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 نموذج للخطة السنوية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية
 ٢٠١٦/٢٠١٧خالل العام الجامعى 

 

عن القسم المسئول  مكان التنفيذ األنشـــطة
الدعم  موعد التنفيذ التنفيذ

 المطلوب
 المؤتمرات: أوال

  ٢٠١٦نوفمبرخالل شهر  الصناعات الغذائية جامعة المنصورة -كلية الزراعة الدولى الثانى للغذاءمؤتمر المنصورة  -١

 دواتـــالن: ثانيا

 قسم إنتاج الحيوان جامعة المنصورة –كلية الزراعة "االتجاهات الحديثة فى اإلنتاج الحيوانى السمكى " ندوة بعنوان  -١
خالل الفصل 
 الدراسى األول

 

خالل الفصل الدراسى  قسم الخضر والزينة جامعة المنصورة –كلية الزراعة "الحديث فى الزراعات المحمية " ندوة بعنوان   -٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

  ٢٠١٧إبريل  شهر قسم الصناعات الغذائية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "الحديثة فى مجال تجفيف األغذية  االتجاهات" ندوة بعنوان  -٣

  ٢٠١٦خالل شهر نوفمبر  الزراعى االقتصادقسم  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "المتعلقة بالموارد المائية  االقتصاديةالمشاكل " ندوة بعنوان  -٤
 

  ٢٠١٧خالل شهر فبراير  الزراعى االقتصادقسم  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "الزراعية  باألراضيالمتعلقة  االقتصاديةالمشكالت " ندوة بعنوان  -٥
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المسئول عن القسم  مكان التنفيذ األنشـــطة
الدعم  موعد التنفيذ التنفيذ

 المطلوب
 ةـــــــــات النقاشيـــــالحلق: ثالثا

خالل العام الجامعى  قسم إنتاج الحيوان جامعة المنصورة –كلية الزراعة لالستفادة منهمحلقات نقاشية مع مراكز البحوث وأصحاب المزارع 
٢٠١٧/ ٢٠١٦  

الفصل الدراسى األول  قسم المبيدات جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تجهيز وتطبيق المبيدات حقليَا " حلقة نقاشية للسادة الزراعيين بعنوان 
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل شهر إبريل  الزراعى االقتصادقسم  جامعة المنصورة –كلية الزراعة " المشاكل االقتصادية المتعلقة باألراضي الزراعية"  حلقة نقاشية  بعنوان
٢٠١٧  

 وورش العمل  الدورات التدريبية: رابعا

تدريبية فى مجال التغذية والرعاية الفسيولوجية بالتعاون مع دورة  -١
 " وحدة التدريب

خالل العام الجامعى  قسم الحيوان الزراعى جامعة المنصورة –كلية الزراعة
٢٠١٦/٢٠١٧ 

 

دورة تدريبية للسادة المهندسين الزراعيين والقائمين على العمل فى  -٢
مجال المبيدات وذلك للمساعدة على الحصول على تصاريح بمزاولة 

 "بالمبيدات  االتجار
خالل العام الجامعى  قسم المبيدات جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

٢٠١٦/٢٠١٧ 
 

خالل العام الجامعى  قسم الخضر والزينة جامعة المنصورة –كلية الزراعة  تنسيق الحدائق وإعداد شبكات الرى" دورة تدريبية بعنوان  -٣
٢٠١٦/٢٠١٧ 

 

خالل العام الجامعى  الزراعى االقتصادقسم  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  "مهارات التحليل اإلحصائى " دورة بعنوان  -٤
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  الزراعى االقتصادقسم  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  " االقتصاديةريادة األعمال ودراسة الجدوى " دورة بعنوان  -٥
٢٠١٦/٢٠١٧ 
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 واإلرشاديةالقوافل العلمية : خامسا

 وهى كالتالىاإلدارات الزراعية بمحافظة الدقهلية  ٢٠١٦/٢٠١٧قافلة إرشادية خالل العام الجامعى  ) ١٤(سوف يتم تنفيذ 

تاريخ تنفيذ  القافلة موضوع
 القافلة

 مكان التنفيذ
 )اإلدارة الزراعية( 

األقسام العلمية 
 المشتركة

الدعم 
 المطلوب

 ٥٠٠ الدواجن - األلبان طلخا ٤/١٠/٢٠١٦ نــــدواج أمراض - )المختلفة منتجاتها ( األلبان  -
 ٥٠٠ الدواجن - المحاصيل بلقاس ١٨/١٠/٢٠١٦ )التربية  –التغذية  –األعالف ( إنتاج دواجن  - رـــالبنج – القمح -
 ٥٠٠ المحاصيل -المبيدات ميت سويد ١/١١/٢٠١٦ رــالتوصيات الفنية للبنج - المبيدات الزراعية وتداولها -

 ٥٠٠ اإلرشاد الزراعى مديرية الزراعة بالدقهلية ٨/١١/٢٠١٦ دورة المرشدين الزراعيين
 ٥٠٠ اإلرشاد -المحاصيل شربين ١٥/١١/٢٠١٦ تنمية مهارات المرشدين الزراعيين - التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية -
 ٥٠٠ األلبان -المبيدات دكرنس ٢٩/١١/٢٠١٦ انـــــألب - المبيدات الزراعية وتداولها -
 ٥٠٠ إنتاج الحيوان - الخضر السنبالوين ١٣/١٢/٢٠١٦ رعاية العجول الرضيعة - مــالبطاطس والطماط -
 ٥٠٠ لميكروبيولوجىا -الفاكهة ميت غمر ٢١/٢/٢٠١٧ تدوير المخلفات الزراعية - ةــــــفاكه -
 ٥٠٠ المحاصيل - المبيدات تمى األمديد ٧/٣/٢٠١٧ التوصيات الفنية لزراعة األرز - المبيدات الزراعية وتداولها -
 ٥٠٠ الخضر -الحشرات المنزلة ٢١/٣/٢٠١٧ إنتاج البطاطس - لــنحتربية  -
 ٥٠٠ اإلرشاد الزراعى الزراعة بالدقهليةمديرية  ٢٨/٣/٢٠١٦ دورة المرشدين الزراعيين -
 ٥٠٠ الخضر - إنتاج الحيوان اإلدارة الزراعية بالمنصورة ٤/٢٠١٧/ ٤ البطاطس –فول الصويا  - األعالف الغير تقليدية-
 ٥٠٠ الصناعات - الخضر منية النصر ٢٠١٧/ ١٨/٤ الصناعات الغذائية - لـــالبص -
 ٥٠٠ االقتصاد - الفاكهة اــأج ٤/٢٠١٧  وتأهيل الشباب الريفى لسوق العمل المشروعات الصغيرة - الفاكهة -العنب  -
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المسئول عن القسم  مكان التنفيذ األنشـــطة
الدعم  موعد التنفيذ التنفيذ

 المطلوب
 خطة وحدة التدريب: سادسَا 

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "داألوتوكاتصميم وتنسيق الحدائق باستخدام " دورة تدريبية بعنوان  -١
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تصميم شبكات رى  " تدريبية بعنوان دورة  -٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "إدارة وريادة األعمال الزراعية " دورة تدريبية بعنوان  -٣
٢٠١٦/٢٠١٧  

لتنسيق الحدائق ثالثية  Real Time3D"  دورة تدريبية بعنوان  -٤
 " األبعاد

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "التدول بالنباتات الطبية والعطرية " دورة تدريبية بعنوان  -٥
٢٠١٦/٢٠١٧  

التسميد ومقاومة اآلفات لمحاصيل الخضر تحت " دورة تدريبية بعنوان  -٦
 "نظم البيوت المحمية 

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "ون ـالصابتصنيع " دورة تدريبية بعنوان  -٧
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تقييم المخاطر الميكروبية لألغذية "  دورة تدريبية بعنوان  -٨
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "اك ــمجال تربية األسم"دورة تدريبية بعنوان  -٩
٢٠١٦/٢٠١٧  

 –الشعير المستنبت ( األعالف الغير تقليدية " دورة تدريبية بعنوان  -١٠
 "قش األرز 

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "ن ـتغذية الرياضيي" دورة تدريبية بعنوان  -١١
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة التدريب بالكلية جامعة المنصورة –كلية الزراعة "ة ـــالتغذية العالجي" دورة تدريبية بعنوان  -١٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "اإلستراتيجيات الحديثة للطالب " دورة تدريبية بعنوان  -١٣
٢٠١٦/٢٠١٧  
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خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "ة ـــإكثار نباتات الزين" بعنوان  دورة تدريبية -١٤
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تصميم شبكات الرى " دورة تدريبية بعنوان  -١٥
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "شرح الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر " دورة تدريبية بعنوان  -١٦
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "التناسل فى حيوانات المزرعة " دورة تدريبية بعنوان  -١٧
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تغذية مرضى السكر والضغط " دورة تدريبية بعنوان  -١٨
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "مهارات التعامل مع الحاسب األلى " دورة تدريبية بعنوان  -١٩
٢٠١٦/٢٠١٧  

المنهج المتكامل لضمان سالمة األغذية " دورة تدريبية بعنوان  -٢٠
ISO/HASSP  إشارة للممارسات التصنيعية الجيدة" 

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "الممارسات التصنيعية الجيدة " دورة تدريبية بعنوان  -٢١
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "   ISO" دورة تدريبية بعنوان  -٢٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تسمين الحمالن " دورة تدريبية بعنوان  -٢٣
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "زراعة األنسجة النباتية " دورة تدريبية بعنوان  -٢٤
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "برنامج إنقاص الوزن " دورة تدريبية بعنوان  -٢٥
٢٠١٦/٢٠١٧  

 خالل العام الجامعى بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "التداخل بين الغذاء والدواء " دورة تدريبية بعنوان  -٢٦
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "التغذية الجزيئية " دورة تدريبية بعنوان  -٢٧
٢٠١٦/٢٠١٧  

الجامعى خالل العام  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "تغذية مرضى السرطان " دورة تدريبية بعنوان  -٢٨
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "  Food Safety" دورة تدريبية بعنوان  -٢٩
٢٠١٦/٢٠١٧  
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خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –الزراعةكلية  "التغذية الوريدية واألنبوبية " دورة تدريبية بعنوان  -٣٠
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "استثمار الوقت ومواجهة ضغوط العمل " دورة تدريبية بعنوان  -٣١
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  بالكليةوحدة التدريب  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "احة ـــالمس" دورة تدريبية بعنوان  -٣٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

 خطة وحدة الخريجين : سابعَا

خالل العام الجامعى  وحدة الخريجين بالكلية جامعة المنصورة–كلية الزراعة  السابعالملتقى التوظيفى 
۲۰۱٦/۲۰۱۷  

خالل العام الجامعى  وحدة الخريجين بالكلية جامعة المنصورة–كلية الزراعة  الثامنحفل الخريجين 
۲۰۱٦/۲۰۱۷  

 خطة وحدة األزمات والكوارث : ثامنَا
خالل العام الجامعى  وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة–كلية الزراعة  تجديد خطط اإلخالء فى حالة الطوارىء -١

٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة–كلية الزراعة  دورة تدريبية فى السالمة والصحة المهنية -٢
٢٠١٦/٢٠١٧  

خالل العام الجامعى  وحدة األزمات والكوارث جامعة المنصورة–كلية الزراعة  ــةدورة إسعافات أوليـ -٣
٢٠١٦/٢٠١٧  

 
 وكيل الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 محمد على شطا/ د.أ


