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منوذج للخطة السنوية لقطاع شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة بالكلية 

  2012/2013خالل العام اجلامعى 
 

القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
الدعم موعد التنفيذ التنفيذ 

المطلوب 

 أوال: املؤمترات

المؤتمر التاسع عشر للهندسة الزراعية بعنوان " آفاق التقنيات الحديثة فى 
الهندسة الزراعية وإدارة المشكالت البيئية " 

-كلية الزراعة-جامعة 
 نوفمبر 15- 14قسم الهندسة الزراعية المنصورة 

2012 5000 

مؤتمر المنصورة العربى السادس لعلوم وتكنولوجيا األغذية واأللبان 
" األمن الغذائى بين الواقع والمأمول فى الوطن العربى " 

كلية الزراعة-جامعة 
المنصورة 

قسم الصناعات الغذائية 
واأللبان 

 نوفمبر 19-22
2012 3000 

ثانيا: الندوات 

كلية الزراعة –جامعة ندوة بعنوان " المقاومة البيولوجية للحشائش فى النظم البيئية المتباينة" 
الفصل الدراسى قســم أمراض النبات  المنصورة

 500األول 

كلية الزراعة –جامعة ندوة بعنوان " مشاكل ما بعد الحصاد واألساليب الحديثة لتقليل الفاقد منها " 
الفصل الدراسى قســم أمراض النبات  المنصورة

 500الثانى 

كلية الزراعة -جامعة ندوة بعنوان "  لم يحدد بعــــد  " 
شهر ديسمبر قسم الكيمياء الزراعية  المنصورة

2012 500 
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القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
الدعم موعد التنفيذ التنفيذ 

المطلوب 

كلية الزراعة –جامعة ندوة بعنوان "  لم تحدد بعــــد " 
 500 2013شهر إبريل قسم الكيمياء الزراعية  المنصورة

كلية الزراعة -جامعة ندوة بعنوان " اإلنتاج الحيوانى فى مصر بين الواقع والمأمول " 
الفصل الدراسى قسم اإلنتاج الحيوانى المنصورة 

 500األول 

كلية الزراعة –جامعة ندوة بعنوان " األفاق المستقبلية لتنمية الثروة السمكية فى مصر " 
الفصل الدراسى قسم اإلنتاج الحيوانى المنصورة 

 500الثانى 

 ندوة بعنوان " التعاطى واإلدمان وطرق عالجها "
باالشتراك مع كليتى الطب والتمريض 

كلية الزراعة– جامعة 
المنصورة 

قسم اإلرشاد الزراعى 
والمجتمع الريفى 

الفصل الدراسى 
 500األول 

كلية الزراعة– جامعة ندوة بعنوان " دور الشباب فى المشاركة السياسية " 
المنصورة 

قسم اإلرشاد الزراعى 
والمجتمع الريفى 

الفصل الدراسى 
 500الثانى 

ندوة بعنوان " الصناعات اللبنية بين الواقع والمأمول وسبل دفعها لتحقيق أمال 
أفضل لخدمة البيئة واالقتصاد القومى " 

كلية الزراعة- جامعة 
خالل شهر مارس قسـم األلبــان المنصورة 

2013 500 

كلية الزراعة– جامعة ندوة بعنوان " االقتصاد المصرى بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل " 
 500 2012/ 11/ 4 الزراعى االقتصادقسـم المنصورة 

كلية الزراعة- جامعة ندوة بعنوان " أزمة المياه بين الواقع والمأمول " 
الفصل الدراسى  الزراعى االقتصادقسـم المنصورة 

 500الثانى 
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القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
الدعم موعد التنفيذ التنفيذ 

المطلوب 

 ثالثا: احللقـات النقاشيــة

كلية الزراعة -جامعة حلقة نقاشية بعنوان  "  لم تحدد بعد    " 
الفصل الدراسى إنتاج الدواجن المنصورة 

 األول 

جامعة –كلية الزراعة حلقة نقاشية بعنوان  "  لم تحدد بعد  " 
الفصل الدراسى إنتاج الدواجن المنصورة 

 الثانى 

 : املشروعات البحثية املقرتحة لتحسني أوضاع اتمع ومحاية البيئة
َ
 رابعا

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

جامعة –كلية الزراع ة
مدة المشروع قسم أمراض النبات المنصورة 

 (عام) 

 الزراعة العضوية فى بمشروع بعنوان " إنتاج بعض أنواع الخضر بأسلو
األراضى حديثة االستصالح " 

جامعة –كلية الزراعة 
  قسم الميكروبيولوجيا المنصورة 

 : الدورات التدريبية وورش العمل
َ
 خامسا

جامعة –كلية الزراعة دورات  تدريبية فى مجال النيماتودا واأكاروس 
 لم يحدد بعد الحيوان الزراعى المنصورة 

جامعة –كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان " الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية " 
الفصل الدراسى قسم االقتصاد الزراعى المنصورة 

 الثانى 
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القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
الدعم موعد التنفيذ التنفيذ 

المطلوب 
ورشة عمل بعنوان " الجديد فى مجال التحاليل الكيميائية والميكروبية فى 

مجال األلبان ومنتجاتها " 
جامعة –كلية الزراعة 

خالل شهر قسـم األلبـان المنصورة 
  2012ديسمبر 

كلية الزراعة- جامعة ورشة عمل بعنوان " الترشيح الفائق وأثره فى الصناعات اللبنية " 
خالل شهر إبريل قسـم األلبـان المنصورة 

2013  

ورشة عمل بعنوان " أفضل الطرق للتخلص األمن من الكيماويات والمواد 
الضارة " 

جامعة –كلية الزراعة 
المنصورة 

وحدة األزمات 
والكوارث 

خالل الفصل 
 الدراسى األول 

جامعة –كلية الزراعة ورشة عمل بعنوان " لم تحدد بعد " 
الفصل الدراسى قسم الدواجن المنصورة 

 األول 

جامعة –كلية الزراعة ورشة عمل بعنوان " لم تحدد بعد " 
الفصل الدراسى قسم الدواجن المنصورة 

 الثانى 

 : الرحالت العلمية
َ
 سادسا

كلية الزراعة -جامعة رحلة علمية لطالب المستوى الثالث والرابع برنامج وقاية النبات 
  قسم إنتاج الحيوان المنصورة 

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

جامعة –كلية الزراعة 
  قسم أمراض النبات  المنصورة
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الربنامج املقرتح لتنفيذ القوافل اإلرشادية 

  2012/2013للعام اجلامعى 

موعد التنفيذ موضوع القافلة م 
األقسام العلمية المشتركة مكان التنفيذ المقترح 

1 
 

-كيفية االستفادة من المخلفات الزراعية 
المركز اإلرشادى بصدقا مركز تمى  16/10/2012- صحة وتغذيــة الحيـوان 

األمديد 
الميكروبيولوجي 
الطب البيطرى 

- توعية طلبة المدارس بكل ما يهم المجتمع الريفى  2
المركز اإلرشادى بميت العامل مركز  23/10/2012- ترشيد دخل األسرة وتربية عيش الغـــراب 

أجا 
اإلرشاد الزراعى والمجتمع 

الريفـــى 

- أمراض وآفات البصل والطماطــم  3
الجمعية الزراعية بميت غراب مركز  30/10/2012- التخلص اآلمن من المخلفات الزراعية 

السنبالوين 
الخضــــر 

الميكروبيولوجى 

- محصـول بنـجر السكـر  4
المحاصيــل اإلدارة الزراعية مركز ميت سويد  6/11/2012- التخلص اآلمن من المخلفات الزراعية 

الميكروبيولوجى 

- مكافحة حشائش المحاصيل الشتوية  5
المركز اإلرشادى بالحصص مركز  13/11/2012- رعاية وصحة حيــوان 

شربين 
المحاصيــل 

الطب البيطرى 

- زراعـــــة البطاطـــــس  6
الخضـــر  مركز طلخا –اإلدارة الزراعية  20/11/2012- التخلص اآلمن من المخلفات الزراعية 

الميكروبيولوجى 

- زراعة محصول البصل  7
المركز اإلرشادى بكفر الكردى  27/11/2012- تصنيع منتجات األلبـان 

مركز منية النصر 
الخضـــر 
األلبـــان 

- محصول بنجر السكـــــر  8
المحاصيـل  مركز المنصورة –اإلدارة الزراعية  4/12/2012- التخلص اآلمن من المخلفات الزراعية 

الخضـــر 
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موعد التنفيذ موضوع القافلة م 
األقسام العلمية المشتركة مكان التنفيذ المقترح 

- أمراض القمــــح.  9
المركز اإلرشادى بدماص مركز  11/12/2012- تصنيع منتجات غذائية 

ميت غمر 
المحاصيــل 
الصناعــات 

- عالج أمراض البنجر والفول البلدى.  10
أمراض نبات المركز اإلرشادى بجاليا مركز بلقاس  18/12/2012- المشاريع الصغيرة فى مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى 

إنتاج الدواجن 

- االكتشاف المبكر لألمراض الحيوانية (الحيوانات المجترة)  11
المركز اإلرشادى بالكفر الجديد  25/12/2012- االستفادة من متبقيات الحقل 

مركز المنزلة 
الطب البيطرى 
الميكروبيولوجى 

- الثروة السمكيـــــة  12
اإلنتاج الحيوانى  بلقاس –المركز اإلرشادى بالسعادة  5/3/2013 باذنجان ) –- زراعة الخضر ( بطيخ-طماطم 

الخضـــر 

- البرامج التسميديــــة   13
األراضــى  دكرنس –المركز اإلرشادى بنجير  12/3/2013- صناعات غذائيــــة 

الصناعـات 

- زراعة الخضر الصيفى  14
الخضـــر المركز اإلرشادى ببسنديلة- بلقاس  19/3/2013- تصنيع منتجات غذائية 

الصناعـات 

- تربيــة النحـــل  15
الحشـرات  المنزلة –اإلدارة الزراعية  26/3/2013- الثروة السمكيــــة 

اإلنتاج الحيوانى 

- المشاريع الصغيرة فى مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى  16
المركز الرشادى بميت الفرماوى  2/4/2013- مخاطر اإلدمان على البيئة الريفية 

مركز ميت غمر 

انتاج الدواجــن 
اإلرشاد الزراعى والمجتمع 

الريفى 

- ترشيد استخدام المبيدات واألسمدة ( البرامج التسميدية )  17
 ابو ماضى 53المركز االرشادى بـ  9/4/2013- المـشاريع متناهيـة الصغـر 

بلقاس 
المبيـــدات 

انتاج الدواجن 
 
 


