


  



 

 

 

  
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



  احملتويات 
  الصفحةالصفحة  وعوعــــــالموضالموض

  

G  ٢  نشأة الكلية  

G ٢  رؤية الكلية  

G ٢  رسالة الكلية  

G ٢  الكلية إستراتيجية  

G ٤  اهليكل التنظيمى للكلية  

G ٥  نظام الدراسة بالكلية  

G ٥  الدرجات العلمية الىت متنحها الكلية  

G ٦  األقسام العلمية والشعب الدراسية  

G ٧  الئحة الكلية بنظام الساعات املعتمدة  

G ٩  برامج بنظام الساعات املعتمدة  

G ٩  برامج جديدة  

G ٩  برامج التعليم املفتوح  

G  ٩  إنشاءات جديدة  

G ١٠  جلان خدمة الطالب واخلرجيني  

  

G  ١٤  الدائمةأعضاء اللجنة العلمية  

G ١٤  جوائز وشهادات  

G ١٥  أوائل الطالب  

  

G ١٨  مناذج أعضاء هيئة التدريس  

G ١٩  مناذج املرحلة اجلامعية األوىل  

G  ٢١  العليامناذج الدراسات  

G ٢٢  مناذج املكتبة  

G ٢٣  املدرجات والقاعات واملعامل  

G ٢٣  موازنة الكلية  

G ٢٤  االجنازات العلمية والبحثية  

G ٢٤  جوائز وشهادات  

    



  الصفحةالصفحة  وعوعــــــالموضالموض

  

G ٢٦   )كادر عام(العاملني  إحصائية  

G ٢٦  أعداد مؤهالت املؤقتني إحصائية  

G ٢٨  هيئة التدريس واهليئة املعاونة أعضاء أعداد إحصائية  

G ٣٠  طالب البكالوريوس أعداد إحصائية  

G ٣٢  الدراسات العلياطالب  أعداد إحصائية  

  

G  ٣٥  أنشطة رعاية الطالب  

G ٣٩  املراكز الىت حصلت عليها الكلية على مستوى اجلامعة  

G ٣٩  اإلعانات النقدية والعينية  

  

G ٤١  وحدة ضمان اجلودة واالعتماد  

G  ٤٣  مركز تطوير األداء اجلامعى فرع  

G  ٥٣  التعليم االلكتروىنوحدة  

  

G  مشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتمادCIQAP  ٥٦  

G  مشروعاتTEMPUS  ٦٦  

  

G ٧٢  مؤمترات وندوات وورش عمل  

G  ٩٤   اإلرشاديةالقوافل  

G ١١٩  الرحالت العلمية  
G تمعية١٢٠  األنشطة ا  
G ١٢٢  جلنة السالمة والصحة املهنية  

  

G  ١٢٦  الزراعةمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية  

G ١٣٢  مركز أحباث تلوث البيئة باملبيدات  

G ١٣٣  مركز التجارب والبحوث الزراعية بقالبشو  

G ١٣٥  وحدة التحاليل الدقيقة  

G ١٣٦  مركز اخلدمات اإلرشادية واالستشارية الزراعية  

  

G ١٣٩  مشروعات حبثية  

G ١٤٠  جماالت التعاون مع اجلامعات األجنبية  

G  ١٤١  العالقات الثقافيةبيانات  
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  

l        إنشـاء املعهـد العـايل الزراعـي      مت فقـد . املعهد العايل الزراعـي باملنصـورة هـو نـواة كليـة الزراعـة
  .١٩٦٥/١٩٦٦العام الدراسي وزارة التعليم العايل ليبدأ عمله اعتبارا من بقرار من  باملنصورة

l  بتـاريخ   ٥٤٢الزراعة بصدور القرار اجلمهـوري رقـم    ةكليانضم املعهد  إىل جامعة املنصورة وأصبح
  .اجلامعة كليات ىحدالكلية ا تالذي مبقتضاه أصبح ٢٣/٤/١٩٧٤

l  ١٩٧٣/١٩٧٤بدأت الدراسة بكلية الزراعة اعتباراً من العام اجلامعى. 

  

  

االرتقاء والتميز ىف العلوم الزراعية وتطبيقاا إلعداد كـوادر زراعيـة متخصصـة ومؤهلـة ملسـايرة      
  .احتياجات سوق العمل لتصبح الكلية من أفضل كليات الزراعة

  

ىف إطار رسالة جامعة املنصورة تلتزم كلية الزراعة بإعداد الكوادر الزراعيـة املتميـزة والقـادرة علـى     
تلبية احتياجات سوق العمل احمللـى واإلقليمـي والريـادة ىف إجـراء البحـوث العلميـة ملواكبـة التطـورات         

  .تمعالعاملية ونقل املعارف وتوطني التقنية حرصا على خدمة البيئة وتنمية ا

  
  : اهلدف اإلستراتيجي العام 

  م٢٠٢٣الكلية من أفضل كليات الزراعة على املستوى احمللي واإلقليمي حبلول عام.   

  : األهداف اإلستراتيجية املرحلية 

  م٢٠١٣الكلية من أفضل كليات الزراعة على املستوى احمللي حبلول عام .  
  م٢٠١٨الكلية من أفضل كليات الزراعة على املستوى اإلقليمي حبلول عام. 

  
 

 إستراتيجية الكلية

 رسالة الكلية

 رؤية الكلية

 نشأة الكلية
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

وقد اعتمدت الكلية على جمموعة من حماور العمل الىت تساهم ىف حتقيق أهـدافها اإلسـتراتيجية   
  : تلك احملاور فيما يلي  سواء كانت العامة أو احملددة ، وتتلخص

l االرتقاء األكادميي.   
l اجلودة الشاملة.   
l التوسع ىف حجم املستفيدين من خدمات الكلية.   
l التكامل والشراكة مع اجلهات ذات العالقة ومع املعنيني من داخل اجلامعة وخارجها.   
l االستثمار األمثل ملوارد الكلية.  

وكان لكل حمور عمل جمموعـة مـن األهـداف والسياسـات ، كمـا مت حتديـد عـدد مـن الـربامج يـتم           
ــداف       ــق األه ــة لتحقي ــة بالكلي ــة واإلداري ــتويات الفني ــة املس ــود كاف ــل وتضــافر جه ــذها بتكام تنفي

  : اإلستراتيجية ، وفيما يلي تلك الربامج 
l إنشاء وحدة خاصة لالعتماد األكادميي بالكلية .  
l ظم التعليمية بالكلية لتتوافق مع متطلبات االعتماد األكادمييتأهيل الن .  
l          توثيق وتبسيط نظم وإجـراءات العمـل بالكليـة وتأهيلـها طبقـا ملتطلبـات املواصـفات احملليـة

  . واإلقليمية
l إنشاء وحدة دعم فين خاصة للربامج واملقررات الدراسية اإللكترونية بالكلية .  
l إنشاء وتفعيل مراكز البحوث واالستشارات الزراعية .  
l           عقد اتفاقيات تعاون مع بعـض كليـات الزراعـة وزيـادة نشـاط التبـادل الطـاليب وأعضـاء هيئـة

  . التدريس
l     إعداد دراسة فنية ومالية متكاملة لقياس أثر التطوير احلايل للمعامل واخلـدمات املسـاندة علـى

  . جات  الفترة املستقبلية من أنشطة التطوير املختلفةالعملية التعليمية وحتديد احتيا
l   تطوير وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ىف تقدمي مقترحات حبثية مدعمة مع تشجيع أنشـطة

  . النشر العلمي ىف جمالت مفهرسة دوليا 
l تطوير املرافق التعليمية بالكلية .  
l    رحلـة البكـالوريوس والدراسـات    تطوير آلية لتحديد وتصميم وتفعيـل الـربامج الدراسـية ىف م

  . العليا املشتركة بني أقسام الكلية بالتعاون مع اجلهات املعنية
l   تطوير آلية لتحديد وتصميم وتفعيل الربامج املشتركة مع األقسام العلمية باجلامعة بالتعـاون

 . مع اجلهات املعنية
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  

l الدراسة بكلية الزراعة نظرية وعملية. 

l        مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس يف العلوم الزراعية أربـع سـنوات جامعيـة تتكـون مـن مثانيـة
ويكون قيـد الطـالب للحصـول علـى درجـة       -فصول دراسية مدة كل منها مخسة عشر أسبوعا 

  الزراعية طبقا ملا تتضمنه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات البكالوريوس ىف العلوم 
l   الشــعبة العامــة أو شــعب  إىلالدراســة بالصــف األول والثــاىن عامــة وتتفــرع ىف الصــف الثالــث

فيما عدا شعبة اهلندسة الزراعية فيكون القبول فيها من الفرقة األوىل مباشرة عـن  .. التخصص 
وقـد مت  ) شـعبة علمـى رياضـة   (احلاصـلني علـى الثانويـة العامـة      طريق مكتب التنسـيق للطـالب  

  . ٢٠٠٣/٢٠٠٤اعتباراً من العام اجلامعى  هلا ختصيص طابع مستقل
l      يكون توزيع الطالب على شعب التخصص املختلفة وفقا للنظام الذى حيـدده جملـس الكليـة بنـاء

  . على اقتراحات جمالس األقسام املختلفة
  

  

l  جامعة املنصورة الدرجات العلمية التالية  –متنح كلية الزراعة:  

  
  
  
  
  

 درجة البكالوريوس
درجة الدبلومةيف العلوم الزراعية

درجة املاجستري 
ىف العلوم الزراعية

درجة دكتوراه الفلسفة 
ىف العلوم الزراعية

 ةالدرجات العلمي

 نظام الدراسة بالكلية
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  

l  

G  اهلندسة الزراعية قسم G  األلبان قسم 

G  الوراثة قسم G  الفاكهةقسم  

G  األراضى قسم G  املبيداتقسم  

G  احملاصيل قسم G  إنتاج الدواجن قسم 

G  اإلنتاج احليواىن قسم G  أمراض النبات قسم 

G  النبات الزراعىقسم G  اخلضر والزينةقسم  

G  الكيمياء الزراعيةقسم  G  احليوان الزراعىقسم  

G  االقتصاد الزراعىقسم  G  الصناعات الغذائية قسم 

G  امليكروبيولوجيا الزراعيةقسم  G  احلشرات االقتصاديةقسم  

G  تمع الريفىقسماإلرشاد الزراعى و ا 

l  

G  اهلندسة الزراعية شعبة G الشعبة العامة 

G  األراضى شعبة  G  احملاصيل شعبة 

G شعبة البساتني G  إنتاج الدواجن شعبة 

G  األلبانشعبة G  أمراض النبات شعبة 

G شعبة وقاية النبات G  اإلنتاج احليواىن شعبة  
G  االقتصاد الزراعى شعبة G  الصناعات الغذائية شعبة 

G  تمع الريفىشعبةاإلرشاد الزراعى وا  

  
  
  
  

 والشعب الدراسية بالكلية ةاألقسام العلمي
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  

l للعمل بالالئحة الداخلية اجلديدة اخلاصة بكليـة   ١/٧/٢٠٠٩بتاريخ ) ١٤٨٥(القرار الوزارى رقم  صدر
 .بنظام الساعات املعتمدة) مرحلة البكالوريوس(الزراعة جامعة املنصورة 

l بناء على طلب جملس كلية الزراعة الدرجات العلمية اآلتية  متنح جامعة املنصورة :-  

  : يف  درجة بكالوريوس العلوم الزراعية: أوال 
 اهلندسة الزراعية والنظم احليوية )١(

ن على الثانوية العامـة شـعبة الرياضـيات بطـابع تنسـيق      احلاصلويقبل ذا الربنامج الطالب 
  .  ة به اعتبارا من املستوى األول وتبدأ الدراس ،مستقل 

 : درجة بكالوريوس العلوم الزراعية ىف إحدى برامج التخصص التالية : ثانيا 

  اإلنتاج النبايت  )٢(
 اإلنتاج احليواين والداجىن والسمكي  )٣(

 وقاية النبات  )٤(

 علوم وتكنولوجيا األغذية    )٥(

 التقنية احليوية الزراعية  )٦(

 العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية   )٧(

 األراضي واملياه  )٨(

وتكون الدراسة باملستويني األول والثاين موحدة ، وتبدأ الدراسـة بـالربامج اعتبـارا مـن املسـتوى      
  . دراسي الثاين من املستوى الثاين الثالث بناءا على اجتياز املقررات املؤهلة هلا ىف الفصل ال

  

 
 
 

ة اهلندسة الزراعي
والنظم احليوية

اإلنتاج النبايت 

 والداجىناإلنتاج احليواين 
وقاية النبات  والسمكي 

علوم وتكنولوجيا األغذية   

العلوم االقتصادية التقنية احليوية الزراعية 
واالجتماعية الزراعية  

األراضي واملياه 

البكالوريوس الئحة الكلية الجديدة لمرحلة 
 بنظام الساعات المعتمدة
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

l  ٦(التالية عدا الربامج أرقـام  ن الربامج الثمانية السابقة التخصصات الفرعية ميضم كل برنامج (
  : فهى برامج عامة ىف التخصص املذكور ) ٨(و

رقم 
الربنامج

بالالئحة  
 

 التخصصات الفرعية الىت يضمها كل برنامج الربنامج
األقسام الىت يتبعها 

  الربنامج

١ 
اهلندسة 

الزراعية والنظم 
 احليوية

هندسة الري والصرف  –هندسة النظم احليوية  –وقوى زراعية آالت 
 احلقلي

 اهلندسة الزراعية -

 عام - - البساتني احملاصيل اإلنتاج النبايت ٢

  احملاصيل -
  الفاكهة -
 اخلضر والزينة -

٣ 
اإلنتاج احليواين 

والداجىن 
 والسمكي

إنتاج 
 احليوان

إنتاج 
 الدواجن

إنتاج 
 األمساك

 عام -
  احليوانإنتاج  -
  إنتاج الدواجن -

أمراض   وقاية النبات ٤
 النبات

 عام - املبيدات احلشرات

  أمراض النبات -
  احلشرات -
  املبيدات -

٥ 
علوم 

وتكنولوجيا 
  األغذية

 األلبان
الصناعات 
 الغذائية

 عام - -
  األلبان -
 الصناعات الغذائية -

٦ 
التقنية احليوية 

 الزراعية
 عام - - - -

  الوراثة -
  الكيمياء الزراعية -
 امليكروبيولوجي -

٧  

العلوم 
االقتصادية 
واالجتماعية 
  الزراعية

 االقتصاد
  الزراعي

إدارة أعمال 
  زراعية

اإلرشاد 
  الزراعي

 االجتماع
  عام  الريفي

  االقتصاد الزراعي -
اإلرشاد الزراعي واتمع  -

  الريفي

  األراضي -  عام  -  -  -  -  األراضي واملياه  ٨
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

 

l  بنظام (درجة املاجستري ىف علوم البذور  بإضافة ١٨/١١/٢٠٠٨بتاريخ ) ٣٧٠٠(صدر القرار الوزارى رقم
  . جامعة املنصورةالالئحة الداخلية لكلية الزراعة النظام األوروىب إىل ) الساعات املعتمدة

l  باللغة االجنليزية بنظام السـاعات املعتمـدة طبقـا    ) للتربةاإلدارة املتكاملة (برنامج درجة املاجستري
 ).معروض على جملس اجلامعة(التفاقية بولونيا 

l  باللغة االجنليزية بنظام السـاعات املعتمـدة طبقـا    ) اإلدارة املتكاملة للمياه(برنامج درجة املاجستري
 ).معروض على جملس اجلامعة(التفاقية بولونيا 

 
l  لـس األعلـى     (باللغـة االجنليزيـة   " تطبيقات التكنولوجيا احليوية الزراعية "برنامجمعـروض علـى ا

 ).للجامعات

 
l  معـروض علـى   (بنظام الساعات املعتمـدة  " النظم احليوية الزراعية "لتعليم املفتوح باسم ابرنامج

 ).الس األعلى للجامعات

  

l      جارى استكمال مـبىن امتـداد كليـة الزراعـة 
لقاعات التدريس واملعامل والذى مت ختصيصه 

ووحــدة  اإلطــالعالطالبيــة واملكتبــة وقاعــات 
  .ضمان اجلودة واالعتماد 

l  ــغ أربعــة ماليــني ( ٤٧٠٠٠٠٠ مت ختصــيص مبل
 الســتكمال املــبىن) وسـبعمائة ألــف جنيهــا 

معـة و  جنيه من ميزانية اجلا ١٨٠٠٠٠٠ منها 
التطـوير   جنيه من ميزانية مشروع ٢٩٠٠٠٠٠

 .CIQAPاملستمر والتأهيل لالعتماد 

  

  إنشاءات جديدة بالكلية 

 برامج التعليم المفتوح بالكلية

 بالكليةبرامج جديدة 

 برامج بنظام الساعات المعتمدة
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  جلنة التعامل مع شكاوى الطالب  .

وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب وعضـوية جمموعـة مـن      / د.شكلت جلنة برئاسة السيد أ
، وجتتمع اللجنة بشكل منتظم لدراسة شكاوى الطالب املقدمة بالكلية السادة أعضاء هيئة التدريس 

 :عن طريق 

l  تلقى شكاوى الطالب الىت مت توزيعها بعدة أماكن بالكليةصناديق. 

l شكاوى الطالب عن طريق الربيد االلكتروىن. 

l شكاوى الطالب الكتابية. 

l   علـى نظـام الفـاراىب     صـندوق الشـكاوى واملقترحـات   الشكاوى املرسلة من الطالب من خـالل
 .لضمان اجلودة واالعتماد

مشكالت الطالب حبيادية دون أن ميس الطالـب بـأى ضـرر    مبا حيقق حل  ىف هذه الشكاوىالنظر ويتم 
  .نتيجة لشكواه

  نظام تشجيع الطالب املتفوقني  .

، إذ يشـكل املتفوقـون القاعـدة     بـأن املبـدعني هـم النبتـة الصـاحلة لغـد متطـور       من الكلية إمياناً 
  ، األساسية لبناء جمتمع صاحل يف احلاضر واملستقبل 

على الكلية أبناء الذى يسعى إىل حتفيز  . املتفوقني نظام تشجيع الطالب من هذا املنطلق مت تفعيل
   . بذل املزيد من التحصيل الدراسي، وحتقيق النجاح والتفوق 

يـذكى روح  ، كمـا    أوائل الطالبميكرإىل تالنظام  هذاوتأكيدا لغرس فكرة تشجيع املتفوقني يسعى 
  . املنافسة حىت يقتاد م باقى الطالب وحيمسهم على التفوق ونيل هذا الشرف 

  :وبعض اإلجراءات الىت مت اختاذها هذا العام هى
l  طالب ٣٠(إعفاء أوائل الطالب ىف كل فرقة وشعبة من املصروفات الدراسية املقررة. ( 

l خلرجيني هم ىف يوم اميإعالن أمسائهم ىف لوحة إعالن الكلية وتكر. 

l  استخدام وحدة احلاسب اآلىل بدون نفقات ملدة عام دراسى. 

l  ٢٠/٨/٢٠٠٩تنظيم رحلة ترفيهية إىل مدينة راس الرب يوم.  
  
  

 الكلية  خدمة طالب وخريجىلجان 
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  مكتب متابعة للخرجيني  .

وخيتص املكتب بوضع سياسة علمية ملتابعة خرجيى الكلية وتقدمي الدعم واملساعدة هلم ىف جمال 
يقـوم اخلـريج بالتسـجيل    االلكترونيـة  السوق ، وإنشاء قاعدة بيانات هلؤالء اخلـرجيني بصـفحة الكليـة    

  وكتابة بياناته ا وميكن لرجال األعمال الدخول واختيار اخلريج املناسب لعملهم ، 

 :من أهداف مكتب متابعة الخريج و

l    متابعــة العــاملني مــن خرجيــى الكليــة بأمــاكن عملــهم لرصــد مــدى املوائمــة بــني عملــهم
  . وختصصام وحصر االجيابيات والسلبيات النامجة عن ذلك

l   م وكيفية الولوج امليسر إىل أسـواقتقدمي اإلرشادات للخرجيني إلتباع الطرق املثلى لتنمية قدرا
  . العمل

l اإلعالن ىف حينه عن الوظائف املتاحة وشروطها .  
l    يؤدى نظام متابعة اخلرجيني بالكلية دور املنسق للعالقة ما بني رجال األعمال واخلرجيني عـن طريـق

  . االتصال بالطرق املختلفة بكال الطرفني لنشر املستجدات لدى اجلانبني
l      متابعـة مـدى اسـتفادة واسـتيعاب     إعداد برامج تدريبيـة بالتعـاون مـع املؤسسـات التدريبيـة و

  . اخلرجيني ملا يتم تدريبهم عليه
l  واملؤسسات بغية تقدمي منح تدريبية ووظيفيةبالكلية االستفادة من العالقات ما بني األفراد.  
l م من العمالةاالتصال املستمر بالشركات واملؤسسات املختلفة لإلطالع على احتياجا .  

  :)م٢٠٠٨/٢٠٠٩(متابعة الخريج خالل العام الجامعى  أنشطة مكتبم أهــ 

l  معمل أبو العز ألمراض الدواجن واألمساك ىف جمـال تشـخيص أمـراض الـدواجن     اتصال مع مت إجراء
  .واألمساك

G قسـم إنتـاج    ن خرجيى الكليةعدد م نتيجة هلذه االتصاالت مع املعمل مت تفعيل مبادرة الختيار
لك بعد تدريبهم بشركة املنصورة للدواجن ملدة شهر من خـالل  الدواجن لتوظيفهم باملعمل وذ

  .برنامج التدريب الصيفى التابع ملركز دعم الصناعات الصغرية واملتوسطة
G  من قسم إنتاج الـدواجن ووصـل عـدد     ٢٠٠٨وقد مت حتديد بعض أمساء الطلبة من خرجيى دفعة

  -: ومت تعينهم بالفعل وهــمطلبة ) ٢(الء الطالب هؤ
  نيس حممودوالء أ )١
  مىن هشام منصور )٢
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l مت إجراء اتصال بشركة مسارت كيم إحدى الشركات الرائدة ىف جمال الكيماويات واملغذيات. 

G نتيجة االتصاالت مع تلك الشركة مت تفعيل مبادرة الختيار عدد من خرجيى الكلية لتـوظيفهم  و
   .ىف الشركة بعد تدريبهم وتنمية قدرام ملواكبة سوق العمل

G      م أقسـام الشـعبة العامـة    ٢٠٠٨، ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦مت حتديد بعض أمسـاء الطلبـة خرجيـى دفعـات
والبساتني واحملاصيل وأمراض النبات ووقاية النبات ومت اختيار هـؤالء الطـالب بنـاءاً علـى التوزيـع      
اجلغراىف هلم مبا ميثل التوزيع املنتظم هلم على احملافظات املختلفـة وقـدر عـدد هـؤالء الطلبـة      

  .مسون طالباخب
G          ٢٩/١١/٢٠٠٨مت عقد مقابلة مبدئية مع هـؤالء الطـالب كـل علـى حـده يـوم السـبت املوافـق 

للتعــرف علــى اســتعدادهم للعمــل ىف الشــركة ومعلومــام الزراعيــة وطــرق التعامــل مــع  
نـتج عـن هــذه املقابلـة حتديـد      و. متطلبات العمليات الزراعية املختلفـة واحلـد والوقايـة منـها    

 . طالبا لعمل اختبار أمام جلنة من مسئوىل الشركةمخسة عشر 

G  ملقابلة الطالب الـذين مت اختيـارهم خـالل اللقـاء األول      ٢٣/٤/٢٠٠٩مت حتديد يوم اخلميس املوافق
ممثل ىف إحلاقهم ىف الربنامج التدريىب املنظم عن طريق الشركة لتنمية قدرام مواكبة لسوق 

  --:وقد نتج عن هذه املقابلة. العمل ، متهيدا لتوظيفهم بالشركة
توضيح خطة الشركة للربنامج التدريىب املقترح هلؤالء الطالب حيث سيتم استضافتهم  ?

من قبل الشركة بفندق ملدة أربعة أيام لشرح خطة الشركة بالتفصيل والتعرف على نطاق 
  .عمل الشركة عن قرب

املقتـرح مـن قبلـها    توزيع الطالب على مناطق اجلمهوريـة حسـب خريطـة توزيـع الشـركة       ?
لتدريبهم ملدة تتراوح من شهر إىل شهر ونصف على متطلبات الوظيفة وذلك بأجر مـدفوع  

  .من الشركة ملن يتم اختياره خالل مدة األربعة أيام السابقة
حرص الشركة علـى التواصـل املسـتمر مـع إدارة الكليـة وذلـك بتنظـيم بعـض اللقـاءات           ?

الشركة ونشاطها لطالب الفرقـة الرابعـة بالكليـة    التنشيطية املستقبلية وذلك لتعريف 
أقسام الشعبة العامة والبساتني واحملاصيل وأمراض النبات ووقاية النبات متهيـدا السـتفادة   
  .الطالب املستقبلية من براجمها املختلفة املتمثلة ىف بعض الربامج التدريبية أو الوظيفية

  

 
  

 :الخریجین بالكلیة على الموقع االلكترونى مزید من المعلومات عن خدمات مكتب متابعة 
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/grad.htm 

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/grad.htm


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  لوحة الشرفلوحة الشرف
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  )٢٠١١- ٢٠٠٨(قطاع الدراسات الزراعية الدورة العاشرة عن  أعضاء اللجان العلمية الدائمة .

  السادة مقررى اللجان واألعضاء  اسم اللجنة

  النبايت اإلنتاج
 عضواَ - سلطان أمحد سليمان حممود/ د.أ -

 عضواَ -   عرفه أمحد عرفة/ د.أ -

  عضواَ -  الربعى سيف صالح حممد/ د.أ -

 اللجنة مقرر - نصيب العزيز عبد احلليم عبد طه/ د.أ -  واأللبان الغذائية الصناعات

  عضواَ - الرفاعى العزيز عبد أمحد/ د.أ -
  عضواَ - الشريف حممد مجال أمحد/ د.أ -  النبات وأمراض الوقاية

  للجنةا أمني – عالم الديسطى حممد زكريا/ د.أ -  احليوية والتكنولوجيا الزراعية الكيمياء
  عضواَ - الصريف حممد مسعد زكريا/ د.أ -  الزراعية واهلندسة األراضي

  اللجنة مقرر - زهران الشناوى على حيىي/ د.أ -  الزراعية واالجتماعية االقتصادية العلوم

  م٢٠٠٩ /٢٠٠٨ عاملاجلامعة  جوائز  .

  القسم  الحاصلين عليهاالسادة   الجائزة

  قسم احلشرات االقتصادية  حممد السيد رجب/ د.أ  التقديرية جائزة اجلامعة
  قسم احملاصيل  على السعيد الشريف/ د.أ  للتفوق العلمى جائزة اجلامعة
  قسم األلبان  وليد حممود الشارود/ د  التشجيعية جائزة اجلامعة

  قسم االقتصاد الزراعى  وليد عمر نصار/ د  ألحسن رسائل الدكتوراه جائزة اجلامعة
  قسم االقتصاد الزراعى  حممد أمحد عبد الدامي/ م.م  ألحسن رسائل املاجستري جائزة اجلامعة

  م٢٠٠٩ /٢٠٠٨جوائز خارجية لعام  .

  القسم  الحاصلين عليهاالسادة   الجائزة

  RISSACدبلومه فخرية من مركز 
  اهلندسة الزراعية  ناجى عبد ايدهشام / د٠أ  بأكادميية العلوم بار

  RISSACدبلومه فخرية من مركز 
  اهلندسة الزراعية  حممود هانئ عبد العزيز/ د.م٠أ  بأكادميية العلوم بار
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  م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨لعام  أوائل الطالب .

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام اجلامعى ) مرحلة البكالوريوس(للفرق الدراسية األربعة  أوائل الشعب

G الصف الثانى إُّـالصف األول اِّـنقولون  لأوائ  

 النسبة التقدير الشعبة االسم

 %89.85 ممتاز العامة نادين بولس بدير فرج

 %80.47 جيد جدا هندسة زراعية ميادة ممدوح صالح رضوان

G الصف الثالث إُّـالصف الثانى اِّـنقولون  لأوائ  

 النسبة التقدير الشعبة االسم

 %94.02 ممتاز العامة هبه حممود حممد عبد اهللا

 %88.61 ممتاز هندسة زراعية أمحد محدى كامل عبد السالم

G الصف الرابع إُّـالصف الثالث اِّـنقولون  لأوائ  

 النسبة التقدير الشعبة االسم

 %88.18 ممتاز العامة أمحد حممود عوض اهللا السواح

 %89.05 ممتاز اهلندسة الزراعية مسر جناح املهدى خفاجى

 %89.40 ممتاز الصناعات الغذائية سعفان لأبو خلي إبراهيم إميان

 %85.27 ممتاز األلبان دينا حممود حسني االشقر

 %86.02 ممتاز إنتاج الدواجن حممد أمحد عبد الغىن السيد بالل

 %87.37 ممتاز اإلنتاج احليواين هبه فتحى فتوح خليل

 %90.76 ممتاز البساتني ملياء حممود حممد حممود

 %91.25 ممتاز احملاصيل تامر طلعت حممد املصيلحى

 %71.82 //جيد االقتصاد الزراعي حممود حممد على حممد عجينة

 %82.76 جيد جدا اإلرشاد الزراعي اخليارى إبراهيمصاحل  إميان

 %92.43 ممتاز علوم األراضي أمحد السيد عبد القادر عبد احلميد

 %85.95 ممتاز النباتوقاية  ريهام حممد عبد الفتاح

 %78.52 جيد جدا أمراض النبات إبراهيمأمل نبيل فوزى حسيب 
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –الزراعة كلية 

G ٢٠٠٩لعام  خريجى الكلية -الصف الرابع  لأوائ  

 النسبة التقدير الشعبة االسم

 %85.14 مرتبة الشرف - ممتاز  العامة ندى عالء الدين مصطفى السيد

 %84.55 مرتبة الشرف - ممتاز  اهلندسة الزراعية شيماء عمر حممد عبد اهللا

 %79.12 جيد جدا الصناعات الغذائية الشيماء فريد عبد احلافظ فوده

 %85.75 مرتبة الشرف - ممتاز  األلبان عال حممد عادل كامل شلىب

 %84.22 مرتبة الشرف - ممتاز  إنتاج الدواجن مروه حممود حسن حممود ربيع

 %85.43 مرتبة الشرف - ممتاز  احليوايناإلنتاج  حممد العشرى مصطفى أمحد

 %87.79 مرتبة الشرف - ممتاز  البساتني حممد صالح الدين حامد املنجى

 %83.78 جيد جدا احملاصيل حممد صالح عمرو شتيوى

 %78.76 جيد جدا االقتصاد الزراعي هند عبد احملسن لطفى حممد

 %83.74 مرتبة الشرف -جيد جدا  اإلرشاد الزراعي إبراهيمرغده حسن حممود 

 %81.61 مرتبة الشرف -جيد جدا  علوم األراضي أمرية عبد الرؤوف حممد عبد العزيز

 %78.78 جيد جدا وقاية النبات رانيا رشدى أمحد عبد العاطى

 %65.96 // جيد أمراض النبات أمحد فايق حسن حسن الشرقاوى

  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النماذجالنماذج
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  العام الجامعي
األعضاء   معاونو ھیئة التدریس  أعضاء ھیئة التدریس

  المتفرغون

األعضاء 
الغیر 
  اإلجمالي  معید  مساعد.م  اإلجمالي  مدرس  مساعد.أ  أستاذ  نمتفرغی

١٦  ٦٣  ٨٥  ٣٣  ٥٢  ١٤٩  ٤٣  ٢١  ٨٥  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

١٦  ٥٦  ٩١  ٣٩  ٥٢  ١٤٩  ٣٩  ١٨  ٩٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  
  
  

 
 

 
 

  العام الجامعي
  بعثة  نوع األجازات

  اإلجمالي
  إشراف مشترك  خارجیة  داخلیة  مھمة علمیة  مرافق  خاصة  إعارة

٢٧  ٥  ٣  -  ٣  ٥  -  ١١  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

٢٦  ٣  ٣  ١  ٧  ٣  -  ٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(نموذج 

  )١(نموذج 
 

 نماذج أعضاء هيئة التدريس
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الحد األدنى   بیان المقبولین  الحالة
  للقبول

النسبة 
عدد   عدد الطلبة  المئویة

  اإلجمالي  الطالبات

  أ
  ٢٢٤  ٩٧  ١٢٧  %٥٠  ٢٠٥  علوم علميثانویة عامة 

  ١٨١  ٧٣  ١٠٨  %٩٠,٨  ٣٧٢,٥  ریاضةعلمى ثانویة عامة 

  ١١  ٧  ٤  -  -  ن إلى الكلیةالمحولو  ب

  -  -  -  -  -  المحولین من الكلیة   ج

  ٤١٦  ١٧٧  ٢٣٩      صافى المستجدین   *

  
  

  

 
 

  العام الجامعي
  إجمالي عام  رابعة  ثالثة  ثانیة  أولى

  إجمالي
  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب

١٣٩٢  ٥٨٤  ٨٠٨  ١٢١  ١٥٨  ١١١  ١٤٠  ١٧٩  ٢١٧  ١٧٣  ٢٩٣  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

١٤٠٦  ٥٩٥  ٨١١  ١٤٧  ١٥٤  ١٢٦  ١٦١  ١١٦  ١٨٤  ٢٠٦  ٣١٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  
  
  
  
  

  )٤(نموذج 
 

  )٣(نموذج 

 نماذج المرحلة الجامعية األولى
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  الدولة

  المرحلة الجامعیة األولى
  إجمالي عام

لي
جما

إ
  

  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانیة  أولى  إعدادي

لب
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

لب  
طا

لبة  
طا

  

  ٢  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  سودانى
  ٢  -  ٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  ١  -  -  اإلجمالي
اإلجمالي 
  ٢  ٢  -  -  -  -  ١  ١  -  العام

  
  

  
  

 
 

  العام الجامعى

  توزیع التقدیرات  توزیع الطالب

  عدد الناجحین  عدد الحاضرین  عدد المتقدمین
ممتاز مع 

مرتبة 
  الشرف

جید جدا 
مع مرتبة 
  الشرف

إجمالي   مقبول  جید  جید جدا  ممتاز
الوافدون 
  الخریجون

  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ

١٩  ٤٩  ٥٢  ٥٤  ١٣  ١٤  -  -  ٤  ٣  ٥  ٢  ٩٣  ١٢٢  ١١٤  ١٥٦  ١١٨  ١٦٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  -  
١  ٣١  ٥٩  ٥٩  ٤٤  ١٨  ٢٠  -  -  ٦  ٣  ٤  -  ١٢٠  ١٢٤  ١٣٩  ١٥٢  ١٤٥  ١٥٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )٦(نموذج 
 

  )٥(نموذج 
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  الدولة
  مرحلة الدراسات العلیا

  إجمالي عام
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم  اإلجمالي

  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  ذ
  ال یوجــــــــــــــــــــــــــد  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  االجمالى
  -  -  -  -  -  االجمالى العام

 

 
 

  العام الجامعي
  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم

  اإلجمالي
  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب

٧٧٨  ٢٨١  ٤٩٧  ٩٤  ٢٣٢  ١٧٠  ٢٥٣  ١٧  ١٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٨٧٢  ٣٠٠  ٥٧٢  ٨٥  ٢٥٣  ١٩٢  ٣٠٥  ٢٣  ١٤  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

 

 
 

  العام الجامعي
  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم

  اإلجمالي
إجمالي 
وافدون 
  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب  خریجون

١٥٩  ٥٥  ١٠٤  ٢٣  ٥٢  ٣٢  ٥٢  -  -  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  -  
٢٦٦  ٨٩  ٧٧  ٣٢  ٨٨  ٥٣  ٨٥  ٤  ٤  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  -  

 

  )٩(نموذج 

  )٨(نموذج 
 

  )٧(نموذج 
 

 نماذج الدراسات العليا
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 متر ٢٠٠  

 ١٩٦٥ 

 
 

  الوعاء
  الكتب

  الدوریات
  المواد السمعیة والبصریة  الرسائل

  CD Diskettes  Slides  Video  دكتوراه  ماجستیر  أجنبیة  عربیة

  -  -  -  -  ٦٣٦  ١٤١٢  ٤٠  ١٠١٤٣  ١٧٥٢٩  العدد

 

  التصویر  متوسط المستعیرین  متوسط المترددین  المقاعد  قاعات المطالعة  الخدمة

  ٢٢٠٤٣  ١٤٢٥٦  ٨٩١٦  -  -  العدد
  

 

دوائر   القوامیس  المستخلصات  الكشافات  بعناوین الكتبقوائم   الخدمة
  الموسوعات  المعارف

  -  ٢  ١٣٥  -  -  سجالت٥  العدد
  

 
 

  طباعة  نسخ أسطوانات  المسح الضوئي  البحث فى شبكة االنترنت  الحالة

  -  -  -  -  العدد
  
  
  
  
  

 )١٠( نموذج

 نماذج المكتبة
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  
  

  

 
 

  المدرجات
  السعة  القاعات  السعة  التدريسوقاعات 

  المعامل

  السعة  العدد

  ١٠  ٣  ٣٠١  قاعة المؤتمرات  ٢٠٠ A1مدرج 
  ٢٥-٢٠  ٨  ٨٠  قاعة المناقشات  ٢٠٠ A2مدرج 
  ٣٠-٢٥  ٢  ٢٠  )١( قاعة الحاسب اآللى  ٢٠٠  A3مدرج 
  ٢٥  ٥  ١٠  )٢( قاعة الحاسب اآللى  ٢٠٠  A4مدرج 
  ٣٠  ٦  ١٠  )٣( قاعة الحاسب اآللى  ٧٠  A5مدرج 
  ٤٠  ٢  ٩  )٤( قاعة الحاسب اآللى  ٨٠ A222مدرج 
  ٥٠  ٢      ٧٠ A303مدرج 
  ٥٠-٤٠  ٢      ٨٠ A304مدرج 
  ٦٠  ٥      ٤٠٠ B1 مدرج
          ٦٠ B310 مدرج
          ٣٠ C214عة قا
          ٣٠  C213عة قا

          ١٢٠  E1 مدرج
          ١٢٠  E2 مدرج
          ١٢٠  E3 مدرج
          ١٢٠  E4 مدرج

  

  
  

  
 

  

  
  باب أول
  بعد التعزيز

  باب ثانى
  بعد التعزيز

  صندوق
  بحوث ودراسات

  صندوق
  خدمات تعليمية

  نصيب الطالب  عدد الطالب  اجمالى

٢٠٣١٠,٢٠  ١٣٩٢  ٢٨٢٧١٩١٨  ٣٦٩٣٨,٥٨٠  ٢٥٠٩٥٠,٣٦٠  ٢٩٩٧٩٥  ٢٧٦٨٤٢٣٥  

  )١٢(نموذج 
 

  موازنة الكلية

  )١١(نموذج 
 

  مدرجات وقاعات 
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  العدد  البيان  العدد  البيان

  ٩  مؤتمرات خارجية  ٤٥  مؤتمرات داخلية

  ٥  دورات تدريبية خارجية  ٦  دورات تدريبية داخلية

  ٧  زيارات علمية  ٥  مهمات علمية

  -  بعثات خارجية  -  بعثات داخلية

  ١٠٣  خطط بحثية  ٢٣  برامج تنفيذية

  ٣  انجاز علمى متميز  ٢  متميزةرسائل علمية 

  ٢  إشراف مشترك  -  ندوات

  

  

  
  

  العدد  جائزة ال  العدد  جائزة ال

  ١  لتفوق العلمىل جائزة الجامعة  ١  التقديريةجائزة الجامعة 

  ١  الدكتوراهحسن رسائل ألجائزة الجامعة   ١  التشجيعيةجائزة الجامعة 

  ٢  دبلومه فخرية  ١  حسن رسائل الماجستيرألجائزة الجامعة 

  

  

  )١٤(نموذج 
 

 الجوائز  والشهادات

  )١٣(نموذج 
 

 االنجازات العلمية والبحثية للكلية



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  إحصائيةإحصائيةبيانات بيانات 
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 المجموعة
 الوظيفية

  المجموعة
 النوعية

 مدير عام العالية الممتازة
الدرجة 
 األولى

الدرجة 
 الثانية

الدرجة 
 الثالثة

الدرجة 
 الرابعة

الدرجة 
 الخامسة

الدرجة 
 السادسة

وع
جم

لم
ا

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ 

صیة
ص

تخ
ال

 

 ١ - - - - - - - - -  ١ - - - - - - - - الھندسة
 ١٤ - - - - - - - ٢ - ١ ٢ ٢ ٣ ٤ - - - - التمویل والمحاسبة

 ٧ - - - - - - - - ١ ١ ٢ - ٢ ١ - - - - التعلیم
التغذیة والتدبیر 

 ١٣ - - - - - - ١ ١ ١ - ١ - ٥ ٤ - - - - المنزلي

 ١٢ - - - - - - ٢ - ١ - ٢ ٣  ٢ ٢ - - - - التنمیة اإلداریة
 ٦ - - - - - - - - - - ١ ١ ٢ ٢ - - - - االجتماعیةالخدمات 

 ١ - - - - - - ١ - - - - - - - - - - - الفنون
 ٢ - - - - - - - - - ١ - ١ - - - - - - المكتبات والوثائق

 ٦١ - - - - - - ٣ ٢ ٢ ٤ ١ ٩ ٢٤ ١٦ - - - - الزراعة
 ٤ - - - - - - - ٢ - - - ٢ - - - - - - الطب البیطرى
 ١٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٧ ٥ ٨ ٩ ١٨ ٣٨ ٢٩ ٠ ٠ ٠ ٠ مجموع التخصصیة

نیة
الف

 

 ٨ - - - - - ١ ١ ٢ - - - ١ - ٣ - - - - الھندسة المساعدة
 ١ - - - - - - - - - - - ١ - - - - - - الفنون والعمارة
 ٤٧ - - - - - ٢ - - - ٢ - ٣٤ - ٩ - - - - الزراعة والتغذیة

 ٨ - - - - - - - - ١ - ٥ - ١ ١ - - - - فني معمل
 ٦٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٢ ١ ٢ ٥ ٣٦ ١ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ مجموع الفنیة

 ٦٤ - - - - ١ ٢ - ٢ ٥ ١ ٤١ ٥ ٤ ٣ - - - - المكتبیة المكتبیة
 ٦٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٢ ٥ ١ ٤١ ٥ ٤ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ مجموع المكتبیة

فیة
حر

ال
  

 ٦ - - - ٢ - ٣ - ١ - - - - - - - - - - الحركة والنقل
 ٩ - - - - - - - ٢ - ٦ - ١ - - - - - - الورش واآلالت
 ١ - - -  ١ - - - - - - - - - - - - - - الفنون والعمارة
 ٥ - - - ١ - ٣ - - - ١ - - - - - - - - الزراعة والتغذیة

 ٢١ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٦ ٠ ٣ ٠ ٧ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مجموع الحرفیة
  ٦٦ - - ٦ ٦ ١٨ ١٤ ٦ ١٦ - - - - - - - - - - خدمات معاونھ المعاونة

 ٣٣٦ ٠ ٠ ٦ ١٠ ١٩ ٢٥ ١٤ ٣٠ ١١ ١٨ ٥٥ ٦٠ ٤٣ ٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ المجموع الكلي
  

  

 العدد الكلى المؤهل
 ١٨ مؤھل عال

 ٤ مؤھل فوق متوسط
 ٢٦ مؤھل متوسط

 ٣ مھنى
 ٩٤ عمال

  إحصائية أعداد مؤهالت المؤقتين

 ٣٠/٦/٢٠٠٩حتى ) كادر عام(العاملين  إحصائية
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٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

التخصصیة الفنیة المكتبیة الحرفیة

عدد
ال

المجموعات الوظیفیة



٣٥%

٨%

٥١%

٦%



مؤھل عال

مؤھل فوق متوسط

مؤھل متوسط

مھنى
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  الوظيفة
 القسم

أستاذ 
غير 
 متفرغ

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ 
. م

 متفرغ

مدرس 
أستاذ  أستاذ متفرغ

مدرس  مدرس مساعد
 المجموع معيد مساعد

 ١٤ ٢ ١ ٢ ٠ ٧ ٠ ٠ ٢ ٠ النبات الزراعى

 ١١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ قسم أمراض النبات

 ١٢ ١ ٢ ١ ٠ ٧ ٠ ٠ ١ ٠ المیكروبیولوجیا الزراعیة

 ١٧ ٢ ٣ ١ ٠ ٨ ٠ ٠ ٢ ١ االقتصادیةقسم الحشرات 

 ١١ ٠ ٢ ٣ ٠ ٣ ٠ ٠ ٢ ١ قسم الحیوان الزراعى

 ٩ ١ ٢ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ المبیدات

 ٢٢ ١ ٣ ٢ ٢ ٩ ٠ ٠ ٤ ١ قسم إنتاج الحیوان

 ١٨ ٣ ٤ ٢ ١ ٥ ٠ ٠ ٢ ١ قسم إنتاج الدواجن

قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع 
 ١٢ ٠ ٢ ٤ ١ ٣ ٠ ٠ ٢ ٠ الریفى

 ١٢ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٥ ١ الزراعى االقتصادقسم 

 ٢٣ ٣ ٣ ٦ ٠ ٥ ٠ ٠ ٣ ٣ الصناعات الغذائیة

 ١٤ ٤ ٢ ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ قسم األلبان

 ١٤ ٠ ٤ ١ ١ ٢ ٠ ٠ ٥ ١ الكیمیاء الزراعیة

 ٢٢ ١ ٦ ٣ ٢ ٤ ٠ ٠ ٥ ١ قسم األراضى

 ١١ ١ ٢ ١ ٠ ٤ ٠ ٠ ٢ ١ قسم الوراثة

 ٢٨ ٣ ٢ ٦ ٥ ١٠ ٠ ٠ ٢ ٠ الزراعیةالھندسة 

 ١٨ ٢ ١ ٢ ٠ ٦ ٠ ٠ ٥ ٢ المحاصیل

 ٢٨ ٣ ٨ ٢ ٣ ٦ ٠ ٠ ٥ ١ قسم الخضر والزینة

 ١٦ ١ ١ ٣ ٢ ١ ٠ ٠ ٥ ٣ الفاكھة

 ٣١٢ ٣٠ ٥٢ ٤٥ ١٩ ٨٤ ٠ ٠ ٦٣ ١٩ المجموع

 
 

 
 

  ٢٣٠تعداد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 
 ٨٢تعداد الھیئة المعاونة 

 إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
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٦%
٢٠%

٦%٢٧%
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النبات الزراعى

قسم أمراض النبات

المیكروبیولوجیا الزراعیة

قسم الحشرات االقتصادیة

قسم الحیوان الزراعى

المبیدات

قسم إنتاج الحیوان

قسم إنتاج الدواجن

قسم اإلرشاد الزراعى والمجتمع الریفى

قسم االقتصاد الزراعى

الصناعات الغذائیة

قسم األلبان

الكیمیاء الزراعیة

قسم األراضى

قسم الوراثة

الھندسة الزراعیة

المحاصیل

قسم الخضر والزینة

الفاكھة



الھیئة المعاونة أعضاء ھیئة التدریس
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 الشعبة م
االجمالى  اجمالى رابعة ثالثة ثانية أولى

 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ العام

 ٥٥٣ ٢٢٧ ٣٢٦ ٢٤ ٤٨ ٤٤ ٦١ ٨٦ ١٠٦ ٧٣ ١١١ الھندسة الزراعیة ١

 الشعبة العامة ٢
٩٣ ١١١ ١٠٠ ١٨٢ 

            
٤٨٦ 

 
 

 
 ٥٩ ٢٤ ٣٥ ١٦ ١٢ ٨ ٢٣ 

 البساتین ٣
 

 
 

 ٢٥ ٤ ٢١ ٢ ١٤ ٢ ٧ 
 الصناعات الغذائیة ٤

 
 

 
 ٢٧ ١٢ ١٥ ٧ ٨ ٥ ٧ 

 المحاصیل ٥
 

 
 

 ٣١ ١٣  ١٨ ٧ ١٥ ٦ ٣ 
 أمراض النبات ٦

 
 

 
 ٢١ ٧ ١٤ ٤ ٩ ٣ ٥ 

 إنتاج الدواجن ٧
 

 
 

 ٢٤ ١١ ١٣ ٧ ٨ ٤ ٥ 

اإلرشاد الزراعى  ٨
  والتنمیة الریفیة

 
 

 ٢٥ ١٨ ٧ ١٢ ٤ ٦ ٣ 

 االقتصاد الزراعى ٩
 

 
 

 ٢٧ ١٥ ١٢ ٩ ٨ ٦ ٤ 
 األلبـان ١٠

 
 

 
 ٣٠ ٢٢ ٨ ١٢ ٤ ١٠ ٤ 

 اإلنتاج الحیوانى ١١
 

 
 

 ٢٩ ٩ ٢٠ ٥ ١٢ ٤ ٨ 
 علوم األراضى ١٢

 
 

 
 ٢٧ ١٤ ١٣ ٨ ٩ ٦ ٤ 

 وقایة النبات ١٣
 

 
 

 ٢٧ ١٥ ١٢ ٨ ٦ ٧ ٦ 
 ١٣٩١ ٥٨٤ ٨٠٧ ١٢١ ١٥٧ ١١١ ١٤٠ ١٧٩ ٢١٧ ١٧٣ ٢٩٣ اجمالى

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٢٠٠٨/٢٠٠٩تعداد الطالب بالكلیة للعام الجامعى 
 طالب ١٣٩١

  البكالوريوسطالب إحصائية أعداد 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الجامعى 



31 
 

 
 
  

|
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

 

 
 

 
 

 
 
 

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠

الھندسة الزراعیة العامة



أولى
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٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠



ثالثة رابعة



32 
 

 
 
  

|
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 الشعبة م
 اجمالى النوع دكتوراه ماجستير دبلوم

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب
 ٢٢ ٣٥ ٨ ٩ ١٤ ٢٦ - - قسم الصناعات الغذائیة ١
 ٣ ٢ - - - - ٣ ٢ األغذیةدبلوم مراقبة جودة / قسم الصناعات الغذائیة ٢
 ١٤ ١٤ ٥ ٧ ٩ ٧ - - میكروبیولوجیا زراعیةقسم  ٣
 ٢٢ ٢٣ ٦ ١٦ ١٦ ٧ - - قسم الحشرات االقتصادیة ٤
 ٣ ٧ - ٣ ٣ ٤ - - قسم الكیمیاء الزراعیة ٥
 ١ ١ - - - - ١ ١ دبلوم تحالیل كیمیاء زراعیة/ قسم الكیمیاء الزراعیة ٦
 ١٨ ١٤ ٤ ١١ ١٤ ٣ - - قسم االقتصاد الزراعى ٧
 ١ ٢ - - - - ١ ٢ دبلوم تقییم المشروعات الزراعیة/ الزراعىقسم االقتصاد  ٨
 ٧ ٣٨ ١ ١٤ ٦ ٢٤ - - قسم المحاصیل ٩

دبلوم تكنولوجیا الزراعة الحیویة فى / قسم المحاصیل ١٠
 ٢ ٣ - - - - ٢ ٣ الجدیدة األراضي

 ٦ ٣ - - - - ٦ ٣ دبلوم تكنولوجیا المحمیات الزراعیة/ قسم البساتین ١١
 ٨ ٢٧ ٣ ٩ ٥ ١٨ - - البساتین الخضر/ البساتینقسم  ١٢
 ١٤ ١٩ ٧ ٦ ٧ ١٣ - - البساتین الزینة/ قسم البساتین ١٣
 ١٥ ١٦ ٧ ٨ ٨ ٨ - - البساتین الفاكھة/ قسم البساتین ١٤
 ١٣ ٥٩ ٤ ٢٧ ٩ ٣٢ - - قسم الھندسة الزراعیة ١٥
 ١ ١ - - - - ١ ١ دبلوم ادارة وتشغیل المعدات الزراعیة/ قسم الھندسة الزراعیة ١٦

 اإلرشاددبلوم / الزراعى واالجتماع الریفى اإلرشادقسم  ١٧
 ٤ ١ - - - - ٤ ١ الریفیة والتنمیة

 ٩ ١٥ ٤ ٧ ٥ ٨ - - الریفي االجتماع/ الزراعى واالجتماع الریفى اإلرشادقسم  ١٨
 ١٣ ١٢ ٢ ٦ ١١ ٦ - - اإلرشاد الزراعى/ الزراعى واالجتماع الریفى اإلرشادقسم  ١٩
 ٢ ١٠ ١ ٢ ١ ٨ - - األسماك إنتاج/ الحیوانى اإلنتاجقسم  ٢٠
 ١٢ ٤٩ ٦ ٣٣ ٦ ١٦ - - الحیوان إنتاج/ الحیوانى اإلنتاجقسم  ٢١
 ٣٠ ٤٠ ١٣ ٢٠ ١٧ ٢٠ - - قسم علوم األراضى ٢٢
 ٨ ٢٣ ٢ ١٠ ٦ ١٣ - - الدواجن إنتاجقسم  ٢٣
 ٨ ٢ ٣ ٢ ٥ - - - قسم الحیوان الزراعى ٢٤
 ١٨ ٢٨ ٢ ١٦ ١٦ ١٢ - - الوراثـةقسم  ٢٥
 ١٤ ١٥ ٢ ٥ ١٢ ١٠ - - قسم األلبان ٢٦
 ٦ ٢٠ ١ ١٠ ٥ ١٠ - - قسم أمراض النبات ٢٧
 ٣ ١١ ١ ٣ ٢ ٨ - - قسم المبیدات ٢٨
 ١٠ ٨ ٦ ٥ ٤ ٣ - - قسم النبات الزراعى ٢٩

 ٢٨٧ ٤٩٨ ٨٨ ٢٢٩ ١٨١ ٢٥٦ ١٨ ١٣ اإلجمــالى حسب النوع
 ٧٨٥ ٣١٧ ٤٣٧  ٣١ اإلجمـــــــــالى

  

  

   ٢٠٠٨/٢٠٠٩عدد الطالب المسجلین بالدراسات العلیا للعام الجامعى 
 طالب ٧٨٥

  أعداد طالب الدراسات العليا إحصائية 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الجامعى 
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٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

دبلومة ماجستیر دكتوراه اجمالى





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  أنشطة رعاية الطالبأنشطة رعاية الطالب
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

  
  

 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  ١٠٠ ١٠ - ١٠ ٢٣/١٠ ١٩/١٠ دورى تنس طاولھ ١
  ٥٠ ٤ - ٤ - ٢١/١٠ )أكتوبر(مسابقة الطریق  ٢
  ١٢٠ ٥٠ - ٥٠ - ٢١/١٠ اختیار الفرق الریاضیة الجماعیة ٣
  ١٤٥٠ ٦٠ - ٦٠ ٤/١٢ ٢١/١٠ االشتراك فى دورى الجامعة ٤
  - ١٥ - ١٥ ٢٦/١١ ٢٤/١١ )جودو –تنس (االشتراك فى البطوالت الفردیة  ٥
  - ١ - ١ - ١٥/١٢ المشاركة فى مسابقة التایكندو ٦
  - ٣ - ٣ - ١٦/١٢ ھالمشاركة فى مسابقة الكاراتی ٧
  - ١ - ١ - ١٨/١٢ المشاركة فى مسابقة االسكواش ٨
  - ١٩ ٤ ١٥ - ٢٣/١٢  مسابقة تنس الطاولة  ٩
  ٧٠ ٦ - ٦ - ٢٥/٢  دورى تنس طاولة ١٠
  ٣٠ ٨ - ٨ - ٢/٣  تدریب فریق كرة قدم ١١
  - ٨ - ٨ - ٣/٣  بطولة مجمعة فى خماسیات كرة القدم ١٢
  ٣٠ ٨ - ٨ - ٧/٣  یوم ریاضى بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب ١٣
  ٨٧٥ ١٦ - ١٦ - ٢٠/٤  لقاء خارجى مع زراعة اإلسكندریة  ١٤

  

  
  

 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  - ٢ - ٢ ٣٠/١٠ ١٤/١٠ ورشة عمل فى مجال الفنون التشكیلیة ١
  - ٢ - ٢ ٢٠/١١ ١٠/١١ ورشة عمل فى مجال التصویر الزیتى ٢
  ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ - ١٦/١١ حفل تنصیب االتحاد ٣
  ٨٠٠ ١٥ ٢ ١٣ - ٣/١٢ )المسرح الطالبى األولى(العرض المسرحى  ٤
  - ٢١ ٢ ١٩ ١٦/٤ ٢٢/٢ برفات العمل المسرحى ٥
  ٦٠ ٣ ٣ - - ٢/٣ مسابقة فى الغناء والعزف ٦
  ٧٠ ٤ - ٤ ١٢/٣ ٩/٣ معرض فنى تشكیلى ٧
  - ٣ - ٣ ٢٣/٤ ٧/٤ ورشة عمل فى مجال األخشاب ٨
  ٥٦٥٠ ١٥ ٤ ١١ - ١٧/٤  )المھرجان المسرحى(العرض المسرحى  ٩
  ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٦/١١ ١٦/١١  حفل تنصیب االتحاد ١٠

  

 النشاط الفنى

 النشاط الرياضى
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 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  ٢٤٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ - ١٩/١٠ )العبور بین االنتصار واالنكسار(ندوة حرب أكتوبر  ١
  ٨٠ ٢٥ ١٦ ٩ - ٢٢/١٠ دورى نوابغ  ٢
  - ٣٠ ١٠ ٢٠ - ٢٣/١٠ ندوة بمناسبة احتفاالت أعیاد أكتوبر ٣
  - ٢٠ ٢ ١٨ ٣٠/١٠ ٢٥/١٠ االشتراك فى برنامج التنمیة الثقافیة ٤
  - ٢ - ٢ - ٢٧/١٠ االشتراك فى نادى األدب ٥
  ٥٠ ٣٠٠ ٥٠ ٢٥٠ - ٢٣/١١ ندوة السیاحة الداخلیة بین الثقافة واالقتصاد ٦
  - ٥ - ٥ - ٢٤/١١ االشتراك فى دورى النوابغ ٧
  ٢ ١٢ ٢ ١٠ ٢٦/٢ ٢٢/٢ المشاركة فى الدورة التدریبیة للطالب على متطلبات الصحة ٨
  ٥٠ ٢ - ٢ ٢٦/٢ ٢٢/٢  مسابقة قصة قصیرة ٩
  ٥ ٢٠ ٥ ١٥ - ٢٤/٢  القوات المسلحةندوة بطوالت  ١٠
  - ٨ ٣ ٥ ٥/٣ ٢٨/٢  االشتراك فى برنامج التنمیة الثقافیة ١١
  - ١٥ - ١٥ ٤/٣ ٢٨/٢  االشتراك فى برلمان الشباب  ١٢
  - ٢٠٠ ٥٠ ١٥٠ - ١/٣  ورشة عمل عن رأى الطالب فى النشاط الطالبى ١٣
  ١٤٠ ٧ ٢ ٥ ٥/٣ ١/٣  معرض مجالت حائط ١٤
  - ٨ - ٨ ١٢/٣ ٧/٣  المرحلة الثانیة للتنمیة الثقافیةاالشتراك فى  ١٥
  ٦٠ ٣ ٢ ١ ١٢/٣ ٨/٣  مسابقة الشعر  ١٦
  - ١٥٠ ٥٠ ١٠٠ - ١٥/٣  ٩لماذا االنتماء(ندوة ثقافیة   ١٧
  - ٥٠ ٢٠ ٣٠ - ٥/٤  )محمد ھدایت(ندوة دینیة   ١٨
  - ١٥ ٥ ١٠ - ٦/٥  )ھیئة البرید(ندوة ثقافیة   ١٩
  ٢٠ ٦٠ ٢٠ ٤٠ ١٢/٧ ٢٠/٦  الثالثة للتنمیة الثقافیةاالشتراك فى المرحلة   ٢٠

  

  
  

 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  - ٤٠ ١٠ ٣٠ - ٢٥/٣ ندوة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات فى مجال الصناعات الغذائیة ١
  ٣٠ ٢ - ٢ ١٢/٤ ٥/٤  فى مجال استخدام اللیزر فى تسویة األرض CDمسابقة أفضل  ٢

  
  
  

  

 النشاط العلمى والتكنولوجى

 الثقافىالنشاط 
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 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  ٢١٥٠ ٣٥ ٢٠ ١٥ - ١/١١  أسرة شبابیك) دریم بارك(قاھرة رحلة ال  ١
  - ٣٢ ٤ ٢٨ ٤/١١ ٣/١١ االشتراك فى كرنفال األسر الجامعیة ٢
  - ٣٠ ٥ ٢٥ ٢٥/١١ ١٦/١١  بطولة تنس طاولة وأنشطة متنوعة بالجامعة  ٣
  - ٢٦ ٨ ١٨ - ٢٠/١١  )أسرة شبابیك(رحلة الفیوم   ٤
  - ١٤ - ١٤ ٢٧/١١ ٢٣/١١  الجامعة المشاركة فى خماسیات كرة القدم ألسر  ٥
  - ٤٠ ١٠ ٣٠ ١٢/٣ ١/٣  )أسرة البساتین(مسابقة ثقافیة   ٦
  - ٣٧ ٢ ٣٥ ١٩/٣ ١٥/٣  مشاركة فى فعالیات المھرجان الریاضى ألسر الجامعة  ٧
  - ٤٦ ١٦ ٣٠ - ١٩/٣  )أسرة شبابیك(رحلة اإلسكندریة   ٨
  - ٤٦ ١٨ ٢٨ - ٢٠/٣  )أسرة بروبجندا(رحلة القاھرة   ٩
  ١٠٠ ٢٥ - ٢٥ - ٢٢/٣  یوم ریاضى لأللعاب الصغیرة بین األسر  ١٠
  - ٣ - ٣ - ٢٤/٣  )مجلة مصورة(إصدار العدد األول ألسرة البساتین   ١١
  ٥٥٠ ٨٨ - ٨٨ ٢/٤ ٢٩/٣  )أسرة بروبجندا(دورى كرة قدم   ١٢
  - ٢٠ ٥ ١٥ - ٣/٤  )أسرة البساتین(یوم الیتیم   ١٣
  - ٢ - ٢ - ٥/٤  شبابیك أسرة) مطویة(نشرة غیر دوریة   ١٤
  - ٢٠٠ ٥٠ ١٥٠ - ٥/٤  )أسرة شبابیك(ندوة نبات القنب والقنابیات أوھام وحقائق   ١٥
  ٥٠ ١٥ ١ ١٤ ١٦/٤ ١٢/٤  )أسرة البساتین(مسابقة ثقافیة   ١٦
  - ٢ - ٢ - ١٥/٤  أسرة الصفوة) مطویة(نشرة غیر دوریة   ١٧
  - ٦٦ - ٦٦ ٢٦/٤ ١٨/٤  )أسرة بروبجندا(دورى كرة قدم   ١٨
  - ٢٢ ٨ ١٤ - ٢٣/٤  )أسرة شبابیك(رحلة رأس البر   ١٩
  - ٣٥ ١٠ ٢٥ ٧/٥ ٣/٥  المشاركة فى مھرجان األسر بالجامعة  ٢٠

  

  
  

 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  ١٠٠ ٣٥ ١٥ ٢٠ ٢٥/٩ ٢٠/٩ بالطالب الجدد الترحیب ١
  ٨٠ ١٥ - ١٥ ٢٢/١٠ ١٢/١٠  دورى شطرنج ٢
  - ٣ - ٣ - ٢٢/١٠  المشاركة فى زیارة مطار شاوة  ٣
  ٥٠ ٢٥ ١٦ ٩ - ٢٢/١٠  مسابقة الطالب والطالبة المثالیة بالكلیة  ٤
  - ٤ - ٤ ٢/١١ ٢٦/١٠  االشتراك فى مسابقة الشطرنج بالجامعة  ٥

  

 النشاط االجتماعى والرحالت

 نشاط األسر الطالبية
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 البرنامجتابع   م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  - ٢ ١ ١ - ٢٦/١١  ك فى مسابقة الطالب والطالبة المثالیة بالجامعةاالشترا  ٦
  - ٤٢٧ ٤٢٧ ٤٢٧ ٢/١٢ ٣٠/١١  الحملة القومیة للتطعیم ضد الحصبة  ٧
  ٢٠٠٠ ١٢٢ ٧٣ ٤٩ - ٢١/١٢  حفل الخریجین األول  ٨
  ٢٤٠ ٢٠ ٦ ١٤ ١٢/٢ ٧/٢  المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات  ٩
  ٥٠ ١٥ - ١٥ ٢٦/٢ ٢٢/٢  دورى شطرنج بالكلیة  ١٠
  ٧٧٢١ ٢٠ ٧ ١٣ ٩/٤ ٣/٤  االشتراك فى األسبوع البیئى  ١١
  ٥٣٠ ١٥٠ ٥٠ ١٠٠ - ١٣/٦  حفل ختام األنشطة   ١٢

  

  
  

 البرنامج  م
المبلغ  عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من  )بالجنيه(

  ١٣٠٠ ١٨ ٩ ٩ ٤/١١ ٢/١١ معسكر تدریبى لعشیرة الجوالة والمرشدات ١
 ٩ - ٩ ١٣/١١ ٨/١١  لجوالى الجامعة ٢٦االشتراك فى الدورة الكشفیة  ٢

٣٤٩٥  
 ٧ ٧ - ٢٧/١١ ٢٢/١١  االشتراك فى الدورة اإلرشادیة  ٣
  - ١٦ ٧ ٩ ٣١/٣ ١٤/٣  معسكر تدریبى لعشیرة الجوالة والمرشدات  ٤
  - ١٦ ٧ ٩ ٣٠/٤ ١/٤  الجوالة والمرشداتتدریب فریق   ٥
  - ١٦ ٧ ٩ ٩/٤ ٣/٤  المشاركة فى األسبوع البیئى  ٦
  ٤٦٥٠ ٣٠ - ٣٠ ١٩/٦ ١٤/٦  معسكر جمصة الصیفى  ٧

  

 نشاط الجوالة والخدمة العامة

 االجتماعى والرحالتالنشاط 
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  مالحظات  المركز  مجال المسابقة  النشاط االسم  م

 محمد بكر طھ عبد اللطیف ١
  األسر الطالبیة

  الكرنفال  األول  الشطرنج
  المھرجان الختامى  الثانى  تنس الطاولة  كامیلیا غازى جبر  ٢
  األول  شطرنج  االجتماعى  محمد بكر طھ  ٣

عة
جام

 ال
وى

ست
م

  

  الثامن  القصة القصیرة  الثقافى  ولید أحمد السید على  ٤
  عبد اهللا شرف الدین توفیق  ٥

  الفنى
  أحمد حمدى كامل عبد السالم  ٦  الثالث  أعمال نجارة

  حسین محمد عبد الفتاح  ٧
  محمد أبو شرب  ٨

  تمثیل
  الثانى

  الثالث  محمد على  ٩
  عمر محمد حسن  ١٠

  الریاضى
  كاراتیھ

  )ذھب(الثالث 
  )فضة(الثالث   طارق السباعى أبو ھرجة  ١١
  )برونز(الثالث   محمد الدسوقى یوسف  ١٢
  )فضة(خامس مكرر   تایكوندو  أحمد صالح حفنى  ١٣

  

  
  

  مالحظات  المبلغ  جملة  طالبة  طالب البيان

 مساعدات عینیة
  بلوفرات  ١٤٤٠  ٣٠  ١٥  ١٥

  قطع مالبس من التبرعات  -  ٣٥٠  ٢٠٠  ١٥٠

  باإلضافة إلى التبرعات العینیة  ١٤٤٠  ٣٨٠  ٢١٥  ١٦٥  اجمالى المساعدات عينية

  سداد مصروفات
  صندوق تكافل الكلیة  ٤١٣٨,٥٠  ٣٠  ١١  ١٩

  بنك ناصر االجتماعى  ١٨٦١٠.٥٠  ١١٤  ٥٢  ٦٢

  صندوق تكافل الكلیة  ٣٢٦,٥٠  ٢  -  ٢

    ٢٣٠٧٥,٥٠  ١٤٦  ٦٣  ٨٣  اجمالى سداد المصروفات
 
 
 

  

 اإلعانات النقدية والعينية

المراكز التى حصلت عليها الكلية 
 على مستوى الجامعة



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وحدات تطوير التعليموحدات تطوير التعليم
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l  التعليمية مـن خـالل قيـاس مؤشـرات     تقييم العملية
هيئــة (األداء ملـدخالت وخمرجــات العمليـة التعليميــة   

  ).اخل… اخلرجيون  –الطالب  –العاملون  –التدريس 
l    ــع ــة جلمي إنشــاء قاعــدة معلومــات وملفــات متكامل

الربامج واملقـررات الدراسـية لكـل الـدرجات العلميـة      
  .اليت متنحها الكلية

l   ــت ــاذج االس ــداد من ــميم وإع ــدمي األدوات تص بيانات وتق
الالزمة للتقييم حبيث تتضـمن حتقيـق آليـات ومعـايري     

  .اهليئة القومية لضمان اجلودة
l      نشـر ثقافـة اجلــودة ، والـوعي بأمهيــة تطبيـق بــرامج

ــامها     ــة وأقس ــاملني بالكلي ــة الع ــني كاف ــيم ب التقي
  .املختلفة 

l      إعالء قيم التميز وحتفيـز القـدرة التنافسـية يف كافـة
دعـم عمليـة ضـمان    ، ولتابعة للكليـة  التخصصات ا

  .اجلودة الشاملة واالعتماد
l  املشــاركة يف  علــىتشــجيع كافــة األقســام العلميــة

  .مجيع متطلبات االعتماد 
l      دعم عمليات التحسني املستمر من خالل توجيه القائمني علي أنشـطة التطـوير املختلفـة كـل يف

  .جماله ملواكبة مستويات اجلودة املتغرية 
l  عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان اجلودة واالعتماد على املسـتوى اإلقليمـي والـدويل    إقامة

   .دف احلصول علي االعتماد
l    إعداد ومتابعة الربامج التدريبية اليت تسهم يف تطبيق آليات ضمان اجلودة الداخلية والنمـو املهـين

إيل اسـتكمال ملفـات الـربامج     ألعضاء هيئة التدريس وبصفة خاصة برامج التـدريب الـيت ـدف   
 .واملقررات الدراسية والتكنولوجيا املتطورة يف العملية التعليمية

  
  
 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 

ــن    ــز م ــتوى متمي ــق مس حتقي
األداء ىف الفاعليـــــة التعليميـــــة 
والبحثيـة وخدمـة اتمـع وتنميــة    
 البيئة تتفق مع املعـايري القياسـية  

ــة  ــيم  NARSاملرجعي ــودة التعل جل
طبقـا ملتطلبـات اهليئـة القوميــة    

  . لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

االرتقــاء املســتمر بالعمليـــة   
ــة وخدمـــه    ــة والبحثيـ التعليميـ
اتمــع وتنميــة البيئــة مــن خــالل 
التقييم املستمر والتغذية الراجعة 
جلميع األطراف املعنية لكسب ثقة 
ــة ىف   ــن اخلدمــ ــتفيدين مــ املســ

   . إمكانيات خرجيى الكلية
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l  التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد توىل الوحدة أعمال مشروعCIQAP. 

l       لعـرض مفهـوم اجلـودة ومتطلبـات     تنظيم لقاءات مع أعضـاء هيئـة التـدريس والعـاملني بالكليـة
 .احلصول على االعتماد

l  عقد العديد من ورش عمل والندوات والدورات التدريبية لتفعيل إدارة اجلودة بالكلية. 

l      توصيف املقررات والربامج الدراسية بالكلية ، ومراجعتها على املعـايري األكادمييـة للهيئـة القوميـة
 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

l  م٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسة الذاتية للكلية عن العام اجلامعى إعداد . 

l     اعتماد الئحة للوحدة وجتديد اهليكل اإلدارى والتنفيذى وحتديد االختصاصات واللجـان املنبثقـة مـن
 .اهليكل التنفيذى

l ا للعاملني بالكليةاالنتهاء من صياغة رؤية ورسالة الكلية ، وإعال. 

l الطــالب  –اجلهــاز اإلدارى  –أعضــاء هيئــة التــدريس  –الكليــة (بيانــات عــن كافــة التوثيــق جتميــع و
 ) .واخلرجيون

l متابعة وتقييم أداء السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني بالكلية. 

l  اخلطـة السـنوية    –تقريـر املقـرر    –توصيف املقرر (متابعة التقارير الدورية ألعضاء هيئة التدريس– 
 .، وذلك من خالل نظام الفاراىب لضمان اجلودة واالعتماد) ير السنوىالتقر

l    توزيع كلمة املرور على الطالب لتقييم العناصر املختلفة للتدريس من خالل استبيان الطـالب علـى
 .املوقع االلكتروىن وعمل اإلحصائيات اخلاصة ا

l  مـن  % ٩٠ت املختلفـة واسـتيفاء   حصر احتياجات الكلية من األجهزة العلمية واملعملية والتجهيـزا
 .  متطلبات األقسام املختلفة بالكلية

l   أعضـاء هيئـة    -واألحبـاث ىف نـواحى شـىت لتصـب ىف خدمـة الطالـب       إجراء العديد من الدراسـات
 .الكلية ككلدارى وغريها لتتوحد مجيعها ىف خدمة اجلهاز اإل -التدريس 

l  للكليات املناظرة –النظراء  مراجعة(املشاركة ىف الزيارات امليدانية للمراجعة.( 

  

  

  
  

ضمان الجودة والتطویر المستمر لتحسین كفاءة األداء لكلیات جامعة المنصورة بالنسبة ألنظمتھا 
وبرامجھا وبما یتفق مع رسالة كل كلیة وأھدافھا المعلنة ، وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خریجیھا 

 .خالل إطار عمل مستقل ومحایدبناءا على آلیات تقویم معترف بھا عالمیا من 
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l تنسيق كل أعمال تطوير األداء مع مركز تطوير األداء اجلامعى باجلامعة. 

l  اجتازوا الربنامج بنجاحتنسيق اشتراك الطالب ىف برنامج التنمية الثقافية ، وتكرمي الطالب الذين. 

l  كشوف تفريغ درجات عينة عشوائية مـن الطـالب والـىت سـلمت للكنتـرول املركـزي ملرحلـة        إعداد
 متحانية ملقررات مرحلة البكالوريوس ، الستخدامها ىف تقومي األوراق اال البكالوريوس متهيدا

l  بالشأن اجلامعىعن كافة اخلدمات الىت تتعلق اإلعالن. 

l    مـن اخلدمـة ىف مواقـع العمـل وتصـميم اسـتبيانات لكـل أطـراف         عمل خطة لزيـادة املسـتفيدين
 ).مستفيدون من اخلدمة –خرجيون  –أعضاء هيئة تدريس  –طالب (العملية التعليمية 

l  ديـدة مـن   اجلمرحلة للتطوير مصفوفة الربامج التدريبية حصر آراء األقسام العلمية بالكلية بشأن
إضافة عدد مخـس دورات إىل املصـفوفة    والىت اقترحترات أعضاء هيئة التدريس ، برنامج تنمية قد

دات اجلامعيـة ذات الطـابع   إدارة املراكـز والوحـ   -املعايري األكادميية املرجعية  -اإلرشاد األكادميي : وهى
  .املصري ىف أساليب تقومي الطالب مبادئ الكود  -دور اجلامعة ىف خدمة اتمع  -اخلاص 

l أعضـاء هيئـة    تنميـة قـدرات   ىف دوراتيق تسجيل السادة أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم    تنس
  .التدريس والقيادات 

l    إعداد كشوف تفريغ لالستمارات املقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم وتسـليمها
اخلاصـة حبضـور الـدورات    على مدار األسبوع ملركز تطوير األداء اجلامعي باجلامعة ، وتوزيع الشهادات 

 الىت ترد من مركز تطوير األداء اجلامعي باجلامعة للسادة الزمالء باألقسام العلمية ،

 
 
 
 
 

 

 فرع مركز تطوير األداء الجامعى بالكلية

اآللیة األھم في إحداث عملیة تطویر  FLDPیمثل مشروع تنمیة أعضاء ھیئة التدریس 
وتحدیث التعلیم العالي بمصر ، ذلك أنھ یركز على أھم مكون في العملیة التعلیمیة ونقصد 

 ).أعضاء ھیئة التدریس والقیادات الجامعیة ( الموارد البشریة بالجامعات المصریة 
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 التاريخ اسم الدورة االسم م

  دورات أستاذ مساعد

 حممد عبد ايد رزق. د  ١

 ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤/١٢ نظم االمتحانات وتقومي الطالب
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

 ٣٠/١٢/٢٠٠٨ – ٢٨/١٢  اجلامعية

  ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
مشروعات البحوث التنافسية 

  ٢٤/٣/٢٠٠٩ – ٢٢  احمللية والعاملية

 مصطفى إبراهيم سند. د  ٢

مشروعات البحوث التنافسية 
 احمللية والعاملية

٢٤/٣/٢٠٠٩ – ٢٢ 

 ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩  التدريسيةمعايري اجلودة ىف العملية 

  ١١/١١/٢٠٠٨ – ٩  تنظيم املؤمترات العلمية
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ – ٢٨  اجلامعية

 نعيم عبد اللطيف الربعي. د  ٣

 ٢٤/٣/٢٠٠٩ – ٢٢ معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

 ١٠/٢/٢٠٠٩ – ٨  اجلامعية

 ١٨/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

 ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  النشر العلمي

 أماليكا درويش الدهشان. د  ٤

 ٢٤/٣/٢٠٠٩ – ٢٢ معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 
 ١٠/٢/٢٠٠٩ – ٨  اجلامعية

 ١٨/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

 ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  النشر العلمي

 ٢٤/٣/٢٠٠٩ – ٢٢ معايري اجلودة ىف العملية التدريسية رحاب حممد حممد حبيبة. د  ٥

 مدرسدورات 

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ نظم االمتحانات وتقومي الطالب طارق حسىن الشرباوي املرسي. د  ١

 وليد على حممد السعدي. د  ٢

 ١٣/١/٢٠٠٩ – ١١ واالجتماعاتإدارة الوقت 

 ١٧/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

 ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩  النشر العلمي
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 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ نظم االمتحانات وتقومي الطالب رحاب حممد حبيبة. د  ٣

 رانيا إبراهيم اجلمال. د  ٤

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ نظم االمتحانات وتقومي الطالب
والقانونية ىف األعمال اجلوانب املالية 

  ١٢/٥/٢٠٠٩ – ١٠  اجلامعية

  ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  نظم اإلمتحانات وتقومي الطالب
  ١٧/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ – ٢٨  تنظيم املؤمترات العلمية
  ٢/١٢/٢٠٠٨ – ٣٠/١١  النشر العلمي

 فاتن يوسف إبراهيم. د  ٥

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ الطالبنظم االمتحانات وتقومي 
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

  ١٢/٥/٢٠٠٩ – ١٠  اجلامعية

  ١٧/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

 جيهان على عوض غنيم. د  ٦

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ نظم االمتحانات وتقومي الطالب
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

  ١٢/٥/٢٠٠٩ – ١٠  اجلامعية

  ١٧/٣/٢٠٠٩ – ١٥  الساعات املعتمدة

 أمحد محاد نور الدين. د  ٧

 ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩ النشر العلمي

 ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣/٥  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ – ١٩  إدارة الوقت واالجتماعات
مشروعات البحوث التنافسية 

  ٢٥/١١/٢٠٠٨ – ٢٣  احمللية والعاملية

 مروة عزمى خمتار جنينة. د  ٨
 ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩ النشر العلمي

 ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣/٥  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

 هبه حممد إبراهيم عبد السالم. د  ٩
 ٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١ الساعات املعتمدة

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  نظم االمتحانات وتقومي الطالب

 متويل حممد أبو سريع أمحد. د  ١٠
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

 اجلامعية
٧/٤/٢٠٠٩ – ٥ 

  ١١/١١/٢٠٠٨ – ٩  معايري اجلودة ىف العملية التعليمية

 وائل أمحد خليل رزق. د  ١١
اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 

 اجلامعية
٧/٤/٢٠٠٩ – ٥ 

 ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩  النشر العلمي

 ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨ النشر العلمي السميع عزبرباب وديع عبد . د  ١٢
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 ٢٧/١/٢٠٠٩ – ٢٥  نظم االمتحانات وتقومي الطالب

 ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨ النشر العلمي  حازم صالح منصور قاسم. د   ١٣

 ٢٧/١/٢٠٠٩ – ٢٥  نظم االمتحانات وتقومي الطالب

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨ – ٢١ إدارة الوقت واالجتماعات  أمين حسن أبو طبل. د   ١٤

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ – ١٩  إدارة الوقت واالجتماعات  حامد املوايف حامد املشد. د   ١٥
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  نظم االمتحانات وتقومي الطالب

  ضياء الدين حممد الشيخة. د   ١٦

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  النشر العلمي
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ – ٢٨  تنظيم املؤمترات العلمية

مشروعات البحوث التنافسية 
  ٢٥/١١/٢٠٠٨ – ٢٣  والعاملية

  ١١/١١/٢٠٠٨ – ٩  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  نظم االمتحانات وتقومي الطالب

  ٢٦/٨/٢٠٠٨ – ٢٤  إدارة الوقت واالجتماعات
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  النشر العلمي  ليلي رجب على اجلوهري. د   ١٧

 مساعد مدرسدورات 

 خليل رزقوائل أمحد  ١
 ١٤/١٦/١٢/٢٠٠٨ العرض الفعال

  ٢٧/١/٢٠٠٩ – ٢٥  أخالقيات البحث العلمي

 دينا فتحى إمساعيل على ٢

مشروعات البحوث التنافسية 
 احمللية والعاملية

٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ 

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  العرض الفعال
  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  أخالقيات البحث العلمي

 سليمحممد عبد اهللا العوضي  ٣

مشروعات البحوث التنافسية 
 احمللية والعاملية

٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ 

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  العرض الفعال
  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  أخالقيات البحث العلمي

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ نظم االمتحانات وتقومي الطالب العزيزدينا مندوه فتحى عبد  ٤

 كرمي فكري حممود فودة ٥
 ٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١ تنظيم املؤمترات العلمية

مشروعات البحوث التنافسية 
 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  احمللية والعاملية
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  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  النشر العلمي
  ٣/٣/٢٠٠٩ – ١  العرض الفعال

 حممد غازيدينا عبد الرحيم  ٦
 ٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١ تنظيم املؤمترات العلمية

مشروعات البحوث التنافسية 
 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  احمللية والعاملية

 حممد زكريا الديسطي ٧

اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 
 اجلامعية

٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١ 

  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  نظم االمتحانات وتقومي الطالب
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  اجلودة ىف العملية التدريسيةمعايري 

  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات

 رحاب فوزي الصديق ٨

اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 
 اجلامعية

٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١ 

  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  النشر العلمي
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة
  ٢١/١٠/٢٠٠٨ – ١٩  العرض الفعال

 نانسي أمحد عبد القادر طه ٩
 ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤ معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  النشر العلمي

 حممود موسي حممد عمر ١٠

 ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤ معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  النشر العلمي
ىف األعمال اجلوانب املالية والقانونية 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  اجلامعية

  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  واالجتماعاتإدارة الوقت 

 وليد أمحد محدى املعداوي ١١
 ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢ العرض الفعال

 ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  أخالقيات البحث العلمي

 عزة حسىن إبراهيم حممد ١٢

 ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦ نظم االمتحانات وتقومي الطالب

 ٧/٤/٢٠٠٩ – ٥  املهنةسلوكيات 

 ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  إدارة الوقت واالجتماعات

 ٢١/٤/٢٠٠٩– ١٩  النشر العلمي

 ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  الساعات املعتمدة

 ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  العرض الفعال

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  العرض الفعال  حممد مسري حممد درويش  ١٣
  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  أخالقيات البحث العلمي
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  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات

مشروعات البحوث التنافسية 
  ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨  احمللية والعاملية

  هبه يوسف فرج البنا  ١٤

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  الساعات املعتمدة
  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  تنظيم املؤمترات العلمية
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ -٢٢  أخالقيات البحث العلمي

  ٣/٣/٢٠٠٩ – ١  العرض الفعال

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  الساعات املعتمدة  حممود مكرم الرفاعي قاسم  ١٥
  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  تنظيم املؤمترات العلمية

  صابرين أمحد إبراهيم عمر  ١٦
  ١١/٢/٢٠٠٩ – ٨  واالجتماعاتإدارة الوقت 

والقانونية ىف األعمال اجلوانب املالية 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  اجلامعية

  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  أخالقيات البحث العلمي  مهت عبد اللطيف عبد املقصود  ١٧
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  أخالقيات البحث العلمي  هبة اهللا على حممود  ١٨

  أمحد عبد العال حجازي  ١٩
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

  ١٧/٢/٢٠٠٩ – ١٥  املختلفة

  ١٠/٣/٢٠٠٩ – ٨  سلوكيات املهنة

  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  أخالقيات البحث العلمي  فاطمة رشاد إبراهيم  ٢٠
  ٣/٣/٢٠٠٩ – ١  العرض الفعال

  السعيد السيد متويل فرج  ٢١

  ٦/١/٢٠٠٩ – ٤  سلوكيات املهنة
ىف أمناط التعليم  االتصالمهارات 

  ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨  املختلفة

والقانونية ىف األعمال اجلوانب املالية 
  ١٧/٣/٢٠٠٩ – ١٥  اجلامعية

  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  وتقومي الطالب االمتحاناتنظم 

  أمحد عبد املنعم السيد هاليل  ٢٢

  ٦/١/٢٠٠٩ – ٤  سلوكيات املهنة
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

  ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨  املختلفة

  ١٣/١/٢٠٠٩ – ١١  العرض الفعال
  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  العلميالنشر 

  ٢/١٢/٢٠٠٨ – ٣٠  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية  طارق حسين الشرباوي املرسي  ٢٣
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  ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤  العرض الفعال
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  أخالقيات البحث العلمي
  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات

والقانونية ىف األعمال اجلوانب املالية   رحاب حممد حبيبة  ٢٤
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ -١٢  اجلامعية

  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات  حممد أمحد عبد الدامي صاحل  ٢٥

  مصطفي فؤاد مصطفي البنا  ٢٦
  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  إدارة الوقت واالجتماعات

اجلوانب املالية والقانونية ىف األعمال 
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ -  ١٢  اجلامعية

 معيددورات 

 عبد الرمحن حممد حممود العتايب ١

مشروعات البحوث التنافسية 
 احمللية والعاملية

 م٣٠/١٢/٢٠٠٩ – ٢٨

  ٧/٤/٢٠٠٩ – ٥  سلوكيات املهنة
  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي

  ٦/١/٢٠٠٩ – ٤  سلوكيات املهنة
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٣  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال

 سارة خليل الشحات شريف ٢

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ٢٨ النشر العلمي
مشروعات البحوث التنافسية 

 م٣٠/١٢/٢٠٠٩ – ٢٨  احمللية والعاملية

 ١٢/٥/٢٠٠٩ – ١٠  إدارة الوقت واالجتماعات

 ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  املعتمدةالساعات 
 ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  تنظيم املؤمترات العلمية

  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  أخالقيات البحث العلمي

 مروة حممود السيد رمضان ٣
 ١٦/٦/٢٠٠٩ – ١٤ سلوكيات املهنة

  ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤  أخالقيات البحث العلمي

 أمرية على عبد اهلادي سعيد ٤

 ١٦/٦/٢٠٠٩ – ١٤ سلوكيات املهنة
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

  ٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩  املختلفة

  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  العرض الفعال
 ١١/٥/٢٠٠٩ – ١٠ إدارة الوقت واالجتماعات أمرية حممود عبد املعطي ٥
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مهارات االتصال الفعال ىف أمناط 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  التعليم املختلفة

  ١٣/٥/٢٠٠٩ – ١٠  واالجتماعاتإدارة الوقت 
  ٢٣/٦/٢٠٠٩ – ٢١  تنظيم املؤمترات العلمية

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
 ٩/٦/٢٠٠٩ – ٧/٦ أخالقيات البحث العلمي نوران عبد احلميد عبد اجلواد ٦

 سارة فكرى حممود فودة ٧

 ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣/٥ مهارات االتصال

  ٣/٣/٢٠٠٩ – ١  الفعالالعرض 
  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ٢٩  النشر العلمي

  ٢٠/١/٢٠٠٩ – ١٨  االتصال ىف أمناط التعليم املختلفة

 أمساء عبد اهللا العوضي سليم ٨

 ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦ العرض الفعال

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  إدارة الوقت واالجتماعات
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

  ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤  أخالقيات البحث العلمي

٩ 
حممد صربي مصطفى حممد 

 شعبان

 ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤ أخالقيات البحث العلمي
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

 ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  املختلفة

  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  واالجتماعاتإدارة الوقت 

  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال

 مسر أمحد عبد اجلليل زملة ١٠

مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 
 املختلفة

٥/٥/٢٠٠٩ – ٣ 

 ٩/٦/٢٠٠٩ – ٧  أخالقيات البحث العلمي

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  إدارة الوقت واالجتماعات
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال

  ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤  أخالقيات البحث العلمي

 سعاد حسن حافظ حسن ١١
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

 املختلفة
٢١/٤/٢٠٠٩ – ١٩ 

 ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  العرض الفعال

 هبه عماد الدين أمني عبد اهللا ١٢
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

 املختلفة
٥/٥/٢٠٠٩ – ٣ 

 ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي



51 
 

 
 
  

|
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

 التاريخ اسم الدورة االسم م

  حممد السعيد سويلم والء  ١٣
ىف أمناط التعليم  االتصالمهارات 

  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  املختلفة

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي

  آالء حممد عبد العزيز جاد علي  ١٤
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  املختلفة

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي

  إبراهيم كمال عبد الفتاحمريفت   ١٥
مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 

  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  املختلفة

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي

  أمساء سعيد مصطفي عمر  ١٦

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ – ٢٤  أخالقيات البحث العلمي
  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  العرض الفعال
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة

االتصال ىف أمناط التعليم مهارات 
  ٢٥/١١/٢٠٠٨ – ٢٣  املختلفة

  ٢٨/٤/٢٠٠٩ – ٢٦  العرض الفعال  دعاء مصطفي محزة  ١٧
  ١٤/٤/٢٠٠٩ – ١٢  الساعات املعتمدة

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية  سامي إبراهيم علي الرفاعي  ١٨

نشوا مصطفي عبد العاطي   ١٩
  حسني

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  واالجتماعاتإدارة الوقت 
  ١٣/١/٢٠٠٩ – ١١  العرض الفعال
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ١٢  العرض الفعال

  حممود مصطفي حممد رفاعي  ٢٠

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ – ١٤  أخالقيات البحث العلمي

ىف أمناط التعليم مهارات االتصال 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  املختلفة

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية  حممد معاذ على حسن رفاعي  ٢١
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال

  ٦/١/٢٠٠٩ – ٤  سلوكيات املهنة  حممد مسعد ندا  ٢٢
  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  إدارة الوقت واالجتماعات

  احلميدمسر حممد عبد   ٢٣
  ٣١/١/٢٠٠٩ – ١١  العرض الفعال

ىف أمناط التعليم  االتصالمهارات 
  ٢٠/١/٢٠٠٩ – ٨١  املختلفة
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 التاريخ اسم الدورة االسم م

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة
  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال

  ٣/٢/٢٠٠٩ – ١  إدارة الوقت واالجتماعات  مهند حممد عبد الباسط جرب  ٢٤
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ – ٢٢  التدريسيةمعايري اجلودة ىف العملية 

  ٤/١١/٢٠٠٨ – ٢  العرض الفعال  أمحد عبد الرحيم ليله  ٢٥
  ١٨/١١/٢٠٠٨ – ١٦  سلوكيات املهنة

  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة  دينا مندوه فتحى عبد العزيز  ٢٦
  ٢١/١٠/٢٠٠٨ – ١٩  العرض الفعال

  حممد عبد احلميد طاهر  ٢٧

ىف األعمال  اجلوانب املالية والقانونية
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  اجلامعية

مهارات االتصال ىف أمناط التعليم 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  املختلفة

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ – ١٩  إدارة الوقت واالجتماعات  مسري برهام جاد برهام  ٢٨
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ – ٢٦  معايري اجلودة ىف العملية التدريسية

  ١٤/١٠/٢٠٠٩ – ١٢  املهنةسلوكيات   نانسي أمحد عبد القادر طه  ٢٩
  ١٤/١٠/٢٠٠٨ – ١٢  سلوكيات املهنة  دينا فتحى إمساعيل على حوقة  ٣٠

  ٢٦/٨/٢٠٠٨ – ٢٤  النشر العلمي  حممد إبراهيم حممد السرجاين  ٣١
  ٢٨/٨/٢٠٠٨ – ٢٦  العرض الفعال

  ٢٨/٨/٢٠٠٨ – ٢٦  أخالقيات البحث العلمي  رحاب فوزي الصديق  ٣٢

مهارات االتصال ىف أمناط التعليم   العزيز جاد عليآالء حممد عبد   ٣٣
  ١٧/١٢/٢٠٠٨ – ١٥  املختلفة

ىف أمناط التعليم  االتصالمهارات   والء حممد السعيد سويلم  ٣٤
  ٥/٥/٢٠٠٩ – ٣  املختلفة

G  على النحو التايل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩وأعداد السادة الذين حضروا تلك الدورات خالل :  
 عدد الدورات العدد الفئة

 ١٧ ٥ أستاذ مساعد
 ٤٣ ١٧ مدرس

 ٧٥ ٢٦ مدرس مساعد
 ٩٥ ٣٤ معيد
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l  املقـررات الدراسـية يف الـربامج األكادمييـة     وإنتاج حتويل
  إيل مقررات الكترونية

l إنتاج املعامل االفتراضية 

l   ــدات ــتودع الوحـ ــم مسـ دعـ
  DELORالتعليمية 

l   ــات ــتودع االمتحان ــم مس دع
   Previous Examsالسابقة 

l دعم حافظة الوثائق االلكترونية 

l     دعم مصمم السرية الذاتية ألعضـاء هيئـة التـدريس
 واهليئة املعاونة 

l دعم مولد مواقع أعضاء هيئة التدريس 

  تحويل وإنتاج اِّـقررات االلكونية:  أوال

مقـرر   ٨٣مت زيادة حصيلة عدد املقررات االلكترونيـة إيل  
الكتروين مشلت هذه املقررات إنتـاج معامـل افتراضـية يف    

واجلدول املبني بالصفحة التالية يوضح توزيـع  . بعض منها 
  .إنتاج املقررات االلكترونية علي األقسام العلمية املختلفة

  DELORمستودع الوحدات التعليمية :  نياثا

  .٣٠٧٣مت زيادة حصيلة عدد الوحدات التعليمية االلكترونية إيل 

  Previous Exams) بنك األسئلة ( مستودع االمتحانات السابقة :  ثالثا

امتحـان الـبعض منـها مـزود      ٥٤٦١إيل ) بنك األسـئلة (مت زيادة حصيلة عدد االمتحانات االلكترونية 
  .ة النموذجيةباإلجاب

  حافظة الوثائق االلكونية:  رابعا

حافظـة وثـائق الكترونيـة باللغـة      ١٧بلغ عدد حافظات الوثائق االلكترونية ألعضاء هيئة التـدريس  
  .باللغة االجنليزية ٢٨ ، العربية

 وحدة التعليم االلكترونى بالكلية

 

l    ــدريس ــة الت ــاء هيئ ــم أعض دع
ومسـاندم   كليـة والطالب بال

ــاالت    ــات االتص ــع تقني يف تطوي
واملعلومــات لالرتقــاء مبســتوي   

  اخلدمة التعليمية
l   ــاالت ــز يف جمـ ــجيع التميـ تشـ

ــتعلم وغريهــا مــن   التــدريس وال
 األنشطة األكادميية

l     دعم التعليم عـن بعـد خاصـة
جمال التعليم االلكتروين ملـا لـه   
من أمهيـة يف عصـر املعلومـات    

 واالنترنت 

l  دعــــم العمليــــة التعليميــــة
ــ  virtualاالفتراضــية  لباملعام

Labs  للمسامهة يف توفري املوارد
  االقتصادية 
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  مصمم السة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة اِّـعاونة:  خامسا

سـرية ذاتيـة باللغـة العربيـة      ١٣٧ضـاء هيئـة التـدريس ، حيـث أن هنـاك      مت رفع السرية الذاتية ألع
سرية ذاتية باللغة االجنليزية تغطي كافة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونـة   ٢١٣باإلضافة إيل عدد 

  .بالكلية

  مولد مواقع أعضاء هيئة التدريس: سادسا 

  .موقع الكتروين ٤٧بلغ عدد مواقع أعضاء هيئة التدريس 

  جدول توزيع إنتاج اِّـقررات االلكونية على أقسام الكلية اِّـختلفة

  اسم القسم األكاديمي  م
عدد 
  المقررات

  اسم القسم األكاديمي  م
عدد 
  المقررات

  ٢  الكيمياء  ٩  ١٩  اهلندسة الزراعية  ١
  ٤ اإلرشاد الزراعي واتمع الريفي  ١٠  ١٥  علوم األراضي  ٢
  ١ اخلضر والزينة  ١١  ٦  احملاصيل  ٣
  ٢ علوم األلبان  ١٢  ١٠  احلشرات االقتصادية  ٤
  ١ الصناعات الغذائية  ١٣  ٦  الفاكهة  ٥
  ١ اإلنتاج احليواين  ١٤  ٥  أمراض النبات  ٦
  ٢ النبات الزراعي  ١٥  ٢  امليكروبيولوجي  ٧
  ٣ إنتاج الدواجن  ١٦  ٤  الوراثة  ٨

  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشروعات مشروعات 
  تطوير التعليمتطوير التعليم
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G  مشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد : عنوان املشروع  
G جامعة املنصورة -كلية الزراعة : الكلية /اجلامعة  
G  ٨١٠٠٠٠٠: امليزانية  
G  شهر ٣٠: مدة املشروع  
G  كود املشروع :Man\Agr\1  

  الهدف من اِّـشروع
معـايري اهليئـة    اليت ترغب يف التأهيل لالعتماد حىت تتوافـق مـع  تقدمي الدعم الفين واملادي للكلية 

  .التعليمية القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ىف القدرة املؤسسية والفاعلية

  اِّـستهدف من اِّـشروع

l  الطالب 

l  عضو هيئة التدريس 

l الربامج التعليمية 

l قاعات التدريس واملعامل 

l اجلهاز اإلداري بالكلية  

  باِّـشروع بناءًا على الدراسة الذاتية للكلية محاور العمل

l زيادة عدد قاعات الكلية وتطوير مكتبة الكلية.   

l جتهيز قاعات ومعامل الكلية بأحدث الوسائل التعليمية.   

l استكمال احتياجات الكلية من األجهزة املعملية. 

l إنشاء قاعة إطالع مزودة باحلاسب للطالب وأخرى ألعضاء هيئة التدريس. 

l ة وثيقة املعـايري واملمارسـات التطبيقيـة الصـادرة عـن اهليئـة القوميـة لضـمان جـودة         متابع 
 .التعليم واالعتماد واستكمال متطلبات اهليئة لالعتماد

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩أنشطة اِّـشروع خالل عام 

  أبحاث ودراسات: أوال 

كـل مـن   ىف نـواحى شـىت لتصـب ىف خدمـة     واالسـتبيانات  مت إجراء العديد من الدراسـات واألحبـاث   
   .توحد مجيعها ىف خدمة املؤسسة ككللت )وغريها.... دارى اجلهاز اإل -أعضاء هيئة التدريس  -الطالب (

  مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
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  آالت ومعدات:  ثانيا

l بيان وفيما يلى . ا من األجهزة العلمية واملعملية مت جتهيز معامل الكلية بالكثري من احتياجا
 :وتوزيعها على األقسام العلمية  شراؤهااألجهزة الىت مت 

  العدد  الجهاز  م  العدد  الجهاز  م

١  PH meter  ٣  حامل ثالثي خشيب  ٢٠  ٨  

أربع أرقام (ميزان حساس رقمي   ٢
وحدة قياس العوامل اجلوية مزودة بـ   ٢١  ١٠  )عشرية

Data logger 
١  

  ١ GPSجهاز   ٢٢  ٧  جهاز طرد مركزي  ٣
  ٣  لتر ١٠٥حضان سعة   ٢٣  ٢  ميكروتوم  ٤
٥  Laminar air flow ٣  قامة تلسكوبية معدنية  ٢٤  ٢  
  ١  جهاز عد البذور  ٢٥  ٤  محام مائي مزود زاز كهربائي  ٦
  ١ Gel Documentation system  ٢٦  ٥  فرن جتفيف باهلواء  ٧
  ٢  )كامريا لو سيدي(عدسة رسم   ٢٧  ٢  أوتوكالف تعقيم  ٨
  ١  رطوبة التربةجهاز قياس   ٢٨  ١  جهاز تقدير االنكسار  ٩
  ٤  جهاز تقدير بروتني كامل  ٢٩  ٨  سبكتروفوتوميتر  ١٠

 Leafجهاز قياس املساحة الورقية   ١١
area meter  ميكروسكوب مزود بكامريا عالية   ٣٠  ٢

  ٢  احلساسية

  ٨ بشاشة رقمية EC meterجهاز   ٣١  ٢  مقلب مغناطيسي  ١٢
١٣  DNA Sequencer ٣٢  ١  Hot plate ١  
١٤  Flame Photo meter ١  جهاز عد خاليا الدم  ٣٣  ٢  
  ٢ Growth chamber  ٣٤  ٩  جهاز تقطري املاء املزدوج  ١٥
  ٣  ميزان قامة أوتوماتيكي  ٣٨  ١  جهاز االمتصاص الذري  ١٦
  ١ درجة مئوية ٢٥٠فرن تعقيم فوق   ٣٩  ٤٠  ستريو ميكروسكوب  ١٧
  ١ جهاز أشعة حتت احلمراء  ٤٠  ٢  )متر ٣٠(شريط صلب   ١٨
  ١ مزود بأربع وحدات GCجهاز   ٤١  ٥  بوصلة  ١٩
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l  ماكينات تصوير للمكتبة وأعمال االمتحانات واألعمال اإلدارية  ٥شراء عدد. 

l  جهاز تكييف لقاعات اإلطالع وقاعات التدريس ٢٠شراء عدد. 

l  طابعات ليزر ٥جهاز حاسب آيل و ٨٢شراء عدد. 

l  جهاز  ٩شراء عددData Show وسبورة تفاعلية. 

l  اشراء شاشة الكترونية لعرض إعالنات الكلية واألحداث اهلامة. 

l  فاكس للوحدات اخلدمية املختلفة ٣خطوط تليفون و ٣شراء. 

  مبانى غ سكنية: ثالثا 

l     اإلطـالع مت ختصيص ملحق الكلية اجلديد لقاعات التدريس واملعامل الطالبيـة واملكتبـة وقاعـات 
  .كليةووحدة ضمان اجلودة واالعتماد مبوافقة جملس ال

l  جنيـه مـن ميزانيـة املشـروع      ٢٩٠٠٠٠٠جنيه من ميزانية اجلامعـة و   ١٨٠٠٠٠٠مت ختصيص مبلغ
  .الستكمال املبىن

l أعمال تشطيب املبىن ىف مناقصة  طرحرئيس اجلامعة على / د.ة السيد أمت احلصول على موافق
  .عامة

l   كراســه الشــروط قــام مركــز الدراســات واالستشــارات اهلندســية جبامعــة املنصــورة بإعــداد
  .استعدادا للطرح ىف مناقصه

l  أعمال تشطيب املبىن وجارىمت االنتهاء من إجراءات املناقصة العامة. 

  ندوات وورش عمل ودورات تدريبية من خالل اِّـشروع: رابعا 

G ورش العمل  

٢٤/٧/٢٠٠٨  
  ورؤية الكلية وحتديد األهداف االسترياتيجية  رسالة مراجعة : العنوان
  ناجى عبد ايد هشام/ د.أ : المتحدث

  التدريس واهليئة املعاونة أعضاء هيئة : المستهدف
٢٧/٧/٢٠٠٨  

 مراجعة رسالة  ورؤية الكلية وحتديد األهداف االسترياتيجية : العنوان

 على ماهر العدل/ د.أ : المتحدث

 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  : المستهدف
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٢٨/٧/٢٠٠٨ 

 الساعات املعتمدة واإلرشاد االكادميى : العنوان

 تودرى مرقص حنا/ د.أ : المتحدث

 أعضاء هيئة التدريس : المستهدف

٢٩/٧/٢٠٠٨ 

 الساعات املعتمدة واإلرشاد االكادميى : العنوان

 تودرى مرقص حنا/ د.أ : المتحدث

  الطالب : المستهدف
٤/٨/٢٠٠٨ 

 أعضاء هيئة التدريس والفئات املعاونةالتدريبية لتنمية  االحتياجات : العنوان

  على زهران حيىي/ د.أ : المتحدث
  التدريس واهليئة املعاونة أعضاء هيئة : المستهدف

١٠/٨/٢٠٠٨ 

 املعتمدة واإلرشاد االكادميى الساعات : العنوان

  مرقص حنا تودرى/ د.أ : المتحدث
  اإلداريني : المستهدف

١٨/٨/٢٠٠٨ 

 اجلودة إدارة : العنوان

  أمحد عمران حممد/ د.أ : المتحدث
  التدريس أعضاء هيئة : المستهدف

٣٠/٨/٢٠٠٨ 

 املعتمدة واإلرشاد االكادميى الساعات : العنوان

  مرقص حنا تودرى/ د.أ : المتحدث
  الطالب : المستهدف

٣١/٨/٢٠٠٨ 

 املعتمدة واإلرشاد االكادميى الساعات : العنوان

  مرقص حنا تودرى/ د.أ : المتحدث
  الطالب  : المستهدف

١٠/٩/٢٠٠٨ 
 آراء املستفيدين من اخلدمة عرض نتائج : العنوان

  أبو خليل سعفان إبراهيم/ د.أ : المتحدث
  التدريس أعضاء هيئة  : المستهدف
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١٥/٩/٢٠٠٨ 

 واملكافآت جبودة األداء ربط احلوافز : العنوان

  ناجى عبد ايد هشام/ د.أ : المتحدث
  اجلهاز االدارى –التدريس  أعضاء هيئة  : المستهدف

٢٢/٩/٢٠٠٨ 

 آراء املستفيدين من اخلدمة عرض نتائج : العنوان

  أبو خليل سعفان إبراهيم/ د.أ : المتحدث
  االداريني  : المستهدف

٢/٢/٢٠٠٩ 

 املمارسات الفعلية لتنمية ومحاية البيئة أمهية : العنوان

 السيد االمامحممد  /د.أ : المتحدث

  رؤساء جمالس األقسام السادة  : المستهدف
٢/٢/٢٠٠٩ 

 املمارسات الفعلية لتنمية ومحاية البيئة أمهية : العنوان

 حممد السيد االمام /د.أ : المتحدث

 هيئة التدريس واهليئة املعاونة أعضاء  : المستهدف

٣/٢/٢٠٠٩ 

 الدراسي  الربنامج تصميم : العنوان

 زين العابدين عبد احلميد حممد /د.أ : المتحدث

  هيئة التدريس أعضاء  : المستهدف
٤/٢/٢٠٠٩ 

 املقرر الدراسي تصميم : العنوان

 زين العابدين عبد احلميد حممد /د.أ : المتحدث

  هيئة التدريس أعضاء  : المستهدف
٥/٢/٢٠٠٩ 

 كتابة التقارير كيفية : العنوان

 حازم صالح منصور /د : المتحدث

  هيئة التدريس أعضاء  : المستهدف
١٧/٢/٢٠٠٩ 

 دور املنسقني يف الربط بني وحدة ضمان اجلودة واألقسام العلمية : العنوان

 ممدوح حممد عبد املقصود/ د.أ : المتحدث

 منسقى األقسام العلمية  : المستهدف
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١٨/٢/٢٠٠٩ 

 تشجيع الطالب لإلقدام على التسجيل بالدراسات العليا : العنوان

 السيد حممود احلديدى/ د.أ : المتحدث

 الطالب  : المستهدف

٢٢/٢/٢٠٠٩ 

 تقييم املقررات الدراسية ونشر ثقافة التقييم : العنوان

 ناظم عبد الرمحن شلىب/ د.أ : المتحدث

 اهليئة املعاونة  : المستهدف

٢٣/٢/٢٠٠٩ 

 تأثري العناصر الثقيلة على النبات : العنوان

 بيتر تروىب /د.أ : المتحدث

 أعضاء هيئة التدريس  : المستهدف

٢٣/٢/٢٠٠٩  
 مقترح التدريب امليداين للطالب : العنوان

 عرفه أمحد عرفه/ د.أ : المتحدث

 الطالب+ أعضاء هيئة التدريس   : المستهدف

٢٦/٢/٢٠٠٩ 

 استخدام أساليب التقومي : العنوان

 حممود حممد اجلمل/ د.أ : المتحدث

  أعضاء هيئة التدريس  : المستهدف
١/٣/٢٠٠٩ 

 ىف النظام اإلرشادي االكادميى رأى الطالب : العنوان

  حسن احلامدى خالد/ د.أ : المتحدث
  الطالب+ التدريس  أعضاء هيئة  : المستهدف

٣/٣/٢٠٠٩ 

 الوظيفي واملعوقات لدى العاملني مدى الرضا : العنوان

  أمني عام اجلامعة  صاحل جمدى/ أ : المتحدث
  جمالس األقسام والسادة العاملني السادة رؤساء  : المستهدف

٨/٣/٢٠٠٩ 

 السوق اخلارجي متطلبات : العنوان

  )تطوير األمسدة(حممود النجار  السيد. د : المتحدث
  هيئة تدريس أعضاء+ طالب   : المستهدف
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١١/٣/٢٠٠٩ 

 االعتماد أمهية : العنوان

  املقصودحممد عبد  ممدوح. د.أ : المتحدث
  التدريس أعضاء هيئة  : المستهدف

١٨/٣/٢٠٠٩ 

 من خربات األساتذة املتفرغني والغري متفرغني االستفادة تعظيم : العنوان

  حسين حسني فراج فايق. د.أ : المتحدث
  التدريس أعضاء هيئة  : المستهدف

G دواتــــن  

١٦/٧/٢٠٠٨  
 CIQAPمبشروع الـ التعريف : العنوان
 ناجى عبد ايد هشام/ د.أ : المتحدث

  اإلداريني+ التدريس  أعضاء هيئة : المستهدف

١١/٨/٢٠٠٨ 
 CIQAP اخلطة املستقبلية ملشروع الـ –العقبات  – اإلجنازات : العنوان
 CIQAP إمام مدير مشروعات الـ كمال/ د.أ  : المتحدث

  ناجى عبد ايد عميد الكلية ومدير املشروع هشام/ د.أ
 ممدوح حممد عبد املقصود املدير التنفيذي للمشروع /د.أ 

 الطالب+  اإلداريني+ التدريس  أعضاء هيئة  : المستهدف

٢٧/٨/٢٠٠٨  
  الوحدات ذات الطابع اخلاص ىف خدمة اتمع تفعيل دور : العنوان
  الطالبوكيل كلية اهلندسة لشئون  - صاحل سليمان  مصطفى/ د.أ : المتحدث

 التدريس أعضاء هيئة : المستهدف

٢٨/٩/٢٠٠٨  
 لالنتماء للكلية حتفيز الطالب : العنوان
   ناجى عبد ايد هشام/ د.أ : المتحدث

 زكريا مسعد الصريىف /د.أ
 الطالب : المستهدف
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١٢/١٠/٢٠٠٨ 
 اخلرجيني العاملني بالسوق اخلارجى لطالب الكلية نقل خربات : العنوان
  ناجى عبد ايد هشام/ د.أ  : المتحدث

 زكريا مسعد الصريىف /د.أ 
 اخلرجيني + الطالب : المستهدف

١٢/١٠/٢٠٠٨ 
 واحلقوق للطالب اجلدد الواجبات : العنوان
 ناجى عبد ايد هشام/ د.أ : المتحدث

 الطالب : المستهدف

١٩/١٠/٢٠٠٨ 
 املعنوى لالنتماء الوطىن للطالب التوجيه : العنوان
 عادل حممد سليمان/ أركان حرب  السيد اللواء : المتحدث

 الطالب : المستهدف

٢٥/٣/٢٠٠٩ 
 العلمية لتكنوجيا املعلومات ىف جمال الصناعات الغذائية التطبيقات : العنوان
 أمحد سيف الدين قناوى/ الدكتور اللواء : المتحدث

 الطالب+ التدريس  أعضاء هيئة : المستهدف

G دورات تدريبية  

 ٢١/٨/٢٠٠٨ إىل ١٩/٨/٢٠٠٨ من

 اجلدوى االقتصادية للمشروعات دراسات  : العنوان

  حممد حممد جرب املغرىب/ د.أ - عبد السالم عويضه حممد/ د.أ  : المتحدث

  مدرس مساعد + مدرس : المستهدف
 ٢٨/٨/٢٠٠٨ إىل٢٦/٨/٢٠٠٨ من

 اجلدوى االقتصادية للمشروعات دراسات : العنوان

 حممد حممد جرب املغرىب/ د.أ - عبد السالم عويضه حممد/ د.أ : المتحدث

 أستاذ مساعد + أستاذ : المستهدف

 ١٢/١٠/٢٠٠٨ إىل ٧/١٠/٢٠٠٨ من

 املعرفة اجلامعية ونشر األفكار املستحدثة توجيه : العنوان

 على زهران حيىي/ د.أ : المتحدث

 اهليئة املعاونة+   التدريس أعضاء هيئة : المستهدف
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 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ إىل ٢٦/١٠/٢٠٠٨ من

 التدريس احلديثة للمجموعات الصغرية والكبرية استراتيجيات : العنوان

  كلية التربية –عبد املنعم الصادق  ممدوح/ د.أ : المتحدث

  التدريس أعضاء هيئة : المستهدف

 ٥/١١/٢٠٠٨ إىل٢٩/١٠/٢٠٠٨ من

 وتقييم الربامج التدريبية ختطيط وتنفيذ : العنوان

 على الدين الباز بدير/ د.أ : المتحدث

 مدرس مساعد + مدرس : المستهدف

 ١٠/٣/٢٠٠٩ إىل ٨/٣/٢٠٠٩ من

 مقترحات املشروعات البحثية كتابة : العنوان

 حممود الشارود وليد/ د : المتحدث

 مساعد مدرس+ مدرس  : المستهدف

 ١٨/٣/٢٠٠٩ إىل١٥/٣/٢٠٠٩ من

 املشروعات البحثيةمقترحات  كتابة : العنوان

 حممود الشارود وليد/ د : المتحدث

 أستاذ مساعد + أستاذ : المستهدف

 ٣١/٣/٢٠٠٩ إىل ٢٩/٣/٢٠٠٩ من

 TEMPUS مقترحات مشروعات كتابة : العنوان

 السيد عبد اهللا حممد/ د : المتحدث

 أستاذ مساعد + أستاذ : المستهدف

 ٥/٥/٢٠٠٩ إىل ١٥/٣/٢٠٠٩ من

 املهارات الشخصية تنمية : العنوان

 حازم صالح منصور/ د - حممد اجلمل حممود/ د.أ : المتحدث

 طالب : المستهدف

 ٧/٤/٢٠٠٩ إىل ٥/٤/٢٠٠٩ من

 الرياضية واحملاكاة النمذجة : العنوان

  املواىف املشد حامد/ د : المتحدث

 مساعد مدرس+   مدرس : المستهدف
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   إنشائيةأنشطة : خامسا 
  :وهى كالتاىل  بدعم من املشروع بالكلية إنشائهاوحدات مت 

l  معامل حاسب آىل خلدمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس وجتهيزها بأجهزة احلاسـب اآلىل   ٣عدد
  .السلكية وسبورة تفاعليةانترنت  وشبكة

l وحدة الصيانة.  
l وحدة التدريب.  
l وحدة إدارة األزمات والكوارث. 

l مكتب متابعة اخلرجيني 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االلكترونىموقع المشروع  علىمزید من المعلومات 
http://www.mans.edu.eg/facagr/CIQAP/ 

http://www.mans.edu.eg/facagr/CIQAP/
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TEMPUS 
 

Development of European Compatible Soil and Water Management 
M.Sc. courses in Egypt (SATET) 

  CD – JEP – MEDA – 34036 – 2006(EG) : رقم اِّـشروع

   ٢٠٠٩وحىت أغسطس  ٢٠٠٧من سبتمرب  - عامان:  مدة اِّـشروع

لتواكـب   واألراضـي تطـوير مقـررات املاجسـتري يف مصـر يف جمـايل إدارة امليـاه       : هدف اِّـشـروع الـرئيس   
  مثيالا يف أوروبا
  : الجهات اِّـشاركة

l  ر –جامعة ديربسنمسئول التمويل( دولة ا (.  
l  دولة بلجيكا –جامعة جنت. 

l  رية  –معهد حبوث األراضي والكيمياء واملياهر –أكادميية العلوم ادولة ا. 

l  مجهوريـة مصـر    –جامعـة املنصـورة    –كليـة الزراعـة    –قسمي األراضي واهلندسة الزراعية
 .العربية

l  مجهوريـة مصـر    –معة عني مشـس  جا –كلية الزراعة  –قسمي األراضي واهلندسة الزراعية
  .العربية

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩عام خالل أنشطة اِّـشروع 

قام فريق العمل باملشروع باالجنازات التالية بناء علي خطـة العمـل باملشـروع بالتعـاون مـع اجلهـات       
  :املشاركة
l مراجعة مناهج علوم األراضي ومناهج إدارة املياه بقسمي األراضي واهلندسة الزراعية .  
l  برنامج لدراسة املاجستري يف اإلدارة املتكاملة للميـاه باللغـة االجنليزيـة بنظـام السـاعات      إعداد

 .املعتمدة األوروبية طبقا التفاقية بولونيا ليدرس بقسم اهلندسة الزراعية

l     إعداد برنامج لدراسة املاجستري يف اإلدارة املتكاملة لألراضي باللغة االجنليزيـة بنظـام السـاعات
 .وروبية طبقا التفاقية بولونيا ليدرس بقسم األراضياملعتمدة األ

l   مراقبة اجلودة Quality assuranceملراحل التنفيذ ، وإدارة املشروع. 

 TEMPUSمشروعات  
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l      إنشاء مركز معلومات إدارة املياه بالكلية والذي افتتحه معايل األسـتاذ الـدكتور رئـيس اجلامعـة
 ١٩/٥/٢٠٠٩يوم 

l ة العاملية للمعلوماتإنشاء صفحة الكترونية للمشروع علي الشبك . 

l  امحد بيومي شهاب الدين /عقد مؤمتر النشر اخلص باملشروع حتت رعاية معايل األستاذ الدكتور
هشـام نـاجي عبـد ايـد عميـد الكليـة وحبضـور ممـثلني للجهـات          / د.رئيس اجلامعة وبرئاسة أ

  ١٩/٥/٢٠٠٩املشاركة أجانب ومصريني وذلك يوم 

l شـروع مـن قبـل املؤسسـات التعليميـة املصـرية املشـاركة ومثـل         توقيع مستند استمرارية امل
حممـود  /هشام ناجي عبد ايد عميد الكلية ومدير املشـروع باجلامعـة د  / د.جامعة املنصورة أ

 .هاينء رمضان

l ا النهائية متهيدا لعرضها علي جلنة القطاع لالعتمادجاري حاليا إعداد هذه الربامج يف صور.  

  الخالصة

حيث أنه يسـاهم   –جامعة املنصورة  –يعترب هذا املشروع من املكاسب اليت حتققت لكلية الزراعة 
يف تطوير مقررات الدراسـات العليـا يف ختصصـات إدارة امليـاه واألراضـي  بقسـمي اهلندسـة الزراعيـة         

السـتمرارية بعـد   واألراضي واليت ميكن أن تكون نواة لتطوير مقررات الدراسات العليا بالكلية يف مرحلة ا
انتهاء املشروع وسوف يتم وضع مقررات برامج املاجستري يف صورة الكترونية تساهم يف جمال التعلـيم  

  .عن بعد خاصة التعليم االلكتروين
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االلكترونى موقع المشروع  على مزید من المعلومات
http://www.mans.edu.eg/projects/tempus/satet/ 

http://www.mans.edu.eg/projects/tempus/satet
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TEMPUS 

 

Establishing a new master degree in Seed Sciences 

(ENEWMASS) 

 األهداف الخاصة: أوًال 
l  ماجستري جديدة ىف تكنولوجيا إنتاج البذور بنظام الساعات املعتمدةإنشاء برنامج لدرجة.   
l      إقامة شبكة عالية الكفاءة ملؤسسات التعليم العايل تفيد اجلامعـات املصـرية ىف قطـاع اإلنتـاج

   .الزراعي
l         توفري تعليم عايل املستوى ىف جمال تكنولوجيـا إنتـاج البـذور كقاعـدة لتحسـني سياسـة قطـاع

   .الزراعي ىف مصر والدول العربية التعليم العايل
l        تكثيف التعاون العلمي بني اجلامعات املصـرية ومؤسسـات التعلـيم العـايل باجلامعـات األوروبيـة

   .املتميزة
إن هذه األهداف تتفق مع خطط تطوير اجلامعات املصرية لسد الفجوة ىف املهارات الـيت سـببها       

  . العايل األكادميي التعليم غري املالئم ىف النظام التعليمي 
باإلضافة إىل أننا دف إىل حتسني املواد التعليمية وأساليب التدريس بالتقنية ىف هذه الكليـات ممـا   
ميكننا من إمداد وزارة الزراعة ومؤسسات وقطاعات إنتاج التقاوي احلكوميـة واخلاصـة مبتخصصـني ذوى    

  .تعليم متميز ىف علوم تكنولوجيا البذور

  األهداف العامة: ثانيُا 
l           إمداد طالب كليات الزراعة جبمهوريـة مصـر العربيـة مبحتـوى منـاهج عـاملي متطـور يركـز علـى

   .اجتاهات تدريسية وطرق تدريس جديدة ذات تقنية عالية
l تنمية التعليم الزراعي العايل ىف ضوء التحديث العاملي لربامج التعليم الزراعي بالعامل.   

  -: ألنشطة اِّـشروع علىوتؤكد األهداف الرئيسية 
l حتديد البناء اهليكلي للربنامج الدراسي.   
l إدخال نظام الساعات املعتمدة ىف تدريس مناهج املاجستري اجلديدة.   
l تطوير حمتوى متعدد األنظمة لتدريس مناهج املاجستري اجلديدة.   
l إعداد مواد تعليمية حديثة متطورة.   
l      املصـرية املشـاركة باملشـروع للتـدريب ىف اجلامعـات      انتقال أعضـاء هيئـة التـدريس ىف اجلامعـات

   .األوربية
l    تطبيق برامج الدراسة للماجستري املقترح إنشاءها ىف علوم البذور بالتدريس املشترك مـن أعضـاء

   .هيئة التدريس ىف اجلامعات املصرية واجلامعات األوروبية
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  أنشطة اِّـشروع

 عنوان النشاط رقم النشاط

 يتفق مع املعايري القياسية للتعليم ىف االحتاد األوريب ىف العلومبرنامج ماجستري  ١

 مراجعة املقررات الدراسية احلالية يف اجلامعات املصرية املشاركة يف االحتاد ١-١

  سيمنار لدراسة نتائج مشروعات التمبس السابقة ومشروع باجلامعة ٢-١
  CD- JEP- 32112-2004 

 األساسيون إىل جامعات االحتاد األوريب املشاركةسفر األستاذة املصريون  ٣-١

 التعرف على البناء اهليكلي واحملتوى العلمي وتطبيق نظام الساعات املعتمدة ٤-١

 االعتماد وحتديد الدراسة وتنظيم قواعد االمتحانات وطباعة الئحة الدراسة ٥-١

 إعداد املواد واملعدات الالزمة للدراسة ٢

 الحتياجات من املعدات ومواد الربامج الدراسيةحتليل  ١-٢

 شراء األجهزة العلمية واملعدات وتركيبها وصيانتها ٢-٢

 تصميم موقع على الشبكة الدولية خاصة باملشروع ٣-٢

 حتديد أعضاء هيئة التدريس املؤهلني والطالب اخلرجيني ٣

 املعاونة واخلرجينيالتعرف على احتياجات التدريب للطالب من اهليئة  ١-٣

 تدريب اخلرجيني وأعضاء اهليئة املعاونة ىف اللغة اإلجنليزية ٢-٣

 إعادة تدريب األساتذة وأعضاء هيئة التدريس اجلدد على مهارات الكمبيوتر واإلنترنت ٤-٣

 بناء وتقومي املناهج الدراسية للماجستري ىف العلوم ٤

 لربامج املاجستري ىف علوم البذورإعداد وكتابة املقررات الدراسية  ١-٤

 مراجعة املقررات الدراسية وإدارة اجلودة مث طباعتها ٢-٤

 اختيار وإدراج الطالب للدفعة األوىل لربامج املاجستري ىف علوم البذور ٣-٤

 تدريب طالب الدفعة األوىل ىف اللغة اإلجنليزية املتخصصة واملهنية ٤-٤

 العلوم ىف أربع جامعات مصرية مشاركةإطالق برنامج املاجستري ىف  ٥

 اختبار وإدراج طالب الدفعة الثانية لدرجة املاجستري ىف علوم البذور ١-٥

 تدريب طالب الدفعة الثانية ىف اللغة اإلجنليزية املهنية ٢-٥

 حتديد التزامات التدريس ألعضاء اجلامعات واالحتاد األوريب ٣-٥

الدراسية لربنامج املاجستري ىف علوم البذور ىف العام األول لطالب مرحلة بداية الربامج  ٤-٥
 الدفعة األوىل ىف اجلامعات املصرية املشاركة عن طريق التدريس

 إمتام الطالب لرسالة املاجستري ىف ختصيص علوم البذور ٦

 خيتار الطالب مشكلة البحث حتت إشراف األساتذة ١-٦
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 عنوان النشاط رقم النشاط

 ومتابعة التقدمتطبيق بروتوكول الرسالة له  ٢-٦

 تقييم الرسالة ونشر النتائج ٣-٦

الدراسية لربامج املاجستري ىف العلوم من خالل مواقع  للمقرراتإقامة املكتبة الرقمية  ٧
 التعليم اإللكتروين

 إقامة البنية األساسية للتعليم اإللكتروين ١-٧

 بيانات على حمرك البحث اخلاصاختيار وترقيم وختزين مواد املقررات الدراسية كقاعدة  ٢-٧

 إدماج موديالت التعليم اإللكتروين ضمن البنية املعلوماتية اإلقليمية ٣-٧

 النشر ٨

 االستدامة ٩

 اجلودة واملتابعة ١٠

 اإلدارة ١١

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩أنشطة اِّـشروع خالل عام 

l  درجـة املاجسـتري ىف علـوم البـذور      إنشـاء)Seed Pathology – Seed Technology (   وتعتـرب كليـة
 الزراعة رقم ثالثة ىف العامل بعد جامعات ايوا وميتشجان بالواليات املتحدة الىت متـنح هـذه الدرجـة   

 .ىف جمال التخصص الثالثة

l  ا على مستوى اإلسـكندرية  -عني مشـس   - املنصورة( جامعاتمت اعتماد الئحة الدراسة للعمل 
 . ) املنيا -

l  من برامج املاجستري ىف العامل مبنح الطالب االختيار ىف احلصول علـى   غريهاوتتميز هذه الالئحة عن
 :مستويات من الدرجات العلمية وهى  ٣

G دبلوم متخصص ىف علوم البذور 

G ماجستري مهىن ىف علوم البذور 

G ماجستري حبثى ىف علوم البذور 

l  بنظام (درجة املاجستري ىف علوم البذور  بإضافة ١٨/١١/٢٠٠٨بتاريخ ) ٣٧٠٠(صدر القرار الوزارى رقم
  . جامعة املنصورةالالئحة الداخلية لكلية الزراعة النظام األوروىب إىل ) الساعات املعتمدة

l  م٢٠٠٨/٢٠٠٩صل الثاىن للعام اجلامعى فعلوم البذور ابتداء من ال مباجستريبدء الدراسة. 

 

 :االلكترونى موقع المشروع  على مزید من المعلومات
http://www.mans.edu.eg/projects/tempus/enewmass/ 

http://www.mans.edu.eg/projects/tempus/enewmass/


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ندوات ندوات وو  مؤمتراتمؤمترات
  ورش عملورش عمل
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  م٢٠٠٨نوفمرب  ١٤ -١٠:  التاريخ 
  مدينة املنصورة والغردقة: ان ـاملك

  نصورةباملة قاعة املؤمترات بكلية الزراع
  تحت رعايـة

  أمحد بيومى شهاب الدين/ د.أالسيد 
  رئيــس اجلامعـة

  ادةــريو
  حممد حامد الشابورى/ د.أالسيد 

  نائب رئيس اجلامعة 
  لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

  إشراف
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

 عمـيد الكليـة

  

ــة    ــرات علميـ ــالث حماضـ ــؤمتر ثـ ــمن املـ ــد تضـ وقـ
 ومتخصصة ىف الصناعات الغذائية واأللبـان والسـياحة   

ــان وعلــوم       ــة واأللب ــوث الصــناعات الغذائي ــرض حب مت ع
السياحة والفنادق خالل عدة جلسات متخصصة يـومى  

، مث  نصـورة باملم بقاعات كلية الزراعة ٢٠٠٨نوفمرب  ١١، ١٠
استكملت جلسات املناقشـة واحلـوار والتوصـيات خـالل     

  .  م مبدينة الغردقة٢٠٠٨نوفمرب  ١٣، ١٢يومى 
أعضــاء هيئــة التــدريس    وحضــر املــؤمتر الســادة   

باجلامعـات املصـرية ومراكـز البحـوث املختلفـة املصـرية       
ــاتذة      ــادة األس ــض الس ــب بع ــناعة إىل جان ــال الص ورج

ــاحثني باجلامعــات ومراكــز البحــوث العربيــة   ـــا (والب ليبي
  ).والسعودية

وقد قام السادة احلضور ىف كل من املنصورة والغردقة 
نوان املـؤمتر وكـذلك   مبناقشة النقاط العلمية املرتبطة بع

مناقشة أحوال صـناعة الغــذاء واأللــبان وكيفيـة اختـاذ      
وتنفيذ اخلطوات اإلجيابية لتطوير وحتديث تلك الصـناعة اهلامـة مبـا يتضـمنه إنتـاج منتجـات غذائيـة        

  .جيدة وآمنة وسهلة

 
  

l غـذية وزيادة الوعى الغـذائى والبـد مـن التعـاون بـني األقسـام       حتديث املقررات الدراسية اخلاصة بالت
 .العلمية والكليات املختلفة

l   بدء اخلطوات التنفيذية إلنشاء معمل مركزى بالكلية لتحليل املواد الغذائية ال خيتص بقسم معـني
متشـياً   بل يشترك فيه مجيع املهتمني بتحليل املواد الغذائية واأللبان وحماولة اعتمـاد هـذا املعمـل   

 .مع تطوير اجلودة ىف التعليم الذى تنادى به الدولة

l     تشجيع قنوات االتصال بني أقسام الصناعات الغذائية واأللبان مبراكز البحـوث واجلامعـات املصـرية
والعربية واجلمعيات العلمية املتخصصة ىف الغـذاء ملـا ىف ذلـك مـن تواصـل وتبـادل لألفكـار واآلراء       

 .ليات البحوث والتطوير ومبا يفيد تطوير صناعة الغذاء وعدم تكرار البحوثالىت من شأا دعم عم

  مؤتمر المنصورة العربى الرابع لعلوم وتكنولوجيا األغـذية واأللبان
 رؤيــة مستقبلية  - الغــذاء والسياحة 
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l        شـاملة   إسـتراتيجية تفعيل وتنشيط اإلحتاد العـرىب للصـناعات الغذائيـة وضـرورة قيامـه بوضـع
لصناعة الغـذاء ىف الـوطن العـرىب تضـمن حتقيـق التكامـل والتعـاون بـني الـدول العربيـة وجعـل           

ة أكثر انتشارا باألسواق العربية مع احلرص على تبادل اخلربات ىف هـذا اـال   املنتجات الغذائية العربي
 .اإلمكانوالعمل على زيادة صادرات املنتجات الغذائية للخارج وتقليل الوارد منها بقدر 

l          تشجيع وتدعيم مجعيات محاية املسـتهلك ومحايـة أنشـطتها قانونيـا مبـا حيقـق هلـا مشـاركة
 .على ضمان سالمة وصحة الغذاء للمستهلكني الرقابة الشعبية األمنية

l االهتمام بدراسات وحبوث تكنولوجيا النانوNano Technology      ـاالت احلديثـة واملتطـورةومجيـع ا 
 .املرتبطة بصناعة الغـذاء ىف مصر باملستوى املتميز واألمن صحـيا

l  واملنتشرة مبصر وتـوفري الـدورات   االهتمام بتطوير وحتديث مصانع األغـذية واأللبـان الصغرية الكثرية
التدريبية للمشتغلني بتلك املصانع الصغرية لتطوير وحتديث منتجام ومبا يضمن احلصول علـى  

 .غـذاء آمـن وسـليم

l       يؤيد املؤمتر اخلطوات اإلجيابية للجهات احلكومية املختصة والـىت حققـت الوصـول إلنشـاء اهليئـة
املؤمتر استكمال اجلهود إلنشاء اهليئـة املصـرية القوميـة     القومية لتطوير وسالمة الغذاء ويطالب

للغـذاء والىت تتوىل الـربط ووضـع اخلطـة القوميـة للبحـث العلمـى القابـل للتطبيـق الصـناعى          
 .وحتقيق التكامل املثمر بني شركات الغذاء وبني اخلربات العلمية باجلامعات ومراكز البحوث املصرية

l  على صناعة الغـذاء مبصر وذلك بإنشاء اهليئة املصرية للرقابة على ضرورة توجيه اجلهات الرقابية
األغـذية واأللبــان وميثـل اجلهـات فيهـا مجيـع اجلهـات الصـحية والصـناعية والرقابيـة والعلميـة           

 .املهتمة بسالمة الغذاء وصحة اإلنسان

l  ويطالـب املـؤمتر بضـرورة    تشجيع إنشاء املزارع املتخصصة إلنتاج األلبان وفقا للمواصفات العاملية
صدور قرار حكومى مبنع جتارة اللـنب اخلـام وعـدم اسـتخدام ألبـان الشـرب أو املسـتخدمة منـها ىف         
صناعة املنتجـات اللبنيـة إال بعـد إجـراء املعاملـة احلراريـة وذلـك ضـمانا لتـوفري األمـان الصـحى            

 .للمستهلك

l لف املنتجات الغذائيـة مبـا يتطـابق مـع     استمرار مراجعة وتطوير املواصفات القياسية املصرية ملخت
 .ألن ذلك هو الطريق الوحيد لتصدير منتجاتنا للعامل CODEXاملواصفات القياسية العاملية 

l        تشجيع احلفاظ على املنتجات اللبنية املصرية التقليديـة وخاصـة بـالريف املصـرى وأمههـا اللـنب
بية لربات البيـوت وصـغار الفالحـني مبعامـل     الرايب واجلـن القريش واجلـنب املش وعمل الدورات التدري

كليات الزراعة ومراكز البحوث املصرية دف التوعية ألمهية تطوير وحتـديث إنتـاج هـذه املنتجـات     
وكـذلك   Probiotic Foodاللبنية املتخمرة ملا هو معـروف اآلن عامليـا باألغــذية احلــيوية الدعاميـة     

والىت ليس هلـا منافسـاً مسـتورداً مثـل اجلـنب الـدمياطى        تطوير وحتديث املنتجات اللبنية املصرية
 .وكذلك اجلنب الراس املعروفة عامليا باجلنب الرومى
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l     زيادة القوافل اإلرشادية إىل القرى واملدن لتوجيه األهاىل للطرق السليمة والصـحية لتـداول وإنتــاج
 .الغــذاء

l سالمة الصحية لألغـذية علـى أن يـتم ذلـك    االهتمام بدور اإلعالم واإلعالن على أهـمية التوعية وال
  .بأسلوب بسيط وبإشراف وإعداد املتخصصني ىف صناعة الغـذاء

l التوصية بزيادة املساحات املزروعة من سالالت أشجار الزيتون حديثاً وخاصة الزيتون املصرى. 

l    ذلـك  التوصية بضرورة سرعة البت القضائى ىف قضايا املخالفات الصـحية والقياسـية للغــذاء و
  .ضماناً لتوفري املناخ املناسب لصناعة الغذاء ىف مصر

l       الدعوة إىل تقليل االعتماد على الوجبات السريعة ملا هلا من أثــار جانبيـة وملموسـة علـى صـحة
 .شباب هـذا الوطن وتشديد الرقـابة على أغـذية الشوارع للتأكد من سالمتها وصحتها الغذائية

l  أغذيـة آمنـة وصـاحلة لالسـتهالك      ة واملنشـآت الغذائيـة ىف إنتـاج   التأكيد على دور مصانع األغــذي
دمى ولذلك جيب عليها توفري الوسائل الكفيلة بضمان سالمة الغذاء ولذلك يلـزم تطبيـق نظـم    اآل

وبرامج إدارة سالمة الغذاء مثل املمارسات الصحية اجليدة وممارسة التصنيع اجليد مبا ىف ذلـك إتبـاع   
واإلرشـادات والتعليمـات الصـادرة مـن      HACCPر ونقاط الـتحكم احلرجـة   نظام حتليل مصادر اخلط
 .السلطات احمللية والدولية

l    إجراء الدراسات الىت تعمق مفهوم وقيمة الغذاء املنتج حملياً ودعـم صناعة الضـيافة والسـياحة
ياحة مبا حتقق تعظيم االستفادة من املوارد الغذائيـة والزراعيـة ىف تطـوير صـناعة الضـيافة والسـ      

 .احمللية والدولية

l          ـدف عمليـات التواصـل بـني عناصـر منظومـة السـياحة فتح جماالت من الدراسات املشـتركة
 .والغـذاء والبيئة مع البحث عن طرق بديلة ونظم تعليمية جديدة

l خلق قاعدة علمية واسـعة ىف جمـاالت الضـيافة واألمـن الغـذائى       دعـم البحث العلمى اهلادف إىل
ناصر منظومة الضيافة من موارد بشرية وتطبيقـات عمليـة وعلميـة باسـتخدام     لتغطية كافة ع

 .شبكات البحث لتعظيم الفوائد االقتصادية

l        حتسني جودة اخلدمات السياحية واهتمام الدولـة باملنـاطق السـياحية احلديثـة ىف منـاطق القصـري
 .ثرية والعالجيةوساحل البحر األمحر باعتبارها مناطق غنية بعناصر السياحة البيئية واأل

l     االهتمام بتحسني اخلدمة السياحية مبدينة املنصورة وضواحيها من ناحية وسـائل النقـل الدعايـة
 .واإلعالن والقوافل اإلرشادية السياحية
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  م ٩/١٠/٢٠٠٨األحـــد املوافق :  التاريخ 
ــان  ــة    : املك ــة الزراع ــؤمترات بكلي ــة امل قاع

  نصورةبامل
  تحت رعايـة

  أمحد بيومى شهاب الدين/ د.أالسيد 
  رئيــس اجلامعـة

  ئاسـةور
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

 عمـيد الكليـة

  إشراف
  حسام السعيد عبد النىب / د.أالسيد 

 منسق األنشطة الطالبية بالكلية

  

 أكتـوبر مصر بأعياد السـادس مـن    ىف اطار احتفاالت
باملشـاركة مـع    باملنصـورة  أقام احتاد طالب كلية الزراعـة 

حـرب  : "احتاد طالب كلية السياحة والفنادق ندوة بعنـوان  
  ".االنتصارإىل  االنكسارالعبور من  أكتوبر

عـادل حممـد   / حاضر فيها اللواء أركـان حـرب  والىت 
 اإلسـتراتيجية املدير التنفيذى ملركز الدراسـات   -سليمان 

حـرب  (م ١٩٦٧شارك ىف حـرب يونيـه    والذى. واملستقبلية 
 املشـاة م ىف سالح ١٩٧٣وشارك أيضا ىف حرب ) االسترتاف

مشـاة واملـدير    ١٦عمل أركان حرب عمليـات الفرقـة    وقد
  .ستقبلية واإلستراتيجيةالدوىل للدراسات امل

ــاول الســيد  ــواءوقــد تن ــىت   الل املراحــل املختلفــة ال
م ١٩٦٧عاشها شعب وجيش مصـر عقـب هزميـة يونيـه     

والىت بدأت برفض الشـعب اهلزميـة ىف التاسـع والعاشـر     
 -من يونيه حيث تطـرق سـيادته إىل معركـة رأس العـش    

  .ايد أكتوبرحرب  –دة بناء القوات املسلحة إعا -االسترتافحرب  –إغراق املدمرة إيالت  -معركة شدوان

والىت دار معظمهـا حـول اخلـدع اإلسـتراتيجية      واالستفساراتأجاب سيادته على بعض التساؤالت 
  .الىت تسبق احلرب

وقد القـت هـذه النـدوة إقـباالً مل يسبق لـه مثيـل مـن الطـالب والسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس         
 .القوات املسلحة والعاملني بالكلية وبعض رجال

  

  

  

  

  

  فى ضوء نــدوة
 حرب أكتوبر العبور من االنكسار إلى االنتصار
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  م٢/٢/٢٠٠٩املوافق  االثنني:  التاريخ 
  قاعة جملــس الكلية : املكان 

  إعداد وتنفيذ
  حممد السيد اإلمام/ د.أالسيد 

  وكيل الكلية لشئون 
 خدمة اتمع وتنمية البيئة

  

يسعى مشروع التطوير املستمر والتأهيـل لإلعتمـاد   
CIQAP  املتتالية إىل عدة أهداف منها ما يتعلـق  ىف دوراته

جبودة املضـمون العلمـى واإلجرائـى للمنـاهج الدراسـية،      
، وهنـاك عـدة    واألخر يتعلق بالطالب وارتباطهم باألهداف
شـئون خدمـة   معايري أخرى تتعلق بإسهامات الكليـة ىف  

  ، اتمع وتنمية البيئة
عقد عدد من اللقـاءات الـىت   لواألمر يتطلب السعى 

حلقـات   كن أن تظهـر ىف صـورة مقـابالت شخصـية أو    مي
 Group meetingنقاشية أو ندوات أو مقـابالت مجاعيـة   

  . Rapid Appraisalأو التقدير السريع 
 

l تمع وتنمية البيئةبيان املقصود خبدمة ا.  
l استعراض مالمح قضايا البيئة ىف مصر بشكل عام.  
l  شئون البيئة املدعمة من اخلارجاستعراض مشروعات جهاز.  
l استخالص املمارسات الفعلية ىف جمال محاية وتنمية البيئة.  

وقد قام باملشاركة ىف هذه الورشة السادة رؤساء األقسام العلمية وكذلك عـدد مـن أعضـاء هيئـة     
  .بالكليةواهليئة املعاونة التدريس 

باإلضافة إىل موضوع أخـر يتعلـق مبشـروعات    موضوع أهـم مالمح قضايا البيئة ىف مصر عرض مت 
 فـتح بـاب املناقشـة حيـث مت التوصـل إىل عـدد مـن النقـاط         مث..  جهاز شئون البيئة املدعمة من اخلارج

  :الواجب اختاذها حلماية البيئة منها 
l خلإ...ال التلوث والقمامة والضوضاء التوعية بالبيئة من خالل الندوات ىف جم.  
l  جمال التشجري وزيادة املسطحات اخلضراء باألحياءوكذلك املشاركة ىف  ،  
l  ،إنشاء مكتبة بيئية  
l  ،وضع صناديق صغرية احلجم للقمامة  
l إنشاء مركز للمعلومات واخلدمات البيئية . 

  

  ورشـــــة عمــل بعنوان
 "أهمية الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة " 
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 م١٥/٣/٢٠٠٩ املوافق األحد: التاريخ 

  قاعة املؤمترات بالكلية: املكـان 

  ئاسـةر
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

  عمـيد الكليـة
  إشراف

  ممدوح حممد عبد املقصود/ د.أالسيد 
 مدير وحدة ضمان اجلودة واالعتماد

  المنسق
ملشروع ضمان اجلودة الفريق التنفيذي 

  واالعتماد بالكلية

 

هشام ناجى عبد ايـد  / قام السيد األستاذ الدكتور
عميد الكلية بالدعوة إىل انعقاد املـؤمتر العلمـى للكليـة    
وذلك بعد تقدمي األقسام العلمية تقارير مؤمترها العلمـى  

  .السنوى
وىف إطار األنشطة املتعددة ملشروع التطوير املسـتمر  

ــل ــاد  والتأهي ــودة    CIQAPلالعتم ــني ج ــة لتحس الرامي
اخلدمات املختلفـة املقدمـة مـن خـالل الكليـة ملختلـف       
مستهدفيها وصوال ا إىل االعتماد وهـو أحـد األهـداف    

  .الرئيسية الىت يسعى املشروع إىل حتقيقها 
مت إسناد اإلعـداد للمـؤمتر العلمـي السـنوي للكليـة      
كأحد أهم األنشـطة الـىت يقـوم يهـا مشـروع التطـوير       

ــاد   ــل لالعتم ــن   CIQAPاملســتمر والتأهي ــؤمتر م ــا للم مل
أمهية كبرية لتعريف أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم   
والطالب واإلداريـني بالكليـة عـن نقـاط القـوة والضـعف       

قطاعاا واملوضوعات والقضايا ذات األمهيـة ىف اـاالت املختلفـة وال سـيما     اخلاصة بالكلية مبختلف 
املوضوعات ذات العالقة بتوكيد اجلودة واالعتماد والىت يوىل املشـروع هلـا أمهيـة كـبرية هلـا مـن خـالل        

  .أنشطته املختلفة 
لوصـول  ل ر املستمر وىف إطار أهداف املؤمتر العلمي السنوي للكلية والرامية إىل نشر ثقافات التطوي

للجودة و احلصول على االعتماد واملكمل للمؤمترات العلمية ألقسام الكلية املختلفة ولبلـورة توصـيات   
  .هذه املؤمترات

 

l أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة . 

l اهليئة اإلدارية بالكلية . 

l طالب مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية . 

 

l تعريف السادة احلضور بأهم إجنازات قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية.  
l تعريف السادة احلضور بأهم إجنازات قطاع شئون التعليم والطالب بالكلية.  
l تمعتعريف السادة احلضور بأهم إجنازات قطاع شئون البيئة وخدمة ا .  

  المؤتمر العلمى السنوى للكلية

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨عن العام الجامعى 
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l  استعراض توصيات املؤمترات العلمية لألقسام.  
l ائية للمؤمتر التوصل إىل توصيات .  
l تعريف السادة احلضور بأمهية االعتماد وكيف ميكن التوصل إليه .  
&  

  :حضر املؤمتر العلمي السنوي للكلية 
l )من أعضاء هيئة التدريس واهليئـة   )٢٠٠

  املعاونة
l )من اهليئة اإلدارية بالكلية) ٣٤  
l )من طالب الكلية) ١٦٠.  

&     

Ã هشام ناجي عبد./ د.تح املؤمتر برئاسة  أاف 
  )  عميد الكلية(ايد 

 .وخري ما استهل به آيات من القرآن الكرمي     

Ã  

بدأ سيادته بكلمة ترحيب للسادة احلضور مث استعرض بعض األنشطة اخلاصـة بالدراسـات العليـا    
وانه مت عمـل خطـة حبثيـة للكليـة باللغـة      . والبحوث ، وأشار إىل النشاط امللحوظ يف العالقات الثقافية 

  . كما ذكر سيادته أنه مت تشكيل جلنة لتفعيل االتفاقيات اخلارجية . العربية واإلجنليزية 
وأشاد سيادته بالة العلمية اليت تصـدرها الكليـة وهـي جملـة شـهرية وقـد مت ربطهـا باللجـان         

من الكتـب  % ٦٠وحتدث سيادته عن املكتبة وما بذل ا من جهد يف توثيق ما يقرب من . العلمية الدائمة
  . املوجودة ا

Ã  
حتدث سيادته عن قطاع شئون الطالب ومدى التطور احلـادث يف التـدريب الصـيفي لطـالب الصـف      
الثاين والثالث ، وأشار سيادته إىل تفعيل جلنة شكاوي الطالب ومقترحام ، وخبصوص دفع املصـروفات  
مت عمل حبوث اجتماعية للطالب ومت دفـع املصـروفات هلـم والـيت كـان مصـدرها بعـض أعضـاء هيئـة          

وقد أشاد سيادته باألنشـطة الطالبيـة امللحوظـة يف الفتـرة السـابقة      . تدريس وبنك ناصر االجتماعيال
  . ونشاط األسر الطالبية

أما يف جمال شئون التعليم فقد ذكر سيادته مدى املرونة يف تغيري مواعيد اجلداول ، واهـود الـذي مت   
  .ريس بالكلية للتصحيح داخل الكنتروليف إنشاء الكنترول املركزي واستجابة أعضاء هيئة التد
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. أما يف جمال شئون اخلرجيني فقد وضعت آليات لتيسري االتصال م وتيسـري اسـتخراج الشـهادات   
  . ويتم اآلن جتميع البيانات اخلاصة باخلرجيني لعمل رابطة خلرجيي الكلية

Ã  

بدأ سيادته بالترحيب بالسادة احلضور مث استعرض سيادته اهودات اليت تبذل يف هذا القطـاع مـن   
  . خالل احللقات النقاشية وورش العمل باالشتراك مع وحدة ضمان اجلودة واالعتماد

وصـل   وأشاد سيادته باهودات اليت يبذهلا أعضـاء هيئـة التـدريس يف القوافـل اإلرشـادية والـيت      
وقـد  ) أمراض النبـات  –احلشرات  –الوراثة  –اإلرشاد (أقسام  ٤قافلة شارك فيها  ٢٥عددها هذا العام إىل 

  . مت ضم بعض الطالب للمشاركة ىف القوافل
. وأشاد سيادته عن دور الكلية يف إعطاء االستشارات الفنية العلمية يف اـاالت الزراعيـة املختلفـة   

  . يا الوحدات ذات الطابع اخلاص بالكلية وأمهيتها ودورهاوقد استعرض سيادته تفصيل
Ã  

بدأ سيادته الكلمة بالترحيب بالسـادة  
ــودام يف   ــى جمه احلضــور وشــكرهم عل
العام السابق واحلايل ، وذكر سيادته أمهيـة  
هذا اللقاء السنوي الذي يهـدف إىل دراسـة   

علق بالكلية يف العام السابق مـن  كل ما يت
  . إجيابيات وسلبيات

وقد أثىن سيادته على الثالث قطاعـات  
قطـاع خدمـة اتمـع     –قطـاع شـئون التعلـيم والطـالب      –قطاع الدراسات العليا والبحـوث  (بالكلية 

معة وخدمـة  وقد حتدث سيادته عن عراقة الكلية وتارخيها العظيم ودورها الفعال يف اجلا) . وتنمية البيئة
  . اتمع

وقد استعرض سيادته تقارير املؤمتر السنوي لألقسام التسعة عشر بالكلية ومـن خـالل اسـتعراض    
  . سيادته ملقترحات األقسام العلمية ذكر أن من خالل هذه املقترحات ميكن تغيري إستراتيجية الكلية

وقد أشاد سيادته مبجهودات أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث كان نصيب الكليـة مـن املشـاريع    
وثالث مشـاريع يف الــ    HEEPFكبرية فقد حصلت الكلية على مشروعني يف الـ ) التطويرية –البحثية (

TEMPUS  ومشروعQAAP  ومشروعCIQAP    والعديد من املشاريع البحثية املمولـة داخليـا وخارجيـا .
وأشاد سيادته مبجهودات الوحدات ذات الطابع اخلـاص الـيت حققـت إجنـازات عاليـة حيـث حققـت هـذه         

  . الوحدات أرباح عالية
  .وقد فتح سيادته باب املناقشة إلبداء اآلراء والتعليقات حول حماور املؤمتر
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&   
قام السادة احلضور مبناقشات عديدة مع السـيد العميـد والسـادة الـوكالء والـىت تشـمل النقـاط        

  :  اآلتية
l  املكان املخصص للكنترول املركزي غري مناسب لضيق املكان وتعدد املقررات اليت من املفترض أن

  .تصحح يف وقت حمدد
l  أمهيــة حتفيــز الطــالب بــأن يكــون هلــم

 .وشأن بعد التخرجمردود 

l     خريج كلية الزراعة حيظـى بفـرص عمـل
 . كثرية ملن يرغب

l    الطالب البد أن يتغري ويسـتجيب لسـوق
  . العمل اخلارجي

l       أثري موضـوع غفلـة الطـالب عـن الريـادة
 .الطالبية

l  أمهية املؤمتر السنوي للكلية فمن خالله
تســتطيع إدارة الكليــة وضــع األمــور يف  

 .نصاا

l قة قوية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريسالبد من وجود عال . 

l نسبة كبرية من الطالب يف اجلامعة ال تعى معىن الطالب اجلامعي.  

&   
استنادا إىل مناقشات السادة احلضور ونتائج املؤمترات السنوية اليت عقـدا األقسـام العلميـة ، مت    

  :كما يلى  ٢٠٠٧/٢٠٠٨العلمي السنوي للكلية إجياز توصيات املؤمتر 
F  

l              عدد وحـدات املقـررات الزراعيـة خـارج القسـم أكـرب مـن عـدد وحـدات أى مقـرر بالقسـم مثـل
مما يؤدى إىل اخنفاض إمجاىل عدد النقـاط الـىت حيصـل عليهـا الطالـب      ...) احملاصيل –الكيمياء (

 .نتيجة لتدىن تقديرات غالبية هذه املقررات

l مقررات احلاسب ختلو من تطبيقات احلاسب ىف جمال اهلندسة الزراعية. 

l اآلالت املوجودة بورشة القسم موديالت قدمية وينقصها بعض األجزاء. 

l  أكثر منها عملية لعدم توفر املعامل أو لقلة التجهيزاتالدراسة نظرية. 

l م لتدريس احلصص العملية تدىن املستوى العلمى لبعض طالب املنح والذين يتم االستعانة. 

l ارتفاع مثن بعض الكتب املقررة. 

l ا حتديد موعد ثابت للساعات املكتبية والريادة الطالبية وااللتزام. 

l ات والدروس العمليةااللتزام مبواعيد احملاضر. 
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l  عدم التنسيق بني السادة أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق مبوعد االمتحانات الدورية والعملية
 .مما يشكل عبء على الطالب

F  

l     التزام السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة مبواعيد احملاضرات والـدروس العمليـة كمـا
 .ىباجلدول الدراس

l ضرورة تفعيل ساعات الريادة الطالبية. 

l جتهيز القاعات بأجهزة عرض وستائر معتمة. 

l عمل الصيانة الالزمة للمبىن واالهتمام بالبنية التحتية. 

l عدم االكتفاء باملواد العلمية املتاحة لطالب الدراسات العليا وإجراء األحباث بصفة دورية. 

F  

l ية العملية والتطبيقية ىف الدراسةاالهتمام بالناح. 

l إتاحة فرص ومميزات خلرجيى الكلية حلل مشكلة عزوف الطالب عن اإلقبال على كليات الزراعة. 

l            جتهيز املعامل بشـكل الئـق مـن حيـث الشـكل وكـذلك األجهـزة والعينـات الالزمـة للدراسـة
 .العملية

l  العيناتتوفري كادر فىن مدرب لتشغيل األجهزة العلمية وإعداد. 

l إنشاء معمل مركزى بالقسم يضم مجيع األجهزة العلمية املتوفرة. 

l         زيادة املخصصات املالية الالزمة لسـفر أعضـاء هيئـة التـدريس للمـؤمترات العلميـة واملهمـات
العلمية، وضرورة تفعيل االتفاقيـات املربمـة مـع اجلامعـات األجنبيـة لتتـاح الفرصـة للتعامـل         

 .لمية املختلفةوالتفاعل مع املدارس الع

F  

l     االهتمام بالناحية العملية والبحثية من خالل جتهيز املعامل بصورة متطـورة وبأحـدث األجهـزة
 .واألدوات

l      التطوير املستمر للمقررات الدراسية وحذف القدمي منها لالرتقـاء مبسـتوى املعلومـات املطلوبـة
 .والىت تتمشى مع روح العصر والتقدم

l ا صيانة األ جهزة واألدوات البحثية باملعامل وزيادة االهتمام. 

l إنشاء معمل مركزى بالكلية وجتميع األدوات العلمية واملعملية ىف مكان واحد. 

l الاالشتراك ىف القوافل اإلرشادية وذلك لنشر املعلومات اخلاصة با. 

l عظيم االستفادةالتدريب الصيفى خارج أسوار اجلامعة بالتعاون مع اهليئات الزراعية لت. 

l      طـالب الدراسـات   + عمل ندوات أو دورات أو فصل دراسى لدراسة كل مـا ميكـن عملـه بالقسـم
 .العليا لزيادة املوارد املالية للقسم 
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F  

l االهتمام باجلزء العملى للمقررات الدراسية. 

l حتسني وحتديث املذكرات اخلاصة باملقررات الدراسية. 

l  العملية بالقسمتفعيل الريادة. 

l ختفيض فترة التدريب اخلارجى لطالب الفرقة الثالثة من ثالثة أسابيع إىل أسبوعني. 

l رفع مكافآت التدريب لتتناسب مع مصاريف اإلعاشة واالنتقاالت. 

l زيادة الزيارات امليدانية لزيادة اخلربة واملهارات الفنية. 

l ارب تشـمل أنـواع احليوانـات الـىت ختـدم      عمل مزرعة للقسم أو وحدة تعليمية تابعة ملركز التج
 .العملية التعليمية بالقسم

F  

l توفري معمل مركزى للحاسب اآلىل خلدمة الطالب. 

l    موعات مبـا ال يتجـاوزطالـب لكـل جمموعـة إلتاحـة الفرصـة       ١٥ختفيض عدد الطالب داخل ا
 .العمليةالكافية لكل طالب لالستفادة  على حنو جيد من الدروس 

l وضع خطة على مستوى الكلية لتأهيل خرجيى الكلية الحتياجات ومتطلبات سوق العمل. 

F  

l  مدرجات –قاعات تدريس  –معامل (االهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية.(... 

l ضرورة إعطاء الطالب جمال أوسع وحرية أكرب ىف اختيار املقررات الدراسية. 

l ام بالربامج التدريبية العملية ىف ميادين عمل خمتلفة وأن كون مفتوحـة الختيـار   ضرورة االهتم
 .الطلبة وليست مفروضة عليهم

l تسليم خرجيى كليات الزراعة أراضى استصالح. 

l      وأن يلتـزم  . تقتصر املشاريع الزراعية على خرجيى كليات الزراعـة أسـوة خبرجيـى كليـة الصـيدلة
 .خريج على األقل من أحد كليات الزراعةأصحاب األعمال الزراعية بتعيني 

l االهتمام بالطلبة املتفوقني وتشجيعهم بالطرق املختلفة. 

F  

l  قلة التطبيقات العملية. 

l ًدراسة بعض األجهزة نظرياً بدون رؤيتها فعليا. 

l كثرة االمتحانات خالل العملى والنظرى. 

l قلة الرحالت العلمية التوضيحية. 
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F  

l قاعات التدريس بالقسم غري كافية. 

l     ضرورة إعداد مزرعة للنماذج قبل الدراسة بوقت كاىف حىت يتمكن الطالب مـن دراسـة النمـاذج
 .احلية للمحاصيل املختلفة

l عدم اقتصار الدراسة على الناحية النظرية واالهتمام بالناحية العملية. 

F  

l ضيق األماكن بالقسم. 

l تطوير معمل القسم احلاجة إىل. 

l           تكليف أمناء معامل مـن شـعبة أمنـاء املعامـل باملعهـد الصـحى للحاجـة املاسـة إلـيهم ىف
 .املعامل

F  

l إنشاء معمل مركزى يضم األجهزة النادرة. 

l إشراك الطالب ىف وضع سياسة التدريس بالقسم. 

l زيادة االعتماد اخلاص باألجهزة ملسايرة التطورات احلديثة. 

F  

l نقص ىف أجهزة البحث العلمى. 

l توفري ميزانية لشراء مناذج حيوانية حية للتشريح. 

l توفري أكثر من معمل للدراسة. 

l اقترح الطالب أن مقرر حبث ومناقشات جيب أن يكون له مسينار وورقة امتحانيه كباقى املواد. 

l أسـاتذة ىف حجـرة    ٣جيلس كل  عجز ىف األماكن املخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس حيث
 .واحدة واهليئة املعاونة باملعامل
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Ã   

  : دقيقة وقد أشار سيادته فيه إىل التايل ٢٠قام سيادته بعمل عرض تقدميى للندوة والذي استغرق 
   :وهي ٢٠٠٦لسنة  ٨٢بعض املواد من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  :أوال ً 

l  ٢٠٠٦لسـنة   ٨٢جيب أن تتضمن املعايري القياسية املنصوص عليهـا يف القـانون رقـم    :  )١(مادة 
املشار إليه مبعايري اجلـودة واالعتمـاد للمؤسسـة التعليميـة ومعـايري اجلـودة واالعتمـاد للـربامج         

  . التعليمية
l  على املؤسسة التعليمية أن :  )٤(مادة

ــن    ــني م حتــدد لنفســها مســتوى مع
املعايري املؤسسية واألكادميية مبا يتفـق  
ورســـالتها املعلنـــة وتتـــوىل اهليئـــة 
اعتماد هذه املعايري، شريطة أن ال يقـل  
ــايري    ــن املع ــايري ع ــذه املع مســتوى  ه

 ١القياسية املنصوص عليها يف املـادة  
  . من هذه الالئحة
  . مادة وعديد من البنود كلها تتعلق بكيفية التقدم لالعتماد ٢٤الالئحة  وقد مشلت هذه

جامعــات  ٧( وقـد أوضــح سـيادته أن مــن ضـمن اجلامعــات الـيت اعتمــدت علـى مســتوى العـامل       
ومل تظهـر بالقائمـة أي مـن    ) جامعـات هنديـة ، جامعتـان تركيتـان     ٣من جنوب إفريقيـا ،   ٤إسرائيلية ، 

  . اجلامعات املصرية

   :األهداف النهائية للهيئة واليت تتضمن :ياً ثان

l نشر الوعي بثقافة اجلودة .  
l       التنسيق مع املؤسسات التعليمية للوصول إىل منظومة متكاملـة عـن املعـايري وآليـات قيـاس

  . األداء استرشادا باملعايري الدولية ومبا ال يتعارض مع هوية األمة
l دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقومي الذايت .  
l تأكيد الثقة على املستوى املهين واإلقليمي والدويل يف خمرجات العلمية التعليمية .  
l     القيام بالتقومي الشامل للمؤسسات التعليمية وبراجمها طبقا للمعـايري القياسـية واملعتمـدة

  . املؤسسات التعليمية لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من

  لماذا االعتماد ؟ دوة بعنوانن
  على ضوء المؤتمر العلمى السنوى للكلية



85 
 

 
 
  

|
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

   :أشار سيادته إىل النقاط التالية :ثالثاً 

l نشأة وتأسيس اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .  
l ماهية اجلودة .  
l ضمان جودة التعليم ومبادئها .  
l املعايري القومية للممارسة األكادميية للمعلم اجلامعي .  
l تمادما هو االعتماد وكيف ميكن الوصول لالع .  
l مؤشرات قياس بعض املعايري .  

 

 
l تمعضمان استمرارية وثبات جودة اخلدمات التعليمية وبالتايل إرضاء الطالب وا .  
l ختفيض وتقليل إهدار إمكانات املؤسسة من حيث املوارد ووقت العاملني . 

l اإلسهام يف تأكيد السمعة اجليدة للمؤسسة التعليمية حمليا وإقليميا وعامليا . 

l يئة املؤسسة باألخذ بنظام املراجعات الداخلية ومراجعات اإلدارة . 

l  ربط كل أقسام املؤسسة وجعل عملها متناسقا بدال من وجود نظام إداري منعزل لكل قسم أو
 . إدارة

l املؤسسة التعليمية نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسؤوليات ضبط وتطوير النظام اإلداري يف . 

l فحص شكاوى الطالب واإلقالل منها ووضع احللول املناسبة هلا . 

l تمع والوصول إىل رضاهمالوفاء مبتطلبات الطالب وا . 

l    توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بني مجيع العـاملني يف املؤسسـة
 . تعليميةال

l       الترابط والتكامل بني مجيع أعضاء هيئة التـدريس واإلداريـني يف املؤسسـة التعليميـة والعمـل
 . بروح الفريق

l زيادة القدرة التنافسية للخرجيني وأعضاء هيئة التدريس إقليميا وعامليا . 

l عدم احلاجة ملعادلة الدرجات العلمية إقليميا أو عامليا . 
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 م٢٥/٣/٢٠٠٩األربعاء  املوافق : التاريخ 

  قاعة املؤمترات بالكلية: ان ـاملك

  ئاسـةر
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

  عمـيد الكليـة
  إشراف

  حممد السيد اإلمام/ د.أالسيد 
  وكيل الكلية لشئون خدمة اتمع 

 وتنمية البيئة

  المحاضر
  القناوى  الدين سيف أمحد/ اللواء الدكتور

  خبري تكنولوجيا التصنيع الغذائى 
  المنسق

  ى شادى حممد الشهاو/ الدكتور
  املدرس بقسم الصناعات الغذائية

 

 

l         ـا السـيد عرض ألهــم نتـائج الدراسـات الـىت قـام
ــا املعلومــات واســتخدام   احملاضــر ىف جمــال تكنولوجي

والربامج اانية ىف عمليات تركيب احلاسب الشخصى 
  .اخللطات وضبط اجلـودة

l      مناقشة السادة أعضـاء هيئـة التـدريس ىف أفكـارهم
ــوع النــدوة وكيفيــة       ــة فيمــا يتعلــق مبوض املختلف

  .االستفادة من هذا التطبيق كال ىف مكانه
l       اقتراح واسـتنتاج بعـض التوصـيات متهيـداً لعرضـها

  .على إدارة الكلية

 

أمحــد ســيف الــدين / قــام الســيد اللــواء الــدكتور
القناوى بالترحيب بالسـادة احلضـور شـاكراً إدارة الكليـة     
على هذه الدعوة الكرمية موضحا ىف البداية أهم أهـداف  
الندوة وعرض للمحاور املختلفة والىت تتلخص ىف النقاط 

  :التالية
l  تقييم أسلوب عملى مبتكرInnovation ابعـة وتصـويب العمليـات    كى يعمل على ضبط ومت

لتأكيـد جـودة املنتجـات ومتـام مطابقتـها للمواصـفات       ) فنيـا واقتصـاديا  (البحثية واإلنتاجيـة  
  .مع تأمني انتظام واستمرارية إنتاجها بأمنـاط ثابتـة) وأسعارها(ولتخفيض تكلفتها 

l عرض ألبرز النماذج التطبيقية هلذه اآلليات املبتكرة.  
l املبتكرة لضبط تركيبة املنتج  توضيح فكرة وخصائص اآلليةFormula٠  
l            كيفية اسـتخدام احلاسـب ىف حتديـد وضـبط خطـة اإلنتـاج لتحقيـق أعلـى إنتاجيـة وأفضـل

  .استغالل اقتصادى لقدرات العمالة وطاقات معدات اإلنتاج
l آلية حساب تصاىف اإلنتاج وفواقد التصنيع الطبيعية واملنتجات الثانوية.  
l  تركيبة املنتج اآللية البانورامية لضبطFormula )   حتديد النسب املئوية للخامـات املختلفـة ىف

ىف حسـاب   Excelويتم ذلك عمليا باسـتغالل اإلمكانيـات املتميـزة لربنـامج     ) خملوط التشغيل

  دوة بعنوانن
  غذائيةالفى مجال الصناعات  التطبيقات العلمية لتكنولوجيا المعلومات



87 
 

 
 
  

|
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

ومتابعة نسب العناصر التحليلية املتبقية ىف الناتج النهائى، مث الـتحكم آليـاً ىف تلـك النسـب     
  .ا بالواصفة من خالل حماوالت تعديل مفردات التركيبةكى تطابق احلدود املقررة هل

l    آلية حتديد وضبط خطة اإلنتاج الشهرية للمصنع الىت حتقق أعلى إنتاجية وأفضـل اسـتخدام
  .اقتصادى ملعدات وخطوت اإلنتاج لتخفيض نسب التكلفة الثابتة احململة على أسعار املنتجات

l  وترشيد حجم العمالة باملصنعآلية ضبط خطة االستخدام االقتصادى للعمالة.  
l  لتصويب مسارات التشغيل واإلنتاج أوالً بـأول   -وبالورديات  –آلية متابعة معدالت األداء اليومية

  .ولتحسني معدالت اإلنتاجية الفعلية وتأكيد ثبات واستمرار أمناط اإلنتاج كماً وكيفـاً
l  واملنتجـات النهائيـة لتأكيـد كفايتـها     آليات املراجعة الفورية ألرصدة املخزون من خامات اإلنتاج

  .الستمرار التشغيل والتسويق ولسرعة اكتشاف أى تالعب ىف عهدا
l مناقشة مع السادة احلضور ىف كيفية تعظيم االستفادة من مثل هذه التطبيق.  

 

l حماضـر النـدوة كـان هنالـك      –أمحـد سـيف الـدين قنـاوى     / أثناء حديث السيد اللواء الدكتور
الكثري من املداخالت مـن السـادة احلضـور رؤسـاء األقسـام العلميـة املختلفـة وأعضـاء هيئـة          

  :التدريس تتعلق بأهـم احملاور الىت أثارهـا سيادته وميكن تلخيصها ىف النقاط التالية
l       ـاالت املختلفـة مثـل تصـنيع العالئـقواملثلوجـات  كيفية استخدام مثل هذه التطبيقات ىف ا

  .اللبنية
l      كيف أن هذه التطبيقات تعتمد ىف الواقع على أجزاء حمددة مـن املواصـفة القياسـية للمنـتج

  .الغذائى ومل أجزاء أخرى
l موضوع جودة الغذاء ومدى مراعاة اجلودة احلسية لألغذية عند استخدام هذه التطبيقات.  
l االتاقتراحات ببعض التعديالت على النظام أو تطويره حىت يتسىن العمل به ىف خمتلف ا   .  

 

  :استناداً إىل مناقشات السادة احلضور، ميكن إجياز أهـم التوصيات فيما يلى
l  ضــرورة تــدريب طــالب مرحلــة البكــالوريوس والدراســات العليــا علــى اســتخدام احلاســب اآلىل

  .ا بعدوتطبيقاته حىت يتسىن هلـم التعامل مع مثل هـذه العمليات فيم
l          حماولة تنظيم مصفوفة برامج تدريبيـة لطـالب الكليـة لتعظـيم االسـتفادة مـن مثـل هـذه

  .التطبيقات كال تبعا لتخصصه
l ديدة ىف برامج الساعات إمكانية االستعانة مبثل هـذه التطبيقات ىف بعض املقررات الدراسية اجل

   .املعتمدة
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 م٥/٤/٢٠٠٩األحد املوافق :  التاريخ 

  قاعة جملــس الكلية : املكان 

  برعاية
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

  عمـيد الكليـة
  ورئاسة

  السيد فوزى احلديدى/ د.أالسيد 
  الدراسات العلياوكيل الكلية لشئون 

  زكريا مسعد الصريىف/ د.أالسيد 
  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون 

  المحاضر
  حسن الراضى على سعد/ د.السيد أ

  ملنصورةباكلية الصيدلة  –أستاذ العقاقري 
  إعداد وتنظيم

) صوت الشعبة العامة(أسـرة شبابيك 
  باملنصورة بكلية الزراعة

 

الندوة ضمن فعاليات األسبوع البيئـى الثـاىن   أقيمت 
  .٢٠٠٩ابريل ) ٩-٤(ىف الفترة من 

مشــارك يتقــدمهم  ٣٢٠عــدد احلضــور قــد ختطــى و
لفيف مـن السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم       
بالكليـة باإلضــافة إىل عـدد كــبري مـن طــالب الكليــة يف    

عليـا ، كـذلك توافـد    والدراسـات ال  البكالوريوسمرحليت 
 .باجلامعــةالصــيدلة والتجــارة كليــات عــدد مــن طــالب 

، لية من املراكز البحثيـة املختلفـة  باإلضافة إىل زائري الك
كما سـجل تواجـد ممثلـي الصـحافة لتغطيـة فعاليـات       

  الندوة
عـن  حسن الراضي بعـرض حماضـرة   / د.قام السيد أ

نبات القنب واليت استغرق يف عرض حقائقها مدة جتـاوزت  
  :دقيقة وقد حتدث سيادته عن النقاط التالية  ٧٥
l نبات القنب والقنابينيات.   
l   النواتج املختلفة للقنابينيات من عشب وراتنج وزيـوت

  .اخل.. القنب 
l ا املختلفةاملواد الفعالة املصاحبة وتأثريا.  

l  الىت تروج هلـا بعـض الـدول واملنظمـات      واألوهامالصحية  اوأضرارمهتدخني سيجارة احلشيش
  . عن فوائد مزعومة للقنابينيات 

l  وزيـادة   ٢٠٠٢القنابينيـات بدايـة مـن عـام      إنتـاج الثورات العلمية ىف جمال  أحدثتهاالطفرة الىت
 . حمتواها من املادة الفعالة

زكريا الصرييف الفرصة لفتح حوار مع احملاضر وقد قام عدد من السادة أعضـاء  / د.أمث أعطى السيد 
  . دقيقة ٢٠هيئة التدريس والطالب باالستفسار عن بعض النقاط الشائكة واستغرق احلوار 

 

املختلفة للحـد مـن انتشـار وتـداول وتعـاطي       بأطيافهعرض توصيات غري ملزمة للمجتمع املصري 
  -:وهى كالتاىل . عامة واحلشيش خاصة  املخدرات

   بعنوانندوة 
  قأوهام وحقائ : والقنابينيات ) الحشيش( قنب نبات ال
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l أن قضية مكافحة املخـدرات وإدمـان   عند وضع برامج التنمية ىف مصر  جيب األخذ بعني االعتبار
  .املخدرة واملواد املؤثرة على احلالة النفسية قضية ذات أولوية خاصة  املوادوتعاطى 

l  التعلـيم الوقـائى جبميـع املراحـل     ، وذلـك بنشـر ثقافـة     ضرورة االهتمام بالعالج الوقائى املبكـر
، وتنشئة جيـل جديـد    الدراسية املختلفة حلماية الطالب من السقوط ىف هـوة اإلدمان من جهة

  .من الطالب قادر على توصيل الرسالة إىل اتمع من جهة أخـرى
l     ضرورة تفعيل اخلطاب الديىن املستنري والتنشئة الدينية السـليمة لـدورمها احليـوى واهلـام ىف 

  .مكافحة املخدرات وعالج إدمان وتعاطى اجلواهر املخدرة واملواد املؤثرة على احلالة النفسية
l     ضرورة تكثيف التعاون بني جامعة املنصورة وصندوق مكافحة وعالج اإلدمـان والتعـاطى التـابع

 لرئاسة جملس الوزراء وذلك لدوره الرائد والفعال سواء على مستوى التوعية من خماطر اإلدمـان 
  .أو عالج حاالت اإلدمان ىف سرية تامة وباان

l   ــل دور األســـرة ــة    تفعي ــة واألندي ــادة ودور الثقاف ــة ودور العب ــة واإلعالمي واملؤسســات التعليمي
ــتخدام       ــاءة اس ــدرات وإس ــاطر املخ ــواطنني مبخ ــة امل ـــلية ىف توعي ــات األه ــات واجلمعي والنقاب

  .املستحضرات الصيدلية
l اء األمور مبظاهر اإلدمان وكيفية التصرف ىف الوقت املناسبضرورة االهتمام بتعريف أولي.  
l          ضرورة إقامة مراكز طبية متخصصـة مبنـاطق متفرقـة بكـل مـن الـوجهني البحـرى والقبلـى

  .لتلقى العالج املناسب لإلدمان وإعـادة التأهـيل
l         ر ضرورة إجياد حلول جذرية للقضـاء علـى البطالـة وتـوفري فـرص العمـل والتوسـع ىف إنشـاء دو

الثقافة واملكتبات واألندية الرياضية لقضاء أوقات الفراغ وعلـى وجـه اخلصـوص أثنـاء العطلـة      
  .الصيفية للطالب

l    ضرورة تكثيف الدور الرقاىب لكل من نقابة الصيدلة وإدارة التفتيش الصيدىل علـى املؤسسـات
ضـرات  الصيدلية وذلـك لـدور الصـيدىل اخلطـري واحليـوى ىف مكافحـة إدمـان وتعـاطى املستح        

  :الصيدلية، والذى ميكن تلخيصه ىف ما يلى
G االلتزام التام بآداب وأخالقيات املهنة.  
G      االلتزام التام بتنفيذ القوانني املنظمة لتداول اجلواهر املخدرة واملـواد املـؤثرة علـى احلالـة

  .النفسية
G      ة عـن إسـاء   ة الصـيدلة عـن أى دواء ظهـرت بـوادر    اإلسراع باختـاذ الـالزم حنـو إبـالغ نقابـ

  .استخدامه
G     االمتناع عن صرف أى تذكرة عالجية يشتبه ىف إساءة استخدام حمتواهـا مـن األدويـة أو

  .يشتبه ىف إدمان حاملها
G     توعية املرضى بطريقة استخدام هذه النوعية من املستحضرات الصـيدلية بكـل دقـة

  .مع التنبيه بضرورة االلتزام باجلرعة واملدة املقررة للعالج
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 م٨/٤/٢٠٠٩األربعاء املوافق :  التاريخ 

  قاعة املؤمترات بالكلية : املكان 

  المحاضر
  العال حممد أمحد أبو/ اللواء املهندس

  حممد سامى اجلـيار / د.أ
  أستاذ التصميم بقسم هندسة اإلنتاج 

  كلية اهلندسة باملنصورة
  المنسق

  نعيم عبد اللطيف الربعى / د
  املدرس بقسم الصناعات الغذائية

l  ائيـاً إغالق املؤسسات ًوالـىت يثبـت إدانـة مديرهــا باالجتـار غـري املشـروع ىف         الصيدلية إغالقا
املستحضرات الصيدلية املخدرة أو املؤثرة على احلالة النفسية، مع حرمان هـذه القـلة القليلة 

  .من الصيادلة من مزاولة املهنة بل وشطبهم من سجالت النقابة
l خـدرات للقضاء على الزراعات املخدرة واإلنتـاج والتصـنيع   تكثيف دور اإلدارة العـامة ملكافحة امل

 .واالجتار غري املشروع ىف اجلواهر املخدرة

 

الندوة ضمن فعاليات األسبوع البيئـى الثـاىن    أقيمت
  .٢٠٠٩ابريل ) ٩-٤(ىف الفترة من 

مائة وعشرون من أعضـاء هيئـة   ) ١٢٠(حضر الندوة 
  .  التدريس واملعاونون وطالب الكلية 

ــتاذ    ــيد األسـ ــدوة السـ ــطة النـ ــتح أنشـ ــد افتـ وقـ
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحـوث  /الدكتور

عميـد الكليـة يرافقـه    / نائبا عن السيد األستاذ الدكتور
وكيـل الكليـة لشـئون خدمـة     / السيد األستاذ الـدكتور 

وكيـل  / اتمع وتنمية البيئة والسـيد األسـتاذ الـدكتور   
الكلية لشئون التعليم والطالب وعـدد كـبري مـن رؤسـاء     

  .علمية بالكليـةاألقسام ال

 

l  عــرض ألهـــم نظـــم إدارة اجلـــودة احلديثــة ىف جمـــال الصــناعات الغذائيــة مثــل :ISO9000, 

ISO14000, ISO18000  
l  مناقشة السادة أعضاء هيئة التدريس ىف كيفية تطبيق مثل هذه النظم احلديثة ىف املشروعات

  .الصغرية واملتوسطة
l لعرضها على إدارة الكلية اقتراح واستنتاج بعض التوصيات.  

 

حممد أمحد أبو العال بالترحيب بالسادة احلضـور شـاكراً إدارة الكليـة    / قـام السيد اللواء املهندس
على هذه الدعوة الكرمية موضحا ىف البداية أهم أهداف الندوة وعرض للمحاور املختلفة والىت تـتلخص  

  :ىف النقاط التالية

 بعنوان ندوة
  الحديثة فى إدارة جـودة األغذية النظـم
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l  عن نظم إدارة اجلودةنبذة تارخيية.  
l  عرض ألهـم حماور نظام إدارة اجلودةISO9001/2008 وأهم التعديالت الىت مت إدخاهلا عليه.  

  :حممد سامى اجليار بعرض ما يلى/ مث قام السيد األستاذ الدكتور
l    بعض النقاط الىت ختتص بنظـام اإلدارة البيئيـة للجـودة  ISO14000     ونظـم السـالمة واألمـان

  . ISO18000املهىن 
l          عرض ألهـم املخاطر الىت قد يتعـرض هلـا الفـرد داخـل خطـوط التصـنيع املختلفـة والنقـاط

 .الرئيسية الىت تراعى عند عمل املراجعة الداخلية للمنشأة

 

l    ضــرورة دمـــج موضــوع النظـــم احلديثــة ىف إدارة جــودة األغـــذية ضــمن املقــررات الدراســية
الوريوس والدراسات العليا مبـا يؤهلـهم فيمـا بعـد لتـوىل تلـك       املتخصصة لطالب مرحلة البك

  .املسئولية ىف املؤسسات الصناعية املختلفة
l    السعى حنو تنظيم برنامج تدريىب خاص لكل نظام من األنظمة السابقة ليتم تـدريب الطـالب

  .عليه وتفهم مجيع اجلوانب املتعلقة به وآخر التعديالت الىت مت إدخاهلا عليه
l على أمهية التوثيق لكل ما يتم ىف أنظمة إدارة اجلودة انطالقا من مبدأ أن الغري مكتـوب   التأكيد

  .غري موجود مما يساعد على عمليات املراجعة والتفتيش الىت جترى من قبل اهليئات املختصة
l    اإلشــارة إىل أمهيــة تكامــل مجيــع أنظمــة إدارة اجلــودة ىف أى مؤسســة بدايــة مــن سلســلة

 ISO9000, ISO14000, ISO18000, ISO22000, HACCP, GMP,GHP and Sixمواصـفات الــ  

Sigma system      يسـمى بـإدارة اجلـودة الشـاملة      ليـدرجوا مجيعـا حتـت مـاTotal Quality 

Management٠  
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  م١٩/٥/٢٠٠٩الثالثاء املوافق :  التاريخ 
قاعـــة املـــؤمترات بكليـــة الزراعـــة : املكـــان 

  نصورةبامل
  تحت رعايـة

  أمحد بيومى شهاب الدين/ د.أالسيد 
  رئيــس اجلامعـة

  ئاسـةور
  هشام ناجى عبد ايد/ د.أالسيد 

 عمـيد الكليـة

  إشراف
   حممود هانئ رمضان/ د.م.أالسيد 

  باجلامعة TEMPUSمدير مشروع 

 

  رئـيس اجلامعـة   /األستاذ الدكتورالسيد حتت رعاية 
فرحة الشناوى نائب رئيس اجلامعـة لشـئون   /د.االسيدة و

هشـام  / د.ورئاسـة السـيد ا   الدراسات العليـا والبحـوث   
ناجى عبـد ايـد عميـد كليـة الزراعـة مت افتتـاح مـؤمتر        

تطوير مقررات املاجسـتري يف  "متبس بعنوان النشر ملشروع 
جمايل إدارة املياه واألراضي لتواكب مثيالا يف دول االحتاد 

بنظام الساعات املعتمدة طبقا التفاقية بولونيـا  " األورويب
ــق   ــاء املواف ــوم الثالث ــاعة ١٩/٥/٢٠٠٩ي ــباحا  ١٠الس ص

 .بقاعة املؤمترات الكربى بكلية الزراعة

رئـيس املـؤمتر إىل أن املشـروع مت    هشام ناجى /د.أأشار 
مـن اجلهـود املشـتركة بـني اجلامعـات       لالستفادةتقدميه 

املصرية بالتعاون مع شركائها يف االحتاد األورويب ملا لـديها  
من خربة واسعة ومن أساليب متقدمة يف جمـال البحـث   
ــع     ــة م ــة واملتنوع ــذلك عالقاــا العميق ــل وك والتحلي

عــي العربيــة والعامليــة مؤسســات التعلــيم العــايل الزرا
وكذلك املؤسسات التعليمية ، فقد مت جتميع الـربامج األكادمييـة وتصـميم بـرامج جديـدة حتتـوى علـى        

، كـذلك يهـدف املـؤمتر إىل     قواعد معلوماتية واسعة وطرق تدريس حديثة لتلبية متطلبات سوق العمل
تراح للتعاون العلمي من خـالل مـذكرة   ار واق -تعميق العالقات بني جامعة املنصورة وجامعة دبرييسن

  . للتعاون العلمي بني اجلامعتني
l  كل من يشارك يف املشروع:  
l  ر كمدير للمشروع  –جامعة ديربيسنيا  
l  املنسق املصري للمشروع -جامعة عني مشس  
l  بلجيكا الشريك األورويب  –جامعة جنت  
l  ر –معهد حبوث علوم التربة وكيمياء األراضيا  
l نصورة كشريك مصري جامعة امل  
بتبادل الـدروع التذكاريـة    شهاب الدين رئيس اجلامعة  امحد بيومي /األستاذ ا لدكتورالسيد قام مث 

  .مع مندويب اجلامعات املشاركة يف املؤمتر 
رئيس اجلامعة والسادة احلضور بافتتـاح مركـز معلومـات    / وىف النهاية قام السيد األستاذ الدكتور 

   .ية الزراعةإدارة املياه بكل

المياه  إدارةتطوير مقررات الماجستير في مجالي  "مؤتمر النشر لمشروع التمبس بعنوان 
  بنظام الساعات المعتمدة"  األوروبيراضى لتواكب مثيالتها في دول االتحاد واأل



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلرشاديةاإلرشاديةالقوافل القوافل 
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  م٧/١٠/٢٠٠٨وم الثالثاء املوافق ي:  التاريخ
  وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة اتمع / د.السيد أ :حتت إشراف 
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ 
  كلية الزراعة باملنصورة –مدرس بقسم اخلضر والزينة   السيد إبراهـيم اجلميلى/ د 
  كلية الزراعة باملنصورة – مدرس مساعد بقسم األلبان  املتوىل أبو سـريـع/ م.م 

  :وحبضور كل من 
G مدير عام اإلرشاد مبديرية الزراعة بالدقهلية  
G  مسئول املراكز اإلرشادية  
G  اإلرشـادينياألخصائيني  
G مهندسـات التنمية الريفية  
G أخصائى املواد اإلرشادية 

  :مجهور احلضور 
G  اورة ٥٤حضرمزارعا وربة مرتل من القرية والقرى ا.  

  موضوع القافلة
إبـراهيم أبـو خليـل سـعفان بشـرح وتقـدمي الغـرض األساسـى ىف تنفيـذ القوافـل           / د.قام السيد أ

اإلرشادية واألهداف الـىت ترمـى إليهـا تنفيـذ هــذه القوافـل مـن توعيـة         اإلرشادية على مستوى املراكز 
من أجل خدمة جمتمعام احمللية وجتاوم مع املسـتحدثات اجلديـدة    توتنمية قدرات الريفيني والريفيا

  .ومراعاة االحتياطات الىت ختدم البيئة وحتافظ عليها

  -: وقد مت تقسيم اللقاء إىل موضوعني

  زراعة شتل البصل: الموضوع األول

  :التالية النقاطمدرس اخلضر بكلية الزراعة وتناول  -السيد إبراهيم اجلميلى / حتدث ىف هذا اال د
l االختيار اجليد للصنف املرترع.  
l الزراعة ىف امليعاد املناسب.  
l العمليات الزراعية املختلفة الىت تساعد ىف احلصول على منتج عاىل ذو مواصفات جيدة.  

  قافلة إرشادية إلـى قرية الكردى ) ١(
 محـافظــة الدقهلية -مركز منية النصــر 
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  تصنيع األلبان: لثانىالموضوع ا

املـدرس املسـاعد بقسـم األلبـان بكليـة الزراعـة وتنـاول         -املتوىل أبو سريع / م.حتدث ىف هذا اال م
  :ااالت التالية

l الفائدة الصحية لأللبان.  
l الشروط الصحية ملنتجات األلبان.  
l  ازج تصنيع اجلنب الط -تصنيع اجلنب القريش  -تصنيع الزبادى : ( تصنيع األلبان(  

مع كيفية اإلنتاج بشكل صحى أمن وذلـك مـن أجـل احتياجـات األسـرة الريفيـة، جبانـب إمكانيـة         
  .اإلنتاج التجارى على نطاق ضيق

وىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور      
تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـعوبات    املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت 

  .واملشكالت

  

  م٢٠/١٠/٢٠٠٨املوافق  االثننييوم :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ اهلندسة الزراعية  مصطفى حممد أبو حباجة/ د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –مدرس بقسم اهلندسة الزراعية حممد إبراهـيم غـازى/ د 
    حممد عمـر خضــر/ م

  : وحبضور كل من
G مدير عام اإلرشاد مبديرية الزراعة بالدقهلية  
G مسئول املراكز اإلرشادية  
G ائيني اإلرشادينياألخص  
G بعض مهندسني اإلرشاد الزراعى  
G  مزارع ٢٠صول األرز بقدر حبواىل الدرىب من زراع حممجع من املزارعني بقرية كوم 

  موضوع القافلة
l         حصاد حمصول األرز باستخدام الكومباين مـع وضـع اآللـة اخلاصـة بتقطيـع قـش األرز خلـف

  .الكومباين

  كوم الدربى قافلة إرشادية إلـى ) ٢(
 محـافظــة الدقهلية -مركز المنصورة 
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l ٠مت حصاد قطعة أرض مقارنة جماورة بدون استخدام آلة تقطيع قش األرز  
l تقطيع قـش األرز وتوزيعـه علـى املسـاحة      مت حصاد قطعة األرض موضع التجربة بعد وضع آلة

  .املرترعة

  :التعرف على اِّـزايا الخاصة باستخدام هذه اآللة ومنها
l تقطيع قش األرز املتبقى بعد احلصاد.  
l توزيع قش األرز بعد تقطيعه على املساحة املرترعة.  
l االستفادة من القش املقطوع كسماد عضوى للتربـة.  
l ز وتلوث البيئةالقضاء على ظاهرة حرق قـش األر.  
l توفري استخدام األمسدة العضوية وخاصة بعد ارتفاع أسعار األمسدة الكيماوية.  

وىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور      
للصـعوبات  املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم   

  .واملشكالت

  

  م٢١/١٠/٢٠٠٨الثالثاء املوافق يوم :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات حممود أمحـد املزاتى/ د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم احملاصيل سعـد أمحد املرسـى/ د.أ
  كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم احملاصيل  حمسن عبد العزيز بدوى/ د.أ

  : وحبضور كل من
G رئيس الوحدة احمللية بقرية احلصص 
G رئيس قسم اإلرشاد الزراعى باإلدارة الزراعية بشربني  
G  احلصص مركز شربنياجلهاز اإلرشادى بقرية  
G  اورةاملهندسني الزراعيني بقرية احلصص والقرى ا  
G  اورةمجع من املزارعني بقرية احلصص والقرى ا 

  
  
  

  قرية الحـصــصقافلة إرشادية إلـى ) ٣(
 محـافظــة الدقهلية - مركــز شــربين  
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  موضوع القافلة

  زراعة بنجر السكر: الموضوع األول

  :أستاذ احملاصيل بكلية الزراعة وتناول ااالت التالية -سعد أمحد املرسى / د.حتدث ىف هذا اال أ
l اختيار األصناف املعتمدة واجليدة والىت جتود ىف املنطقة وفق الظروف اجلوية ونوع التربة.  
l ميعاد الزراعة املناسب حيث أن التبكري أو التأخري يسببان نقصاً ىف احملصول.  
l والىت ختتص خبدمة احملصول منذ إعداد األرض للزراعة مروراً بعمليات الرى  : العمليات الزراعية

ومقاومة احلشائش والوصول إىل ميعاد احلصاد املناسب وكيفية احلصاد بالطريقة  والتسميد
املناسبة مع مراعاة الشروط الصحيحة والسليمة الىت جيب مراعاا عند إجراء كل عملية 

  .من العمليات الزراعية

  زراعة الفول البلدى: الموضوع الثانى

اذ احملاصـيل بكليـة الزراعـة جامعـة املنصـورة      أست -حمسن عبد العزيز / د.حتدث ىف هذا املوضوع أ
  :وتناول هذا املوضوع من خالل النقاط التالية

l كيفية إعداد األرض للزراعة  
l األصناف اجليدة  
l مواعيد الزراعة املناسبة 

ومت شرح النقاط األخرية بالتفصيل وبيان مضار اإلمهال هلذه النقطة واآلثـار الـىت ميكـن أن يترتـب     
  .من تدهور احملصول والوصول إىل مرحلة القضاء عليه عليها هذا اإلمهال

  أمراض محصول الفول البلدى: الموضوع الثالث

هـذا املوضـوع    وتناول أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات -حممود املزاتى / د.وحتدث ىف هذا املوضوع أ
لـتخلص مـن   والطـرق املثلـى ل  ) اهلـالوك (من خالل األمراض املختلفة حملصـول الفـول البلـدى وخاصـة     

  .خطورته
وىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للحضور واإلجابة علـى التسـاؤالت واالستفسـارات مـن قبـل      

  .املتخصصني
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  م٤/١١/٢٠٠٨الثالثاء املوافق يوم :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 جامعة املنصورة –مدرس احملاصيل بكلية الزراعة  صالـح السـيد سـعده/ د
 جامعة املنصورة –مدرس احملاصيل بكلية الزراعة  املنعم مأمون أمحد عبد/ د

  : وحبضور كل من
G مسئول املراكز اإلرشادية باملديرية -وفـاء على خليفـة/ م  
G مسئول املراكز اإلرشادية بأبو ماضى -طه حممد عبد احلفيظ / م  

  : وحضر عن قطاع شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة كل من
G شــكر صـفاء عـبد احلمـيد/ أ  
G السيد سعد الدين عبد اهللا أبو النجا/ أ  

  : مجهور احلضور
G  مزارع من القرية) ٢٩(مزارعى بنجر السكر والقمح والفول البلدى وقد حضر.  

  موضوع القافلة
أستاذ ورئيس قسـم اإلرشـاد الزراعـى واتمـع الريفـى       -إبراهيم أبو خليل سعفان / د.قام السيد أ

بشرح وتقدمي الغرض األساسى من تنفيذ القوافل اإلرشادية علـى مسـتوى املراكـز اإلرشـادية واألهـداف      
 سـتراتيجية اإلالىت ترمى إليها من تنفيذ هذه القوافـل مـن أجـل رفـع اإلنتاجيـة الزراعيـة للمحاصـيل        

وخاصة حمصول القمح وكذا كيفية احملافظة على حمصول البلح وذلك مبقاومة آفـة تعترب من أخطــر  
  .اآلفـات هلذا احملصول وهى سوسة النخيل

  -: ومت تقسيم اللقاء إىل موضوعني رئيسيني

  زراعة القمح والفول البلدى: الموضوع األول

  :التاليةمدرس احملاصيل وتناول ااالت  -صاحل أمحد عبد املنعم / حتدث ىف هذا اال د

  :مثلث اإلنتاج الوف من القمح وذلك بالكيز على كل من
l اختيار األصناف املعتمدة واجليدة والىت جتود ىف املنطقة وفق الظروف اجلوية ونوع التربة.  
l  التبكري أو التأخري يسببان نقصا ىف احملصولميعاد الزراعة املناسب حيث أن.  

  أبو ماضى  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ٤(
 محـافظــة الدقهلية -مركز بلقاس 
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l والىت ختتص خبدمة احملصول منذ إعداد األرض للزراعة مروراً بعمليات الرى  : العمليات الزراعية
والتسميد ومقاومة احلشائش والوصول إىل ميعاد احلصاد املناسب وكيفية احلصاد بالطريقة 

كل عملية  إجراءالىت جيب مراعاا عند املناسبة مع مراعاة الشروط الصحيحة والسليمة 
  .من العمليات الزراعية

عن حمصول الفول البلدى بداية من اخلدمة الزراعية من طريقـة الزراعـة وميعادهـا     وقد حتدث أيضا
  .وكمية التقاوى املناسبة للمحصول واحلصول على أعلى إنتاجية منه

  زراعة بنجر السكر: الموضوع الثانى

مدرس احملاصيل بكلية الزراعة جامعـة املنصـورة    -صاحل السيد سعده / وضوع دوحتدث ىف هذا امل
  :وتناول هذا املوضوع من خالل شرح النقاط التالية

l أصناف التقاوى املعتمدة  
l  امليعاد األمثل للزراعة.  
l اخلدمة اجليدة للمحصول.  
l طريقة املسافات اخلاصة بالزراعة.  

ر اإلمهال الىت ميكن أن يترتب عليهـا هـذا اإلمهـال مـن     ومت شرح هذه النقاط بالتفصيل وبيان مضا
  .تدهور ىف كمية احملصول

وىف اية اللقـاء مت فتـح باب املناقشة للسادة احلضور ومت اإلجابة علـى التسـاؤالت واالستفسـارات    
  .  من قبل املتخصصني

  

  م٢٠٠٨/ ١٨/١١الثالثاء املوافق يوم :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
  كلية الزراعة باملنصورة – مساعد بقسم أمراض النباتأستاذ  حممد السيد عبد اهللا/ د. أ
 كلية الزراعة باملنصورة – مدرس يقسم اخلضر والزينة السيد إبراهـيم اجلميلى/ د

  : وحبضور كل من
G رئيس الوحدة احمللية بالكفر اجلديد - حممــد نبيـه/ السيد األستاذ  
G لس الشعىب - رزق على الغريب/ السيد األستاذبالكفر اجلديد رئيس ا 
G لس الشعىب باجلوابر - جـالل علــوان/ السيد األستاذرئيس ا 

الكفر الجديد مركز قافلة إرشادية إلـى ) ٥(
 محـافظــة الدقهلية -ميت سلسيل 
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G مدير اإلدارة الزراعية - حممد أمحد السالموىن/ السيد املهندس 
G مفتــش إرشــاد - حممد البغــدادى/ السيد املهندس 
G رئيس قسم املكافحة - كمال عطــا اهللا/ السيد املهندس 
G مسئول املركز اإلرشادى - اللطيف عطاحممد عبد / السيد األستاذ  

  : مجهور احلضور
G  اورة ٧٢حضرمزارعا من القرية والقرى ا.  

  موضوع القافلة

  بصل وطرق مكافحتها والوقاية منهاأمراض ال: الموضوع األول

  :التاليةوتناول ااالت أستاذ أمراض النبات املساعد  -حممد السيد عبد اهللا / د.حتدث ىف هذا اال أ
l األمراض الىت تصيب البصل ىف املشتل  
l  األمراض الىت تصيب البصل ىف األرض املستدمية وذلك بالتركيز على مرض العفن الزغىب

  .والعفن األبيض وكيفية الوقاية منهما

مج الخاص بالوقاية من البرنا،  ترشيد استخدام األسمدة المختلفة لزراعة الخضر: الموضوع الثانى
  آفات البصل

وذلك من بداية إعـداد  . لزراعة مدرس اخلضر بكلية ا -السيد إبراهيم اجلميلى / حتدث ىف هذا اال د
األرض من حيث احلرث اجليد والتزحيف واملوعد املناسب لكل منطقة، واختيار التقاوى من مصادر موثـوق  

  .ا وكمية التقاوى الالزمة لكل فدان
ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور       رشة للسادة احلضووىف اية اللقاء مت فتح باب املناق

  .بات الىت تقابلهم وكيفية مواجهتهااملستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعو

  

  م٢٠٠٨/ ٢٢/١١ يوم السبت املوافق : التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم الوراثة  أشرف حسني عبد اهلادى  / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم الوراثة  حممد الديسطىزكريا / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –مدرس مساعد بقسم الوراثة   حممد زكريا الديسطى/ م.م

  نوسا البحر ونوسا الغيط  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ٦(
 محـافظـة الدقهلية -مركز المنصورة 
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  موضوع القافلة
  .حمصوهلا ىف احلاصالت البستانية  توعية املزارعني بأمهية اهلجني وزيادة

 :والتى تمثلت أهدافها فيما يلى
l  املزارعني إىل التدهور الناتج عن التربية الداخلية ىف احلاصالت البستانية خلطية توجيه نظر

  .التلقيح
l تعريف املزارعني بظاهرة قوة اهلجني وبطرق إنتاج اهلجني ىف احلاصالت البستانية.  
l  توعية املزارعني بأمهية استخدام تقاوى جديدة من هجن احلاصالت البستانية جتدد كل عام من

  .الوزارة
l وجيه انتباه املزارعني إىل خطورة استخدام تقاوى من هجن العام احلاىل لزراعتها ىف العام التاىل ت

  .وبأثر ذلك على اخنفاض اإلنتاج مما سيترتب عليه خسائر اقتصادية لدى املزارع
l إلقـاء الضوء على أسـباب ارتفاع أسـعار تقـاوى اهلجـن.  
l  احلاصالت البستانية خلطية التلقيحالتعريف بأمهية استخدام تقاوى اهلجن ىف.  
l  تقدمي أى استشارات علمية للمزارعني حول استخدام اهلجن والشروط الواجب إتباعها مع

 .  اهلجن لزيادة اإلنتاج

  

  م٢٩/١١/٢٠٠٨يوم السبت املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم الوراثة  أشرف حسني عبد اهلادى  / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –أستاذ بقسم الوراثة  حممد الديسطىزكريا / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة –مدرس مساعد بقسم الوراثة   حممد زكريا الديسطى/ م.م

  موضوع القافلة
  .ادة حمصوهلا ىف احملاصيل احلقليةتوعية املزارعني بأمهية اهلجني وزي

  
  

  نوسا البحر ونوسا الغيط  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ٧(
 محـافظـة الدقهلية -مركز المنصورة 
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 :والتى تمثلت أهدافها فيما يلى
l  خلطيهتوجيه نظر املزارعني إىل التدهور الناتج عن التربية الداخلية ىف احملاصيل احلقلية 

  .التلقيح
l تعريف املزارعني بظاهرة قـوة اهلجني وبطرق إنتاج اهلجني ىف احملاصيل احلقلية.  
l  توعية املزارعني بأمهية استخدام تقاوى جديدة من هجن احملاصيل احلقلية جتدد كل عام من

  .رةالوزا
l التاىل  توجيه انتباه املزارعني إىل خطورة استخدام تقاوى من هجن العام احلاىل لزراعتها ىف العام

  .نتاج مما سيترتب عليه خسائر اقتصادية لدى املزارعوبأثر ذلك على اخنفاض ال
l إلقـاء الضوء على أسباب ارتفاع أسعار تقاوى اهلجن.  
l  التلقيح خلطيهالتعريف بأمهية استخدام تقاوى اهلجن ىف احملاصيل احلقلية.  
l  تقدمي أى استشارات علمية للمزارعني حول استخدام اهلجن والشروط الواجب إتباعها مع

 . اهلجن لزيادة اإلنتاج

  

  م٢/١٢/٢٠٠٨ يوم الثالثاء املوافق : التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 املنصورة جامعة –مدرس اخلضر بكلية الزراعة  السيد إبراهيم اجلميلى/ د
 جامعة املنصورة –مدرس احملاصيل بكلية الزراعة  مأمون أمحد عبد املنعمأأ/ د

  : وحبضور كل من
G رئيس قسم اإلرشاد الزراعى -عبد اخلالق جالل عـز الدين / م  
G عدد من األخصائيني اإلرشاديني باملركز اإلرشادى  
G  املركز اإلرشاد بنجري  بالتخصصات الزراعية املرشدون الزراعيون باجلمعيات الزراعية الىت خيدمها

  .املختلفة
  : مجهور احلضور

G  مزارع )٣٤(حضر. 
  

  نجير  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ٨(
 محـافظـة الدقهلية - مركز دكرنس
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  موضوع القافلة
أستاذ ورئيس قسـم اإلرشـاد الزراعـى واتمـع الريفـى       -إبراهيم أبو خليل سعفان / د.قام السيد أ

اإلرشـادية واألهـداف   بشرح وتقدمي الغرض األساسى من تنفيذ القوافل اإلرشادية علـى مسـتوى املراكـز    
الىت ترمى إليها تنفيذ هذه القوافل من أجل رفع اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل اإلسـتراتيجية وخاصـة   

  .حمصول القمح وكذا حمصول البطاطس

  -: ومت تقسيم اللقاء إىل موضوعني رئيسيني

  زراعة البطاطس: الموضوع األول

  :مدرس اخلضر بكلية الزراعة وتناول ااالت التالية -السيد إبراهيم اجلميلى / حتدث ىف هذا اال د
l اختيار األصناف املناسبة.  
l العروات اخلاصة باحملصول .  
l الربنامج التسميدى.  
l مواعيد الرى املناسبة.  
l كيفية اإلنتاج حبيث ميكن التخزين واإلعداد للتصدير.  

  زراعة القمح: الموضوع الثانى

مدرس احملاصيل بكلية الزراعة وتناول مثلث اإلنتاج  -بد املنعم مأمون أمحد ع/ حتدث ىف هذا اال د
  . الوفـري من القمح

  :وذلك بالكيز على كل من
l اختيار األصناف املعتمدة واجليدة والىت جتود ىف املنطقة وفق الظروف اجلوية ونوع  التربة.  
l ٠صولميعاد الزراعة املناسب حيث أن التبكري أو التأخري يسببان نقصا ىف احمل  
l والىت ختتص خبدمة احملصول منذ إعداد األرض للزراعة مرورا بعمليات الرى :  العمليات الزراعية

والتسميد ومقاومة احلشائش والوصول إىل ميعاد احلصاد املناسب وكيفية احلصاد بالطريقة 
املناسبة مع مراعاة الشروط الصحيحة والسليمة الىت جيب مراعاا عند إجراء كل عملية 

  . من العمليات املزرعية
ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور       ر اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضـو وىف

املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـعوبات    
  .وحل املشكالت
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  م١٦/١٢/٢٠٠٨ يوم الثالثاء املوافق : التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
  جامعة املنصورة –أستاذ األلبان بكلية الزراعة  حممد شـلىب مجعـة/ د.أ
 جامعة املنصورة –مدرس احملاصيل بكلية الزراعة  عبد املنعممأمون أمحد / د

  : وحبضور كل من
G مدير املركز اإلرشادى بصدقا  
G  اورة الزراعينياملرشدينباملركز والقرى ا  
G أخصائى حماصيل باملركز اإلرشادى  
G مكتب شئون البيئة باجلامعة -هللا السيد سعد الدين عبدا/ م  

  : مجهور احلضور
G القرية سيداتع وبعض من مزار )٦٨(ر حض.  

  موضوع القافلة

  تصنيع األلبان : الموضوع األول

  :أستاذ األلبان بكلية الزراعة وتناول ااالت التالية -حممد شلىب مجعه / د.حتدث ىف هذا اال أ
l ٠تصنيع الزبادى بطريقة مرتلية  
l ٠تصنيع اجلنب الطازج  

  ٠إمكانية اإلنتاج التجارى على نطاق ضيقجبانب احتياجات األسرة وذلك من أجل تغطية   

  زراعة القمح : الموضوع الثانى

مدرس احملاصيل بكلية الزراعة وتناول مثلث اإلنتاج  -مأمون أمحد عبد املنعم / حتدث ىف هذا اال د
  .الوفري من القمح

  :وذلك بالكيز على كل من
l وفق الظروف اجلوية ونوع التربة األصناف املعتمدة واجليدة والىت جتود ىف املنطقة اختيار.  
l ٠ميعاد الزراعة املناسب حيث أن التبكري أو التأخري يسببان نقصا ىف احملصول  

 قرية صدقا مركز تمى االمديدقافلة إرشادية إلـى ) ٩(
 محـافظـة الدقهلية
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l والىت ختتص خبدمة احملصول منذ إعداد األرض للزراعة مرورا بعمليات الرى : العمليات الزراعية
احلصاد بالطريقة والتسميد ومقاومة احلشائش والوصول إىل ميعاد احلصاد املناسب وكيفية 

املناسبة مع مراعاة الشروط الصحيحة والسليمة الىت جيب مراعاا عند إجراء كل عملية 
  .  من العمليات الزراعية

مـن   واالستفسـارات واإلجابة على التسـاؤالت   روىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضو
  .قبل املتخصصني

  

  م٢٠٠٨/ ٢٣/١٢يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ أمراض النبات  السيد عبد ايد فيظ اهللا/ د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ ورئيس قسم اإلنتاج احليواىن  أمحد عبد الرازق جرب/ د.أ
  كلية الزراعة باملنصورة -مدرس بقسم اخلضر   السيد إبراهيم اجلميلى/ د

  : وحبضور كل من
G  الزراعية بأجامدير اإلدارة  
G رئيس قسم اإلرشاد بأجا  
G مسئول املراكز اإلرشادية  
G ئول املركز اإلرشادى مبيت العاملمس  
G األخصائيني اإلرشاديني  

  : مجهور احلضور
G اورة)  ٤١(ر حضمزارعا من القرية والقرى ا .  

  موضوع القافلة

  زراعة شتل البصل: الموضوع األول

  :مدرس اخلضر بكلية الزراعة وتناول ااالت التالية -اجلميلى  السيد إبراهيم/ حتدث ىف هذا اال د
l اجليد للصنف املرترع االختيار.  
l الزراعة ىف امليعاد املناسب.  
l أمهية فرم املخلفات ىف التربة.  

    ميت العاملقرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٠(
 محـافظـة الدقهلية - أجامركز 



106 
 

 
 
  

|
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

l العمليات الزراعية املختلفة الىت تساعد ىف احلصول على منتج عاىل ذو مواصفات جيدة.  
l دمة والتوصيات الفنية ىف املشتل واألرض املستدميةأفضل طرق ومواعيد الزراعة واخل. 

  أهـم األمراض التى تصيب محصول البصل وطرق مقاومته: الموضوع الثانى

جامعـة   –أستاذ أمراض النبات بكليـة الزراعـة    -السيد عبد ايد فيظ اهللا / د.حتدث ىف هذا اال أ
  :املنصورة وتناول ااالت التالية

l  وأعراض اإلصابة والوقاية واملكافحة واملبيد املناسب وطرق العـالجالبياض الزغـىب.  
l  أعراض اإلصابة والوقاية والعالج(ىف البصل  األرجوانيةاللطع.(  
l  العفـن القاعدى -عفـن الرقبة –التفحم ىف البصل.  
l العفن األسود واألمراض النيماتودية وطرق العالج .  

  منها واالستفادةالزراعية أهمية تدوير المخلفات : الموضوع الثالث

 -أستاذ ورئيس قسم إنتـاج احليـوان بكليـة الزراعـة      -أمحد عبد الرازق جرب / د.حتدث ىف هذا اال أ       
  :جامعة املنصورة وتناول ااالت التالية

l  من عروش بنجر السكر االستفادةكيفية.  
l يةطرق تصنيع السيالج وأمهيته ومميزات السيالج اجليد ىف التغذ.  
l أمهية تغذية احليوان وطرق التغذية السليمة. 

ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور       روىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضو
املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـعوبات    

  .وحل املشكالت 

  

  م٩،١٠/٢/٢٠٠٩والثالثاء  االثنني:  التاريخ
  :وذلك ضمن أنشطة أسبوع شباب اجلامعات ومشلت هذه القوافل على األنشطة التالية

l جلنة اإلرشاد الزراعى والتوعية.  
l جلنة الطب البيطرى.  
l جلنة الطب البشرى.  
l جلنة اخلدمة العامة.  

نـور الـدين   / إبـراهيم أبـو خليـل سـعفان والطالـب     / وقد شاركت الكلية بإشراف األستاذ الـدكتور 
  :مصطفى الساعى بلجنة اإلرشاد الزراعى والتوعية ومت توزيع

  قريتى سرسق وكفر الخوازم قافلة إرشادية إلـى ) ١١(
 محافظـة الدقهلية - مركز طلخــا 
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l على األهاىل بالقريتنينسخة من النشرات اإلرشادية  ٢٥٠.  
l  مت عقد ندوتني للتوعية ىف جمال اإلرشاد الزراعى، ندوة بكل قرية تناولت املشكالت الىت تواجه

 .الزراعيني وكيفية احللول هلا

  

  م٢٠٠٩/ ١٧/٢يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 املنصورةبكلية الزراعة  -مدرس بقسم احملاصيل   مأمون أمحد عبد املنعم/ د

  :وحبضور كل من 
G -  مدير املركز اإلرشادى  
G - بعض من القادة الشعبيني بالقرية  
G - املرشدين الزراعيني باملركز اإلرشادى  
  : احلضور مجهور
G طالب من شعبة احملاصيل بكلية الزراعة، ) ٨( من القرية، عالوة على حضور عدد ) ١٨( حضر  

  موضوع القافلة

  المجتمعات المحليةالقيادة المحلية ودورها فى تنمية : الموضوع األول

كليـة   -سـتاذ ورئـيس قسـم اإلرشـاد الزراعـى      إبراهيم أبو خليـل سـعفان أ  / د.حتدث ىف هذا اال أ
  :املنصورة وتناول ااالت التاليةبالزراعة 
l  دور القيادة  
l نظريات القيادة  
l طرق اختيار القادة  
l تمعات احملليةاألمناط القيادية السائدة ىف ا  

  زراعة الفول البلدى: الموضوع الثانى

املنصـورة  بكلية الزراعة  -مدرس بقسم احملاصيل  -بد املنعم مأمون أمحد ع/ حتدث ىف هذا اال د
  :وتناول ااالت التالية

l ا زراعة األصناف املبكرة واملوصى.  

  جاليا قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٢(
 محـافظـة الدقهلية -مركز بلقاس 
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l التوصيات الفنية للحصول على حمصول عاىل اجلودة.  
l الزراعة ىف امليعاد األمثل للمحصول.  
l احلشائش بالعزيق أو باملبيدات الكيماوية مقاومة.  
l كمية التقاوى الالزمة لكل فدان.  
l املسافات الالزمة وطريقة اخلف والتسميد ومقاومة اآلفات.  

ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور       روىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضو
بات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـعوبات    املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعو

  ٠وحل املشكالت

  

  م٣/٣/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ الوراثة  أشرف حسني عبد اهلادى/ د.أ
  كلية الزراعة باملنصورة -مدرس بقسم اخلضر   اجلميلىالسيد إبراهيم / د
  كلية الزراعة باملنصورة -مدرس بقسم اخلضر والزينة   حممد يونس على عبد اهللا/ د

  :وحبضور كل من 
G رئيس قسم اإلرشاد بإدارة بلقاس الزراعية  
G مسئول املراكز اإلرشادية  
G األخصائيني اإلرشاديني  
G تمـع       / د.مكتـب أ  - صفاء عبد احلميد شكر/ السيدةنائـب رئـيس اجلامعـة لشـئون خدمـة ا

  وتنمية البيئة
  : مجهور احلضور

G ٤٨( حضر  (اورةعالوة علـى حضـور عـدد   . مزارعا من القرية والقرى ا )طالـب وطالبـة مـن    ) ١٢
 .كلية الزراعة شعبة البساتني

  
  
  
  

  مدينة بسنديلة قافلة إرشادية إلـى ) ١٣(
 محافظة الدقهلية - مركز بلقاس
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  موضوع القافلة

  التوصيات الفنية لمحصول البطاطس: الموضوع األول

مـدرس اخلضـر بكليـة الزراعـة وتنـاول اـاالت        -السيد إبراهيم اجلميلى / ىف هذا املوضوع  دحتدث 
  :التالية
l  التسميد البوتاسى  –التسميد األزوتى ( برنامج التسميد املناسب للمحصول(  
l األمراض الفريوسية الىت تصيب حمصول البطاطس.  
l أعراض نقص العناصر الصغرى.  
l الصوب( احملمية  كما حتدث ىف موضوع البيوت.(  
l طرق إنشاء الصوب ونظم تركيبها.  
l التقاوى املستخدمة.  
l طرق استخدام املبيدات املختلفة ىف الصوب واحملاصيل.  

  هجين الخضر واألسس العلمية لزراعتها: الموضوع الثانى

ت أشرف حسني عبد اهلادى أستاذ الوراثـة بكليـة الزراعـة وتنـاول اـاال     / د.حتدث ىف هذه املوضوع أ
  :التالية
l اختيار األصـناف.  
l املعامالت الزراعية.  
l برنامج الوقاية ومقاومة األمراض.  

  زراعة األسطح: الموضوع الثالث

مدرس بقسم اخلضر بكلية الزراعة وتناول اـاالت   –حممد يونس عبد اهللا / حتدث ىف هذا املوضوع د
  :التالية
l  بعض حماصيل اخلضر والزينة من مساحة األسطح باملنازل لزراعة االستفادةكيفية.  
l احملافظة على البيئة وخفض معدالت التلوث.  
l زيادة اإلنتاج الزراعى.  

ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابـل مجهـور       روىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضو
عوبات املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـ   

  ٠وحل املشكالت
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  م١٧/٣/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

 كلية الزراعة باملنصورة - أستاذ اإلرشاد الزراعى  حممود حممد عبد اهللا اجلمل   /د.أ

 كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ الصناعات   حممد طــه شــلىب/ د.أ

  كلية الزراعة باملنصورة -مدرس بقسم الدواجن    قلــبهزيــاد حممـد / د

  :وحبضور كل من 
G رئيس الوحدة احمللية بدماص.  
G مدير املركز اإلرشادى بدماص.  
G أخصائى إنتاج حيواىن باملركز اإلرشادى.  
G      اإلرشـاد الزراعـى   (طالب وطالبة من الشـعب املختلفـة بكليـة الزراعـة     ) ٢٩(كما حضر عدد

  )الصناعات الغذائية -الدواجن -والتنمية الريفية
  : مجهور احلضور

G  من القرية سـيدة وآنسـة) ٣١(حضر.  

        موضوع القافلة

  الصناعات الغذائية: الموضوع األول

وتنـاول اـاالت    أسـتاذ الصـناعات  بكليـة الزراعـة     –حممد طه شـلىب  / د.حتدث ىف هذا املوضوع أ
  :التالية
l  تصنيع املربات  
l  تصنيع املخلالت         
l الرشيد والسليم للزيوت االستخدام  

كما مت التأكيد على مراعاة األسـس الصـحيحة للتغذيـة وكيفيـة احملافظـة علـى البيئـة ومراعـاة         
  .الصحية للغذاء والتغذيةالشروط 

  تربية وإنتاج الدواجن: الموضوع الثانى

جامعـة املنصـورة    –مدرس الدواجن بكليـة الزراعـة    -زيـاد حممد قـلبه / وحتدث ىف هذا املوضوع د
  :وتناول هذا املوضوع من خالل شرح النقاط التالية

  دماص  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٤(
 محافظة الدقهلية   -مركز ميت غمر 
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l جن باملنازل بطريقة صحيحة وسليمةتربية الدوا  
l املستوى التجارىبية الدواجن على تر  
l وقـاية منهاالطيور وطرق ال أنفلونزا  

وىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسـيدات احلضـور ومناقشـة املوضـوعات الـىت تقابلـهن ىف       
حيان اليومية وفيما يتصل بالغذاء والتغذيـة وطـرق تصـنيع املنتجـات الغذائيـة املرتليـة واملشـاكل        

  .مواجهنت للصعوبات وحل املشكالت والصعوبات الىت تقابلهن وكيفية

  

  م٣١/٣/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  :املشاركون 

  اإلرشادية لرئيس قسم اإلرشاد الزراعى ومنسق القواف  إبراهيم أبو خليل سعفان   / د.أ
 املنصورةبكلية الزراعة  -أستاذ الصناعات الغذائية املساعد  نعـيم عبد اللطيف الربعـى/ د

  باحث مبركز البحوث الزراعية  خالــد عـبد احلميد/ د

  :وحبضور كل من 
G ر املركز اإلرشادى مبيت الفرماوىمدي  
G اورةاملهندسني الزراعيني باملركز والقرى ا  
G خصائى التشجري باملركز اإلرشادىأ  

  لةموضوع القافـ

  الصناعات الغذائية: الموضوع األول

أستاذ الصناعات الغذائيـة املسـاعد بكليـة     –نعيم عبد اللطيف الربعى / حتدث ىف هذا املوضوع د
  :الزراعة وتناول ااالت التالية

l متهيد ألنواع التغذية الالزمة للجسم وأمهية تنويع الغذاء املتكامل.  
l التسخني والغليان لألطعمة وكيفية التعامل مع الدجاج املصاب عند الذبح.  
l درجة مئوية ليست هى فوران اللنب والغسيل والتنظيف لألدوات الالزمة ١٠٠الغليان  درجة.  
l  ففة والبسطرمة  –كيفية اإلنتاج باملنازل مثل صناعة الرجنةالسردين والفسيخ واللحوم ا

األسرة الريفية، جبانب إمكانية اإلنتاج التجارى على  احتياجاتوالسجق وذلك من أجل تغطية 
 ٠نطاق ضيق

  ميت الفرماوى  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٥(
 محافظة الدقهلية   -مركز ميت غمر 
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  يلمقاومة سوسة النخ: الموضوع الثانى

أخصـائى مقاومـة حيويـة مبركـز البحـوث الزراعيـة        -خالد عبد احلميـد  / وحتدث ىف هذا املوضوع د
  :وتناول ىف هذا املوضوع من خالل شرح النقاط التالية

l كيفية التعرف على اآلفــة.  
l دورة حياة اآلفـة وأطوارها املختلفة.  
l عالمات اإلصابة باآلفـة.  
l ريقة مقاومـة اآلفــةط.  

ومت شرح النقطة األخرية بالتفصيل وبيان مضار اإلمهـال هلـذه اآلفـة واآلثـار الـىت ميكـن أن يترتـب        
  . عليها هذا اإلمهال من تدهور حمصول البلح والوصول إىل مرحلة القضاء عليه

تقابـل مجهـور   ومناقشـة املوضـوعات الـىت     روىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضو
املستفيدين ىف حيام اليومية واملشاكل والصعوبات الىت تقابلهم وكيفيـة مواجهتـهم للصـعوبات    

  ٠وحل املشكالت

  

  م٥/٤/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  "البطاطس"مقاومة األمراض الفريوسية اخلطرية على اخلضراوات  :عنوان القافلة 

  :املشاركون 
  كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات   حممود أمحد املزاتى   /د.أ

 طالب) ١٢( - الثالث والرابع شعبة أمراض النبات بالكليةطالب الصف 

  :وحبضور كل من 
G   حضور لفيف من املهتمني باإلرشاد الزراعى 
G   حضور لفيف من القيادات الشعبية بالقرية من املزارعني  

  موضوع القافلة
أسـتاذ ورئـيس قسـم أمـراض النبـات بشـرح وتقـدمي         -حممود أمحد املزاتى / قـام األستاذ الدكتور

الغرض األساسى من القوافل اإلرشادية وكان اهلدف من هذه القوافل هى توعية وتنمية قدرات املزارعني 
عليهـا والنـهوض   حتياطات البيئية واحملافظـة  اال االعتبارالريفيني من أجل خدمة جمتمعام واألخذ ىف 

مبكافحة األمراض الفريوسية عن طرق معرفة ما هى الفريوسات وكيفية انتقاهلا واألغراض اخلاصة ـا  
، وبالنسـبة ملكافحـة األمـراض     وكيفية التصدى لألمراض الفريوسية وخاصة على حمصول البطاطس

  الطويلة  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٦(
 محافظة الدقهلية   -مركز طلخا 
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موعـة مـن اإلرشـادات    املزارع العادى وهـى جم  الفريوسية يتم ذلك بتوجيهات بسيطة سهلة يستوعبها
  :التالية
l ٠مقاومة احلشرات واآلفــات الناقلـة للفريوسات  
l  ٠بالفريوسات موبوءةالزراعة ىف أرض نظيفة غري  
l  ٠"طرق آمنة"استخدام الزيوت العادية بالرش على النباتات   
l ا خمازن للفريوسات٠كذلك مكافحة احلشائش حيث أ   
l نباتى حفظ املزروعات بعدم زراعة أكثر من حمصول.  
l عدم تكرار زراعة نفس احملصول . 

التربـة   - األدوات الزراعية:  معرفة طـرق انتقـال الفريوسات والىت تتمثل فـى االعتباروالبد األخـذ ىف 
وكذلك النقل عن طريق احلشـرات عـن طريـق التربـة       - )أبصال وغريها –درنات  -عقل(واألجزاء التكاثرية 

ساعد األعراض املرضية ىف تشخيص األمـراض الفريوسـية ممـا يسـاعد علـى      وت ) .الفطريات والنيماتودا(
  .عالج مثل هذه األمراض

وىف النهاية مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور وانفردنا بسـماع مشـاكلهم الزراعيـة ومت تغطيـة     
  .االستفساراتمجيع 

  

  م٧/٤/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  طرق مكافحة األمراض املنتشرة على العنب :  عنـوان القـافـلة

  :املشاركون 
 كلية الزراعة باملنصورة -أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات   حممود أمحد املزاتى   /د.أ

 طالب) ٢١( - جامعة املنصورة -طالب البكالوريوس الشعبة العامة بكلية الزراعة

  :وحبضور كل من 
G وكيل أول مديرية الزراعة باملنصورة للمشاركة.  
G لفيف من مديرى اإلدارات مبديرية الزراعة باملنصورة.  
G مدير املكافحة ىف البساتني -حممد عباس/ م  
G مدير الرعاية البستانية  -حممد سلطان عوض سلطان / م  
G مدير اإلرشاد الزراعى مبديرية الزراعة - أمحد عوض/ م.  
G اورةوكذلك لفيف من مجهور املزارعني بالقرية والقرى ا. 

  

  الدير  قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٧(
 محافظـة الدقهلية   -مركز  أجـــا 
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  موضوع القافلة
أستاذ ورئيس قسـم أمـراض النبـات  بشـرح وتقـدمي الغـرض        -حممود أمحد املزاتى / د.قام السيد أ

ألساسى من تنفيذ القوافل اإلرشادية وكان اهلدف من هذه القوافل هى توعية وتنمية قدرات الـريفيني  ا
حتياطـات البيئيـة واحملافظـة عليهـا     اال  االعتبـار مـع األخـذ ىف    جمتمعـام والريفيات من أجل خدمـة  

 -ض الـزغىب  اإلصـابة بـأمراض البيـا    : والنهوض مبكافحة أمراض العنب واملشاكل الناجتـة عنـها وهـى   
أعفـان الثمـار وغريهـا مـن األمـراض مثـل األمـراض         –الذبول الفطرى  -أعفان اجلذور -البياض الدقيقى 

  .ورقة املروحية ىف العنبالفريوسية ممثلة ىف مرض ال
ولقد مت توصيف األعراض املرضية هلذه األمراض، وكـذلك مت توصـيف العـالج باسـتخدام املبيـدات      
اآلمنة والرخيصة والصديقة للبيئة وعلى سبيل املثـال أوكسـى كلـورو النحـاس وغريهـا مـن املركبـات        

  .الغري ضارة بصحة األفراد والصديقة للبيئة الكربيتيةالنحاسية اآلمنة، وكذلك املركبات 
 النهاية مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور وانفردنا بسـماع مشـاكلهم الزراعيـة ومت تغطيـة     وىف
  .االستفساراتمجيع 

  

  م٢٠٠٩/ ٨/٤يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
مؤسسة أمحـد عتمـان اإلرشـادى لتصـنيع أدوات ومسـتلزمات حنـل العسـل بشبشـري احلصـة           :املكان

  ٠)حمافظة الغربية(
  :املشاركون 

  )القافلةمنسق (أستاذ احلشرات وتربية النحل بالكلية   حسـن حممـد فتحــى   / د.أ
 مدرس تربية النحل املساعد بالكلية دينـا منــدوه فتحـى/ م.م

 االقتصاديةمعيدة بقسم احلشرات   مروة حممود السيد رمضان/ م

  .طالب الفرقة الثالثة والرابعة شعبة وقاية النبات

  أهداف القافلة
علـى طـرق تصـنيع     لإلطـالع ) جمموعة شركات مملكة النحـل (زيارة ملناحل ومؤسسة أمحد عتمان 

  .وإعداد وأدوات ومستلزمات ومنتجات حنل العسل

  الربنامج
l زيارة لبعض مناحل مؤسسة أمحد عتمان بالقرية.  

  شبشير الحصةقرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٨(
 الغربية   محافظة
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l ٠زيارة للمصنع اخلاص بإنتاج اخلاليا اخلشبية ومستلزمات أدوات النحل  
l زيارة لوحدة إنتاج مشع األساس ومراحل تصنيعه.  
l مشاهدة ومعاينة منتجات حنل العسل.  
l دة ومعاينة املنتجمشاه. 
l حسن حممد فتحى بعرض حماضرة عن تربية النحل باستخدام فيلم تعليمى / د.قام املنسق أ

  .من إعداده وكذلك فيلم علمى عن تلقيح امللكات طبيعياً وصناعياً
وقـد  . وىف اية اللقاء مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور ومناقشة املوضوعات املتعلقة بالقافلة

من هذه الرحلة واملطالبة بتكرار مثل هذه الـرحالت وخصوصـا املوقـع     استفادمطالب عن مدى عرب ال
مبنطقـة بـرج العـرب    ) التمسـاح، األسـد، عتمـان   (اجلديد ملؤسسة أمحد عتمان ومصنع تعبئة العسـل 

  .  ومصنع مالبس النحالة بنفس املنطقة

  

  م٩/٤/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  وراثيا بني السلبيات واإلجيابياتاملنتجات املهندسة  :عـنوان القافلة

  :املشاركون 
 املنصورةبكلية الزراعة  -أستاذ بقسم الوراثـة   زكريا حممد الديسطى   / د.أ

 املنصورةبكلية الزراعة  -أستاذ بقسم الوراثـة  أشرف حسني عبد اهلادى/ د.أ

  املنصورةبكلية الزراعة  -املدرس املساعد بقسم الوراثة   حممد حسن عبد العزيز/ م.م
  املنصورةبكلية الزراعة  -املدرس املساعد بقسم الوراثة   حممد زكريا الديسطى/ م.م

  :وحبضور كل من ممثلى مجعية تنمية اتمع احمللى بالقرية 
G  البلتاجى إمساعيلحسن حممد  
G السيد حممد ســيد أمحـد  
G سـعد حممـد يوســف  

  :مجهور احلضور 
G  اورة) ٣٧(حضرمن مواطىن القرية والقرى ا .  

  القافلةأهداف 
l  الوراثية وتقنيات اهلندسة الوراثية املستخدمة اآلن ىف العاملإعطاء املواطنني فكرة عن املادة.  
l ًتعريف املنتجات املهندسة وراثيــا.  

  نوسا البحر قرية قافلة إرشادية إلـى ) ١٩(
 محافظة الدقهلية   -مركز أجـــا 
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l ًإيضاح مفهوم األغـذيـة املعـدلة أو املهندسة وراثيا.  
l ًأهـداف إنتاج النباتات املهندسـة وراثيـا.  
l ًشرح مبسط إلحـدى طـرق إنتاج النباتات املهندسة وراثيا.  
l زراعة احملاصيل املهندسة وراثياً على مستوى العاملمعدل التوسع ىف .  
l أهـم الدول املنتجة للمحاصيل املهندسة وراثياً وأهـم هـذه احملاصيل.  
l أمثلة على بعض النباتات املهندسة وراثياً املرترعة على نطاق جتارى.  
l ــالأهــم النجاحات ىف هــذا ا.  
l الآراء املؤيدين واملعارضني هلذا ا.  
l ٠)احملفزات واملعوقات(مال تطبيق اهلندسة الوراثية ىف عاملنا العرىب آ 
l إجيابيات وسلبيات إنتاج نباتات مهندسة وراثياً وأثـر ذلك على البيئة. 
l ٠والتوصيات االستنتاجات  

وكانت املشاركة من أهـل القرية فعالة وإجيابية ممثلة ىف استجابة وحـرص املـواطنني علـى احلضـور     
وكـان لتلـك القافلـة مـردوداً     .  ا يساهم ىف إثراء دور الكلية ىف خدمة اتمع وتنميـة البيئـة  واملناقشة مم

  . إجيابياً ىف نشر الوعى بني املواطنني من أهـل القريـة

  

  م١٦/٤/٢٠٠٩يوم الثالثاء املوافق :  التاريخ
  أثاره على الصحة العامة واإلنسانالتلوث الكيميائى واإلشعاعى و : عـنوان القافلة

  :املشاركون 
  املنصورةبكلية الزراعة  -أستاذ الوراثة بقسم الوراثـة  ممدوح حممد عبد املقصود   / د.أ
 املنصورةبكلية الزراعة  -أستاذ الوراثة بقسم الوراثـة  أشرف حسني عبد اهلـادى/ د.أ
  املنصورةبكلية الزراعة  -املدرس املساعد بقسم الوراثـة   حممد حسن عبد العـزيـز/ م.م
  املدرس مبركز البحوث الزراعية  رأفـت عبد اللطيف النمكـى/ د

  : تنمية اتمع احمللى بالقرية وحبضور كل من ممثلى مجعية
G  البلتاجى لامسا عيحسن حممد  
G السيد حممد ســيد أمحـد  
G أمحد السيد السيد على 

  
 

  نوسا البحر قرية قافلة إرشادية إلـى ) ٢٠(
 محافظة الدقهلية   -مركز أجـــا 
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  :وقد تضمن اللقاء عدة حماور أهمها
l التلوث البيئى أخطر تداعيات املدنية املفسدة.  
l  ومنظمات النمواهلرمونات  -اإلشعاعات الضارة -مبيدات اآلفات(أهم مصادر التلوث البيئى- 

  ).التربة(األمسدة وخمصبات
l يفيد وضرر بالغ ينبغى احلد منه ال النبات باملبيدات واهلرمونات وهو ما الدوافع حنو معاملة.  
l  التأثري على صحة اإلنسان  –التأثري على البيئة والغذاء (التأثريات الضارة ملصادر التلوث البيئى

  ).والسمية الوارثية
l ــار امللوثات البيئية على اإلنسانمشاهد مفزعة لآلثـ.  
l الضارة للملوثات البيئية أساليب احلد واحلماية من اآلثار.  
l وسائل تنقية اجلســم من امللوثات البيئية.  
l الوسائل البديلة ليجعل اإلنسان بيئته نظيفة.  
l تفعيل الرقابة الصارمة حلماية غذائنا من التلوث . 

التدريس على كل األسئلة املوجهة لسيادم ىف هذا اال وىف غريه وقد أجاب السادة أعضاء هيئة 
وكانت املشاركة إجيابية وفعالة لنشر الوعى بـني أهـل   .  من أمور تتعلق مبجال الوراثة والتربية والتحسني

  .القرية وكذلك امتداد لدور كلية الزراعة وقسم الوراثة ىف خدمة اتمع وتنمية البيئة
  
  
  

   

توعیة وتنمیة قدرات  األساسى فى تنفیذ القوافل اإلرشادیة على مستوى المراكز اإلرشادیةالغرض 
الریفیین والریفیات من أجل خدمة مجتمعاتھم المحلیة وتجاوبھم مع المستحدثات الجدیدة ومراعاة 

  علیھا االحتیاطات التى تخدم البیئة وتحافظ



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    أنشطةأنشطة
  بيئية وجمتمعيةبيئية وجمتمعية
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l  علميـة رحلـة  :: اإلرشـاد الزراعـي والتنميـة الريفيـة     قسم 
م لكل من حمطة حبـوث  ٢٧/٨/٢٠٠٨ – ٢٤خالل الفترة من 

حمطة حبوث الشيخ زويد بالعريش بشـمال   -اإلمساعيلية 
  . وحمطة حبوث رأس سدر جبنوب سيناء  -سيناء 

l    ــة العلميــة لطــالب الصــف الثالــث شــعبة عامــة الرحل
م إىل كـل مـن مزرعـة    ٢٨/٨/٢٠٠٨وشعبة البساتني يـوم   

 .مشتل القدس ومصنع السكر بقالبشو والكلية 

l  رحلـة علميـة لزيـارة    :: قسم اخلضر والزينة وقسم الوراثة
   .م٨/١١/٢٠٠٨مزرعة الكلية ومصنع السكر بقالبشو يوم السبت املوافق 

l وقـد مشلـت    ٢٧/٣/٢٠٠٩ –٢٥رحلة علميـة إىل مدينـة السـويس ىف الفتـرة مـن      :: ضى قسم األرا
  . مشاريع الطاقة املتجددة -األراضى  استصالحمشاريع  -الزيارة املعمل اإلقليمى خلصوبة التربة 
l  رحلـة علميـة إيل شـركة بسـت     :: قسم الصناعات الغذائية

حمافظة الدقهليـة   -منية مسنود  -لتصنيع اخلضر و الفاكهة 
حيــث تعــرف الطــالب علــى  . م ١/٤/٢٠٠٩يــوم األربعــاء املوافــق 

خطوط اإلنتاج داخل الشركة ، و أهم اختبارات اجلودة اليت تطبـق  
و نقـاط   املخـاطر على تلك املنتجات ، كذلك تطبيق نظـام حتليـل   

  .داخل خط التصنيع (HACCP)التحكم احلرجة 
l  ــناعات ــم الص ــة  قس ــة  ::الغذائي ــة علمي ــرض  رحل إيل مع

 -بـأرض املعـارض مبدينـة نصـر      FOODTECHتكنولوجيا األغذية 
مـواد  وحيث شاهد الطالب خطوط التصنيع املختلفة ، .  م ٩/٤/٢٠٠٩  اخلميس املوافقيوم القاهرة 

 . املستخدمة يف جمال األغذية التعبئة والتغليف 

l  رحلة علمية للمعمل املركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعـة بالقـاهرة وقـد شـاهد     :: قسم املبيدات
معمل حتليـل متبقيـات املبيـدات     –معمل مستحضرات املبيدات واألجهزة (الطالب املعامل املركزية 

  .ليل الدقيقة للعناصر املختلفةمعمل التحا –معمل مسية املبيدات  – GLC&HPLCوأجهزة 

  
  
  
  

 رحالت علمية لطالب مرحلة البكالوريوس
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l        ىف حدث فريد هـو األول مـن نوعـه ىف تـاريخ كليـة الزراعـة
األوىل بيـوم اخلـرجيني لدفعـة    االحتفاليـة   باملنصورة اقيمت

بقاعـة   ٢١/١٢/٢٠٠٨يوم األحد املوافـق   وذلك ٢٠٠٧/٢٠٠٨
أمحد بيومى شهاب / د.السيد أبرعاية  ...املؤمترات بالكلية 

هشـام نـاجى   / د.رئيس اجلامعـة وإشـراف السـيد أ    -الدين 
 .عميد الكلية -عبد ايد 

l تمـع  خدمـة  وشـئون   ، ن التعلـيم والطـالب  وية السادة نواب رئيس اجلامعـة لشـئ  حضر اإلحتفالا
سعادم بتخريج دفعـة   كلمات السادة احلضور الذين اعربوا عنوختلل االحتفالية ... البيئة وتنمية 

تـاريخ الكليـة    عـرض فـيلم عـن   جديدة من الكلية آملني هلم النجاح والتوفيق ىف مستقبلهم ، مث 
واالنشطة واالجنازات الىت متت على مر السنوات السابقة مـن عمـر   

 .الكلية 

l    تكـرمي منـاذج   مت و،  وقدمت الدروع التذكاريـة للسـادة الضـيوف
دروع علـى اوائـل   توزيـع   ، أعقبـه خرجيى الكليـة  قدامى من ناجحة 

ــداليات   ــع املي ــى  الشــعب املختلفــة مث توزي وشــهادات التقــدير عل
 .اخلرجيني 

 

  

l     مهمـة   أسندت اجلامعـة إىل كليـة الزراعـة باملنصـورة
استقبال وفد جامعة املنيا املشارك بفعاليـات أسـبوع   

ى أقـيم ىف رحـاب جامعـة    الـذ شباب اجلامعات التاسع 
  ).٢٠٠٩فرباير (املنصورة 

l حرصا من الكلية على ظهورها بالشكل الالئق حيث و
جلنـة  قامـت  أا وحدة من منظومة جامعة املنصورة 

هشام ناجى عبد ايد عميد الكلية واملكونة من جمموعة مـن  / د.برئاسة السيد أالعالقات العامة 
 تقـدمي و الوفـد خـارج مدينـة املنصـورة    السادة أعضاء هيئة التدريس والطـالب بالكليـة باسـتقبال    

 . ترحيبا م والوجبات اخلفيفةدايا اهل جمموعة من

 األنشطة المجتمعية
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l اإلحتاد الوفـد   طالبقد حرصت الكلية على أن يرافق و
 . زيارات ألعضـاء الوفـد  برنامج مجيع األنشطة وعمل  ىف

للتـرويح عـن   داخـل الكليـة   عمل أماكن ترفيهيـة  كما مت 
ختصيص قاعـة   :الوفد بعد انتهاء األنشطة اليومية مثل 

ــالم الســينمائية   ــدملشــاهدة األف ــهامراجع بع ــا مت ت  كم
   .ختصيص قاعة لأللعاب 

l ا معلومات عن املناطق السياحية مبحافظـة الدقهليـة   توزيعمت و نشـرات   وأيضـاً ...  نشرات يومية
حتتوى نتائج املباريات واألنشطة املشارك ا وفد جامعة املنيا ىف فعاليات أسـبوع شـباب اجلامعـات    

  .التاسع

  

l       احتفلت كلية الزراعة بيـوم اليتـيم يـوم اجلمعـة املوافـق
يتـيم   ٤٠٠من خالل استضافة ما يقـرب مـن    ٣/٤/٢٠٠٩

ــة     ــرات الترفيهي ــن الفق ــد م ــل العدي ــد تضــمن احلف وق
 .واملسابقات ومت تقدمي الوجبات واأللعاب لالطفال

  

اقيم حتت اشـراف  والذى ) ٢٠٠٩ابريل  ٩-٤(فعاليات االسبوع البيئى الثاىن بشاركت كلية الزراعة            
ة املنصـورة وذلـك مـن خـالل محـالت التوعيـة البيئيـة        عقطاع شئون خدمة اتمع وتنمية البيئة جبام

كما أقيمت العديـد مـن األنشـطة املتميـزة     .. والتربع بالدم 
  :فعاليات األسبوع منها على هامش

l باالضـافة  عقد العديد من الندوات واللقاءات العلمية  مت
 .شادية الزراعيةالقوافل االر اىل

l  عـرض  : (واألنشطة منها نتجات املخمتلف ضم معرض
معـرض خـريى    -معرض تكنولـوجى   -نباتات الزينة  -النباتات الطبية والعطرية  -منتجات الكلية 
 ) .معرض املغذيات اآلمنة –صالة عرض األفالم البيئية - للمالبس واألحذية
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  :م األعمال الىت تقوم بها جلنة السالمة والصحة املهنيةأه
l        ختتص اللجنة مع اإلدارة العليا واملختصني ىف إعداد وتنفيـذ كافـة اإلنشـاءات للتأكـد مـن تنفيـذ

 .اشتراطات السالمة والصحة املهنية

l عضاء اللجان الفرعية ىف جلان السالمة والصـحة  االشتراك ىف إعداد برامج وجداول زمنية لتدريب أ
 .املهنية

l          االشتراك مع جلان فحص وتوريد أجهـزة اإلطفـاء ومسـتلزمات خطـة الـدفاع املـدىن وكـذا أجهـزة
 .السالمة والصحة املهنية

l إعداد خطة الدفاع املدىن مبا حيقق تأمني املنشأة من خماطر احلرائق. 

l     الطــوارئوإعــداد جـداول لتوزيـع أعمــال العـاملني ىف حالـة       الطــوارئاالشـتراك ىف إعــداد خطـة 
جمموعات عمل، وإعـداد سيناريوهات للعاملني مبا حيقق التأكد من سالمة مجيع العـاملني ملوجـه   

 .الكوارث

l التفتيش الدورى على أماكن العمل لتوفري وسائل الوقاية من املخاطر.  

  :أهم إجنازات جلـنة السالمة والصحة املهنية
l توفري طفاية حريق بكل معمل ومدرج والكنترول املركزى وجارى اآلن عمل حوامل خشبية جلميـع   مت

  .طفايات احلريق حبيث يتم وضع طفايات احلريق على هذه احلوامل
l  إحـدى الـدورات املخصصـة لطـالب      ءمت إجراء الصيانة الالزمة جلميع دورات املياه بالكلية باسـتثنا

انة بعد االنتهاء مـن اإلجـراءات املتعلقـة ـذا املوضـوع مـن اإلدارة       الكلية وسيتم البدء ىف الصي
  .اهلندسية باجلامعة

l     بالنسبة للمخلفات والكهنة يتم التخلص منها أوالً بأول وال ختزن حتت السـالمل أو فـوق األسـطح
  .وإمنا ختزن ىف أماكن مؤمنة ضد أخطار احلريق حلني التصرف فيها

l العلمية واملكاتب اإلدارية بعـدم اسـتعمال السـخانات الكهربائيـة      مت التنبيه على مجيع األقسام
  . والغاليات ىف عمل الشاى والقهوة أو األغراض األخرى

l  صـندوق ومت توزيعهـا علـى الطرقـات     ) ٢٨(طفاية حريق وكذلك مت تصـنيع عـدد   ) ٣٦(مت شراء عدد
 . واألقسام املختلفة بالكلية

l      ـا والتأكيـد علـى أن توضـع الطفايـات ىف مكـان بـارز       مت ترقيم الطفايات وعمـل سـجل خـاص
  .لسهولة استخدامها وقت احلاجة

 لجنة السالمة والصحة المهنية
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l مت التأكيد على صالحية حنفيات احلريق بالكلية.  
l مت تركيب أغطية للبلوعات حبرم الكلية لتوفري األمن والسالمة للمارة داخل الكلية.  
l    ها داخـل الصــناديق  بوصـة جمهـز بالبشـبورى ومت وضـع    ) ٢,٥(خرطـوم حريـق   ) ١٣(مت شـراء عـدد

  .املخصصة هلا
l           مت وضع لوحات وعالمات إرشـادية تـبني مـداخل وخمـارج الكليـة وكـذلك أمـاكن طفايـات احلريـق

  .وتوضح التعليمات الىت تتبع عند حدوث أى حرائق داخل الكلية
l  خريطة خاصة بتوزيع  ٤لوحات معمارية خاصة مبباىن الكلية وكذلك مت توفري عدد ) ٥(مت توفري عدد

 .لوحات الكهرباء بالكلية لالستعانة ا وقت احلاجة

l      مت التنبيه على املتابعة املستمرة للتوصيالت الكهربية بالكليـة ومت تغطيـة األسـالك الكهربائيـة
 .وبوانات الكهرباء

l          ـا والتنبيـه علـى أمنـاء املخـازن بضـرورة إتبـاع مت تأمني خمازن الكلية ووضع الطفايات الالزمـة
 . ة ىف التخزينالطرق السليم

l مت تأمني الكنترول املركزى بالكلية ومت وضع الطفايات الالزمة بداخله.  
l  عامـل علـى متطلبـات    ) ١١(عامل على أعمال الدفاع املدىن واحلريق وتـدريب عـدد   ) ٣٢(تدريب عدد

 . الصحة والسالمة املهنية وتأمني بيئة العمل

l  بنـاء علـى اخلطـة الـىت     ) األوشـا األمريكيـة  (املهنية ىف جمال الصحة والسالمة ) ١(مت تدريب عدد
  .أعدا اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة باجلامعة

l   مت خماطبة األقسام العلمية بضرورة إتباع التعليمات اخلاصة بالوقاية من أخطار احلريق واألخـذ ىف
  .االعتبار بوسائل األمان مبعامل ومباىن الكلية

l حلماية املدنية وبني مسئوىل اللجنة لعمل خطة للطوارئ ولإلخـالء اآلمـن   جارى التنسيق بني إدارة ا
  .وحتديد موعد لعمل جتربة فعلية على أعمال ا لدفاع املدىن واحلريق بالكلية

l  ا ساعة يوميا ٢٤مت ختصيص مكان لوحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية والعمل . 

l مت توزيعه على األقسام العلمية بالكليةمت توفري صندوق اإلسعافات الطبية األولية و. 

l      مت خماطبة إدارة الدفاع املدىن بضرورة إرسال مندوب للكلية للتأكد مـن إجـراءات األمـن والسـالمة
  . داخل الكلية

l      مت خماطبة اإلدارة بإرسال مندوب منها إللقـاء حماضرات على العاملني بالكليـة مـن أجــل تـأمني
عامل على أعمال الـدفاع املـدىن    ١٣إدارى وفىن و ١٩ما مت تدريب عدد املنشآت ضد أحداث احلريق ، ك

 .بالكلية
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  :بيان بالسادة العاملني بالكلية الذين مت تدريبهم على أعمال الدفاع املدنى

  العمــال  م  اإلداريون  م
  عوض الديسطى البسيوىن/ السيد  ١  عبد الشاىف عبد الشاىف حممد/ السيد  ١
  كامل حممد حممد املغرىب/ السيد  ٢  ايد أبو الغيط إبراهيم عبد/ السيد  ٢
  السيد حممد حسن/ السيد  ٣  حممد الشحات إبراهيم اإلترىب/ السيد  ٣
  عبد الرازق عوض ليلة/ السيد  ٤  أمحد حممد عـبد اهللا/ السيد  ٤
  أسامة عبد احلفيظ الوهيدى/ السيد  ٥  السيد وهـيب توفيق واصف  ٥
  العترسى بكر املوجى/ السيد  ٦  علىحممود إبراهـيم / السيد  ٦
  السيد السعيد الزهريى/ السيد  ٧  اخلطيب عبد اهللا شحاته/ السيد  ٧
  عبد املنعم الصربى صيام/ السيد  ٨  عبد احملسن إبراهيم الربعى/ السيد  ٨
  صربى جاد أمحد/ السيد  ٩  حممود عبد اجلواد عبد الرحيم/ السيد  ٩
  مسعود على السيد/ السيد  ١٠  عادل عبد السيد عوض/ السيد  ١٠
  حممد عبد اللطيف جغفر/السيد  ١١  املتوىل عرفان اهلوارى/ السيد  ١١
  حممد حممد العدوى/ السيد  ١٢  إبراهيم النبوى السيد/ السيد  ١٢
  أمحد عبد العال سعد/ السيد  ١٣  قطب حسن مسعود/ السيد  ١٣
      ناجى لطفى إبراهيم/ السيد  ١٤
      حسنالسيد إبراهيم / السيد  ١٥
      عماد حممد محدى زكى/ السيد  ١٦
      مسعد السيد على حالوة/ السيد  ١٧
      سامح عبد العليم البهوتى/ السيد  ١٨
      إبراهيم أبو اد إبراهيم/ السيد  ١٩
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 نشأة املركز

l      جامعـة املنصـورة وحـدة ذات طـابع خـاص لـه        –مركز التجارب والبحـوث الزراعيـة بكليـة الزراعـة
 . استقالله الفىن واملايل واإلداري

l  جامعـة املنصـورة طبقـاً لقـرار جملـس       -مت إنشاء حمطة التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة
  . م١٤/٢/١٩٧٤عة جبلسته احلادية عشر بتاريخ اجلام

l  جامعة املنصورة وذلك طبقـاًُ   -مت تعديل املسمى إىل مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة
لسـنة   ٤٩فقرة ثانية من الالئحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم اجلامعـات رقـم       ٣٠٧ألحكام املادة رقم 

 .م٣٠/٥/١٩٩٤بتاريخ ٦٧٩جبلسة جملس اجلامعة رقم  ١٩٧٢

  أهداف املركز
يهدف مركز التجارب والبحوث الزراعية إىل معاونة اجلامعة ىف القيام برسالتها ىف جمال الـربط بـني   
التعليم اجلامعى وحاجات اتمع لتنمية اإلنتاج الزراعى بشقيه النبـاتى واحليـواىن وتطـويره عـن طريـق      

  :حتقيق األغراض التالية
l   بحـوث الزراعيــة العمليـة والعلميـة اهلادفـة إىل حــل املشـاكل الواقعيـة الــىت       إجـراء التجـارب وال

  .يواجهها نشاط اإلنتاج الزراعى ىف اجلامعة واتمع
l       العمل على تطوير اإلنتاج الزراعى باألساليب العلمية الىت تـؤدى إىل تطـوير وخلـق أسـاليب جديـدة

  .يترتب عليها وفرة اإلنتاج وتعدده وحتسنه
l تمع على استخدام األساليب العلمية والفنية احلديثة وتعلـيمهم ورفـع    اإلسهام ىفتدريب أفـراد ا

  .كفاءم اإلنتاجية ىف شىت ااالت الزراعية
l        توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات األخـرى واهليئـات العلميـة علـى الصـعيدى العـرىب

  .والعاملى ىف اـال الزراعـى
l  ــا املختلفــة وتزويــدها باالحتياجــات  املســامهة ىفتنفيــذ املشــروعات الزراعيــة للجامعــات وكليا

  .والقـيام بأعمال الصيانة واإلصالحات الىت تدخل ىف اختصاصاته
l      ال الزراعى وتقدمي االستشارات الفنيـة الزراعيـة والنباتيـة واحليوانيـةالقيام باألعمال اإلنتاجية ىف ا

  .للغـري
l االت املختلفةتنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية لرفع كفاءة العاملني ىف ا. 

  
  

 مركز التجارب والبحوث الزراعية بالمنصورة
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  :يضم املركز الوحدات التالية
  وحدة إنتاج الدواجـن -٣  وحدة إنتاج الفاكهـــة -٢  وحدة اإلنتاج احليواىن  -١
  وحدة اخلضر والزينـة -٦  وحدة منتجات األلبـان -٥  وحدة النحــــــل -٤
  وحدة امليكنة الزراعية -٩  وحدة التصنيع الغذائـى -٨  وحدة املخبـــوزات  -٧

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩أهم  األنشطة الىت قام بها املركز خالل عام 

 
l        تساهم املزرعة ىف إجراء بعض البحوث التطبيقية ىف جمـال اإلنتـاج احليـواىن والسـمكى والـىت مـن

  .شأا خدمة اتمع
l  اية كل دورة هذا باإلضافة لبيع الزائد مـن  تقوم وحدة اإلنتاج احليواىن والسمكى ببيع األمساك ىف

  ،  األغنام ىف املناسبات الدينية
l أعداد من رؤوس األغـنام وبعض األحـواض السـمكية الـىت تسـتخدم ىف العمليـة التعليميـة        توجد

 .حيث تستخدم ىف تعريف الطالب بكيفية إنشاء املزارع وطرق تربيتها ورعايتها
  

  العددالعدد  النوعالنوع

  ٣٠  أمهـــات
  ١  ذكور كبرية
  ١٠  إناث صغرية

  ١١  محالن إناث صغرية
  عيد األضحى مت بيعها مبناسبة ٨  خـراف تسمني
  ٩  ذكـور صغرية

 

l  نحل وكذلك العالج الدورى حلماية النحـل من األمراضللالقيـام بالتغـذية الدورية. 

l خامـات ومـواد عـالج     -سكر التغذية السنوى(جنيها وهى تشمل  ٥٤٥٠,٢٥ بلغـت قيمة املصروفات
  ). أواىن فخارية ملقاومة النمــل -النحل 

l  ثالثـة عشـر ألـف ومائـة وأربعـون      ) جنيـه  ١٣١٤٠(وبيعـه مببلـغ   ومت إنتاج عسل الربسيم من الوحدة
   .جنيها 
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l  م كما مت بيع منتجـات الوحـدة بـاملزاد العلـىن     ٢٤/٨/٢٠٠٨إجراء مزاد علىن لبيع املواحل وذلك بتاريخ
 .جنيها ٤٣٠٠٠مببلغ 

l وبيعها) خس وكرنب وقرنبيط(ى أشجار الفاكهة مثل زراعة خضراوات حمملة عل.  
l إجراء جتارب وأحباث زراعية خاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية.  
l  اجنيه ٣٥٠٠زراعة حماصيل زراعية وبيعها باملزاد باألمر املباشر تقدر مببلغ. 

l  ١/٧/٢٠٠٨ىف  اجنيه ٣٥٠٠بيع أخشاب كسر ناتج عملية تقليم املزرعة مببلغ وقدره . 

l  مصـروفات  و اجنيه ٤٨٥٠٠قدر مببلغ تالوحدة  اتإيراد ٣٠/٦/٢٠٠٩حىت  ١/٧/٢٠٠٨خالل الفترة من
سـتة وثالثـون ألـف    ) ٣٦٧٣٠(وبذلك يكون صاىف أربـاح الوحـدة   ..  اجنيه ١١٧٧٠الوحدة تقدر حبواىل 

  .اوسبعمائة وثالثون جنيه

 

l  اجنيه ٧٤٣٣١بيعات املتوفري حلوم الدواجن جلمهور املستهلكني حيث بلغ إمجاىل.  
l          تصنيع خمتلف أنواع العالئق الىت تالئم كافـة أغـراض تربيـة الـدواجن ومـن مصـادر نباتيـة فقــط

لتجنب الكثري من املشاكل الناجتة مـن التغذيـة علـى املسـاحيق احليوانيـة حفاظـا علـى الصـحة         
  ٠اجنيه ٢٠٨١٣يث بلغ إمجاىل مبيعات العالئق  حلمستهلكنيلالعامة 

l  اجنيه ٤٠٨٨٥توفري بيض املائدة جلمهور املستهلكني وبلغ إمجاىل مبيعاته.  
l     تشجيع صغار املربيني على مزاولة النشاط الداجن وتوفر هلم السالالت اجليدة مـن األرانـب وكـذلك

  .جنيه ٣٣٤٠٤حلومها حيث بلغ مبيعات هذا البند 
l ٣٠٠٠ب أحباث للطالب من خارج القسم والكلية وهذه األحباث جلبـت عائـد للوحـدة مببلـغ     توفري أران 

  .عائد معامالت من اجلمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة ببلقاس اجنيه ١٥١٥، ومبلغ ا جنيه
l          كما أن الوحدة تعترب جماالً للتدريب العلمـى لطـالب الكليـة خـالل العـام الدراسـى وكـذلك خـالل

   .ريب الصيفىالتد
l  حل مشاكل السادة املربيني عن طريق الكوادر الفنية املتخصصة واملشهود هلا بالكفاءات العلمية

  .والعملية العالية

 

l     جـنب أبـيض لغـرض     -أيـس كـرمي    - زبـادى  –تصنيع مجيع املنتجات اللبنية من جـنب أبـيض طـازج
  .أرز باللنب -جنب قريش -مسن بلدى -زبدة  -قشدة خام -التخزين 

l تقــدر مببلــغ  إيــرادات الوحــدةوجنيهــا ،  ٢٧٣٤١,٩٥مببلــغ تقــدر  مصــروفات الوحــدة لشــراء خامــات 
 .جنيها ٣٢٦٣١,٨٨
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l  فقط وقدره مخسة أالف ومائتني تسعة ومثانون جنيهـا  ( جنيه  ٥٢٨٩,٩٣حققت الوحدة أرباح قدرها
  ٠)وثالثة وتسعون قرشا ال غري

 

  إجمالى الثمن بالجنيةإجمالى الثمن بالجنية  السعر بالجنيةالسعر بالجنية  الكمية المنتجةالكمية المنتجة  دةدةالوحالوح  الصنفالصنف

  ٥١٤,٢٥  ٤.٢٥  ٢٣٦  كيلو  جـنب دمياطــى
  ٣٧٨,٠٠  ١٤,٠٠  ٢٧  كيلو  آيــس كريــم

  ٢٥٠,٠٠  ٢,٥٠٠  ١٠٠  عبوة  جم ١٥٠آيس كرمي 
  ١١,٠٠  ٢٢,٠٠  ٠,٥٠٠  كيلو  قشـــــدة
  ٢٥٠٢,٠٠  ٣٠,٠٠  ٨٣,٤  كيلو  زبــــــد

  ٦٨١,٠٠  ٤٠,٠٠  ١٧,٠٢٥  كيلو  مسن طبيعــى
  ٢٦٦٩,٠٠  ١٧,٠٠  ١٥٧  كيلو  جنب دمياطى للتخزين

  ١٥٣١١,٢٠  اإلمجالـــى

 

l   املـدن اجلامعيـة جبامعـة املنصـورة ودميـاط وبيـوت       ب الطـالب تقوم الوحدة بتلبية مجيع احتياجـات
باجلامعة من اخلبز البلـدى   املغتربات وطالب الوجبة اخلارجية واملعسكرات الىت تقيمها رعاية الشباب

  ٠رغيف يومياً ٣٢٠٠٠والىت تصل إىل 
l  تقوم الوحدة بتوريد اخلبز البلدى ملستشفى اجلامعة وكذلك مستشفى الباطنة التخصصى والىت

  ).رغيف يومياً ٢٠٠٠(قد تصل إىل حواىل 
l ةتقوم الوحدة ببيع فائض اإلنتاج على السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامع.  
l      الوحدة بصدد افتتاح خط إنتاج جديد للفرن البلدى وذلك لتلبية احتياجـات السـادة أعضـاء هيئـة

  .التدريس والعاملني بكليات اجلامعة املختلفة وكذلك مستشفيات اجلامعة واإلدارة العامة باجلامعة
l    عـاملني وطـالب   تقوم وحدة اخلبز األفرجنى بتلبية طلبات مركز الكلى باجلامعة، كمـا تقـوم بـالبيع لل

  . الكلية

 

l   مــدةتقــوم وحــدة التصــنيع الغــذائى بتصــنيع العديــد مــن املنتجــات الغذائيــة مثــل األغذيــة ا
  .وكذلك عجينة الطعمية -املخلالت جبميع أنواعها  –املرىب جبميع أنواعها  -) خضراوات(
l    املـرىب والعصـائر واملخلـالت    (للوحدة نشاط ودور هـام ىف تدريب طالب الكلية على خطـوات اإلنتـاج

 ،وذلك خالل التدريب الصيفى ) واألغـذية احملفوظة

l  جنيهاً ٤٩٢٤(بلغ إمجاىل إيرادات الوحدة حواىلو، ) جنيهاً ٧٥٠٠(بلغ إمجاىل املصروفات حواىل.(  
l سـوف يـتم تصـنيعها تباعـا      )جنيهـاً  ٥٠٠٠(مدات تقدر حبـواىل  يوجد بالوحدة خامات جمهزة ىف ا

  .حسب العرض والطلب خالل الفترة القادمة
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l  وبيعها قامت الوحـدة بتصنيع األنـواع التالية: 

  الصنـفالصنـف  مم
  العــدد    العــدد    

  الصنفالصنف  مم
  العــددالعــدد

  كيلوكيلو  جرامجرام  كيلوكيلو  جرامجرام
  ٥٨    جم ٩٠٠مرىب بلح برطمان   ١٨  ١١٢٨    جم ٥٠٠كيس طعمية   ١
  ٣٠    جم ٢٥٠شطيطة كيس   ١٩  ٢٤٣    جم ٥٠٠كيس خملل مشكل   ٢
  ٢٨٢  ٧٠٠  مرىب نارنج بالكيلو  ٢٠  ٨    جم ٥٠٠برطمان خملل مشكل   ٣
  ١٦٢    جم ٩٠٠مرىب نارنج برطمان  ٢١  ١    جم ٢٥٠كيس خملل مشكل   ٤
  ٣٤  ٧٥٠  مرىب جزر بالكيلو  ٢٢  ٢٣٧    جم ٢٥٠ليمون خملل كيس   ٥
  ٢٥    جم ٩٠٠مرىب جزر برطمان   ٢٣  ٤٤  ٢٠٠  مرىب فراولة بالكيلو  ٦
  ٤٤    )جرام ٥٠٠كيس (قلقاس   ٢٤  ٨٢    جم ٩٠٠مرىب فراولة برطمان   ٧
  ٨٥    )جرام ٥٠٠كيس (بسلة   ٢٥  ٤    جم ٢٥٠مرىب فراولة برطمان   ٨
  ٧  ٩٠٠  مرىب مشكلة بالكيلو  ٢٦  ٢٨  ٧٥٠  زيتون أخضر بالكيلو  ٩
  ٣٨    جم٩٠٠برطمان مرىب مشكلة   ٢٧  ٣٥  ٥٠٠  زيتون أسود بالكيلو  ١٠
  ١٠    مرىب عنب بالكليو  ٢٨  ١٠٢    جم ٢٥٠بصل خملل كيس   ١١
  ٢٥    جم٩٠٠مرىب عنب برطمان   ٢٩  ١٥٠  ٨٥٠  مرىب تني بالكيلو  ١٢
  ٧  ٥٠  خيار خملل بالكيلو  ٣٠  ٦٣    جم ٩٠٠مرىب تني برطمان   ١٣
  ٢    جم ٥٠٠خيار خملل برطمان   ٣١  ١١٦    جم ٢٥٠ورق عنب كيس   ١٤
  ٨    جم ٩٠٠مرىب طماطم   ٣٢  ٤٨٥    جم ٢٥٠ماجنو كيس شرائح   ١٥
  ١٥    جم٢٥٠صلصة طماطم   ٣٣  ١٣  ٥٠٠  جزر خملل بالكيلو  ١٦
  ٢١    لفت خملل بالكيلو  ٣٤  ٩٢  ٤٠٠  مرىب بلح بالكيلو  ١٧

 

l ـا ورشة النجارة خـالل هـذه الفـترة أهـم األنشطة الىت قامت:  
  مالحظاتمالحظات  المبلغ المبلغ   المصروفـات المصروفـات   العددالعدد  بيان األعمالبيان األعمال

    ٣١٤٩  ٣١٤٩  ٣٠  تصنيع صندوق طفاية حريق
  صنعيهمخامات ودهان أجور   ٧٤٣٠  ١٢٣٦٤  ١٠٥  صيانة كوميدينو
    ١٢١٠  ١٢١٠  ١  تنجيد طقم أنتريه
    ٢١٨  ٢١٨  ١  صيانة مكتب خشب

    ٣١٦  ٣١٦  ١  ترابيزة كمبيوتر
    ٦٥٦  ٦٥٦  ١  بوابة خشب

  ١٩٧٩٣  ٥٨٧٣  ٦٣٠٩  ٦+٦  تصنيع دواليب ختمري
  -  -  ١٣٠٤٩٠  -  تصنيع أثاث متنوع كلية التربية النوعية
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l أنشطة ورشة النجارة للمقايسات اخلارجية بأجر كالتاىل:  
  التاريخالتاريخ  قيمة المقايسة قيمة المقايسة   الجهة الطالبةالجهة الطالبة  المواصفاتالمواصفات  مم

  ١٩/٩/٢٠٠٨  ١٢٢٦٤  مستشفى الطوارىء  كوميدينو ١٠٥صيانة   ١
  ٩/٤/٢٠٠٩  ٢٤٩٠  الصيدلةكلية   عمل حواجز خشبية  ٢
  ٩/٤/٢٠٠٩  ٥٧٥٥  طب أسنان  مكتب) ٨( تصنيع عدد  ٣
  ٩/٤/٢٠٠٩  ٦٠٠٠  تربية نوعية  درج ٧مكتب ) ٦(تصنيع   ٤
  ١٠/٢/٢٠٠٩  ٥٥٨٠٠  تربية نوعية  أنتريه مساطر )١٨(تصنيع وتوريد عدد  ٥
  ١٠/٢/٢٠٠٩  ٢٣٤٠٠  تربية نوعية  درج ٤مكتب ) ٢٦(تصنيع عدد  ٦
  ٩/٤/٢٠٠٩  ٢٤٠٠٠  تربية نوعية  ترابيزة كمبيوتر) ٥٠(تصنيع   ٧
  ٩/٤/٢٠٠٩  ٢٩٠  تربية نوعية  ترابيزة أنتريه) ١(تصنيع   ٨

  جنيـه ١٦٤٦٢٢ر٩٠  إمجاىل النشاط بأجــر وبدون أجــر

l أنشطة ورشة النجارة بدون أجر كالتاىل:  
  التاريخالتاريخ  قيمة المقايسة قيمة المقايسة   الجهة الطالبةالجهة الطالبة  المواصفاتالمواصفات  مم

  ٢/١١/٢٠٠٨  ٣١٤٩  إدارة الكلية  طفاية حريقصندوق ) ٣٠(تصنيع   ١
  ٨/٧/٢٠٠٨  ٦١٥  قسم النبات  تصنيع قاطوع خشب  ٢
  ١٢/٨/٢٠٠٨  ٦٠٠٠  إدارة الفرن  تصنيع قاعدة للفرن  ٣
  ٩/١/٢٠٠٩  ٢٠٩  قسم األلبان  سبورة) ٢(صيانة عدد  ٤
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  ١٢١٠  قسم احلشرات  تنجيد طقم أنتريه  ٥
  ١١/١/٢٠٠٩  ٢١٨  توريدات الكلية  صيانة مكتب  ٦
  ٨/٣/٢٠٠٩  ٣٢٤  الوراثة  سبورة) ٢(تعليق عدد   ٧
  ١١/١/٢٠٠٩  ٤٦٠  الوراثة  تصنيع ترابيزة كمبيوتر  ٨
  ٨/٣/٢٠٠٩  ٣٢٤  الوراثة  ضلفة بالزجاج) ٣(تصنيع عدد  ٩
  ١٩/٣/٢٠٠٩  ٢٤٧  األراضى  سبورة) ٣(تعليق عدد  ١٠
  ١٥/٣/٢٠٠٩  ٦١٣٤  اإلنتاج احليواىن  )٤( عمل دوالب داخل احلائط عدد  ١١
  ١٠/٣/٢٠٠٩  ٧٨٩  األلبان  قاطوع خشب  ١٢
  ١٢/٨/٢٠٠٨  ٦٣٠٩  إدارة الفرن  تصنيع دواليب للفرن  ١٣
  ١٧/١/٢٠٠٩  ١٥٢٧  إدارة الفرن  تصنيع أرفف  ١٤
  ٢١/٥/٢٠٠٩  ٣٥٧,٥  قسم اهلندسة  صيانة مكتب  ١٥
  ٢٣/٥/٢٠٠٩  ٢٢١٥,٤  إدارة الكلية  عمل قاطوع خشب  ١٦
  ٢١/٥/٢٠٠٩  ٢٠٩٠  إدارة الكلية  تصنيع حواجز ألومنيوم  ١٧
  ٣٠/٤/٢٠٠٩  ٩١٣  إدارة الكلية  دهان بنش وزجاج  ١٨
  ٣٠/٤/٢٠٠٩  ١٥٣٣  اإلنتاج احليواىن  تصنيع دوالب  ١٩

  جنيــه ٣٤٦٢٣ر٩٠ االمجاىل
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l         إعداد النماذج النباتية للدروس العملية ملختلـف األقسـام العلميـة لطـالب الكليـة وأيضـا كليـات
وذلك بزراعة وإكثار بذور احلوليات وعقـل الشجريات واألشـجار  ) الصيدلة والعلوم(اجلامعة املختلفة 

  .جنيه ١٥٣٧,٥٠بلغ مبنبات  ١٩٨٥واألسوار النباتية بإمجاىل عدد 
l  ويقـوم العـاملون بـإطالعهم علـى     ، يستقبل املشتل الزائرين من طالب اجلامعات واملدارس واجلمهور

  .العمليات الزراعية ومساعدم ىف اقتناء نباتات الزينة املختلفة وإرشادهم بكيفية العناية ا
l        حبـاثهم  تقوم الوحدة مبساعدة الباحثني من هيئـة التـدريس وطـالب الدراسـات العليـا علـى إجـراء أ

  . سنوى والتجارب العلمية داخل املشتل نظري إجيار
l        قامت الوحدة ىف هذه الفترة ببيع العديد من نباتـات الزينـة وشـتالت الفاكهـة وأشـجار وشـجريات

  .جنيها ٧٤٩٩,٣٨الزينة للجمهور وأيضا للهيئات والشركات بإمجاىل مبلغ 
l ب الكلية املسامهة العملية والفعالة ىف خطة التدريب الصيفى لطال.     

  
  نشأة املركز

l  ٢٧/٢/١٩٩٥مت إنشاء املركز بقرار جملس اجلامعة بتاريخ .  

  أهداف املركز
l          دراسة التأثري السام للمبيدات علـى اإلنسـان واحليـوان وكائنـات التربيـة والنباتـات االقتصـادية مـن

  .الدراسةاحملاصيل وغريها وتزويد اجلهات املختصة مبضمون هذه 
l دراسة تأثري تداخل املبيدات مع خواص التربة بالطرق الطبيعية والكيماوية والبيولوجية.  
l ختيارى للمبيدات والتوعية باستبعاد املركبات األكثر خطورةدراسة التأثري اال.  
l  حنل العسل –املفترسات املتطفالت  -دراسة تأثري املبيدات على الكائنات احلية املفيدة.  
l بقيات املبيدات على احملاصيل واخلضراوات والفاكهة وأيضـا ىف مكونـات البيئـة غـري احليـة      تقدير مت

  .وذلك للتعرف على درجة التلوث ومدى خطورته )تربة -ماء -اهلواء(
l            تنظيم بـرامج تدريبيـة وإرشـادية للبـاحثني والعـاملني ىف جمـال صـناعات وتـداول املبيـدات تتنـاول

  .التلوث باملبيداتالوسائل العلمية لتجنب أخطار 
l تنظيم مؤمترات وعقد ندوات واجتماعات وحلقات نقاش حول قضايا تلوث البيئة باملبيدات.  
l إصدار دورات ونشرات دورية وغـري دورية.  
l         تنفيذ كل ما يوكل إىل املركز من أعمـال ىف جمـال اختصاصـه مـن اجلامعـة أو اهليئـات واملصـاحل

  .األخرى

 مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات
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 م٢٠٠٨/٢٠٠٩ركز خالل عام أهم  األنشطة الىت قام بها امل

l         مت جتديد التعاقد للعام الثاىن مع مستشفى الباطنة التخصصـى ملـدة عـام أخـر بدايـة مـن شـهر
  .ملكافحة اآلفات الزاحفة والطائرة باملستشفى ٢٠٠٨أكتوبر 

l إقامة دورتني ملسئوىل االجتار ىف املبيدات باالشتراك مع وزارة الزراعـة.  
l  معــة ملــدة عــام قابــل للتجديـد وذلــك ملكافحــة اآلفــات الزاحفــة والطــائرة  مت التعاقـد مــع إدارة اجلا

  .والقوارض
l حضور عدة ندوات مع السيد النائب خبصوص األعداد ملؤمتر تسويق البحوث.  
l تنميـة  : "مدير املركز دورة مبركز التدريب اإلداري واإلستشارى بعـنوان/ حضور السيد األستاذ الدكتور

  .م٢٢/١٢/٢٠٠٨إىل  ٢٠/١٢خالل الفترة من  "مهارات التوجه بالتسويق
l  إلجراء عمليات مكافحة اآلفات ىف املباىن اإلدارية) ملدة شهر(مت التعاقد احملدود مع كلية التجارة. 

l  وذلـك للسـادة املهندسـني    ) جلنة مكافحـة اآلفـات   ( مت عمل أربعة دورات باالشتراك مع وزارة الزراعة
مهنـدس املشـتغلني االجتـار باملبيـدات لتجديـد الرخصـة        ٢٥دورات تدريبية كل دورة ـا  (  الزراعيني

 ).مدة الدورة مخسة أيام  –اخلاصة باالجتار 

l           حضر السادة أعضاء هيئـة التـدريس بالقسـم ورشـة عمـل خاصـة بأسـلوب توصـيل املعلومـات
 .للمتدربني خالل شهر مايو بوزارة الزراعة

  
  نشأة املركز

l  ١١/٧/١٩٩٦ىف  ١١٣٦مت إصدار قرار التخصيص من حمافظ الدقهلية برقم . 

l      ىف  ٧٥٠موافقة جملس اجلامعة على إنشاء مركز للتجارب والبحوث الزراعيـة بقالبشـو وزيـان بـرقم
١٩/٥/١٩٩٧ .  

  أهداف املركز
l   إجراء التجارب والبحوث الزراعية والعلمية اهلادفة إىل حل املشكالت اليت يواجهها نشـاط اإلنتــاج

النبـايت واحليـواين   (ل على تطويـر اإلنتــاج الزراعـي  والعمـ. يف اتمع احمللى) النبايت واحليواين(الزراعي 
باألساليب العلمية اليت تؤدى إىل تطويــر وخلـق أسـاليب جديــدة يترتـب عليهـا وفـرة        ) والسمكي

 . اإلنتاج وحتسينه

l ااملسامهة يف تنفيذ املشروعات الزراعية للجامعة، وتزويدها باحتياجا.    

 حوث الزراعية بقالبشو وزيانمركز التجارب والب
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l  م األسـاليب العلميـة والفنيـة احلديثـة ملواكبـة التقنيـات       اإلسهام يف تدريب الطالب على اسـتخدا
املتطورة يف جمال املعرفة الزراعية، وىف جمال إنتـاج احملاصيـل واإلنتاج احليواين والسـمكي والـداجىن   

  . ومنتجات األلبان والتصنيع الغذائي وعسل النحل وخالفه
l علمية يف جمال الزراعة علـى الصـعيدين   توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات واهليئات ال

  . العريب والعاملي
l ال الزراعي واحليواين والسمكي، وتقدمي االستشارات الفنيةالقيام باألعمال اإلنتاجية يف ا .  
l       ـاالت الزراعيـة واحليوانيـة والسـمكيةتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة املهندسني والعـاملني يف ا

  . ومنتجاا

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩شطة الىت قام بها املركز خالل عام أهم  األن

l  فدان ٤٠كمزارع مسكية وذلك بأمجاىل مساحة  ٦، ٥، ٤مت تأجري احلوشة رقم.  
l  جنيها  ٤٥٥٤بيع حمصول البلح مببلغ.  
l  جنيها  ٤٣٠بيع حمصول الزيتون مببلغ.  
l  خلية ١٠٠زيادة عدد اخلاليا باملنحل حيث وصل. 

l كيلو جـرام بسـعر    ٣٥٠كمية العسل الناتج  تخالل العام وكان قامت الوحدة بقطف العسل مرتني
  .جنيها ٧٨٧٥جنية للكيلو أى بإمجاىل مبلغ ٢٢.٥

l  جنية ٢٤٢مت بيع حمصول البصل مببلغ .  
l         مت زراعة ستة قراريط مبحصول الكوسة بـاألرض املستصـلحة خـالل تلـك الفتـرة ومت بيـع احملصـول

  .جنيها ١٣٦٠الناتج منها بإمجاىل مبلغ 
l    فـدان ومت زراعتـها بالفعـل خـالل تلـك املـدة        ١٤مجـاىل مسـاحة   زيادة املسـاحة املرترعـة باملزرعـة إل

  .مبحاصيل الكوسة والطماطم والشعري والقمح
l  فدان مبحصول الطماطم وجارى حصادها وبيع اإلنتاج  ١زراعة.  
l ب الطالب خالل فتـرة  توفري النماذج من حماصيل اخلضر واحملاصيل احلقلية والبستانية الالزمة لتدري

  .التدريب الصيفى
l جراء التجارب البحثية ىف جماالت اخلضر والفاكهة واحملاصيل احلقلية والنحل وتقـدمي كافـة اخلـربات    إ

  .ىف ااالت املختلفة
l      الـرى بطريقـة    -مت زراعة ستة قراريط بالفول البلدى ىف جتربة حبثية للرى بأحـد نظـم الـرى احلديثـة

  ).السيفونات(املواسري املثقبة 
l   بالليزر ومت زراعتها مبحصول الشعري ١٠،  ٨مت تسوية احلوشة رقم.  
l   مت عمل اهليكل اخلرساىن ملزرعة الدواجن باملركز وجارى عمل القواطيع وتقسيم املزرعة بالطوب مـن

  .الداخل
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l  فدنـة  فدان منها سـتة أ  ٣٥القيام بأعمال جتهيز األرض لزراعتها مبحاصيل املوسم الشتوى ملساحة
  .مبحصول القمح وباقى املساحة مبحصول الشعري

l       ـدف إىل ترشـيد مت استخدام أحدث األساليب العلمية ىف جمال الرى بنظم الـرى املختلفـة والـىت
  .استخدام مياه الرى وبالتاىل حتسني الصرف

l التغلب على مشكلة الصرف بتشغيل اآلالت لصرف املياه باملصرف الرئيسى.  

  
  نشأة الوحدة

l  ٣٠/٤/١٩٩٥بتاريخ  ٢٤٣أنشئت وحدة التحاليل الدقيقة بقرار جملس اجلامعة رقم .  
  أهداف الوحدة

l للمواد املختلفة املقدمة من باحثني من داخل أو خارج اجلامعة إجراء التحاليـل الدقيقة.  

l األكادميـي والتطبيقـي الـيت ختـدم البيئـة وتعمـل علـى حـل        ذات الطابـع  إجراء البحـوث العلميــة
  .باحثني من داخل اجلامعة أو من خارجها مشكالا بواسطة

l طالب البحوث من داخل اجلامعة أو من خارجها على اسـتخدام األسـاليب    اإلسهام يف تدريب وتعليم
  .احلديثة العلمية والفنية

l ميـة اليت تؤدى إىل تطـور وخلـق أسـاليب جديـدة يترتـب      باألساليب العل معاونة النشاط اإلنتــاجي
  .وتعدده وحتسينه عليها وفرة اإلنتاج

l تمع على استخدام األساليب العلمية والفنية احلديثـة وتعلـيمهم ورفـع     اإلسهام يف تدريب أفرادا
  .اإلنتاجية كل ىف جماله كفاءام

l ال اختصاصـها سـواء مـن اجلامعـة أو مـن      الوحدة من أعمال إنتاجية يف جم تنفيذ كل ما يوكل إىل
   .أو من اهليئات واملصاحل األخرى اجلامعات األخرى

 م٢٠٠٨/٢٠٠٩أهم  األنشطة الىت قامت بها الوحدة خالل عام 

l  عينات ١٠حواىل (حتليل عينات أعالف لإلصالح الزراعى مصنع دكرنس.(  
l  عينات ٥(حتليل عينات زيت صويا نصف مكرر مصنع شاوه.(  
l  مواد حافظة –متبقيات مبيدات (حتليل عينات لنب ملصنع اجلوهرة.(  
l حتليل عينات بذور عباد الشمس لتقدير نسبة الزيت ورقم احلامض ورقم البريوكسيد.  
l  دقيق ملخبز الكلية لبيان مدى احتوائها على متبقيات مبيدات من عدمه) عينة ٢٠(حتليل حواىل. 

l  ذرة لإلصالح الزراعى مصنع دكرنسجلوتني أ) عينة ٢(حتليل عدد حواىل. 

 الدقيقةوحدة التحاليل 
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l  بريمكس لتقـدير  ) عينة ٢٠(حتليل عددMn  +A   وعـدد عينـة حتليـل كالسـيوم      لإلصـالح الزراعـى ،
 .فوسفات

l   مسوم فطرية) عينات ٦(حتليل عدد. 

l  حتليل عينة بيض نعام حتليل كامل واألمحاض الدهنية واألمينية. 

l   زيت للتحليل التزنخ) عينة ٣(حتليل عدد. 

l   لتقدير الكربوهيدرات) عينات ٧(حتليل عدد. 

l   ألبان ملصنع الرامى) عينة ٢(حتليل عدد. 

l   حتليل كامل( أعالف دواجن ) عينة ٤(حتليل عدد.( 

l   أكادميى( تقدير ثوابت زيوت ) عينة ٧٤(حتليل عدد.( 

l   كربيتات بوتاسيوم) عينة ١(حتليل عدد. 

l   الومنيوم فوسفيد ىف عينـات أرز ملشـروع دعـم     –تقدير متبقيات بروميد املثيل ) عينة ٥(حتليل عدد
 .الصناعات الصغرية بكلية اهلندسة

l  بروتني  أعالف)  عينة ٧١(حتليل عدد  . 

  
  نشأة املركز

يعد مركز اخلدمات اإلرشادية واالستشارات الزراعية وحدة من الوحدات الزراعيـة ذات الطـابع اخلـاص    
فقد صدر قرار جملس اجلامعة بإنشـاء مركـز اخلـدمات اإلرشـادية     . جامعة املنصورة  –بالكلية الزراعية 

م ، مت املوافقـة علـى الئحتـه الداخليـة ومت     ٣٠/٤/١٩٩٠واالستشارات الزراعية كوحدة ذات طابع خاص ىف 
  .م٢/٦/١٩٩٠تشكيل أول جملس إلدارته ىف 

  زأهداف املرك
l نتاج الزراعى واملنتجني الزراعينيتوجيه البحوث الزراعية بالكلية خلدمات اإل.  
l ا ىف كافة جماالت اإلنتاج الزراعى تبسيط نتائج البحوث وتعريف املنتجني.  
l تقدمي اخلدمات اإلرشادية واالستشارات لألفراد واهليئات باجلامعة وخارجها.  
l إعداد األدلة التدريبية وإنتاج املواد التعليمية من نشرات وملصقات وأفـالم.  
l  بيت خـربة زراعى( البحوث والدراسات واملشروعات البحثية إجـراء.(  
l تنظيم وعقد الربامج والدورات التدريبية املتخصصة مبجاالت اإلنتاج الزراعى.  

  

 مركز الخدمات اإلرشادية واالستشارات الزراعية
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  م٢٠٠٨/٢٠٠٩ام األنشطة الىت قام بها املركز خالل العم  أه

 

l  مركـز مـن مراكـز حمافظـة الدقهليـة بنـاءا علـى        ندوة تنويرية بواقع ندوتني ىف كل ) ٣٠(تنفيذ عدد
العقد املربم بني وزارة التنمية احمللية واملركز مبشروع قرية مصرية بال أمية، خالل الفترة مـن أبريـل إىل   

  .م٢٠٠٨يوليو 
l  ندوة تنويرية ىف جمال حمو األمية مبحافظة القليوبية ىف الفترة مـن مـارس إىل   ) ١٤(كما مت عقد عدد

  .م٢٠٠٩إبريل 
l  ندوة تنويرية ىف جمال حمـو األميـة مبحافظـة قنـا ىف الفتـرة مـن مـايو وحـىت يونيـو          ) ٢٢(عقد عدد

 .م٢٠٠٩

 

l  حلقـة نقاشـية بواقـع حلقـة بكـل مركـز إدارى مـن مراكـز حمافظـة الدقهليـة وذلـك            ) ١٥(تنفيذ
الصـغرية للتـرويج إلقــامة الشــباب     باالشتراك مع وزارة التنمية احمللية وصندوق متويل املشـروعات  

  .م٢٠٠٨ملشروعات صغرية مولدة للدخل خالل الفترة من يونيه إىل يوليو 
l  حلقات نقاشية ىف جمال املشروعات الصـغرية مبراكـز حمافظـة القليوبيـة باإلضـافة إىل      ) ٧(تنفيذ

ىف الفتـرة مـن    حلقة نقاشية ىف جمال الترويج للمشاريع الصغرية مبراكز حمافظة قنـا، وذلـك  ) ١١(
 . م٢٠٠٩بداية إبريل وحىت اية يونيه 

 

  التاريخالتاريخ  مكان التنفيذمكان التنفيذ  موضوع القافلةموضوع القافلة  مم

  ٧/١٠/٢٠٠٨  مدينة الكردى  تصنيع األلبـان -حماصيل اخلضر  ١
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  كوم الدرىب  حل مشكلة قش األرز  ٢
  ٢١/١٠/٢٠٠٨  قرية احلصص  احملاصيل الشتوية  ٣
  ٤/١١/٢٠٠٨  قرية أبو ماضى  احملاصيل اإلستراتيجية  ٤
  ١٨/١١/٢٠٠٨  الكفر اجلديد  ترشيد استخدام األمسدة  ٥
  ٢/١٢/٢٠٠٨  دكرنس -جنري   احملاصيل التقليدية  ٦
  ١٦/١٢/٢٠٠٨  صدقا  األلبان –احملاصيل   ٧
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  ميت العامل  حماصيل اخلضر  ٨
  ٩/٢/٢٠٠٩  مركز طلخا  مشكالت الزراع وكيفية حلها  ٩
  ١٠/٢/٢٠٠٩  مركز طلخا –كفر اخلوازم   مشكالت الزراع وكيفية حلها  ١٠
  ٣/٣/٢٠٠٩  بلقاس –سنديلة   التوصيات الفنية حملصول البطاطس وزراعة األسطح  ١١
  ٣١/٣/٢٠٠٩  مركز ميت غمر  -دماص   وتربية وإنتاج الدواجنالتوصيات الغذائية   ١٢
  ٣١/٣/٢٠٠٩  مركز ميت غمر -ميت الفرماوى  مقاومة سوسة النخيل –الصناعات الغذائية   ١٣

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقات الثقافية العالقات الثقافية 
  والبحوثوالبحوث
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l TEMPUS 

  االحتاد األوروىب  :  اجلهــة املمولــة
  يورو ٤٩٥٦١١  :  قيمـة التمويــل
  قسم احملاصيل –أمحد أبو النجا قنديل / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  
l TEMPUS  

  االحتاد األوروىب  :  اجلهــة املمولــة
  ألف يويو ٣٠٠  :  قيمـة التمويــل
  قسم اهلندسة الزراعية –حممود هانئ عبد العزيز رمضان / د  :  الباحث الرئيسى

  
l   

  مركز حتديث الصناعة –احتاد الصناعات املصرية   :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٧٥  :  قيمـة التمويــل
  قسم اهلندسة الزراعية –أمحد حممود عبده معتوق / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  
l   

  وحدة حساب البحوث باجلامعة  :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٣٠  :  قيمـة التمويــل
  قسم احملاصيل –أمحد نادر السيد عطية / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  
l   

  باجلامعةوحدة حساب البحوث   :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٣٠  :  قيمـة التمويــل
  قسم املبيدات –عادل عبد املنعم صاحل / د.أ  :  الباحث الرئيسى

 
l  

  وحدة حساب البحوث باجلامعة  :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٣٠  :  قيمـة التمويــل

  قسم االراضى –أمين حممد الغمرى / د  :  الرئيسىالباحث 
  
  

 المشروعات البحثية
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l   
  وحدة حساب البحوث باجلامعة  :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٣٠  :  قيمـة التمويــل
  قسم احملاصيل –أمحد أبو النجا قنديل / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  
l 

  
  وحدة حساب البحوث باجلامعة  :  اجلهــة املمولــة
  ألف جنيه ٣٠  :  قيمـة التمويــل
  قسم األلبان –حممد شلىب مجعة / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  
l PCR  

  صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة جملس الوزراء  :  اجلهــة املمولــة
  قسم األلبان –وليد حممود الشارود / د  :  الباحث الرئيسى

  
l Removal of heavy metal ions from wastewater by adsorbents made from 

chemically modified crop residues 
  األملانية وصندوق العلوم والتكنولوجيا DAADهيئة   :  اجلهــة املمولــة
  قسم األراضى –أمحد ابو العطا موسى / د  :  الباحث الرئيسى

  
l   

  وحدة حساب البحوث جبامعة املنصورة  :  اجلهــة املمولــة
  احليوان الزراعىقسم  –فاطمة عبد احملسن مصطفى / د.أ  :  الباحث الرئيسى

  

l       مذكرة تفاهم بني قسم اهلندسة الزراعية بالكلية وقسـم اهلندسـة والعمـارة جامعـة اخلرطـوم
 .بالسودان

l مذكرة تفاهم بني كلية الزراعة ممثلة ىف قسم إنتاج احليوان وجامعة أثينا باليونان. 

l لزراعة ممثلة ىف قسم النبات الزراعى وجامعة هانوفر بأملانيامذكرة تفاهم بني كلية ا. 

l رمذكرة تفاهم بني كلية الزراعة ممثلة ىف قسم أمراض النبات ومعهد كيشكون با. 

l رمذكرة تفاهم بني كلية الزراعة ممثلة ىف قسم اهلندسة الزراعية وجامعة ديربيتسن با.  

 مجاالت التعاون مع الجامعات األجنبية
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l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( مؤمتر(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

١ 
إبراهيم أبوخليل أمني على 

 سعفان

املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 
 األغذية واأللبان

 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨
جنوب  -مصر 

 سيناء

الدوىل اخلامس والثالثون لرابطة العلماء 
 املصريني بكندا

 القاهره -مصر  القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨

 أبو بكر حممد حسن ٢
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 أمحد عبدالعزيز الرفاعى ٣
األول للصناعات الغذائية املؤمتر الدوىل 

 والتقانة احليوية
 محص -سوريا  سوريا -محص  ٢٧/١١/٢٠٠٨ ٢٥/١١/٢٠٠٨

 أمحد حممود عبده معتوق ٤
املؤمتر الدوىل األول للصناعات الغذائية 

 والتقانة احليوية
 محص -سوريا  سوريا -محص  ٢٧/١١/٢٠٠٨ ٢٥/١١/٢٠٠٨

 السعيد زهرى حممد عوده ٥

 لإلنتاجالسنوى للجمعية الكندية  راملؤمت
 احليواىن جبامعة جويلف اونتاريو كندا

١٤/٨/٢٠٠٨ ١١/٨/٢٠٠٨ 
اونتاريو جامعة جو يلف 

 كندا
 اونتاريو -كندا 

 مونتريال -كندا  مونتريال كندا ١٦/٧/٢٠٠٩ ١٢/٧/٢٠٠٩ السنوى املشترك بكندا راملؤمت

 شرم الشيخ ٢١/٣/٢٠٠٩ ١٦/٣/٢٠٠٩ للكيمياء ودورها ىف التنميةالدوىل العاشر  السيد أمحد أمحد طرطوره ٦
جنوب  -مصر 

 سيناء

 بيانات العالقات الثقافية
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 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 السيد شوقى حممد رزق السكرى ٧
املعرض الدوىل التاسع حول الصناعات 
 الغذائية بني اجلودة والقدرة التنافسية

 ةاإلسكندري -مصر  اإلسكندرية ٩/٤/٢٠٠٩ ٧/٤/٢٠٠٩

 االقصـر -مصر  قنا واألقصر ١٣/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨ الدوىل الثالث القضايا البيئية املعاصرة الشحات بركات املغازى البنا ٨

 الطاهره حممد أمحد عمار ٩
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 ترك حممد ابراهيم دره ١٠
العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا املنصورة 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حازم صالح منصور قاسم ١١
الدوىل اخلامس والثالثون لرابطة العلماء 

 املصريني بكندا
 القاهره -مصر  القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨

 حسن حممد فتحى ١٢
السادس الحتاد النحاليني العرب املؤمتر الدوىل 

 "النحل ثروة بني أيدينا"حتت شعار 
١٩/٣/٢٠٠٩ ١٧/٣/٢٠٠٩ 

اململكة العربية 
 عسري -أا  -السعودية 

 السعوديه

 رباب وديع عبدالسميع غزى ١٣
الدوىل اخلامس والثالثون لرابطة العلماء 

 املصريني بكندا
 القاهره -مصر  القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨

 رمضان أمحد حسن عبيد ١٤

املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 
 األغذية واأللبان

 الغردقة ١٣/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨
جنوب  -مصر 

 سيناء

البيئة والصناعة (البيئى الدوىل الرابع 
 )والتنمية

 دمياط -مصر  رأس الرب ١/٤/٢٠٠٩ ٣٠/٣/٢٠٠٩

 ساميه حممد مرسى بيومى ١٥
اخلامس عشر محاية البيئة ضرورة الدوىل 

 من ضروريات احلياة
 االسكندريه -مصر  اإلسكندرية ١٨/٥/٢٠٠٩ ١٦/٥/٢٠٠٩
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 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 شادى حممد حممود الشهاوى ١٦
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 سيناء العريش ١٤/٩/٢٠٠٨ ١١/٩/٢٠٠٨ الدوىل للسكر ومواجهة التحديات صاحل السيد مجعه سعده ١٧
مشال  -مصر 

 سيناء

 صفاء حممد على حسن ١٨
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 طه عبداحلليم نصيب ١٩
وتكنولوجيا  املنصورة العرىب الرابع لعلوم
 األغذية واأللبان

 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨
جنوب  -مصر 

 سيناء

 عبداحلميد إبراهيم عبداجلواد ٢٠
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 السويس -مصر  ةاإلمساعيلي ٤/٥/٢٠٠٩ ٤/٥/٢٠٠٩ لتربية النباتالدوىل السادس  عبداهللا حممد أبو اخلري ٢١

 عرفه أمحد عرفه حسن ٢٢
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان األغذية
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 فاتن يوسف إبراهيم يوسف ٢٣
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان األغذية
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 فاطمه إبراهيم اهلوارى ٢٤

املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 
 واأللبان األغذية

 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨
جنوب  -مصر 

 سيناء

املؤمتر الدوىل األول للصناعات الغذائية 
 والتقانة احليوية

 محص -سوريا  سوريا -محص  ٢٧/١١/٢٠٠٨ ٢٥/١١/٢٠٠٨
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 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 فتحى إمساعيل على حوقه ٢٥
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان األغذية
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

٢٦ 
 

 كوثر كامل أمحد ضوة

الدوىل الثاىن لتطوير التعليم العاىل اجتاهات 
 معاصرة

 الدقهلية -مصر  املنصورة ١٢/٣/٢٠٠٩ ١١/٣/٢٠٠٩

اللقاء الرابع والعشرين للجمعية السعودية 
واقع : التقنية احليوية "لعلوم احلياة 

 "وتطبيقات
٩/٤/٢٠٠٩ ٧/٤/٢٠٠٩ 

جامعة طيبة باملدينة 
 املنورة

املدينة  - السعودية
 املنورة

٢٧ 
مأمون أمحد عبداملنعم 

 املصيلحى
 اإلمساعيلية ٤/٥/٢٠٠٩ ٤/٥/٢٠٠٩ لتربية النباتالدوىل السادس 

 -مصر 
 اإلمساعيلية

 ماهر حممد إبراهيم عبد العال ٢٨
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 متوىل حممد أبو سريع أمحد ٢٩
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان ةاألغذي
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حمسن عبدالعزيز بدوى ٣٠
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

٣١ 
العزيز حممد الدسوقى عبد 

 حممد
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 شرم السيخ ٢١/٣/٢٠٠٩ ١٦/٣/٢٠٠٩ الدوىل العاشر للكيمياء ودورها ىف التنمية حممد السيد حممد رجب ٣٢
جنوب  -مصر 

 سيناء
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 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 حممد شلىب مجعه أبو حطب ٣٣
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حممد صالح سيف الربعى ٣٤
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللباناألغذية 
 الغردقة ١٣/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

٣٥ 
عبدايد  حممد عبدايد حممد

 رزق
الدوىل اخلامس والثالثون لرابطة العلماء 

 املصريني
 القاهرة -مصر  القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨

 حممد على أمحد عثمان ٣٦
دلتا النيل األول لتحسني ووقاية احملاصيل 

 التصديرة املصرية
 املنوفية -مصر  املنوفية ٣١/٣/٢٠٠٩ ٣٠/٣/٢٠٠٩

 إمساعيلحممد حممد الشناوى  ٣٧
اللقاء الرابع والعشرين للجمعية السعودية 

واقع : التقنية احليوية "لعلوم احلياة 
 "وتطبيقات

٩/٤/٢٠٠٩ ٧/٤/٢٠٠٩ 
جامعة طيبة باملدينة 

 املنورة
املدينة  - السعودية

 املنورة

 الشيخ شرم ٢١/٣/٢٠٠٩ ١٦/٣/٢٠٠٩ الدوىل العاشر للكيمياء ودورها ىف التنمية حممد منصور قاسم على ٣٨
جنوب  -مصر 

 سيناء

 حممد يونس رياض مهىن ٣٩
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حممود سليمان أمحد سلطـان ٤٠
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللباناألغذية 
 الغردقة ١٣/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حممود حممد عوض اهللا السواح ٤١
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان األغذية
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء
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 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

٤٢ 
مسعد عبدالعزيز عبدالفتاح 

 أبوريه
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللباناألغذية 
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 مصطفى عبد احلليم احلرايرى ٤٣
 اللقاء الرابع والعشرين للجمعية السعودية

واقع : احليوية  التقنية"لعلوم احلياة 
 "وتطبيقات

٩/٤/٢٠٠٩ ٧/٤/٢٠٠٩ 
جامعة طيبة باملدينة 

 املنورة
املدينة  - السعودية

 املنورة

٤٤ 
حممد الدسوقى مصطفى 

 أبوحباجه
 األقصر -مصر  قنا واألقصر ١٣/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨ الدوىل الثالث القضايا البيئية املعاصرة

 ممدوح حممد أمحد ربيع ٤٥
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 واأللبان ةاألغذي
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 عبده الشارود وليد حممود حممد ٤٦
املنصورة العرىب الرابع لعلوم وتكنولوجيا 

 األغذية واأللبان
 الغردقة ١٤/١١/٢٠٠٨ ١٠/١١/٢٠٠٨

جنوب  -مصر 
 سيناء

 حيىي على الشناوى زهران ٤٧
الدوىل اخلامس والثالثون لرابطة العلماء 

 املصريني بكندا
 القاهرة -مصر  القاهرة ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨

 

 

 

 



 
  

|  
 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير السنوى ال المنصورة جامعة –كلية الزراعة 

147 

l  م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( علميةزيارة(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 ٢/٤/٢٠٠٩ ٢٧/٣/٢٠٠٩ زيارة علمية ضمن مشروع التمبس أمحد أبو النجا قنديل ١
جامعة كوبنهاجن 

 بالدمنارك
 - الدمنارك 

 كوبنهاجن

 سلطنة عمان صاللة بسلطنة عمان ٢٩/١١/٢٠٠٨ ١٥/١١/٢٠٠٨ زيارة علمية حسن حممد فتحى ٢

 ٢/٤/٢٠٠٩ ٢٧/٣/٢٠٠٩ زيارة علمية ضمن مشروع التمبس عرفه أمحد عرفه حسن ٣
جامعة كواجن 

 بالدمنارك
 - الدمنارك 

 كوبنهاجن

 ٢/٤/٢٠٠٩ ٢٧/٣/٢٠٠٩ زيارة علمية ضمن مشروع التمبس على السعيد حممد شريف ٤
جامعة كوبنهاجن 

 بالدمنارك
 - الدمنارك 

 كوبنهاجن

 اـر سرفش بار ١٤/٨/٢٠٠٨ ١/٨/٢٠٠٨ زيارة علمية حممد الششتاوى حممد عبدربه ٥

 اـر ار ١٢/٤/٢٠٠٩ ٥/٤/٢٠٠٩ زيارة علمية ضمن مشروع التمبس حممود هاىن عبدالعزيز رمضان ٦

 اـر ار ١٢/٤/٢٠٠٩ ٥/٤/٢٠٠٩ زيارة علمية ضمن مشروع التمبس هشام ناجى حامد عبدايد ٧

l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( دورة تدريبيه(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 أسيوط -مصر  أسيوط ١٤/١٠/٢٠٠٨ ١١/١٠/٢٠٠٨ أساسيات التكنولوجيا احليوية سعد فاروق حممد حسني ١

 اجليزه -مصر  اجليزة ١٢/١١/٢٠٠٨ ٩/١١/٢٠٠٨ احليوية احلديثةدورة استخدام التقنيات  عبدالفتاح رجب رفاعى عامر ٢

 أسيوط -مصر  أسيوط ١٤/١٠/٢٠٠٨ ١١/١٠/٢٠٠٨ أساسيات التكنولوجيا احليوية حممد زكريا حممد الديسطى ٣
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l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( مشرتك خارجي إشراف(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  االسم م

 كندا كندا ١٧/٣/٢٠١٠ ١٨/٣/٢٠٠٩ إمساعيل مرسىحامت على  ١

 الواليات املتحدة الواليات املتحدة األمريكية ٦/٣/٢٠١٠ ٧/٣/٢٠٠٩ ماجد طاهر أمحد الكحكى ٢

 

l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( مهمة علمية(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  االسم م

 أملانيا جامعة فرايبورج ٢٥/٧/٢٠٠٩ ٢٥/٦/٢٠٠٩ أمحد على على أبوالعطا ١

 كندا جامعة جويلف بكندا ٥/٢/٢٠١٠ ٥/٨/٢٠٠٩ إميان حنفى حممود مقلد ٢

 أملانيا جامعة فرايبورج ٢٥/٧/٢٠٠٩ ٢٥/٦/٢٠٠٩ أمين حممد الغمرى الدسوقى ٣

 كندا جامعة جويلف بكندا ١٢/١١/٢٠٠٨ ١٣/٨/٢٠٠٨ السعيد زهرى حممد عوده ٤

 الواليات املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة  ١٢/٤/٢٠١٠ ١٣/٤/٢٠٠٩ املواىف حامد املواىف املشد حامد ٥

 أملانيا أملانيا ٣٠/٧/٢٠٠٩ ١/٦/٢٠٠٩ حممد صالح سيف الربعى ٦

 ١٥/٢/٢٠٠٩ ١/٢/٢٠٠٩ حيىي على الشناوى زهران ٧
املنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة 

 الول العربية
 األردن
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l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( أجنبيةمنحة / دراسية  أجازة(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  االسم م

 اليونان اليونان ٣٠/٦/٢٠١٠ ١/٧/٢٠٠٩ عمرو أمحد عبدالرازق جرب ١

 الصني مجهورية الصني الشعبية ٢٧/٨/٢٠٠٩ ٢٨/٨/٢٠٠٨ حممد صبحى محاده عبد الرحيم ٢

l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( ورشة عمل(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  الموضوع االسم م

 أمينه عبداملطلب السروى ١
ورشة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا ىف 

 جمال الزراعة
٢٥/٣/٢٠٠٩ ٢٤/٣/٢٠٠٩ 

جامعة موالى إمساعيل 
 مبدينة مكناس باملغرب

 املغرب

l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( أجازة مجع مادة علمية(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  االسم م

 أملانيا اأملاني ١١/١١/٢٠٠٩ ١٢/١١/٢٠٠٨ احلسيىن أمحد أمحد على أبو النجا ١

l م٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل ( بعثة خارجية(  

 البلد الجهة النهايةتاريخ  البدايةتاريخ  االسم م

 اليابان اليابان ٢٩/٨/٢٠١٢ ٣٠/٩/٢٠٠٨ نورالدين أبوالفضل نورالدين غازى ١
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