
 

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

 
 

منوذج للخطة السنوية لقطاع شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة بالكلية 

 2015/2016خالل العام اجلامعى 
 

الدعم المطلوب موعد التنفيذ القسم المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشـــطة 

 أوال: المؤتمرات 

خالل شهر الصناعات الغذائية كلية الزراعة- جامعة المنصورة - مؤتمر المنصورة الدولى الثانى للغذاء 1
  2016أكتوبر

ثانيا: الندوات 
  2015شهر نوفمبر الصناعات الغذائية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة بعنوان " النانو تكنولوجى فى مجال الصناعات الغذائية- ندوة 1
  2016شهر مارس إنتاج الحيوان   جامعة المنصورة–كلية الزراعة-  ندوة بعنوان " الروية المستقبلية لإلنتاج الحيوانى والسمكى فى مصر " 2

  2016شهر مارس الصناعات الغذائية  جامعة المنصورة –كلية الزراعةبعنوان " سالمة وصحة الغذاء " ندوة - 2

  2016/ 10/4قسم األلبان   جامعة المنصورة–كلية الزراعةالصناعات اللبنية بين الواقع والمأمول "  بعنوان "- ندوة4

الفصل الدراسى قسم األراضى   جامعة المنصورة–كلية الزراعة- ندوة بعنوان " التغيرات المناخية والتنمية الزراعية المستدامة " 5
  2015/2016األول 

الفصل الدراسى قسم األراضى   جامعة المنصورة–كلية الزراعة- ندوة بعنوان " رى وتسميد األرز الجاف " 6
 الثانى 

الفصل الدراسى قسم اإلرشاد الزراعى   جامعة المنصورة–كلية الزراعة- ندوة بعنوان " الفراغ المعرفى والسلوكى الطالبى " 7
 األول 

الفصل الدراسى قسم اإلرشاد الزراعى   جامعة المنصورة–كلية الزراعة- ندوة بعنوان " الفراغ المعرفى والسلوك الطالبى " 8
 الثانى 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

الدعم المطلوب موعد التنفيذ القسم المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشـــطة 

 ثالثا: الحلقات النقاشية
- عقد حلقة نقاشية مرة كل شهر يتم تناول اإلتجاهات الحديثة فى الفروع المختلفة 1

خالل العام الجامعى قسم األلبـــــان   جامعة المنصورة–كلية الزراعةلمجال علوم وتكنولوجيا األلبان 
2015/ 2016  

- حلقة نقاشية بعنوان " تلوث الموارد المائية واألرضية " دراسة حالة على 2
الفصل الدراسى األول قسم األراضى   جامعة المنصورة–كلية الزراعةأراضى المنزلة 

2015/2016  

- حلقة نقاشية بعنوان " تدوير المخلفات الزراعية بين الواقع والمأمول " دراسة 3
الفصل الدراسى االثانى قسم األراضى   جامعة المنصورة–كلية الزراعةحالة على أراضى المنزلة 

2015/2016  

  وورش العمل رابعا: الدورات التدريبية

خالل العام الجامعى قسم الحيوان الزراعى  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن "تشخيص اإلصابة بالنيماتودا النباتية وطرق مكافحتها " 1
2015/2016  

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " تشخيص اإلصابة باآلفات األكاروسية وطرق مكافحتها 2
2015/2016  

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " التقنيات الحيوية المستخدمة فى مكافحة اآلفات األكاروسية " 3
2015/2016  

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " المكافحة البيولوجية للنيماتودا نباتية التطفل " 4
2015/2016  

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " دور القوارض فى البيئة االقتصادية وطرق مكافحتها" 5
2015/2016  

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة عن " اآلفات الحيوانية اإلقتصادية وطرق مكافحتها " 6
2015/2016  

خالل شهر نوفمبر قسم األلبـــــان كلية الزراعة  جامعة المنصورة - دورة بعنوان " التقنيات الحديثة فى مجال المثلوجات اللبنية 7
2015  

  2016خالل شهر مارس قسم األلبــــــان كلية الزراعة- جامعة المنصورة - دورة بعنوان " اإلتجاهات الحديثة فى مجال إنتاج الجبن الطرى " 8
 فى Biotechnology- ورشة عمل بعنوان " استخدام التكنولوجية الحيوية 9

خالل شهر نوفمبر قسم األلبــــان كلية الزراعة  جامعة المنصورة مجال البادئات واأللبان المتخمرة " 
2015  

  2016خالل شهر مايو قسم األلبــــــان جامعة المنصورة –كلية الزراعة - ورشة عمل بعنوان " استخدام النانوتكنولوجى فى مجال علوم األلبان " 10
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

خامسا: القوافل العلمية واإلرشادية 
إلى اإلدارات الزراعية بمحافظة الدقهلية وهى كالتالى 2015/2016)  قافلة إرشادية خالل العام الجامعى 12سوف يتم تنفيذ (

مكان التنفيذ تاريخ تنفيذ القافلة موضوع القافلة 
الدعم المطلوب األقسام العلمية المشتركة ( اإلدارة الزراعية) 

- محصول البصل 
- صناعات غذائية 

الثالثاء 
قسم البساتين منية النصر  13/10/2015

 500قسم الصناعات 

- محصول القمح 
- أمراض دواجن 

الثالثاء 
قسم المحاصيل المنزلـــــة  20/10/2015

 500طب بيطرى 

- إنتاج القمح والبنجر 
- رعاية العجول الرضيعة 

الثالثاء 
قسم المحاصيل بلقـــاس  27/10/2015

 500قسم إنتاج حيوانى 

- التوصيات الفنية لبنجر السكر 
- التوصيات الفنية لبطيخ اللب 

الثالثاء 
قسم المحاصيل ميت سويد  3/11/2015

 500المحاصيل 

- األعالف الغير تقليدية 
- التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية 

الثالثاء 
اإلنتاج الحيوانى شربيـــن  10/11/2015

 500قسم المحاصيل 

- ألبـــــــان 
- صناعات غذائية 

الثالثاء 
قســـم األلبان دكرنس  11/2015 /17

 500قسم الصناعات 

- تربية أرانب 
- تدوير مخلفات 

الثالثاء 
إنتاج دواجن ميت غمر  16/2/2016

 500ميكربيولوجى 

- البطاطس والطماطم 
- تدوير المبيدات 

الثالثاء 
قسم الخضر السنبالوين  3/2015 /1

 500قسم المبيدات 

- تدوير مخلفات 
-التوصيات الفنية لزراعة األرز 

الثالثاء 
الميكروبيولوجى تمى األمديد  15/3/2016

 500قسم المحاصل 

- إنتاج البطاطس 
- إنتاج دواجــــن 

الثالثاء 
قسم الخضر طلخا  29/3/2016

 500إنتاج الدواجن 

- تربية الحيوان لحم ولبن 
- إنتاج فول الصويا والبطاطس 

الثالثاء 
اإلنتاج الحيوانى المنصورة  4/2016 / 5

 500المحاصيل - الخضر 

- إنتاج الخــــــوخ 
- إنتاج دواجـــــن 

الثالثاء 
قسم الفاكهة أجا  2016 /12/4

 500إنتاج الدواجن 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

الدعم المطلوب موعد التنفيذ القسم المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشـــطة 

  2015/2016سادسَا : خطة وحدة التدريب بالكلية عقد دورات تدريبية متعددة خالل العام الجامعى  

خالل العام الجامعى وحدة التدريب بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة تدريبية بعنوان " تصميم وتنسيق الحدائق باستخدام الوتوكاد 1
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة تدريبية بعنوان " تصميم شبكات رى  " 2
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة تدريبية بعنوان " إدارة وريادة األعمال الزراعية " 3
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- دورة تدريبية بعنوان "  المكافحة المتكاملة لالفات " 4
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان " إنتاج شتالت الخضر "5
2015/2016  

- دورة تدريبية بعنوان " جودة األغذية المجمدة ، الشئون الصحية الخاصة 6
خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة بمخازن التبريد "

2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان " المنهج المتكامل لضمان سالمة  األغذية7
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان "  الممارسات التصنيعية الجيدة "8
2015/2016  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية بعنوان "تقييم المخاطر الميكروبية لألغذية "9
2015/2016  

 2015/2016سابعَا: خطة وحدة الخريجين بالكلية 

نوفمبر  وحدة الخريجين بالكليةجامعة المنصورة –كلية الزراعة الملتقى التوظيفى السادس 
2015/2016  

إبريل  وحدة الخريجين بالكليةجامعة المنصورة –كلية الزراعة حفل الخريجين السابع 
2015/2016  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الدعم المطلوب موعد التنفيذ القسم المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشـــطة 

ثامنَا: خطة وحدة األزمات والكوارث بالكلية 
  وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة - تجديد خطط اإلخالء فى حالة الطوارئ 1

  2015خالل شهر أكتوبر وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة تدريبية فى السالمة والصحة المهنية 2
  2015خالل شهر نوفمبروحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة إسعافات أوليـــــــــة 3

خالل شهر أكتوبر/نوفمبر وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة - دورة إطفاء ومكافحـــــــة 4
2015  

- ورش عمل وندوات عن إدارة األزمات والكوارث أعضاء هيئة التدريس 5
خالل العام الجامعى وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة واإلداريين والطالب 

2015/2016  

- تكوين فرق إدارة أزمات وكوارث  (أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 6
  وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة –كلية الزراعة والطالب) 

 وهى القيام بالعديد من األنشطة التى تهم المجتمع 2015/2016تاسعَا : الخطة الخاصة بقطاع البيئة  خالل العام الجامعى  
  2015 أكتوبر 15قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- اليوم العالمى للمرأة الريفية 1

  2015 أكتوبر 16 قطاع البيئة بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم الغذاء العالمـــى 2

  2015 أكتوبر 17قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم الحد من الفقـــــر 3
  2015 نوفمبر 24 قطاع البيئة بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم الوجبات الغذائية العالمى 4

  2015 ديسمبر 5قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم التربة العالمـــى 5

  2016 مارس 8 قطاع البيئة بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم المرأة العالمى 6

  2016 إبريل 27-24قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- أسبوع المناعة العالمى 7

  2016 مايو 22 قطاع البيئة بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم التنوع الحيوى 8

  2016 يونيه 5قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم البيئة العالمى 9
  2016 يونيو 17 قطاع البيئة بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم التصحر 10

  2016 يوليو 2قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم التعاونيات العالمى 11

  يوليو 15قطاع البيئة بالكلية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة- يوم تنمية مهارات الشباب 12
 

وكيل الكلية 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 أ.د/ محمد على شطا


