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مقدمه :- 
نظرًا ألهتمام وزارة التعليم العالي بدور الجامعة لخدمة البيئة المحيطة ولتنمية المجتمع المحيط 

ستشارة الوباعتبار الجامعة بيت خبرة فكان والبد من تعظيم تلك الدور ليلجأ إليه كل من يحتاج 
أو دراسة تخدم المجتمع المحيط . ولذلك ظهرت الحاجه إلى إنشاء قطاع جديد بالجامعة يقوم 

 االستفادة من الخبرات الجامعيه وبذلك أنشئ وعين وكيآل لكلية العلوم جامعة الزقازيق بتعظيم
م. وتطور قطاع البيئة بالكلية منذ ذلك الحين وأصبح يضم عدة إدارات 24/5/1997بتاريخ 

ووحدات تابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكال له سياسه معينه لتحقيق 
أعلى قدر من األداء كاالتى:- 

 
 إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:-  :أوال

 
يضم بدوره عدة أقسام كآل له سياسته الخاصة التى تخدم فى االجمالى المجتمع المحيط وهذه 

األقسام كاالتى:- 
قسم الوحدات ذات الطابع الخاص:   .أ

ويضم مركز البحوث والدراسات (وحده ذات طابع خاص )   

 وسياستها كاالتى  وحدة الميكروسكوب اإللكتروني: •
فحص العينات البيولوجية وغيرها بالميكروسكوب اإللكتروني النافذ   .1

 الماسحفحص العينات البيولوجية وغيرها بالميكروسكوب اإللكتروني  .2

تصوير العينات المكبره بمعمل تصوير مجهز ملحق بالوحدة   .3

تجهيز العينات البيولوجية كشرائح مستديمه   .4

 لعينات البيولوجية بالميكروسكوب الضوئي لالتصوير العادى  .5

وكل ما سبق لمنسوبي الكلية ولخدمة الجامعات المصرية ومراكز األبحاث  

 وسياستها إعداد وتنسيق الدورات التدريبية التخصصية وٕاعداد وحدة الدورات واالستشارات •
وتنسيق االستشارات العلميه والتحاليل الدقيقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
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 وسياستة كاالتىب. قسم مشروعات البيئة وخدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية : 
االحتكاك بمؤسسات تمويل البحث العلمى من مصر ومن خارجها لتمويل المشاريع  .1

نجحت هذة السياسية مع تشجيع الكلية للباحثين حيث يوجد لدى الكلية حيث البحثية، 

 مشاريع علمية بما يزيد عن عشرين مليون جنيه مصري .

العمل على حل مشاكل المجتمع المحيط من خالل األبحاث والمشروعات البيئية مثل  .2

 الت بيولوجيةامعالجة النفايات ومعالجة الملوثات الكيميائية ورصد التلوث البيئي بد

  .وجيولوجية

 ولجنة ممولةالعمل على تنمية الموارد الذاتية للكلية من خالل ما يجلب من مشروعات  .3

 وخطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية.

 

  وسياستها كاالتىج. قسم أبحاث البيئة وتسويق الخبرات واألبحاث العلمية : 
 .االحتكاك بالشركات الموجوده بالمجتمع المحيط لتسويق األبحاث العلمية بالكلية .1

العمل على إيجاد شراكة علمية بين الكلية ومراكز األبحاث والشركات والمؤسسات الموجوده  .2

 بالمجتمع المحيط.

 وسياستة كاالتىد. قسم االتصاالت والعالقات العامة والمؤتمرات والمعلومات والتوثيق:- 
  تنسيق المؤتمرات  .1

 إعداد ملتقيات التوظيف .2

 الدعاية واالعالن .3

 االتصاالت المباشرة وغير المباشرة بمديري الشركات .4

 وسياستة كاالتىهـ. قسم متابعة الخريجين:- 
 مشهرة بوزارة الشئون االجتماعيةالاالحتكاك بالخريجين من خالل جمعية للخريجين  .1

 .اقامة يوم الخريج وحفل الخريجين سنويآ .2

 .إعداد وتحسين قاعدة بيانات الخريجين سنويآ .3

 اعالم الخريجين بنتائج ملتقيات التوظيف .4
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 إدارة الشئون العامة:- :ثانيآ
 وسياستة كاالتىقسم الصيانة:-  .أ

 صيانة اجهزة الكلية من خالل خطة معده لهذا الصدد. .1

 صيانة وتحديث البنية االساسية للكلية من خالل خطة لتطوير وتقويم القدرة المؤسسية. .2

صيانة وصالت السباكه والكهرباء واالنترنت واالبواب الخشبيه وغيرها من خالل خطه  .3

 معده لذلك.

 وسياستة كاالتىقسم األزمات والكوارث واالمن والسالمة:-  .ب

 التصرف الفوري فى حاالت الحرائق والكوارث األخرى من خالل خطة محكمة لذلك. .1

تحقيق االمن والسالمة لمنسوبي الكلية من خالل تعليمات معدة بذلك ومعلنة بمعامل  .2

 .الكلية

 
ثالثآ قسم الحدائق والتنسيق :-  

ويشرف عليه قطاع البيئة بالكلية وسياستة الحفاظ على الرقعة الخضراء بالكلية وزيادتها باستمرار 
وتنسيق الشجيرات والحدائق مما يعطى منظر جمالي بالكلية. 

 
 

 وسياستها كاالتى رابعآ وحدة األخالقيات المهنية :- 
  له.اقرارهمإعداد وتحديث ميثاق الخالقيات المهنة يلتزم به كل منسوبي الكلية بعد  .1

  العلمي حيث يلتزم به كل الباحثين. البحثإعداد وتفعيل دليل .2

متابعة تنفيذ اجراءات حماية الملكية الفكرية بالكلية والمصاغه فى صورة وثيقة معلنة  .3

. وموثقة
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 خامسآ كافيتريا الكلية :- 
ويشرف عليها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويقدم تقرير شهري لمجلس الكلية 

 .عن نظافة المكان والبيئة وجودة المأكوالت
 

سادسآ الوحدة العالجية بالكلية :-  
ويوجد بها اثنين من االطباء لعالج الحاالت الطارئة وكذلك لزوم االسعافات االولية للطالب اثناء 

السحجات االمتحانات ، وملحق بها صيدلية بها االدوية الالزمة لحاالت الطوارئ وضمادات لعالج 
 .ولحاالت التنفس الصناعى

وهللا ولى التوفيق 
 
 
 

 
 

 
 


