
 

  
  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 
 2014/2015خالل العام الجامعى 

 

األنشـــطة 
 

القسم المسئول عن مكان التنفيذ 
التنفيذ 

 

الدعم موعد التنفيذ 
المطلوب 

: أوال: المؤتمرات 

خالل شهر الصناعات الغذائية كلية الزراعة- جامعة المنصورة  - مؤتمر المنصورة العربى السابع لعلوم وتكنولوجيا األلبان 1
 2014نوفمبر

 

ثانيا: الندوات: 
خالل شهر نوفمبر اإلرشاد الزراعى  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  بالجامعات المصرية رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي بعنوان "  - ندوة1

2014 
 

خالل شهر فبراير اإلرشاد الزراعى  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "  خطة الدعم واالرشاد والتوجيه الطالبيبعنوان " ندوة - 2
2015 

 

 بعنوان "رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي بالجامعات ندوة- 3
 المصرية "

خالل شهر مارس اإلرشاد الزراعى  كلية الزراعة جامعة المنصور 
2015 

 

خالل شهر مارس اإلرشاد الزراعى  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- ندوة بعنوان " برنامج الوعي البيئي الريفي بمحافظة الدقهلية " 4
2015 

 

خالل شهر إبريل اإلرشاد الزراعى  جامعة المنصورة –كلية الزراعة ندوة بعنوان " برنامج الوعي البيئي الريفي بمحافظة الدقهلية "- 5
2015 

 



 2014/2015تابع الخطة السنوية للعام الجامعى 
 

 
األنشـــطة 

 
مكان التنفيذ 

 
القسم المسئول عن 

التنفيذ 

 
موعد التنفيذ 

الدعم 
المطلوب 

 
 

 ثالثا: الحلقـــــات النقاشيـــــــــة:
 حلقة نقاشية فى إطار برنامج دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة

 
خالل شهر ديسمبر اإلقتصاد الزراعى   جامعة المنصورة–كلية الزراعة

2014 
 

 وورش العمل  رابعا: الدورات التدريبية
خالل العام الجامعى وحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن تنسيق الحدائق  1

2014/2015 
 

خالل العام الجامعى وحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن تقييم المخاطر الميكروبية 2
2014/2015 

 

خالل العام الجامعى وحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة الممارسات التنسيقية الجيدة 3
2014/2015 

 

خالل العام الجامعى وحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " شبكات الرى " 4
2014/2015 

 

خالل العام الجامعى وحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  Isoدورة عن سالمة الغذاء - 5
2014/2015 

 

ورشة عمل عن الخدمات التى يمكن أن يقدمها مشروع إنتاج بعض - 2
أنواع محاصيل الخضر بأسلوب الزراعة العضوية ( الحيوية ) فى 

األراضى حديثة اإلستصالح 

 
كلية الزراعة  جامعة المنصورة 

 
الحشرات اإلقتصادية 

 
 2015خالل شهر مارس 

 



 
 

 خامسا: القوافل العلمية واإلرشادية:

 إلى اإلدارات الزراعية بمحافظة الدقهلية وهى كالتالى2014/2015)  قافلة إرشادية خالل العام الجامعى 12سوف يتم تنفيذ (
 

موضوع القافلة 
 

تاريخ تنفيذ القافلة 
مكان التنفيذ  

 ( اإلدارة الزراعية)
األقسام العلمية 

المشتركة 
الدعم المطلوب 

- زراعة وإنتاج البصل 
 - إنتاج دواجــــن

الثالثاء 
16/9/2014 

الخضر منية النصر 
 إنتاج الدواجن

500 

- خدمة وزراعة بنجر السكر 
- تغذية حيوانات اللبـــن 

الثالثاء 
30/9/2014 

المحاصيل ميت سويد 
إنتاج الحيوان 

تم تأجيلها إلى 
21/10/2014 

- خدمة وزراعة القمـــح 
- تغذية حيوان وحيوانات اللبن 

الثالثاء 
14/10/2014 

المحاصيل ميت غمر 
إنتاج الحيوان 

500 

- خدمة وزراعة بنجر السكر 
- تغذية حيوانات اللبـــن 

المحاصيل ميت سويد  21/10/2014
إنتاج حيوانى 

500 

- زراعة البطاطــس 
- تربية وإنتاج دواجـن 

الثالثاء 
28/10/2014 

الخضر أجـــا 
إنتاج الدواجن 

500 

- تدوير مخلفات زراعة 
- خدمة وزراعة القمح 

الثالثاء 
11/11/2014 

الميكروبيولوجى تمى األمديد 
المحاصيل 

500 

- زراعة البصــل 
- زراعة البطاطس 

الثالثاء 
18/11/2014 

الخضر دكرنــس 
الخضر 

500 

- أمراض الدواجــــن 
- زراعة القمـــــح 

الثالثاء 
25/11/2014 

طب بيطرى المنزلة 
المحاصسل 

500 



 2014/2015تابع أنشطة القوافل اإلرشادية خالل العام الجامعى 
 

 

موضوع القافلة 
 

تاريخ تنفيذ القافلة 
مكان التنفيذ  

 ( اإلدارة الزراعية)
األقسام العلمية 

المشتركة 
الدعم المطلوب 

- زراعة البطاطـس 
- إنتاج دواجـــن 

 الثالثاء
9/12/2014 

الخضر طلخا 
إنتاج الدواجن 

500 

- مكافحة الحشائش للمحاصيل الشتوية 
- تدوير مخلفات زراعيـــــة 

الثالثاء 
24/2/2015 

المحاصيل شربين 
الميكروبيولوجى 

500 

- صحة حيــــوان  
- خدمة وزراعة القطن 

الثالثاء 
10/3/2015 

طب بيطرى بلقاس 
المحاصيل 

500 

- زراعة األرز 
- زراعة القطن 

الثالثاء 
24/3/2015 

 500المحاصيل السنبالوين 

- تصنيع األلبان 
- زراعة األرز 

الثالثاء 
7/4/2015 

األلبان المنصورة 
المحاصيل 

500 

     
      وكيل الكلية  

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
   

 

             
                                                                                                           أ.د/ خليل الشحات شريف


