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

 

  

  الخطة المقترحة لقطبع شئون خـدمـة المجـتمع وتنمية البيئـةالخطة المقترحة لقطبع شئون خـدمـة المجـتمع وتنمية البيئـة    

  مم  10210299//10210288للعــبم الجبمعــى  للعــبم الجبمعــى  
 

 األَشـــطخ
 

 يكبٌ انتُفيز
انًسئىل عٍ انقسى 

 انتُفيز

 

 يىعذ انتُفيز
انذعى 
 انًطهىة

 :شاد ــــــأوال: انًؤتً

دوس انصُبػبد انغزائيخ فً " يإرًش انًُصىسح انذونً انضبنش نهغزاء  -1
 انمىيً " االلزصبدرًُيخ 

 الصناعات الغذائية جبمعت المنصورة -كليت الزراعت

-22 انفتشح يٍخالل 
 2112أكتىثش  22

 انًُصىسح انغشدقخ
 

 اإلسشبد انضساػً جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ برنبمج الوعى البيئى الريفى ""  انضساػً يإرًش لسى اإلسشبد  -2
شهش َىفًجش خالل 

2112 
 

     ذواد:ـــــــثبَيب: انُ

  انحيىاًَ اإلَزبط جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ " 2202فً سؤيخ يصش اإلَزبط انحيىاًَ  يسزمجم" َذوح ثؼُىاٌ 
خالل شهش يبسط 

2112 
 

 أيشاض انُجبد جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ َذوح ثؼُىاٌ " انًمبويخ انجيىنىعيخ نهحشبئش فً انُظى انجيئيخ انًزجبيُخ "
خالل انفصم انذساسى 

 2112/2112األول 
 

 أيشاض انُجبد جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ ثؼُىاٌ " يشبكم يب ثؼذ انحصبد واألسبنيت انحذيضخ نزمهيم انفبلذ يُهب" َذوح
خالل انفصم انذساسى 

 2112/2112انثبَى 
 

  0/02/2202 اإلسشبد انضساػً جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ وسشخ ػًم ثؼُىاٌ " يؼَب خؽىِ نأليبو "

 انصُبػبد انغزائيخ جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ انحذيضخ فً يغبل انضيىد وانذهىٌ " االرغبهبدَذوح ثؼُىاٌ " 
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
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 تبثع انخطخ انًقتشحخ نقطبع شئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ
 2112/2112نهعبو انجبيعى 

 

 األَشـــطخ
 

 يكبٌ انتُفيز
انًسئىل عٍ  انقسى

 انتُفيز

 

 يىعذ انتُفيز
انذعى 
 انًطهىة

 وهى: 2112/2112: خطخ وحذح انتذسيت ثبنكهيخ عقذ دوساد تذسيجيخ يتعذدح خالل انعبو انجبيعى   ثبنثب

 ثبنكهيخوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ "ددوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " رصًيى ورُسيك انحذائك ثبسزخذاو األورىكب -0
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " رصًيى شجكبد سي  " -2
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " ئداسح وسيبدح األػًبل انضساػيخ " -0
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

نزُسيك انحذائك صالصيخ  Real Time3Dدوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "   -4
 األثؼبد "

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ وانؼؽشيخ "دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " انزذاول ثبنُجبربد انؽجيخ  -5
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " انزسًيذ ويمبويخ اآلفبد نًحبصيم انخعش  -6
 رحذ َظى انجيىد انًحًيخ "

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ
 خالل انؼبو انغبيؼً

2202/2202 
 

انًُهظ انًزكبيم نعًبٌ ساليخ األغزيخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "   -7
ISO/HASSP " ئشبسح نهًًبسسبد انزصُيؼيخ انغيذح 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ انًًبسسبد انزصُيؼيخ انغيذح "دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  -2
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  رمييى انًخبؼش انًيكشوثيخ نألغزيخ " -2
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 وحذح انزذسيت ثبنكهيخ جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ انشخصخ انذونيخ نميبدح انكًجيىرش "ششػ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  -02
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ "   ISOدوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  -00
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ صساػخ األَسغخ انُجبريخ "دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  -02
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
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 خطخ انًقتشحخ نقطبع شئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخانتبثع 

 2112/2112نهعبو انجبيعى 
 

 

 األَشـــطخ
 

 يكبٌ انتُفيز
انًسئىل عٍ انقسى 

 انتُفيز

 

 يىعذ انتُفيز
انذعى 
 انًطهىة

 2112/2112خطخ وحذح انتذسيت ثبنكهيخ خالل انعبو انجبيعى  تبثع 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " ثشَبيظ ئَمبص انىصٌ "  -13
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " انزذاخم ثيٍ انغزاء وانذواء " -04
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ " رغزيخ يشظً انسكش وانعغػدوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ  -05
 خالل انؼبو انغبيؼً

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " رغزيخ يشظً انسشؼبٌ " -06
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " أػذاد أخصبئً رغزيخ " -07
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ انشيبظييٍ " دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " رغزيخ -02
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ " Food Safetyدوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ "  -02
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ انؼالعيخ " دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " انزغزيخ -22
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " ئكضبس َجبربد انضيُخ " -20
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " أيشاض انذواعٍ " -22
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " رشثيخ دواعٍ " -20
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 بالكليةوحذح انزذسيت  جبيعخ انًُصىسح –كهيخ انضساعخ دوسح رذسيجيخ ثؼُىاٌ " اسزضًبس انىلذ ويىاعهخ ظغىغ انؼًم " -24
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
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 انًقتشحخ نقطبع شئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخخطخ انتبثع 
 2112/2112نهعبو انجبيعى 

 
 

 األَشـــطخ
 

 انتُفيز يكبٌ
انقسى انًسئىل عٍ 

 انتُفيز

 

 يىعذ انتُفيز
انذعى 
 انًطهىة

 2112/2112خالل انعبو انجبيعى   انقىافم اإلسشبديخ انضساعيخ :  ساثعَب

 وهى كبنتبنى 2112/2112خالل انعبو انجبيعى ( قىافم إسشبديخ  7سيتى تُفيز عذد )

  األقسبو انًشبسكخ انتبسيخ انًكبٌ يىضىع انقبفهخ

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ االسزفبدح يٍ انًخهفبد انضساػيخ وخبصخ حؽت األرسح -
 انضالصبء

06/02/2202 
 ساظًلسى األ

 لسى انهُذسخ انضساػيخ
 

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ ػًم ػالئك نحيىاَبد انًضسػخ يٍ انًخهفبد انضساػيخ -
 انضالصبء

00/00/2202 
  ئَزبط حيىاًَ

رفبدي انًشبكم انخبصخ ثضساػبد انصىة وخبصخ صىة انخيبس  -
 وانؽًبؼى يغ كيفيخ رُميخ انًيبِ ثبنًغُؽخ وانزً رسزخذو نشي انصىة

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ
 انضالصبء

4/02/2202 
 لسى انهُذسخ انضساػيخ

 خعشلسى ان
 

انزغيشاد انًُبخيخ يٍ ثشودح واسرفبع دسعبد انحشاسح وأصشهب ػهً  -
 حبصيم انخعش وانفبكهخ.ي

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ
 انضالصبء

02/02/2202 
 فبكهخلسى ان
 خعشلسى ان

 

 صساػخ ثؽيخ انهت وانهىثيب ويشبكم ئَزبعهًب -
 صساػخ فىل انصىيب -

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ
 انضالصبء

02/2/2202 
 خعشلسى ان
 ًحبصيملسى ان

 

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ فهفم( –خيبس  –ؼًبؼى  –انصيفيخ ) ثبرَغبٌ  صساػبد انخعش -
 انضالصبء

26/2/2202 
  خعشلسى ان

 يذيشيخ انضساػخ ثبنذلههيخ صساػخ يحصىل اإلسزيفيب إلَزبط انسكش -
 انضالصبء

02/0/2202 
  قسم المحاصيل
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 ثبنكهيخانًقتشحخ نقطبع شئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ خطخ انتبثع 
 2112/2112نهعبو انجبيعى 

 2112/2112خطخ وحذح انخشيجيٍ ثبنكهيخ : يسَبخب

رغهيض دوساد رذسيجيخ نزأهيم انخشيغيٍ نسىق انؼًم يٍ أعم سفغ  -
 لذسارهى انؼًهيخ واكزسبة انخجشاد انالصيخ الحزيبعبد سىق انؼًم

خالل انؼبو انغبيؼً  يكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ 
2202/2202 

 

ثؼط األعهضح انحكىييخ  يغ ئلبيخ َذواد رضميفيخ ويهبسيخ ثبنزؼبوٌ  -
 وانخبصخ انذاػًخ نًكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ

خالل انؼبو انغبيؼً  يكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ 
2202/2202 

 

خالل انؼبو انغبيؼً  يكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  وخشيغيٍ (رذسيت ورأهيم انخشيغيٍ نسىق انؼًم ) ؼالة  -
2202/2202 

 

خالل انؼبو انغبيؼً  يكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  وركشيى األوائم انؼبششحفم انخشيغيٍ رُفيز  -
2202/2202 

 

خالل انؼبو انغبيؼً  يكزت يزبثؼخ انخشيغيٍ عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  حفم انخشيغيٍ انذفؼخ انضبنضخ ثُظبو انزؼهيى انًفزىػ رُفيز -
2202/2202 

 

 2202/2202نهؼبو انغبيؼً  خطخ وحذح األصيبد وانكىاسث ثبنكهيخ: سبدسَب

خالل انؼبو انغبيؼً  وحذح األصيبد وانكىاسس عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  انؽىاسئرغذيذ خؽػ اإلخالء فً حبنخ  -0
2202/2202 

 

 وحذح األصيبد وانكىاسس عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  "فً انساليخ وانصحخ انًهُيخ  " دوسح رذسيجيخ  -2
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 وحذح األصيبد وانكىاسس انًُصىسحعبيؼخ –كهيخ انضساػخ  " ئسؼبفبد أونيـــــــــخ" دوسح  -0
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 وحذح األصيبد وانكىاسس عبيؼخ انًُصىسح–كهيخ انضساػخ  " يكبفحخ انحشائــــــــك" دوسح  -4
خالل انؼبو انغبيؼً 

2202/2202 
 

 

 ،،،،هزا نهعهى واإلحبطخ واتخبر انالصو 

 كيم انكهيخ و   

 خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ نشئىٌ               
                                                                              

 انسيذ سعذِصبنح أ.د/ 


