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 ةـــات العلميــالدرج
 

جامعة  -   ى كلية الطب البيطر 1980 البيطرية  بكالوريوس العلوم الطبية .1

 االسكندرية 

  جامعة االسكندرية -  كلية الطب البيطرى 1984االمساك  أمراض و ماجستري صحة .2

 1988 أمراض االمساكو صحة ة فى العلوم الطبية البيطرية ختصص الفلسف دكتوراه .3

 –الند يمشرتك مع جامعة مري)اشراف    جامعة االسكندرية  -  كلية الطب البيطرى

 الواليات املتحدة األمريكية (

 

 ىـــــدرج الوظيفـــالت
 

 1982   معيد صحة وامراض االمساك ـ قسم طب الطيور واالمسـاك كليـة الطـب     1984ـ 

 البيطرى جامعة االسكندرية

 1984 مدرس مساعد   صحة وامراض االمساك ـ قسم طب الطيور واالمساك كلية  1988ـ

 الطب البيطرى جامعة االسكندرية

 1986  النـد بالواليـات   يطالب دراسات عليا بقسم امليكروبيولـوجى جامعـة مري   1988ـ

 املتحدة االمريكية .
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 1988   ك ـ قسم طب الطيور واالمسـاك كليـة الطـب     مدرس صحة وامراض االمسا 1990ـ

 البيطرى جامعة االسكندريه. 

 1990   مبعهــد االســت راع الســمكى ـ جامعــة اســرتلن    )أســتاز زائــر( مهمــة علميــة

 اسكتلندا .

 1990  أستاز زائر بقسم االمساك كلية ال راعة ـ جامعة ميازاكى اليابان. 1992ـ 

 1992 كليـة  اك ـ قسم طب الطيور واالمساك  أستاز مساعد صحة وامراض االمس 1994ـ

 الطب البيطرى جامعة االسكندرية.

 1994 مستشار است راع مسكى ـ بإدارة امل ارع السمكية بوزارة ال راعة وامليـاه ـ     1998ـ

الرياض ـ اململكة العربية السعودية حيث كانت املهام هى تقييم دراسـات اجلـدوى    

اة الع به واجلمربى وكذلك تصـميم املـ ارع   ملشاريع االست راع السمكى البحرى واملي

 اجلديدة وحل مشاكل امل ارع بأحناء اململكة .

 1998 ــ ــة          2004ـ ــرى ـ جامع ــب البيط ــة الط ــراض االمســاك ـ كلي ــتاز صــحة وام أس

 االسكندريه . 

 2002-2004  ـ كليـة  طـب الطيـور واالمسـاك     رئيس قسم وأستاز صحة وامراض االمساك

 درية . الطب البيطرى جامعة االسكن

 2004-2006 كلية الطب  –مساك ونائب رئيس القسم لشئون املادة و امراض األ استاز صحة

 .جامعة االسكندرية  –البيطرى 

 25/7/2007 – 25/9/2011 فـرع   –جامعـة االسـكندرية    –وكيل كلية الطب البيطرى

 .دمنهور لشئون التعليم والطالب 

 26/9/2011  جامعة دمنهور  –لبيطرى عميد كلية الطب ا 2/2012/ 25حتى 

 26/2/2012 . وحتى االن نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 

 واألحباث العلمية واإلشراف على الرسائل العلمية  ةــــات العلميــــاملؤلف
 

 . كتاب اساسيات امراض االمساك 

  أساسيات أمراض االمساك ـ التشخيص اإلكلينيكى واملعملى. 

  العديد من املقاالت العلمية اخلاصة باالست راع السمكى وامراض االمساك.كتابة 

  العلميـة   اجملـالت حبث فى جمال امراض االمسـاك واالسـت راع السـمكى فـى      35نشر

 املتخصصة احمللية منها والعاملية .

   أمـراض  ورسـائل املاجسـتري والـدكتوراه فـى جمـال صـحة       االشراف على العديد مـن

وتربية ورعاية االمساك وتغذية االمساك بكليات الطب البيطرى ـ ال راعة  االمساك 

 40رسالة ماجستري ودكتوراه ( واالشرتاك فى مناقشة  35)  ومعهد علوم البحار واملصايد 

 .رسالة ماجستري ودكتوراه 

 

 ربة التدريسيةـــــــــاخل
 

 الطـب البيطـرى   صحة وامراض االمساك لطالب البكالوريوس بكليتى  تدريس مادة

 حتى االن. 1988االسكندرية فى الفرتة من العام دمنهور ووال راعة جامعة 



 

  الــدبلوم  -البكــالوريوس تــدريس املــواد املرتبطــة بصــحة وامــراض االمســاك لطــالب

 لكليات الطب البيطرى وال راعة حتى االن  1988فى الفرته من  والدكتوراه  واملاجستري

 بقسم  ب البكالوريوس والدراسات العليالتطبيقى لطالتدريس مادة البكرتيولوجى ا

 1988-1986الواليات املتحدة األمريكية  – مرييالندامليكروبيولوجى  جبامعة 

       تدريس املواد املرتبطه بصحة وامـراض االمسـاك وامليكروبيولـوجى بقسـم االمسـاك

 م . 1992ـ1990بكلية ال راعة جامعة ميازاكى ـ اليابان من 

  مصر واململكة  االست راع السمكى فى الدورات التدريبية املختلفة فىتدريس مواد

 .العربية السعودية 

 

  شارك فى العديد من الدورات التدريبية لتدريب السادة االطباء البيطريني واملهندسني

ال راعيني لتأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم فى جماالت انتاج وتربية االمساك فـى  

 خلاص جبمهورية مصر العربية .القطاع احلكومى وا

 

       وضع التوصيف العلمى ملواد صحة وامـراض االمسـاك لطـالب مرحلـة البكـالوريوس

 والدراسات العليا .

 

 املهمات العلمية واملؤمترات العلمية والدورات التدريبية
 

 

 ةــــام العلميـــــامله
 

   ـ  1990من مايو مهمة علمية مبعهد االست راع السمكى جبامعة سرتلن  اسكتلندا

 م . 1990أغسطس 

  1990مهمة علميه بقسم االمساك كلية ال راعة جامعة ميازاكى اليابان أكتوبر 

 م . 1992مارس 

 

 ةــالدورات التدريبي

 

  بقسم االمساك جبامعة اوبورن ـ الواليات املتحدة االمريكية يونيو  عمليةدورة – 

  فى جمال األمراض ورعاية االمساك 1987 اغسطس  

  القيام بالتدريس والتدريب بالدورة التدريبية الثالثة حتت عنوان أمراض االمساك

الشائعة فى امل ارع السمكية املصرية ـ الوقاية والعالج . بربنام  دعم عدة قطاعات 

 .2000يوليو 

  أزمري 25/2/2004-20الدورة التدريبية الستخدام املستحضرات الطبية لعالج األمساك-

 .تركيا

  2010فرباير  1 – 30/1نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب دورة . 

   16 -12اسبانيا  – زاراجوزاالدورة التدريبية املتقدمة فى املخاطر الصحية لألمساك  

 .2011ديسمرب  



 

  حماضر بالدورات التدريبيه باهليئات احلكوميه والدوليه واحملاجر باهليئة العامه

 .نمية الثروة السمكيةللخدمات البيطريه واهليئة العامة لت

  2013/  24/11 – 3/11مهارات العرض الفعال  

  2013/  15/4 – 8/4أخالقيات وأداب املهن  

 2014/ 27/3 – 13/3دارة الوقت وضغوط العمل إ  

  2014/  16/4 – 9/4إختاز القرارات وحل املشاكل  

  2015/ 18/1 - 11/1املهارات اإلدارية  

  إعداد وتدريب املتدربنيTOT 9/2 – 18 /2/2015  

 

 

  ىـــدورات احلاسب اآلل
 

 

  2/7/2006 – 13/6دورة استخدام احلاسوب والتعامل مع امللفات 

  2006/ 24/9 - 3/9العروض التقدميية 

  2006/  11/ 19 – 7/11املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  

  2006/  6/6 – 28/5املفاهيم األساسية لتكنولوجيا املعلومات  

 2006/ 29/10 – 26/9انات قواعد البي 

  2006/ 1/8 – 4/7معاجلة النصوص  

  2006/  29/8 – 6/8معاجلة جداول البيانات  

  2006/  5/11 – 31/10مقدمه عن محاية وصيانة احلاسوب الشخصى 

 
 

******** 



 

 
 دواتــة والنـــة واحملليـــــالدوليرات ـــاملؤمت

 

 ةــرات الدوليــاملؤمت
 

  الواليات املتحدة . – 1987لوزيانا يونيه  –مراض األمساك أل الدوىلاملؤمتر 

  م.1988املؤمتر االمريكى الثالث عشر لصحة وامراض االمساك جبامعة مني يونيو 

  م . 1988ألمراض االمساك ـ فان كوفر ـ كندا ـ أغسطس  الدوىلاملؤمتر 

  م . 1989املؤمتر املصرى الربيطانى الثالث لالمساك ـ االسكندرية ـ أكتوبر 

  معهد علوم البحار – 1997املؤمتر الدوىل حلماية البيئه ضرورة من ضروريات احلياة مايو

 شرياتون اإلسكندرية . –االسكندرية  –

  م 2000( مبدينة نيس بفرنسا مايو  2000املؤمتر الدوىل لالست راع السمكى ) أكوا 

 12السمكى ـ روناك ـ فرجينيا  املؤمتر الدوىل الرابع إلعادة استخدام املياة فى االست راع 

 م ـ الواليات املتحدة االمريكية . 2002يولية  17 –

 فى والية هاواى ـ الواليات  واملنعقد 2004ت راع السمكى أكوا املؤمتر العاملى لالس

 . 2004املتحدة االمريكية مايو 

 يطاليا ـ فى مدينة فلورنس بإ واملنعقد 2006ت راع السمكى أكوا املؤمتر العاملى لالس

  . 2006مايو 

  28 املؤمتر العربى االفريقى الدوىل االول للثروة السمكية فى الفرتة من - 

 القاهرة . –قاعة املؤمترات 30/6/2007

  املؤمتر الدوىل الثامن ) البيئة البحرية لشواطئ البحر املتوسط ( معهد علوم البحار– 

 13/6/2007شرياتون املنت ه 

 ى عشر للجمعية املصرية لتنمية الثروة السمكية وصحة املؤمتر الدوىل احلاد

 القاهرة.2007يونية  30-28اإلنسان 

  كوريا اجلنوبيه  2008املؤمتر الدوىل لالست راع السمكى اكوا 

  املؤمتر الدوىل الثامن الست راع البلطى واملنظم من معهد حبوث االست راع السمكى

  14/10/2008-12بالعباسية فى الفرتة من 

 كاليفورنيا  –واملنعقد فى سان دجيو  2010ؤمتر الدوىل لالست راع السمكى أكو امل– 

 5/3/2010-1الواليات املتحدة االمريكية 

  واملنعقد فى ج يرة رودس باليونان  2011املؤمتر الدوىل لالست راع السمكى اكويورو

18-21/10/2011   

  10فيتنام  –فى هوشى منو  واملنعقد 2013املؤمتر الدوىل لالست راع السمكى أكوا  /

2013  

  5/ 30 -25واملنعقد بكوريا اجلنوبية  2015املؤمتر الدوىل لالست راع السمكى اكوا  /

2015 . 

 

******** 



 

 

  ةـــرات احملليــاملؤمت
 

 

  1989أكتوبر  23ـ  21املؤمتر األول عن الثروة السمكية وتوفري الغذاء ـ الواقع املستقبل 

 ة ال راعةكلي –االسكندرية 

  1999املؤمتر العلمى الثالث بكلية الطب البيطرى ـ جامعة االسكندرية أكتوبر 

  مؤمتر إسرتاتيجية استثمار مياه أبار الرى والعيون فى است راع االمساك  باملنطقة

الصحراوية ـ كلية العلوم ال راعية البيئية بالعريش ـ جامعة قناة السويس ـ إبريل 

2003  

 2004الرابع ـ كلية الطب البيطرى ـ جامعة االسكندرية إبريل  املؤمتر العلمى 

  املؤمتر العلمى اخلامس ) الطب البيطرى فى خدمة اجملتمع ( كلية الطب البيطرى– 

 2009/  3/  18 -16االسكندرية  –جامعة االسكندرية 

  ) كلية املؤمتر العلمى األول ) رؤية مستقبلية لرياض االطفال فى مصر والعامل العربى

 2012/ 10/ 28 – 27دمنهور  –قاعة املؤمترات  –جامعة دمنهور  –رياض األطفال 

  املؤمتر العلمى السادس لكلية الطب البيطرى ) الطب البيطرى والنهوض باالقتصاد

  2012/  11/ 22 – 20جامعة االسكندرية  –القومى ( طب بيطرى 

  طموحات  –اجنازات  –ر ) أهداف جامعة دمنهو –املؤمتر العلمى االول لكلية الصيدلة

 . 17/9/2014جامعة دمنهور  –( كلية الصيدلة 

  21/11/2014كلية التمريض جامعة دمنهور  –املؤمتر العلمى لتحديات التمريض 

 دمنهور

  رئيس البحرية  1/2015/ 21 -20املؤمتر االقتصادى االستثمارى األول حملافظة البحرية (

 مشروع قومى (  باإلضافة إىل تقديمورشة عمل 

  2/2015حمافظة كفر الشيخ ) الواقع واملأمول(  –امللتقى األول لإلستثمار  

 طار العام للخطة اإلسرتاتيجية للتعليم العاىل فى مصر ورشة العمل اخلاصة بأعداد اال

 . 5/3/2015والتى عقدت جبامعة املنصورة  2015-2030

  5/5/2015هور دمن –مؤمتر الشراكة الصناعية مع ادارة فيدمكس  

 

     

******** 

 
 
 

 
 



 

 
 ـدواتـــــــالنـــ

 

 

  2009 / 3 الوضع الوبائى ( –الندوة الدولية الثانية ) انفلون ا الطيور 

  آفاق االستثمار فى جمال االست راع السمكى ) مسك بلطى للتصدير( جممع

 البحرية –دمنهور  11/3/2009مبارك 

 كلية الطب البيطرى  –تحذير أنفلون ا اخلنازير بني املخاطر وال– 

 18/5/2009دمنهور

  23/12/2009أنفلون ا الطيور بني األمس واليوم )نطرة حتليلية (جممع دمنهور 

  2012/ 11/3إدارة اجلامعة  –انفلون ا الطيور واالنفلون ا املومسية 

 لكلية  -ندوة الوضع الراهن للحمى القالعية فى مصر وطرق السيطرة عليها

 20/3/2012ى الطب البيطر

 شرتاك مع ندوة حتسني كفاءة استخدام الطاقة للعاملني بادارة اجلامعة باإل

 25/11/2014شركة البحرية لتوزيع الكهرباء مبقر اجلامعة 

  ندوة  ) دور املرأة فى عملية التنمية ( حتت رعاية السيدة السفرية / مرفت تالوى

افظ البحرية واألستاز للمرأة والسيد الدكتور/ حم رئيس اجمللس القومى –

 11/12/2014الدكتور / رئيس اجلامعة  . دمنهور 

  2014/ 12/ 18-16طب بيطرى دمنهور  –حنو مصر خالية من الطفيليات 

  الوسطية فى االسالم ( حنت رعاية السيد الدكتور/ حمافظ البحرية  ندوة (

املصرية واالستاز الدكتور / رئيس اجلامعة . حاضر فيها فضيلة مفتى الديار 

 . 22/12/2014الدكتور/ شوقى عالم . دمنهور 

  ندوة تقييم اآلثر البيئى واالجتماعى حملطة معاجلة مياه الشرب والصرف

 2015/ 1/  13الصحى بالبحرية 

 
 

******** 



 

 

 ةـات الدوليـواهليئ ةـات العلميـة اجلمعيـعضوي
 

  .عضو برابطة االمساك االمريكية 

 1992يناير  2606مة االغذية وال راعية حتت رقم عضو بقائمة اخلرباء مبنظ. 

 . عضو باجلمعية املصرية للمياه والطاقة 

 

 ةـة والعمليـاجلوائز العلمي
 

  م.1993حاصل على جائ ة جامعة االسكندرية للتشجيع العلمى 

  م 2012 التقديرية جامعة دمنهور حاصل على جائ ة 

 

 العلمية والعمليةواألنشطة اخلربات 
 

 فى  680ة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة املشكلة بالقرار الوزارى رقم عضو جلن

 العداد صياغة مقرتح لقانون التعليم العاىل اجلديد . 4/2/2014

  حتى االن 1998حمكم للمشاريع البحثية املقدمة الكادميية البحث العلمى من  

  حتى اآلن . 2000عضو جلنة التحكيم لألحباث العلمية فى اجملالت العلمية املصرية 

  حمكم للجان الرتقى لدرجة استاز مساعد واستاز باللجنة العلمية الدائمة المراض

حتى  2003االمساك وكذلك مبعهد علوم البحار واملصايد واملرك  القومى للبحوث من 

 االن .

  حتى االن – 2006عضو جلنة تنمية حبرية ادكو من 

  االنحتى  – 2006عضو جلنة تنمية حبرية مريوط من 

  2/2012اىل  9/2011عضو جلنة القطاع البيطرى فى الفرتة من   

  املشاركة فى حل املشاكل املرضية وكذلك مشاكل الرتبية بامل ارع السمكية

 االهلية على مستوى اجلمهورية .

 تنظمها . الثروة السمكية فى الدورات التى تدريب منسوبى اهليئة العامة لتنمية 

 عمل واصه بامل ارع السمكية املتكاملة وى اخلتنفيذ وعمل دراسات اجلد

تقديم االستشارات العلمية و اصة بامل ارع واملفرخات السمكية التصميمات اخل

) اإلنتشارى شبه املكثف . املكثف( ه ى جمال االست راع السمكى بأنواعوالعملية ف

 كخدمة من اجلامعة للمجتمع املدنى .

 فى  680ة املشكلة بالقرار الوزارى رقم عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئ

4/2/2014   

 

 
******** 

 



 

 بيان بإجنازات العمل وخدمة اجلامعة واجملتمع 
 

 األنشطة األكادميية وخدمة اجلامعة
 

 حتى اآلن  2/2012باجمللس األعلى للجامعات منذ  البيئة  عضو جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية 

  وحتى اآلن . 2012عضو جملس جامعة دمنهور من 

 حتى اآلن . 2012العشوائيات مبحافظة البحرية من تطوير  عضو جلنة 

  املشاركة فى وضع دراسات اجلدوى واخلطة املستقبلية لكلية الطب البيطرى بالبستان حتى عام

2022 . 

  جبامعة دمنهور حتى اآلن. 2/2012اخلاص من  اجمللس األعلى للوحدات زات الطابععضو 

 ات واملعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس جبامعة عضو جلنة الصعوب

 حتى اآلن 2/2012دمنهور من 

  حتى اآلن . 2012عضو جلنة شئون العاملني باجلامعة من 

  2/2012عضوجلنة شئون  اللوائح والربام  واملناه  الدراسية جبامعة دمنهور من  

  حتى اآلن 2/2012جلامعية من نة املنشتت اجلعضو 

  حتى اآلن 2/2012رئيس جملس خدمة اجملتمع وتنمية البيئة من 

  حتى اآلن 2/2012عضو جلنة املختربات واألجه ة العلمية من 

  حتى اآلنباجلامعة  2012/ 2عضو جملس ادارة وحدة االنتساب املوجه من 

  اآلن حتى 2012عضو جملس إدارة مرك  التعليم املفتوح باجلامعة 

  حتى اآلن 2012جملس ادارة مشروعات تطوير األداء اجلامعى عضو 

 باجلامعة حتى اآلن 2/2012لسادة العاملني رئيس جلنة التظلمات ل 

  حتى اآلن 2012 -2011عضو اللجنة العليا للجوائ  باجلامعة 

   حتى اآلن 2012رئيس اللجنة العليا الدارة األزمات والكوارث والسالمة والصحة املهنية باجلامعة . 

  حتى اآلن  2012 عضو جملس ادارة مرك  القياس والتقويم باجلامعة 

  ببطاقة األداء املتوازن . 2014عضو جلنة التخطيط االسرتاتيجى جلامعة دمنهور حتى 

  عمليات ومناقصات انشاء وتوريد أجه ة  10رئاسة جلان وضع املواصفات والقيمة التقديرية لعدد

 معامل وسيارات .

  رئيس جلان فتح املظاريف الفنية واملالية للمناقصة الالعامة النشاء مبنى التعليم املفتوح بالنوبارية

 ) كلية اهلندسة التكنولوجية ( 

  مبانى تعليمية واملسجد وتوريد أجه ة املعمل املرك ى ومعمل  4رئيس جلان االستالم لعدد

 اآلداب . ة وعملية توصيل النت وتعديل كليةالبيولوجية اجل ئي

  التعاقد لعمليات :رئيس جلنة 

 عملية شهادات التخرج واملطبعة الرقمية للجامعة مع جملس الدفاع الوطنى  -         

 انشاء مبنى كلية طب أسنان بالتعاقد مع جهاز مشروعات اخلدمة الوطنية للقوات    -           

 املسلحة .          

    رئيس جلان البت الفنى واملاىل: 

 . ة توريد أجه ة كلية الطب البيطرى لعملية مناقص -

 .مناقصة أجه ة  املعمل املرك ى ومعمل البيوتكنولوجى  -

أمراض األمساك  –الوالدة  –إنشاء وجتهي  معامل كلية الطب البيطرى ألقسام ) اجلراحة  -

 والدواجن (.



 

 
 
 

 املشروعات التطويرية والبحثية 
 

 

لعلوم البحار واملصايد ) مشروع تنمية املشروع البحثى للمعهد القومى  -1

 2006/  11/  1الربلس  من  –البحريات الشمالية ( مرحلة إدكو 

 

املشروع البحثى فى جمال تطوير التوظيف والدخل من خالل تطوير قطاع  -2

  (IEIDEAS )حتى اآلن  2012االست راع السمكى فى مصر منذ 
 (باالشرتاك مع املرك  الدوىل لألمساك ) أكالرم 

 

 (AAPQIS) نظام مسببات األمراض لألمساك ومعلومات احلجر البيطرى  -3

 باالشرتاك مع املرك  الدوىل لألمساك ) أكالرم (

 
 

******** 



 

 
 

 ـــة ة القوميـــاركـاملش
 
 
 

  لالست راع السمكى ألمساك البورى واجلمربى مبحور قناة إعداد املشروع القومى

 . 2014نهور ) مرفق( السويس اجلديد مساهمة من جامعة دم

 

  ( م رعة متعددة األغراض بالصحإعداد املشروع القومى لشباب اخلرجيني. )مرفق   راء 

 2015مل لبحرية آدكو مبحافظة البحرية إعداد مشروع التطوير الشا . 

 

  إلعداد صياغة  6/2/2014فى  680عضو اللجنة الفرعية املشكلة بالقرار الوزارى رقم

 .اجلديد لقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يم العاىل مقرتح لقانون التعل

 

  الوطنية ملكافحة اللجنة الفرعية التنسيقية للخطة املشرف على التعاون مع

 الفساد بالتنسيق مع هيئة الرقابة اإلدارية .

 

  سرتاتيجية فى ورشة العمل اخلاصة بإعداد اإلطار العام للخطة اإل املشاركة

  5/3/2015والتى عقدت فى جامعة املنصورة فى   2030 -2015ر للتعليم العاىل فى مص

 

  قطاع  –جبهاز شئون البيئة  –التقييم البيئى عضو جلنة الدراسات البيئية فى جمال

 . 7/6/2015الفروع ابتداءً  من 

 
******** 

 



 

 
 عـة اجملتمـاع خدمــازات فى قطـجنإ

 

 

 حتى اآلن  5/2008من  ة البحرية  مبحافظ القوافل البيطرية للقرى األشد احتياجًا

باالشرتاك مع  بصفة دورية كل أسبوع حبيث يقدم الكشف والعالج باجملان

 مديرية الطب البيطرى باحملافظة .

  وأيضا موقع الكرتونى  2013إنشاء موقع الكرتونى لقطاع خدمة اجملتمع يناير

  2014ملرك  اللغات باجلامعة عام 

 تنظيم دورة تدريبية مع شركة CBS   للتنمية البشرية واإلدارية بعنوان إدارة

 18/11/2013الوقت مبكتبة مصر العامة بدمنهور للمجتمع املدنى 

  18وحدة التوعية ملكافحة فريوس سى على مستوى احلصول على مشروع النشاء 

   STDF  2014-2015من  ممولحمافظة 

 يش حتت رعاية رئيسول مبدينة العراملشاركة وإعداد قافلة إغاثة متضررى السي 

 2010مارس  16-13 اجلامعة 

  2014/ 3/  25 – 22تنظيم دورة تدريبية بعنوان ) مهارات العمل الصحفى ( مبقر اجلامعة . 

  21/10/2014مؤمتر التوعية بفريوس سى حتت رعاية وزارة الصحة والشباب والرياضة . 

 ار والرتبية والتعليم .مشروع حمو األمية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم الكب 

 . وضع تصور تطوير شامل وعملى وحمورى لبحرية آدكو باحملافظة 

  تنظيم وإعداد واملشاركة فى املؤمتر االقتصادى االستثمارى األول مبحافظة البحرية

20/1/2015  

  تنظيم محالت التربع بالدم من طالب اجلامعة وطالب الرتبية العسكرية

 ة الشئون الصحية بالبحرية .بالتنسيق الكامل مع مديري

  القوافل الطبية الشاملة اجملانية للقرى األشد احتياجًا باحملافظة ) الكشف والعالج

 بصفة دورية أسبوعية بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمنهور . .جمانًا( 

  2013مارس  19-9الدوىل للجامعة وأهاىل احملافظة  من تنظيم معرض الكتاب . 

 إبريل  4مارس اىل  20لجامعة وطالبها وأهاىل احملافظة بري لتنظيم سوق خريى ك

2013 

 بنك الدم بدمنهور وتنظيم محالت التربع بالدم بني  توقيع بروتوكول تعاون مع

 . 2015 واجملتمع املدنى طالب اجلامعة 

  مشروع انشاء وحدة التوعية ملكافحة فريوس سى منSTDF   بوزارة التعليم العاىل

2014 -2015   



 

 حمطات معاجلة وتنقية مياه كاملة مببانى كليات جممع األبعادية  4مل ع 

 تربية ( . –آداب  –زراعة  –) جتارة 

  25000ختصيص تأجري مكان مببنى كلية الصيدلة وتأجريه كصيدلية مببلغ 

 وخدمة اجملتمع املدنى .ا لتدريب طالب الكلية جنيه شهريًا واستخدامه

 لطالب اجلامعة ومنسوبيها باالشرتاك مع كلية التمريض . عمل دورات لالسعافات األولية 

  عمل دورات صحة وسالمة مهنية وإطفاء بالتنسيق الكامل مع ضباط الرتبية

 العسكرية باجلامعة .

  فى إطار رفع كفاءة موظفى جامعة دمنهور وتنمية قدراتهم اللغوية مت تنظيم

اإلداريني من مرك   العديد من دورات اللغات كمنحة جمانية مقدمة للسادة

  1/2015اللغات باجلامعة إبتداًء من 

  تنظيم العديد من دورات التنمية البشرية للسادة العاملني باجلامعة كمنح

 جمانية من قطاع خدمة اجملتمع .

  إنشاء معمل للتحاليل الطبية مببنى كلية الصيدلة خلدمة اجملتمع املدنى

 .واجلامعى جمه  بأحدث األجه ة املعملية 

  حيوانى باحملافظة )مشروع عاداه(.عمل تقييم وإعادة هيكلة ألكرب مشروع إنتاج 

 . إعادة تقييم ووضع خطة تشغيل مشروع الدجاج البياض وإنتاج البيض بفرهاش 

  التعاون الكامل مع الغرفة التجارية بالبحرية لوضع دراسات اجلدوى وحل مشاكل

 املشاريع باحملافظة .

 وع البيئة والتوعية البيئية باحملافظة مبشاركة وزارة البيئة سبالتنظيم السنوى أل

 واحملافظة وطالب اجلامعة .

  تنظيم دورات تدريبية للمجتمع املدنى حملو األمية واالسعافات األولية والصحة

 والسالمة املهنية .

 . تقييم وتطوير احملاجر باحملافظة مبشاركة كلية العلوم باجلامعة 

 2015طوير ميادين احملافظة املشاركة فى جلنة ت  

  . املشاركة فى جلنة تطوير العشوائيات باحملافظة  

  البدء فى احلصول على موافقات وزارة العدل والداخلية لعمل مكتب باجلامعة

 للشهر العقارى واخلدمات املرورية واملدنية .

 دورات  التنسيق مع مؤسسة املرك  الثقافى الدوىل للتدريب والتنمية اإلدارية بعقد

 لرفع مستوى الطالب وتدريبهم ملالءمة سوق العمل .

 . تنفيذ برنام  دواير التدريب التابع ملشروع محاة الوعى للوقاية من اإلدمان 

 

******** 



 

 الدولية واحمللية –اإلتفاقيات  والربوتوكوالت املربمة 
 فى جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة .

 
 

جمموعة اياك للتدريب فى جمال تنمية القدرات  مت التنسيق بني اجلامعة وبني (1

منحة  300املهنية بهدف توعية الطالب بالفرص التدريبية املتاحة ومت توفري 

 جمانية لتنمية قدراتهم العلميةوالعملية وتأهيلهم لسوق العمل.

 

مت عقد اتفاق تعاون بني اجلامعة واهليئة العاملية لإلعجاز العلمى فى القرآن  (2

ل ندوات فى هذا  اجملال إلثراء املعرفة بعظمة القرآن والسنة النبوية والسنة لعم

 الشريفة.

 

بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور ومجهورية بوروندى حبضور سفري  (3

بوروندى مبصر حيث يشمل الربوتوكول تفعيل التعاون العلمى والبحثى 

ية قصرية لطالب واالكادميى بني الطرفني من خالل توفري اجلامعة دورات تدريب

جامعات بوروندى فى جماالت الطب البيطرى وال راعة والصيدلة والتمريض 

باإلضافى اىل املنح الدراسية التى تقدمها جامعة دمنهور للحصول على درجة 

 البكالوريوس أو فى جمال الدراسات العليا وكافة اجملاالت العلمية  .

 

نى للسياحة والتى تتوىل بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور وشركة م (4

تنظيم إقامة املؤمترات الدولية التى يشارك بها اعضاء هيئة التدريس باجلامعة 

داخل وخارج مصر وحج  الفنادق وتذاكر الطريان ، تنظيم مجيع الرحالت 

ورحالت احل  والعمرة ، اقامة املعارض واالحتفاليات مبا خيدم اجملال التعليمى 

قل خلدمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باالضافة اىل وسائل الن

 باجلامعة .

 

حرصا من جامعة دمنهور  على تطبيق مبدأ التكافل االجتماعى  قامت  (5

اجلامعة بتأسيس وتطبيق مشروع "التكافل العالجى"العضاء هيئة التدريس  

والعاملني باجلامعة واسرهم  من خالل التعاقد مع بعض االطباء فى مجيع 

صات وكذا املراك  الطبية ، معامل التحاليل ، مراك  االشعة والعديد التخص

من املستشفيات وحمالت النظارات داخل حمافظة البحرية وحمافظة 

 % .20% ، 15االسكندرية، حيث ترتاوح نسب اخلصم بني 

 



 

بروتوكول التعاون بني اجلامعة واالكادميية الكندية للتدريب واالستشارات  (6

ملدة عام قابلة للتجديد ويهدف الربوتوكول اىل التأكيد  14/6/2012بالقاهرة 

على أهمية التنمية البشرية لإلنسان وتوفري االمكانيات لتحقيق التنمية 

البشرية واالجتماعية  وأيضًا تقديم خدمة التدريب اىل طالب اجلامعة 

والعاملني بها كما يهدف اىل تقديم يوم تدريب جمانى باجلامعة بصفة 

 للطالب واعضاء هيئة التدريس واالداريني .شهرية 

 

 اتفاق األجهزة السمعية (7
بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور وشركة امبليفون الشرق االوسط 

حيث   1/1/2014لألجه ة السمعية وميثلها د/ نرفني نشأت مديرة فرع دمنهور 

 يهدف الربوتوكول اىل تقديم خدمات جمانية طوال عمر السماعة الطبية

% على األسعار  ، كما يشمل فحص السماعات 15املقدمة من الشركة خبصم 

 والقوالب وتنظيفها وضبط برناجمها وفحص البطارية اخلاصة بها .

 

اتفاقية تعاون مشرتك مع شركة النحاس للتنمية البشرية واالستشارات  (8

 . 2014وميثلها الدكتور/ أمين كمال النحاس وزلك بداية من فرباير  اإلدارية 

   حيث تقوم الشركة بتقديم دورات وبرام  تدريبية للطالب والعاملني والسادة 

 -أعضاء هيئة التدريس   باجلامعة فى اجملاالت اآلتية :

 –التمي  فى خدمة العمالء  –وتشمل ) إدارة املوارد البشرية    الربام  اإلدارية -

الريادة فى إدارة  –إدارة املبيعات  –إدارة التسويق  -التأهيل لسوق العمل 

السكرتارية وتطوير مهارات  –إعداد وتدريب املدربني  –املشروعات الصغرية 

 التخطيط االسرتاتيجى (  –مهارات العمل الشخصية  –مديرى املكاتب 

 

وتشمل ) فنون االبداع والتفكري االبتكارى ، لغة    برام  تطوير املوارد البشرية -

 –بناء وحتفي  فريق أحالمك  –األهداف  اجلسد ، التخطيط للحياة وحتقيق

القبعات  –فن اإلتيكيت  –اجتياز مقابالت العمل  –العمل كعضو فريق فعال 

االتصال الفعال، مهارات العرض والتقديم ، إدارة وختطيط  –الست للتفكري 

 مهارات التفاوض الفعال( –الوقت 

 

التحليل  –سبة التكاليف حما –وتشمل ) احملاسبية املالية    الربام  احملاسبية -

 املاىل وتقييم األداء (

ات املتدربني من حمافظة استحداث برام  تدريبية جديدة  بناًء على احتياج

 البحرية .



 

   اهليئة العامة لتعليم الكبار (9

 

سهام فى خفض معدل األمية فى حمافظة البحرية بروتوكول إىل اإلعمل يهدف 

دورات تدريبية لتنمية القدرات املهنية وتقديم برام  لتعليم الكبار وتنظيم 

ملعلمى حمو األمية وكذا توطيد روابط الصلة بني جامعة دمنهور واجلهات 

االخرى كاجلمعيات األهلية ومنظمات اجملتمع املدنى باحملافظة فى اطار تعليم 

الكبار وخدمة اجملتمع من خالل الت ام اهليئة باالعالن عن املشروع ودعم 

تب واملواد التعليمية وااللت ام بتنفيذ االمتحانات حسب تعليمات الدارسني بالك

 اهليئة املنظمة لذلك ، وكذلك توفري االعتمادات املالية للطلبة املشاركني 

حيث تلت م كلية الرتبية جبامعة دمنهور بتدريب طالب الفرقة النهائية 

الكبار وإعداد كوادر من املعيدين واملدرسني املساعدين كمدربني تعليم 

 وحمو أمية عمال اجلامعة .

 

 اتــــز اللغــات مركــاتفاقي
 

عمل العديد من بروتوكوالت التعاون بني مرك  اللغات باجلامعة ونادى مت     (1

القضاة ونقابة العلوم الصحية  للتدريب فى جمال اللغات والكمبيوتر إبتداًء من 

 حتى اآلن . 11/2014

للتدريب  ENاللغوى بني املرك  وأكادميية  بروتوكول تعاون فى جمال التدريب (2

حيث يقدم مرك  اللغات دورات تدريبية لتعليم اللغات االجنبية املختلفة  

للسادة املتدربني واملنتسبني    ICDLومهارات اللغة العربية  وكذا دورات 

لألكادميية  بالتعاون مع مرك  خدمة اجملتمع باجلامعة ومن خالل مدربني 

 لسادة  أعضاء هيئة التدريس  لدى املرك   .متمي ين من ا

وقعت اجلامعة عقد مشاركة وتعاون فى جمال التدريب اللغوى مع مرك    (3

تكنولوجيا املعلومات بنادى قضاة البحرية ، حيث يقدم مرك  اللغات دورات 

تدريبية لتعليم اللغات االجنبية املختلفة للسادة أعضاء مرك  تكنولوجيا 

 .  املعلومات وأسرهم

وقع مرك  اللغات باجلامعة  بروتوكول تعاون فى جمال التدريب مع نقابة العلوم  (4

الصحية بالبحرية حيث يقدم املرك  خدماته التعليمية ملنسوبى النقابة ملنح 

كوادرها ) شهادة التويفل ( لتأهيلهم الستكمال دراستهم فى املعاهد الفنية 

يبهم على تنمية مهاراتهم اللغوية ) الصحية التابعة لوزارة الصحة ،  وكذا تدر

 اللغة االجنلي ية (.



 

وقع مرك  اللغات بروتوكول تعاون فى جمال التدريب مع شركة نيو فيجن  (5

بالبحرية ، حيث يتبادل الطرفان اخلربات لتطوير أساليب التدريب مبا يتناسب مع 

 معايري اجلودة العاملية بالشرتاك مع األمد إيست .

بني املرك  والنقابة الفرعية للتنمية البشرية بالبحرية فى  بروتوكول التعاون (6

 . 2015جمال دراسات اللغة 

 

  بروتوكول تعاون بني مرك  خدمة اجملتمع ومجعية رمحه والصندوق

 جنيه  ومت التشجري . 58000مببلغ اإلجتماعى للتنمية لتشجري جممع االبعادية 

 

 بكوم محادة ومت التربع بفدان  مت التنسيق مع أحد رجال األعمال بقرية خربتا

 أراضى إلنشاء مستشفى بيطرى خلدمة أهاىل املنطقة .

  كما مت التنسيق أيضًا مع رجال األعمال بقرية خربتا للتربع بثالثة أفدنة لعمل

بعض املنشتت اجلامعية باملنطقة خاصة مبنى للتعليم املفتوح ويتم انهاء أوراق 

 التنازل للجامعة .

 

******** 
 


