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 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه أنشطة 

 2017-2016خالل العام الجامعي  

     

 مقدمة :     

المنبثقه التنفيذيه خطة تفعيل ال يعمل علىخدمة المجتمع وتنمية البيئة  قطاع شئونه أن مما ال شك في    

 -من خالل المحاور التاليه:كلية العلوم ل اإلستراتيجية من الخطة

 : من خدماتماتقدمه الكليه  خدمة المجتمع وألنشطة المحور األول : اإلعالن والترويج 

للسادة أعضاء هيئة التدريس  حاضرات العامه والندوات والمؤتمراتالمداخل الكلية من خالل           

وخارجها للمؤسسات والقطاع  من خالل وسائل االتصال المتاحة داخل الكلية -والعاملين والطالب 

وعلى  -خدمة المجتمع وتنمية البيئه موقع وكالة  -موقع الكلية  -) شاشة الكلية  الصناعى المحيط 

خارج الكلية من خالل وواالعالنات الورقيه واللوحات  الفيس بوك()تماعي صفحات التواصل االج

العلمى  رغبة الكلية فى التعاون والتأكيد علىالشركات  الزيارات واللقاءات المتبادله بين ادارة الكلية و

على  هااالنتاج من خالل عرض قطاع والمشاركة فى حل المشكالت التى تواجه والبحثى والتدريبى

كما تم استحداث لجنة التواصل المجتمع والتى تضم نخبه  وضع الحلولصصين للمساهمة فى المتخ

متميزه من أعضاء هيئة التدريس المتميزين والمهتمين بقضايا االنتاج واألبحاث التطبيقيه التى تخدم 

 .لتكون همزة وصل علميه وبحثيه لكلية العلوم المجتمع الصناعى

 : اناتبيالاعد وق: المحور الثاني 

وعمل إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات والمؤسسات العاملة في مجاالت تخصص الكلية  .1

 دليل اتصال بجميع المؤسسات والهيئات والشركات والوزارات المختلفة.

والجهات الصناعية  إنشاء قاعدة بيانات عن البروتوكوالت واالتفاقات التي تمت مع الكلية .2

واضافة مقترحات لبروتوكوالت  ستفادة منها وتفعيلهاو تعظيم اال والشركات وتقييمها

  جديده لشركات أخرى.

موقع  -بمشاركة مكتب متابعة الخريجين من خاللإنشاء قاعدة بيانات عن الخريجين  .3

مكتب متابعة الخريجين على الفيس بوك و سكرتارية مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 

على: البيانات الشخصية والبيانات بيانات استمارة التشمل و المجتمع وتنمية البيئه 

في ولشركات والمؤسسات الى االوظيفية والخبرات العملية والعلمية بغرض تقديمهم 

للحصول على فرص عمل مناسبه والتواصل الدائم العالمهم عن ملتقيات التوظيف 

 الدورات التدريبية المتاحه.
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 جتمع وتنمية البيئة بالكلية المحور الثالث:إعادة هيكلة وكالة شئون خدمة الم

 . اللجانمن خالل توصيف المهام المطلوبة واستحداث بعض 

 المحور الرابع: التوثيق والميديا اإلعالمية:

 بما يتناسب وتحقيق األهداف  المرجوة.واضافة كل جديد تطوير وتحديث موقع الوكالة  -1

المجتمع على صفحة الكلية والفيس لوكالة الكليه لخدمة إنشاء صفحة للتواصل االجتماعي  -2

 .بوك باالضافه الى موقع مكتب متابعة خريجى كلية العلوم وموقع رابطة أصدقاء البيئه

 إعداد فيلم تسجيلي تسويقي للكلية لتوضيح إمكانات الكلية المادية والبشرية. -3

دمات طباعة كتيب لالعالم عن أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص وماتقوم به من خ -4

 للمجتمع.

 المحور الخامس:فتح قنوات اتصال بين الكلية والعديد من المؤسسات الصناعية بهدف:

  لجنة التواصل المجتمعى(مد جسور التعاون بين كلية العلوم والمؤسسات(. 

  كلية الب والتخصصات البحثية والمدارس العلمية التسويق لخبراء الكلية في المجاالت المختلفة 

 ف على إمكانات الشركات المتاحة والتي من الممكن أن تفيد الكلية في المجال البحثي التعر 

 .تبادل الخبرات بين الكلية من الناحية األكاديمية و العاملين بالشركات في الناحية الميدانية 

 .التسويق للبرامج النوعية التي تسعى الكلية في استحداثها وإنجاحها 

 مات الكلية ومنتجات الوحدات ذات الطابع الخاص.تسويق خد 

  الزيارات العلمية من والى الكلية.و بين الكلية والعديد من الشركاتتفعيل بروتوكوالت التعاون 

  استحداث بروتوكوالت تعاون واتفاقيات مع بعض الشركات والمؤسسات تحت التنفيذ )وزارة
 و البيئة(

 المجتمع وتنمية البيئة لجنة شئون خدمة

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة األستاذ الدكتور / ماهر عامر علي عامر )رئيس اللجنة(

 )عضوا(               الفيزياءاألستاذ بقسم  مصطفي ابراهيم السيدرزق األستاذ الدكتور /  1

 )عضوا(               الكيمياءذ بقسم األستا ايمان محمد محمود كشكاألستاذ الدكتور /  2

 ( )عضوا                   علم الحيوانقسم  دعاء عبد الحميد علي/  م األستاذ الدكتور 3

 ( )عضوا                    قسم الجيولوجيا  هيثم السيد أحمدالسيد الدكتور /  4

 مكتب متابعة الخريجين

ردماا وتتبا  ويجاا اليةجاا ل ا و   رابطة ااخرةريني وحاد  بدأ االهتمام  بريجىاا اليةجاا بمء ام  

بإضاامهت م  12/3/2007( بتااميج  499)ي اا   والتااص راادي  ااياي مىةاا  اليةجااا المىتماا  وتءمجااا البج اا  

ت   ولقجم   لة جيا التءظجما الىدجد وذلك ليعمجا الريجىج  و متمبعت   وتقدج  ردممت تديجبجا ليه  يفم
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، والذى أعجاد هجيةت ام وت ايجا هجياا ادايى لمرتةفا لتوىج  سجمسمت التعةج ا معدالت التوظجف بملبيامج

 . مكتبامتابع ااخرريني معتمد تحت مسما 

 

 مكتب متابعة خريجى كلية العلوم

 عثمان    إسماعيلاألستاذ الدكتور / عزه              

 األستاذ الدكتور / ماهر عامر على عامر            

 مجلس ادارة المكتب( عميد الكلية )رئيس

 وكيل الكلية) نائب رئيس مجلس االداره(

                  مدير مكتب متابعة الخريجين. األستاذ الدكتور / رانيا رمضان ذكى 1

 )عضوا(بقسم علم الحيوان                   السيدة الدكتورة/ دعاء عبد الحميد صقر 2

 النبات                         )عضوا(بقسم  السيد الدكتور  / ياسر االمير 3

 ) عضوا(     قسم الفيزياء                    السيد الدكتور/ الكناني البرنس الكناني 4

 )عضوا( بقسم النبات                         السيدة الدكتورة  / ياسمين السيد موسي هيكل           5

 ) عضوا(                   علم الحيوانقسم  الصاوى ممدوح رشاد فرجالدكتور / األستاذ  6

   ) عضوا(بقسم النبات                         األستاذ الدكتور م/ عادل المرسى  7

 

 

 رابطة أصدقاء البيئه:

 تفعيل دور رابطة أصدقاء البيئة        
)أعضااء صاات واالهتماماات أصدقاء البيئة من أعضاء من مختلف األعمار والتخص رابطة تتكون     

 البيئة.اجتمعوا لهدف واحد وهو حماية هيئة تدريس/ معيدون/ طالب / إداريين/ خريجين /مهتمين (

 الرابطة.أهداف 
  ومادى ارتباطهاا باالمجتمع  تعميق الوعي البيئيي بيين الميواطنين وتعيريفهم بخصيائي البيئية

البيئة والمساهمة في حمايتها مان  ة علىوأثرها في تطوره ونمائه ـ توجيه األفراد نحو المحافظ

المهاارات والسالوكيات البيئياة القويماة فاي  ـ نشار المعاارف وتنمياة واالنادثارالتلوث والتدهور 
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البيئة ـ تعميق اإلحساس بأهمياة الرعاياة البيئياة  المجتمع وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية

ياف باالمفهوم العلماي الساليم للموازناة باين للمجتماع والتعر كأساس في عملية التنمية المتواصلة

 ، من خالل النشاطات والفعاليات التالية:التنمية وسالمة البيئة

 ليكوناوا ناواه لنشار  عقد ورش عمل مصغرة وحلقات تدريبية وحلقات نقاش ألعضياء الرابطية

 الوعي البيئي بين زمالئهم وبين أسرهم ومجتمعهم حول الموضوعات التالية: 

 مصاادر التلاوث وأنواعاه/ دور المؤسساة والفارد للحفااظ علاى  نيئة قدوة لآلخير وأصدقاء الب/

 البيئة/ كيفية التصدي لمشاكل البيئية/البيئة والقانون/ المراه والبيئة...

 حياث تطلاع جمياع  تصميم واعداد مجلية اليكترونيية ومجلية حيائط لتصيبح لسيان حيال الرابطية

هيئة التدريس والطالب على أهم األحاداث الجارياة المهتمين من الرابطة وخارجها من أعضاء 

 وأنشطة الرابطة وأخبار البيئة العالمية واإلقليمية والمحلية.

 لزيادة الوعي البيئي والثقافاة  تنظيم مسابقات ثقافية دورية بين الطالب حول موضوعات بيئية

 البيئية.

  معسيكرات واليرحالت العلميية مشاركة أعضاء رابطة أصدقاء البيئة في القوافيل الميدانيية وال

 والحمالت لنشر الوعي البيئي بين المواطنين. 

 أد/ اباارامي  وأعضقء الرالطةق امققضاأعضقء االتق الر ق ال اااد/ رانيا  رضااا ك   ا منسق الرالطةق اا
ياسيمين عبد الرحي  ضش ل  د تارر / ي رار ايضيار   د تارر/ ضحضاد ابارامي  ضشا ل    د تارر/ 

 السيد موسي هيكل

 الطةقق اأققق اء الرطلتقق اممموعقق ام ملققب امققضالرةققفىااقق الت الققولا قق امسقق ولء الرسققنول اكمققءا ضقق ا
لر السققل اولرلققا الرةفطلقق اوركققنو الم محققولاعاقق ا ققىالرطلتقق امققضاتققفرالركالقق اواقق اكءنقق اراالطةقق ا

الرح ل امضالالنشة ا:

 ضاعمقققرامسققق اشقققءمراركقققرالرمققق امء او وال الرملقققء اومء   ءمققق امقققطءالضقققء  الرققق ادرققق ا  ققق ا ققق اا
قلءن اوا ااء اطءرمو الالكطااا ال امنلونباث ا  ا نظل الرح ل امضالرم ءضال اتءقق اطءر قءملضا
وسققفم الرمحءمققراو نظققل اعقق  امققضالاللققء الر قق اأةاقق اعالوققءالرلققو الرطلتقق القق  ا لوققءانظء قق الركالقق ا

ل الرطشال اطولسة الرةفىالرمن ملضالر االطة اأق اء الرطلت اوكءضالالا مء الالكطااط وال الر نم
 لثا  ا نظل اع  اكطلاامضالر وال الرممءنل اولر ق اكءنق اأاق ام ةاطقء اأعضقء الرالطةق اسقل  ا

 دكاا لءقلاوءا لمءاطح ا.

ا
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 فريق الجودة من الطالب

الرايد  ر  الدكتورة  / ياسيمين السييد موسيي هيكيلالسيدة منس  الرلال امضاأعضء االت الر  ال اااااا

ولضقق الرلالقق اممموعقق ام ملققب امققضالرةققفىالتضققحوضارممموعقق امققضاد الااد ترر  / لضاايم ضحضااد الرااي

لر وال اولرم ءضال الرتءق اطءرمو ةاودر ار حمل ا كاالرمو ةا  ق الققط ولانقول ارفشقحءىاعاق اطقءا ا

ابمفتو امضالرةاط اولرةءرطء اومضاادلالرمنةا اناسخامضاتفرو ا واالرةءرىالرمءمح ا  الرمو ة.اا

 المحاضرات العامة

عبدد والتي ألقاها الددكتور    (paradigm shift in radiation)محاضرة علميه بعنوان  (1

الدددرازد بددددير ح الباحدددث بدددالمركح القدددومي للبحدددوا وذلددد  يدددوم اال ندددين الموافدددق 

 ح بقسم الفيحياء 2016 11 21

 (ز الخالي ا الززعي ةتاثير حبيبات السيليكا والفضة علي تميي )محاضرة علميه بعنوان  (2

والتي القاها الدكتور   طارد عبدا  علدي الخدولي الباحدث بدالمركح القدومي للبحدوا وذلد  

 بقسم الفيحياء 2017 2 20يوم اال نين الموافق 

تحض  ير واسا   ة  ف  اي  للسي  ا الفل   فات المح   ل  عل  ي ) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (3

 –لددكتور   محمدد ابدرهيم عبدد الغندي والتي القاها ا (بللسات كللسيا النحاس النانلم رية

  بقسم الفيحياء 2017 3 5المدر  بقسم الفيحياء  وذل  يوم االحد الموافق 

والتدي القاهدا  (standard model and higgs bosons) بعندوانمحاضدرة علميده  (4

الموافدق  اال ندينبقسدم الفيحيداء  وذلد  يدوم  االستاذ المتفدر  – علي حسن الفراشالدكتور   

  بقسم الفيحياء 2017 3 13

   القتهدا الددكتورةوالتدي  (the organization of the cell) بعندوانمحاضرة علميه  (5

الموافدددق  الخمددديسوذلددد  يدددوم   النبددداتبقسدددم  المسددداعد  االسدددتاذ – ر ابدددو الوفدددايغدددادة سدددم

  النباتبقسم  2017 3 17

ياسدمين السديد    والتدي القتهدا الددكتورة (genetic diversity) بعندوانمحاضدرة علميده  (6

 بقسم النبات 2017 3 30وذل  يوم الخميس الموافق موسي هيكل 

. تثبيت الكثبان الرملية  ي  احل ال ال ا المل ل عل ي البح ر 1) بعنوانمحاضرة علميه  (7

والتدددي القاهدددا الددددكتور    (. الص   لن النب   اتي والمحمي   ات اللبي ي   ة 2    -الم ل        

 بقسم النبات 2017 3 9يوم الخميس الموافق وذل  ابراهيم عبد الرحيم مشالي  

والتددي القتهددا الدددكتورة    (   ي الفص  ل الاسا   ي ان    ا    ) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (8

 بقسم النبات 2017 3 30وذل  يوم الخميس الموافق سامية علي هارون  

احسددان والتددي القتهددا الدددكتورة    (مقام  ة    ي تس  مية النبات  ات ) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (9

 بقسم النبات 2017 4 20وذل  يوم الخميس الموافق السيد الحبشي 
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والتدي القاهدا الددكتور    (من بايع خلق     ي عل ا النب ات ) بعنوانمحاضرة علميه  (10

وذلدد  يددوم الخمدديس الموافددق   -رئدديس مجلددس قسددم النبددات  –حشددمت سددليمان الدسددوقي 

 بقسم النبات 2017 4 27

لريات الزذوس الم كاملة ؟ واوسها  ي حياه النبات لماذا  ) بعنوانمحاضرة علميه  (11

وذلد  جمدال محمدود عبدد الفتدا   والتي القاها الددكتور    (تحت الظروف البيئية القا ية 

 بقسم النبات 2017 5 4يوم الخميس الموافق 

والتدي  (  Hormonal receptors in plant cells) بعندوانمحاضدرة علميده  (12

بقسدم  2017 5 4وذلد  يدوم الخمديس الموافدق ود عبدد الفتدا   جمدال محمدالقاها الددكتور   

 النبات

حسددني والتددي ألقاهددا الدددكتور    ( Aapche yard visit) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (13

 بقسم الجيولوجيا 2016 9 3وذل  يوم حمدان والدكتورة   لميس محمد  

سددامح    المهنددد والتددي ألقاهددا  ( Aapche yard visit) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (14

 بقسم الجيولوجيا 2016 9 3وذل  يوم   حسين 

حسدني والتي ألقاها الددكتور    ( Wadi degla field trip) بعنوانمحاضرة علميه  (15

 بقسم الجيولوجيا 2016 9 3وذل  يوم حمدان والدكتورة   لميس محمد  

وذلد   ( SEG MU SC 17 Members recruitment) بعندوانمحاضرة علميه  (16

 بقسم الجيولوجيا 2016 9 22يوم 

  لمدديس  ةالدددكتور القتهدداوالتددي  ( presentation day) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (17

 بقسم الجيولوجيا 2016 10 4وذل  يوم محمد  

  اون لدين    القاها فريدقوالتي  ( lighting the darkness) بعنوانمحاضرة علميه  (18

 بقسم الجيولوجيا 2016 10 4وذل  يوم 

حسدني والتي ألقاها الددكتور    ( Wadi degla field trip) بعنوانمحاضرة علميه  (19

 بقسم الجيولوجيا 2016 10 24وذل  يوم حمدان والدكتورة   لميس محمد  

محمدد    السديدوالتدي ألقاهدا  ( a story of water well) بعندوانمحاضدرة علميده  (20

 ابقسم الجيولوجي 2016 11  8و  7وذل  يوم   أحمد رشاد   والسيد الشوري 

سددمير عبددد والتددي ألقاهددا السدديد    ( SEG MU Forum) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (21

الدكتور  –الدكتور   احمد شلبي  –السيد   عدنان عنتر  –الدكتور   محمد هالل  -المعطي  

المهندددد    محمدددود  –السددديد   محمدددد نصدددر  –السددديد   شدددادي عطيدددة  –  أشددرف غنيمدددي 

    سامي زايد السيد   اسالم يحيي .  السيد –  علي بكر الدكتور  –السويطي 

وذلد  ال  ل يا اللك رون ي واوسه   ي فام  ة المنص لس  ( ) بعندوانمحاضرة علميده  (22

 .بقسم علم الحيوان 2016 10 31يوم 
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 2016 12 12وذلدد  يددوم الحش  رات    ي الق  ران الك  ريا ( ) بعنددوانمحاضددرة علميدده  (23

 بقسم علم الحيوان

 

 الندوات العلمية.

الثال داء  وذلد  يدوم الخلاس الم امر  ل   ا ي المخ اسات عل ي المز م ع ( ) نوانبععلميه  ندوة (1

 .بقسم علم الحيوان 2016 11 22الموافق 

 

 

 .الدورات التدريبية

 تدريبيااة لتحسااين وتطااوير اداء المدرسااين المساااعدين والمعياادين بقساام  اتدور تاام عقااد

 – 2016سبتمبر  21 – 18الكيمياء في الفترة من 

 قد دورة تدريبية في مجال بحوث صناعة البالستيك والمطاط بقسام الكيميااء فاي كما تم ع

  – 2016أكتوبر  5 – 3الفترة من 

  11/ 21كما تام عمال دورات تدريبياة فاي اإلساعافات األولياة للطاالب فاي الفتارة مان – 

12/12/2016.  

 البحاااث دورة تدريبيااة اقيماات بقساام علاام الحيااوان عاان اسااتخدام حيوانااات التجااارب فااي ا

 2016مايو  12&11العلمية وذلك يومي االربعاء والخميس الموافقين 
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  دورة تطبيقااات الحاسااب وتكنولوجيااا المعلومااات بالتعاااون مااع أكاديميااةITC   ومركااز

قصايرة فاي  اتدورباالضاافه الاى ومرفاق دليال الطالاب  العلميةالدراسات واالستشارات 

 ورات اخري   & لغة انجليزية & ود ICDLمجاالت متنوعة 

  27دورة تدريبية ) النانو تكنولوجي نمن التخليق الي التطبيق ( بقسم النبات في الفترة من 

 . 2016سبتمبر 29 –

 .المؤتمرات

 24 – 20في الفترة من  ) المؤتمر الاولي الثالث عشر عن الكيميا  واوسها  ي ال نمية ( :1

وزير التعليم العالي والبحث  –د الغفار تحت رعاية األستاذ الدكتور   خالد عب 2017مار  

  رئيس جامعة المنصورة  –العلمي واألستاذ الدكتور   محمد حسن القناوي 
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الحيلية وتللس البحث " الم للماتية الملتقي العلمي الثاني لقسم علم الحيوان تحت شعار  : 2

  . 2017 3 11وذل  يوم السبت الموافق  "  ال لمي
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فى رحاب كلية العلدوم بتنظديم واشدراف  ( والذي عقدؤتمر ال  ريفي للالب ابللم ال  ة الم: ) 3

 . بقسم الفيحياء 2017في االسبوع االول من الفصل الدراسي الثاني   علمى من قسم الفيحياء 

 ( الرحالت العلمية:3

 ة  :الي ماينة  رم الشيخ وماينة ال كناسي (قسا الكيميا ). سحلة علمية  ليلة 1

ج. شدددددركة االسدددددكندرية     ب. العامدددددة للبتدددددرول     أ. شدددددركة الخددددددمات البيئيدددددة والبتدددددرول.

د. شركة النيدل لالدويدة باالسدكندرية ح مجمدع البتروكيماويدات ح ه.    للبتروكيماويات باالسكندرية

ام اجدازة نصدف العد خداللبرندام  الكيميداء  –لمسدتوي الرابدع ا. معهد البحوا الطبية باالسكندرية

 . 2017الدراسي 

 بقسا الكيميا  ( 2017 3 30يوم ). سحلة علمية ذات اليلم اللاحا 2

 شركة موبكو لالسمدة والصناعات الكيميائية ) دمياط الجديدة ( أ. 

 .ب. مصانع شومان للبالستي  بدمياط الجديدة 

 ج. شركة حاليب لاللبان والعصائر بدمياط الجديدة.

 بالمحلة الكبري د. شركة مصر للغحل والنسي 

 ه. شركة النصر للصباغة والتجهيحات بالمحلة الكبري

 و. شركة الذهب المصرية بالعاشر من رمضان 

 ز. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

( أيام ورحالت اليوم الواحد 3رحلة طويلة من ) –الرحالت العلمية الخارجية منتم تنظيم عدد    

. لطالب قسم الكيمياء باالضافه الى الرحله العلمية السنويه لقسم علام خالل أجازة نصف العام –
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قاام قسام النباات كما  -بالضافه الى الرحالت الدوريه ) علمية وبحثيه( لقسم جيولوجيا –الحيوان 

 بالرحالت العلمية االتية : 

صاف الثااني : لطالب المستوي الرابع برنامج الكيمياء والنباات فاي الن الرحلة العلمية األولي . أ

الاي السااحل الشامالي وذلاك لزياارة البيئاات النباتياة المختلفاة وجماع  2017من شهر مارس 

العينات النباتية المختلفاة لازوم الدراساة العملياة والنظرياة لمقارر الفلاورا والجغرافياا النباتياة 

 وذلك لمدة يومين.

بيولاوجي فاي األسابوع األول : لطالب المستوي الثالث برنامج الميكرو الرحلة العلمية الثانية . ب

إلاي منطقاة أباو قيار ولمادة ياوم واحاد وذلاك لتجمياع عيناات طحالاب  2017من شهر ابريال 

 خاصة بمقرر : الطحالب.

 ورش العمل:

  حول :11/1/2017ورشة عمل يوم 

X – ray Dif  ) جهاز اشعة السينية للمركبات والمواد في صورة البدرة والكرشبال ( 

IR – FT  التحاليددل الحراريددة   ز قيددا  االشددعة دون الحمددراء بدددون اعددداد للعينددات () جهددا

السدديد المهنددد    أشددرف حبيددب -  شددركة القدداهرة العلميددةمندددوبى وذلدد  بحضددور  للمركبددات

السديد المهندد    محمدود زايددو  أشرف بيوميالسيد المهند     - المدير التنفيذي للشركة 

لورشة ) أ.د   محمد محمدود أبدو الدذهب االسدتاذ بقسدم مقرر ا -مهند  الدعم الفني للشركة 

 الكيمياء بكلية العلوم (

 حول :17/1/2017ورشة عمل يوم 

  .helix system   ) جهاز استخالص يستخدم ثاني اكسيد الكربون السائل ( 

  .LC / MS   جهااااز فصااال الكرومااااتجرافي الساااائل وجهااااز (Mass 

spectrometer  

  .HPLC  كروماتجرافي لفصل المركبات والنظائر) جهاز فصل ال 

السيد المهنادس / محماد حلماي -  PSIبحضور االخصائيين من شركة بيك لالجهزة العلمية 

مقاارر الورشااة ) أ.د / محمااد  -المادير التنفيااذي للشااركة و السايد المهناادس / محمااد مااهر  

 سم الكيمياء محمود أبو الذهب االستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ( بقاعة مجلس ق

 

 & Handling of laboratory animals)  وس    ة عم   ل تح   ت عن   لان

biological sampling )           بقسم علم الحيوان.  2016ديسمبر  25&  24يوم 
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 مدار  22يدوم  عينة م حفي ة ( ) كيفية تحني  وتزهيز  : عنلان وس ة عمل تحت

 بقسم علم الحيوان.  2017

o دارسالزيارات الخارجية للم 
      

ىممعا المءروي  وإجممءم  –تحت يعمجا  طمع   و  ردما المىتم  وتءمجا البج ا بيةجا العةو       

ماا  اليةجااا باادوي الىجااا الىدجااد ماا  ابطفااما وال اابمو لتقاادج  الماجااد والي ااص لمراايءم الحبجبااا  

لقطمع هص تقدج  ردممت بج جاا متمجاا  تعاود عةاص المىتما  باملرجي والسا ما وتمم جم م   سجمسا ا

أبءم ءاام الطاا و  اسااتقبماجقااو   طاامع  اا و  ردمااا المىتماا  وتءمجااا البج ااا باادوي هاام  هااص  حجاا 

 التملجا: ابممي والطملبمت أثءم  اجميت   لةيةجا وتوهجي يمها التس ج ت م  ر ا بيءممج باجمي  

o يضام أناواع متعاددة مان الكائناات الحيوانياة المحنطاة تغطاى جمياع  حييوانمتحف بقسم علم ال:

 شعب علم الحيوان المعروضة بشكل علمي .

o تحتوي علي العديد من النباتات باإلضافة إلي:معشبة بقسم علم النبات : 

o :الذي يضم أنواع الصخور على مدى العصور المختلفة المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا 

o إلنتاجية للبالستيك والصابون والتحاليل الدقيقة والتحاليل الميكروبيولوجية.الوحدات ا 

o التي تحتوي علي أجهزة علمية متقدمة المعامل البحثية  

o والصرح الشامخ للكلية .والمناقشات العلمية كية الخاصة بالمحاضرات ذالقاعات ال 

انسح اطءربلءال الرتءامل امضالرم لا اطمملعا تء وااااا الرحمال الالاأضالربلءال اكءن  لتمء   ضمضااء
لرملوروملءا(اولماالروا ا وضاأضاا–لرنطء ء اا-  ةااؤل الرمحءمرالرط ثل اولالموب اولرم ء فا)لر لولنء 

محاومء اعاضا   لم اعضاكال الرحاو الحاضا ل االع ل ا  لحافالربلتااعضاكال الرحاو امءلكل اردلا
ع  اأعضء االت اا–ع  الرةفىا  الرطكءروالو اولر السء الرحالءاا–أاسء الركال اا–ل لاةالركال اعضا

اموبامشا  امضاكال الرحاو ااطءرمنقوا امضامملعالالاسء ااا–لر  ال او تققء و امحءمراكال الرحاو ا
وعا ادر ا ط أالربلءاةالرم اسل اطودلالرحاضا  اا–طءالضء  الر الراموبالرحءرمل اتالم اكال الرحاو ا

ء الرتءق اطءرم ءضال اولرمنءاشء اطءر واالرالطعاطءركال اول ءضاا لوءاألضءاأ /اوكلرالركال اأ  الر ءع
الةفىاأعضء الرا ا اولرمشا لضاعضالمكءنء اكال الرحاو اوم ىارشتوضات م الرمم معاو نمل الرطلت ا

الضةفعوءاطت مء ارامم معالرم لةا.
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  30/8/2016الثالثاء الموافق زيارة طالب مدرسة الفردوس الرسمية للغات يوم  

 

 

 1/11/2016زيارة طالب مدارس فخر الدقهلية الرسمية للغات ا يوم الثالثاء الموافق 
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   6/11/2016زيارة طالب مدارس الزهراء اإلسالمية للغات يوم األحد الموافق 

 

 

 12/3/2017زيارة طالب مدارس المنصورة كولدج الدولية للغات يوم األحد الموافق 

 



 
 

 

 16 

 المشاركة فى حفلة تكريم اللجنة المنظمة لمؤتمر الكيمياء

االستاذ الدكتور / مااهر عاامر علاي عاامر وكيال كلياة العلاوم لشائون خدماة المجتماع وتنمياة  شارك    

اللجناه المنظماه للماؤتمر  تكاريماالستاذ الدكتور /  نجاوى عباد العاال ناوار رئايس قسام الكيميااء والبيئة 

تحات  2017ماارس  24 – 20لث عشر عن الكيمياء ودورهاا فاي التنمياة ( فاي الفتارة مان الدولي الثا

وزيار التعلايم العاالي والبحاث العلماي واألساتاذ الادكتور /  –رعاية األستاذ الادكتور / خالاد عباد الغفاار 

وبمشاركة أد/ عزه اساماعيل عثماان عمياد الكلياة وتام رئيس جامعة المنصورة   –محمد حسن القناوي 

 توزيع شهادات تقدير للمشاركين.
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 عقا مزالس الكلية خاسي الحرم الزام ى

تم عقد مجلس كلية العلوم بمقر نقابة العلميين بدعوه من السيد الدكتور نقيب العلميين بالدقهلية  كماا 

تاام عقااد اجتماااع مجلااس الكليااة باادعوه ماان الساايد/ المهناادس  محمااد محمااود حااافظ رئاايس المصااانع 

محمد زيدان نائب رئيس الجامعاة  ألستاذ الدكتور/ زكىا) قالبشو ( بصحبة  دقهلية للسكربمصنع ال

لشئون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاه والسايدة أ.د /  عمياد الكلياة والساادة الاوكالء وأعضااء مجلاس 

 . 15/5/2017لجنة التواصل المجتمعى يوم االثنين  الكلية وأعضاء

 

 



 
 

 

 18 

 

 

 

 

القومية لضامان  الخارجية العتماد كلية العلوم من قبل الهيئة زيارة المراجعةاستقبال أعضاء فريق 

  2017مايو  2الثالثاء  جودة التعليم واالعتماد يوم
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أكتاوبر  3لقاء مع االستاذ الدكتور /  محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، يوم اإلثناين الموافاق 

 ية العلوم لمناقشة أهم المشكالت والمقترحات الخاصأعضاء هيئة التدريس بكل ، اجتماعا مع2016

 .بتطوير الكلية والعملية التعليمية
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 2017كلية العلوم والتوظيف  نخريجىالاقامة ملتقى    

أقامت الكلية ) متمثله فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ومكتب متابعة الخريجين 

)السادس على التوالى(  0صدقاء البيئه ( لقاءها السنوي بالكلية وبتنظيم من فريق طالب رابطة أ

" في تمام الساعة الحادية عشر يوم األحد الموافق 2017"ملتقى الخريجين والتوظيف 

 بقاعة االجتماعات الكبرى  12/4/2017
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 االحتفال بيوم العامل بكلية العلوم

وبحضور أد/ ماهر  االحتفال الكبير بيوم العامل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه شارك

رعاية األستاذ الدكتور / سحر و عامر على عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه 

 27يوم  وذلك    والدكتور / هانى كمالاألستاذ بقسم الكيمياء ورائد فريق رسالة علوم  مصطفى 

 . 2017ابريل 

فال أد/ السيد ابراهيم الدسوقى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وقد وقد انضم الى االحت    

 تم توزيع هدايا على جميع العاملين بالكلية باالضافه الى شهادات تقدير للمتميزين منهم .
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 المشاركة فى احتفال طالب المستوى الرابع

 بااالتخرج لكيمياااء الحيااوىبرنااامج االمشاااركة فااى احتفااال طااالب المسااتوى الرابااع     

بمشاركة أد/ عادل جنيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأد/ نجوى نوار  رئايس 

قسم الكيمياء ومجموعه من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء وطاالب برناامج 

 الكيمياء الحيويه.
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 يوم البيئة العالمي احتفال المشاركة في 

ة الموجهة من السيد الدكتور / هشام محمد ربيع رئيس االدارة المركزية القليم بناءا علي الدعو    

شرق الدلتا الي االستاذ الدكتور / ماهر عامر علي عامر وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

بيعة " " تفاعل االنسان مع الط البيئة للمشاركة في االحتفالية الخاصة بيوم البيئة العالمي تحت شعار

 .24/5/2017تحت رعاية السيد الدكتور / أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية يوم االربعاء الموافق 
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 المقابالت الشخصية

 محمد المرسى الحنفى مدير أكاديمياة / استقبال السيد الدكتور ITC  /أثنااء اساتالمه درع مان أد

  2017بياوم الخاريجين والتوظياف وكيل الكلية وذلك بمناسبة االحتفاال  على عامر عامر ماهر

لما قدمه سيادته مان دعام لكلياة علاوم ومشااركته فاى جمياع المناسابات والماؤتمرات 

 بالكلية

 

 بقساام الفيزياااء أثناااء  عضااو هيئااة التاادريسالكناااني الباارنس الكناااني  / اسااتقبال الساايد الاادكتور

جهاوده ة وذلاك بمناسابة وكيال الكلياعلاى عاامر عاامر  مان أد/ مااهر ميدالياة تذكارياه استالمه 

 .  2017 الحتفال بيوم الخريجين والتوظيفالمتميزه فى االعداد ل
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قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه متمثلة فى وكيل الكلية وادارة المكتاب مشاركة 

  . 2017ابريل 4يوم في ملتقي شباب الباحثين السابع 
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 2017/  2016الطلبة للعام الجامعي السنوى باللقاء 

يتجدد اللقاء السنوى فى بداية العام الدراسى والذى تحرص ادارة الكلية ممثلة فى أد/  

عزه اسماعيل عثمان عميد الكلية والساده الوكالء للترحيب بالطالب والشد على أيديهم 

اال أن االحتفال لهذا العام كان له طابع خاص فقد شارك فية أد/ محمد حسن القناوى 

 معة وأد/ أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب رئيس الجا

 



 
 

 

 31 

 

 

 تفعيل اليوم البيئى 

من أهم الفعاليات التى يشارك فيها الطلبه والطالبات  وهو اليوم البيئى والذى شارك فيه 

طالب رابطة أصدقاء البيئه وطالب برنامج علوم البيئة بقسم علم الحيوان وكان من أهم 

د/ رانيا رمضان رائد بمشاركة  ملة التشجير فى المسطحات الخضراء فى الكليةحفعالياته 

 . 2017ابريل  فىفريق أصدقاء البيئه بكلية العلوم 
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 اإلدارى المتميز  جائزة المكتب   

 :للمكاتب اإلدارية حيث حصل فى المسابقة التى تم تنظيمها لتقييم األداء اإلداري

 .كز األولمكتب شئون الطالب على المر .1

 .المكتبة على المركز الثانى .2

 .وحدة ضمان الجودة على المركز الثالث .3
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 المشاركة في احتفالية نقابة العلميين بالدقهلية بيوم التفوق العلمي 
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 ش الح فال ببللغ  ن الم االمشاسكة  ى 
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 أنشطة عامة: -

-25لجامعية وذل  لمدة  ال ة أيام  االشتراك فى المعرض الخاص باالستقبالية ا .1

27/9/2016   

المشاركة فى الحدا األول فى افتتا  قاعة محاكاة البن  والبورصه باالشتراك مع كلية  .2

   2016 10 18 -التجارة وذل  يوم 

بمشاركة أساتذة كلية الطب وبعض شركات األدويه حيث تم عمل    كر ايةتنظيم حملة  .3

يتجاوز المائه عامل وموظف لمعرفة مستوى السكر  مسح طبى لعدد من االداريين

والضغط باالضافه الى السكر الهيموجلوبينى  على مدار يومين حيث تم توفير قاعة مكيفة 

 . 25/10/2016و24 –للساده األطباء  يومى 

 .2016 10 27 -المشاركة فى ندوة بعنوان الوطنية المصرية ومسؤليتها  وذل  يوم  .4

 1/11/2016 - والذى أقيمت فعالياته بنادى النيل يوم ت يوم الكفيففى فعاليا المشاركة .5

 حملة عن أهمية التبرع بالدم بالكلية بالتعاون مع كلية الطب  -

 أقيم معرض المالبس بكلية العلوم  2/11/2016 -

 المشاركة فى مجال التوعية الطبية باالشتراك مع كلية الطب  -    12/12/2016 -

 خلية :االجتماعات الدا

مداهر عدامر    تحدت رعايدة األسدتاذ الددكتور شئون خدمة المجتمدع وتنميدة البيئدةاجتماع لجنة     

 البيئددة و خدمددة المجتمددع بحضددور مجموعددة مددن أعضدداء هيئددة لشددئونوكيددل الكليددة  علددي عددامر

 بين الجامعة و التدريس باألقسام المختلفة و مجموعة من األطراف المجتمعية لبحث سبل التعاون

 . مع سود العمل الخري  بما يتناسب الجهات الصناعية و تحسين مستوى و جودة
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 االحتفال السنوي بيوم الخريجين

يتم عمل احتفالية سنوية بنادي القوات المسلحة بطلخا للطالب وخريجي الكلية يشاارك فياه أ.د/ 

 –والدراساات العلياا والبحاوث  –لية لشئون خدمة المجتماع وتنمياة البيئاة عميد الكلية والسادة وكالء الك

بحضور اهالي واقارب الطالب وتقوم ادارة الكلية بتوزيع شهادات التخرج  –ولشئون التعليم والطالب 

 علي جميع الطالب .
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 2016/  2015.وتم االحتفال بالدفعة  24/9/2016يوم  2015/  12014وقد تم االحتفال بالدفعة 

.ويوجد توثيق لهذه االحتفاالت مسجلة علي اسطوانات مدمجة كما ان هناك كتاب  4/9/2016يوم 

 للخريجين يضم الصور لجميع الخريجين 

 

ومن المعروف ان لدي كلية العلوم مكتب لمتابعة الخريجين يضم قاعدة بيانات لمعظم 

لي موقع علي صفحة الخريجين وهناك موقع خاص بالمكتب علي موقع الكلية باالضافة ا

يتم عرض كل ما يهم الخريج سواءا من الدورات   face bookالتواصل االجتماعي 

وجميع االعالنات  –التدريبية او فرص التوظيف او سبل التواصل مع جهات التوظيف 

التي تهتم بالخريجين كما ان مكتب متابعة الخريجين له هيكلة ادارية تتمثل بان : أ.د/ عزة 

أ.د/ ماهر عامر علي عامر       ثمان رئيس مجلس االدارة عميد الكليةاسماعيل ع

أ.د.م/  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس االدارة 

( أعضاء هيئة التدريس  6وعدد )  رانيا رمضان زكي مدير مكتب متابعة الخريجين

 .لجميع األقسام
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 اعداد التقرير : 

 أ/ محمد ابراهيم البندارى     / رانيا رمضان أد/ ماهر عامر على عامر   أد        
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أنشطة وفعاليات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم 
 2017-2016للعام الجامعي 

بقا للمعايير التي أقرتها تتمحور منهجية العمل في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ط      

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد حتى تضمن كلية العلوم  الوفاء بدورها الهام في حماية 

من الكلية البيئة وتنمية المجتمع المحيط بها وتكون قادرة علي تلبية احتياجاته  من خالل ما تمارسه 

 متوقع تجاه المجتمع من خالل :أنشطة وما تقدمه من خدمات للقيام  بدورها ال

   :والملتقيات العلمية تنظيم المؤتمرات .1

والمنعقااد خااالل  2017 هااا فااي الصااناعةرللكيمياااء ودوعشاار  الثالااثتنظاايم المااؤتمر الاادولي     

للعلااوم  السااادسلعقااد المااؤتمر الاادولي واإلعااداد   بقساام الكيمياااء.  مااارس  24 – 20الفتاارة ماان 

والمزمااع عقااده فااي شااهر مااارس  بقساام علاام الحيااوان وعلاام النبااات  2018 والبيئيااه  البيولوجيااة

تام عقاد الملتقااي   -بقسام الفيزياااء   -التعريفاي لطاالب دبلااوم األشاعة مااؤتمرالتام عقاد  –  2018

  .2017العلمي الثاني بقسم علم الحيوان مارس 

  تنظيم دورات تدريبية: .2

المساعدين والمعيدين بقسام الكيميااء  تدريبية لتحسين وتطوير اداء المدرسين اتدور تم عقد 

كما تم عقد دورة تدريبية بعنوان " الناانو تكنولاوجي  – 2016سبتمبر  21 – 18في الفترة من 

كماا تام عقاد  – 2016سابتمبر  28 – 26من التخليق الي التطبيق " بقسم النبات في الفتارة مان 

 5 – 3الكيميااء فاي الفتارة مان  دورة تدريبية في مجال بحوث صناعة البالستيك والمطاط بقسام

 21كما تم عمل دورات تدريبية في اإلسعافات األولية للطاالب فاي الفتارة مان  – 2016أكتوبر 

دورة تدريبية اقيمت بقسم علم الحيوان عن استخدام حيواناات التجاارب  .12/12/2016 – 11/

 2016ايو م 12&11في االبحاث العلمية وذلك يومي االربعاء والخميس الموافقين 

 :  تنظيم واعداد مسابقة المكتب المثالي ) الجهاز اإلداري ( .3

تاام طاارح مسااابقة  -بمشاااركة لجنااة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس وبمشاااركة وحاادة الجااوده بالكليااه 

 –الطااالب التعلاايم وحيااث فاااز بااالمركز األول مكتااب شاائون  : المثااالي االدارى الختيااار المكتااب

 .مركز الثالث وحدة ضمان الجودة واالعتمادوال –والمركز الثاني المكتبة

 :المحاضرات والندوات وورش العملتنظيم  .4



 
 

 

 40 

عاان " التغذياة الصااحية  أخارىو –تثقيفيااة بقسام علاام الحياوان : عاان المخادرات والتاادخين  هدونا 

بقسااام (  20)علمياااة ال اتمحاضااارال باالضاااافه الاااى العدياااد مااان الوقائياااة فاااي حالاااة االنيمياااا " 

 - وتثقيفية بقسم النبات علمياة علميه محاضرة   19كما تم عمل عدد   الحيوانوقسم  الجيولوجيا

 ورش عمل. ( 3وعدد )

 :رحالت علمية  .5

( أيام ورحالت اليوم الواحاد 3رحلة طويلة من ) –الرحالت العلمية الخارجية منتم تنظيم عدد  

لمية السنويه لقسم علام خالل أجازة نصف العام. لطالب قسم الكيمياء باالضافه الى الرحله الع –

قاام قسام النباات كما  -بالضافه الى الرحالت الدوريه ) علمية وبحثيه( لقسم جيولوجيا –الحيوان 

 بالرحالت العلمية االتية : 

: لطالب المستوي الرابع برنامج الكيمياء والنباات فاي النصاف الثااني  الرحلة العلمية األولي . ت

ي وذلاك لزياارة البيئاات النباتياة المختلفاة وجماع الاي السااحل الشامال 2017من شهر مارس 

العينات النباتية المختلفاة لازوم الدراساة العملياة والنظرياة لمقارر الفلاورا والجغرافياا النباتياة 

 وذلك لمدة يومين.

: لطالب المستوي الثالث برنامج الميكروبيولاوجي فاي األسابوع األول  الرحلة العلمية الثانية . ث

لاي منطقاة أباو قيار ولمادة ياوم واحاد وذلاك لتجمياع عيناات طحالاب إ 2017من شهر ابريال 

 خاصة بمقرر : الطحالب.

   تفعيل بروتوكوالت التعاون بين الكلية والمجتمعات الصناعية والخدمية المحيطة: .6

الشاركة القابضاة لميااه الشارب  –" شاركة الدقهلياة للساكر قالبشاو  تعااونالتفعيل بروتوكوالت  

ليااة " وذلااك ماان خااالل تاادريب الطااالب والخااريجين باإلضااافة الااي والصاارف الصااحي بالدقه

  ( بروتوكاول للدراساة2عادد ) وإعاداد  -المشاركة في الندوات والماؤتمرات والملتقياات العلمياة 

 وجهاز شئون البيئة. – مع شركة سفكو للكيماويات واألدوية النباتية والبيطرية

   :لية وادارة الكلية الي المجتمع الخارجيالزيارات واللقاءات والقوافل العلمية من الك .7

( زياارات ولقااءات علمياة لتفعيال بروتوكاوالت التعااون وتباادل 3علمياة وعادد ) قافلاة( 1عدد )

إعااداد وتنظاايم اجتماااع مجلااس  – وجهااات النظاار حااول المسااتجدات العلميااة والبحثيااة والتدريبيااة

 ر ) قالبشو( بشركة الدقهلية للسك 15/5/2017( بتاريخ 661الكلية رقم)

  أنشطة خدمية خارجية : .8

قسم الكيمياء وكيمياء حياوان وكيميااء  إجراء اختبارات السادة خريجي كلية العلومالمساهمة فى  

خاريج ) كيمياائى ثالاث( فاى  30عادد  لتعياين نبات وكذلك االشتراك فى لجنة المقابله الشخصايه

 الصااحي والصاارف الشاارب لمياااه القابضااة بالشااركة  2017/  2016 لساانة المعلنااة لوظااائفا

  -  بالدقهلية

كما تم المشاركة فاي نادوة  –كلية التجارة  فىالمشاركة في افتتاح قاعة محاكاة البنك والبورصة 

 ."  الوطنية المصرية ومسئوليتهاتحت عنوان : 
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عااون وحملة عن أهمية التبرع بالدم بالكلية بالت بنادى النيل  –المشاركة في فعاليات يوم الكفيف 

تام الكشاف وعمال التحاليال لعادد  حياث –"  سيكرك إييهتنظيم فعالياات حملاة " و –مع كلية الطب

 .) الجهاز االدارى وأعضاء هيئة التدريس( ( من منسوبي كلية العلوم127)

 الزيارات المدرسية الي كلية العلوم : .9

ة وحضاور محاضارة لزيارة طالبها للمتاحف والمعامل البحثيا مدارس( 6) ستة تم استقبال عدد 

لتنميااة وعااي الطااالب والطالبااات والسااادة الماارافقين ماان الماادارس حااول كليااة العلااوم ماان حيااث 

 .انجازاتها البحثية وباحثيها وما تقدمه للمجتمع من خدمات

  تفعيل مكتب متابعة الخريجين: .10

رات الضطالعهم علي فرص العمل المتاحة والادو معهم عمل قاعدة بيانات للخريجين والتواصل

.بنااادي القااوات 2016المشاااركة فااي احتفاليااة عيااد الخااريجين ساابتمبر  -التدريبيااة المطروحااة  

 بحضور أ.د / عميد الكلية والسادة الوكالء.  –بطلخا  –المسلحة 

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  بحضور السيد أ.د/ الخريجين والتوظيف  ملتقي إقامة

لدكتور / عميد الكلية والسادة رؤساء مجالس إدارة الشاركات المتعاوناة واألستاذ ا –وتنمية البيئة 

 .  12/4/2017يوم األربعاء الموافق  في مجال التدريب والبحث العلمي

تم اإلعالن عن طريــــــق موقع التواصل االجتماعي " الفايس باوك " عان فارص للتادريب لعادد 

 .بشركة سفكو ( خريج توطئة لتوظيف  عدد عشرة منهم  60ستون ) 

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون  الموقع بين كلية العلوم  وبين الشاركة القابضاة لميااه الشارب 

( طالاب " التادريب الصايفي "  100دريب لعادد ) ــــــاـوالصرف الصاحي بالدقهلياة فاي مجاال ت

عي أيضاا ( خريج مجانا بالشركة فقد تم اإلعالن عن طريق موقع التواصال االجتماا 20وعدد ) 

  للعام المقبل. عن هذه الفرص

ب متـــاـابعة خريـــاـجي كليــــاـة العلاوم ) الفايس باوك ( ـــــاـتم اإلعالن عن طريــــق موقاع مكت

عن توفير فرص عمل بشركة النيل للتصنيع الزراعي بأجا  بكالوريوس علوم شعبة كيمياء علاي 

 ان يتم التعيين فورا) أعلي تقدير (  .

وتيججير  ليدعم الميورد الذاتيية  لخيدمات الطالبيية داخيل الكلييةاكشك  ىاالشراف عل .11
 للكلية

 –متابعيية صيييانة وتشييغيل وتطييوير وانتييال وتسييويق الوحييدات ذات الطييابع الخيياي   .12
  الموارد الذاتية للكلية ملدع

 التنسيق الحضاري والمشروعات المرتبطة به: .13
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 كانت أهم فعالياته : و 2017ابريل  1 تنظيم اليوم البيئي الثاني وذلك يوم السبت الموافق

خااالل مشااروع ازرع شاااجرة مااان الااداخلي والخاااارجي للمسااطحات الخضااراء لتشااجير احملااة 

طالب وأعضاء هيئاة التادريس ضامن فعالياات الياوم البيئاي ال منبمشاركة رابطة أصدقاء البيئة 

 وبتبرعات من الجميع.

 تبطة بخدمة المجتمعالعمل علي دعم المجموعات القائمة بإعمال مر  -14

أمثلاة " مكتاب وكيال الكلياة لشائون  –وخطة عمل معلناة كي تعمل كمنظومة واحدة لها هدف    

لجناة الساالمة  –البيئاة  أصدقاءرابطة  –مكتب متابعة الخريجين  –خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

       األزمات والكوارث وغيرها . وإدارةوالصحة المهنية 

 وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئه                                                                

     

       أ د/ ماهر عامر عىل عامر                                                                

 

 

 

 

 

 

 


