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Uاوال:  المؤتمرات 

عدد 
 االبحاث

الفئات  مؤشرات النجاح التكلفة
 المستهدفه

عنوان  التاريخ القائم على التنفيذ
 المؤتمر

 األهداف النشاط

16 18000 
 جنيه

-توصيات المؤتمر تم 1
 إرسالها الي الجهات المعنية. 

-كتاب المؤتمر تم طباعته 2
 وتوزيعه علي المؤلفون .

-أبحاث المؤتمر المقبولة 3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها.

-أعضاء هيئة 
 التدريس

 -المعاونين 
 -الباحثين 
-المجتمع 
 الشرقاوى

-جهات شئون 
البيئة 

 بالمحافظة 

أعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية

 مايو 19
2010 

دور التنمية 
البيئية فى 

 خدمة المجتمع

المؤتمر العلمى 
 الخامس للبيئة 

المؤتمرات 
التى تعقد فى 

خدمة 
المجتمع وا 

لتنمية البيئية 
فى المجتمع 

 الشرقاوى 

19 20000 
 جنيها

-توصيات المؤتمر تم 1
 إرسالها الي الجهات المعنية 

-كتاب المؤتمر تم طباعته 2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

-أبحاث المؤتمر المقبولة 3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها

-أعضاء هيئة 
 التدريس

 -المعاونين 
 -الباحثين 
-المجتمع 
 الشرقاوى

أعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية

 يوليو 27
2011 

صيانة الموارد 
الطبيعية 

 وحماية البيئة

المؤتمر العلمى 
 السادس للبيئة

14 18000 
 جنيها

-توصيات المؤتمر تم 1
 إرسالها الي الجهات المعنية 

-كتاب المؤتمر تم طباعته 2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

-أعضاء هيئة 
 التدريس

 -المعاونين 
 -الباحثين 

أعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية

 يوليو 5
2012 

صيانة الموارد 
الطبيعية 

 وحماية البيئة

المؤتمر 
العلمي السابع  

 للبيئة



  

-أبحاث المؤتمر المقبولة 3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها
-مشاركة االجهزة التنفيذية 4

بالمحافظة في فعاليات 
 المؤتمر

-المجتمع 
 الشرقاوى

 

52 35000 
 جنيها

-توصيات المؤتمر تم 1
 إرسالها الي الجهات المعنية 

-كتاب المؤتمر تم طباعته 2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

-أبحاث المؤتمر المقبولة 3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها
-مشاركة االجهزة التنفيذية 4

بالمحافظة في فعاليات 
 المؤتمر 

-المشاركة الفعالة لخمسة 5
 دول عربية بالمؤتمر

-أعضاء هيئة 
 التدريس

 -المعاونين 
 -الباحثين 
-المجتمع 
 الشرقاوى

 

أعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والدول العربية

26/6/
2013 

الموارد 
الطبيعية 
والتنمية 
 المستدامة

المؤتمر 
العلمي الثامن  

 للبيئة



Uثانيا:- الندوات 

الجهات  ميعاد الندوة عنوان الندوة النشاط الهدف
 المستهدفة

مؤشرات 
 النجاح

القائم على 
 التنفيذ

 التكلفة

الندوات التى تعقد 
فى الكلية لخدمة 

العاملين والطالب 
وتهيئة فرص عمل 

 للخريجين

دور مديرية  الندوة االولى
التضامن 

االجتماعى فى 
تنمية االسرة 

 والمجتمع 

 المعاونين  19/10/2010
 الباحثين 
المجتمع 

 الشرقاوى 
 طالب الكلية

 المشاركة الفعالة 
لوزاره التضامن 

فى حل مشكلة 
الفقر وتوفير 
فرص عمل 

للشباب للحد من 
 البطالة

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

التأثيرات البيئية  الندوة الثانية
لنيزك جبل كامل 

بجنوب غرب 
الصحراء 

 الغربية، مصر

اعضاء هيئة  27/10/2010
 التدريس 

 المعاونين 
 الباحثين 
المجتمع 

 الشرقاوى 
 طالب الكلية

اكتساب مهارات 
للطالب للتعرف 

على النيازك 
 ومخاطرها

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

دور الهندسة  الندوة الثالثة
الوراثية فى خدمة 

 المجتمع

اعضاء هيئة  1/12/2010
 التدريس 

 المعاونين 
 الباحثين 
المجتمع 

 الشرقاوى 
 طالب الكلية

تقريرعن ملخص 
الندوة تعريف 

للهندسة الوراثية 
واستخداماتها 

وتطبيقاتها وطرق 
نقل الجينات في 
 النبات والحيوان

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100



اخطار التدخين  الندوة الرابعة 
واضرار االدمان 

وكيفية الوقاية 
 منها

اعضاء هيئة  14/12/2010
 التدريس 

 المعاونين 
 الباحثين 
المجتمع 

 الشرقاوى 
 طالب الكلية

طرق التعرف 
علي االدمان 

وطرق العالج 
المختلفة واكتسام 
مهارات عالجية 

 للطالب

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

إعداد الطالب  الندوة الخامسة
 لسوق العمل

المجتمع  14/4/2011
 الشرقاوى 

 طالب الكلية

  طرق عمل 
ملف السيرة 

الذاتية   وادارة 
الوقت وتنمية 

 القدرات

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

 طالب الكلية  2/5/2011 الزالزل الندوة السادسة
 المعاونين
 الباحثين
المجتمع 

 الشرقاوى

تعريف الزالزل 
وأنواعها وكيفية 
حدوث الزالزل 
وطرق الوقاية 

 منها

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

تأهيل الشباب  الندوة السابعة
 لسوق العمل 

 طالب الكلية 2012نوفمبر 
المجتمع 

 الشرقاوى 

  طرق عمل 
ملف السيرة 

الذاتية   وادارة 
الوقت وتنمية 

 القدرات

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

دور الهندسة  الندوة الثامنة  
الوراثية فى خدمة 

 المجتمع

 المعاونين 2012ديسمبر 
 الباحثين
المجتمع 

تعريف الهندسة 
الوراثية 

واستخداماتها 

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100



 الشرقاوى
 طالب الكلية

وتطبيقاتها وطرق 
نقل الجين للنبات 

 والحيوان 
محاضرة عن  الندوة التاسعة  

التحليل 
الميكروبى لمياه 

 الشرب

 المعاونين 2013فبراير 
 الباحثين
المجتمع 

 الشرقاوى

طرق سهلة 
للتعرف على 

التلوث الكيميائى 
والميكروبى للمياة 
واكتساب مهارات 

 عالجية للطالب

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

محاضرة عن  الندوة العاشرة  
مجاالت العمل 
 لخريجى الكلية 

 المعاونين 2013مارس 
 الباحثين
المجتمع 

 الشرقاوى
 طالب الكلية

التعرف على 
مجاالت العمل 
لخريجى الكلية 
وتاهيلهم لسوق 

 العمل

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

الندوة الحادية  
 عشر

االستفادة من 
المخلفات 
 الزراعية

 المعاونين 2014فبراير 
 الباحثين
المجتمع 

 الشرقاوى

تدوير المخلفات 
الزراعية 

وتحويلها الى 
منتج اقتصادى 

 عمليا

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها100

 

  



Uالزيارات:- الميدانية 
القائم على  مكان الزيارة مؤشرات النجاح الجهات المستهدفة ميعاد الزيارة النشاط الهدف

 التنفيذ
 التكلفة

زيارات ميدانية 
لبعض القرى 
المختارة فى 

محافظة الشرقية 
لعمل التحاليل 
الالزمة للمياه 

والتربه واقتراح 
الطرق المثلى 

لتفادى المشكالت 
القائمه فى نتائج 

 التحاليل

زيارة الى قرية 
 هرية بالشرقية 

 الباحثين 2013أكتوبر 
 المجتمع الشرقاوى
الطالب من اهل 

 القريه

التعرف علي المشاكل 
 البيئة ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية

قرية هرية 
 بالشرقية

اعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها 800

زيارة الى منطقة 
بحر البقر 

 بالشرقية

 الباحثين 2014ابريل 
 المجتمع الشرقاوى
الطالب من اهل 

 القريه

التعرف علي المشاكل 
 البيئة ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية

الى منطقة بحر 
 البقر بالشرقية

اعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

1000 
 جنيها

زيارة الى قرية 
شيبة والنكارية 

 بالشرقية

 المجتمع الشرقاوى 2014يوليو 
الطالب من اهل 

 القريه
 الباحثين

التعرف علي المشاكل 
 البيئة ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية

 قرية شيبة 
 والنكارية بالشرقية

اعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

  جنيها900

 


