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 شكر وتقدير

متمثله فى السيد العلوم فى البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير الدارة جامعة المنصورة وإدارة كلية             

هيالت ورعاية كافة األنشطة والفعاليات األستاذ الدكتور/ عادل محمد السيد جنيدى عميد الكلية لما يقدمه من تس

المرتبطة بخدمة المجتمع سواء على المستوى الجامعى أو على مستوى الكليه والشكر موصول ألعضاء هيئة 

التدريس بلجنة شئون البيئه وادارة مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أشكر جميع رؤساء 

دريس المحترمين المتعاونين والداعمين ألنشطة قطاع شئون البيئه كما أشكر األستاذ األقسام وأعضاء هيئة الت

الدكتور/ رانيا رمضان زكي مدير مكتب متابعة الخريجين وفريق العمل لما يبذلونه من جهد لدعم خدمات التدريب 

العاملين لجهودهم لدعم  والتوظيف لخريجى كلية العلوم كما اشكر الساده مديرعام الكلية ومعاون الكليه وجميع

  أنشطة خدمة المجتمع.

 وكيل كلية  العلوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / ماهر عامر علي عامر

 مقدمــــة :

حيث .  هينصب عينالعلوم بكلية وتنمية البيئه الجماعي هو مبدأ وضعه قطاع شئون خدمة المجتمع العمل         

جه اقد توالتى معوقات  للأفكار مبتكرة وحلول إيجاد  مما يتطلبد من المجاالت الخدمية قطاع علي العدياليشرف 

وتفعيل بروتوكوالت قائمة  معتمده وخطط مدروسه هذا في إطار إستراتيجية - المجتمع المدني والصناعي المحيط

من ذوى الخبره البحثية  أعضاء هيئة التدريسب والسعى لمزيد من التعاون للمؤسسات العامه والخاصه وامدادها

 .والباحثين والخريجين 

ومما ال شك فيه أن أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة هي من أهم اآلليات التي تسااعد فاي تنفياذ خطاة الكلياة      

ن اإلستراتيجية فقد قامت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بالعديد من األنشطة في هاذا العاام ما

مجموعااات عماال يشااارك فيهااا العديااد ماان أعضاااء هيئااة التاادريس والطااالب والخااريجين  وأعضاااء الجهاااز خااالل 

 :لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التى تضم االدارى بقطاع شئون خدمة المجتمع باالضافه الى 
 

 لجنة شئــون خدمة المجتـــمع وتنمية البيئةأعضاء 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ي عامر ) رئيس اللجنة (أ.د  / ماهر عامر عل  

 )عضوا(        األستاذ بـقسم الكيميـــــــــــــــــــــاء األستاذ الدكتور / ام علي يوسف عبد الجليـل 1

 )عضوا(      ــاء   الفيزيـــــــــــــــــــاألستاذ بقسم  األستاذ الدكتور / خالد أحمد إبراهيم العجيلي 2

 )عضوا(     األستاذ بقسم علم الحـــيـــــــــــوان     األستاذ الدكتور / هبة هللا محمد عبد المجيـــد 3

 )عضوا(        األستاذ المساعد بقسم الجيولوجيـا   السيدة الدكتورة / عزة عبد المنعم رجـــــــب 4

 

هامة والتي تقوم بالتخطيط علي أسس علمية لتقديم خدمات مجتمعية أفضل وقد تم تشكيل بعض اللجان والوحدات ال

 يرأسها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس منها 

  حة المهنية بالكليةـــــــــــللجنة السالمة والص منسقا                األستاذ الدكتور/ منال رمضان         -1

 ـةــــــــمكتب متـــــــابعة الخريجين بالكليـــــمديرا ل   ــــا رمضان زكياألستاذ الدكتور/ رانيـــــــــــــــ -2
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 -في إطار جهود الكلية للنهوض بقطااع شائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة بكلياة العلاوم جامعاة المنصاورة       

احتياجاتاه  مان خاالل ماا  حيث يسعي القطاع إلي الوفاء بدوره في تنمية البيئة وخدمة المجتماع المحايط باه و تلبياة

كما يحرص القطاع علي القياس الحقيقي لمدي رضا المجتمع المحيط بكل طوائفه   -يمارسه من أنشطة أو خدمات 

 .عن تلك الخدمات المقدمة 

 لجنة شئون البيئةمهام 

 

لعمل الكلية من خالل اللجنة المشكلة بالقطاع وذلك بإعطائه أولوية ابتفعيل دور قطاع شئون البيئة  .1

 لممارسة العمل البيئي .

 تنمية الوعى البيئى بين أفراد المجتمع بكل طوائفه داخليا وخارجيا. .2

 تعزيز الدور البيئي لجميع األفراد العاملين بالكلية بالمشاركة الفعالة في العمل البيئي . .3

 تعميق فكر تطوير األداء بين جميع العاملين بالكلية . .4

 ية لحماية البيئة .تفعيل دور التشريعات القانون .5

 ممارسة المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والمؤتمرات وورش العمل بالكلية . .6

تنمية الموارد الذاتية بالكلية من خالل تعميق فكر التعاون بين الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية  .7

 .وتسويقهوالسعي لزيادة إنتاجها 

مختلفة والكيانات الصناعية المختلفة خارج أسوار الجامعة وعلي فتح قنوات اتصال بين الكلية وقطاعاتها ال .8

 المستوي المحلي .

 

 للمهتمين بهذا المحور  الهامةالممارسات 

 

  -وضع الخطط الالزمة لتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع عن طريق : -1

 تكوين روابط وعالقات مع منظمات المجتمع المدني المختلفة  - أ

 وابراز دورها فى خدمة المجتمعف بإمكانات الكلية عقد الندوات للتعري-ب

 عمل استطالع للرأي بدقة يمكن من خالله التعرف على جميع متطلبات المجتمع الخارجي والداخلي  -ج

 عمل قاعدة بيانات بالمنظمات والمصانع الحكومية والقطاع العام والخاص  -2

 المنتج  –مجال العمل  –اسم المصنع   -أ          

 مجال التعاون  –المكان  –عدد العمال  -ب         

 مواصفات الخريج المطلوب والموقف البحثي والتدريبي   -ج        

 عمل استطالع للرأي ذو صيغة تقويمية لخريج كلية العلوم  -3

 مدى كفاءة البرنامج الدراسي الخاص بالخريج وهل يفي باحتياجات المنشأة   -أ       

 الخريج إلضافة بعض البرامج أو المقررات  مدى احتياج -ب      
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 القدرة الفكرية في حل المشكالت والتعامل مع وسائل االتصاالت الحديثة    -ج      

  جميع المؤتمرات والندوات وورش العملالمساهمه فى تنظيم واعداد وتوثيق  -4

تفعيال  و ن حياث التطبياقمن حيث عدد المشاركين وتوصيات ومخرجات المؤتمر ومتابعة المطلاوب فيهاا ما

 مشاركة المنظمات اإلقليمية الحكومية والخاصة في المؤتمرات والندوات .

 وضع الخطط المستقبلية للخدمات التي يمكن تقديمها للمجتمع والتدريب المستمر وتعظيم اإلستفاده منها.  -5

وتقبل التطوير والتحسين  وخطةالعمل على تحريك مجموعات القائمين بأي أعمال كمنظومة واحدة لها هدف  -6

 المستمر .

لطالب إلي القطاعات والكيانات رحالت لمن السادة أعضاء هيئة التدريس وعلمية وبحثيه تنظيم قوافل  -7

 الصناعية المختلفة خارج أسوار الجامعة .

عات الورقيه من خالل الدورات التدريبيه للعاملين والمطبو تفعيل دور وحدة األزمات والكوارث بالكلية -8

  باالضافه الى المحاضرات التثقيفيه .

بروتوكوالت تعاون مع الكيانات الصناعية المختلفة لزيادة البحث العلمي والتطبيقي  السعى إلى زيادة عدد -9

 وتنظيم قوافل طالبية للتدريب وتفعيل البروتوكوالت القائمه.

 

وضاع خطاط لتحاديث وتحساين المشااركة المجتمعياة وتحويال قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ب        

المؤسسة إلى شريك وعنصر فاعل ومحرك في جهود تنمية المجتمع من خالل وضع رؤياة  ورساالة القطااع التاي 

تبلورت من خالل دراسة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية والتي تتمثال فاي نقااط القاوة والضاعف والفارص 

يجب علي الكلياة ممثلاة فاي قطااع شائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة االساتفادة منهاا واساتثمارها  المتاحة والتي 

وتتمثل أيضاً في التهديدات المحتملة التي يجب العمل علي مواجهاتها حتى يمكن تحقيق األهداف المرسومة لتفعيل 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

مااي والكيفااي فااي إجااراء التحلياال البيئااي والااذي تاام فااي ضااوئه تصااميم الخطااة حيااث تاام اسااتخدام التحلياال الك     

االستيراتيجية حيث تم استخدام نتائج التحليل االحصائى والمقابالت والزيارات والمالحظات والوثائق والتي شارك 

وأعضاء المجتمع في إعدادها العديد من السادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين باإلضافة إلى الطالب والخريجين 

 الصناعي والمدني المحيط  لتحديد أهم احتياجات المجتمع والتي تستطيع الكلية المساهمة في تدعيمها. 

ولهااذا تاام القيااام بدراسااة ميدانيااة لتحديااد االحتياجااات البيئيااة لعااالج مشااكالت المجتمااع و تحقيااق التطااوير و التنميااة 

   -المستدامة من خالل:

 بيانات(  لقياس احتياجات المجتمع الحقيقية من الكلية.               طرح استقصاءات )است -1

 القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى قطاعات وكيانات صناعية مختلفة .  -2
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 تحليل البيئة الخارجية

ممثلة في قطااع بدراسة وتحليل البيئة الخارجية للكلية والتي تتمثل في الفرص المتاحة والتي يجب علي الكلية      

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة االستفادة منها واستثمارها  مع النظر بعين االعتبار إلى التهديدات المحتملة التي 

يجب العمل علي مواجهاتها حتى يمكن تحقيق األهداف المرسومة لتفعيل المشااركة المجتمعياة وتنمياة البيئاة وذلاك 

العماال المشااتركة و المااؤتمرات و الزيااارات الميدانيااة والحلقااات النقاشااية ماان خااالل  اللقاااءات الدوريااة وورش 

والناادوات التااي تقااام داخاال الكليااة وخارجهااا والقيااام بالدراسااات الالزمااة السااتطالع لراء المسااتفيدين ماان الخاادمات 

الدراساات فاي المجتمعية التي تقادمها الكلياة وتقيايم مساتوى رضااء األطاراف المساتفيدة واالساتفادة مان نتاائج هاذه 

تطوير الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتماع وبنااءا علاى الدراساات واالساتطالع آلراء المساتفيدين تام حصار نقااط 

 -التحليل البيئي الخارجي فيما يلي:

 الفرص المتاحة  

 .وجود بيئة صناعية ومجتمع أعمال في المجتمع المحيط بالجامعة 

 ية من خالل المشاريع البحثية المشتركة التي تسهم في الحفاظ إمكانية االستفادة من الخبرات العالم

 على البيئة وتسهم في التنمية.

  أكاديمية البحث العلمي(. -توافر تمويل من جهات دولية ومحلية ) االتحاد االوروبى 

  .)سهولة وسرعة االتصاالت اإللكترونية ) بنية تحتية لالتصاالت والمعلومات عالية الكفاءة 

 

 سات الفعلية للتطبيق الحالي للخطة:الممار

 : فيما يلي بعض األمثلة للممارسات الفعلية للتطبيق الحالي للخطة 

  زيادة التعاون والتنسيق بين الكلية والوحدات والمراكز البحثية والهيئاات الدولياة إلقاماة مشاروعات بحثياة

 مشتركة للتصدي لبعض المشكالت المجتمعية والبيئية.

 ء بين الكلية وجهات التصنيع.من خالل تبني قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلياة التواصل البنا

تنفيذ خطة التواصال ماع تلاك الجهاات فاي المجتماع الصاناعي المحايط مان خاالل زياارات ميدانياة وقوافال 

 علمية متعددة األغراض أهمها:

بالتعااون ماع  المتخصصاين مان  عقد ورش عمل داخل المصانع والشركات المختلفاة لرصاد المشااكل -1

 الشركات وطرحها للمناقشة مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

اإلعااالن عاان إمكانيااات الكليااة البحثيااة والقااادرة علااي حاال مشااكالت التصاانيع والوحاادات ذات الطااابع  -2

 الخاص القادرة علي  تقديم خدمات إلى المجتمع الصناعي المحيط .

من هذه الشركات في تدريب بعض الطالب أثناء فترة التدريب الصيفي مناقشة مدي االستفادة  -3

 وإمكانية توظيف الطالب المتميزين في هذه الشركات .

 



 7 

 

  تفعيل رابطة خريجي كلية العلوم وتخصيص موقع لها على صفحة الكلية االلكترونية للتواصل المستمر

 مع الخريجين.

 بياناتهم الشخصية وتخصصاتهم ومهارتهم العملية والعلمية  تحديث قاعدة البيانات لخريجي الكلية متضمنة

 وكيفية االتصال بهم من خالل رابط بموقع رابطة الخريجين . 

  طرح االستبيانات المختلفة الستطالع رأى الخريجين حول تقييم دور الكلية في إعداد خريجيها لسوق

 العمل وما يمكن أن تقدمه الكلية لهم في المجاالت المختلفة.

   تصميم وطرح االستبيانات الستطالع رأى أصحاب األعمال المستفيدين من خدمات خريجي كلية العلوم

 لتحديد متطلبات سوق العمل من مهارات و معارف يجب توافرها في الخريج.

  تصميم الخطط البحثية التي تساهم في برامج التنمية بالتعاون مع مختلف األقسام العلمية بتحديد خطة بحثية

.مع تحفيز جميع  يتبناها القسم غالبا ما تعكس هذه الخطة االتجاهات المعاصرة في التخصص نوية س

 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم للحصول على مشروعات بحثية تخدم خطط التنمية.

 الداخلي للمجتمع البيئي الوعي تنمية أوال:

 ئاة واساتلالل المعرفاة لصاالح المجتماع  والمقصاودنشر الوعي البيئاي والثقاافي بقضاايا المجتماع والبي        

 وعاى بالبيئاة اكتسااب علاى واألفاراد االجتماعياة الفئاات فاي مسااعدة لادوره الفارد هاو إدراك البيئاي  بالوعي

 على مبنيا المحيطة البيئة مع التعامل يكون وتفاعالتها وأن البيئية بالعالقات واعيا الفرد يكون وأن ومشكالتها 

والتثقياف للطاالب والمهتماين  التعلايم منظوماة فاي مهماا مكونا باعتبارها المعرفة على القائم دراكالوعي واإل 

 من خالل العديد من الفعاليات منها على سبيل المثال:

 تنظيم ندوات داخلية بالكلية  

نيهم تخص البيئة حيث يتم رفع الوعي البيئي بمشكالت المجتمع واحتياجاته ألعضاء هيئة التدريس ومعااو

 والطالب والموظفين والمهتمين .

 المشاركة في فعاليات السوق الخيري 

من خالل الكلية بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع  وتنمية  سواءا مايتم تنظيمه من خالل الجامعه أو 

 البيئة.

 والتطبيقية: والثقافية العلمية الندوات تنظيم 

 ة بالتعاون مع الكيانات الصناعية بمحافظة الدقهلية:الندوات التطبيقية لطالب السنوات النهائي ( أ)

تحرص الكلية علي متشاركة جميع القيادات في مختلف مواقعها بالفكر والرأي العلماي مان خاالل لقااءات  

ونادوات تناااقش قضاايا ثقافيااة وسياساية واقتصااادية وفنياة. وتهاادف إلاى التعاارف علاى رؤيااة الساادة المساائولين 
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ارات المختلفة بتعدد اللقاءات بينهم وبين السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة متخذي القرار في الوز

 لمناقشة قضايا المجتمع واقتراح الحلول لمشكالته. كما يهدف أيضاً إلى شحذ الوعي بالقضايا المجتمعية.

ة يتم فيها دعوة السادة كما يحرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  تنظيم  لقاءات وندوات  علمي   

رؤساء مجالس وإدارات وخبراء الشركات ذات التعاون البناء مع الكلياة لرفاع ثقافاة الطاالب فاي الجاناب التطبيقاي 

لصقل مهاراتهم العلمية والمهنية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل حسب البرامج المعدة لاذلك مان قبال الكلياة حياث يقاوم 

خباراء اإلنتااج بإلقاااء محاضارات لتوضايح مراحاال اإلنتااج المختلفاة بمصااانعهم الساادة رؤسااء مجااالس اإلدارات و

 إلكساب الطالب  المهارات التطبيقية الالزمة لسوق العمل

 .البيئي الوعي لرفع الدورية السنوية المسابقات إعداد -(ب)

المسابقات بين  ينتهج قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سياسة محددة لرفع الوعي من خالل إجراء

القطاعات المختلفة لبث روح المنافسة بين أعضاء الجهاز االدارى للحصول على أعلى معدالت  لألداء  ومن 

 : الممارسات العملية مايلى

إجراء المسابقة السنوية للمكتب المثالي وأحسن سكرتارية بالكلية من خالل طرح استبيانات للمتعاملين ماع  .1

ة إلى زيارات ميدانية للمكاتب وتسليم الفائز مكافأة مالية وهدياة تذكارياة ) كاأس المكتب وموظفيه باإلضاف

أو درع( باإلضافة إلى شاهادات تقادير ألعضااء المكتاب الفاائز حياث ياتم تقاديمها ضامن فعالياات الماؤتمر 

 العلمي السنوي بالكلية.

 إجراء مسابقة اختيار دورة المياه األكثر نظافة بالكلية. .2

 .البيئة أصدقاء رابطة تكوين خالل من البيئة عيالو رفع -(ج)

 الخارجي للمجتمع البيئي الوعي تنمية ثانيا:

التواصل مع المجتمع الخارجي أحد أهم المحاور القادرة على تنمية الوعي البيئي الخارجي كامتداد للتنمية الداخلية 

المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل المحاور والتي تعتبر من الثوابت األساسية لرسالة الكلية وقطاع شئون خدمة 

 مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية  -1-اآلتية :

 .المشاركة في إعداد رسالة ورؤية الكلية 

 .المشاركة في إعداد البرامج التعليمية 

 .تدريب الطالب في أماكن العمل 

  والتوظيف الخريجين ملتقىالمشاركة في. 

 يجي الكلية.توفير فرص عمل لخر 

 .المشاركة في خطط التحسين 
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إن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة له دور هام حيث يهتم بالطالب اهتماما كبيارا مان خاالل تنمياة      

شخصيته عن طريق تنمية روح االنتماء والوالء للوطن باالضافه إلى تنمية وإذكاء ثقافة التطاوع لادي الطاالب 

افيااة   والمشاااركة فااي تنفيااذ الملتقيااات بااين شااباب الجامعااات المصاارية خااالل الصاايف عاان طريااق الناادوات الثق

 لممارسة أنشطة متنوعة  تضم فعاليات تهتم بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 : الممارسات الفعلية

  اشتراك الطالب برابطة أصدقاء البيئة كأعضاء أساسايين فاي الهيكال التنظيماي لنشار ثقافاة حماياة البيئاة

 لمحافظة عليها والمشاركة المجتمعية بين الشباب.وا

  إذكاء روح التكافل اإلجتمااعى والتعااون باين الطاالب وأسااتذتهم مان خاالل مشااركتهم بالساوق الخياري

 التي تقام خالل األسبوع البيئي.

  تشجيع الطالب على التفوق بإيجاد فرص العمل بعد التخرج من خاالل مشاروع تادريب طاالب السانوات

ئية بالمصانع والمؤسسات الصاناعية تمهياداً لتشاليلهم بعاد التخارج بإشاراف مركاز دعام الصاناعات النها

 .الصليرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

  مشاركة طالب السنوات النهائية فى ملتقى الخريجين والتوظيف لالطالع على المواصفات التاى تتطليهاا

 هذه الشركات للخريج  .

 تصاالت والعالقات مع األطراف المستفيدةاال -2

التواصل بين كلية العلوم وخريجيها في المجتماع المحايط   يعتبار امتاداد طبيعاى لرساالة الكلياة فاى تتباع خريجيهاا 

والعمل على توفير فرص عمل حقيقية وحرصا من كلية العلوم على التواصل ماع خريجيهاا كاان هنااك العدياد مان 

 : الممارسات الحقيقية

 رابطة الخريجين

لمحاولاة اإلساهام فاي تاوفير فارص العمال  12/3/2007وافق مجلس الكلية علاى إنشااء رابطاة للخاريجين بتااري  

لهؤالء الخريجين وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهام لتساجيل كامال بيانااتهم ونشارها علاى الموقاع  وباذلك يتثناى 

.......( اختياار الكاوادر المناسابة لطبيعاة العمال فيهاا. للجهات صاحبة العمل )الشركات & الهيئاات &المؤسساات..

ويتطلب ذلك من الخريجين إدخال بياناتهم بشكل صحيح حتى يستطيع الموقع تحقياق األهاداف المرجاوة منه.وهاذه 

الرابطة تقدم لكافة طالبي العمل فرص عادلة ومتساوية للحصول على وظيفة وكذلك عرض البيانات الخاصاة بهام 

مل في صفحات البحث. حتى تتمكن من عرض بياناته في الموقع يجب أن تساتوفي هاذه السايرة كافاة ألصحاب الع

الشروط والمواصفات وإكمال الحد األدنى من البيانات )البيانات الشخصية والمؤهالت العلمية( يحق لطالب العمال 

دير بالاذكر أناه تام اعاادة هيكلاة الرابطاة التمتع بكافة الفوائد واالمتيازات عناد تساجيل بياناتاه واكتمالهاا . ومان الجا

وأعيااد وينااوب عنااه وكياال الكليااة لشاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااه  ترأسااة عميااد الكليااة كاال وظيفااى يوعماال هي
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تسميتها مكتب متابعة الخريجين حيث أصبح لها مقر ادارى وموقع على الشبكة الدولية ضمن صفحة الجامعة بكلية 

 وقع مكتب متابعة خريجى كلية العلوم على الفيس بوك.العلوم باالضافه الى م

 أهداف المكتب

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين. -1

 لخريجين على موقع الكلية.لإنشاء موقع اليكتروني  -2

 تصميم استمارة عضوية )اليكترونية/ورقية( لألعضاء تضم أهم بيانات الخريج وكيفية التواصل معه. -3

 التخصصات والوظائف المطلوبة وطرق االتصال.إمداد الموقع الخاص بالوظائف ب -4

 تفعيل النشرة القومية للتوظيف من خالل التنسيق مع وزارة القوى العاملة. -5

عمل زياارات ميدانياة لمواقاع الخاريجين لمعرفاة مساارهم عملياا وطارح اساتبيانات الساتطالع الارأي حاول  -6

 خدمات الكلية لتطوير برامجها وتنمية قدرات الخريجين.

 ارات ميدانية للشركات والمصانع لتوفير فرص عمل ودورات تدريبية للخريجين.عمل زي -7

تفعياال الااروابط بااين الكليااة والمجتمااع الخااارجي والخااريجين ماان خااالل المشاااركة فااي المااؤتمرات والناادوات  -8

 وأسبوع البيئة وأسبوع شباب الجامعات وغيرها من الفعاليات .

 موقع.الاحتفاالت ( على  –محاضرات ثقافية  –مؤتمرات  –نشر جميع الفعاليات ) ندوات  -9

 التوظيف.الخريجين وبيوم الخريجين وتفعيل ملتقى السنوى حتفال تنظيم واعداد اال -10

 قياس توجهات سوق العمل الحالية. -11

 كون وسيلة إعالمية ناجحة عن نشاطات الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يأن  -12

 الخريجينأنشطة و فعاليات مكتب متابعة 

قام فريق العمل المسئول عن تفعيل النشاط بمناقشة  أهداف المكتب مع الخريجين من فئات طلبة الدراسات  -1

العليا في أقسام الكلية المختلفة والعاملين من خريجي الكلية في المواقع اإلنتاجية  )المصانع( والقطاع 

 ة من خدمات للخريجين بعد التخرج. الطبي )معامل مستشفيات الجامعة( وما يمكن أن تقدمة الكلي

علي توفير معلومات عن التوظيف بالتعاون مع جهاز تشليل الخريجين بالمحافظة  يعمل أعضاء المكتب  -2

 وتفعيل نشرة توظيف بالتعاون مع وزارة القوي العاملة  والشركات والمصانع.

 حفلاإلعالن عن موعد  وقع موالالدورات التدريبية للكلية في المرحلة القادمة علي االعالن عن  -3

 التوظيف.الخريجين والخريجين وملتقي 

 تنظيم لقاءات للخريجين مع أصحاب األعمال و إيجاد فرص عمل للخريجين. -4
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 أعضاء مكتـــــب متابعة خريجي كليــــــة العلوم

 األستاذ الدكتور / عادل محمد السيد جنيدي

 امراألستاذ الدكتور / مـــــــاهر عامر علي ع

 عميـــــــــــــــــد الكليــــــــــة    

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 مدير مكتب متابعة  الخريجين أ.د / رانيـــــــــــا رمضان زكي 1

 علم الحيوانقسم  أ.د / ممدوح رشاد فرج الصاوي 2

 علم الحيوانقسم  أ.د / محمد فتحي أبو النـــــــــور 3

 علم النباتقسم  أ.د / عادل احمد علي المرســـي 4

 علم الفيزياءقسم  أ.د / رزق مصطفي إبراهيم السيد 5

 علم الكيمياءقسم  أ.د/ إيهاب عبد اللطيف عطيــة 6

 علم الكيمياءقسم  د/ سعد الديــــــــــــــــن العربي 7

 ياءعلم الكيمقسم  د / أحمد زين العابديــــــــــــــن 8

 علم الكيمياءقسم  د / هالة احمد فوزي العاصمــي 9

 علم الكيمياءقسم  د/ أميرة لبيب شفـــــــــــيق علي 10

 علم الكيمياءقسم  د / إيمان حلمي توفيـــــــق رجب 11

 علم الكيمياءقسم  د / نانيس ناجي سليــــــمان رزق 12
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 الكيمياء علمقسم  د / محمد المتولي حمودة المتولي 13

 علم الكيمياءقسم  د / هبة محمد عباس المتـــــــولي 14

 علم الكيمياءقسم  د/ عمرو علي السيد يوسف نجم 15

 علم النباتقسم  د/ عمرو محمد حسن موافــــــي 16

 علم الفيزياءقسم  د/ الكناني البرنس الكنانـــــــــي 17

 م الفيزياءعلقسم  د/ أمل جاد السيد محمد الشهاوي 18

 علم النباتقسم  د/ دعاء عبـــــــــد السالم نعمان 19

 علم النباتقسم  د / ليــــــات محسن حسن محمد 20

 علم النباتقسم  د / ياسمين السيــــد موسي هيكل 21

 علم النباتقسم  د / أماني مصطفـي صابر قزامل 22

 م الحيوانعلقسم  د / محمد إبراهيــــــــــــــم مشالي 23

 علم الحيوانقسم  د/ هبة هللا محمد عبد المجيـــــــــد 24

 علم الحيوانقسم  د / ماجي الســـــيد رمضان عامر 25

 علم الجيولوجياقسم  د / طارق إبراهيم إسماعيل عنان 26

 

 استقبال الرحالت المدرسية

فاي اساتقبال أبنائناا الطاالب والطالباات أثنااء زياارتهم يقوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور هام        

للكلية وتوفير كافة التسهيالت من خالل برنامج زيارة متحف بقسم علام الحياوان يضام أناواع متعاددة مان الكائناات 

الحيوانية المحنطة تلطى جميع شعب علم الحيوان المعروضة بشكل علمي  كما يوجاد معشابة قسام النباات تحتاوي 

 د من النباتات باإلضافة إلي المتحف الجيولوجي الذي يضم أنواع الصخور المختلفة. علي العدي

  مشاركة أعضاء هيئة التدريس 

وقد بنيت خطة المشاركة المجتمعية علي أساليب ووسائل واضحة لتحديد احتياجات المجتمع المحيط من خالل 

اب األعمال والخريجين يشارك فيها أعضاء وطرح استبيانات علي منظمات سوق العمل وأصح زيارات ومقابالت

هيئة التدريس بالحوار البناء والدراسة المتأنية لمشاكلهم مع دعوتهم إلي إلقاء ندوات داخل الكلية للطالب وأعضاء 

 هيئة التدريس لتحديد االحتياجات الحقيقية للمجتمع والتي يمكن أن تسهم بها الكلية .

 دانية للمجتمع الصناعي المحيطالقوافل العلمية والزيارات المي 

تم وضع خطة طموحة للمشاركة المجتمعية كان من أهم أهدافها التواصل البناء بين الكلياة وجهاات التصانيع.  

لذا تبني قطاع شئون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة بالكلياة تنفياذ خطاة التواصال ماع تلاك الجهاات فاي محافظاة 

 : أهمهاة األغراض الدقهلية من خالل قوافل علمية متعدد
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عقاااد ورش عمااال داخااال المصاااانع والشاااركات المختلفاااة لرصاااد المشااااكل حياااث ياااتم عرضاااها بواساااطة  .1

 متخصصين من الشركات ومناقشتها بواسطة أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين.

الخاص  اإلعالن عن إمكانيات الكلية البحثية والقادرة علي حل مشكالت التصنيع والوحدات ذات الطابع .2

 القادرة علي  تقديم خدمات الى المجتمع الصناعي المحيط 

مناقشة مدي االستفادة من هذه الشركات في تدريب بعض الطالب أثناء فترة التدريب الصيفي وإمكانية  .3

 توظيف الطالب المتميزين في هذه الشركات .

دة وكاالء الكلياة ورؤسااء األقساام ومن الجادير بالاذكر أن هاذه القوافال تضام السايد أ.د/ عمياد الكلياة والساا .4

العلمية  وجميع المهتمين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وذلك للمشاركة الفعالاة فاي اللقااءات وورش 

 العمل التي تعقد أثناء الزيارة طبقا لخطة العمل لكل زيارة .

ات ذات الطابع الخاص اإلعالن عن إمكانيات الكلية البحثية والقادرة علي حل مشكالت التصنيع والوحد .5

القادرة علي  تقديم خدمات إلى المجتمع الصناعي المحيط ومن ناحية أخري  مناقشة مدي االستفادة من 

هذه الشركات في تدريب بعض الطالب أثناء فترة التدريب الصيفي وإمكانية توظيف الطالب المتميزين 

 في هذه الشركات 

 استطالع رأي المجتمع المدني

ع وتنمية البيئة بكلية العلوم أحد أهم المحاور األساسية للعمل داخل كلية العلوم وقد أرسي خدمة المجتم

قطاع شئون خدمة المجتمع التخطيط االستراتيجي لخدمة القطاع هدف رئيسي من خالل مجموعة األهداف 

الخريجين لتقي الخريجين وم مكتب متابعةباإلضافة إلي التواصل عن طريق  واللايات التي إرساها القطاع 

وهى فعاليات دوريه تتم باعداد وتنظيم يحتاج الى مجهود وتظافر مجموعات عمل التوظيف وحفل الخريجين و

 .مخلصه

تميزت أنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في زيادة مجاالت التعاون مع الكيانات المختلفة      

السبق في  ستفادة بالمشاركة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة إذ يكون لهاخارج أسوار الجامعة إيمانا منها باال

تنفيذ هذه السياسة لتقديم خدمات مجتمعية في مجاالت الخدمات البحثية والطالبية وزيادة القدرة اإلنتاجية لجميع 

 المجاالت المختلفة .

 العلمية المؤتمرات

 

يث يساهم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى يتم عقد مؤتمرات عديده فى رحاب كلية العلوم ح

 تنظيمها ومن أهم هذه المؤتمرات: 

 26 – 22في الفترة من والذى تم انعقاده هذا العام ( المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيولوجية والبيئية)

لشئون خدمه  عةزكي محمد زيدان نائب رئيس الجام األقصر وبحضور ا. د/ –المنـــــصورة  2018مارس 
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د/ماهر وحضور أ لمؤتمر برئاسة االستاذ الدكتور عادل محمد السيد جنيدي عميد الكلية وا المجتمع وتنميه البيئة

يد سليمان رئيس ا. د/حشمت الس ومقررا المؤتمر .عامر علي عامر وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة

 .الهادي رئيس مجلس قسم علم الحيوان ا. د/ السيد قاسم عبد مجلس علم النبات

وقاعااات مخصصااة السااتكمال  وماان المعااروف أن جلسااات المااؤتمر مقساامه بااين قاعااات كليااة العلااوم بالمنصااوره

النايال كاروز لمادة أربعاة أياام وثاالث لياالى تمنياتناا للجمياع  الجلسات بمدينة األقصار واقاماة أعضااء الماؤتمر فاى

نشاكر كال مان  المجتماع يشاكر ادارة الكلياة لادعمها ورعايتهاا للماؤتمر كماا وقطاع شئون خدماة بقضاء وقت ممتع

 ساهم فى تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس والطالب 
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بمشاركة  2018/ 12/3يوم االتنين الموافق والذى تم انعقاده فى رحاب كلية العلوم  مؤتمر التعدين( 2

 AAPG – Mansouraترول وطالب برنامج جيولوجيا البترول والتعدينالجمعية األمريكية لجيولوجي الب

University Student Chapter)   وحضور عدد كبير من الرموز العلمية فى مجال البترول والتعدين

 باالضافه الى مجموعة من الطالب من العديد من الجامعات المصريه.
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 2018ملتقي الخريجين والتوظيف 

 

األستاذ الدكتور / عادل محمد السيد جنيدي والسيد االستاذ الدكتور / ماهر عامر علي عامر وكيل تحت رعاية     

 متابعاة ومكتاب البيئاة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع قام عميد الكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 علاى الساابع(السانوي لقاءهاا البيئاه أصادقاء رابطةالب فريق منيونز وططالب فريق من وبتنظيم الخريجين بالكلية

 17/4/2018الموافاق  االثناين ياوم عشار الحادية الساعة تمام " في  2018 والتوظيف الخريجين ملتقى  )التوالى

 )أحمد أمين حمزة( بقاعة االجتماعات الكبري
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 2017/2018الجامعي للعام  والقدامى الجدد بالطالباللقاء السنوي 
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يتجدد اللقاء السنوي فى بداية كل عام دراسي والذى تحرص إدارة الكلية ممثلة فى رعاية األستاذ       

الدكتور/ عادل محمد السيد جنيدي عميد الكلية والسادة الوكالء ومكتب رعاية الطالب بالكلية وتنظيم مشترك 

طالب ) القدامى والجدد( والشد على أيديهم بمشاركة كريمه من من جميع أعضاء الفرق الطالبيه للترحيب بال

وكالء الكليه والسادة رؤساء  أد/ أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والساده

األقسام العلمية  واالدارية وحشد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز االدارى  ومئات من 

 القدامى والجدد . الطالب
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 المحاضرات العامة

 

 

 

تحت رعاية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه للطالب الجدد :   Healthy and safetyأ( محاضرات

 2017/  9/ 19يوم الثالثاء الموافق     Healthy and safety حيث قام فريق منيونز بتنظيم محاضرات

  و التي حاضر فيها مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريـــــــــــــــس: 1ج صباحا بمدر 10الساعة 

 أستاذ الكيمياء العضـــــــــــــــوية  .......................................... لاـــــــعبد العمجدي / ا.د

 بقســـــــــــــــــــم الكيمياء تاذاألس  .......................................... ا رمضان زكيــــأ.د/ راني

  مدرس الكيمــــــــــــــياء التحليلية   ......................................... اني مصطفىـــــــــــــه /د

  ـــــــــــــاعد علم النباتـأستاذ مسـ  .......................................... وافيـــــــرو مــعم /ا.د.م

  م الجـــــــــــــــيولوجياــمدرس عل   .......................................... يــــــم العطفــــــــهيث /د

  ــــــــيوانــمدرس مساعد علم الحـ  ............................................ المـــــــادة ســـــــحم /د

  محاضرة عن كيفية رفع مهارات الطالب لمواجهة ســــوق العمل... ......... ارة البحيريـــــــــس /د
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توزيع كتيب عن إجراءات األمن والسالمة فى معامل كلية العلوم ضم المعلومات التى تهم الطالب بكلية  وقد تم 

حيث ألقت سيادتها محاضرة عن  ... العلوم وارشادات الصحة والسالمه .كما شاركت فى اللقاء د. سارة البحيري

 . كيفية رفع مهارات الطالب لمواجهة سوق العمل

 

خدمة المجتمع وتنمية  ب( تحت رعاية أد/ عادل محمد السيد جنيدى عميد الكلية ومشاركة كال من قطاع شئون

توره/ أمانى للطالب وأعضاء هيئة التدريس ألقتها الدك البيئة وادارة رعاية الطالب تم تنظيم محاضره ثقافيه

  خبيرة السعادة والمدرب المعروف وعضو هيئة التدريس بكلية التجاره جامعة المنصورة مصطفى كامل توفيق

 تحت عنوان :

  النفسي الطريق إلى األمل والسعادة والرضا
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. 
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 احتفالية تكريم المتفوقين
 

وكيل الكلية  أ.د / ماهر عامر علي عامروالسيد  –عميد الكلية  أ.د / عادل محمد السيد جنيديتحت رعاية  ( أ

نظام قسام  –رئيس مجلس قسام علام الحياوان  أ.د/ السيد قاسموالسيد  –لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

علم الحيوان احتفالية كبري للطلباة المتفاوقين بالقسام وتام تقاديم شاهادات تقادير ومياداليات تذكارياه ومباال  

 . 14/2/2018ماليه وذلك يوم االربعاء 
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عامر وكيل الكلية  أ.د / ماهر عامر عليوالسيد  –عميد الكلية  أ.د / عادل محمد السيد جنيديتحت رعاية  ( ب

 –رئايس مجلاس قسام الجيولوجياا  أ.د/ أحمد السيد المحموديوالسيد  –لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

والتعدين نظم قسم الجيولوجيا احتفالية للطلبة المتفوقين  مدير برنامج البترولأ.د/ أحمد عبد اللطيف والسيد 

 . 31/10/2017بالقسم وتم تقديم شهادات تقدير وميداليات تذكاريه ومبال  ماليه وذلك يوم الثالثاء 
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 المعارض الخيرية
 

 -ي مع بداية فصل الشتاء في اطار االهتمام بأبنائنا الطالب وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الدعم االجتماع       

 االستاذ الدكتور / زكي محمد زيدانرئيس جامعه المنصورة   االستاذ الدكتور / محمد حسن القناويبرعاية 

وكيل الكلية  أ.د / ماهر عامر علي عامرلشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ومشاركة  نائب رئيس الجامعة

تم افتتاح المعرض الخيري للطلبة والطالبات .ة االعداد للمعرض لشئون  خدمه المجتمع وتنميه البيئة فى لجن

بالجامعة حيث تم عرض مجموعة من مستلزمات الطالب والطالبات من المالبس والشنط والبدل واألحذية 

 بأسعار رمزيه.

 الندوات العلمية والبحثية
 

وتفعايال لتوصايات القافال العلمياة  ة قطاع شائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة بالكليا بتنظيم واعداد ورعاية   

  :تم اقامة ندوة  -المتتالية لشركة الدقهلية للسكر 

 تحت عنوان

  " المشاكل البحثية التي تواجه االنتاج بشركة الدقهلية للسكر "

أ.د / ماهر والسيد  –عميد الكلية أ.د / عادل محمد السيد جنيدي .    تحت رعاية 24/9/2017يوم األحد  

والسيد الدكتور / اسماعيل الشوادفي نائب  –وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  لي عامرعامر ع

رئيس المصانع بشركة الدقهلية للسكر بحضور عدد كبير من أألساتذه المتخصصين فى المجال البحثى 

 المرتبط بصناعة السكر والصناعات المرتبطة بها .
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 ت والندواتتنظيم المحاضرا
 

 : منها تم تنظيم العديد من المحاضرات التثقيفية

  بقسم علم الحيوانالمخدرات والتدخين 

  التلذية الصحية الوقائية في حالة االنيميا " بقسم علم الحيوان 

 -  نظم فريق سوبر العلمى اليوم العلمى بحضور األستاذ الدكتور/ عادل محمد السيد جنيدي  عميد كلية

د/ "عطا هللا الحنبلي"  رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة  ومجموعة متميزه من العلوم  وأ

بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية ثم محاضرة قصيرة عن تطور العلم وتطور التكنولوجيا  -أساتذة قسم الفيزياء 

ازم صالح " طالب فى السفر ورحالت الفضاء وإمكانية السفر الى كواكب أخرى  ثم محاضرة للطالب ح

للطاقة الشمسية عن  Re-Nile " " بالفرقة الرابعة بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسس شركة

ريادة االعمال وكيف يفكر الطالب بافكار مشاريع وكيف يعملوا على تنفيذ االفكار البحثية واالستقادة من 

 (Dream Catcher Academy )  يةمؤسس أكاديم "عائداتها  وتبعه بالحديث األستاذ "محمد عيد

 المختّصه في تعليم الللات عن اللله االنجليزية وأهميتها فى سوق العمل والتعليم.

  وذلك ضمن النشاط العلمي للقسم” التحوالت النوعية في بحوث اإلشعاع“نظم قسم الفيزياء   ندوه بعنوان. 

 

 الرحالت العلمية
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 ارجية تم تنظيم عدد من الرحالت العلمية الخ

 

ياوم وذلاك شاركة المنصاورة للبتارول  الاىرحلة علمية لطالب المستوى الثالاث برناامج بتروكيماوياات  . أ

 .2018مارس  21األربعاء 

 

 
 

الرحلااة العلميااة الثانيااة : لطااالب المسااتوى الثالااث برنااامج بتروكيماويااات فااي معهااد بحااوث البتاارول  . ب

 .2018فبراير  21المصري يوم األربعاء 
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م تنظيم عدة رحالت علمية: بقسم النبات وقسم الجيولوجيا وقسم علم الحيوان شارك فيها العديد من كما ت . ت

الطااالب والطالبااات بمشاااركة المشاارفين ماان أعضاااء هيئااة التاادريس المتخصصااين فااى علااوم البيئااة 

 والتصنيف وعلم الحيوان والجيولوجيا.

 

برنامج جيولوجيا البترول والتعدين للسفر الاي  كما تم تنظيم عدة رحالت علمية لطالب المستوي الثالث . ث

 .2017نوفمبر  11حتي  8محافظة االقصر واسوان في الفترة من 

 

 رحلة علمية لطالب المستوي الرابع جيولوجيا وجيوفيزياء  . ج

 

 المدرسية ) الرحالت ( الزيارات

 

ل البحثية وحضور محاضرة لتنمية ( مدرسة لزيارة طالبها للمتاحف والمعام17تم استقبال عدد سبعة عشر )      

وعي الطالب والطالبات والسادة المرافقين من المدارس حول كلية العلوم من حيث انجازاتها البحثية وباحثيها وماا 

 تقدمه للمجتمع من خدمات.     

رات عاماة لم تعد الزيارات المدرسية لكلية العلوم مجرد زيارات ترفيهية ولكنها زيارات علمية تبادا بعمال محاضا 

بقاعة المحاضرات  الكبري للتعريف بكلية العلوم واقسامها ورؤيتها ورسالتها باالضافة الاي نباذه عان علمااء كلياة 

علوم المنصورة وعلماء من خريجي كليات العلوم بجمهورية مصر العربية باالضافه الى زياادة الثقافاه المجتمعياه 

 عن دور كلية العلوم .

متحف قسم علم الحيوان والمتحف الجيولوجي باالضاافة الاي المعشابة  –ارة لمتاحف الكلية ثم يلي بعد ذلك زي     

النباتية وفي كل زيارة لهذه االماكن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس في مجال التخصص لعمل عرض وافاي لماا 

وياتم ايضاا  –رحلة يحتويه المتحف والرد علي األسئلة الخاصة باستفسارات الطالب والمشرفين  المشاركين في ال
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 –من خالل الرحلة عرض عن التوعياة بشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة ومادي ماا تقدماه الكلياة مان خادمات 

 ومعرفة االمكانات المادية والبشرية للكلية .

ثم تنتهي الرحلة بعادد مان الصاور التذكارياة للمشااركين مان الطاالب والمشارفين القاائمين علاي الرحلاة ماع السايد 

ستاذ الدكتور /  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئاة والساادة أعضااء هيئاة التادريس المشااركين فاى اال

 الجوالت العلمية داخل الكليه.   

 

 17/10/2017زيارة مدرسة المنصورة الثانوية للبنات بالمختلط يوم  .1
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 . 5/12/2017زيارة مدارس الدلتا الدولية للغات يوم  .2
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 . 29/10/2017زيارة مدرسة السيدة عائشة الذكية  للبنات يوم  .3

 

 
 

     
 

 .12/11/2017زيارة مدرسة الشهيد مقدم احمد حسن رشاد غنيم يوم  .4
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 . 20/11/2017زيارة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية بجمصة يوم .5
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 30/10/2017للبنات بالمختلط يوم زيارة مدرسة المنصورة الثانوية  .6
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 .15/10/2017. زيارة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم االساسي يوم 7

 

 
 

 
 

 13/11/2017زيارة مدرسة كفر األطرش الثانوية بشربين يوم  .8
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 22/12/2017زيارة مدرسة معهد فتيات بلقاس يوم  .9
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 . 30/12/2017زيارة مدرسة طلخا االعدادية للبنين يوم  -10
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 . 4/12/2017. زيارة معهد فتيات ابو دشيشة يوم 11
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 . 14/3/2018. زيارة مدارس المنصورة الدولية للغات يوم 12
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 . 13/2/2018. زيارة معهد فتيات ابو دشيشة ببلقاس )مجموعه ثانيه (  يوم 13
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 . 13/3/2018م . زيارة مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات يو14
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 . 18/3/2018. زيارة مدرسة علي مبارك اإلعدادية بطلخا 15

 

 

 . 19/3/2018. زيارة مدرسة ميت الصارم اإلعدادية 16
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 زيارة طالب جامعة الطفل الى كلية العلوم -17

ه ألقاها أد/ ماهر حيث تم عمل برنامج مكثف خالل الزياره للتعرف على امكانات كلية العلوم من خالل محاضر

عامر على عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم عمل جوله للتعرف على األقسام العلمية 

 المختلفة والمعامل البحثية واألجهزة العلمية باالضافه الى المتاحف بقسم الحيوان وقسم الجيولوجيا
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 مكتب متابعة الخريجين أنشطة

 نات للخريجين والتواصل معهم الضطالعهم علي فرص العمل المتاحة والدورات التدريبية المطروحة  عمل قاعدة بيا 

  بحضاور السايد أ.د/  نائاب رئايس    17/4/2018إقامة ملتقي الخريجين والتوظيف ياوم الثالثااء الموافاق

لساادة رؤسااء مجاالس واألساتاذ الادكتور / عمياد الكلياة وا –الجامعة لشئون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة 

 إدارة الشركات المتعاونة في مجال التدريب والبحث العلمي وذلك لطرح فرص توظيفية وتدريبية .

  تم اإلعالن عن طريــــــق موقع التواصل االجتماعي " الفيس بوك " عان فارص للتادريب لعادد كبيار مان

 خريجي الكلية 

 ة العلوم  وبين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون  الموقع بين كلي

( خاريج  20( طالاب " التادريب الصايفي " وعادد )  100الصحي بالدقهلية في مجال تـــــــدريب لعدد ) 

 مجانا بالشركة فقد تم اإلعالن عن طريق موقع التواصل االجتماعي أيضا عن هذه الفرص 

 ب متــــابعة خريــــجي كليــــاـة العلاوم ) الفايس باوك ( عان تاوفير تم اإلعالن عن طريــــق موقع مكتــــــ

 فرص عمل ألمكاكن عديده تم خاللها عمل مقابالت شخصيه  
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 المشاركة في احتفالية الجامعة تحت عنوان

 شاركانزل .....  

المنصاورة ياوم االثناين  جامعاة –نظمت كلية العلاوم  -في اطار حملة التوعية باهمية وكيفية المشاركة الفعالة      

احتفاليااة كبااري شاااركت فيهااا كليااات الجامعااة بعنااوان)  شااارك .... صااوتك هيوصاال ( وذلااك   2018فبراياار  19

  2018ضمن المشاركة في االنتخابات الرئاسية 
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 المشاركة فى اجتماع الطالب الوافدين

        

للدراساات العلياا  وكيال الكلياة السايد اباراهيم الدساوقىدكتور / دورى بين إدارة الكلياة ممثلاه باألساتاذ الا لقاء       

 لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاه واألساتاذ وكيال الكلياة / مااهر عاامر علاى عاامروالبحوث واألستاذ الادكتور

عان  الوافدين طالب الماجيستير والادكتوراه الدكتور/ محمد أبو النور مسئول مكتب الوافدين وذلك لمناقشة الطالب

أشاد الجميع بالتعامل األخوى والمتميز مان ادارة الكلياة وتاذليل كال الصاعاب  جميع الموضوعات الخاصة بهم وقد

وقلوبهاا لكال وافاد والجمياع يعتبار أن كلياة  حالة وجودها كما أشاد الجميع بأن ادارة الكلية دائماا مااتفتح أبوابهاا فى

 شاكرا لجمياع الطاالب بأى غربه فى مصار وكاأنهم فاى بالدهاموأنهم اليشعرون  العلوم هى منارة العلم فى مصر

 الوافدين ودائما يظل هذا الشعور تجاه مصرنا الحبيبة.

 

 
 

 االحتفال بذكري نصر أكتوبر العظيم
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وكيال الكلياة  مااهر عاامر علاي عاامروالسايد أ.د /  –عميد الكلياة  عادل محمد السيد جنيديتحت رعاية أ.د /      

بطال الصااعقة المصارية فاي حارب أكتاوبر   نبيل ابو النجااقام السيد اللواء /  –المجتمع وتنمية البيئة  لشئون خدمة

"   ياااوم االثناااين  1973بإلقااااء محاضااارة عاماااة تحااات عناااوان" سااايناء وبطاااوالت الصااااعقة فاااي حااارب اكتاااوبر 

9/10/2017. 
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 س التربية والتعليمالمشاركة فى تحكيم مسابقة األبحاث العلمية لطالب مدار

 

( شارك مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى مسابقة  كبري نظمتها مدرسة المنصورة 1

 . 2/11/2018الثانوية للبنات بالمختلط يوم الخميس 
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عامر على عامر  وأد/ ماهر عميد كلية العلوم عادل محمد السيد جنيدىسعادة أد/  ( فى تجربه رائده شارك2

ونخبه متميزه من السادة العلماء أعضاء هيئة التدريس بكلية  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بالدقهلية  أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم على عبد الرؤوفكريمه من السيد المهندس/  وبدعوه العلوم

هللا مسئول  عبد مصطفى محمودطوير والسيد األستاذ / مدير مركز الت هشام العدروسىوالسيد األستاذ / 

 بمدرسة ناصر الرسمية لللات 3/12/2017شارك الجميع فى فعاليات مسابقة انتل ايسف يوم  التدريب
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( وفي المرة الثالثة شاركت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس أيضا فى مسابقة ابن الهيثم لالفكار واألبحاث 3

 18/2/2018يوم االحد  العلمية
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 المشاركة فى االحتفال ببلوغ سن المعاش
 

 . تكريم األستاذ الدكتور / امورة ابو النجا رئيس مجلس قسم علم الحيوان لبلوغها سن المعاش.1
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 تكريم السيدة / نعيمة عبد الرازق الموظفة بالكلية لبلوغها سن المعاش. .3

 
 

 م الجيولوجيااالحتفال بيوم التميز بقس

 

وكيال الكلياة  مااهر عاامر علاي عاامروالسايد أ.د /  –عمياد الكلياة  عاادل محماد السايد جنياديتحت رعاية أ.د /    

الكلياة لشائون التعلايم والطاالب ورئايس قسام  وكيل حسنى غزالهوالسيد أ.د/  –لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

و  لمايس محمادالادكتورة /  سق االحتفال ومجموعة التنظيم لالحتفالياةمن أحمد المحمودى/  الجيولوجيا السابق وأ.د

األماور وطلباة وطالباات كلياة العلاوم قسام الجيولوجياا وقسام جيوفيزيااء ياوم  أعضاء هيئة التدريس والسااده أوليااء

  وتم تقديم شهادات تقدير وميداليات تذكاريه ومبال  ماليه. 14/12/2018الخميس 
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 الجامعة معرض

 لمنتجات الوحدات ذات الطابع الخاص  
 

رئايس  القنااوى محماد حسانالمعرض السنوي للوحادات ذات الطاابع الخااص تحات رعاياة وبمشااركة أد/          

مااهر عاامر المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة أد/  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة زكى محمد زيدانالجامعة وأد/ 

 / ايهااب عباد اللطيافوأد مجدي يوسفالبيئة بكلية العلوم وأد/  لية لشئون خدمة المجتمع تنميةوكيل الك على عامر

مادير  وأخصائي معمال التحاليال الدقيقاة والسايد األساتاذ/ مرساى المرساى محمد حسنود/  عبد الجليل ابراهيموأد/ 

 التشليل بوحدة البالستيك.
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 المحاضرات العامة

 

 اماة تحات عناوان " نقطاة تحاول " بمشااركة وتنظايم فرياق متمياز مان الطاالب ) فرياق تم تنظيم محاضرة ع

عاادل محماد السايد خبيار التنمياة البشارية.تحت رعاياة أ.د /  إسالم نجممنيونز( والتي ألقاها السيد الدكتور / 

 –نمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وت ماهر عامر علي عامروالسيد أ.د /  –عميد الكلية جنيدي 

 مدير مكتب ومتابعة الخريجين واالستاذ بقسم الكيمياء  رانيا رمضان زكيوالسيدة أ.د/ 
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  : اجي كومار استاذ البيولوجيا المتقدمة والمنسق العام لبرامج التقنية محاضرة علمية لالستاذ الدكتور

 للتقنيات التكنولوجية. جوباتيالحيوية بقسمي العلوم البيولوجية والبيولوجيا الهندسية بجامعة 

  : محاضرة علمية خاصة بقسم الرياضيات تحت عنوان 

"on thermoelastic diffusion theory with microtempratures and 

microtempratures  "                                 

 بتونس يوم االثنين  للسيد األستاذ الدكتور / المنصف عوادي األستاذ بجامعة قرطاج           

 .  2017مارس  27                                                                

  : محاضرة علمية خاصة بقسم الجيولوجيا الهندسية  تحت عنوان 

 EAGE STUDENT CHAPTER"                      " 

 .  2017ابريل  22م السبت الموافق يو                                                   

  " للسيد أ.د / سيد بكري أستاذ  الخاليا الجزعية وقدرتها علي عالج األمراضمحاضرة علمية عن "

 .  2017نوفمبر  13األجنة والخاليا الجزعية بجامعة األزهر يوم االثنين 

  " يد أ.د / يحي االزق " للس أخالقيات البحث العلمي وكتابة الورقة البحثيةمحاضرة علمية عن

 .  2017نوفمبر  28جامعة المنصورة يوم الثالثاء  –كلية العلوم  –االستاذ المتفرغ بقسم النبات 

  امريكا  –لالستاذ الدكتور / مراد اسماعيل االستاذ بجامعة فلوريدا  عن الرياضياتمحاضرة علمية

 .  2017ديسمبر  25خاصة بقسم الرياضيات يوم االثنين 

 خريجينتدريب ال

 

جامعة المنصورة والكيانات الصناعية الخارجية فقد تم تدريب عدد  –تفعيال للبروتوكول الموقع بين كلية العلوم 

 كبير من خريجي الكلية في :

o شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 

o مدارس جلوري االمريكية 

o مدارس المنصورة كولدج الدولية لللات 

o .جهاز شئون البيئة 

o  الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية.شركة 

o  جامعه المنصورة.  –مستشفي الكلي والمسالك البولية 
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 دورة تدريبية عن صناعة البالستيك

 

واألستاذ الدكتور / ماهر عامر علي  –تحت رعاية األستاذ الدكتور / عادل محمد السيد جنيدي عميد الكلية     

وتنمية البيئة وإشراف األستاذ الدكتور / مجدي يوسف عبد العال مدير   عامر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

وحدة بحوث وصناعة البالستيك والمطاط أقيمت دورة تدريبية عن صناعة البالستيك والمطاط ولمدة ثالث أيام 

 . 2018ابريل  16 – 14ابتداء من 
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 المقابالت الشخصية

 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مكتب  مر علي عامرماهر عااستقبل األستاذ الدكتور /      

وكيل وزارة   علي عبد الرؤوفالسيد المهندس/  عادل محمد السيد جنيديسيادة عميد الكلية األستاذ الدكتور / 

ة ووزارة التربية جامعة المنصور –التربية والتعليم بالدقهلية لمناقشة اليات عمل بروتوكول تعاون بين كلية العلوم 

 مجال التدريب لتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون بين كلية العلوم والوزاره وخاصة فى والتعليم وايضا

وتكنولوجيا النانو والخاليا الجذعية وغيرها باالضافه  للمدرسين حول الموضوعات الحديثه فى البيولوجيا الجزيئية

 المتفوقين منهم . ب وكيفية مساعدتهم وتنمية مهاراتهم وتبنىواالبتكارات الخاصة بالطال الى البحوث

 

 
 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة االستاذه /  ماهر عامر علي عامراستقبل األستاذ الدكتور /      

 معهد فتيات بلقاس  وتسليم شهادة تقدير لسيادته. – عصمت عبد هللا
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 ريدورات تدريبية للجهاز اإلدا
 

وكيل  ماهر عامر علي عامرنظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية األستاذ الدكتور /       

دعم مهارات التواصل  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دورة تدريبية للجهاز اإلداري تحت عنوان "

عات الكبري " أ.د / أحمد أمين حمزة للمؤتمرات" بقاعة االجتما 17/9/2018" يوم األحد والتعامل مع الجمهور

 –أستاذ إدارة األعمال بكلية التجارة  – عبد المحسن عبد المحسن حسين جودةوالتي ألقاها األستاذ الدكتور / 

 جامعة المنصورة حيث شارك في الدورة عدد كبير من السادة أعضاء هية التدريس والجهاز االداري بالكلية  
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 تكريم الفريق البحثي منصوراصورس

 

 مليون سنة وتسميته المنصوراصورس 80( اكتشاف فريق بحثى بكلية العلوم جامعة المنصورة ديناصورعمره  1

خالاد  من كلياة العلاوم بالمنصاورة مان ساعادة أد/ تم تكريم الفريق البحثي 2018فبراير  13يوم الثالثاء الموافق   

رئيس جامعة المنصورة  - محمد القناوىثم استقبل األستاذ الدكتور/  م العالى والبحث العلمىوزير التعليعبد اللفار 

الجيولوجياا بكلياة العلاوم بحضاور  والياوم تام االحتفاال باالفريق البحثاى بقسام الفرياق البحثاى بكلياة العلاوم أعضااء

ماهر عاامر علاى عاامر األستاذ الدكتور/ و عادل محمد السيد جنيدىالدكتور /  األستاذ األستاذ الدكتور عميد الكلية

وكيال الكلياة للدراساات  الدساوقى السايد اباراهيمواألساتاذ الادكتور/  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه وكيل

رئايس قسام الجيولوجياا ومجموعاة متميازه مان األسااتذة  السايد المحماودى أحمادالعليا والبحوث واألستاذ الادكتور/ 

وقامات بتقاديم اللقااء  محمد عادل جنيادىود/  أمين غيثوأد/  غالب عيسىوأد/  محمود قورهأد/ وخاصة  األفاضل

وألقاى الجمياع كلماات ترحيبياة  البااحثين واإلدارياين بالقسام وبحضور مجموعاة مان لميس محمدالسيدة الدكتورة / 

كماا  األسااتذه األفاضال امعة وفضلالجهود المبذولة من المجموعة البحثية ودعم الكلية والقسم والج تناولت جميعها

والذى تمكن من العثور  هللا واألساتذه الذين تتلمذ على أيديهم بفضل هشام سالمأشاد رئيس الفريق البحثى الدكتور/ 

الفرياق البحثاى بمركاز علاوم  حفريات لديناصاور ضاخم فاى الواحاات الداخلاة أثنااء رحلاة استكشاافية قاام بهاا على

مادير مركاز الحفرياات الفقارياة بكلياة العلاوم  - هشاام ساالمالادكتور/  معة المنصورة برئاسةالحفريات الفقارية بجا

 سناء السيدوالدكتورة/  أول باحثة مصرية وعربية فى مجال الديناصورات - إيمان الداودىالدكتورة/  يضم الفريق

 .اسيوط من جامعة سارة صابرمن جامعة المنصورة والدكتورة/ 

 

تفوق علمى فريد سيضيف الكثير إلى ساجل مصار األحفاورى  أن االكتشاف الجديد يمثل ام سالمهشوأكد الدكتور/ 

االثناين( فاى مجلاة ) الديناصور الجديد باسم " منصوراصورس " تيمناً بالجامعة وتام نششاره أماس أنه تم تسمية اسم
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هياكل من الخمسة  4العالم  وأشار أن  المجالت العلمية على مستوى نيتشر العلمية العالمية التى تشعدُّ واحدة من أهم

اارتى بالكاماال خااالل الحاارب العالميااة الثانيااة المكتشاافة فااى مك قتلااتى إلااى ألمانيااا ودش ثاار علااى  مصاار نش ماان  4حيااث عش

ارتى بالكامال أثنااء  الديناصورات السابقة فى الواحات البحرية وشحنها الباحث مك األلمانى لمتحف ميون  األلمانى ودش

 الثانية    ةالحرب العالمي

 

الديناصورات النباتية طويلة العنق التى كانات شاائعة فاى جمياع أنحااء  ينتمى الديناصور المكتشف حديثاً إلى عائلة

لىام حتاى اآلن إال  الحيواناات البرياة خالل العصر الطباشيرى تلك العائلة معروفة بكونها أكبر العالم التاى عرفهاا العت

فى العدياد مان الخصاائص إذ إن وزناه يعاادل تقريبااً وزن فيالى أفريقاى  تلف عنهاأن الديناصور المكتشف حديثاً يخ

 .يختلااااااااااف عاااااااااان هيكاااااااااال الديناصااااااااااورات االعتياديااااااااااة التااااااااااى تنتمااااااااااى لتلااااااااااك العائلااااااااااة وهيكلااااااااااه

فااى نهايااة العصاار  أن الكشااف الجديااد ساايعمل علااى تفسااير االنقااراض الكبياار الااذى أصاااب الديناصااورات وأكااد

 ديناصااااااااور جديااااااااد ساااااااانة بعااااااااد أن اسااااااااتطاعوا الكشااااااااف عاااااااان مليااااااااون 65الطباشاااااااايرى قباااااااال نحااااااااو 

فى وضع خطة للبحث عان الديناصاورات فاى الطبقاات  2008البحث فى عام  الجدير بالذكر أن الفريق العلمى بدأ

ن الفريق مان اكتشااف الرسوبية « منصوراصاورس» المصرية جنوب الصحراء اللربية  بعدها بخمسة أعوام تمكَّ

اد نحاو فى الواحات الداخلة بمحا شاكرا  كيلاومتر إلاى الجناوب اللرباى مان القااهرة 700فظة الوادى الجديد على بشعى

عاز  كلية العلوم وجامعة المنصاوره وقسام الجيولوجياا علاى االهتماام ونتمناى مان هللا للفريق البحثى وشكرا الدارة

طننا العزياز الاذى ينتظار مناا من أجل و وجل مزيدا من االكتشافات ومزيدا من األبحاث العلمية التى تخدم البشرية

 . الكثير

 . 13/2/2018( تكريم الفريق البحثي منصوراصورس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم يوم 1
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 . 21/2/2018تكريم الفريق البحثي منصوراصورس بنادي جزيرة الورد يوم  (2
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االساتاذ الادكتور / اشارف تكريم الفريق البحثي منصوراصورس بقاعة الماؤتمرات بكلياة العلاوم بحضاور  (3

 . 20/2/2018عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب يوم 
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 2018مارس  22جامعة المنصورة يوم الخميس  –تكريم الفريق البحثي منصوراصورس بنادي النيل  (4

بالشاركة   2018/  2017 سانةإعداد اختبارات تقييم السادة خريجي كلية العلوم للتعيين فى الوظائف المعلناة ل -

القابضااة لمياااه الشاارب والصاارف الصااحي بالدقهليااة باإلضااافة الااى المشاااركة ضاامن اللجنااة الخاصااة بالمقااابالت 

 الشخصية الختيار الخريج المناسب للعمل بالشركة

زكاى محماد  المشاركة في فعاليات يوم الكفيف الذى تمت فعالياته بنادى النيل بحضور السيد األستاذ الادكتور/ - 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيدان

 جامعة المنصورة  –المشاركة في حملة عن أهمية التبرع بالدم بالكلية بالتعاون مع كلية الطب  – 

 ورش العمل

 

  "  ورشة عمل تحت عنوانSCI FINDER YOUR FIRST STEP IN SCIENTIFIC 

RECEARCH  "فد من مندوبي قاعدة البيانات االكثر استخداما في العالم خاصة في والتي يديرها و

 . 2017ديسمبر  19مجال الكيمياء والعلوم المتعلقة بها يوم الثالثاء 

   "  كيفية كتابة البحث العلمي والنشر الدولي في مجلة ورشة عمل تحت عنوانTHE CELL  الدولية "

     المحرر بالمجلةوالتي حاضر فيها الدكتور  / روبرت كروجر  
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  "  كتابة البحث العلمي والنشر الدولي في مجلة ورشة عمل تحت عنوان THE CELL  العالمية " يوم

 . 2017نوفمبر  21الثالثاء 

  "  التطورات  الحديثة في علم التقييم )ورشة عمل تحت عنوان blou print viva cards OSPE " 

 . 2017ديسمبر  5يوم االثنين 

 بالتعاون مع  فرص الحصول علي مشروعات مموله من االتحاد األوروبيرشة عمل تحت عنوان" و "

 . 2018ابريل  22مكتب االيراسمورس ومكتب العالقات الدولية يوم األحد 

   "  2018مارس  13م يو المشروعات البحثية المفتوحة ألعضاء هيئة التدريسورشة عمل تحت عنوان.  

  التحليل اإلحصائي "  ورشة عمل تحت عنوانSPSS  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة "

 . 2018فبراير  28وطالب الدراسات العليا يوم األربعاء 

 

 أنشطة عامة

 

  " خاص بقسم الجيولوجيا يوم األربعاء  مجال االستكشافالمشاركة في إقامة كورس علمي تحت عنوان "

 . 2017مارس  1

 بمبني  2017يوليو  25" يوم الثالثاء فهل إلي الخروج من سبيل  ت عنوان المشاركة في ورشة عمل تح

 إدارة الجامعة الرئيسي.

  اجتماعي  –رياضي  –" ثقافي  المهرجان الثالث ألسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعةالمشاركة

 جامعة المنصورة. –بنادي النيل  2017أغسطس  9&8فني " يوم  –

  تدريب طالب علوم االرضاستضافة مبادرة 
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                         GEOSCIENTIST TRAINING INITIATIVE "   

 .  2017سبتمبر  9لمدة ست أسابيع متتالية ابتداء من                               

  2017أكتوبر  25& 24يومي الثالثاء واألربعاء  إقامة لقاء طالبي خاص بقسم الجيولوجياالمشاركة في. 

  يوم الثالثاء  حفل تكريم أوائل المستويات المختلفة برنامج بترول وتعدين بقسم الجيولوجياالمشاركة في

 .2017اكتوبر  31

  ديسمبر  12" يوم الثالثاء  معرض الفنان التشكيلي الدكتور / إبراهيم أحمد " منحوتات شعبيةالمشاركة في     

2017 . 

  14يوم األحد  ج التكنولوجيا الحيوية والبرامج النوعية االخرياجتماع لجنة جودة برنامالمشاركة في 

 . 2018يناير 

  خاص بقسم الجيولوجيا يوم الثالثاء  إقامة كورس علمي تحت عنوان " مجال االستكشافالمشاركة في "

 . 2018فبراير  28

  عنوان " اإلصابات جامعة المنصورة والتي تحت  – الدورة المقامة بكلية التربية الرياضيةالمشاركة في

 . 2018فبراير  4الرياضية والتأهيل البدني" يوم األحد الموافق 

  تكريم فريق االكتشاف العلمي للديناصور المصري " منصوراصورس " بقاعة المؤتمراتالمشاركة في 

 .2018فبراير  21بنادي جزيرة الورد يوم االربعاء  –

  " قاعة المهدي الباسوسي بمستشفي األطفال يوم األحد الموافق " ب عيد العلم العاشرالمشاركة في احتفالية

 . 2018ابريل  1

  مارس  26يوم االثنين  إقامة أمسية شعرية ومسابقة قصة قصيرة ضمن خطة النشاط الثقافيالمشاركة في

2018 . 

  1حد جامعة المنصورة يوم اال – حملة التبرع بالدم بالكلية بالتعاون مع مستشفي الطلبةالمشاركة في 

 . 2018ابريل 

  " 2018ابريل  17" علي مسرح كلية التربية يوم الثالثاء  مدينه الثلجحضور عرض مسرحية . 

  2018ابريل  8يوم السبت  فعاليات يوم لمهارات الخطابة بكلية العلومالمشاركة في. 

 

 النــــــدوات

 

  " 2017مايو  16ريس يوم الثالثاء " للسادة أعضاء هيئة التد االختبارات الموضوعيةندوة تحت عنوان . 

  " 2017مايو  30" للقيادات األكاديمية يوم الثالثاء  السياسات المؤسسيةندوة تحت عنوان . 

  والتي تقدمه الحكومة البريطانية للحصول علي الماجستير في أي   منح برنامج تشيففيننجندوة عن

 .2017وبر اكت 11تخصص من احد الجامعات البريطانية يوم االربعاء 

  " 2017نوفمبر  21" يوم الثالثاء  بنك المعرفةندوة تحت عنوان . 
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 " 2017سبتمبر  23" يوم السبت  اإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريسندوة علمية عن  . 

  " التي ألقاها  كيفية النهوض بالمجاالت العلمية المحلية لمستوي المجاالت العالميةندوة تحت عنوان "

 16يوم االثنين  مايكل جيفري مدير النشر والتطوير بدار النشر بالواليات المتحدة األمريكية.د/ السيد أ

 . 2018يناير 

  2018مارس  22يوم الخميس  لعرض المجاالت المختلفة في علوم الحاسبندوة علمية   

  2018مايو8يوم الثالثاء  منح نيوتن مشرفة والتي يقدمها القنصلة البريطانيةندوة برامج. 

 

 الدورات التدريبية

 

  2017سبتمبر  28 – 26في الفترة من  الرنين النووي الملناطيسي السائل وتطبيقاتهدورة تدريبية علي  . 

  " نوفمبر  27&  26" يومي األحد واالثنين  اإلرشاد األكاديمي والساعات المعتمدةدورة تدريبية عن

2017 . 

  ديسمبر  6 – 5يومي  عة بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعةاإلسعافات األولية للعاملين بالجامدورة

2017 . 

 

 :مرتبه بترتيب الصفحات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عناصر نشاط قطاع
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