
 

 كهيت انسراعت –املنيب  جبمعت
   

 خدمة المجتمع و تنمية البيئة لكلية الزراعةو ممارسات خطة أنشطة 
 

 5102 -  5102نهفزشح يٍ 
 

 5102-5102انبيئت نهفرتة من  خذمت اجملتمع و تنميت خطت

  خطت موثقت و معهنت و معتمذة
 ئػذاد             

 عبذ اننعيم يأ.د / مجبل فخر
 يغئٕل يؼٛبس انًشبسكخ انًجزًؼٛخٔ  انكًٛٛبء انذٕٛٚخأعزبر 

 ئششاف             

 أ.د. /عبدل عبذ اهلل عبذ انغني

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ

 
  



   

 ٚجزذػٌٕٛخ انضساػخ كهطالة  11/2/2015- 15/2فٙ  فأَب جًٛم جًٛهخ"كهٛزٙ األٔل نٛبد األعجٕع انجٛئٙفؼباالػالٌ ػٍ 

   

  11/2/2015انٙ  15/2فٙ  "فأَب جًٛم جًٛهخنٛبد األعجٕع انجٛئٙ "كهٛزٙ فؼب

 عجٕع انجٛئٙاألفؼبنٛبد ٚشبسكٌٕ فٙ  انطالةْٛئخ انزذسٚظ ٔ انؼبيهٍٛ ٔ أػضبء



 

 
  

مغى األشؼخ ثكهٛخ ث يخزبس ػجذ انؼظٛى ذٖد/ ْ
 مغى انطت انُٕٖٔث د/ َذا دغٍٛ ػهٗ+  طت انًُٛب

ثذضٕس ئداسح انكهٛخ ثٓذف رمهٛم َغت اإلصبثخ  2015فجشاٚش  23فؼبنٛبد َذٔح صمبفٛخ 

 ثبنغشطبَبد ٔ االكزشبف انًجكش أليشاض انضذ٘

   
 عٛذح ٔطبنجخ( 106طبنجبد انكهٛخ فٙ جًٛغ انًشادم )ٔ يٕظفبد ٔػبيالد رٕلٛغ انكشف انطجٙ ٔ انفذص ػهٙ انًشدٔد االٚجبثٙ نهُذٔح 

  



   
 فٙ سدبة جبيؼخ انًُٛب  5102يبسط  52-52افززبح يإرًش انًُٛب انذٔنٙ انضبَٙ نهضساػخ ٔ انش٘ فٙ انفزشح يٍ 

   
 أثذبس االساضٙ ٔ انًٛبِ  أثذبس انًذبصٛم  اثذبس انًكبفذخ ٔ ٔلبٚخ انُجبد



   
 أثذبس انًٛبِ ٔ انش٘  أثذبس فٙ يجبل االَزبط انذٕٛاَٙ  أثذبس انًؼهمبد

   
 يذبضشاد ػبيخ فؼبنٛبد جهغخ انزٕصٛبد ٔ انخزبو ٔ انصٕس انززكبسٚخ 

رمذٚى يُبلشخ  -يذبضشاد ػبيخ -كهًبد انًغئٕنٍٛ -دفهخ االفززبحفؼبنٛبد يإرًش انًُٛب انذٔنٙ انضبَٙ نهضساػخ ٔ انش٘ )رٕصٛك 
 انخزبو. -جهغخ انزٕصٛبد -  –جهغخ انًؼهمبد  –ثذش ( 66) األثذبس انًمذيخ

  



 

 

   

 انطبلخ نزششٛذ فؼبنخ كٕعٛهخ أنهٛذ نًجبد ػٍ صمبفٛخ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُٛخ انجٛئخ ٔ َذٔح ا.د/ ػبدل ػجذ هللا ػجذ انغُٗ

  
 

يُٓذط/ جًبل  انُؼٛىا.د/ جًبل فخش٘ ػجذ ٔ  ئداسح انكهٛخ ثذضٕس  + انٕعطٗ د/ ْجخ صالح يذٚشح ئداسح رششٛذ انطبلخ ثششكخ كٓشثبء يصش
 رًذ انفؼبنٛبد فٙ لبػخ انكشٚش ثبنكهٛخ  26/4/2015 ٔ انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ ادًذ يمهذ

 2015أثشٚم   11أَشطخ يٍ 
 

  



   

انمٛبداد األكبدًٚٛخ فٙ صٚبسح نكهٛخ انضساػخ 
 2015اثشٚم  11

سئٛظ انجبيؼخ ٚفززخ انًؼًم انًشكض٘ ثكهٛخ 
 11/4/2015انضساػخ 

انًشكض٘ ٚفزخ أثٕاثّ أيبو انًغزضًشٍٚ ٔ انًؼًم 
 كجبس انًضساػٍٛ ٔ انجبدضٍٛ ثبنجًٕٓسٚخ

   

 ٙ فؼبنٛبد يإرًش انًُٛب انذٔنٙ انضبَٙ نهضساػخ ٔ انش٘ فٙ دٔل دٕض انُٛمشبسكٌٕ فٔ انطالة انًْٛئخ انزذسٚظ  أػضبءسئٛظ انجبيؼخ ٚكشو 

 2015أثشٚم   11أَشطخ يٍ 

 



   

ٔسشخ ػًم نهزذسٚت ػهٙ اجٓضح يزطٕسح 
دضشْب انًذٚش انزُفٛز٘ نهًؼًم ٔانفٍُٛٛ 

 ْٛئخ انزذسٚظ أػضبءٔاإلداسٍٚٛ ٔػذد يٍ 

 HPLC ـانانزذسٚت ػهٙ اعزخذاو PSI د/ يذًذ دهًٙ ششكخ 
ْٛئخ انزذسٚظ ثمغى انكًٛٛبء ٔ انٕساصخ + طالة انذساعبد انؼهٛب + يُٓذعٙ  أػضبءثذضٕس 

 26/4/2015 انًؼًم انًشكض٘ + انًذٚش انزُفٛز٘
 

  



   

يشصٔق  ا.د/ كًبلنمبْب أ انٕساصخ فٙ دٛبرُب ثؼُٕاٌ َذٔح صمبفٛخ
 5/5/2015ثزبسٚخ  االَزبط انذٕٛاَٙ أعزبر

د/ شبد٘ شبٍْٛ خجٛش انًٕاسد انجششٚخ ٔانزًُٛخ أنمبْب  يٍُٛ ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ أثذأ
 12/5/2015ثذضٕس ػذد كجٛش يٍ انطالة ٔ انخشٚجٍٛ  اإلداسٚخ

   
لبفهخ سئٛظ انجبيؼخ ثُفغّ ٚششف ػهٙ يؼبنٙ 

دًبضخ يشكض ثُٙ  صساػٛخ ٔطجٛخ ٔثٛطشٚخ نمشٚخ
 6/2/5102 يذبفظخ انًُٛب يضاس

ٔكالء انكهٛبد نشئٌٕ ٔ اشزشان  انهٕاء/ يذبفع انًُٛب+ ا.د/ سئٛظ انجبيؼخ رذذ سػبٚخ 
 ٔانطت انجٛطش٘ ٔ يذٚشٚخ انضساػخ  -خذيخ انًجزًغ يٍ كهٛخ انضساػخ ٔ انطت انجٛطش٘

انطت انجٛطش٘ ٔانصٛذنخ  ْٛئخ انزذسٚظ ثكهٛبد انضساػخ ٔانطت ٔ أػضبءٔ  ئداسح انجبيؼخ
 انًذٚشٚخ رًذ انمبفهخُٓذعٍٛ ٔأطجبء ٔيًشضٍٛ يٍ يذٚشٚخ انشئٌٕ انصذٛخ ثبنًُٛب ٔي



   
 (5102يبٕٚ  52ركشٚى انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ نضٚبدح انشضب انٕظٛفٙ )انٕفبء ٔ فؼبنٛبد ادزفبنٛخ 

   
 ػًٛذ انكهٛخٔانٕكالء ٔ يذٚش انكهٛخ ٚكشيٌٕ انغبدح انًذبنٍٛ نغٍ انزمبػذ فٙ ٔجٕد سؤعبء االلغبو انؼهًٛخ ٔ االداسٚخ



   
 ؼبيم يجبْذ اعًبػٛم يؼًم االساضٙركشٚى ان ٔسصخ انؼبيهٍٛ ٔ ركشٚى اثُبء  اسايم انؼبيهٍٛركشٚى 

   
 سيضبٌ جالل يغجم انطهجخ/  أركشٚى  ضبدٙ ػضًبٌ يؼبٌٔ انكهٛخ/  أركشٚى  ركشٚى و / عؼٛذ شٕلٙ يذٚش انٕسػ انفُٛخ



   
 يذًذ ػهٙ يغجم انذساعبد انؼهٛب/  أركشٚى  ػجذ انهطٛف يذٚشح انًكزجخأ/ نٛهٙ ركشٚى  أ./ ثٓٛجخ يذٚشح شئٌٕ انؼبيهٍٛركشٚى 

 

    
ػجذ انذًٛذ أ.د./ كشًٚخ ركشٚى 

 دغبٍَٛ سئٛظ يجهظ لغى األنجبٌ
 أ.د./ ػًش ػجذ انهطٛف ركشٚى 

 بسئٛظ يجهظ لغى انًٛكشٔثٕٛنٕجٛ
انضٕ٘ يصطفٙ أ.د./ جًبل ركشٚى 

 سئٛظ يجهظ لغى األساضٙ
دغٍ يذًذ دغٍ سئٛظ أ.د./ ركشٚى 

 يجهظ لغى ٔلبٚخ انُجبد

 26/5/2015 ركشٚى انمٛبداد انجبيؼٛخ انزٍٚ فبص الغبيٓى  فٙ يغبثمخ انُظبفخ-
 

  



   
 في القري في الحمالخ راخ الطاتع القىمي مثل محارتح فيروش سيتقىج كليح السراعح مىجىدج 

   
 32/2/3122 الطثيح و الثيطريح لخذمح أهالي مراكس المنيا اشتراك كليح السراعح في القىافل السراعيح و

 



       
 مركس ملىي جنىب المنيا الثيطريح تالشرافيح ت –الطثيح  –فعالياخ القافلح السراعيح 

       
 ق كليح السراعح فريو دكتىر / سمير حذاد و المهنذش / جمال مقلذ و أ. محمذ رجة 

 الثيىخ و المسارع و الحقىل و الحاراخ و مازال العطاء مستمراً  ىاوصل

  



 
 2015ابريم   11انعريقت يف  رئيس جبمعت املنيب و بعض انقيبداث األكبدمييت يف زيبرة نكهيت انسراعت


