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قطاع شئون خـدمـة المجـتمع قطاع شئون خـدمـة المجـتمع المقترحة لالمقترحة ل  خطةخطةالال

  وتنمية البيئـةوتنمية البيئـة

  رةرةووــــة المنصة المنصــامعامعــــجج  --  ةةــــكلية الزراعكلية الزراع

  مم  71027102//71027102للعــام الجامعــى  للعــام الجامعــى  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

جامعة المنصورة واحدة من أعرق كليات الزراعة على مستوى الجامعات  –عتبر كلية الزراعة ت
المعهد العالي الزراعي بالمنصورة هو نواة كلية الزراعة جامعة المصرية والوطن العربى 

المنصورة فقد قررت وزارة التعليم العالي إنشاء المعهد العالي الزراعي بالمنصورة ليبدأ عمله 
وذلك ضمن مشروع المعاهد العليا الفنية بالمنصورة  5699/  5691 اعتبارا من العام الدراسي

 تعليم عالي( المقام بزمام مركز المنصورة وميت خميس بجوار حديقة شجرة الدر. 3)مشروع 
 

وتعاونت منظمة األمم المتحدة للخدمات التعليمية والعلمية والثقافية )يونسكو( مع وزارة التعليم 
لمعقودة بينهما وذلك عن طريق إمداد المعهد بالخبراء والتجهيزات العلمية العالي طبقا لالتفاقية ا

 والزراعية الالزمة للدراسة على أن تقوم وزارة التعليم العالي بإنشاء المباني الخاصة بالمعهد

وظل المعهد العالي الزراعي بالمنصورة يؤدى واجبه في تخريج األخصائيين في العلوم حتى انضم 
/  4/  53بتاريخ  145إلى جامعة المنصورة وأصبح كليه الزراعة بصدور القرار الجمهوري رقم 

الذي بمقتضاه أصبح أحد كليات الجامعة وبدأت الدراسة بكلية الزراعة اعتبارا من العام  5694
 .5693/5694الجامعى 

 وقد ساهمت إدارات الكلية المتتابعة في رفع شأن الكلية إلى أن وصلت إلى صورتها الحالية.

 رؤية الكلية 

الريادة والتميز فى كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى 
 العالى.واإلقليمى فى ظل التنمية المستدامة لمؤسسات التعليم 

 رسالة الكلية

كلية الزراعة جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية تلتزم بتقديم برامج دراسية لمرحلتى 
البكالوريوس والدراسات العليا إلعداد خريجين وباحثين منافسين على المستويين المحلى واإلقليمى 

 فى اطار دورها التنموى والخدمى للمجتمع.

 :األهداف االستراتيجية
 لهدف األول: تطوير القدرة المؤسسية للكلية.ا

 الهدف الثانى: تطوير وتعزيز التعليم والتعلم.
 الهدف الثالث: تدعيم وتعزيز البحث العلمى واالبتكار.

 الهدف الرابع: التوسع فى المشاركة المجتمعية.
 المعرفة.الهدف الخامس: تعزيز الوضع التنافسى للكلية محليا وإقليميا والتحول نحو مجتمع 

 الهدف السادس: التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية بالكلية.
 الهدف السابع: تنمية الموارد الذاتية للكلية.

 

 أهداف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية
 يهدف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفة أساسية إلى:

 وتعزيز قدرة الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية.زيادة المشاركة المجتمعية  -

 تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية  -

 تحقيق السالمة والصحة المهنية بالكلية  -

 بالكلية والبيئة المحيطة.تنمية الوعى البيئى  -

  تنمية الموارد الذاتية بالكلية.  -



      لجنة إعداد الخطةلجنة إعداد الخطة
  محمد على شطا وكــيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحمد على شطا وكــيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  د /د /11أأ

  أ.م.د/ محمد أحمد عبد الدايم منسق القوافل اإلرشاديةأ.م.د/ محمد أحمد عبد الدايم منسق القوافل اإلرشادية

  السيدة/ نهلة السيد الهنداوى سكرتارية وكيل الكلية لشئون البيئةالسيدة/ نهلة السيد الهنداوى سكرتارية وكيل الكلية لشئون البيئة
 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المقترحة لخطة ال
 7102/7102للعام الجامعى الزراعية لقوافل اإلرشادية ل

 

  األقسام المشاركةاألقسام المشاركة  التاريخالتاريخ  المكانالمكان  موضوع القافلةموضوع القافلة  مم
 محصول البصل -  00

 الصناعات الغذائية  -
 اإلدارة الزراعية 

 منية النصر
 الثالثاء

3/51/5159  
 

 إنتاج ورعاية األرانب -  77

 أمراض المحاصيل الحقلية -

 اإلدارة الزراعية
 شربين

 الثالثاء
59/51/5159 

 

 الطماطم ( -البطاطسإنتاج محاصيل الحقل ) -  33
 تكوين العالئق واألعالف -

 اإلدارة الزراعية
  السنبالوين

 الثالثاء
35/51/5159 

 

  

44  

  

 محصول القمح -
 تلقيح ملكات النحل -

 اإلدارة الزراعية 
 بالمنزلة

 

 الثالثاء
51/55/5159 

 

  

55  
 المنزليةتصنيع لبعض منتجات األلبان  -
 الحديثة لرعاية حيوانات المزرعة االتجاهات -

 اإلدارة الزراعية
 بدكرنس

 الثالثاء
54/55/5159 

 

 ) البنجر( إنتاج المحاصيل الشتوية -  66
 تكوين العالئق واألعالف -

 اإلدارة الزراعية
 سبلقا

 الثالثاء
1/55/5159 

 

 ترشيد استخدام المبيدات الزراعية -  99
 الغرابإنتاج عيش  -

 اإلدارة الزراعية
 ميت سويد

 

 الثالثاء
53/55/5159 

 

88  
 التوصيات الفنية إلنتاج محاصيل الخضر ) البطاطس ( -

 الرعاية البيطرية للماشية -
 اإلدارة الزراعية

 طلخا
 الثالثاء

56/55/5159 

 

 وطرق مكافحتهاالنيماتودا  -  66

 انتاج شتالت الفاكهة ومواصفاتها الجيدة -

 اإلدارة الزراعية 
 بأجــــا

 الثالثاء

59/5/5158 

 

 إنتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق -  5151
 المشروعات الصغيرة متناهية الصغر -

 اإلدارة الزراعية
 المنصورة

 الثالثاء
53/3/5158 

 

مديرية الزراعة  دورة المرشدين الزراعيين -  5555
 بالدقهلية

 الثالثاء

59/3/5158 

 

 الطرق الحديثة للرى والتسميد -  5555

 ( الزراعية –مكافحة اآلفات ) المنزلية  -

 اإلدارة الزراعية
 بميت غمر

 الثالثاء

51/4/5158 

 

 تدوير المخلفات الزراعية -  5353

 التوصيات الفنية لزراعة األرز -

 اإلدارة الزراعية
 بتمى األمديد

 الثالثاء

8/1/5158 

 

  



 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المقترحة لخطة ال
 7102/7102للعام الجامعى 

 

  موعد التنفيذموعد التنفيذ  مكان التنفيذمكان التنفيذ  والحلقات النقاشية وورش العملوالحلقات النقاشية وورش العمل  أوال الندوات العلميةأوال الندوات العلمية  مم
 قســـم الصناعات  00

 "اإلتجاهات الحديثة فى عالج السمنة  -  
الحديثة فى صناعة  ندوة بعنوان " اإلتجاهات -

 الزيوت"

 

 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 
 

الفصل الدراسى األول 
5159/5158 

 الفصل الدراسى الثانى

 نـــم الدواجــقس  77

 تطبيق عناصر األمن الحيوى بمزارع الدواجن -  

 المشاكل التى تواجه القطاع الداجنى فى مصر -

 

 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 

 اد  ـــــــاإلرشقسم   33

 الوعى البيئى  -  
 دور القادة الريفيين فى تطوير العمل اإلرشادى  -

 
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 قسم اإلقتصـاد  44

 اإلقتصادية لتعدى على األراضى الزراعية   اآلثار -  
 التضخم فى اإلقتصاد المصرى  -
 

 
 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 

 قسم الحشرات  55

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  مشكالت تربية نحل العسل  -  

 قسم النبات  66

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة  زراعة أسطح المنازل كوجه حضارية -  

 قسم الخضر  99

أساليب الزراعة العضوية وتأثيرها فى نوعية الغذاء  -  
 المنتج

 النباتات الطبية والعطرية -

 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 
 

88  
 قسم األراضى

  
 التغيرات المناخية -
 التسميد المتكامل وصحة التربة -

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 قسم الميكروبيولوجى   66

التلوث البيئى الناجم عن العمليات الزراعية وطرق  -  
 مكافحتها

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 



 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المقترحة لخطة التابع 
 7102/7102للعام الجامعى 

 

5151  
 داتـــم المبيـــقس

 األمثل للمبيدات واالستخدامتلوث التربة بالمبيدات  -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5555  
 نقسم إنتاج الحيوا

 األمن الحيوى فى مزارع اإلنتاج الحيوانى -  

 الشعير وما له وما عليه فى تغذية حيوان المزرعة -

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5555  
 قسم الهندسة الزراعية

 الزراعة داخل الصوب -  

 اإلبتكارات المستخدمة فى مجال الهندسة الزراعية -

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5353  
 قسم أمراض النبات

 وأثاره على محاصيل الحبوب فطر األرجوت -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5454  
 انــــــــــقسم األلب

 تطوير صناعة األلبان فى مصر -  

 النانو تكنولوجى فى أغذية األلبان -

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5151  
 قسم الحيوان الزراعى

 النيماتودا وطرق مكافحتها -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5959  
 قسم المحاصيل

 مخاطر حرق قش األرز وأثرها على البيئة واإلنسان -  

 إنتاج المحاصيل الحقلية فى مصر -

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5959  
 ةــــــــقسم الفاكه

 أشجار الفاكهة فى األراضى الصحراوية -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5858  
 ءقسم الكيميا

  -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

5656  
 ةـــــــــــقسم الوارث

 تطبيقات الهندسة الوراثية فى المجال الزراعى -  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة 



 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المقترحة لخطة التابع 
 7102/7102للعام الجامعى 

 وهى: 7102/7102التدريب بالكلية خالل العام الجامعى  خطة وحدة ثانيَا: 

55  
دورة تدريبيةةةةةة بعنةةةةةوان " تصةةةةةميم وتنسةةةةةيق الحةةةةةدائق 

 "دباستخدام األوتوكا

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

55  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان " تصميم شبكات رى  "

33  
إدارة وريادة األعمال الزراعية  دورة تدريبية بعنوان "

" 
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

44  
لتنسيق  Real Time3Dدورة تدريبية بعنوان "  
 الحدائق ثالثية األبعاد "

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

11  
بالنباتات الطبية  التداولدورة تدريبية بعنوان " 

 والعطرية "

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

99  
دورة تدريبية بعنوان " التسميد ومقاومة اآلفات 
 لمحاصيل الخضر تحت نظم البيوت المحمية " 

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

99  
المةةةةنهج المتكامةةةةل لضةةةةمان  دورة تدريبيةةةةة بعنةةةةوان "  

إشةةةارة للممارسةةةات  ISO/HASSPسةةةالمة األغذيةةةة 
 التصنيعية الجيدة "

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

88  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة الممارسات التصنيعية الجيدة "دورة تدريبية بعنوان " 

66  
دورة تدريبيةةةة بعنةةةوان "  تقيةةةيم المخةةةاطر الميكروبيةةةة    

 لألغذية "

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

5151  
شةةرا الرخصةةة الدوليةةة لقيةةادة  دورة تدريبيةةة بعنةةوان " 

 الكمبيوتر "

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة

5555  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "   ISOدورة تدريبية بعنوان " 

5555  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة زراعة األنسجة النباتية "دورة تدريبية بعنوان " 

5353  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان " برنامج إنقاص الوزن "  

5454  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان " التداخل بين الغذاء والدواء "

5151  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة " تغذية مرضى السكر والضغطدورة تدريبية بعنوان 

5959  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان " تغذية مرضى السرطان "

5959  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة ن "ـدورة تدريبية بعنوان " تغذية الرياضيي

5858  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "  Food Safetyدورة تدريبية بعنوان " 

5656  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة "العالجيةدورة تدريبية بعنوان " التغذية 



 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المقترحة لخطة التابع 
 7102/7102للعام الجامعى 

 

5151  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة ة "ـــدورة تدريبية بعنوان " إكثار نباتات الزين

5555  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة أمراض الدواجن " دورة تدريبية بعنوان "

5555  
  جامعة المنصورة –كلية الزراعة تربية الدواجن " دورة تدريبية بعنوان "

 7102/7102خطة وحدة الخريجين بالكلية ثالثا: 

 
خالل العام الجامعى  جامعة المنصورة–كلية الزراعة  الملتقى التوظيفى الثامن -

5159/5158 
خالل العام الجامعى  جامعة المنصورة–كلية الزراعة  حفل الخريجين التاسع

5159/5158 

 5159/5158للعام الجامعى  خطة وحدة األزمات والكوارث بالكليةرابعَا: 

 تجديد خطط اإلخالء فى حالة الطوارىء -5
 

خالل العام الجامعى  جامعة المنصورة–كلية الزراعة 
5159/5158 

 دورة تدريبية فى السالمة والصحة المهنية   -5
 

الجامعى خالل العام  جامعة المنصورة–كلية الزراعة 
5159/5158 

 دورة إسعافات أوليـــــــــة -3
 

خالل العام الجامعى  جامعة المنصورة–كلية الزراعة 
5159/5158 

 وهى القيام بالعديد من األنشطة التى تهم المجتمع : 7102/7102الخطة الخاصة بقطاع البيئة  خالل العام الجامعى  خامسَا: 

 

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة اليوم العالمى للمرأة الريفية -5

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم الغذاء العالمـــى -5

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم الحد من الفقـــــر -3

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم الوجبات الغذائية العالمى -4

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم التربة العالمـــى -1

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم المرأة العالمى -9

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة أسبوع المناعة العالمى -9

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم التنوع الحيوى  -8

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم البيئة العالمى -6



 المقترحة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية خطة التابع 
 7102/7102للعام الجامعى 

 

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم التصحر  -51

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم التعاونيات العالمى -55

  جامعة المنصورة –كلية الزراعة يوم تنمية مهارات الشباب -55

  

 هذا للعلم واإلحاطة واتخاذ الالزم 

 
 كيل الكلية و

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     
                                                                                 

 أ.د/ محمد على شطا
 


