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 ان اوة: " أ ا ا  أورا اي 

ا:   أ.د/  روق

اظ: أذ ط و ا أورا اي  ا  ارة.

 ٢٠١٦/٣/٢١ اا ا    : وةا ر

.  دا وة :  اا 

ن امد:   أ.د/ رد اراوى.

أء  ار  اات.  -           .طت اد    - ار:
 اات. اداريأء از  -             

أاف اوة : 
١.را و    ا يأوراا   

٢. ا ياا أورا  ا ا .

    ج أ وث   واة   ا " ا  أ .٣

 ور اوة :
١.   ا نطيا.  
٢. ورا   ات اا  ي؟ا

   ٣ذ ى أي و اا ق ا اضا ..
. ا ا  اوري ي .٤
    

ات:
١. ا  م  ورة اجا  .  
    .ت ا وا ا  أورا ايا  أ إاد .٢
٣. أ  ااتا  ت اا   واته ا  . 
٤.  ا أ أ " ا   ج أ   ةوا   وث
٥..ا ا ا  ما راا ا  ت ىوة أ ادا
  .   مق وادة   ا اوم ر    اوة.٦
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 ار وة :  
١. را ، ا .  وة اع ا  وا
 ض ع اوة       ت .٢

  ادة ار .       
٣.   وةع ا أ   دا  ار واا  لا

ار.واوب اظ وا واار  ا وادة        
                                                                                       

                                                             ا و                                                                  ا و ا  ن
 

   ازاقأ.د/                                                      
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.أ.د/  روق أء ت اوة

 
ا زاق وا   /ر أ.د وة ردة اا  م.  
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ا  ي الكتس ى واإلقليم المجتمع المحل ل ب تراتيجية  للتواص ة  إس بة بالكلي ة مناس وفير بيئ ائه وت ه وإرض ب ثقت

  لعملية تعليمية هادفة.

  

  

  

 را ما  ان :  

  

  
  

  

  
  

  

  

 دات ا را ما    

  " اام امم من  ات "
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        نم مما اما "  دات ا را ما

  ا ام ظا   أ.د/ رد          ٢/٤/٢٠١٦ ا اا    ات "

         اإ  /أ.د ا ر  وذ ، ا  راوىا ا    )

  ا زاق ( وا    /أ.د دة اور ، ( ا  ن

.( ا و ا  

/  ط ( أذ امن ا و   و ة ام ا أ.د

اء ، وء ، رؤء ا ، أء   : اق ) ، وذ  ر ادة  

 ت ( ا  را–  ن  –اا ي  –طا ا–  ا– 

  ا ). –ارا  -ا  –ات 

   و:  ا و ت اا  نم اد  

  اا ا  ا ا ت.-

-.را اب وآوا ا ر ر ا اا

- ى ( ا  ت اوا  –  ا– .( ا  

-  ا اا       ت ( دا  ا ت ارا– 

 – .( راهد

-. ص واا ات ذات ادارة ا ا اا

- اا ا ن دةا  ا روا را  ءأ

.وا
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  ب ا   ءا م دة   وا  راتا  حار وطوا 

      دا و ا ت واا  نم اد  ن را

   ا و ات ا ص ه ارات.

  .و  امء   ام  ا ا ا ًء

  

                                             ا و ا  ن ا و  

  

  أ.د/    ازاق                                 
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: ة اا     

ر 

ا 

    دةور

ا و ا  ن ا و

 را ا  ر
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 -   ة اه ا   را ا  أ ا ا ور    
   ة٢٥ -  ٢١ا ا ون ٢٠١٦   تش رو ا ا      ا 

 .وون أ  درة اموا اث ارة، رة ام ة 

 - ذ اأ  م /رو ةا او ، ا أدارت ور  ا ظ   
م ما وا.

 -  اا ا  ةا ٢٢أ  ا٢٠١٦  راوى وذد اأ.د ر ا 

    ةاا .

 -   را ا  بط ب ، وا  ظ وة إت ا و  

را   ا وا   ادة ار  ا وااق ا   

   ا  ب ا  د دتأ   أ ا ل ا  ر.ذ

د  أة ا و أ.د أ ا ، أ.د ز زان ،   اة ر -  

 و زا  .د ،   د..أ ، ا   د..زاق ، أا   أ.د.

:    وا وا ا  وااد ة  -  

. أوري   روت ش ا  ا . أ/ ١

 ٢ . رس ادة ا  / را درة  ا ا واواأم     

.ارة    

٣  . ا و ا  ع وا رل ا ىا  /أ .

:ور اا

.ات إمج    اامو،  Soundscapeو ا ب.١

٢. ةة م ا اا ر.

٣.اضا  ر ربا  د.
  
  
  

أاف اة : 
 ت   ل  رةا  اا    اج١) إ

. mp3      

ما  ر ع إوا مما    ا ا ا ه ا  (٢



                                                               !!!! ! ! !! !Œ!! !! œ!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ƒ!!Œ!!ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البيئة  في الخمس  سنوات  القادمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل بالمجتمع ؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية رتتحدد : رؤية القطاع 
بالكلية لعملية تعليمية هادفة.مناسبة ثقته وإرضائه وتوفير بيئة المحلى واإلقليمي الكتساب                  

        ذنت ال وا  ل  اا  ا  لا  وا  
 . ت  ا ما ار وا  د لد

٣)   اع ح  ام اا ن  وا  ف  ات        
.ا رذات ا ران اا    ار اوا

ات : 
.رة اا م ا ز اورة إ .١         

.ا م ا از اإ  اب واا  دا  .٢

 ار :             
١. را ا  ،وا  ةع ا   ا.
 .ادة ار      ت  عا ض .٢
  ال  ار واا  اد  أ ع اة.٣
   وا ظ واوب اوا ا  ار .ردة اوا  

                                                                                       
                                                                             ا و

                                                                ا و ا  ن
                      

   ازاقأ.د/                                                  
  

  
  
  

  
  

  اة  ت رة 
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  موة ان :   

 

ر 

 
ا 

وردة

ا و ا  ن ا و
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 ن وادر اوة: " أان ا 

ا: ارة / ى د 

 .ن ا دارة ا ا وا ا ل ا :ظا

  ٤/٤/ ٢٠١٦ اا ا   : وةا ر

. ة واا وة :  اا 

ن امد:  أ.د/ ا ر

.طب وطت ا:  - نوار ار
 ادر ر  ا ا ، وأ..د  اد   ادة أ.د رك  ت اوة  - 

ل اا     ر وب ن ا ز ا ا وا إدارة ا.

  ور اوة :
١.     .اوأم  ا
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٢. .ت او ا  
.  اأار ا وااض .٣
٤.   .ا  عق اط
٥. .ا  عا ا
٦. ، ؤ  دوا ، دة ا  وا ا ر ل را  ح ار

و  طا ا  صا ا.  

أاف اوة : 
١. .ا  ا ا  را و

٢. را  رات ،ان اوإد     . عا ج وق اوط
  

ات:
١.  أ أ "  أة " ا  ر اا  ندوا ا  ع
أن ا ار   ا اول.   
٢.  . ر روا  ا   ءا  ةدور ا  ورة
٣..ا ة قآ ب وت اط  دةا  ورة ا
٤.ازع اا  أ  ا.اب واى ا   
  ورة د ت ا  أر ادن وا وا   اات.٥

 طن اا ا.
  .   مق وادة   ا اوم ر    اوة.٦

 ار وة :  
١. را ،  وا.  وة اع ا 
ادة ار .  ض ع اوة       ت.٢

                                                                                       
                                                             ا و                                                          ا و ا  ن

   ازاقأ.د/                                                      
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  موة ان :   

  ا  وع– رةا 
  عا 

ر 

 
ا 

وردة

ا و ا  ن ا و

 عا وة: أان ا 
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ا: ط  / ن

اظ:  أ ا ا ول  ا  اورا  ا  ارة.

  ٢/٢١/ ٢٠١٦ اا ا   : وةا ر

.  دا وة :  اا 

ن امد:  أ.د/ ا ر

طب وطت ا -  ار:
 .اداريأء از  -              

أاف اوة : 
  . ار  اع.١

٢. ا ناطا  ا م.

  . ة د وى ة ا  أ ".٣

  - ا   عا  ا  ا    وةا ا و ا  عا  ت
طب      ا ا أ  ا ا طال ا  ، رك    ا إد 

 . با إدارة ر  اف اإ  ا 

  
  
  
  

  ور اوة :

 -   عا   ذا ؟  

ا         ا ا ر اع   ار اع   ل  دة  ا ااض  - 
 ا ري واوا.

    . أ اب ا    اع - 

.رات   ا  م  ح -   
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  -   اضا  ذا ات ااءاع  إا  .

  -    عا ا.

أ م ا  اطن.  -  

ات:
١. م  ورة ا  عت ا  رع واا.  

  .   مق وادة   ا اوم ر    اوة.٢

 ار وة :  
١. را ، .  وة اع ا  وا
ادة ار .  ض ع اوة       ت.٢

                                                                                       
                                                             ا و                                                          ا و ا  ن

   ازاقأ.د/                                                     
  

  
   

  

  
  

  ت رة  اوة 
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     موة :

ر 

ا 

    دةور

ا و ا  ن ا و

 را ا  ر

  ر مق ام  ر  ز ال  ان اوة: 
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  / س :ا

  – ةان ا  "  :ظا

 ٣/٦/ ٢٠١٦ اا ا   : وةا ر
 

.  دا وة :  اا 

ن امد:  أ.د/ ا ر

:ور اا

١.   ا اما وا ت او اض أا "ان ا  ة– 
  ا ات اا  ا اموا ت اق ا .  

أ  ار ا     و ا اة    داك  .٢
 دا و ه.

. ام و و ا ات و ا متورة ار  .٣

 : وا ا وا ا  

:   وا ا وا   وااد ة  - 

.روت ش ا  ا  أوري  . أ/ ١

 ٢ . رس ادة ا  / ارا   درة ا واواأم     

.ارة    

٣  . ا و ا  ع وا رل ا يا  /أ .
 

ات :
.و  واي م ا   ام    داك"   .ورة ١      

�٢. ورة  ا  ات أى.

 ار:              
١. را ا  ،وا  ةع ا   ا.
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 .ادة ار       ت عا ض .٢
  ال  ار واا  اد  أ ع اة.٣
   وا ظ واوب اوا ا  ار .ردة اوا  

                                                                                       
                                                                             ا و

                                                               و ا  ن ا 
                      

   ازاقأ.د/                                                  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  رة ت ةا  
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      وةان :م

 

  ت
ا ا  وظ ا  ارة 

   ةرس  ٣٠ – ٢٨ا٢٠١٦ 
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." اع ال وادة ار  ت وة :  اان ا
  اا    / ذا : ا   

   اظ : رس    ارة ، وم   م و ا ن
  .اث وارات                     

ر اوة :  اء ٢٩/ ٣/ ٢٠١٦ .

ن امد :  أ.د/ ا ر.

ارن :  -   طب وطت ا              -  أء از اداري.
أاف اوة : 

أو ا [ ة .. ر .. رة .. ا ] أ   اعا    ا
  ل ا با   أم  رةا  لدة اور ا

ورة ار وا  ا   ة را   إ   ، و
 إ ا  ر.  

  

  ور اوة : 

. اا  ردة ال وااع .!

!.  ا ؤاوا       إ  ل إل ا
.دة الااع ا ور

وا  : ا  إء اء  أاف.!
 ، ا   تواص واع اا.
ا ا ا رات وا   حأر  لا  ا.
تع ا  لدة ااع ورا  ، ا و ف د ت

طد اا.
  

  

ات : 
 

١.  ة ا "  رة" اا  لدة اور اع اا  .
٢. ر اا  ا  ل ا.
٣.  ة را   ورة ا إ ا  ر إ  و .
٤.  ا.   واته ا  ار

 ار وة :  
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١.وا  را    وة اع ا.
٢. ض ت       وةع ا
 .ادة ار   
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
   وا ظ واوب اوا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                      ا و                                            ا و ا  ن

            

                     
   ازاقأ.د/                                                 

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

   ة  اوة ر ادة أ.د   ازاق ت ر
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       ان :ور

ان ار  :  ا : ا واات 
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ط أ  ر / أا :ا
:ظا ا   ا  ا وا . 

ر و ار : اء ٢٩/ ٣/ ٢٠١٦    
 ن امد :  أ.د/ ا ر.

ارن :
:د  ادة أء  ار ووم وار  رك ) ١ 
. ادر أذ ور  ا ا  /اذ ار - 
 -  /رذ اا ا ا  ذا ا .
. ارس  ا ار از/ ارة  - 
 -  ت واا   رسا ا  را.
.ارس ا  ا ا ى ا س - 
 

٢ ( ت اب وطط- اوا ا ا  و وا ا ا           
رت اومت واا و ،.

 : راف اأ 

       إاد ادر  و ة ات ق ا و ا اًء ن ق . ١ 
 ل ا وا. اا  أو 

٢ .رات اا ا  لا ا توا رات اا   وا.

ور ار :  
  .ا  ا وا ا ا  ارة.١

ا  ا  .ل ا وا  ت ار ااض .٢

ل ار و ارات ا  وا ارء رؤ ا ا ااض .٣
 و وا ا وا ا  .

ات : 
  ١ ت اا  وا ل ا أ  ا . .ق ا تا   

٢. ا أ  ا راما  وا ل اأ   ن بج  وادةاا



!!! ! ! !! !Œ!! !! œ!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!!!! !ƒ!!Œ  

٣٥٥١٦) ص.ب: ٠٥٠(٢٢٤٥٧٥٨–٢٢٤٤٦٩٠فاكس :    ٢٢٤٤٤٠٣/٢٢٤٥٧٥٨/٢٢٤٤١٠٥/٢٢٤٦١٧٩جامعة المنصورة   ت:  –كلية الهندسة    

    را  ة  أ  ما  ءما  راء اإرا  ظوا را             دة
دو  رفا ت وااث اأ و را.

٣ . ار   ةه ا   و   ت اا.

:ر را    

١.. ا رع ا  وا ، ا  را
 ض ع ار       ت ادة ار. .٢
٣. أ ظوب اوا  دا  ار واا  لا   رع ا

  وا واار  ا وادة ار.
  

                                                                                   ا و ا  ن ا و                          

                     
   ازاقأ.د/                                                 
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  را  رة ت  
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