١٢
 .أعضاء هيئة التدريس

 .قاعة كلية التربية) ٢(تعديل سقف معلق لعدد -١٣

 .قفيز صاج لزوم وتركيب بنشات مدرجات بكلية التربية) ٥٠٠(تصنيع -١٤

ب رئيس الجامعة لشئون نائ./ د.فوتيه لمكتب أ كرسي) ١٢(قطع وصيانة وتنجيد  ٣برفان حشب مكون من )  ١( تصنيع-١٥
 .البيئة

  .رف من الداخل والورنيش لمركز رعاية وتنمية الطفولة) ٣(دوالب من الخشب دلفتين به  ٥تصنيع -١٦
 -:وحدة المعامل الهندسية-ب 

 –مركز الكلـى   –كلية الطب  –عمل اختبارات فنيه على مكعبات خرسانية وخرسانة مسلحه لكلية التجارة بالمنصورة 
  .األسنانكلية طب  –جامعة المنصورة كافتريا 

 -:وحدة التدريب-ت

  .عمل دورات للحاسب االلى لطلبة الجامعة والكلية
 -:وحدة الخدمات التقنية-ث

  .الجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية وإداراتخطوط وعدد تليفونات لكلية الهندسة  وإصالحتركيب 
 -:وحدة الخدمات العامة-ج

  .االمتحانات  أعمالاعة جميع مكاتبات الكلية وجميع القيام بتصوير وطب
 -:وحدة البرمجيات-ح

  الدورات على الحاسب االلى لطلبة الكلية والجامعة وخارج الجامعة بأعمالالقيام 
  Mans-ctlss@yahoo.com:بريد الكتروني                   ٢٢٤٤٤٠٣:تليفون 

  
  سعد حسن محمود/أ  مدير المركز                           مركز دار الضيافة والمؤتمرات**    

 .هيئة التدريس ألعضاءالمناسب  اإلقامةتوفير مكان -١

 .الدار إمكانياتحالة سماح  فيهيئة التدريس  أعضاء لمعاونيالمناسب  اإلقامةتوفير مكان -٢

 .المناسب لزوار الجامعة  اإلقامةتوفير مكان -٣

 .المؤتمرات والحفالت قامةإلالمناسب  اإلقامةتوفير مكان -٤

 .هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة وزوراها ألعضاءتقديم وجبات غذائيه سريعة -٥

 .الوجبات ومستلزمات الحفالت الخاصة إعداد-٦

 .المناسبات والحفالت الخاصة إقامة-٧



 

    .) رواد تنس الطاولة –اتحاد الكرة الطائرة  – الرياضيالمنصورة  نادي( الهيئات الخارجية  إقامة-٨
  ٢٢٥٤٤٦٢: تليفون                                      

 
  محمد حامد عبد اهللا غازي/د.أ-:مدير الوحدة               األسنانوحدة العالج باجر بطب **      

بنوعيها الثابتة والمتحركة  لألسناناضة الصناعية تقديم الخدمات العالجية للمواطنين تتضمن الكشف والعالج واالستع- ١
 .األسنانوعالج الجذور والعالجات الجراحية وتقويم  األسنانوحشوات 

  .هيئة التدريس ألعضاءتعاقد الوحدة مع صندوق الرعاية الطبية -٢
   ٢٢٤٨٥١٢: تليفون                                            

 عبد العال نوار نجوى/د.أ-:مدير المركز   الخاصة لإلغراضنجليزية مركز بحوث اللغة اإل**    

 ١٨٦٠تم عقد دورات لغة انجليزيه عامة وتخصصيه وتويفل طبقاً لالحتياجات الخاصة ورغبات الدارسين الذين بلغ عددهم -١ 
 .دارس

المعهد  إلى باإلضافة البيطريالطب  – األسنانطب  -الصيدلة –) األربعةالفرق  ٠قام المركز بالتدريس لكليات العلوم - ٢
 .الصحي

 ).الزراعة -األسنانطب  –الطب ( قام المركز بالتدريس لطالب الدراسات العليا بالكليات  - ٣

وبرنامج بكالوريوس  الطبيالبرامج الخاصة والمستحدثة بالجامعة مثل برنامج المنصورة مانشستر  فيقام المركز بالمشاركة - ٤
 .لمعلومات بالساعات المعتمدةهندسة االتصاالت وا

وجمعية  واألشخاصقام المركز بترجمة العديد من الوثائق واالتفاقيات الدولية والمحلية والخاصة بالعالقات الثقافية بالجامعة - ٥
 .بالدقهلية  األعمالسيدات 

عالقات العامة بالسفارة االمريكية قام المركز بتنظيم وعقد العديد من ورش العمل والندوات والزيارات بالتعاون مع مكتب ال- ٦
  .المدرسين بالمركز أداءالبريطانى وباستضافة السادة االجانب لتحسين جودة  الثقافيوهيئة فولبرايت وهيئة االمديست والمركز 

الفرع تم عقد دورة متخصصة لمديري أفرع بنك التنمية الوطني والعاملين بالبنك وتم إرسال تقرير شامل لإلدارة العامة ب-٧ 
  .الرئيسي بالقاهرة

سي اللغات األجنبية وذلك لمدة عام أكاديمي درمدرسين علي منح من هيئة فولبرايت من خالل برنامج منح م ٣تم حصول عدد-٨ 
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وسوف ينفذ المدرس الثالث المنحة في العام األكاديمي .المنحة  انتهاءمدري وعادوا بعد  ٢قام بتنفيذ المهمة عدد

تحت )١٣/١٢/٢٠٠٧حتي  ٥/٤/٢٠٠٥خالل الفترة من ( م المركز بتنظيم وعقد العديد من ورش العمل والندوات والزياراتقا-٩ 
رئيس الجامعة ورئيس مجلس اإلدارة بالتعاون مع مكتب العالقات العامة بالسفارة األمريكية وهيئة فولبرايت وهيئة /د.السيدرعاية 

  .ي وبإستضافةالسادة األجانب لتحسين جودة أداء المدرسين بالمركزاألمديست والمركز الثقافي البريطان
تم حضور مدرسي المركز مؤتمر المهارات الثالث عشر للمفاهيم الضمنية للطالب والمدرسين واألنظمة التعليمية في الفترة  -١٠ 

  .بناء علي دعوة من الجامعة األمريكية قسم دراسات اللغة اإلنجليزية ١٧/١/٢٠٠٨-١٥من 
 ١٧تم استكمال المرحلة الثانية من معمل الكمبيوتر الخاص بالتدريس بالمركز علماً بأنه تم تجهيز المعمل بإجمالي عدد - ١١  

  . ٢٠٠٧وذلك في أغسطس   DATA SHOWجهاز  ٢جهاز كمبيوتر وكذلك عدد
 ٤بأنه تم تجهيز المعمل بإجمالي عدد تم استكمال المرحلة الثالثة من معمل الكمبيوتر الخاص بالتدريس بالمركز علماً- ١٢   

  .٢٠٠٧جهاز ماسح ضوئي وطابعة وذلك في أغسطس  ١كمبيوتر وكذلك عدد
  Esprc Mansoura@mans.edu.eg:بريد الكتروني                      ٢٣٣٢٠٧٠: تليفون  
  
  إبراهيمجمال /د.أ-:مدير الوحدة            القـــريــــة االولمبية**   

 .للطالب الرياضيمجال التدريب  فيالقيام برسالتها  فيمعاونة الجامعة - ١

رفع مستوى اللياقة البدنية والمهارية للفرق الرياضية وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة والمشتركين من -٢
 .خارجها 

 .كافة المجاالت في والخدمات الطالبية األنشطةخدمة - ٣



 

 .كافة المجاالت فيوالخدمات الطالبية  األنشطةالعمل على تطوير - ٤

 .بها األداءوالخدمات الطالبية ورفع مستوى  األنشطةالعمل على تطوير - ٥

  .شتى المجاالت بالقرية فيتدريب أفراد المجتمع  في اإلسهام- ٦
   ٢٢٦٠٦٧٥: تليفون                 

  
   أحمد أحمد الجبري/د.أ-:زمدير المرك               يب االدارى واالستشاراتمركز التدر**   

 .تقديم االستشارات الخاصة بالمشروعات الخدمية-١

 .الجمعيات الخيرية فيالصغر  متناهيتقديم عملية االقراض -٢

 -:والبرامج التدريبية اإلداريةعقد دورات للتنمية -٣

 .منصورةبرامج تدريبية للعاملين بجامعة ال •

 .برامج للجمعيات الخيرية •

 .إلىبرامج حاسب  •

 .برامج لغة انجليزية •

  -:تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية -٤
 .والتحديات المعاصرة العاليمؤتمر مؤسسات تطوير التعليم  •

                .الصيام أخالقياتندوة  •

  والشخصي المهنيندوة خريطة طريق النجاح -٥      
  
  سامي معوض محمد زعبل/د.أ-:مدير المستشفي          بشها التعليميالبيطري المستشفى ** 

 .مجاالت تعليم الطالب وتدريبهم اكلينيكيا فيالقيام برسالة الجامعة  فيالمعاونة -١

 .يواجهها المجتمع التيحل المشاكل الواقعية  إلىالبحوث العلمية الهادفة  إجراء-٢

 .البيطريتطوير خدمات العالج  إلىتؤدى  التيالعلمية  اليبباألسمعاونة النشاط االنتاجى -٣

  وزيادة الثروة الحيوانية اإلنتاجيترتب عليها وفرة  التي األمراضجديدة للوقاية من  أساليب إيجاد-٤
  ٢٠٣٠٩٠٦: تليفون     
  

  محسن عز الدين/ د. أ-:مدير المركز      مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية** 
المعاينـات واقتـراح الحلـول     إجراءتقديم االستشارات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات الهندسية القائمة متضمنا -١

 .خارج الجامعة  ٧٦جهات بالجامعة ،  ٩المناسبة لمعالجة المشكالت الفنية لعدد 

 .خارج الجامعة ٥ –لجامعة جهة با ١٦ دالتنفيذية لعدتخطيط وتصميم المشروعات الهندسية وتجهيز الرسومات -٢

 ٦لعدد  المنفذةكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروعات الهندسية المقترحة تمهيدا لطرحها بين الشركات  إعداد-٣
 .خارج الجامعة ٢ –جهات بالجامعة 

 ٦جهـة بالجامعـة ،    ٢١لعـدد   والنهائي المبدئيعملية االستالم  فيتنفيذ المشروع واالشتراك  طيلةدائم  هندسي إشراف-٤
 .خارج الجامعة

 .جهة خارج الجامعة ١٥مركز االستشارات والبحوث والدراسات الهندسية لعدد  أعماللخدمة  المعمليةالتجارب  إجراء-٥

  .المجاالت الهندسية لعدد جهة واحدة بالجامعة فيتنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين -٦
  ٢٢٢٣٧٨٦: تليفون                   

  
  سامح ابراهيم ريحان/د.أ-:مدير المركز               بالمنصورة العلميمركز الحساب **  

 .دورة تدريبية ٣٧٢تنظيم وعقد -١       

 .معتمد من اليونسكو ICDLإمتحان  ٩٧١٠عقد -٢



 

مستشـفى المنصـورة    – ضـمي الهمستشفى الجهـاز  ( صيانة وتطوير برامج تخصصيه لجهات مختلفة داخل الجامعة -٣
مديريـة الشـئون االجتماعيـة     –جزيرة الـورد   نادي( وخارج الجامعة) صندوق الزمالة لإلدارة العامة للجامعة -الجامعي
  ).بالدقهلية

 .المتوسط بالتعاون مع مركز تقنية االتصاالت والمعلومات األبيضشبكة الحسابات البحثية لدول البحر  فياالشتراك -٤

 .جنيه ٤٠٠٠٠٠وشبكات كهرباء وانترنت باجمالى مبلغ  وأثاثلمركز بأجهزة جديدة تحديث ا-٥

  .  جنيه٣١٠٨٠٠شراء أجهزة كمبيوتر وطابعات وداتا شو ومستلزماتهم بمبلغ -٦
  scc@mans.edu.eg:بريد الكتروني                             ٢٢٥٨٨٤٧: تليفون        

 
  محمد محمد رفعت البسيوني/د.أ-:بدمياط     مدير المركز ية بكلية التربية النوعيةمركز الخدمات العامة النوع**   

 .تم عمل دورات تدريبية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين الجتياز اختبارات القدرات لقسم التربية الفنية والتربية الموسيقية

  ٠٥٧/ ٢٤٠١٧٨٦: تليفون                                      
  فتح اهللا فتح اهللا هالل /د.أ-:مدير المركز     وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية**  
  .إعداد دراسة التكافؤ الحيوي لشركات األدوية -  
  . تحليل األدوية الموردة للمستشفى الجامعي بالمنصورة ألجراء المناقصات -  
  .بغرض تسجيلها  تحليل المستحضرات الصيدلية المحضرة من شركات األدوية-  
   .طرق تحليل لبعض األدوية لصالح بعض شركات الدواء  طاستنبا-  
  ممدوح محمد احمد ربيع   /د.أ-:مدير المركز           نـادى النيل**  

 .السياحية والتاريخية والحضارية وتنمية العالقات االجتماعية بين المشاركين فيها  األماكنتنظيم عدد من الرحالت لزيارة -١

لقاءات  إلقامةومركز ثقافة الطفل بالدقهلية  الناديتم التعاون بين  ٢٠٠٧فعاليات مهرجان القراءة للجميع صيف  إطار في-٢
 .مسابقات فنية -٣مسابقات ثقافية  -٢محاضرات  -١تضمنت  الناديرواد  األطفالثقافية مع  وأنشطة

 .الشهادات العامة والمتفوقين رياضيا في اديالن أعضاء أبناءحفل تكريم للمتفوقين من  النادياقام -٣

 .كرة القدم خالل شهر رمضان المبارك اشترك فيها عدد كبير من وحدات الجامعة  فيدورة رمضانية  النادياقام -٤

 .رحالت عديدة من المدارس والحضانات  النادياستقبل -٥

 .الناديتجات الجمعية على ارض لعرض من خيريالخيرية بتنظيم كرنفال  لإلعمالقامت جمعية رسالة -٦

 يوما من كل أسبوع  ترفيهيةرحالت  في ٢٠٠٧أطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة خالل صيف  النادياستضاف -٧

تنظمـه   الـذي  الطالبيمستشفيات كلية الطب ضمن برنامج التبادل  فيالطالب االجانب الذين يتدربون  النادياستضاف -٨
 .بالجمعية العلمية لطالب الط

 .طفل  ٥٣بطلخا وعددهم  اإلسالميةدار أيتام الصفا التابعة لجمعية الصفا  أبناء النادياستضاف -٩

  .أسبوعيوم الجمعة من كل  الناديبدخول  الخيرية لإلعماللجنة جمعية رسالة المنصورة  ومتطوعيالسماح للمكفوفين -١٠
   ٢٢٣٠٢٩٣: تليفون

  وفاء أحمد سيد أحمد / م-:مدير الوحدة                          وحدة الورش**     
  .مكاتب خشب لكلية طب أسنان  ١٠تصنيع  -١    
  .أنشاء شبكة ري المسطحات الخضراء وعمل طلمبة ارتوازية  بكلية التربية النوعية بميت غمر -٢    
  .تركيب أعمدة كهربائية وعمل التوصيالت كاملة لنادي النيل - ٣    
كلية  -القرية األولمبية –كلية التمريض  –كلية حاسبات ومعلومات  –كلية الزراعة  –تكيف لدار الضيافة أصالح أجهزة  -٤   

  .كلية الزراعة –تركيب كبل كهربي بكلية العلوم -٥.    التربية بدمياط 
  . صيانة مبنى العاملين بمصيف جمصة -٦    
  .  دوالب خشب بكلية الحقوق  ١٣تصنيع -٧    
  .اعة كبار الزوار لرعاية الطالب دهان ق-٨   

  . ور الجامعة ستعلية - ٩   



 

  .تصنيع حجرة الوميتال  بكلية اآلداب -١٠  
  .أنشاء شبكة ري المسطحات لمستشفى األطفال -١١   
  .تصنيع قرم حديد أبواب بكلية التربية النوعية بمنية النصر -١٢   
   ٢٢١٦٨٠٦: تليفون   

  حسن شطا الموازيني / د-:زمدير المرك         بكلية تجارة دمياط االدارية راتمركز التدريب واالستشا**   
  .لتنمية المهارات ألكثر من خمسمائة متدرب بالمركز   ةدورة وبرامج تدريبي  ١٢تم عقد عدد-١       
  .تم عقد مجموعات خاصة لتقوية الطالب ورفع قدراتهم الدراسية -٢       
  عبد الفتاح الكاشف:م /مدير الوحدة                 ئة التدريسوحدة مركبات نقل هي**  
  .أستحدث أسطول النقل لخدمة أعضاء هيئة التدريس و الطالب والعاملين حيث يوجد لديها احدث األتوبيسات المكيفة - 
ونقابة العـاملين الـى جميـع     تنفيذ الرحالت العلمية والترفيهية لجميع كليات الجامعة بمرافقة أعضاء هيئة التدريس والطالب - 

  .محافظات الجمهورية 
  .تنفيذ جميع المؤتمرات العلمية على متن أسطول وحدة المركبات  - 
  .المشاركة في تنفيذ جميع القوافل الطبية والبيطرية لجميع مراكز الدقهلية و التي امتدت الى مدن سيناء  - 
بية والتعليم بمحافظة الدقهلية ومختلف الجهات الخارجيـة بهـدف خدمـة    المشاركة في تنفيذ الرحالت لقطاع عريض من التر - 

  ٢٢٢٣٧٨٥: تليفون                                              . المجتمع 
  د سالم ابراهيم ومحم/د.أ/ مدير الوحدة       دمياطبعلوم كلية الوحدة التحاليل الدقيقة ب**    
قياسات البيئية والتحاليل لعينات المياه والتربة لمحافظة دمياط وهيئة الميناء والمنطقة الصناعية قامت الوحدة بعمل العديد من ال-

  .بدمياط 
  .قامت الوحدة بعمل دراسة متكاملة لجزيرة راس البر وإمكانية تحويلها إلى محمية طبيعية-
  .بمدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط لمصانع بالمنطقة الصناعية  ةقامت الوحدة بعمل العديد من الدراسات البيئي -
قامت الوحدة بعمل العديد من التحاليل والقياسات لعينات مياه وهواء وتربة لعدة مصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط وشركات -

  .بميناء دمياط الجديدة 
  .قامت الوحدة بعمل القياسات واختبارات دمج التربة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة  -
  

  -:الجامعية لغير الطالب المنشآتإدارة ) ٢( 
   : في المنشات الجامعيةتتمثل  -
  دار الضيافة والمؤتمرات     -٢                        النيل     نادي -١        

  مركز تقنية االتصاالت والمعلومات   -٤                       مطبعة الجامعة  -٣       
  العلمي                مركز الحساب -٦                       معيالجاالحرس  -٥      

        مركز رعاية وتنمية الطفولة   -٨             مصيف العاملين بجمصة  -٧      
  .وحدة إطفاء جامعة المنصورة -١٠         نادي أعضاء هيئة التدريس   -٩     

  انجازات اإلدارة
  :لغير الطالب و حل المشكالت التي تعوق عمل المنشات الجامعية في مجال المتابعة: أوال   

يتم المرور دوريا علي تلك المنشات للوقوف علي المشكالت التي تواجهها و العمل علي حلها مع بعض الجهات المعنيـة بعـد      
  ـ :على سبيل المثال ، وتم الجهات المعنية بالموضوع  علي األمرعرض 

  لها توسعة لمكان الماكينات وتسهيال لعمليات التشغيل   إضافياء سندرة علوية الستخدامها كمخزن ـ قيام المطبعة بإنش  
  ).الحضانة(عمل مخرج طوارئ لدار تنمية الطفولة بالجامعة تم االنتهاء من  -  
  :في مجال التوعية البيئية و الصحية للعاملين بهذه المنشات : ثانيا   



 

باالشتراك مع للعاملين بالمنشآت الجامعية لغير الطالب عن الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل عقد دورة تدريبية فقد تم   
يقـا  الجامعـة و الكليـات تحق   بإدارةلعاملين قيام الجامعة بتوفير متطلبات السالمة والصحة المهنية ل إطارالدفاع المدني في  إدارة

  .المهني بالجامعة األمانللسالمة و 
 الالزمةدوريا كل شهر للوقوف على مدى توافر االشتراطات  اجتماعاتهاشكيل لجنة للصحة والسالمة المهنية بكل منشأة تعقد تم ت  

  للصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل
  امــر عــمدي                                                                                

  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                         
  أسماء عبد الفتاح موسى                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


