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مشروع انشاء بنك   
الدم االلكتروني 
  بجامعة المنصورة

مناقشة مشروع انشاء بنك الدم االلكتروني بجامعة   حلقة نقاشية
المنصورة والذي يهدف الى انشاء قاعدة بيانات شاملة 
 على مستوى الجامعة للطالب واعضاء هيئة التدريس 

والعاملين يدون بها فصيلة الدم الخاصة بعضو البنك 
في حالة الحوادث ال لتسهيل حصول االعضاء على الدم

قدر اهللا ولتسهيل التبرع بالدم للحاالت المحتاجة في 
.أسرع وقت

حيث اجتمع أ.د محمود محمد المليجي نائب رئيس 
الجامعة وأ.د السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب وأ.د 
نسرين عمر وكيل كلية الطب وأ.د محمد السعيد مدير 

الطالبي الذي يشرف  MUSSمركز تقنية االتصاالت، بفريق
عليه قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب لمناقشة 

م اإللكتروني بالجامعة من خالل مقترحهم بإنشاء بنك الد
قطاع خدمة المجتمع وكلية الطب ومركز تقنية االتصاالت 

بحيث يتم تنفيذه على مراحل وتستهدف المرحلة األولى 
.الطالب الملتحقين بالجامعة

وتم خالل االجتماع مناقشة آليات تنفيذ هذا المشروع 
الهام الذي سيسهم في انقاذ حياة العديد من المرضى 

لمصابين حيث يعمل على تحويل كافة اإلجراءات وا
المعمول بها في بنوك الدم التقليدية الى تعامالت 

إلكترونية تسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت 
وتسهيل خدمات المتبرعين وتطوير آليات صرف وحدات 
الدم كما سيلبي االحتياجات الطبية المستقبلية وذلك 

.بعة عالميًا في هذا المجالبتطبيق أفضل المعايير المت

وسوف تشمل المرحلة الثانية للمشروع طالب الفرق 
الدراسية المختلفة وتشمل المرحلة الثالثة العاملين 
بالجامعة والمرحلة الرابعة اعضاء هيئة التدريس كما 

ستشمل المرحلة الخامسة الراغبين من ابناء محافظة 

قطاع خدمة     ٢/٩/٢٠١٥
  المجتمع

قطاع خدمة 
المجتمع وكلية 

  الطب



.الدقهلية في المشاركة في خدمات البنك

نتظر ان يتم تنفيذ المرحلة االولى من هذا المشروع وي
- ٢٠١٥الجامعي الطبي البيئي خالل هذا العام الجامعي 

٢٠١٦.  
دراسة هامة عن    

النوم اثناء القيادة 
باعتباره السبب 
الثالث للحوادث 

بالدقهلية
  

اجتمع أ.د محمود المليجي في حضور أ.د السعيد عبد   حلقة نقاشية
بفريق من كلية الطب لمناقشة الهادي وأ.د نسرين عمر 

الدراسة التي تقدمت بها الباحثة الدكتورة نسرين 
المرسى والتي تتناول مشكلة النوم اثناء القيادة كأحد 

اهم اسباب حوادث الطرق التي تؤدي الى الموت.

  

حقائق مخيفة منها ان مصر واحدة  حيث اظهرت الدراسة
من أكثر اربعة دول في العالم تعرضا لحوادث الطرق 

وتعالج الدراسة النوم اثناء القيادة بصفتها حالة المميتة 
  مرضية معروفة عالميا تستوجب العالج.

سائق  ٦٠٠فقد قامت الباحثة بعمل دراسة على عدد 
اثناء القيادة بمحافظة الدقهلية وأوضحت الدراسة ان النوم 

امر شائع بين السائقين وسببا هاما من اسباب حوادث 
تتبنى محافظة الطرق المميتة وقد طالبت الباحثة بأن 

الدقهلية مع جامعة المنصورة مبادرة عالجية للسائقين 
على مستوى المحافظة االمر الذي سيكون لها أثرا 

  بالمحافظةملحوظا على انخفاض الحوادث 

قطاع خدمة     ٣/٩/٢٠١٥
  المجتمع

قطاع خدمة 
المجتمع وكلية 

  الطب

مشروع طموح   
لتصنيع وحدة 

% ١٠٠مصرية
إلنتاج الطاقة 

الشمسية 
لالستخدام 

المنزلي

  

  
محمود المليجي نائب رئيس الجامعة يوم  استقبل أ.د

فريقًا من الباحثين بكلية الهندسة  ٥/٩/٢٠١٥السبت 
جامعة المنصورة لعرض مشروع بحثي طموح يهدف الى 

كيلو وات وتصلح  ٢.٥تصنيع وحدة للطاقة الشمسية بقوة 
% من تكلفة ٣٠لالستخدام المنزلي وبتكلفة تبلغ حوالي 

مثيالتها المستوردة .

ع أ.د المليجي الى شرحًا مطوًال من أ.د سعد واستم

قطاع خدمة     ٥/٩/٢٠١٥
  المجتمع

قطاع خدمة 
المجتمع وكلية 

  الهندسة



ورئيس الفريق لمكونات  اسكندر استاذ الهندسة الكهربية
الوحدة حيث أوضح أن بعض االجهزة المستخدمة في 

الوحدة مثل محول الطاقة والمنظم يمكن تصنيعها 
% تقريبا من مثيالتها ٣٠بالمصانع المصرية بتكلفة تبلغ 

كفاءة، كما تم عرض صورا لوحدة امريكية الصنع وبنفس ال
تم تصميمها بالفعل داخل معمل الطاقة الشمسية بكلية 
الهندسة تقوم بتلبية احتياجات المعمل للطاقة الكهربائية 

 ٢.٥، والجدير بالذكر أن وحدة الطاقة الشمسية بقدرة 
كيلو تكفي لتغطية شقة سكنية صغيرة الحجم، ويهدف 

ت على نطاق تجاري لنشر تصنيع هذه الوحدا الفريق الى
ثقافة استخدام الطاقة الشمسية التي تعد واحدة من 

اهم بدائل الطاقة لمصر، خاصة في ظل االتجاه نحو تحرير 
أسعار الكهرباء الحالية االمر الذي يجعل التحول نحو مصادر 
الطاقة البديلة امرًا حتميا في المستقبل القريب ، باإلضافة 

لتوليد الكهرباء للمناطق النائية الى مناسبة هذه الوحدة 
والمخيمات والمعسكرات، ويأمل الفريق في التعاون مع 

شركات ومصانع المنتجات الكهربية في مصر لتبني انتاج 
هذه الوحدة وتطويرها والعمل على انتاج وحدات بقدرات 

  اكبر.

  ورشة عمل  بالدنياصحتك   
تحت رعاية السيد أ.د /محمد القناوي رئيس الجامعة 

وريادة السيد أ.د/ محمود المليجي نائب رئيس الجامعة 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت إدارة 

االتصاالت والمؤتمرات ورشة عمل " صحتك بالدنيا " 
 اعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورةللسادة

.بنادي النيل ٨/٩/٢٠١٥: ٧خالل الفترة من 

-:محاور ورشة العمل
استثمار طاقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز 

.اإلداري بالجامعة
.القوام السليم وعالقته بالصحة العامة

قطاع خدمة   ٨/٩/٢٠١٥  ٧/٩/٢٠١٥
  المجتمع

  بنادي النيل
كلية التربية 

  الرياضية
  كلية الطب

أعضاء هيئة 
التدريس 

والعاملين 
بالجهاز اإلداري 

  بالجامعة



.كيفية االهتمام بالقلب والشرايين
.االهتمام بالغذاء الصحي

.أهمية الرياضة للصحة المهنية
  .أضرار زيادة الوزن وكيفية معالجتها

جامعة المنصورة   
تحتضن مبادرة 

برعاية البنك 
المركزي المصري 

لتأهيل طالب 
النهائية السنوات 

بالجامعة للعمل 
في الشركات 
وريادة األعمال

  

  حلقة نقاشية
استقبل أ.د/محمود المليجى نائب رئيس الجامعة أ.د/ 

محمد زكريا مدير مركز التدريب بالمعهد المصرفي 
المصري ممثال عن البنك المركزي المصري وذلك 

لمناقشة:

في مبادرة التدريب من أجل التوظيف (أساسيات العمل  -
  الشركات وريادة األعمال).

  مبادرة التدريب من أجل التوظيف (للقطاع المصرفي). -

  
باإلضافة إلي مناقشة توقيع بروتوكول بين الجامعة 

والمعهد المصرفي لتنفيذ هذه المبادرة التي تستهدف 
طالب السنوات النهائية وحديثي التخرج ذوي التخصصات 

  المختلفة عبر محورين

  :المحور األول 

تقديم ندوات للتثقيف المالي لزيادة الوعي المالي لديهم 
في أوجه عدة منها أهمية االدخار االستثمار ريادة األعمال 

دور البنك المركزي وأهميته التعرف بالمنتجات المالية 
والجهات المالية المقدمة للخدمات المالية للشباب وغيرها 

  من الموضوعات

  المحور الثاني :

تدريبيه لتأهيل المشاركين فيها للتخصص تقديم دورات 
في مجاالت عمل عدة وفقا لمتطلبات سوق العمل خاصة 

  المصرفي والمالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قطاع خدمة     ١٥/٩/٢٠١٥
  المجتمع

قطاع خدمة 
 و المجتمع

  قطاع البنوك



  والجدير بالذكر أن المشروع المقترح يهدف الي:

o        زيادة الوعي والشمول المالي في اطار حرص البنك
المالية بين شباب  المركزي المصري علي نشر الثقافة

  الجامعات المصرية.

o        سد الفجوة مابين التعليم األكاديمي ومتطلبات
  سوق العمل المصرفي والمالي.

o        بناء شخصية واعية قادرة علي التفاعل مع سوق
  العمل.

o        تنمية القدرة علي االبتكار واالبداع لدي الخريجين
  السوق. بما يقوي قدراتهم التنافسية في

o        تنمية القدرة علي التخطيط المبني علي اسس
علمية بما يقوي قدراتهم علي مواجهة تحديات 

  المستقبل.

o       .تشجيع روح المبادرة علي العمل الحر  

نائب رئيس جامعة   
المنصورة يبحث 
في مستشفى 

الكبد المصري 
ترتيبات تدشين 

المبادرة االولى من 
نوعها بالجامعات 
المصرية مبادرة 

 -جامعة المنصورة 
جامعة خالية من 

فيروس سي
  

  زيارة
بتكليف من أ.د محمد حسن القناوي رئيس الجامعة 

،وتنفيذا لقرار مجلس جامعة المنصورة بتدشين مبادرة 
المليجي  جامعة خالية من فيروس سي ،قام أ.د محمود

نائب رئيس الجامعة بصحبة وفد من جامعة المنصورة بزيارة 
الى مستشفى الكبد المصري التابع لجمعية مرضى الكبد 

المصرية

وكان باستقباله أ.د جمال شيحة استاذ أمراض الكبد ومدير 
المستشفى وذلك لبحث ترتيبات بدء المبادرة االولى من 

 -امعة المنصورة نوعها في جامعات مصر باسم (مبادرة ج
جامعة خالية من الفيروسات). وتهدف هذه المبادرة الى 

الكشف على جميع العاملين بجامعة المنصورة ويبلغ 
ألف موظف الختبار االصابة بفيروس  ٣٠عددهم حوالي 

قطاع خدمة     ١٥/٩/٢٠١٥
  المجتمع

  
  

قطاع خدمة 
  المجتمع

مستشفى 
الكبد المصري 
التابع لجمعية 
مرضى الكبد 

  المصرية

وفد من كلية 
الطب 

والتمريض وطب 
االسنان 

  



سي، وحصر العاملين المصابين وبدء برنامج عالجي مكثف 
 لهم وذلك كمرحلة أولى للقضاء التام على هذا المرض

بجامعة المنصورة. وقد تم خالل الزيارة بحث سبل التعاون 
بين الجامعة والجمعية من اجل تنفيذ هذه المبادرة التي 

سوف تتكلف ما يقرب من ثالثين مليون جنيه سيتم 
تمويلها عن طريق الجهود الذاتية والتبرعات المجتمعية. 
وقد عبر أ.د جمال شيحة عن رغبته في تحمل الجمعية 

را من العالج ، باإلضافة الى المشاركة الكاملة جزأ كبي
للجمعية في الكشف على جميع العاملين بالجامعة 

واجراء الفحوص واالختبارات الالزمة بمعامل مستشفى 
  الكبد المصري. 

حفل تكريم   
الموظفين 
المحالين للتقاعد

  

  حفل
في حوالي الساعة الثانية  ٩/١/٢٠١٦أقيم حفل تكريم يوم السبت الموافق 

للسادة الموظفين  عشر ونصف ظهرًا بقاعة السيد أ.د/ رشاد البدراوى
- المحالين إلى المعاش لبلوغهم السن القانوني للتقاعد وهم :

السيد األستاذ/ فتحى أمين سالم ، السيد األستاذ/ محمد محمد قنديل ، 
السيدة األستاذة/ فتحية أحمد فتحى ، السيدة األستاذة / نادية جرجس ، 

  السيدة األستاذة/ نجاة على عوض.

تحت رعاية السيد أ.د/ زكى محمد زيدان ( عميد وتم إقامة هذا الحفل 
الكلية ) ، وريادة كًال من السيد أ.د / ماهر محمد عبد الرزاق ( وكيل 

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) ، والسيد أ.د/ هشام عرفات 
  على ( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب).

/ عماد النجيرى ( مدير السيد أ.دوتم تشريف الحفل حضور كل من 
وحدة تكنولوجيا الورش الفنية ) ، السيدة أ.د/ ميرفت أبو الخير ( نائب 

مدير وحدة ضمان الجودة ) ، السيد األستاذ/ أشرف توفيق الديب ( مدير 
  عام الكلية ).

كما حرص على الحضور بعض الزمالء الذين سبق إحالتهم للمعاش ، 
  اإلدارى بالكلية.كذلك عدد كبير من أعضاء الجهاز 

  الهندسةكلية    ٩/١/٢٠١٦
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  



وساد الحفل روح البهجة والتعاون ومشاعر التآخي والمودة واالرتباط 
وإدارة الكلية كأفراد أسرة بين جميع الحضور من الجهاز اإلداري 

  واحدة.

 هيئة برامج  
 فولبرايت
 هيئة ألعضاء
 التدريس
 وطالب

العليا الدراسات
  

  ندوة
ألعضاءفولبرايتهيئةبرامجندوةالمنصورةجامعةنظمت
/ الدكتوراالستاذبقاعةالعلياالدراساتوطالبالتدريسهيئة

الموافقاألربعاءيوموذلكالعلومبكليةحمزةاميناحمد
األستاذبرعايةصباحًاوالنصفالعاشرةالساعة17/2/2016

األستاذورئاسةالجامعة،رئيس- القناوىمحمد/ الدكتور
نائببعملوالقائمالعلومكليةعميدةإسماعيلعزةالدكتور
كليةوكالءوالسادةوالبحوثالعلياللدراساتالجامعةرئيس
.نوارنجوى/د.أالندوةومنسقالعلوم

المدير-نصيفماجي/ دالسادةمنكلالندوةفيحاضر
البرامجمنسق-جعفردينا/ وأفولبرايتلهيئةالتنفيذي
ريم/ وأالتدريسهيئةألعضاءفولبرايتبهيئةالمصرية
  .العلياالدراساتلطلبةفولبرايتبرامجمسئول-الحسن

  العلومكلية    17/2/2016
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

 التبرع أهمية  
بالدم

  

:الندوة أهـداف  
بالدم. التبرع بأهمية المشاركين تعريف.١

  السرطان. لمرضى الدم نقل بفوائدالتعريف  .٢
  حياة". تساوى دم "قطرة مبدأ على التأكيد  .٣

 بأهمية التوعية لنشر الطب كلية حملة ضمن الندوة وتأتى هذا-   
 الطلبة لمستشفى التابعة بالدم التبرع عربة تواجدت حيث بالدم التبرع

 تنظيم ىف شارك كما ، اليوم طوال الرئيسي الكلية مدخل أمام الجامعى
 مدير السيد إشراف تحت الهندسة كلية طالب     إتحاد الحملة عمل
  بالكلية. الطالب رعاية إدارة

:الندوة مـحاور  
؟ بالدم التبرع عملية تعنى ماذا -
 اختيار يتم حيث المتبرع الختيار األساسية المعايير استعراض -

 الطبي        الفحص من محددة معايير خالل من بالدم المتبرع
.المرضي والتاريخ والمخبري

  الهندسةكلية    ٢١/٢/٢٠١٦
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  



   بالدم. التبرع فيها يتم ال التي األسباب أهم-
   .نقله قبل الدم سالمة فحص الختبارات شرح -
التبرع عملية إجراء بعد اتخاذها الواجب التعليمات ألهم استعراض - 
.  
.بالدم التبرع فوائد - 
رطان.الس لمرضي الدم نقل أهمية - 

التوصـيات:
التبرع حمالت فى والمشاركة التطوع ثقافة نشر على العمل ضرورة    .١
منها لالستفادة االلكتروني الموقع على الندوة عن تفصيلي تقرير رفع    .٢

  واسع. نطاق
  

 المدينة حوار  
 تتحدث االماكن

نستمع دعونا
  

الرئيسية: المـحاور  الندوة
 خريطة إنتاج وخطوات ،Soundscapeب التعريف تناولت   .١

العمرانية. لألماكن صوتية
  الصوتية. الخرائط تاريخ عن مختصرة نبذة   .٢
  سابقة. لمشاريع التجارب من لعدد استعراض   .٣

  :المحاضرة أهـداف
 خالل من المنصورة بمدينة التراثيةلألماكن صوتية خريطة إخراج)١

صوتية ملفات من مجموعة
.mp3    بصيغة  
 اإلنترنت شبكة من تحميلها المدينة لزائر الصوتية الخريطة هذه 

المباني تلك تاريخ إلى واالستماع
 وسماعات النقال هاتفه خالل من األقدام على سيرًا فيها التجول عند واألماكن
 لها التي المباني ومواقع المسار عليها محدد ديجيتال    بخريطة وبًامصح

صوتية.
 بها والمحيطين ساكنيها بلسان التراثية المباني تلك لشرح االستماع يتم حيث
 ذات القديمة الجدران تلك بها تزخر التي واألسرار        الحكايات على 

العريق.
:التوصـيات
القديمة. المنصورة لمباني الصوتية الخريطة إنجاز ضرورة .١       

فبراير ٢٢
٢٠١٦  

  الهندسةكلية  
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  



 الصوتية الخرائط إنجاز فى واشراكهم الشباب على االعتماد حتمية .٢
  األثرية. للمبانى

 مناهج تطوير  
 الكيمياء
 لمواكبة

 التطورات
الحديثة

  

  ندوة
2األربعاءالمنصورة،جامعةالعلومكليةالكيمياءقسمنظم

لمواكبةالكيمياءمناهجتطوير"بعنوانندوة،2016مارس
حمزةأمينأحمد/ الدكتوراألستاذبقاعة،"الحديثةالتطورات

الجامعة،رئيس-القناوىمحمد/ الدكتوراألستاذبرعاية

العلومكليةعميدةإسماعيلعزةالدكتوراألستاذورئاسة
والبحوث،العلياللدراساتالجامعةرئيسنائببعملوالقائم
  .الكيمياءقسمورئيسالكليةوكالءالسادةوبريادة

2األربعاء
  2016مارس

  العلومكلية  
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

زيارة طالب   
مدارس الهدى 
والنور لكلية 
الصيدلة

  

  
/ ناهد محمود العناني عميد الكلية وأ.د/ منى جودة زغلول استقبلت أ.د

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طالب مدارس الهدى 
بقاعة فاركو  ٢٠١٦-٣- ٢وذلك يوم االربعاء الموافق والنور ومشرفيهم 

بالمبنى اإلداري بالكلية وتم الترحيب بهم وعقد لقاء سريع لإلجابة على 
اراتهم .اهم استفس

وقام د/ محمد عبد الوهاب المدرس بقسم الكيمياء العضوية بإلقاء 
  محاضرة قصيرة للتعريف بأهمية البحث العلمي.

  

  الصيدلةكلية    ٢٠١٦- ٣-٢
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

 ألنساق رصد  
 غير عمرانية
 زمن في رسمية
التحول

  

  الرئيسية: المحاور  
 قام التي العمراني والتصميمالتوثيق لمشروعات أمثلة استعراض  .١

  –القاهرة عمران مختبر " بها
 في المتعاقبة والعمرانية السياسة التحوالت سياق في " كلستر

  الماضية. الخمس السنوات
 بمنطقة كالستر بها قامت التي المشاريع تلك أهم من كوداك .ممر٢

  .استرشاديًا مشروعًا يعتبره حيث القاهرة البلد وسط
 عمرانيًا تتيحها التي باإلمكانيات البلد وسط ممراتاستثمار.ضرورة٣

  وفنيًا. وثقافيًا
  :التوصـيات

 فيما المستفيدين جانب من " كوداك ممر " متابعة ضرورة .١    

األحد
الموافق

6/3/2016  

  الهندسةكلية  
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  



  .وخالفه والري الصيانة يخص
  أخرى. ممرات فيالتجربة تعميم ضرورة .٢        

  الحضور: تقييم           

عنه المعلن المحاضرة بموضوع ملتزم والمحاضر ، جدًا جيد الحضور  .١
مستويات جميع علىفهمها يسهل مبسطة بطريقة الموضـوع عرض تم  .٢

  الحضور.
وااللتزام الحضور على اإلقبال حيث من المحاضرة موضوع أهمية تبين  .٣

  المحدد بالوقت
الحضور. والسادة المحاضر بين والحوار والمناقشة الملحوظ والتجاوب لها 

  

التنمية    برنامج
الثقافية للطالب 
الجامعي

  

  برنامج
  ملخص البرنامج : تم عقد عدة برامج وهى :

  الصحة النفسية للطالب الجامعي         -

  الصحة الجسمية للطالب الجامعي         -

  تعرف على طاقة جسمك         -

  السمنة والنحافة (االسباب والعالج )         -

  للطالب الجامعيالقوام المثالي          -

  

االحد 
٦/٣/٢٠١٦  

االثنين 
٢١/٣/٢٠١٦  

قطاع خدمة 
  المجتمع

  
كلية التربية 

  الرياضية

  

تطوير كفاءة   
ومهارات 
طالب االمتياز

  قاء العلميل
  االهداف:

دعم التواصل البناء مع طالب االمتياز وحل المشكالت التي    -١
  تواجههم

  -االتية:التوعية والتدريب على الموضوعات    -٢

  التعريف بنظام الساعات المعتمدة         -

  ادارة المعلومات في التمريض         -

  كلية التمريض    ٦/٣/٢٠١٦
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  



  طرق حل المشكالت         -

  مكافحة العدوى         -

االسعافات   
االولية بكلية 
الصيدلة

  ندوة
 ٢٠١٦/ ٦/٣يوم االحد الموافق اقيمت الكلية ندوة االسعافات االولية

بقاعة فاركو بالمبنى اإلداري بالكلية وافتتحت أ.د/ ناهد محمود العناني 
عميد الكلية وأ.د/ منى جودة زغلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بحضور عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم والعاملين بالكلية والطالب .

  -اهم الموضوعات التي تم االشارة اليها:

كسور  –االسعافات االولية في حالة (الكدمات والجروح البسيطة 
  ضغط الدم) - ضربات الشمس االختناق  –النزيف  –التسمم  –االغماء 

  CBAالفيروسات الكبدية

  المخدرات والتدخين

  الوقائيةالتغذية الصحية 

  

  الصيدلةكلية    ٢٠١٦/ ٦/٣
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

أهمية الكشف 2  
المبكر عن 
أورام الثدي

  

:  الندوة أهـداف الندوة
  الثدي أورام عن الصحيحة بالمفاهيم المشاركين تزويد.١

  .الثدي أورام عن المبكر الكشف بفوائد التعريف  .٢
 من خير واحدة مرضية حالةحدوث من الحد"مبدأ على التأكيد  .٣

  "حالة ألف عالج
: مـحاور الندوة

الثدي. بسـرطان التعريف عن مقدمة   .١
  الثدي؟ بأورام لإلصابة عرضة األكثر السيدات هن من   .٢

٣. استعراض لطرق الفحص الذاتي للثدي ومدى أهمية ذلك.   
٤. كيفية الكشف المبكر بالفحص الدوري للثدي.

التوصـيات:
العالج. من خـير الوقاية ثقافة نشر على العمل ضرورة    .١

الموافق االثنين
٢١/٣/٢٠١٦  

  الهندسةكلية  
خدمة  قطاع

  المجتمع
  

  



أورام عن المبكر والكشف التوعية حمالت إعداد أهمية على التأكيد    .٢
العمرية الفئات جميع على الندوات هذه مثل تعميم أهمية على التأكيد    .٣

  السيدات.
 خير واحدة مرضية حالة دوثح من الحد"مبدأ أهمية على التأكيد    .٤

  "حالة ألف
الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل في للطالبات أخرى لندوة اإلعداد    .٥

  الحالي.
منها لالستفادة االلكتروني الموقع على الندوة عن تفصيلي تقرير رفع    .٦

واسع. نطاق
حفل تكريم   

االمهات 
المثاليات بكلية 
الصيدلة

/ 2016  حفل 3/ 21 الموافق االثنين يوم األم بعيد الكلية احتفلت
أ.د/ ناهد وافتتحت بالكلية اإلداري بالمبنى فاركو بقاعة

وكيل زغلول جودة وأ.د/ منى الكلية عميد العناني محمود
وأ.د/  الحفل ومقرر البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية

وأ.د/ منال والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل معتوق جالل
تكريم حفل والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل عيد
الذكر من آيات بتالوة الحفل بدأ وقد بالكلية المثاليات األمهات
الطالبات احدي قامت , ثم بالكلية الطالب احد تالها الحكيم

علي حازت األم عن أغنية تقديم وكذلك شعرية قصيدة بإلقاء
التدريس هيئة اعضاء عدد  من تكريم تم . وقد الجميع اعجاب
القانوني السن بلغوا ممن بالكلية الموظفات (12) من وعدد

وهدايا تقدير بشهادات العامالت (45) من وعدد للمعاش
ورد وبوكيهات

  الصيدلةكلية    2016/ 21/3
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

 التثقيفي اليوم  
 الهدى بمدرسة
والنور

  

  يوم التثقيفي
  الهدف :

  نشر الوعى الصحى وثقافة العناية بالفم

  شرح الطرق الصحيحة لتنظيف االسنان

 –كتب واقالم تلوين  –تم توزيع الجوائز على التالميذ من فرش اسنان 
  بالونات –قصص 

 قطاع خدمة    ٢٤/٣/٢٠١
  المجتمع

  

مدرسة الهدى 
  والنور 

  طب االسنان

  مؤتمرافتتاح فعاليات   
 ٣٠–٢٨وتوظيف الخريجين  افتتح الملتقى الثالث لتاهيل

قطاع خدمة قطاع خدمة مارس  ٣٠مارس ٢٨



الملتقى الثالث 
لتاهيل وتوظيف 

 ٣٠–٢٨الخريجين 
٢٠١٦مارس 

  

والذى يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل  ٢٠١٦مارس 
وخلق فرص عمل الئقة لشباب الخريجين ومن ذوى 

االحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم إلجراء مقابالت 
شخصية وفرص للتدريب والتأهيل، فضًال عن تعريف الطالب 

ت سوق العمل بالقدرات والمهارات وثيقة الصلة بمجاال
المحلى واإلقليمي والدولي مع توفير فرص عديدة للهيئات 

والشركات لإلعالن عن أنشطتها وبحث سبل التعاون مع 
الجامعة وكذا تعريفهم بمراكز وخدمات الجامعة وسبل 

االستفادة منها.

تضمن الملتقى عددًا من مجاالت التدريب والتوظيف 
المجال الطبي تتمثل في مجال اإلدارة والتسويق ،

والصيدلي ،المجال الهندسي والتكنولوجي ، مجال 
السكرتارية والعالقات العامة ، المجال الزراعي، المجال 
التربوي ومجال السياحة والضيافة، ويعقد على هامش 

الملتقى العديد من برامج التدريب بالتعاون مع مجموعة 
  المؤسسات المعنية بمجال التدريب والتأهيل.

  

  المجتمع  ٢٠١٦  ٢٠١٦
  

 المجتمع
  وكليات الجامعة 

ضابط السالمة   
المهام والواجبات

  

  ورشة عمل
تم عقد ورشة عمل برئاسة السيد ا.د. ماهر عبد الرزاق 

وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وحضور 
. جبر عبد السالم استاذ الحماية الكهربية ، ا.د. السيد ا.د

صبحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة

الكهربية وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثالث لتأهيل 
–٢٨وتوظيف الخريجين بجامعة المنصورة فى الفترة من 

. وقد شارك فى ورشة العمل السيد ٢٠١٦مارس  ٣٠
بالستيك المهندس/ بالل شوقى عن شركة شومان لل

والسيد المهندس / محمد الغزالى وكيل أول وزارة القوى 
العاملة بالدقهلية األسبق والمدير التنفيذى لجمعية تطوير 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية إضافة إلى 
مجموعة من خريجى الكلية وطالب السنوات النهائية. وقد 

مارس ٢٨
٢٠١٦  

قطاع خدمة   
  المجتمع

  
  كلية الهندسة

  كلية الهندسة
مركز السالمة 

والصحة 
المهنية بجامعة 

  المنصورة



سالمة مدير مركز ال –قدم الدكتور / أيمن حسن أبوطبل 
والصحة المهنية بجامعة المنصورة صورة مبسطة للطالب 
عن مفهوم ادارة السالمة والصحة البيئية والتى يعتبر من 

المتطلبات الرئيسية للمواصفات القياسية لنظم ادارة 
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015الجودة والبيئة

وكثيرًا من نظم الجودة األخرى. ويطبقمفهوم ادارة 
ة على كافة األنشطة والمنتجات والعمليات السالم

الداخلية والخارجية للمؤسسات تستخدم المواصفة 
 ISOأو المواصفة القياسيةISO 31000:2009القياسية

كدليل مرجعى لتطبيق متطلبات ادارة 14971:2012
السالمة والمخاطر. إنطالقًأ من هذه القواعد المنظمة 

كات إنشاء ادارة أصبح لزامًا على المؤسسات والشر
 HEALTH & SAFETYللسالمة والصحة المهنية

EXECUTIVE (HSE)  ضمن الهيكل االدارى للمؤسسة
وبالتالى تعريف للوصف الوظيفى لضابط السالمة يوضح 

المهام والواجبات فى اطار زيادة القدرة المؤسسية األمر 
الذى ترتب عليه زيادة الطلب على توظيف الشباب فى 

مة والصحة المهنية والذى يعتمد بصفة مجال السال
أساسية على بعض السمات الشخصية والبدنية التى 

يجب توافرها بجانب أن يكون حاصل على مؤهل علمى 
مناسب واجتياز دورات تدريبية أساسية فى تحليل 

المخاطر ، مكافحة الحرائق ، اإلنقاذ ، هندسة الحريق 
  .لسالمةكخطوة اساسية لبدء حياه مهنية فى مجال ا

اخلق لنفسك   
فرصه عمل

  

  الندوة
تحت شعار" اخلق لنفسك فرصة عمل" كان عنوان الندوة 

التي عقدتها كلية اآلداب جامعة المنصورة في إطار 
الملتقي الثالث لتأهيل وتوظيف الخرجين بجامعه المنصورة 

وبرعاية األستاذ الدكتور محمد حسن القناوي رئيس

جامعه المنصورة و األستاذ الدكتور حسن علي عتمان 
قي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نائب رئيس الملت

مارس ٢٨
٢٠١٦  

قطاع خدمة   
  المجتمع

  كلية االداب

  كلية االداب



والطالب األسبق وبحضور الدكتور أسامه عبد العظيم 
السعيد مقرر الملتقي واألستاذة الدكتورة سامية علي 

حسنين وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة والدكتورة جيهان عبد الواحد رئيس مجلس إدارة 

اذ الدكتور عبد السالم مؤسسة العقل الذهبي واألست
السيد عبد اهللا أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب 

والمهندسة هناء الحديدي نائب رئيس مجلس إدارة 
النقابة العامة لإلعالم اإللكتروني بالدقهلية

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الواحد أهمية التنمية 
البشرية في المجتمع وتعزيز القدرات والخبرات لألفراد، 
فضًال عن ضرورة وعي المرأة المصرية في بناء حضارة 

بلدها وكيفيه تسويق النفس ذاتيًا للوصول إلي اإلقناع 
بمساعده وسائل اإلعالم االجتماعية

كما تناولت الندوة جوانب التقييم التي تساعد في عملية 
التسويق وتأثير المؤثرات الداخلية والخارجية التي تنمي 

اصل مع اآلخر من خالل المفردات قدرات الفرد في التو
اللغوية ، ولغة الصمت كلغة للفكر الذاتي وسبل تقييم 

النفس مهنيًا وروحيًا
و في الختام وجهت نصيحة للسادة الحضور مؤداها ضرورة 

استخدام وتوظيف العقل في الحياة العملية والفكرية 
وأهمية استخدام الفلسفة للبحث وراء الحقيقة وأهميه 

لنفسيالعامل ا

  

سيرتك الذاتية   

مفتاحك لسوق 

العمل
  

  ندوة
علي هامش الملتقي الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين 

والذي تنظمه جامعة المنصورة أقامت كلية الحاسبات 
والمعلومات ندوة بعنوان "السيرة الذاتية" بكلية الحاسبات 

والمعلومات اليوم

، حاضر فيها األستاذة أميرة سيد ٢٠١٦مارس  ٢٩الثالثاء 
المدرية في مبادرة مصر تعمل، وبحضور كال من الدكتور 

 ٢٩الثالثاء 
  ٢٠١٦مارس 

قطاع خدمة   
  المجتمع

كلية الحاسبات و
  والمعلومات

كلية و
ات الحاسب

  والمعلومات



مجدى زكريا رشاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
وتنمية البيئة واألستاذ محمد جارحي منسق مشروع 

ذ محمد االستشارات المهنية، األستاذ أحمد عبود واألستا
كامل المدربين بمبادرة مصر تعمل وبالتعاون مع وزارة 

الشباب والرياضة
وقد أوضحت األستاذة أميرة سيد في محاضرتها أهم 

النقاط المميزة في السيرة الذاتية للشخصية التي تحصل 
علي عمل من أول مرة أو منحة أو تدريب صيفي وأوضحت 

للعمل في أهم األولويات التي يضعها الشخص المتقدم 
اعتباره ومن أهمها ضرورة معرفة المكان الذي يقدم به 

السيرة الذاتية جيدًا، كما أنه البد من تحديد الهدف 
الوظيفي وكذا األهداف االستراتيجية ، فضًال عن زيادة 
مهارات الفرد سواء كانت مهارات حياتية أو في مجالي 

لفرد الكمبيوتر واللغة، وكذلك أشارت إلي كيفية تخطيط ا
الجتياز المقابلة الشخصية

وفي ختام الندوة قامت بعمل تمرين تطبيقي لكل الحضور 
علي كيفية كتابة سيرة ذاتية بشكل عملي ومراجعة كافة 

نقاط القوة والضعف بها واإلشارة لكيفية تصويبها

  

إدارة األزمات واتخاذ   

القرار

  

  ندوة
في إطار فعاليات الملتقي الثالث لتوظيف وتأهيل 

 ٢٨الخريجين والذي عقدته جامعة المنصورة اليوم الموافق 
تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي  ٢٠١٦مارس 

رئيس الجامعة عقدت كلية السياحة والفنادق ندوة

بعنوان " مهارات إدارة األزمات واتخاذ القرار" بالتعاون مع 
جمعية شباب الخير، حاضر خاللها الدكتور وليد أمين عميد 

الكلية و الدكتورة دعاء سمير محمد وكيل الكلية لشئون 
التعليم والطالب والمشرف علي قسم الدراسات 

السياحية، واألستاذ حسام الدين الهاللي رئيس مجلس 
جمعية شباب الخير ، واألستاذة الدكتورة نهاد كمال إدارة 

مارس  ٢٨
٢٠١٦  

قطاع خدمة   
  المجتمع

  
كلية السياحة 

  والفنادق

جمعية شباب 
  الخير



الدين رئيس قسم اإلرشاد السياحي ووكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حمدي محمد 

شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات 
الثقافية، والدكتور أحمد حسن متولي األستاذ المساعد 

راسات الفندقية ومدير وحدة التعليم اإللكتروني، بقسم الد
واألستاذ حمدي عبد الغني مدرب المهارات الحياتية

وتناولت الندوة العديد من النقاط أهمها الحياه الزوجية، 
وكيفيه اتخاذ القرار في بناء بيت متكامل يحقق السعادة 
الزوجية من خالل التخطيط الجيد، كما تم تناول موضوع 

الضغوط االجتماعية وتأثرها علي اتخاذ القرارات الندوة 
التي تنعكس علي حياة الفرد وبالتالي المجتمع بأكمله
يأتي ذلك في إطار التطوير المهني والعمل بروح الفريق 

والتأكيد علي أهمية علم التطوير المهني والتخطيط في 
كافة النواحي الحياتية للفرد، وتأتي الندوة للتأكيد علي أن 

دف من الحوار ليس االقناع فحسب ، بل سبيل لتبادل اله
اآلراء من خالل النقاش الفعال والمثمر

  

التثقيف والشمول   

المالي والتأهيل 

من أجل التوظيف

  

  ندوة
التأهيل وتوظيف في إطار فاعليات اليوم الثالث لملتقي  "

الخريجين الثالث أقيمت ندوة بكلية التجارة جامعة 
المنصورة بعنوان " التثقيف والشمول المالي والتأهيل من 

أجل التوظيف" بالتعاون بين جامعة المنصورة والبنك 
المركزي المصري والمعهد

المصرفي المصري وبحضور كل من الدكتورة عزيزة شوقي 
مدير مشروع التدريب من أجل التوظيف واألستاذ الدكتور 

البيومي عوض وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطالب 
واألستاذ الدكتور محمد الديسطي وكيل الكلية لشؤن 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألستاذ الدكتور سعد 
ذ إدارة األعمال ومدير مركز الدراسات المالية مطاوع أستا

والمصرفية واألستاذة الدكتورة سالي عبد القادر أستاذ 

مارس  ٢٨
٢٠١٦  

  
  

قطاع خدمة 
  معالمجت

  
  كلية التجارة

  كلية التجارة



إدارة تطوير األعمال واألستاذ خالد البسيوني مدير عام 
.إدارة تطوير األعمال

بدأ اللقاء بكلمة الدكتورة سالي عبد القادر قدمت فيها 
اره الذراع التدريبي نبذه حول تاريخ المعهد المصرفي باعتب

للبنك المركزي ودوره في تنمية مهارات العاملين بالقطاع 
المصرفي والمالي من خالل البرامج التدريبية المصرفية 

المتخصصة والبحوث، وكذا مجال التوعية والخدمات 
المتنوعة لنشر المعرفة وزيادة الوعي لدي العاملين بهذا 

.المجال
عن مبادرة المعهد  وأعلنت الدكتورة عزيزة شوقي

المصرفي المصري التثقيفي والشمول المالي عن منحة 
البنك المركزي لطالب الفرقة الثالثة والرابعة كلية التجارة 

بالتعاون مع برنامج التدريب من أجل التوظيف، وتبدأ 
المنحة مع بداية شهر يوليو المقبل من العام الحالي ، 

ف بها عالميًا وقبول ومن المقرر منح شهادة المعهد المعتر
الطالب الحاصلين علي تقدير بحد أدني جيد، وأوضحت 

سيادتها أن األوراق المطلوبة للتقدم لالستفادة من تلك 
المنحة هي صورة شهادة التقدير وصورة الرقم القومي 

صورة شخصية وصورة نادي أو نشاط اجتماعي  ٢وعدد 
من المقرر أن  آخر، وبعد االنتهاء من توقيع بروتوكول التعاون

تعلن الكلية عن بدء التقدم باألوراق لألستاذ محمد لطفي 
عبد الهادي مدير مركز الدراسات المالية بالكلية، في 

سبيل زيادة مستوي الوعي المالي ومعرفة كيفية 
االستفادة من قبل طالب الجامعة بخدمات التمويل 

  .واالدخار واالستثمار
 التعريف  

 مركز بخدمات
 االعمال ريادة

 واالبداع

  ندوة
  الهدف من الندوة:

  احتضان ودعم تأسيس شركات رائدة ومبدعة

  اكتشاف المبدعين ورعايتهم

قطاع خدمة     ٢٩/٣/٢٠١٦
  المجتمع

  

كلية الحاسبات 
  والمعلومات



التكنولوجي
  

  دعم تهيئة بنية االبداع وريادة االعمال وما تصونه من لوائح وقوانين

  الملكية الفكرية وبراءات االختراعدعم ادارة وحماية 

وضع مصر كمركز إقليمي وعالمي لإلبداع القائم على القيمة المضافة

 السالمة ضابط  
 المهام

والواجبات
  

:الورشة أهـداف  
 العملسوق احتياجات لمسايرة ومؤهلة متخصصة كوادر إعداد .١

 بالنسبة اقليميًا أو محليًا العمل        سوق كان سواًء احتياجاته وتلبية
والسالمة. األمن لمجال

 توفير على والعمل المجال هذا فى العالمية التطورات مواكبة .٢
والتقنيات. المتقدمة المهارات

:الورشة مـحاور
المنصورة. لجامعةالتابع المهنية والصحة السالمة بمركز التعريف     .١
 التي والسالمة األمن مجال في التدريبية للخدماتاستعراض     .٢

  المركز. يقدمها
 مجال في والتميز االرتقاء في المتمثلة المركز رؤية استعراض     .٣

  الفنية المهارات وتنمية التدريب
  وتطبيقاتها. والبيئية المهنية والصحة السالمة علوم على

  :التوصـيات
 التخصصات لخريجين والسالمة األمن مجال أهمية على التأكيد .١

العمل. سوق احتياجات مع تمشيًا الهندسية
 والسالمة األمن أعمال على الميداني التدريب أهمية على التأكيد .٢

استفادة لضمان والطالب التخرج لحديثي
 نم االنتهاء قبل اختبار إجراء أهمية مع التدريب من متميزة   

 وفق التدريب جودة على والحفاظ المتدربين لتقييم التدريبي البرنامج
دوليًا. عليها المتعارف والمعايير المواصفات أحدث

 الهندسية التخصصات لمنسوبي ألهميتها المحاضرة هذه مثل تكرار .٣
عامة. بصفة وللجميع خاصة بصفة

  

/٢٩/٣الثالثاء
٢٠١٦     

 العامة الخدمة مركز  
 والصحة ةللسالم
  بالجامعة المهنية

  كلية الهندسة
قطاع خدمة 

  المجتمع
  

  

:الندوة أهـداف   التعريف  
 مع فكرتك احمي أو ] ربح .. فائدة .. ابتكار .. فكرة [ مبدأ على التأكيد

/٢٩/٣الثالثاء
٢٠١٦  

  التجارة كلية  
  كلية الهندسة

  



 مركز بخدمات
 األعمال ريادة

 واإلبداع
التكنولوجي

  

 أنه بمعنى المنصورة بجامعة األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز
 التركيز وضرورة األفكار من العديد لخلق الجهد بذل الشباب علي يتحتم
 مشـاريع إلى ثم ومن ، منتج إلى تحويلها ثم لفكرة االبتكار تحويل علي

.الربح تحقق
  :الندوة مـحاور

  .التكنولوجي واإلبداع األعمال ريادة بمركز التعريف   .١
 مركز إلى التحول في تتمثل والتيللمركز المستقبلية الرؤية   .٢

  .األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مجال في عالميًا ينافس إقليمي
  في: تتمثل والتي المركز أهداف على الضوء إلقاء   .٣
  .والجامعات الخاص والقطاع ، الحكومة بين كمحفز العمل        §
 و تكاراتاالب تسويق عبر أرباح على الحصول في التركيز        §

  .الفكرية الملكية تراخيص
 ، االتصاالت قطاع في األعمال وريادة اإلبداع تعزيز        §

  .الوطني االقتصاد دعم بهدف المعلومات وتكنولوجيا
  :التوصـيات

وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز مع " فكرتك احمي "فكرة على الحث      .١
المنصورة. بجامعة األعمال

  األفكار. من العديد لخلق الجهد بذل على حثال      .٢
ومن منتج إلىتحويلها ثم لفكرة االبتكار تحويل علي التركيز ضرورة      .٣

  الربح. تحقق مشاريع
  للخريجين. بالنسبة ألهميتها الندوات هذه عقد تكرار على التأكيد      .٤

قطاع خدمة 
  المجتمع

  

شباب قادة مصر  

  

  ندوة
عقدت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة اليوم األربعاء 

على هامش الملتقى الثالث لتأهيل ٢٠١٦مارس  ٣٠
وتوظيف الخريجين ندوة بعنوان "شباب قادة مصر" حاضر 

فيها األستاذ

حسام الدين هاللي خبير التنمية البشرية وتحدث في 
هذا اللقاء عن صفات القائد المثالى وشروط نجاحه وكيفية 

تقديم المساعدة لألخرين ، وأكد أن الشخص الناجح البد 

 ٣٠األربعاء 
  ٢٠١٦مارس 

قطاع خدمة   
  المجتمع

  
كلية التربية 

  الرياضية

قطاع خدمة 
  المجتمع

  



وأن يتمتع بقدرات عديدة أبرزها العزيمة واالصرار وتحمل 
الصعوبات من أجل تحقيق أهدافه والوصول الى قمم 

وتخطى العقبات التى من شأنها عرقلة طريقه ، النجاح 
وفي نهاية اللقاء أكد علي ضرورة التخطيط الناجح ذاتيًا 

ومهنيًا في سبيل رفعة الفرد والمجتمع، ويتزامن ذلك مع 
الهدف الرئيس لملتقي التأهيل والتوظيف لمواكبة 
مستجدات العصر والنهوض بالخريجين للتوافق مع 

ق قادة جدد من الشباب علي متطلبات سوق العمل وخل
.كافة المستويات

  
كيفية كتابة السيرة 

الذاتية

  

  ندوة
  الهدف من الندوة:

  التعريف بما هى السيرة الذاتية

  شرح كيفية كتابة السيرة الذاتية

خدمة قطاع     ٣٠/٣/٢٠١٦
  المجتمع

  

كلية الحاسبات 
  والمعلومات

 االشغاالت  
 باستخدام الفنية

الخرز

  

  ورشة عمل
  المكان : المبنى الجديد بكلية طب االسنان

  الفئة المستهدفة: الطالب والسادة العاملين

االشراف : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بالتعاون مع المجلس 
  وكلية التربية النوعية القومى للمراة

  

قطاع خدمة     ٣١/٣/٢٠١٦
  المجتمع

  

  كلية طب االسنان

المجلس القومى 
للمراة وكلية 

  التربية النوعية

  

زيارة مركز رعاية   

وتنمية الطفولة

  

  زيارة
قام السيد أ.د/ زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة ميدانية صباح باكر 

بالحرم الجامعي متوجهًا الى مركز  ١/٤/٢٠١٦الخميس 
رعاية وتنمية الطفولة واطلع سيادته على

نشاط المركز واعمال الصيانة للمبنى والمنشئات التابعة 
له وشارك االطفال في نشاطهم األسبوعي، وأنهى زيارته 

قطاع خدمة     ١/٤/٢٠١٦
  المجتمع

مركز رعاية 
  وتنمية الطفولة

  



  للمركز موجها الشكر لكافة العاملين

الجوانب   
القانونية لقانون 
تنظيم الجامعات

  

 القانونية الجوانب " عن الجامعية للقيادات التدريبي البرنامج عقد تم  التدريبي البرنامج
 تمام فى ٢/٤/٢٠١٦الموافق السبت يوم " الجامعات تنظيم لقانون
 ، الهندسة بكلية البدراوىرشاد أ.د/ قاعة فى ظهرًا الثانية الساعة

 ، ) الكلية عميد ( السعيد إبراهيم محمد أ.د/ السيد رعاية تحت وذلك
 خدمة لشئون الكلية وكيل ( الرزاق عبد محمد ماهر أ.د/ السيد وريادة

).البيئة وتنمية المجتمع
 العام القانون أستاذ ( خاطر شريف /أ.د السيد البرنامج بمحاضرة وقام

 ، وكالء ، عمداء : السادة حضور فى وذلك ، ) الحقوق كلية وعميد
 –الهندسة ( كليات من التدريس هيئة أعضاء ، األقسام رؤساء

 –الحاسبات –العلوم –البيطري الطب –األسنان طب –الصيدلة
  ).التمريض –الزراعة -  التربية

 التنفيذية والئحته الجديد الجامعات تنظيم قانون ادمو بعض مناقشة وتم
  :مثل

  للجامعات. األعلى المجلس لتشكيل المنظمة القواعد         -
 وآلية والنواب الجامعة رئيس الختيار المنظمة القواعد         -

  اختيارهم.
 –الجامعة ( مستوى على المجالس واختصاصات تشكيل كيفية         -

  ).قسمال –الكلية
 تمنحها التي العلمية الدرجات منح آللية المنظمة القواعد         -

  ).دكتوراه –ماجستير –دبلوم ( الجامعات
 والعمل الخاص الطابع ذات الوحدات إلدارة المنظمة القواعد         -

  بها.
 التدريس هيئة أعضاء السادة عمل بشأن العامة القواعد         -

  والمعيدين. عدينالمسا والمدرسين

  كلية الهندسة    ٢/٤/٢٠١٦
قطاع خدمة 

  المجتمع

  

 خريجى ملتقى  
لعام العلوم كلية

٢٠١٦
  

  ملتقى
اهداف الملتقى:

للشباب الخريجين ربط الكلية بسوق العمل وخلق فرص عمل الئقة 
 واتاحة فرص امامهم الجراء مقابالت شخصية وفرص للتاهيل

والتدريب فضال عن تعريف الطالب بالقدرات والمهارات وثيقة الصلة 

قطاع خدمة     4/4/2016
  المجتمع

  

  العلومكلية



بمجاالت سوق العمل المحلى واالقليمى وع توفير فرص للهيئات 
  والشركات لالعالن عن انشطتها وبحث سبل التعاون مع الكلية.

كرنفال يوم اليتيم   

النيل بنادي

  

  احتفال
نظمت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بجامعة المنصورة احتفالية كبرى بيوم اليتيم 
بنادي النيل تزامنا مع االحتفاالت بيوم اليتيم في األول من 
ابريل من كل عام تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس

رئيس  الجامعة حضر االحتفال الدكتور زكى زيدان نائب
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور 
محمد خميس مدير نادى النيل والدكتور عمرو جبر مدير 

مكتب براءات االختراع والسيد ايهاب الشربيني مدير إدارة 
المشروعات البيئية والدكتور طارق عمارة وكيل المعهد 

العالي للخدمة االجتماعية والدكتور يحيى الوكيل
وقدم الدكتور زكى زيدان الشكر لجميع المؤسسات 

والجمعيات التي شاركت في هذا اليوم : الجمعية الوطنية 
للبيئة والمجتمع جمعية مصر أوال لحقوق االنسان و 

المعهد العالي للخدمة االجتماعية
وأكد ان الجامعة لها دور كبير في قطاع خدمة المجتمع 

يحرص عليها القطاع ويوم اليتيم من اهم األيام التي 
إلضافة البسمة على وجوه أبنائنا من الجمعيات المختلفة 

  .والتي تقدم دور هام في رعاية األطفال اليتامى

قطاع خدمة     ٤/٤/٢٠١٦
  المجتمع

  

  كليات الجامعة

 اإلدمان أخطار  
والتدخين

  

:الندوة مـحاور    
    وأنواعه. بالتدخين التعريف   .١
  التدخين. ومسببات المدخن شخصية تحليل   .٢
  عنه. تنتج التي واألمراض التدخين أضرار   .٣
    التدخين. عن اإلقالع طرق   .٤
  التدخين. عن اإلقالع فوائد   .٥
 مع والحياتية الشخصية تجاربهم حول الحضور مع مفتوح حوار   .٦

لديهم الخاطئة المفاهيم وتصحيح ، تساؤالتهم على والرد ، التدخين عادة
  الخصوص. هذا في

٤/٤/٢٠١٦      
  كلية الهندسة

قطاع خدمة 
  المجتمع

  

  



  :الندوة أهـداف
التدخين. عن الصحيحة الطبية بالمفاهيم المشاركين تزويد.١

    عنهما. اإلقالع وسبل العالج ،وطرق المخدرات وإدمان التدخين بأخطارالتعريف.٢

  التوصـيات:
التدخين عن لإلقالع أساسي كمبدأ " بنفسك ابدأ " فكرة على الحث     .١

اعتبار على
  األول. المقام في شخصي قرار التدخين أن   
واختيار تصرفاتهم مراقبة حيث من األبناء نحو األسرة دور تفعيل ضرورة    .٢

  .رفاقهم
 جديدة آفاق وفتح الشباب طاقات من االستفادة على العمل ضرورة    .٣

  إلبداعاتهم.
  مراهقين.وال الشباب لدى الديني الوازع صقل أهمية على التأكيد    .٤
على والعمل والتدخين اإلدمان أخطار ضد التوعية حمالت دعم ضرورة    .٥

  المعتقدات تصحيح
  الشأن. هذا في الخاطئة

منها لالستفادة االلكتروني الموقع على الندوة عن تفصيلي تقرير رفع    .٦
  واسع. نطاق

عمل    ورشة
االسعافات 
االولية

  

  ورشة عمل
هدف الورشة: اهمية تعلم مهارات االسعافات االولية للفرد لالستفادة 

  -منها في الظروف الطارئة مثل:

  الكسور وكيفية التصرف لعمل االسعافات االولية         -

  الجبائر وكيفية عملها لإلصابات المختلفة بالجسم         -

  اعي وانعاش المريض في حالة االغماء واالختناقالتنفس الصن         -

  اسعاف مرضى القلب والسكر حين حدوث ازمات لهم         -

  اسعاف الجروح والكدمات         -

  اصابات العمل وكيفية تفاديها والوقاية منها         -

الموافق 
٤/٤/٢٠١٦  

  قطاع خدمة المجتمع  
  

كلية التربية 
  الرياضية

  



افتتاح فعاليات   

 الطالبيالمؤتمر 

االول جامعة 

 فيالمنصورة 

مواجهة التطرف 

واالرهاب

  

  مؤتمر
فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواجهة 

التطرف ومكافحة االرهاب افتتح السيد أ.د/محمد حسن 
القناوي رئيس الجامعة فعاليات المؤتمر الطالبى االول " 

٥:٦لتطرف واالرهاب " جامعة المنصورة فى مواجهة ا
الجامعة وذلك تحت بقاعة المؤتمرات بادارة ٤/٢٠١٦/

رعاية السيد أ.د/اشرف محمد الشيحي وزير التعليم 
العالي والسيد أ.د/محمد حسن القناوي رئيس الجامعة 

يهدف المؤتمر إلى توظيف طاقات طالب الجامعة وتدريبهم 
الوالء  على المشاركة الجادة لرفعة الوطن وزيادة روح

واالنتماء والمحافظة على النسيج الوطنى وتفعيل دور 
الجامعة في المساهمة في طرح أفكار الشباب لمتخذى 

القرار بالدولة وتنمية أواصر الصداقة وآفاق التعاون بين 
  الطالب وقيادات الجامعة

قطاع خدمة   ٦/٤/٢٠١٦  ٥/٤/٢٠١٦
  المجتمع

  كليات الجامعة

مركز رعاية وتنمية   

الطفولة ينظم ندوة 

الكشف المبكر عن 

سرطان الثدي 

بالتعاون مع كلية 

الطب

  

نظم مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة يوم   ندوة
ندوة تحت عنوان "  ٢٠١٦ابريل  ٧الخميس الموافق 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي " تحت رعاية أ.د 
المجتمع زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ذكى

وتنمية البيئة وبالتعاون مع
أ.د نسرين عمر وكيل كلية الطب واشراف د وفاء أبو 

المعاطي مدير المركز وحضور د سهام عبد الوهاب مشرفة 
.وحدة البحوث والعاملين بالمركز

تأتى الندوة في اطار مشروع كلية الطب بالتوعية 
بسرطان الثدي على مستوى الجامعات والمدارس 

ومستشفيات وزارة الصحة ،حاضر بالندوة عماد حامد 
دكتوراه جراحة االورام وزراعة الثدي بمركز االورام 

  .ومستشفيات جامعة المنصورة
لما أكد د عماد على أهمية الكشف المبكر ألورام الثدي فك

% ٩٥اكتشف مبكرا كلما وصلت نسبة الشفاء الى 
واحتمالية التدخل الجراحي تصبح بسيطة ،يتم الكشف 

عن طريق الفحص الذاتي او أشعة الموجات فوق الصوتية 
  .٣٥او فحص الماموجرام لمن فوق ٣٥لمن دون 

ابريل  ٧
٢٠١٦  

رعايةمركز  
  الطفولةوتنمية

  كلية الطبو
  

  



وعن العوامل المؤدية الى سرطان الثدي فتتمثل في 
باإلضافة  ٥٠عد سن % من حاالت االصابة ب٨٠السن ب

الى العامل الجيني والوراثي وعدم االنجاب والسمنة 
المفرطة والتدخين والكحوليات وعدم الرضاعة الطبيعية 

  .واستعمال أقراص منع الحمل لمدة طويلة
وفى نهاية الندوة أكد د جاد ان سرطان الثدي ليس مرضا 

معديا وان أخد عينة منه ال يسبب انتشاره وال صحة 
ئعات القائلة بأضرار ارتداء حمالة الصدر وتسببها في للشا

االورام ،كما أن الكريمات المتداولة في االسواق واالعالنات 
  .عن تكبير وتصغير الثدي ماهي اال عمليات للنصب

  

حفل يوم اليتيم   

بكلية االداب

  

  حفل
بحضور ورعاية السيد أ.د/زكى زيدان نائب رئيس الجامعة 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اقيم حفل يوم اليتيم 
بدعوة من السيد  ٧/٤/٢٠١٦يوم الخميس الموافق 

السادة أ.د/رضا سيد احمد عميد كلية االداب ولفيف من
اعضاء هيئة التدريس حيث اقيم االحتفال بالتعاون مع 

طفل وشهد  ١٠٠الخير بالدقهلية بحضور  جمعية شباب
  .فقرات غنائية وتسليم الهداياالحفل

  

قطاع خدمة     ٧/٤/٢٠١٦
  المجتمع

  
  كلية االداب

جمعية شباب 
  الخير بالدقهلية

 الطبية التوعية  
 على للمحافظة

 الفم صحة
واالسنان

  

  زيارة
  الهدف من الزيارة:

تصيب الفم واالسنان وكذلك  القاء محاضرة عن االمراض المختلفة التى
  طرق الوقاية من هذه االمراض وكيفية العناية بنظام الفم واالسنان 

قطاع خدمة     ٧/٤/٢٠١٦
  المجتمع

  

  كلية طب االسنان
كلية التربية و

  النوعية

احتفالية يوم اليتيم  

  ارسم بسمة
  حتفالا

  هدف النشاط :

بيوم اليتيم بعنوان دعوة اطفال دار الصفا لقضاء يوم ترويحي الحتفال 
  ارسم بسمة

السبت الموافق 
٩/٤/٢٠١٦  

قطاع خدمة   
  المجتمع

  
التربية كلية 

  الرياضية

  



  الحضور : السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

جامعة المنصورة   

تكرم الطالب ذوى 

االحتياجات الخاصة 

والمكفوفين 

بالدقهلية بنادي 

النيل

  

  حفل
زيدان نائب رئيس الجامعة لخدمة في حضور الدكتور زكي 

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث نظم قطاع 
بالتعاون مع ١١/٤/٢٠١٦المجتمع يوم االثنين الموافق 

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومدرسة النور للمكفوفين 
ومدرسة األمل للصم والبكم بالمنصورة ومدرسة التربية 

  الفكرية بشربين

طالب هذه المدارس بتقديم عروضا فنية ،كما حيث قام 
أقيم على هامش الحفل معرض فني إلبداعات الطالب 
الصم والبكم وقام مشرفي مدرسة األمل بعرض قضية 

قبول طالب الصم والبكم بالكليات الجامعية حيث يتوقف 
  تعليمهم عند المرحلة الثانوية أو الجامعة العمالية.

دات التقدير للطالب وبنهاية الحفل تم توزيع شها
المتفوقين، وتوزيع الوجبات والمشروبات على الطالب 

  المشاركين والضيوف بالحفل.

  

شئون قطاع     ١١/٤/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  

 السـالمة ضابط  
 دوره وأهمية

 العمل مواقع في
المختلفة

  

  :الورشة أهـداف  ورشة عمل
 العمل سوق احتياجات لمسايرة ومؤهلة متخصصة كوادر إعداد .١  

 لمجال بالنسبة إقليميا محليًاأو العمل سوق كان سواًء احتياجاته وتلبية
  والسالمة. األمن

 توفير على والعمل المجال هذا في العالمية التطورات مواكبة .٢
  والتقنيات. المتقدمة المهارات

:الورشة محاور
  وأهدافها. المدنية الحماية بإدارة التعريف     .١
 خدمات ، اإلطفاء " المدنية الحماية إدارة تقدمها التي الخدمات     .٢

  النهري. اإلنقاذ خدمات ، البرى اإلنقاذ
الهندسي بالتخصص الوثيق وارتباطه والسالمة األمن مجال أهمية     .٣

١٨/٤/٢٠١٦
  

شئون قطاع   
  المجتمعخدمة 

  كلية الهندسة



  دوليًا. عليهاالمتعارف والمعايير المواصفات أحدث وفق
  :التوصـيات

 التخصصات لخريجين والسالمة األمن مجال أهمية على التأكيد .١
  العمل. سوق احتياجات مع تمشيًا الهندسية

 والسالمة األمن أعمال على الميداني التدريب أهمية على التأكيد .٢
 مع التدريب من متميزةاستفادة لضمان والطالب التخرج لحديثي
 لتقييم التدريبي البرنامج من االنتهاء قبل اختبار ءإجرا أهمية

 المواصفات أحدث وفق التدريب جودة على والحفاظ المتدربين
دوليًا. عليها المتعارف والمعايير

 الهندسية التخصصات لمنسوبي ألهميتها المحاضرة هذه مثل تكرار .٣
  عامة. بصفة وللجميع خاصة بصفة

 العلمى المؤتمر  
 الهندسة لقسم

المعمارية
  

عبد ماهر أ.د السيد وريادة الكلية عميد السعيد محمد أ.د السيد رعاية تحت  المؤتمر
الهندسة قسم نظم البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل الرزاق

المؤتمر فعالياتالقسم رئيس الجيزاوى لميس أ.د السيدة برئاسة المعمارية
 السيد بتشريف ٢٠١٦إبريل ١٨االثنين يوم وذلك القسم ألنشطة العلمى
المعمارية الهندسة قسم ورئيس بالقسم المتفرغ األستاذ السيد صالح محمد

األسبق.
 ، الطالب مشاركة على تعتمد التى القسم أنشطة ألهم عرض تم حيث
 العمارة قسم نظمها التي الشتوية المدرسة فى المشاركة أهمها ومن

 طالب من طالب ١٤من مكون بوفد وذلك اإليطالية كوري بجامعة
 هيئة أعضاء من واثنان المعاونة الهيئة من ٢و الرابعة الفرقة

 الثالث علي القسم من مجموعات ثالث وحصول ، بالقسم التدريس
  إضافية. يةتشجيع جائزة الي باإلضافة بالمدرسة الخاصة جوائز

 علي الصياد نانيس د/ إشراف تحت الطالب مجموعة حصلت حيث-
  المجتمع. يخدم مشروع أفضل جائزة

 أفضل بجائزة خليل محمد د/ إشراف تحت المجموعة وحصلت-

  األكاديمية. المعايير يحقق مشروع
 أفضل بجائزة سعد محمد م/ إشراف تحت المجموعة وحصلت-

  مبتكر. مشروع
 الجائزة علي هانئ إيمان م/ إشراف تحت موعةالمج وحصلت-

إبريل ١٨
٢٠١٦  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

  كلية الهندسة



  التشجيعية.
 مختلف من مشـارك ٨٦المدرسـة في شـارك أنه بالذكر والجدير 

 من تدريس هيئة عضو ٣٦- متقدم ٩٥(من اختيارهم تم الجامعات
 ١٩- للمدرسة المنظمة العلمية اللجنة في للمشاركة مختلفة جامعات

 مؤسسات ٩و جامعة ١٩من وذلك ، )المعاونة الهيئة اعضاء من
 فضًال " عمان –هولندا - اسبانيا –مصر –ايطاليا " دول ٥من علمية

 األهلية والمنظمات الخاص القطاع من محلي راعي ٣٠من أكثر عن
  اإليطالية.

 التى والحلول الرحلة خالل المثيرة تجربتهم بشرح الطالب قام وقد هذا
 على منها استفادتهم ومدى لطرفيةا المناطق بعض لتطوير قدموها

  واألكاديمى. الشخصى المستويين
 أعضاء نادي تطوير مشروع بالقسم الثالثة الفرقة طالب استعرض كما

  بالجامعة. التدريس هيئة
  

نائب رئيس جامعة   

المنصورة يجتمع 

مع السادة مديري 

المستشفيات 

والمراكز الطبية 

لمناقشة ملف 

معالجة النفايات 

الطبية 

بالمستشفيات 

الجامعية

  

  حلقة نقاشية
نائب رئيس الجامعة لشئون  -اجتمع السيد أ.د/زكى زيدان 
بالسادة مديري  خدمة المجتمع وتنمية البيئة

٤/ ٢٠المستشفيات والمراكز الطبية يوم االربعاء الموافق 
 /٢٠١٦  

تم مناقشة العديد من الموضوعات بين السادة  وقد
  الحضور والتي انتهت بالتوصيات اآلتية:

ضرورة تفعيل لجان السالمة والصحة المهنية       -١
بالمستشفيات والمراكز الطبية ويتم اجتماعها شهريا 

بالمشاركة مع فريق وحدة مكافحة العدوى و يتم االجتماع 
تفتيش بناًء على طلب مرة أخرى في حالة الطوارئ أو ال

اللجنة المركزية لمدير المستشفى أو المركز باالنعقاد و 
ارسال التقارير الى مكتب و كيل كلية الطب للمتابعة 

ورفعها لسيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 
  .وتنمية البيئة

اإلسراع في إجراءات شراء وحدات معالجة النفايات       -٢

٤/ ٢٠ /
٢٠١٦  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

مديري 
المستشفيات 
  والمراكز الطبية



تزام بقرار المجلس األعلى للمستشفيات (المفارم) واالل
بمشاركة المراكز الطبية دون تعديل و كذا إصالح المعطل 

  منها

 بتشكيل قرار أتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو صدور      -٣
اللجنة المركزية للسالمة والصحة المهنية حتى يتسنى 

  لها القيام بدورها.

كون خاصة شراء سيارة نفايات مغلقة بمكبس وت      -٤
  بالمستشفيات والمراكز الطبية لجامعة المنصورة.

  

 البرنامج  
 شباب التدريبى

٢مصر قادة
  

  
  تلخيص:

تم الترحيب بالسادة الحضور وتم القاء محاضرة عن صفات القائد 
تقديم المساعدة لألخرين فالقائد الناجح  المثالي وشروط نجاحه وكيفية

البد ان يتمتع بقدرات عديدة ابرزها العزيمة واالصرار وتحمل 
الصعوبات من اجل تحقيق اهدافه والوصول الى قمم النجاح وتخطى 

  العقبات التي من شانها عرقلة طريقه

  

شئون قطاع     20/4/2016
  خدمة المجتمع

التربيةكلية
  الرياضية

نادى النيلزيارة   

  

  زيارة
خالل تفقد السيد أ.د/ زكى زيدان نائب رئيس الجامعة 

 ٢١/٤/٢٠١٦  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم 
  لألوضاع في نادى النيل ومستوى االنضباط.

كما ناقش مع السادة العاملين رؤيتهم واقتراحاتهم نحو 
تطوير النادي من الناحية االنشائية وتطوير المالعب 

واستغالل الفراغات بالنادي ، كما اوصى بضرورة تكثيف 
  االنشطة الرياضية والترفيهية خالل فترة الصيف. 

  

شئون قطاع     ٢١/٤/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  النيلنادى

  الطبكليةشئون قطاع   ٢٤/٤/٢٠١٦  ٢٣/٤/٢٠١٦ حرائق حدوث حالة في امنة بطريقة الهروب مسالك اتباع مناقشة تم  دورة األزمات دورة  



 بكلية والكوارث
الطب

  

  االمن. االخالء لتجربة فيديو وعرض حدوثها حال في التعاملوكيفية

  

  خدمة المجتمع

دور البنك   
األهلي 
المصري في 
دعم االقتصاد 
الوطني

  

  ندوة
  االهداف :

  تعريف الطالب بدور البنك األهلي في دعم االقتصاد المصري.   -١

بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات توعية الطالب    -٢
  الصغيرة.

  اجراء مناقشة مع نائب مدير البنك األهلي.   -٣

  

شئون قطاع     ٢٣/٤/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  
  التجارةكلية 

  

سيناء وبطوالت   

الصاعقة المصرية 

فى حرب اكتوبر

  

ابريل  ٢٥نظمت جامعة المنصورة يوم االثنين الموافق   ندوة
احتفاال بعيد تحرير سيناء ندوة بعنوان "سيناء ٢٠١٦

وبطوالت الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر " حاضر خاللها 
المحلل العسكري والخبير االستراتيجي اللواء / نبيل 

.محمد سليمان أبو النجا
أقيمت الندوة تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور / محمد 

اذ الدكتور / رئيس الجامعة و السيد األست –القناوي 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  -أشرف عبد الباسط 

نائب  -والطالب و السيد األستاذ الدكتور / زكي زيدان 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وبتنظيم قطاعي شئون خدمة المجتمع بكليتي الصيدلة 
عميد -األستاذ الدكتور / ياسر الحديدي والزراعة وبحضور

عميد كلية  -كلية الزراعة واألستاذ الدكتور/ ناهد العناني 
  الصيدلة

  

شئون قطاع     ٢٥/٤/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

شئونقطاعي
المجتمعخدمة

بكليتي
الصيدلة
  والزراعة

احتفالية عيد   
العمال

  

وكيل زغلول جودة منى /وأ.د الكلية عميد العناني محمود ناهد أ.د/ افتتحت  احتفالية
معتوق طه جالل /٠د٠أ الحفل ومقرر البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون
الدراسات لشئون الكلية وكيل عيد وأ.د/منال والطالب التعليم لشئون الكلية

بالكلية فاركو بقاعة ٢٨/٤/٢٠١٦الخميس يوم العمال عيد احتفالية والبحوث
 لهم الذين والعاملين التدريس هيئة اعضاء السادة من عدد تكريمتم وقد

٠بالكلية

شئون  قطاع    ٢٨/٤/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  
  كلية الصيدلة

  



بعض ثم الشعر من فقرات أعقبها الحكيم الذكر من آيات بتالوة الحفل بدأ وقد
 الهدايا بتوزيع الحفل واختتم بزمالئهم احتفاال بالكلية العاملين من كلمات

  الحضور. على والورود
  

شخصيات رياضية   

  ناجحة

  ندوة
  تلخيص:

ظهرًا بحضور السيد  ٢صباحًا حتى  ١١تم تنفيذ البرنامج الساعة 
/زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د

وكذا عدد حافل من السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة 
  واعضاء المجتمع الرياضى

شئون قطاع     ٩/٥/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

كلية التربية 
  الرياضية

 معمل احتفالية  
 بكلية التربة

الهندسة
  

 نائب زيدان زكى أ.د والسيد القناوى حسن محمد أ.دالسيد رعاية تحت  
 أ.د السيد وريادة ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس
 الكلية وكيل الرزاق عبد ماهر أ.د والسيد الكلية عميد السعيد محمد

 إعتماد إحتفالية الكلية شهدت البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون
مايو ٩االثنين يوم وذلك بالكلية األساساتو التربة معمل وتأهيل
٢٠١٦.  

 الهندسة بقسم المدرس عرب جمال محمد الدكتور/ السيد قام البداية فى
 عن عامة فكرة فيه تناول تقديمى بعرض المعمل ومشرف اإلنشائية

 تدريب ، التربة تجارب إجراء مثل بها يقوم التى والمهام المعمل
 ، لعمالئه المعمل يقدمها التى المعملية واالختبارات ، والباحثين الطالب

 حديثة أجهزة بشراء استحداثه تم وما ، المعمل فى المتوفرة واألجهزة
  لشرائها. مالى دعم من تقديمه تم وما
 كيفية و االعتماد لمشروع الرئيسية األنشطة سيادته أوضح كما

 المقدمة االختبارات تحديد طريق عن معمل اعتماد على الحصول
 هذا فى االختبارات هذه إجراء طرق وتحديد ، االعتماد على للحصول

 للبنية تحديثه تم وما ، المعمل ورسالة رؤية استعرض كما ، الصدد
 استمرارية لضمان عليها المتفق للخطة عرض مع للمعمل التحتية
 فى المعمل مساهمة مدى إبراز عن فضًال مستقبُال أدائه وتطوير المعمل
 اإلسكان كوزارة المختلفة ومؤسساته الخارجى المجتمع خدمة

الري ووزارة ، التعليمية لألبنية العامة الهيئة ، العمرانية والمجتمعات

٢٠١٦مايو ٩
  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

  الهندسةكلية



...  
 رئيس نائب زيدان زكى أ.د السادة نم كل حضور الحفل شهد وقد هذا

 عميد السعيد محمد أ.د ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة
 المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل الرزاق عبد ماهر أ.د ، الكلية

 العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل األلفى قاسم أ.د ، البيئة وتنمية
 ، والطالب التعليم لشئون ليةالك وكيل عرفات هشام أ.د ، والبحوث

 الخير أبو ميرفت أ.م.د ، الجودة ضمان وحدة مدير بدران إبراهيم أ.م.د
 عام مدير الديب أشرف واألستاذ ، الجودة ضمان وحدة مدير نائب

 قسم من التدريس: هيئة أعضاء السادة من لفيف عن فضًال الكلية
 بقسم المتفرغ ستاذاأل النمر األمين أحمد أ.د مثل اإلنشائية الهندسة
 ودعمه استعداده على أكد الذى الكلية رموز وأحد اإلنشائية الهندسة

 عادل أ.م.د ، التعليمية الرسالة فى به تسهم وما الهندسة لكلية الكامل
 د. ، عرب جمال محمد د. ، الطهرانى أيمن د. ، عاشور محمد أ.د ، جبر
 أ.د ، العامة ألشغالا هندسة قسم مسعود شريف أ.م.د ، السقيلى وليد
  وغيرهم. ، الميكانيكية القوى هندسة قسم قنديل حامد أحمد

 االدارة لقاء  
 والجهاز العليا

 بكلية االدارى
الهندسة

  

 اإلدارى الجهاز أعضاء مع الكلية عميد السعيد محمد / أ.د السيد اجتمع  لقاء
  بالكلية

 فى التطوير فكرة على تعتمد التى رؤيته على سيادته أكد البداية فى
  الشأن. هذا فى سبقوه من لجهود استكماًال الكلية قطاعات جميع

 بلوغ نحو العمل فى الذاتية للمراقبة األفراد تحرى ضرورة على أكد كما
  .أفضل أداء وهو الهدف

 الموضوعات من العديد لمناقشة الوكالء والسادة سيادته تطرق كما
 الحضور ، المالحظة أعمال مثل اإلدارى بالجهاز الصلة وثيقة

 عام كمبدأ والعقاب الثواب مبدأ ، المكافآت منظومة ، واالنصراف
  تمييز. دونما الجميع على يسرى

 الجهاز ءأعضا للسادة واالستماع الحوار باب فتح تم النهاية وفى
 فورية حلول إيجاد ومحاولة عليها والرد للمشكالت وعرض اإلدارى

  لها.
 األقباط األخوة تهنئة الكلية عميد أ.د السيد قيام بالذكر والجدير

 رمضان شهر وحلول المباركة األيام بهذه المسلمين وتهنئة ، بأعيادهم

مايو ١١
٢٠١٦  

  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

  لهندسةكلية ا



  .المبارك
حفل ختام   

االنشطة التربوية 

لمركز رعاية وتنمية 

الطفولة

  

نظم مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة حفال   حفل
 ٢٠١٥-٢٠١٦لختام االنشطة التربوية للعام الدراسي 

بنادي النيل ،تحت رعاية أ.د محمد القناوي رئيس الجامعة 
وبحضور

زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  ا.د
وتنمية البيئة ود وفاء أبو المعاطي مديرة المركز ود. محمد 

  .زهري مدير نادى النيل
أكد د زكى زيدان على اهمية دور المركز في رعاية 

االطفال وتقديم الخدمات لهم وخاصة أطفال ذوى القدرات 
المركز لتقديم خدمات الخاصة وأضاف انه يطمح الى تطوير

  أكثر وأفضل الخدمات لألطفال
تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية عديدة ومعرضا فنيا 

  لألعمال الفنية لألطفال على اختالف مراحلهم السنية
  

شئون قطاع     ١٢/٥/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

مركز رعاية 
  وتنمية الطفولة

البرنامج التدريبي   

األول مهارات 

االرتقاء الوظيفي

  تدريبيبرنامج 
نظم قاطع خدمة المجتمع وتنمية البيئة البرنامج التدريبي 
األول بعنوان "مهارات االرتقاء الوظيفي" لتقديم كل الدعم 
التأهيلي والتدريبي للعاملين بالجهاز اإلداري بما يتوافق 

مع حاجة العمل لتحقيق كفاية األداء الوظيفي وذلك

د/ ٠بحضور السيد أ ٢٠١٦مايو  ١٢-١١خالل الفترة من 
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

موظف من السادة العاملين بالقطاع  ٦٠ومشاركة عدد 
  -:االتيةوالذى تضمن المحاور التعليمي وادارة الجامعة 

مهارات ادارة الوقت       -١

  مهارات العمل الجماعي       -٢

  القدرة على اتخاذ القرارمهارات القيادة        -٣

    مهارات االتصال والتواصل الفعال       -٤

  

مايو ١١
٢٠١٦  

مايو  ١٢
٢٠١٦  

شئون قطاع 
  خدمة المجتمع

  كليات الجامعة
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  Program"

  

  خدمة المجتمع

 التخطيط  
 االستراتيجي

 مؤسسات في
العالي التعليم

  

:الورشة أهـداف  ورشة عمل
 إعدادها في المؤسسة أعضاء جميع مشاركةأهمية على التأكيد    .١

 إمكانية مع صياغتها عند واإليجاز والدقة الوضوح توافر عن فضًال
 الحالية والبيئية المجتمعيةالظروف مع وتوافقها عمليًا تطبيقها

والمتوقعة.
  :الورشة محـاور

 على يعمل منظم منهج باعتباره االستراتيجي بالتخطيطالتعريف   .١
  الواقع. دراسة

  .االستراتيجي االستراتيجيوالفكر التخطيطبين الفرق إيضاح   .٢
 اإلدارة بين والفرق االستراتيجي الفكرتطور لمراحل عرض   .٣

  اإلستراتيجي. والتخطيط تيجيةاإلسترا
  اإلستراتيجي. التخطيط إلى العالي التعليم مؤسساتلجوء دواعي   .٤
  والرسالة. الرؤية من كًال بين للفرق شرح   .٥

  :التوصـيات
إعداد مراحل على للتدريب دورًيا الورشة هذه عقد تكرار ضرورة      .١

للكلية، اإلستراتيجية
  الجامعة. خطة فيالمشاركة ثم ومن

لالستفادة االلكتروني الموقع على الورشة عن تفصيلي تقريررفع      .٢
  واسع. نطاق

بالكلية التدريس هيئة أعضاء كبار من لفيف مشاركةبالذكر والجدير            -
الجهاز وأعضاء المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء الشابة المشاركة عن
  داري.اإل
اإلنتاج بقسم المدرس العز أبو منى د/ للورشة التنسيق في شارك            -

  لجنة وعضو الميكانيكي والتصميم
  بالجامعة. االستراتيجي التخطيط      

مسئول الحضري منى أ/ والتوثيق للورشة اإلعالمية التغطية بعمل قام       -
  بالكلية. البيئة وتنميةالمجتمع خدمة بقطاع والتوعية

قطاع خدمة     ٢٣/٥/٢٠١٦
المجتمع وتنمية 

  البيئة

  كلية الهندسة

٣١/٥/٢٠١٦ايمانًا بدور القطاع في خدمة المجتمع وتنمية البيئة و   حفلحفل جهاز شئون   
  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

شئونجهاز
فرعالبيئة



البيئة فرع 

المنصورة بيوم 

البيئة العالمي 

٢٠١٦

  

تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / خالد فهمى وزير 
البيئة والسيد المحاسب/حسام الدين امام محافظ 

الدقهلية حضر السيد المحاسب/حسام الدين امام محافظ 
نائب رئيس الجامعة  –الدقهلية والسيد أ.د/زكى زيدان 

لمجتمع وتنمية البيئة والسيد د/ هشام لشئون خدمة ا
المركزية إلقليم شرق الدلتا بجهاز ربيع رئيس االدارة

شئون البيئة والسيدة أ.د/ فرحة الشناوي رئيس المجلس 
والسيد أ/ طارق عبد القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية 

الهادي رئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد حفل جهاز 
 ٢٠١٦لمنصورة بيوم البيئة العالمي فرع ا –شئون البيئة 

تحت شعار حماية البرية من اجل الحياه وذلك يوم الثالثاء 
  بمقر نادى جزيرة الورد . ٣١/٥/٢٠١٦

وقد تم تواصل االفكار والرؤى لزيادة الترابط بين جامعة 
المنصورة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

جي تأكيدًا على رؤية بزيادة الروابط مع المجتمع الخار
جامعة المنصورة ممثلة في رئيسها السيد أ.د/محمد 

  القناوي رئيس الجامعة.

  

  المنصورة

 لمنع العالمى اليوم  
التدخين

  

التدخين لمنع العالمى اليومندوة  ندوة

  

شئون قطاع     ٣١/٥/٢٠١٦
  المجتمعخدمة 

  

  الطب كلية

فعاليات ورشة   

عمل الصحة والغذاء 

في رمضان

  

تحت رعاية السيد أ.د/ محمد القناوي رئيس الجامعة   عملورشة
وريادة السيد أ.د/ زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون 

اقيمت ورشة عمل "الصحة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
التدريس والغذاء في رمضان" للسادة أعضاء هيئة 

والعاملين بالجامعة والمراكز الطبية والتي تنظمها إدارة 
االتصاالت والمؤتمرات بقطاع نائب رئيس الجامعة لشئون 

 ١٢:١٣خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل الفترة من 
بنادي النيل في تمام الساعة الحادية عشر  -   ٢٠١٦يونيو 

يونيو  ١٢
٢٠١٦  

يونيو  ١٣
٢٠١٦  

شئون قطاع 
  خدمة المجتمع

  
  

  كليات الجامعة
  

  نادي النيل



  صباحًا

لسادة أعضاء هيئة كبير من اتم االفتتاح بمشاركة عدد 
التدريس والعامليين والمراكز الطبية بالجامعة حاضر خاللها 
ا.د/ اشرف الزيني استاذ التغذية كلية التربية النوعية ، ا. 
د/ محمد مرسال أستاذ التمرينات الرياضية بكلية التربية 
الرياضية ، ا.د/ ايمان العدوي استاذ بوحدة السكر والغدد 

د / محمد صالح مدرس امراض القلب  الصماء بكلية الطب ،
بكلية الطب ، د/ احمد عبد الوهاب مدرس امراض الكلى 

  بكلية الطب.

  -تم مناقشة العديد من المحاور الهامة :

  السكر أعراض ووقاية خالل شهر رمضان

  " كيف تحمي قلبك في رمضان "

  " التمرينات الرياضية لمكافحة السمنة "

  " الطريق الي الغذاء الصحي"

  " االجهاد الحراري ومشكالت الكلي في رمضان"

وفى نهاية البرنامج تم تكريم المحاضرين والسادة 
  المشاركين بشهادات تقدير والتقاط الصور التذكارية معهم

  -والجدير بالذكر ان الورشة تهدف الى:

  التعرف على العادات الغذائية السليمة في شهر رمضان

  درجات الحرارةكيفية الصيام االمن مع ارتفاع 

  االهتمام بالغذاء الصحي

  اهمية الرياضة للصحة المهنية

  اضرار زيادة الوزن وكيفية معالجتها

  



افطار جماعى لدار   

الفردوس بنادى 

النيل

  

محمد القناوي رئيس الجامعة وريادة  تحت رعاية السيد ا.د  
السيد أ.د زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

نظمت ادارة االتصاالت والمؤتمرات   المجتمع وتنمية البيئة
جال األعمال ووكالء الكليات افطار بالتعاون مع بعض ر

وذلك الفردوس بنادي النيلجماعي لدار االيتام بمدينة
طفل ١٢٠بحضور  ٢٢/٦/٢٠١٦فق يوم االربعاء الموا

ومشاركة بعض السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين 
في جو اسرى ،وتم عمل برنامج بالجامعة ورجال األعمال

ترفيهي وتقديم فقرات فنية لألطفال مثل الساحر واالراجوز 
وتنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفى نهاية اليوم تم 

رسم البهجة والسرور  توزيع الهدايا على االطفال مما
  عليهم.

شئون قطاع     ٢٢/٦/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  

جال بعض ر
األعمال ووكالء 

  الكليات

 االتيكيت فنون  
 ومهارات
 فى االتصال

االعمال مجال
  

  االهداف :  

تعريف الطالب بمفهوم بيزنس اتيكيت -١

العناصر التى يجب ان تتوافر فيمن يتقدم للتعيين فى البنوك -٢

المظهر فى مقابالت التعيين فى البنوك -٣

كيفية ادارة مقابالت التعيين فى البنوك -٤

  كيفية اعداد السيرة الذاتية عند التقدم للعمل فى البنوك -٥

شئون قطاع   ٦/٢٠١٦/ ٢٣  ٦/٢٠١٦/ ٢٢
  خدمة المجتمع

  

  كلية التجارة

تطوير مجمع   

الخدمات

  

/زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون اجتمع السيد أ.د  حلقة نقاشية
خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد أ.د/اشرف محمد 

عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 
و السيد أ.د/صالح السيد االستاذ بقسم العمارة بكلية 

اعادة تطوير لمناقشة ١٠/٧/٢٠١٦سة يوم االحد الهند
بصورة مثلى لتلبية احتياجات مجمع الخدمات واستخدامه 

مرتادى الجامعة واسفر االجتماع على عدة توصيات يتم 
مناقشتها خالل شهر من تاريخه استعدادًا لعرضها على 

السيد أ.د محمد حسن القناوي رئيس الجامعة للبدء فى 
  تنفيذ التطوير.

  

١٠/٧/٢٠١٦
  

شئون قطاع   
  خدمة المجتمع

التعليم وقطاع 
  والطالب

  

  شئون قطاع     ٢٤/٧/٢٠١٦اجتمع السيد أ.د/زكى محمد زيدان نائب رئيس الجامعة   حلقة نقاشيةمقترح انشاء   



محطة وقود بالحرم 

الجامعي

  

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم االحد 
٢٤/٧/٢٠١٦  

-وتم االتفاق على النقاط االتية:

  تقديم عرض مفصل من الشركة للجامعة.     -١

  ٢/٨/٢٠١٦التجهيز الجتماع اخر يوم الثالثاء الموافق      -٢

وذلك لمناقشة مقترح انشاء محطة وقود بالحرم الجامعي 
لتخفيف العبء على السادة اعضاء هيئة التدريس 

والعاملين وجارى االعداد والدراسة لذلك تمهيدًا للعرض 
  على السيد أ.د رئيس الجامعة.

  

  خدمة المجتمع
  

برنامج الوعى   

البيئي الريفي 

بمحافظة الدقهلية

  

في اطار رؤية خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة   ندوة
في تحقيق وتنفيذ الخطة االستراتيجية للقطاع، نظم قطاع 

برنامج الوعى البيئي خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة
بقاعة  ٤/٨/٢٠١٦الريفي بمحافظة الدقهلية يوم الخميس 

االجتماعات بمبني االدارة العامة للجامعة وذلك تحت 
ة السيد أ.د/زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون رعاي

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،حاضر فيها السيد أ.د/يحيى 
زهران االستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وبحضور ادارة شئون 
خدمة المجتمع وادارة المشروعات البيئية ومديري مكاتب 
وكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعض 

  المكاتب الرئيسية باإلدارة العامة للجامعة .

تناول د زهران عدة محاور رئيسية عن البرنامج على النحو 
  -التالي:

  تشخيص وتحليل الموقف البيئي بريف المحافظة           -

سلسلة  -المسار –ابعاد المواجهة (االهداف            -
  النتائج )

شئون قطاع     ٤/٨/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  

ادارة شئون 
خدمة المجتمع 

وادارة 
المشروعات 

البيئية ومديري 
مكاتب وكالء 

الكليات لشئون 
خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة 
وبعض المكاتب 

رئيسية ال
باإلدارة العامة 

  للجامعة 
  



لبيئات الزراعية دليل الوعى البيئي الريفي با           -
  والمنزلية والطبيعية واالجتماعية

بروتوكوالت التعاون مع االدارات المعنية بالتوعية            -
  البيئية بالمحافظة

 ١٨٠) قرية / ٤٩٦خريطة المخاطر البيئية ب(           -
  مؤشر

  -ويستهدف المشروع:

  انتاج دليل الوعى البيئي ومواد التوعية           -

  تصميم وتنفيذ خريطة الكترونية للمخاطر البيئية           -

تفعيل وبناء قدرات ادارات التوعية البيئية            -
  بالمحافظة

  اختيار الية للحماية البيئية الذاتية بقرى الدقهلية           -

دمج الشباب الجامعي في انشطة الحماية            -
  البيئية

  ية للتوعية البيئية الريفيةصياغة رؤية استراتيج           -

    انشاء مركز للتوعية البيئية الريفية بجامعة المنصورة
  

انطالق فعاليات   

المهرجان الثاني 

ألسر أعضاء هيئة 

التدريس والعاملين

  

رئيس الجامعة  -تحت رعاية السيد أ.د/محمد القناوي  
نائب رئيس الجامعة  -وريادة السيد أ.د/ زكي محمد زيدان 

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت ادارة 
-٨والمؤتمرات مهرجان اسر الجامعة بنادي النيل االتصاالت 

  اسرة من ٥١بمشاركة  ٢٠١٦اغسطس  ٩

مشارك يمثلون  ٢٠٤اعضاء هيئة التدريس والعاملين بعدد 
كليات الجامعة والمراكز الطبية كما شارك وفود عربية من 

،يضم المهرجان دول عربية شقيقة من الطالب الوافدين

اغسطس  ٨
٢٠١٦  

اغسطس  ٩
٢٠١٦  

شئون قطاع 
  خدمة المجتمع

  

كليات الجامعة 
  والمراكز الطبية



والترفيهية والثقافية والفنية العديد من األنشطة الرياضية 
  واالجتماعية .

المباريات اسلوب مسابقات تلى ماتش التي اتبعت 
تتناسب مع مختلف الفئات العمرية فعامل الزمن يلعب 
الدور الحاسم في فوز المتسابق ،باإلضافة الى قدرته 

.على المناورة وما يمتلكه من لياقة بدنية وسرعة بديهة
من االلعاب تقدم الوانا مختلفة من  تضم المسابقة العديد

الترفيه واالثارة للمشاركين فيها ومنها الجري والوثب 
،التصويب بكلة السلة القفز بالجوال ، ومسابقات ثقافية 

.تضمنت سؤال في المعلومات العامة
يهدف المهرجان الى بث روح التعاون وااللفة والمحبة 

ات عن العاب ،تعليم كيفية تخطى الصعاب ،اكتساب معلوم
.جديدة

وفى الختام تم توزيع الجوائز العينية وشهادات التقدير 
على الفائزين المشاركين واخذ صور جماعية تذكارية 

  .للمشاركين بعد قضاء وقت ممتع ومفيد
  

مناقشة الية إقامة   

جامعية  استقباليه

للعام الجامعي 

٢٠١٦/٢٠١٧

  

نظرًا للدور الحيوي الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع   
وتنمية البيئة في خدمة الجامعة والمجتمع المحيط اجتمع 
السيد أ.د/زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

١٥/٨/٢٠١٦االثنين يومالمجتمع وتنمية البيئة 

جامعية للعام الجامعي  استقباليهإقامة لمناقشة الية 
لتأهيل الطالب للمشاركة المجتمعية واسفر  ٢٠١٦/٢٠١٧

االجتماع بعدة توصيات جارى تنفيذها استعدادًا 
  لالستقبالية.

  -والجدير بالذكر ان االستقبالية تهدف الى:

 بأنشطة القطاع المختلفة لتنمية الوعىالتعريف            -
  والبيئي للطالب ومنسوبي الجامعة.المجتمعي 

شئون قطاع     ١٥/٨/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  

  



للجامعة التعريف بالخدمات التي يقدمها القطاع            -
  والمجتمع المحيط.

حث الطالب على المشاركة المجتمعية ليعود            -
  النفع على المجتمع.

بث روح التعاون المجتمعي واالعالء من القيم            -
  .الوطنية والمجتمعية

  ربط الجامعة بالمجتمع الخارجي.           -

فعاليات الملتقى   

التوعوي حول 

انتخابات المجالس 

المحلية

  

في ضوء تنفيذ المجلس القومى للمرأة للقاءات توعوية   ملتقى
الملتقى التوعوي حول انتخابات المجالس المحلية اقيم

اثبتى قوتك من حقك  –المجالس المحليةحول انتخابات 
  يوم - ربع مجلسك 

في رحاب جامعة المنصورة  ١٧/٨/٢٠١٦االربعاء الموافق 
بقاعة المؤتمرات بمبنى االدارة العامة للجامعة وذلك تحت 

رعاية السيد ا.د محمد حسن القناوي رئيس الجامعة 
زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعة  وريادة السيد أ.د

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم ادارة 
االتصاالت والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة 

.  

مقرر فرع  –بحضور كًال من السيدة أ.د/ فرحة الشناوى 
المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية ،أ.د/ماجدة 

عضو  -د / هبة هجرس ،  عضو مجلس النواب –نصر 
المجلس القومى للمرأة وعضو مجلس النواب ،أ/ أماني 

 –أ/ هناء عبد المنعم عضو مجلس النواب ،  - عزيز 
مستشار وزير التنمية المحلية السابق ، أ/ سناء السعيد 

عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المشاركة  -
  السياسية.

الى تحفيز وحث الفتيات  والجدير بالذكر ان اللقاء يهدف

شئون قطاع     ١٧/٨/٢٠١٦
  خدمة المجتمع

  

  كليات الجامعة 



والسيدات على المشاركة في االنتخابات المحلية ترشحًا 
واتخابًا، نشر التوعية باهمية المشاركة وخلق قاعدة كبيرة 

من السيدات الالتى لديهن رغبة في المشاركة في 
العمل السياسى ، تغيير الثقافة السلبية عن المشاركة 

  السياسية للمرأة.


