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إط��ار  ف��ي يق��دم الخ��دمات  متن��امينش��اط قط��اع ش��ئون خدم��ة المجتم��ع نش��اط  يع��د 

نتاجي�ة والخدمي�ة اإلمنظومة العمل بالجامعة ، فالوحدات ذات الطابع الخاص تقدم خدماتها 
 .بين المجتمع والجامعة ايجابيتفاعل  فيواالستشارية والتدريبية داخل وخارج الجامعة 

  
مث��ل المتنوع��ة المج��االت م��ن خ��الل مجموع��ة م��ن الق��ـوافل  مختلف��ة التق��دم الخ��دمات ك��ذلك 

 تنف��ذالت��ي  اآلل��يتعل��يم ثقاف��ة الحاس��ب قواف��ل و الزراع��ياإلرش��اد  الطبي��ة وقواف��ل قواف��لال
 .لقرى والمناطق المحرومة من الخدماتبا
 

لمستش���فيات الجامع���ة  ت���وفر الت���ي  حم���الت التب���رع بال���دم داخ���ل الجامع���ةباإلض���افة إل���ى 
 . من الدم جزءا ال يستهان به من احتياجاتها يات وزارة الصحة ولمستشف

 
ال���دورات التدريبي���ة للط���الب وف���ى مج���ال الس���المة والص���حة المهني���ة ق���دمت العدي���د م���ن 

 .والعاملين
  
خدمة الجامعة والمجتمع  فيأهمية دور القطاع إنما تعبر عن كل هذه األنشطة والخدمات و

 إتاح�ة وحرصا من القطاع عل�ى  .لمجتمع وتنمية البيئةخدمة ا في مجاالت أهدافه لتحقيق 
ق�ام مرك�ز تقني�ة االتص�االت والمعلوم�ات بجامع�ة  فق�د المعرفة المفهرسة وفى ه�ذا الص�دد 

الفه���رس الموح���د لمكتب���ات الم���دارس "أطل���ق علي���ه  الكترون���يالمنص���ورة بإنش���اء نظ���ام 
 والت�يرس المص�رية عمل موقع واح�د يحت�وى مقتني�ات الم�دا إلىيهدف  والذي" المصرية

تس��هل عل��ى الطال��ب التع��رف عل��ى أح��دث مقتني��ات مكتبت��ه المدرس��ية والتع��رف عل��ى أح��دث 
عل�ى محتوي�ات ه�ذه  اإلطالع إلى باإلضافة. مقتنيات المكتبات الخاصة بالمحافظة التابع لها

 كانت هذه الكتب  إذاالكتب 
 :ر التاليةعلى العناص اإلطالعوييسر النظام إمكانية ،  رقميمتاحة بشكل 
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 مقتنيات مكتبات المدارس المصرية  
  تصدرها المدارس المصرية  التيالمجالت  
  تملكها المكتبات التيالمقتنيات االلكترونية  
  الكترونيالبث االرشيفى للمحاضرات التعليمية بشكل  
 يحررها الطالب التي   األبحاث المقاالت و  
  أحدث المقتنيات لديها وتصفحهاالتواصل مع كبرى المكتبات العالمية لمعرفة  
  مجال التربية والتعليم فيالربط مع أهم الدوريات العالمية 

 

دور الجامع�ة م�ن  يفع�ل  إنم�امتن�وع  معرف�يك�م  إتاح�ة فيبذل  الذيوال شك أن هذا الجهد 
ي�نعكس  ويفعل التنمية البش�رية  مم�ا ج يثرى التفكير منهك األساليب العلمية  استخدام  في

تص�نيفه تح�ول م�ن نا جميع�ا ف�ي الس�عي نح�و وط�ن  نأم�ل أن يه�دف تحقي�ق   عل�ى   ايجابيا
نأم��ل أن يك��ون  ال��ذيمتقدم��ة  ال��دول الض��من    ليأخ��ذ مكان��ه س��اعية للتق��دم  لدوكإح��دى ال��

 .قريبا 
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Uالبيئيوالتثقيف  اإلعالمجمال  يفنشاط القطاع : أوال:- 
 القطاع  إصدارات

o 41،40،39،38والعدد  2012لسنة   1ءجز 41مجلة العلوم البيئية العدد. 
o الت�ي األنش�طة أحدث، نشرة غير دورية تحتوى على  ةإطاللمن  الثاني اإلصدار 

 .جامعة المنصورة فيتم انجازها 
 

U 
ً
 -:املؤمترات والندواتبعض : ثانيا

 :عدة موضوعات منها يف 2010/2011مت تنظيم عدة مؤمترات وندوات خالل عام  

 املؤمتــرات •
Uكلية الطب  مؤتمرات 

 Chest and other body(: عن  مؤتمر قسم األمراض الصدرية بقاعة المؤتمرات  -
systems (29/11/2010- 28خبتاري 

 مؤتمر علمى عالمى عن أمراض الكبد  - 
 

Uكلية الزراعة ات مؤتمر 
-18م���ؤتمر المنص���ورة العرب���ي الخ���امس لعل���وم تكنولوجي���ا األغذي���ة واأللب���ان بت���اريخ  -

22/10/2010 
البحث واإلرشاد وتنمية التكنولوجيا في أطار استراتيجية التنمية الزراعي�ة " مؤتمر عن  -

  2010ديسمبر  16-15بتاريخ المستدامة
 

Uالبيطريكلية الطب  ات مؤتمر 
" الطب البيطري في خدمة المجتمع " المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان  -

 .2011سبتمر
 

 دوات ـــنـــــال •
Uب كلية الط 

الندوة العالمية التاسعة الستخدام مناظير البطن في عالج أمراض المسالك البولية -1
 .2010ديسمبر  خبتاري

 2/3/2011 خبتاري )pretoneal reflection(  عنندوة -2
 )  reading a film(  عنندوة -3
 30/5/2011 خبتاري)  ننحو جامعة خالية من التدخي(  ندوة-4
 

Uكلية الزراعة 
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 29/11/2010بتاريخ عن األمان المعملي ندوة-1
 5/12/2010بتاريخ)  التشخيص والعالج( ندوة عن التعاطي واإلدمان-2
  6/12/2010ندوة عن طرق الري الحديثة وترشيد استخدام المياه بتاريخ-3
اس�������تراتيجيه أنت�������اج وتص�������دير نبات�������ات الزين�������ة وزه�������ور القط�������ف ع�������ن  ن�������دوة -4

 26/12/2010بتاريخ
 

U  الصيدلةكلية 
 .29/11/2010ندوة عن االستخدام األمن لطب األعشاب والطب البديل بتاريخ -1
 

Uكلية التربية المنصورة 
 .10/2010ندوة عن كيفية التخلص األمن من المخلفات الصلبة بتاريخ -1
ندوة عن كيفية أخالء المبني في حالة الكوارث واألزمات بتاريخ يوم الثالثاء -2
9/11/2010. 
 

Uوالفنادق كلية السياحة 
ندوة عن التأثير السلبي للفنادق العائمة علي تلوث مياه النيل وكيفية التغلب عليها  -1

 12/2010بتاريخ 
 10/11/2010ندوة العمارة اإلسالمية بتاريخ - 2
 

Uكلية رياض األطفال 
 

 8/12/2010ندوة عن مهارات التعلم واالستذكار بتاريخ -1
 

Uكلية الحاسبات والمعلومات 
 2010عن تكنولوجيا المعلومات الخضراء وكيفية تطبيقها بتاريخ ديسمبر ندوة -1
 12/4/2011بتاريخ" الحكومة االلكترونية ومجتمع المعرفة " ندوة -2
 15/5/2011ندوة التخلص األمن للنفايات االلكترونية بتاريخ-3

 

Uكلية الطب البيطري 
 21/12/2010ندوة أمراض العجول حديثة الوالدة بتاريخ -1
 14/12/2010ندوة أمراض الدرع بتاريخ  -2 
 

Uكلية الهندسة 
 22/12/2010-18ندوة األسس الحديثة للصيانة والوقاية واستخدام األساليب بتاريخ-1
 25/6/2011ندوة عن إجراءات السالمة ألعمال مياه الصرف بتاريخ -2
 18/6/2011ندوة عن أنظمة النقل الذكية لتحسين األمان المروري بتاريخ -3
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Uكلية العلوم 
 2/4/2011بتاريخ " جيولوجية الزمن الرابع والتنمية في مصر" الندوة التاسعة عشر -1

Uكلية التمريض 
ندوة عن أمراض الكبد الفيروسية والجديد في طرق الوقاية والتشخيص والعالج  -1

 4/5/2011بتاريخ 
 4/5/2011ندوة الوقاية من الحوادث المنزلية بتاريخ - 2

 وورش العمل واللقاءات العلمية  بالندوات واملؤمترات عن بعض بيان

 كليات اجلامعة عددا من بها الىت قامت  

 الكلية
  

 ندوات دورات ولقاءات علمية مؤتمرات 
 21 9 5 الطب
 9 5 3 زراعة
 7 1-  االداب
 11 1 1 علوم
-  1-  تجارة
 3 5-  صيدله

 5 1-  الحاسبات والمعلومات
 3 1 1 الطب البيطري

 3 11-  تربية
 6 1-  تربية نوعية

 7 2-  هندسة
 4 2-  تمريض

 3 4-  تربية رياضية
 4 3 1 السياحة والفنادق

 2 1  طب اسنان

 88 48 11 االجمالي
U 

ً
- :القوافل: ثالثا

 
Uالجامعة  كليات  بعض  قامت بها التيالقوافل  عدادبأ نابي 

 

 العدد كليةال



 

 6 

 2 الطب
 8 الطب البيطرى

 19 الزراعة
 3 الحاسبات والمعلومات

 4 طب اسنان
 2 الرياضية التربية

 3 رياض االطفال
 41 االجمالى

 

 

U 
ً
 -:فى جمال السالمة والصحة املهنية الدورات التدريبية: رابعا

 

الفترة  في األمريكيةدورة  السالمة والصحة المهنية طبقا لمعايير االوشا بوزارة العمل  -
 .29/5/2011حتى / 26/5من 

 األكاديميةللمواد الكيمائية والبيولوجية بالمعامل  اآلمندورة تدريبية على التداول  -
الفترة من  في) استخدام –تخزين  –نقل ( بجامعة المنصورة وفرعها بدمياط 

 .10/2/2011حتى  29/1/2011

 في التخصصيجهاز السالمة والصحة المهنية بمستشفى الباطنه  إلعداددورة تدريبية  -
 .24/5/2011حتى  22/5/2011الفترة من 

-  

 

للعاملين بالجامعة وفرعها بدمياط على متطلبات السالمة والصحة  التدريبيالبرنامج  -
حتى  18/12/2011الفترة من  في) الرابع التدريبيالعام ( المهنية وتأمين بيئة العمل 

26/1/2012. 

 الدورات التدريبية  للقطاع بعض بيان ب

 عدد املتدربني ةاسم الدور العام
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2011 

دور إعداد مسئولي الصحة والسالمة المهنية بفرع 
 75 دمياط

دورة إدارة السالمة والصحة المهنية فى الصناعات 
االوشا بوزارة العمل  رطبقا لمعايي) OSH(العامة 

 االمريكية
30 
 

دورة تدريبية إلعداد جهاز السالمة والصحة 
 35 لباطنة التخصصىالمهنية ألول مرة بمستشفى ا

دورة التداول االمن للمواد الكيماوية والبيولوجية 
  بالمعامل 

2012 
البرنامج التدريبى للعاملين بالجامعة وفرعها 

بدمياط على متطلبات السالمة والصحة المهنية 
 ) العام التدريبى الرابع( وتأمين بيئة العمل 

464 

 604  االمجاىل
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ً
 ات الطابع اخلاصالوحدات ذ -:خامسا

 

 ثمانينتضم أكثر من  والتيالوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنصورة تقوم  
 وإجراء البشريةالموارد  تأهيل تساهم فى  اذ وحدة  بدور كبير فى مجال خدمة المجتمع 

 . العلميةالبحوث 
 

الوح���دات والمراك���ز ذات الط���ابع الخ���اص ك���الً ف���ى مج���ال ول���يس يخف���ى أن نش���اط  
مس�يرة جامع�ة المنص�ورة  ف�ى مواجه�ة ك�ل تح�ديات  العص�ر الح�ديث بم�ا  ي�دعم صه تخص

 العلم والمعرفة بالشكل المالئم ل�دور الجامع�ة تاريخي�اً ومس�تقبالً  إنتاجيتطلب المشاركة فى 
- :ومن أمثلة الوحدات مايلى

 

 :وحدات مركزيه تتبع رئيس اجلامعة 
 

-دار الض�يافة – الج�امعي األداءتطوير مركز  -مركز تقنية االتصاالت والمعلومات   -
مجل��ة العل��وم  -مرك��ز ت��دريس  اللغ��ة اإلنجليزي��ة-مرك��ز تس��ويق الخ��دمات الجامعي��ة

 العلم��يمرك��ز الحس��اب -ن��ادى الني��ل بجامع��ة المنص��ورة -البيئي��ة باللغ��ة اإلنجليزي��ة
 الص���حيمرك���ز المي���اه والص���رف -ب���دمياط  العلم���يمرك���ز الحس���اب -بالمنص���ورة
 .لتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثيةمركز ا -والصناعي

 
 :)خدمية  تعليمية( وحدات طبية 

 
مستش�فى  -الهضميمركز جراحة الجهاز  -مركز أمراض الكلى والمسالك البولية    -

مرك��ز ط��ب وجراح��ة  -وح��دة جراح��ة األورام -وح��دة رعاي��ة الخص��وبة  -الط��وارئ
وح�دة ع�الج الع�املين  -التخصص�يمستش�فى الباطن�ة  - مستش�فى األطف�ال -العيون 

وح��دة الغ��دد -لألم��راض الميكروبي��ة المعمل��يوح��دة التش��خيص -بالجامع��ة وأس��رهم
كلي�ة ( وح�دة الع�الج ب�أجر -الج�امعيوح�دة الع�الج ب�أجر بمستش�فى الطلب�ة -الصماء

وح��دة تحلي��ل  - المس��تمر بكلي��ة ط��ب األس��نان الطب��يوح��دة التعل��يم  -)ط��ب األس��نان 
مركزة دراسات األدوي�ة والمستحض�رات الطبي�ة  - األدوية والمستحضرات الصيدلية

 صندوق الرعاية الطبية ألعضاء هيئة التدريس -والصيدلية والبيطرية 
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   -:مثل )إنتاجية –خدمية ( املراكز والوحدات اهلندسية 
مركز الخدمات الفنية والمعملي�ة  -مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية -

 مركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة -الجامعة  ورش ةوحد -والعلمية
 

 -: )استشارية –خدمية ( واملالية والقانونية  اإلداريةمراكز اخلدمات 
مركز -مركز الدراسات واالستشارات القانونية-مركز التدريب اإلداري واالستشارات -

-نائي�ةعبد الرءوف المهدى لدراسات العلوم الج./د مركز -دراسات القانون المقارن
مرك��ز -مرك��ز الدراس��ات المالي��ة والمص��رفية-مرك��ز الدراس��ات السياس��ية والدولي��ة
 .دمياط ةالتدريب واالستشارات اإلدارية بتجار

 
 

 ) حبثية –خدمية ( مراكز اخلدمات العلمية واملعملية 
تحالي�ل الوح�دة  -وحدة التحاليل الميكروبيولوجية بكلية العلوم-وحدة حساب البحوث -

وح��دة بح��وث تط��وير -وح��دة التحالي��ل الدقيق��ة بكلي��ة الزراع��ة -ي��ة العل��ومالدقيق��ة بكل
مركز -مركز الدراسات والبحوث واالستشارات العلمية  -صناعة البالستيك والمطاط

-وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم ب�دمياط-الحاسبات ونظم المعلومات  استشارات
مركز  -وحدة مشتل الجامعة )بحثى –انتاجى ( مراكز الخدمات الزراعية والبيطرية 

 - مرك�ز الخ�دمات اإلرش�ادية واالستش�ارية الزراعي�ة - التجارب والبحوث الزراعية
-مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة -مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات

المرك���ز - البيط���ريالمستش���فى -مرك���ز البح���وث الزراعي���ة بمنطق���ة قالبش���و وزي���ان
 مات البيطريةللخد الجامعي

 

 :مراكز اخلدمات العامة
بكلي��ة التربي��ة  مرك��ز الخدم��ة العام��ة -بالمنص��ورةبكلي��ة التربي��ة مرك��ز الخدم��ة العام��ة  -

مرك���ز دار الض���يافة -مرك���ز تكنولوجي���ا التعل���يم-مرك���ز رعاي���ة وتنمي���ة الطفول���ة-ب���دمياط
-ماعي��ةمرك��ز الخ��دمات والبح��وث التعليمي��ة واالجت-وح��دة مركب��ات الجامع��ة-والم��ؤتمرات

 الشعبيوالتراث  اإلنسانلعلوم  الحضاريركز ــالم
مركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية بكلية  - واالستشارات البيئية البيئيمركز تقييم األثر 

مرك��ز الخدم��ة  - مرك��ز الخ��دمات العام��ة النوعي��ة بكلي��ة التربي��ة النوعي��ة ب��دمياط -الحق��وق
مرك���ز الخدم���ة العام���ة لدراس���ات الق���يم  -ورةالعام���ة للخ���دمات التربوي���ة والفني���ة بالمنص���

 -الب�دنيوحدة اللياقة والرياضة للجميع والتأهي�ل  -النفسيمركز اإلرشاد -الوطنيواالنتماء 
 .مطبعة الجامعة -مركز الخدمة العامة للفنون التطبيقية
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  -:مـــراكز اخلدمات الطالبية 
العام�ة للخ�دمات واألنش�طة  مرك�ز الخدم�ة -الج�امعيجهاز تسعير ودع�م وتوزي�ع الكت�اب 

مرك��ز الخدم��ة العام��ة للقري��ة  -مرك��ز االنتس��اب الموج��ه-ب��اإلدارة العام��ة للم��دن الجامعي��ة
 .صندوق الخدمات التعليمية و الطالبية-األولمبية

 
 


