
  

 

  
  مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 


نموذج للخطة السنوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية 
  2011/2012خالل العام الجامعى 

 

األنشـــطة 
 

القسم المسئول عن مكان التنفيذ 
التنفيذ 

 

الدعم موعد التنفيذ 
المطلوب 

: أوال: المؤتمرات 

 مؤتمر المنصورة العربى السادس لعلوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان- 1

  

 واأللبان الغذائية الصناعات قسم كلية الزراعة-جامعة المنصورة-

 
 إلى 23/10
25/10/2012 

يمول من 
 2012ميزانية 

 ثانيا: الندوات:

 500 قســم األلبان  جامعة المنصورة–كلية الزراعة  ندوة بعنوان " رفع الوعى الغذائى لدى المستهلكين "- 1

 500 قســم األلبان  جامعة المنصورة–كلية الزراعة  " - ندوة بعنوان " الصناعات اللبنية بين الواقع والمأمول فى المستقبل2

 500 2012مارس قسم الصناعات الغذائية  كلية الزراعة -جامعة المنصورة ندوة بعنوان " اإلستفادة من المخلفات الزراعية فى انتاج مواد استراتيجية "- 3

 500الفصل الدراسى األول قسم إنتاج الحيوان  جامعة المنصورة–كلية الزراعة  ندوة بعنوان " محاور وآليات تنمية الثروة السمكية فى مصر " - 4

 500الفصل الدراسى الثانى قسم انتاج الحيوان كلية الزراعة -جامعة المنصورة  ندوة بعنوان " اإلكتفاء الذاتى من األعالف الحيوانية فى مصر "- 5

 500الفصل الدراسى الثانى قسم انتاج الحيوان جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " تطبيقات استخدام التقنيات الحيوية فى مجال اإلنتاج الحيوانى السمكى"  6

 500 قسم الفاكهة  كلية الزراعة -جامعة المنصورة- ندوة بعنوان " الطرق الحديثة فى تدعيم شجيرات العنب " 7

 500 قسم الفاكهة  جامعة المنصورة–كلية الزراعة - ندوة بعنوان " زراعة الموالح بمصر " 8

- ندوة بعنوان " مراقبة الزحف العمرانى وأثره على فقد األراضى الزراعية الخصبة 9
فى شمال مصر "  

كلية الزراعة -جامعة  
المنصورة 

خالل الفصل الدراسى قسم األراضى 
األول 

500 



  

 

األنشـــطة 
 

القسم المسئول عن مكان التنفيذ 
التنفيذ 

 

الدعم موعد التنفيذ 
المطلوب 

 500الفصل الدراسى األول قسم أمراض النبات جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " اإلتجاهات الحديثة فى مجال مقاومة أمراض النبات" 10

 500الفصل الدراسى األول قسم امراض النبات جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " مفهوم الزراعة المستدامة فى مجال وقاية النبات" 11

 500الفصل الدراسى األول قسم أمراض النبات  جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " لتقاوى ودورها فى انتشار األمراض النباتية " 12

- ندوة بعنوان " أهم األمراض واآلفات الوبائية التى تتعرض لها المحاصيل الحقلية 13
والبستانية فى السنوات األخيرة " 

 500الفصل الدراسى الثانى قسم أمراض النبات جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 500الفصل الدراسى الثانى قسم أمراض النبات جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " مشاكل ما بعد الحصاد واألساليب الحديثة لتقليل الفاقد منها "  14

- ندوة بعنوان " الدقهلية بال بلطجية برنامج للدفاع اإلجماعى الشعبى بمشاركة 15
المجتمع المدنى بالدقهلية "  

 500 2011ديسمبر قسم اإلرشاد الزراعى كلية الزراعة-جامعة المنصورة 

 500 2012إبريل قسم الحشرات كلية الزراعة- جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " ذبابة ثمار الخوخ "  16

 500الفصل الدراسى األول قسم الكيمياء الزراعية كلية الزراعة- جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على التركيب المحصولى "  17

- ندوة بعنوان " تطبيقات عملية على استخدامات الهندسة الوراثية فى الكيمياء 18
الحيوية وفى حياتنا المعاصرة "  

 500الفصل الدراسى الثانى قسم الكيمياء الزراعية كلية الزراعة- جامعة المنصورة 

 500 قسم اإلقتصاد الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ندوة بعنوان " أزمة المياه فى مصر " 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
األنشـــطة 

 
مكان التنفيذ 

 
القسم المسئول عن 

التنفيذ 

 
موعد التنفيذ 

الدعم 
المطلوب 

 
 

 ثالثا: ورش العمـــــــــــــــــل :

 500 قسم الفاكهة جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ورشة عمل بعنوان "  الطرق الحديثة إلنتاج شتالت العنب " 1
كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ورشة عمل بعنوان"  األراضى الزراعية بإقليم الدلتا ( المشكالت والحلول ) 2

 
خالل الفصل الدراسى قسم األراضى  

الثانى 
500 

- ورشة عمل بعنوان " البرمجة الخطية وتطبيقاتها فى العلوم الزراعية اإلحصاء 3
ودورها فى البحث العلمى. 

 500 قسم اإلقتصاد الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 500 2011نوفمبر قسم اإلرشاد الزراعى كلية الزراعة- جامعة المنصورة  - ورشة عمل بعنوان " دور البحث العلمى الزراعى فى التنمية الزراعية الريفية ´" 4
 

 رابعا: الحلقـــــات النقاشيـــــــــة:
 500 قسم األلبان كلية الزراعة -جامعة المنصورة - حلقة نقاشية بعنوان " الجديد فى مجال علوم األلبان " 4
 500 قسم األلبان جامعة المنصورة  –كلية الزراعة - حلقة نقاشية بعنوان " الطرق الحديثة فى تحليل اللبن ومنتجاته " 2
 500 قسم الفاكهة جامعة المنصورة –كلية الزراعة -حلقة نقاشية بعنوان " مشاكل انتاج العنب بمصر " 3
 500 قسم الفاكهة كلية الزراعة -جامعة المنصورة - حلقة نقاشية بعنوان " مشاكل انتاج الموالح بمصر للتصدير " 4
 

 خامسا: المشروعات البحثية المقترحة لتحسين أوضاع المجتمع وحماية البيئة

مشروع بعنوان “ المقاومة البيولوجية لورد النيل باستخدام المبيدات الحيوية ( غير - 1
الكيماوية ) المتخصصة واآلمنة بيئيَا “ 

 

 ألف 107.000مدة المشروع (عام) قسم أمراض النبات جامعة المنصورة –كلية الزراع ة
جنيه 

  قسم األلبان جامعة المنصورة –كلية الزراعة - مشروع بعنوان " إنتاج منتجات لبنية غير تقليدية " 2
- مشروع بعنوان " تحسين منتجات األلبان من خالل استحداث طرق جديدة للصناعة 3

أو تدعيمها بمكونات غير لبنية " 
  قسم األلبان  

ممول من  الفاكهة  - مشروع بعنوان " إنتاج العنب والموالح خالية من المبيدات "  4
الجامعة 

 

 

 

 

 



  

 
األنشـــطة 

 
مكان التنفيذ 

 
القسم المسئول عن 

التنفيذ 

 
موعد التنفيذ 

الدعم 
المطلوب 

 
 

 سادسا : الدورات التدريبية

تمول من الكلية  2012مارس الصناعات الغذائية جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان " إدارة الجودة الشاملة فى مصانع األغذية "  1
تمول من الكلية  قسم اإلقتصاد الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان " تقييم الجدوى اإلقتصادية للمشروعات الزراعية " 2
-  نوفمبر 30- 27من قسم الحيوان الزراعى كلية الزراعة-جامعة المنصور - عقد الدورة التدريبية الثانية فى مجال النيماتودا  3
-  ديسمبر 7-4منقسم الحيوان الزراعى كلية الزراعة- جامعة المنصورة - عقد دورة تدريبية أولى فى مجال األكاروس 4
 محاضرات توعية لطالب مرحلة البكالوريوس بالكلية فى مجال السالمة والصحة 4- 5

المهنية وتأمين بيئة العمل واألمان المعملى 
خالل الفصل الدراسى وحدة الزمات والكوارث كلية الزراعة- جامعة المنصورة  

األول 
 -

 

 سابعا: الرحالت العلمية والقوافل العلمية واإلرشادية:

 -الرحـــالت العلميـــــــــة:
تمول من الكلية  قسم انتاج الحيوان كلية الزراعة -جامعة المنصورة - رحلة علمية لمزرعة دلتا مصر الخطاطبة طريق اإلسكندرية  1

- رحلة علمية لطالب الفرقة الثالثة شعبة أمراض النبات  ( فى مراكز طلخا وشربين 2
وبلقاس والمنصورة وأجا ) 

تمول من الكلية  قسم أمراض النبات  جامعة المنصورة–كلية الزراعة 

 القوافل العلمية اإلرشاديــــــــــة:
 

 قافلة إرشادية فى مجاالت اإلنتاج الزراعى المختلفة وفقَا 17ينفذ 
إلقتراحات مجالس األقسام العلمية بالكلية وتلبيتن إلحتياجات 

اإلدارات الزراعية المختلفة والمراكز اإلرشادية الزراعية 
بمحافظة الدقهلية. 

    
 

500×17 =
8500 

ثمانية آالف 
وخمسمائة جنيه 

   
   
   
   
   
   

 
      وكيل الكلية  

   لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

أ.د/ إبراهيم أبوخليل أمين سعفان 
 


