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 خدمة المجتمع وتنمية البيئةكيل الكلية لشئون و                                                                                                                                                      سابا باشا-الزراعة لية ك        
                              Vice Dean for Community Service                                                                                                                                                                     & Faculty of Agriculture Saba Basha 
                                   Environmental Development 

 الفاعليات واألنشطة التنفيذية والدورات وورش العمل والندوات التي تمت 
 بكلية الزراعة – سابا باشا الخاصة بالقضية السكانية والنمو السكانى

  خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةالمحور األول: 

 المعارض ورش العمل الندوات الملتقيات الدورات القوافل  م

دورة تدددددريدبديددددة بددعنوان  -  0
 Food"الغذاء والصدددددحة 

and Health الدددددغدددددذاء"
والصدددددددحة في مراحل العمر 
المختلفدة والتغدذيدة العةجيددة 
وكيفيددة عمددل  ددذاء متوازن 
ووجبدات  دذائيدة مةئمة مع 

/ أحمدد السددددددديدد عبد الل   أد.
أسدددددتاذ الصدددددناعات الغذائية 
والتغذية بقسم علوم األ ذية 

يوليو  11- 12بددددالدكدلديددددة 
مشدددددددار   01العدد  1122

ندوة توعوية عن  - 

تنظيم األسرة 

لمجتمع الكلية خةل 

الموسم الثقافي 

اإلثنين أكتوبر 

8102 . 

ندوة  خطوات تجاه   -

  صحيةحياه 

00/00/8102 

للتوعية بالصحة 
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مشدددددار   11كحد أقصدددددي و
 .كحد أدني

اإلنجابية والصحة 

 العامة لألسرة.

ندوة  هشاشة العظام 

  المشكلة والحل

02/00/8102 

ندوة اإللتهاب السحائي 

 الوقاية والعةج

81/01/8102 

ندوة الدوائر اإلدمانية  -

تأثير اإلدمان على العقل 

والعةقات..إدمان 

الفيس.المخدرات. 

التدخين.الطعام.العمل..  

85/08/8102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تنمية مهارات الشباب والمراهقينالمحور الثانى: 
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الزيارات الميدانية  الدورات القوافل  م

 للتدريب /الملتقيات

الندوات/ 

 المؤتمرات

 المعارض ورش العمل

دورات تدريبية خدمية   2عدد   8

خةل أجازة نصف العام 
الدراسى للعام الجامعى 

أقامها قطاع  8181/8180

خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بالكلية خةل األنشطة الثقافية 

On Line  لخدمة مجتمع

في  المحيطالكلية والمجتمع 
تخصصات الكلية للتأهيل 

إنشاء لسوق العمل و
على  الصغيرة المشاريع

صفحة قطاع خدمة المجتمع 
 وصلوكلية الزراعة سباباشا 
عدد المتابعين للدورات 

متابع من  ٠٠٧٧التدريبية 
المجتمع السكندري 

والمحافظات المصرية 
وإقليميا من الدول العربية 

الشقيقة العراق وليبيا 
واصل الكثير والسعودية وت

من الخريجين المتابعين من 
وتشمل  أماكن مختلفة

 الدورات اآلتية :

شار   فريق حماية البيئة  -
والمسؤلية المجتمعية ساباباشا 

بمكتبة اإلسكندرية بيوم البيئة 

عدد  12/21/1111الجمعة 

 طالب وطالبة.  11

زيارة فريق حماية البيئة  -

والمسؤلية المجتمعية ساباباشا 

تحت اجراءات إحترازية 

العسل المصري بحديقة لمهرجان 

األورمان بالجيزة السبت 

12/22/1111. 

زيارة فريق حماية البيئة -
والمسؤلية المجتمعية سابا باشا 
لشركة برايت سيدز إلنتاج بذور 
محاصيل الخضر بمنشأة عباس 

بكفر الشيخ ضمن خطة 
يومى السبت  صنايعية مصر

 متدرب( 81) 08/2/8181

 85/2/8181والسبت 

تحت إجراءات  متدرب(85)

 إحترازية وظروف معقمة.

إقامة ندوة بالموسم  -

الثقافي للكلية 

"المشروعات 

الزراعية العمالقة فى 

ظل إستراتيجية 

التنمية المستدامة 

يوم اإلثنين  0202

مع  0212/12/7

األستاذ  الدكتور/ 

مصطفى كامل 

البخشوان وكيل 

الوزارة ومدير مديرية 

الزراعة باإلسكندرية 

ونقيب الزراعيين 

الهندسة معهد بحوث 

 الزراعية .

ندوة  الفرز من المنبع  -

" اعادة التدوير" 

11/01/8102 

ندوة  المخبوزات  -

المعتمده علي بذور 

ورشة العمل المجانية 

" الـدواجـن مشـروع الشـبـاب"

مع الدكتور/ وليد مصطفى 

أستاذ فسيولوجيا  دسوقى

الدواجن المساعد قسم اإلنتاج 

حد األ الحيوانى والسمكى بالكلية

مدرج )أ( من  8102يولية  82

لحضور والعدد ا ص 01الساعة 

مشار  كحد أقصي  51حتي 

 .مشار  كحد أدني  81و

 ساباباشا  -مشاركة كلية الزراعة -

 جدددددامدددددعدددددة اإلسددددددددددددكدددددنددددددريدددددة 

المعرض الزراعي الددددولي تنظيم ب

 08-01( 8الدثدددداندي )أجدرواليكس

 8102ندددددددددددوفدددددددددددمدددددددددددبدددددددددددر 

اليكس  –فنددددق راديسدددددددون بلو 

ويسدددددددددددت بدمدحور التعمير ببرج 

 العرب

نظم قطاع خدمة المجتمع  -

مية البيئة بالكلية تحت وتن

إجراءات إحترازية األربعاء 

زيارة لفريق  8/00/8180

حماية لمعرض أجرى بةزا في 

دورت  الثانية هيلتون جرين 

بةزا بسموجة لمعرفة 

الشركات الزراعية ومجاالت 

 .سوق العمل والتاهيل للعمل  

قام فريق حماية البيئة    -

والمسؤلية المجتمعية سابا 

بالكلية   CDCEقباشا وفري
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زراعة ورعاية عيش الغراب   -

 فيراير . 2الثةثاء 

إنتاج دجاج التسمين األربعاء  -

 فيراير 01

انتاج  ذاء صحي وأمن  -
تحت نظام الزراعة 

 فبراي 2العضويةاإلثنين 

كيفية إنشاء منحل  )مشروع  -

 8للشباب( لثةثاء مربح 
 فبراير

التغيرات المناخية وتأثيرها  -
 7على اإلنتاج الحيوانى األحد 

 فبراير

تربية وتغذية األ نام  -

 فبراير 1األربعاء 

مراقبة جودة وسةمة  -

 08منتجات األلبان األحد 

 فبراير

الزراعة بدون تربة األحد  -

 يناير . 10

الزراعة فوق إقامة ندوة  -
ين النبات األسطح لتحس

زيارة فريق حماية البيئة  -
والمسؤلية المجتمعية تحت 
اجراءات احترازية للتدريب 
بمزرعة المهندس سمير الكونت 

-05بالنوبارية الجديدة في 

02/08/8181 . 

قام فريق التطوير والتأهيل   -
الوظيفى وريادة األعمال بكلية 

فرص  الزراعة ساباباشا بتقديم
إلستكشاف المزارع وعمل مشاريع 

صغيرة أو كبيرة لطةب شعبة 
اإلستزراع السمكى واألحياء 

المائية. وتم عمل زيارة تدريبية 
لمزرعة الوفا ببحيرة البرولس 

 -0للتدريب على : 87/08/8181
معرفة  -8وسائل الزراعة السمكية 

 . أنواع األسما  وتغديتها وعةجها

جين تنظيم ملتقي الخري  -

8102 . 

 

 

الكينوا لعةج سوء 

 . 82/01/8102 التغذية

ندوة  الذكاء  -

اإلصطناعي ووظائف 

 8/00/8102 المستقبل

ندوة الموارد المائية  -

المصرية بين 

 الطموحات والتحديات

8/08/8102 . 

تكنولوجيا المياه ندوة  -

في الزراعة واالكتفاء 

 الذاتي من الغذاء

2/08/8102 

مــــــــع السيد  ندوة -

أ.د/ محمد عادل 

رئيس بحوث  الغندور

بمركز البحوث 

الزراعية سابقا 

والخبير الزراعى 

 .  الدولى

إقامة ندوة    -
فوق األسطح  الزراعة

لتحسين النبات 

للتأهيل الوظيفى لزيارة 

معرض أجرى بةزا 

8/08/8181. 

مشددددددددداركدددة طةب الكليدددة   -

بددالتدددريدددب أون الين بمددديندددة 

األبحددداث العلميدددة والتطبيقدددات 

التكنولوجيددة بددالغددة اإلنجليزيددة 

8180 . 

مشاركة طةب الكلية بمعسكر   -

اإلبتكار والمقدم بالتعاون مع 

مؤسسة إنجاز مصر  

Inovation camp  7-1من 

 . 8180فبراير 
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واإلستزراع السمكى لسد 
اإلثنين  الفجوة الغذائية

قاعة  8102/00/02

 ظهرا 08المؤتمرات بالكلية 

مــــــــع السيد أ.د/ محمد عادل 
رئيس بحوث بمركز  الغندور

البحوث الزراعية سابقا 
 .والخبير الزراعى الدولى

إقامة دورة تدريبية  -

مجانية للطةب ومجتمع 
ف بزراعة التعريالكلية "

"  ورعاية عيش الغراب
-87يومى اإلثنين والثةثاء 

من   8181يناير  82

التاسعة صباحا بوحدة 
عيش الغراب    مـنسـق 
الـدورة أ.د./ حسنى على 

أستاذ عبد الحميد يونس 
 أمراض النبات المتفرغ
بقسم النبات الزراعى 
والمديرالتنفيذى لوحدة 

 .عيش الغراب

دورة تدريبية مجانية لتأهيل  -

طةب الكلية لسوق العمل 

إنشاء بساتين الفـاكـه  "

بالتعاون مع السادة أعضاء "

واإلستزراع السمكى 
 لسد الفجوة الغذائية

اإلثنين 

 قاعة 8102/00/02

حول  ندوة -
إستراتيجية مصر 

للعلوم والتكنولوجيا 
 EGY-واالبتكار

STI 2030   في

9/3/0202 

المؤتمر تم إقامة  -

لإلستزراع  العربي

قاعة بالمائي 

إجتماعات كلية 

ساباباشا -الزراعة

جامعة اإلسكندرية 

ديسمبر  10-10

بالتعاون مع  0212

الجمعية العربية 

 لإلستزراع المائي
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هيئة التدريس بقسم اإلنتاج   

النباتى والدكتور/ وليد فضيلة 

الفاكهة  عبد الجليل مدرس

متدرب  011حضور بحد أقصي 

متدرب الثةثاء  51وحد أدني 

بمزرعة الكلية   8102/2/5

بيس العاشرة التجمع بالكلية بأ

 .صباحا 2من الساعة 

 

    

      

  

   
 

  المخدراتالتوعية ضد السلوكيات الصحية وتعاطى : الثالث محورال

/ حمةت القوافل  م

 / مبادراتتوعية 

الزيارات الميدانية  الدورات التدريبية 

 للتدريب /الملتقيات

/ دورى ورش العمل الندوات

 رياضى 

 /المعارض

 المؤتمرات

حملة للكشف عن فيرس سي  - 1

لمجتمع الكلية  من 

إلي  85/01/8102

للتوعية بأهمية  0/00/8102

الكشف عن فرس سي 

مليون  011وتضامناً مع حملة 

صحة التي أطلقها السيد 

الرئيس للقضاء علي فيرس 

الزراعـة إقامة دورة تدريبية   -

 –)أكوابوني  بـدون تـربـة 

 زراعة األسطح ( –هيدروبوني  

مع السيد األستاذ الدكتور/ علي 

إبراهيم عبيدو  أستاذ الخضر 

بقسم اإلنتاج النباتي وفريق 

التدريب: م.م. محمد عصام شلبي  

م.م. إكرامي عاطف فرج  م. أحمد 

الفيومي  يومي األحد واإلثنين 

ندوات سلسة  إقامة  - 

 00/01/8181يوم 

مع صندوق  بالتعاون

مكافحة المخدرات 

 عية منوالتعاطى للتو

محاضرة بعنوان  ةل خ

مشاركة الكلية في إنطالق   -

الدورى الرياضى لكرة القدم 
الخماسية ضمن فاعليات مبادرة 

 ةلخ " إسكندرية بال إدمان "

أد " 8181فبراير  85: 88الفترة من 
جامعة لشئون خدمة النائب رئيس 

المجتمع بالتعاون مع قطاع شئون 
التعليم والطالب بالتعاون مع 

مان بوزارة اإلدصندوق مكافحة 
كاديمية أجتماعى واإللتضامن ا

تركيب لوحة إعةنية تم  - 

خاصة بمكافحة وعةج االدمان 

ضمن مبادرة الجامعة 

اسكندرية بة ادمان بالتعاون 

مع صندوق مكافحة وعةج 

وزارة التضامن  –االدمان 

 .85/2/8181االجتماعي 
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سي واألمراض  ير السارية 

وتم خةلها التوعية عن طريق 

هيئة التدريس السادة أعضاء 

بالمحاضرات  وأعضاء لجنة 

السةمة والصحة المهنية 

داخل األقسام العلمية واإلدارية 

وفريق حماية البيئة وقسم 

 رعاية الشباب للطةب بالكلية.

حملة للقضاء علي فيرس  -
سي والكشف عن األمراض 
الغير سارية بالوحدة العةجية 

نوفمبر  5بالكلية بداية من 

نوفمبر  11وحتي  8102

حيث تم التواصل مع 8102

فريق طبي من وزارة الصحة 
والسكان بوحدة صحة منطقة 
سان إستيفانو لعمل الكشف 
علي مجتمع الكلية من السادة 
أعضاء هيئة التدريس والسادة 
العاملين والطةب  بالتعاون مع 
الوحدة العةجية وتم الكشف 
علي المستهدفين بالحملة 

 . بكارت معتمد ورقم مسلسل

ة حمليون ص 011حملة  -

نوفمبر  01إستضافت الكلية 

 01من  8102أ سطس  02-02

نباتي )أ( قاعة اإلنتاج ال –ص 

 . والصوب الزراعية بالكلية

 

 

 

"إطمن على صحت  من 

" . 

قامة ندوة لمجتمع إ  -

الكلية  والمجتمع المحيط 

( حاضراً بعنوان 851)

الدكتور نحو كبد آمن  مع 

/ هشام أيوب  األستاذ 

باألكاديمية الطبية 

العسكرية وإستشاري 

أمراض الكبد وعالج 

الفيروسات الكبدية 

وعضو مركز سان ديجو 

للكبد  ، تمت الندوة 

بقاعة المؤتمرات 

بحضور السيد أ.د/ عميد 

الكلية والسادة الوكالء 

وأعضاء هيئة التدريس 

والطالب واإلداريين 

 .والمجتمع المحيط

ندوة "ضد اإلدمان"   -

خةل المبادرة التي أطلقها 

قطاع خدمة المجتمع 

 88/2/8102بالكلية من 

د./ نبيل  0/01/8102إلي 

العربية للعلوم والتكنولوجيا 
فتتاح عدد من اإلوالنقل وحضر 

 ةءقيادات وزارة التضامن ووك
الكليات ومسئولى رعاية الشباب 

طلبة  12 شار  ةببالجامعة والط

طالبات من كليات الجامعة  5و

 .المختلفة

 

نظم قطاع خدمة المجتمع  -

د ضتنظيم مؤتمر التسابق بالكلية 

من كلية  7التدخين مع نخبة 

تلفة صدر الطب بتخصصات مخ

مع وتغذية ووأعصاب ومخ 

ساعات  5دكنور األدور لمدة 

واليوم التالى تم تنظيم ماراثون 

للتسابق ضد التدخين واإلدمان 

إشتر  في  من المجتمع المدنى 

وكليات جامعة اإلسكندرية بأعمار 

مشار  العام  051مختلفة حوالى 

 8102الجامعى 
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مليون  011حملة  8181

ة " المبادرة الرئاسية حص
لمتابعة األمراض المزمنة 
واإلكتشاف المبكر لإلعتةل 
الكلوى " بالتنسيق مع قطاع 
خدمة المحتمع بالكية وتستمر 
لمدة ثةث أيام للكشف على 

 .مجتمع الكلية 

حملة توعية ضد إقامة تم  -
السلوكيات الخاطئة في مجال 

دمان وتعاطي اإلمكافحة 
شترا  مع اإلالمخدرات ب

 اإلدمانصندوق مكافحة 
 طالب وطالبة 11 هاواشتر  في

عمل توعية وتم  8181أكتوبر

 . لعنف ضد المرأةل

مبادرة أنت أقوي من  -

 81/01/8181المخدرات 
مع صندوق مكافحة  بالتعاون

المخدرات للتوعية بالكلية 
تعزيزا لمبادرة الجامعة " 

بالتعاون  اسكندرية بة إدمان "
مع صندوق مكافحة المخدرات 

قام صندوق مكافحة  وللتوعية 
بزيارة الكلية  اإلدمانوعةج 

بقيادة د. نبيل عةم وشار  فيها 

عةم مسئول صندوق 

 اإلدمان .مكافحة وعةج 

اإلدمان.. “ ندوة  -

األسباب والوقاية وطرق 

 8/1/8181العةج" 

بالتعاون مع صندوق 

مكافحة وعةج اإلدمان 

وفي إطار  والتعاطي

مبادرة جامعة اإلسكندرية 

  " إسكندرية بة إدمان"

نبيل عةم خبير  /الدكتور

بصندوق مكافحة وعةج 

 اإلدمان 

أحمد عبد الكريم /الدكتور 

مدرس الطب النفسي 

 بكلية الطب 

محمد عبد القادر /الدكتور 

مدرس الكيمياء بكلية 

 .العلوم

ندوة الدوائر اإلدمانية  -

على العقل تأثير اإلدمان 

والعةقات..إدمان 

الفيس.المخدرات. 

 التدخين.الطعام.العمل

85/00/8102. 

mailto:eayad@hotmail.com
http://agrsaba.alexu.edu.eg/


 
 

                   
 

                    
 ساباباشا –كلية الزراعة                     

 

 8102معتمدة الكلية                            
  

 

     2                            1/4/0201سابا باشا الخاصة بالقضية السكانية والنمو السكانى  –الفاعليات واألنشطة التنفيذية والدورات وورش العمل والندوات التي تمت بكلية الزراعة           

 eayad@hotmail.com   http://agrsaba.alexu.edu.eg//  بريد إليكترونى:  5210585تليفاكس: //  بولكلي 80510ص.ب :   -ؤساء سابا باشا ش تاج الر88

 

 
 

 

فريق مكافحة المخدرات 
واالدمان بالكلية مع منسق 

فريق م/ من  عابدين بالتوعية ال
لطةب الكلية تحت شعار " 
اوعي تجرب " والخط الساخن 

في  05181للعةج المجاني 

 .سرية تامة 

أنت أقوي من المخدرات  حملة  -
 جامعة -كلية الزراعة سابا باشا 

الفصل الدراسي  اإلسكندرية 

-8102األول العام الجامعي 

حتى  05/00/8102من 8102

تشتمل علي  8102/ 08/5

الجوانب الدينية والثقافية 
والنفسية واإلجتماعية لتغطية 
مخاطر اإلدمان والمخدرات علي 
صحة الطةب بالتعاون مع قسم 
رعاية الشباب ولجنة السةمة 
والصحة المهنية وفريق حماية 
البيئة من أعضاء هيئة تدريس 

 .وطةب  

 

ندوة توعوية " أوعى  -
 تجرب"

02/8/8181 

ندوة توعوية بأضرار  -

 .81/00/8102اإلدمان 

 

 

 

 

 

 :والمناطق األثرية زيارات المتاحف الحربية المحور الرابع:
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الزيارات الميدانية  الدورات التدريبية  القوافل  م

 للتدريب /الملتقيات

 المعارض ورش العمل  الندوات

ندوة  مصر أم  -    8

 الحضارات

80/01/8102 

إقددامددة إحتفدداليددة بمندداسدددددددبددة  

ذكرى نصددددددر أكتوبر المجيد 

أكـددتوبـددر المـددجـددد  بعنـددـددوان

اإلثنين  والـدددددددددرفـدددددددددعـدددددددددة

مدددرج )أ(  - 8102/01/08

 ظهراً  0-08بددددالدكدليددددة من 

بحضدددور أبطال حرب أكتوبر 

البطددل المقدداتددل / محمددد نور 

الددين  البطل المقاتل / أحمد 

إدريس المسدددتشددداراإلعةمى 

 . د./ إبراهيم عبد الل 

 لقوافل التوعوية والطبية: االخامس محورال

 الزيارات الميدانية الدورات التدريبية  القوافل  م

 للتدريب /الملتقيات

 المعارض ورش العمل  الندوات

قافلة مجمعة لخدمة أهالى   - 5
منطقة بابا األحرار )العبيد( 
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والكوبرى بأبيس وتم عمل 
حملة توعية بالتعاون مع 

صندوق مكافحة المخدرات وتم 
توزيع منشورات وإقامة ندوة 
للتعريف بأضرار المخدرات 

والتدخين وندوات عن التوعية 
الصحية وأمراض النساء 

ووسائل تنظيم األسرة 

05/8/8102 

خةل العام الجامعى للعام  -

أنشطة  8181-8102الجامعي 

وحتى  0/2/8102من  

شاركت كلية   30/4/2020

قوافل  5الزراعة سابا باشا في 

 : اآلتية

قافلة مجتمعية لمنطقة سيدي   -

شار  قطاع خدمة المجتمع  براني
بالكلية بالقافلة ومثل الكلية د. 
محمد محمد الديب فى القافلة 

 سيدي برانيمنطقة  الزراعية

قافلة مجتمعية لمنطقة باب   -

تم عمل دراسة  العبيد بأبيس
حدوى لمشروع األرانب د. 

ياسمين الجندى كلية الزراعة 
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 -قرية باب العبيد ساباباشا.
 أبيس

قافلة مجتمعية متكاملة لمنطقة   -

شار  قطاع  الزوايدة باإلسكندرية
بحضورالسيدة أد. خدمة المجتمع 

وطةب فريق وكيل خدمة المجتمع 

منطقة الزوايدة  حماية البيئة
 باإلسكندري

قافلة إرشادية بمجلس اإلعةم  -

الريفي بمديرية الزراعة 
باإلسكندرية شار  قطاع خدمة 

رم عبد المجتمع بحضور د. ك
العزيز الزوبي  وقام بالقاء 

محاضرة عن مشاكل الملوحة 
 والقلوية في اراضي المنطقة .

جمعية الوادي الزراعية بالبصرة 
 التابعة إلدارة العامرية الزراعي

قافلة زراعية طبية توعوية   -
لمنطقة سيوة شار  قطاع خدمة 
المجتمع بحضور د. وليد دسوقي 
مع أعضاء القافلة من الجامعة 

وتم لقاء مع المهندسين 
الزراعيين ومناقشة المشاكل 

منطقة واحة  الزراعية بسيوة
 سيوة

قافلة إرشادية لمديرية الزراعة  -
ببرج العرب بعنوان النباتات 
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لعطرية ومقاومة نزالت الطبية وا
البرد شار  قطاع خدمة المجتمع 

بحضور د. تامر مغازي خريج 
قسم االنتاج النباتي ود. إكرامي 

منطقة بهيج ببرج  عبد المتعال .
 العرب

 

 برامج التبادل الثقافي والمعرفيالمحور السادس: 

إحياء التراث بالكلية   الملتقيات التبادل الثقافي   م

 المتاحفوإقامة 

محاضرات معرفية  الندوات

 /ورش العمل 

 المعارض

 HOPESتممم تممفممعمميممممل إتممفمممماقمميمممم   5

HEEAP    بين جامع  االسمممممكندري

والمممممركممز الممثممقممممافممى الممبممريممطممممانممى 

British Council     لمممتمممنممممممميمممم

مهممارات الل مم  االنجليزيمم  للطالب 

المصمممريين والسممموريين وترشمممي  

طالب ومنسممق مسممؤا. قامت ادار  

شمممممممئمون الطالب بمممم عالن الطالب 

السمموريين والمصممريين االوائل بما 

ورد فممى الممخممطمممماب  ممالا الممعممممام 

 . 8105/8107الجامعى 

ئى التددداسدددددددع " يالملتقى الب -

مسدددتقبل بحيرة مريوط وتنمية 

إلى   02يددددة مدن اإلسدددددددكدندددددر

 . 8102إبريل 80

متحف كلية  تم إعادة تجديد وإنشاء -

جامع   -الزراع  سابا باشا 

اإلسكندرية ال ام الجامعى 

0212/0202. 

سبب   6891: تاريخ االنشاء

: لمراجعه طلبه االنشاء

البكالوريوس والدراسات العليا 

لنماذج الحيوان الزراعى 

مكان      والحشرات االقتصاديه.

                        ( قسم وقايه النبات   6: المتحف

( معملى التدريس لقسم وقاية 2

:  فى اجمالى عدد المقتنيات النبات

ندوة رقمن  الباحث  --

 العلمي والنشر الدولي

5/08/8102 

ندوة  الذكاء  -

اإلصطناعي ووظائف 

 8/00/8102 المستقبل

 

البن  إقامة محاضرة  -
القومى للمعامل واألجهزة 

العلمية بالجامعات 

 The     المصرية
National Bank For 

Scientific 
Laboratories and 

Equipment 

عضو  طــ  ز ــلـولأد./مع 
ستشارية للبن  اللجنة اإل
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طبيع     نموذج   033حدود

:  نماذج محنطه لبعض المقتنيات

نماذج لبعض  حيوانات المزرعه

لوحات   أنواع الحيوانات المائية   

لدورات حياه الحشرات 

لوحات تشريحيه    ناتوالحيوا

نماذج الهم  للحشرات والحيوانات

أهمي  .انواع المبيدات الحقلية

يستخدم  -بالكلية  ودور المتحف

المتحف الحالى لعرض أهم نماذج 

الحشرات والحيوان الزراعى 

لطلبة البكالوريوس )المستوى 

األول & المستوى الثالث( واللذين 

يدرسون مقررى اساسيات علم 

حيوان زراعى حيث الحشرات & 

يقوم الطلبه بمراجعه النماذج قبيل 

يستخدم  -2  االمتحانات العملية.

المتحف فى عرض النماذج 

للدارسين من طلبه الدراسات العليا 

 فى تخصص حشرات & مبيدات.

يستعان بالمتحف لتوضيح اهم  -0

الحيوانات والحشرات الضاره و 

ذلك أثناء انعقاد دورات تدريبيه 

 بالكلية .

مجلس الكلية رقم بعتماد وتم اإل

تشكيل  02/2/8181بتاريخ  582

متحف الحشرات  إدارةلجنة 
والحيوان الزراعي ) المتواجد 

جهزة للمعامل واألالقومى 
 العلمية

جهزة مدير وحدة المعامل واأل
وم ي سكندريةالعلمية بجامعة اإل

 8102أ سطس  02األحد 

بقاعة اإلجتماعات الكبرى 
محاضرة   ظ 0-08بالكلية من 

تعريفية للبن  القومى للمعامل 
 . واألجهزة
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تم . و بقسم وقاية النبات بالكلية
زيارة لجنة تطويرالمتاحف 
بالجامعة لمتحف وقاية النبات 

 . 87/7/8181بالكلية 

 :بأهمية العمل واإلنتاج معدل البطالة بين الشباب والثقيف: السابع محورال

زيارات الميدانية  الدورات التدريبية  / التوعيةالقوافل  م

 للتدريب /الملتقيات

/ المعارض ورش العمل  الندوات

 المؤتمرات 

دعوة للمشاركة في تطبيق  7
وخطوات التسجيل في 

يساعد    Linkedlnالتطبيق 

في وصول للوظائف 
المناسبة بشكل مبسط إعمل 

وهذا   CVصفحة علي  عن 

التطبيق نقطة الوصل بين  
وبين الشركات التي تحتاج 
موظفين بمصر وخارجها 

 مكسب ل  وللشركات .

 الدورات التدريبية الخدمية التى

أقامها قطاع خدمة المجتمع 

 On Lineوتنمية البيئة بالكلية 

العام  خةل أجازة نصف

في  8181/8180الدراسى 

تخصصات الكلية للتأهيل 

لسوق العمل وإنشاء المشاريع 

الصغيرة على صفحة قطاع 

خدمة المجتمع كلية الزراعة 

 دورات:  2وعددها  سباباشا

زراعة ورعاية عيش الغراب   -

 فيراير . 2الثةثاء 

رة فريق حماية البيئة زيا

والمسؤلية المجتمعية 

تحت اجراءات ساباباشا 

إحترازية لمهرجان العسل 

المصري بحديقة األورمان 

بالجيزة السبت 

12/22/1111. 

زيارة فريق حماية البيئة  -

والمسؤلية المجتمعية سابا باشا 

لشركة برايت سيدز إلنتاج بذور 

محاصيل الخضر بمنشأة عباس 

ضمن خطة صنايعية بكفر الشيخ 

 08/2/8181يومى السبت  مصر

والسبت  متدرب( 81)

ندوة  الذكاء  -

اإلصطناعي ووظائف 

 8/00/8102 المستقبل

ندوة الجراءات الوقائية -

للحد من انتشار فيروس 
كورونا.. خةل دورت  
الثانية " السبت 

تحت  82/00/8181

إجراءات احترازية 
بالتعاون مع الهيئة العامة 
لةستعةمات ومديرية 

الدكتورة/  والقتالصحية 
مها مجيب على حسيب 
مدير إدارة الثقافة 

ورشــة عمــل القطن المصري  -

بين رؤية الحاضر وطموحات 
المستقبل المشاكل والحلول 

كلية  8102نوفمبر  08اإلثنين 

جامعة  –الزراعة ساباباشا 
اإلسكندرية  مع قادة اإلنتاج 
والصناعة والتجارة في القطن 

من قادة  05بحضور  المصري

اإلنتاج والصناعة والتجارة 
 بقطاعات القطن المختلفة

 الرائد البيئينشاط 

دورة تدريبية الرائد البيئي ( 1)

لطةب الكلية وفريق حماية 

البيئة والمسؤلية المجتمعية 

 "وزارة البيئة".

( إعداد الركن البيئي بالكلية 0)

 ةبالكلي وحملة تنظيف وتشجير

 

إبريل  المائى اإلستزراع مؤتمر

 _)تم تأجيل ( 0202
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إنتاج دجاج التسمين األربعاء  -

 فيراير 01

وأمن انتاج  ذاء صحي  -
تحت نظام الزراعة 

 فبراي 2العضويةاإلثنين 

كيفية إنشاء منحل  )مشروع  -
 8مربح للشباب( لثةثاء 

 فبراير

التغيرات المناخية وتأثيرها  -
 7على اإلنتاج الحيوانى األحد 

 فبراير

تربية وتغذية األ نام  -

 فبراير 1األربعاء 

مراقبة جودة وسةمة  -
 08منتجات األلبان األحد 

 ايرفبر

الزراعة بدون تربة األحد  -

 يناير . 10

دورة تدريبية الرائد البيئي  -
لطةب الكلية وفريق حماية 
البيئة والمسؤلية المجتمعية 

 "وزارة البيئة".

تحت  متدرب(85) 85/2/8181

إجراءات إحترازية وظروف 

 معقمة.

زيارة فريق حماية البيئة  -

والمسؤلية المجتمعية تحت 

اجراءات احترازية للتدريب 

بمزرعة المهندس سمير الكونت 

-05بالنوبارية الجديدة في 

02/08/8181 . 

قام فريق  05/00/8181 -

CDCE  ساباشا في ظل كورونا

واإلجراءات اإلحترازية بعمل 
إستقبال جديد لطةب الد عة 
الجديدة المقيدة بالكلية نبتقديم 
نشرات ونصائح عن اإلجراءات 
اإلحترازية خسب توحيهات وكيل 
خدمة المجتمع والطةب تم 
توريع مطهرات والكمامة 

 ماسكات وأهمية التباعد .

اإلعةن عن الملتقى تم 
التوظيفى السنوي للكلية 

وتم تأجيل  نظرا  0202
 لم ينعقد .للجائحة كورونا

الصحية بمديرية الصحية 
 . محاضرة توعوية

لقاء تعريفي "إعرف 

 11/2/8102كليت  " 

ندوة  المشروعات  

الزراعية العمةقة في ظل 

إستراتيجية التنمية 

 8111المستدامة 

7/01/8102 

إحتفالية إنتصارات 

أكتوبرالمجد والرفع   

08/01/8102 

ندوة  مصر أم  

 80/01/8102الحضارات

ندوة اإللتهاب السحائي 

 الوقاية والعةج

81/01/8102 

ندوة  المخبوزات  

المعتمده علي بذور 

نوا لعةج سوء الكي

 82/01/8102 التغذية

:وحضور

 

ورشة عمل الوقاية  -
والتعايش مع فيروس 
كورونا المستجد لمنع 
إنتشار العدوى األحد 

08/5/8181. 

ورشة عمل للعاملين بالكلية  -
واالمن "الوقاية من 
فيروس كورونا وتعليمات 
االجراءات االحترازية العام 

 8181/8180الدراسي 

 .01/01/8181"يوم 

ورشة عمل إرشادات  -
الوقاية لمنع إنتشار فيروس 
كورونا المستجد و 

 0202المؤتمر الطالبى الثانى 

 )تم تأجيل (

 إحترازى ك جراءتم التأجيل 

 كورونا فيروس إنتشار لمنع

  Coved 19المستجد

 

 السيد المهندس/ حسام الدين عبد القادر محمد رئيس مجلس إدارة شركة اإلسكندرية لتصدير األقطان 

السيد المهندس/ أنطوان أديب                     رئيس قطاع الفرز بالهيئة العامة للتحكيم وإ تبارات القطن  

السيد المهندس/ ياسر عبد السالم الشايب      رئيس القطاع الفني بشركة النيل الحديثة ل قطان  

السيد الدكتور / وليد محمد بسيوني يحيي      وكيل صندو  تحسين األقطان المصرية بمعهد بحوث القطن  

السيد المهندس / نبيل السندريسي               رئيس إتحاد مصدري األقطان المصري  

السيد الدكتور / مفر  البلتاجي                   رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لل زا والنسي  

السيد المهندس / محمد  ليل  ضر              رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحكيم وإ تبارات القطن  

السيد الدكتور / أحمد مصطفي                    رئيس الشركة القابضة لل زا والنسي   

السيد الدكتور / محمد عبد الرحمن نجم         رئيس قسم ال زا بمعهد بحوث القطن 

 السيد الدكتور / هشام مسعد حمودة             مدير معهد بحوث القطن بالجيزة  

السيد الدكتور / محمود الباجوري                مدير شركة األميرو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحكيم وا تبارات القطن السابق 

 السيد الدكتور / عادا عبد الع يم األ ضر      وكيل معهد بحوث القطن بالجيزة
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الدورة التدريبية " االستفادة  -

من نحل العسل كمشروع 

مربح " يومي األحد 

بالكلية  00/01/8181

والتدريب العملي األربعاء 

بمناحل عبد  08/01/8181

 الجواد

الدورة التدريبية " أهمية 

المحاصيل الحقلية في حياتنا " 

 01/01/8181الثةثاء 

دورة باوربوينت مجانية  -

 82-85للطةب ومجتمع الكلية 

 8181يناير 

التعريف بزراعة ورعاية عيش 

 8181يناير 82-87الغراب 

دورة إكسيل  مجانية للطةب 

فبراير  5-8ومجتمع الكلية 

8181 

 5-5الزراعة بدون تربة 

 8181فبراير

 

 

ندوة  الفرز من المنبع " 

اعادة التدوير 

11/01/8102 

ندوة  الذكاء اإلصطناعي 

 ووظائف المستقبل

8/00/8102 

ندوة  خطوات تجاه حياه 

 00/00/8102 صحية

ندوة  هشاشة العظام  

 المشكلة والحل

02/00/8102 

ندوة الدوائر اإلدمانية 

لعقل تأثير اإلدمان على ا

والعةقات..إدمان 

الفيس.المخدرات. 

 التدخين.الطعام.العمل..  

85/00/8102 

ندوة الموارد المائية 

المصرية بين الطموحات 

 8/08/8102  والتحديات

األمراض المعدية 

02/1/818 
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الدورات التدريبية الخدمية  -

الصيفية التى نظمها قطاع خدمة 

المجتمع بالكلية لخدمة مجتمع 

 8181الكلية والمجتمع المحيط 

وتم إعتمادها من مجلس الكلية 

 : 8181شهر أكتوبر 

 EXCELدورة إكسيل 

80/2/8181- 11/2/8181 

 WORDدورة ورد 

80/2/8181- 11/2/8181 

  زراعة ورعاية عش الغراب
80/2/8181 

ة يأهم المعامةت الزراع

 82/2/8181 لمحاصيل الحقل

كيف تؤسس مشروع أرانب 

 8/01/8181 ناجح ومربح

االستفادة من نحـل العسـل 

 - 00/01/8181 كمشروع مربـح

08/01/8181 

أهمية المحاصيل الحقــلية في 

 01/01/8181 حياتنا

تكنولوجيا المياه في 

الزراعة واالكتفاء الذاتي 

 2/08/8102 من الغذاء

ندوة رقمن  الباحث 

 العلمي والنشر الدولي

05/08/8102 

فيروس كورونا   ندوة

 88/8/8181 المستجد 

اإلدمان.. األسباب ندوة 

 والوقاية وطرق العةج

0/3/0202 

حول إستراتيجية ندوة

مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

STI 2030-EGY 

9/3/0202 
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 تضمين قضايا السكان بالمناهج التعليمية وتفعيل إدارة التربية السكانية:  الثامن محورال

زيارات الميدانية  الدورات التدريبية  القوافل / التوعية م

 للتدريب /الملتقيات

المعارض/  ورش العمل  الندوات

 المؤتمرات 

2       

 :زيادة اإللتحاق بفصول محو األمية وخفض نسبة األميةالمحور التاسع: 

 القوافل / م

فتح فصول محو 

 األمية

المعارض/  ورش العمل  الندوات الملتقيات الدورات التدريبية 

 المؤتمرات 

ة بكليفتح فصل لمحو األمية تم  - 2

من   80لعددالزراعة ساباباشا 

العمال بمجتمع الكلية والمجتمع 

تم التدريس من خةل  41  المحيط 

أ/ ريهام خالد المعتمدة للتدريس 

للمدربين  TOT تدريب -

طالب وطالبة  0111

بالتعاون مع  8102/8102

الزراعة شاركت كلية   -

فى الملتقى الثالث ساباباشا 

ساعد  – سكندرية  علماإللجامعة 

الجامعة فى  ةباربح )ط –

مشروع مصر القومى للقضاء 
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بكلية التربية للتدريس بفصول 

 .محو األمية

فصل محو األمية المقام  -

سابا باشا من  –بكلية الزراعة 

وتم عقد إمتحان  8181فبراير 

نهاية الدراسة الثةثاء 

بمقر حي وسط  85/0/8181

حيث عدد الدارسين بفصل 

دارس  08محو األمية بالكلية 

من كلية الزراعة ساباباشا  7

الفنون والباقى من كلية 

لجميلة وكانت الدراسة بالكلية 

أيام األحد والثةثاء والخميس 

 8181براير كل اسبوع من ف

وتم توجي  الشكر للطالبة 

ريهام خالد من كلية التربية 

جامعة اإلسكندرية التي قامت 

بالتدريس حسب بروتووكول 

التعاون مع جامعة اإلسكندرية 

 لمحو األمية.

 

 

كلية التربية أد. محمد أنور 

 محو األمية.للتدريب على 

 81للمدربين  TOT تدريب -

اعضاء هيئة التدريس من 

بالتعاون مع كلية التربية أد. 

محمد أنور للتدريب على محو 

 . األمية

 طةبمن  51رمية بحضواألعلى 

ة تعريفيالندوة الالكلية لحضور 

قديمى بعنوان طرق العرض تالو

التدريس المستخدمة فى محو 

 األمية.
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  دعم وتمكين المرأة والتعريف بحقوقها ودورها اإليجابي في التنميةالمحور العاشر: 

 القوافل / المبادرات م

 

ورش العمل /  الندوات  الملتقيات الدورات التدريبية 

 محاضرات

المعارض/ 

 المؤتمرات 

مشاركة الكلية في مبادرة  - 01

الحفاظ علي الطبيعة: اسلوب 
حياة وإلتزام إنساني بالتعاون 
مع الدراسات المستدامة 
وبناء قدرات الشباب ودعم 
العةقات االفريقية بمكتبة 
االسكندرية ووزارة البيئة 

جمال مروة  حصول دكتورة/و
عةم بقسم علوم اال ذية علي 

حنان  دكتورة/لمركز األول و 
اسماعيل المدرس بقسم 
االراضي بالكلية بالمركز 

ختام المبادرة وفى  الثالث.
اعلنت معالي وزيرة البيئة 
عن الثةث مجموعات الفائزة 
بجوائز مالية والمراكز االولي 
وحقق مشروع المجموعة 
الثانية بقيادة د. حنان 

اد على المركز اسماعيل ج
الثالث وكان عن اعادة تشجير 

إقامة مسابقة األم المثالية  - 

واإلعتبارية سنويا بالكلية 

وإقامة إحتفالية بعيد األم 

وإعةن المسابقة كل عام بعيد 

 األم.

إقامة سلسة من  -

الندوات التوعوية ضد 

العنف للمرأة 

ومناهضتها ودعم 

وتمكين المرأة 

والتعريف بحقوقها من 

خةل رابطة خريجات 

الجامعة وأنشطة تمكين 

المرأة المصرية 

واإلفريقية من خةل 

 /.أ.درئيس الرابطة 

ثناء مصطفي درويش 

 إلنتاجأستاذ بقسم ا عز

النباتى بالكلية وعضو 

لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة .

إلقاء محاضرة أون الين  -

للدكتورة مروة جمال عةم 

قسم علوم األ ذية بالكلية 

على  8181/نوفمبر 82

ZOOM  تنظيم المنظمة

الدولية لسفراء السةم 

بعنوان " الغذاء الصحى 

المتكامل وعةقت  بصحة 

 اإلنسان". 
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 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                               

 

 
 حسين السيد عيادأ.د/ ايمان                                                                                                        

واحياء ميدان محمد نجيب . 
وفازت المجموعة الثالثة 
بقيادة د. مروة جمال عةم 
بالمركز االول بأشادة من 
لجنة التحكيم وكان المشروع 
يخدم اتفاقيات ريو الثةثة ) 
التنوع البيولوجي ومكافحة 
التصحر والتغير المناخي( 

خضراء تحت مسمى ايادي 
واستهدف المشروع منطقة 
باب االحرار إحدى افقر قرى 

 بحيرة مريوط .

حملة توعية ضد السلوكيات  -

الخاطئة بعنوان العنف ضد 
 ةطالب 051شار  فيها  المرأة

 .8102طالب نوفمبر  51و 
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