
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  ٢٠١٤انجازات القطاع خالل شهري يونيو ويوليو
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ا  دور ت ا ام    ات -٣

. ر و و ا
  ات :
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أم  ور). -اء

ر د   أء ادي  اطل  اح -٥

 ٢٠١٤    ع
 و ا

 ا  

-  .دوس اا 
   إاع وب. -٢  
  ٣- .دي ام  

  



. ت ا ءأ ا ور
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-ء ااء وودة ار ا.  ت  
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ان  اق  ار ا  او ار د 

ر ا ا وات وات ا ار  اق 
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٢٥/٦/٢٠١٤     ع
 و ا

 ا  

ا   
وزارة ا و  

واء ات 
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٦    وا ا

ا ا
ا  

 ا ا  وا ا  ر٦/٢٠١٤ا  و
   ن ا ى ا     و ا ا

 ا اا ز ا  ل  ا  ن او
 ااء س  ااد  ا، وردة أ.د د 
  روا ا و ا  ا ر م ا

.ن ا دارة اا ر ر  

قطاع شئون خدمه   .٦/٢٠١٤
المجتمع وتنمية 

  البيئة

  

"استراتيجيات   ٧
النجاح

 ور    ور ان "إ ا  ع حت ااا
وز ا دور ا  " ور ة   "

 ا _  توا _ ا ا  _ روح 
ا اص _ اا موا  _  اا  
 وا اء

  تسليم الحاضرين شهادات التقدير تموبالنهاية 

 مأقام قطاع شئون   ٢٠١٤
خدمه المجتمع 

  وتنمية البيئة

  

٨  ا ا 
ما 

  ا  را ا ما   ف ا ورا أ
    يا وان ا اا ا   رةا

 ل رى د   ات ا ا اب
الطالب العمانيون والطالب الوافدون بجامعة المنصورة  وشارك بالحفل

.""ليبيا، السعودية، الكويت، نيجيريا
بدات مراسم الحفل بالسالم الوطنى العمانى والسالم المصرى 

واستكملت المراسم بتالوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للطالب 
أشادوا خاللها بالتعليم المصري وحسن التعامل من قبل جامعة 

المنصورة، كما تم خالل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن عمان "عمان 
.المستقبل"، وآخر عن األماكن السياحية بالسلطنة

ب الوافدين أن مصر هي وطنهم أكد الدكتور محمود المليجي للطال
الثاني الذي يقدم لهم العلم والفكر لينهضوا بأوطانهم وأشاد بدور 

المفتوح  العمانيرعاية اليوم  فيالسلطان قابوس، سلطان عمان، 
.للطالب، وأن جامعة المنصورة تشرف دائما بهذه االحتفاالت

ور سعيد بن اشاد الملحق الثقافي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، الدكت
سلمان العيسائي، مساء السبت، على أهمية الدور الذي تقوم به جامعة 

المنصورة في خدمة الطلبة الوافدين وان الجامعة تبذل قصارى جهودها 
.لتذليل جميع العقبات التي تواجه الطالب

الجدير بالذكر، أن المعسكر يشهد تواجدا أمنيا مكثفا وإجراءات مشددة 

 م٢٠١٤      



  منصورة لتأمين مراسم االحتفالمن قبل جامعة ال

مشروعًا طموحا الستغالل نهر النيل في نقل المواطنين عبر مدينة المنصورة   ا اى  ٩
...تبنته جامعة المنصورة

وهو مشروع قديم كان الدولة قد نفذته على نطاق محدود في سبعينيات القرن 
ولم يكتب له االستمرارالماضي

أصبح ضرورة ملحة اليوم نتيجة االزدحام المروري الشديد التي تشهده معظم 
مدن مصر ومنها مدينة المنصورة فقد حبا اهللا بفضل منه مدينة المنصورة 

جزيرة الورد بمرور فرع النيل في أراضيها ... وهو األمر الذي حدا بالكثير 
الل نهر النيل كممر من الجهات الرسمية والشعبية في التفكير العميق في استغ

....مائي لنقل المواطنين وظلت األفكار حبيسة األدراج سنوات كثيرة
تقدم فريق طالبي من كلية الهندسة جامعة المنصورة بدراسة مبدئية تتضمن و

مقترحا إلنشاء أتوبيس نهري بمدينة المنصورة يحوي محطات األتوبيس 
....ي لهالمقترحة ومصادر تمويل المشروع و األثر البيئ

أ.د محمود المليجي نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة ومعه أعضاء  وقام
السيد اللواء مهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية وعرض  بمقابلةالفريق 

المقترح على سيادته ، وبالفعل تم عرض تقديمي شامل للمشروع اهتم به السيد 
راسات خاصة دراسات تقييم المحافظ كثيرا وطلب من الفريق مزيدا من الد

األثر البيئي لضمان عدم تاثر نهر النيل بهذا المشروع الهام

  

 ٢٠١٤      
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-) ر  دارةا  ا٦٨ ر (٢٢/٦/٢٠١٤  ا 
م ر ا و ر  ادارة  -د/ د  ا ٠أ

 ا وما  اثا  ا وق ا
و ا را ا   ت ام  رت ا

  ا وم و را  ءدة أا   ذ
ت اا  ل ا وق ا.

-) ر  دارةا  ا٦٨ ر (٢٢/٦/٢٠١٤  ا 
م ر ا و ر  ادارة  -ا  د/ د ٠أ

 ار ا ا ا    ا وق ا
 ون  –ا اد شا–  ل ا   ةا ط 

 ي ل
م و 

٢٠١٤  

    



٢٠١٤ و : دا و  ٢٠١٥/ ٢٠١٤ا را  ءدة أا  ا و ذ
 ا  وق ا ا ل  ات وم

ا.
-) ر  دارةا  ا٦٨ ر (٢٢/٦/٢٠١٤  ا 

م ر ا و ر  ادارة  -د/ د  ا ٠أ
  وريا ا   ن  ا وق ا

  ن و ا را  ءدة أ٣ا  ا:
 اج اا     ط  ) :وا ا

 و ا)
1 رECG 5ت
2 + وظ+ وظ+ +رة د

 تو+ +د +ل(C+B)
3 ا   تي ٦ وس(B)
  ا٧Application form   أ د ر 4

 ا ت ااء اا   ط  و  ر
ذ.

  غ ا ) :ما ٤٠ا  و (
1 س ا و ط ٣   تا 
  (occult ا  + ل +  د   ااز2

blood) 4ين اط و ا  نط  
  غ ا ) :ا ٥٠ا  و (
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أ د ر ٤دن  و ول 2
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-) ر  دارةا  ا٦٨ ر (٢٢/٦/٢٠١٤  ا 

م ر ا و ر  ادارة  -د/ د  ا ٠أ
 ا ا  وراج ا ءا  ا وق ا

ج اوي   ة ا  أن ف ا
    ا   و را  ءدة أ

) و ١٥ا  %١٠  ءدة أا  ا رد) و ذ %
  ل ا وق ا  ا وم و را

ت اا  



- ااا   دا را را  ءدة أاك ا
و ا ا وق ا ا  أن  اد  ااك 

 ك و ذا ر  ءا ال ا  أ  و  را
ا  ادة أء  ار و وم ا  وق 

 ات اا  ل ا.
  ة و ذ ا  ادة أء  ار و -

وم ا  وق ا ا ل  ات 
ا.  

-  ط مام  وقا  و  دارةا  ا
  ب اا  ه  ح و م  

  ءدة أا  ا ا  وقل اأ 
  مو ا ا وق ا  ا وم و را

. او
 ا  ٩/٢/٢٠١٤) ر ٦٥ر ) ا  ادارة -

 ا و ا  ن ا ر ر/ مذ اا
 اا  ر  ا وق ا إدارة  و ر

  ٢٥٠ا  و ٥٠٠ج ا ة ط ف أن  أو ج ا  ةا
٢٥٠   ا ل ا ة د ا ة ا ج

 وق ا  ا وم و را  ءدة أا
ا.

-   ن ية و ا وا ا   ا 
أء  ار و وم  إ  ة و ذ ا  ادة

ا وق ا  و ا.
-   ن يو ا ا     ا 

 وم و را  ءدة أا  ا ة و ذ  إ
ا وق ا  و ا.

ار اة  اة ا  ادة ا   د-
ا وق ا  ا وم و را  ءأ.

ا   ا ام ر ا  ادة -
ا وق ا  ا وم و را  ءأ.

-   ت ا رة و ذ (با) وة اا 
ا ا:



- ح (اا ا ا).
.(ت وة ا (ا طل-
-ة ا .

  ا وم و را  ءدة أا  ا
ا وق ا.

-ا زة اا   ة ا ا ا  
 ا ا ات و اا  ا  ت اا

 ادة أء  ار و وم ا  وق 
ا ا.

ة ا ا إ ت ط ة ا ا   ار-
 ادة أء  ار و وم ا  وق 

ا ا.
-  ا ت اا  دة اا  إ

  ءدة أا  ا ا وق ا و ا
  ا وم و راا وق ا.

  
  اح  ١١

  اء ت
را  

   اا  ة و ا و ا  ع   
 أ  ااءات  أء  ار ون  ةار

ف او ،دا   ت اا    
،ا   ل  ا أ ا٢٠١٤و  

ت امء إاءات ا وااج اازات، وزات ا وإاءات 
اات وا واة، و  ن ت ا   ل 

ل ا  دا ا:  
  ) داتاج اراه  –ان  –دو ن اه) و

  ا وه.
 اتء اوإم اءات اوإ اءازات وإا و 

.إدارة ا  توا  
 اءات اوإ .ا ج وااءات اإ و 

ء ات.وإمات وا  
.   ات  ذج ط  
 ت ارم اجرة  –اا –  ت أورم أ

. ر  

 ٢٠١٤      



.ا دا رورات اا و   
   ورق) رت اا –   اءة  –ذ

 ذ–   اط–  اط.(ا ،  
ر ااج اوا ا ا .  
.ةوا اءات اء إإم  
 ةط)  زات–  ر–  ق). –أ  
 دة اءات ررة  –إ ر–   ر –  از

 – .   
.ت وااا  

  اح  ١٢
 ا ذات اات

  اص

   و ي واا ص ودورا ات ذات اا  ما
  أ ل   اارد اا   ن ك ف 
 ورة  اارد ا وا از ه اات و ا 

ا  ا ن ا   ا ا اا  د اث
 ا  ا و ا    و ا

 و  اارد اا   د اثا  ة ال ا
  اات ذات ا اص و ا  اات اى 

ذات ا اص     ااث   ات 
 ،ا  ا    أر :و-  

  
- ت ام ا ا 

  تا دا ت امد او أ 
 رات ا ة وت اوا إ  ي ا

 أر  ةرة واا  م و ا درا
ت اى ا  تم.

-ا وا  ا ا 
ف ا م ا    ط إء اورات 

ودورات ا  وا ل ا  را  ا و
ا   ا اي  ه ات

- ة اا م وا
 ،و وا ة اا م ف ا  و

 و ت إما  ة ء أي  او وا

 ٢٠١٤      



ام وا دورات ر  ات اوم و
وا ا وات ا، وامء  ت 

 وا ة ا توا ح واا واد
  وا وا ة ا را  وط ،وا

 ات ام و  وات
- ا ت اا

 ل و  ا  ف إ يا   ءام 
  ا ،ت اا  وو  ت اا
   وا ت اا  توا اد اوأ ا

  ا مزات وا   ا داري وا ا 
.ا   دة  ة او     و


