
U انشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة الزقازيق 
 قسم الوحدات ذات الطابع الخاص :-  -أ

يوجد بالكلية مركز البحوث والدراسات العلمية (وحدة ذات طابع خاص) 
 ويشرف سيادته علي كل األنشطة المقدمة منها كاألتي:-

  :وحدة الميكروسكوب اإللكتروني -۱
• Uالمركز يقدمها التي الخدمات: 

 العملية الكليات جميع من ومعاونيهم التدريس هيئة واعضاء الباحثين السادة بخدمة المركز يقوم
 المختلفة البحثية والجهات المصرية الجامعات بجميع المختلفة

• Uالمقدمة الخدمات نوعية : 

 معامل 5  خالل من ذلك ويتم بيلوجية والغير البيلوجية العينات انواع جميع تشغيل
۱- Uالتحضير معمل:  

 . محددة عملية طرق باتباع البيلوجية العينات تحضير فيه يتم
 والقائم بأعمال المعمل / دينا أحمد السيد

۲- Uالتقطيع معمل:  

 مرحلتين علي) كبسوالت ( المحضرة البولوجية العينات تقطيع فيه يتم
  الضوئي بالميكرسكوب للفحص (thick ) سميكة قطاعات -أ

  االللكتروني بالميكرسكوب للفحص (thin ) جدا رفيعة قطاعات  -ب

 (Ultramicrotome ) العينات قاطع وهو رئيسي جهاز باستخدام وذلك
 والقائم بأعمال المعمل / مروه حسانين السيد

۳- Uالنافذ االلكتروني الميكرسكوب معمل(REM): 

 العينات فحص يتم وبواستطه (TEM 10CX )االلكتروني الميكرسكوب جهاز بالمعمل يوجد
 صور بالتقاط الباحث ويقوم مرة الف 450 الي  تكبيره قوة وتصل انواعها بجميع البولوجية

 . واسود ابيض (CUT FILM ) معينة بافالم تعمل بالجهاز كاميرا بواسطة  للعينة
 والقائم بأعمال المعمل / أحمد دمحم الحضرى



 
 
٤- Uالماسح االلكتروني الميكرسوب معمل ( SEMU ) : 

 فحص بواسطته ويتم  (SEM- T100 )  االلكتروني الميكرسكوب جهاز بالمعمل يوجد
 مرة الف 70 الي تكبيره قوة وتصل ) معادن – صخور – بيولوجية ( العينات جميع اسطح

  واسود ابيض مم 120  بافالم تعمل بالجهاز ملحقة كاميرا بواسطة للعينة صورة التقاط ويتم
  يوجد كما

 او بالذهب العينات لتغطية جهاز ايضا يوجد  كماDRYER العلينات لتجفيف جهاز بالمعمل
 . COATING الكربون

 والقائم بأعمال المعمل / أمانى أحمد عبدهللا



 

 
 
 
 
 



٥- Uوالطبع التحميض معمل:  

 هذه طبع يتم ثم االلكتروني الميكرسكوب جهازي عن الناتجة االفالم تحميض يتم وفيه
. العينات لتشغيل النهائية النتيجة وهي  كروت علي االفالم

 والقائم بأعمال المعمل / أحمد دمحم الحضرى
٦-  U :الميكروسكوب الضوئى 

 ).1000، 400، 100يقوم بتصوير شرائح للعينات البيولوجيه على تكبيرات مختلفه (
 والقائم بأعمال المعمل / مروه حسانين السيد

 
 

 جهازي من كل بتحديث الجامعة وادارة الكلية ادارة من اتجاه هناك : هام تنويه
 . منهما كل الي ديجيتل كاميرا بتركيب والنافذ الماسح االلكتروني الميكرسكوب

 
 حيث يقوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية الدورات والتأهيل: -۲

البيئة بالتنسيق واإلشراف ألقامة دورات في الميكروسكوب اإللكتروني 
(الحظ أنشطة البيئة) ودورات في التحاليل الطبية ومستحضرات التجميل 

 والصابون السائل وكافة التقنيات العلمية الحديثة.
 األستشارات والتحاليل وقياس األثر البيئي (الحظ أنشطة البيئة). -۳
 حيث يقوم المركز بتنظيم عقد المؤتمر الدوري الدولي لعلوم المؤتمرات، -٤

البيئة (الحظ المؤتمرات) وأقام المركز حتي اآلن عشرة مؤتمرات دولية 
ناجحة وسوف يعقد المؤتمر الدولي الحادي عشر لعلوم البيئة بالكلية 

 م.7/7/2016بتاريخ



مجلة الكلية، مجلة يقوم المركز بنشر ثالث دوريات علمية هي  -٥
 الجيوفيزياء ومجلة الكيمياء الحيوية.

 وتم إستحداث هذه الوحدة بموافقة وحدة الدراسات اإلحصائية والرياضية، -٦
 م. 2015مجلس ادارة المركز في جلسة نوفمبر 

 وتقدم دراسات الجدوي ودورات التحليل األحصائي والرياضي.
 

 قسم متابعة الخريجين. -ب

 ج- قسم األتصاالت والعالقات العامة والمؤتمرات والمعلومات والتوثيق.
 د- قسم ابحاث خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتسويق الخبرات العلمية.

 ه- قسم مشروعات البيئة وخدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية.
 

Uدور إدارة الشئون العامة 
 

يشرف علي األنشطة المقدمة من هذه اإلدارة وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة وتضم هذه االدارة:-

العيادة الطبية حيث يوجد بها أثنين من األطباء وصيدلية والوحدة مزودة  -أ
بوسائل األسعافات األولية وأدوات اإلسعافات الالزمة، وتقدم هذه العيادة 

 الخدمات الطبية للطالب طول العام.
قسم األزمات والكوارث، ويوجد بها لجنة مفعلة وخطط وأدوات (الحظ  -ب

 قسم االزمات والكوارث).
ج- قسم الصيانة ويشرف علي صيانة المباني، وأعمال السباكة والنجارة 

والكهرباء وجميع مستنداتها موجودة وكذلك صيانة األجهزة والمعدات من 
 خالل خطة مفعلة لذلك كاآلتي:- 

 
Uخطة لصيانة األجهزة والمعدات بكلية العلوم جامعة الزقازيق 

 
 ):-1أوال: إجراءات الصيانة الضرورية الفورية (مرفق

يتم الرفع من رئيس القسم العلمي بشأن إصالح أحد األجهزة فوريا لحاالت  -
الضرورة لعمل الطالب ويتم رفع الطلب من أ.د. عميد الكلية إلي مركز صيانة 

األجهزة بالجامعة والذي يقوم بدوره باإلصالح او التكهين ويتم إستالم الجهاز من 
قبل مشرف فني لألجهزة بكل قسم من األقسام العلمية والذي يعلم رئيس قسمه 

 بإستالم الجهاز بعد توقيعه ، ويوجد بنفس المرفق مستندات دالة علي ذلك.

 ):-2ثانيا: الصيانة الدورية (مرفق



) للصيانة الدورية لبعض المعدات واألجهزة والتي 2أبرمت الكلية عدة عقود (مرفق -
 الميكروسكوبات – المكيفات – ماكينات التصوير –تستلزم ذلك مثل األسانسير 

 صيانة األثاث – اللمبات والمفاتيح واللوحات الكهربائية –أجهزة الحاسب اآللي 
 المكتبي.

)2( 

 عبارة عن عقود مع 703 ، 603 ، 503 ، 403 ، 303 ، 203 ، 103 مرفق ثالثا:
شركات مختلفة للصيانة الدورية لألجهزة وكل ذلك بموجب موافقات مجلس الكلية وآخرها 

 م (مرفق طيه). 11/2/2014بتاريخ 

 تتم بصورة دورية فبعضها نصف سنوي واآلخر سنوي (مرفق طيه). الصيانةرابعا: 

 ، ويوضح كشف باألجهزة العلمية والمعدات بكل قسم من األقسام وهللا ولي 5 مرفقخامسا:
 التوفيق.

Uخطوات إجراءات صيانة االجهزة العلمية 
 يتم عمل مذكرة من القسم بأن الجهاز معطل. -۱
 يتم مخاطبة مركز صيانة األجهزة بالجامعة للمعاينة وإبداء الرأي. -۲
بعد ورود خطاب مركز صيانة األجهزة باإلصالح او التكهين او اإلصالح بمعرفة  -۳

 الشركات المتخصصة نتخذ اإلجراءات الالزمة.
 

U دور إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

 تقوم أقسام هذه اإلدارة بدورها علي أكمل وجه كاآلتي:- 
 دراسة لدور إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفة عامة:-  -أ

 حتياجات المجتمع المحيطإ وةدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئإدراسة عن دور 

   

UمقدمهU :

نها الحيز الذى يعيش فيه ويؤثر بها فهى القشره العليا من سطح األرض أ على ةتعرف البيئ
و ماء، فمنها الهواء الذى نتنفسه، والماء الذى نشربه، والغذاء الذى أوما يحيط بها من هواء 

 ة الحفاظ على البيئة أهميةنأكله سواء كان من مصدر نباتى أم حيوانى. وأدركت الدول
، ة من محافظات الجمهورية فى كل محافظة وكذلك جهاز لشئون البيئةفانشأت وزارة البيئ



 وذلك للحد ة ومقوماتها من هواء وماء وغذاء وللحفاظ على التربةوكذلك للحفاظ على البيئ
 عليه. ةمن التلوث البيئى واألمراض المترتب

، ة البيئة المجتمع وتنمية فى خدمةنطالقا من حرص وزاره التعليم العالى على دور الجامعإو
 ة، والتى أنشأت بكلية البيئة المجتمع وتنمية لشئون خدمةأنشأت الجامعات وكاله لكل كلي

 ة العلوم جامعةداره بكليإم، وبناء عليه أنشأت 24/5/1997العلوم جامعه الزقازيق بتاريخ 
 وصل بين ةم لتهتم بحل مشاكل المجتمع المحيط ولتكون حلق7/3/2010الزقازيق بتاريخ 

الكلية والمجتمع المحيط وكان حتما على الكليه أن تكون بيت الخبره للشركات واألفراد 
 ايضا مركز البحوث والدراسات العلميه (وحدة ذات طابع ة. وقد أنشأت الكلية الشرقيةبمحافظ

 للشركات ةعطاء األستشارات العلميإ   م والذى يقوم ب1996 /29/10خاص) بتاريخ  
وضاع الشركات والمصانع أ ودراسات لتقنين ةورجال األعمال، والدراسات واألبحاث البيئي

 بجهازى الميكروسكوب الماسح والنافذ وكذلك التدريب التقنى فى ةوتكبير العينات البيولوجي
 ة كان البد من دراسة البيئةداره شئون خدمه المجتمع وتنميإشتى المجاالت، ومع تفعيل 

 من مواطنين ومن بعض أطراف المجتمع ةمشاكل المجتمع المحيط من عينات عشوائي
. ة الشرقيةالمحيط بمحافظ

 

U:أهداف الدراسة 

 هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي دور إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

Uة من الدراسةالفئات المستهدف :
 .ة وطالب من الجامعة الشرقية بمحافظةماكن مختلفأمواطنين من  -
 ةعدد من المؤسسات والشركات ذات العالق -

 الزقازيق (د. أحمد عبدالمحسن ةشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمدين •
 الجمال).

  النبات بالزقازيق (أ.د.حسن سالم)ة ووقايةمركز البحوث الزراعي •
  (د.سالى نجم الدين ، د.شيماء حجاج).ة الصحة بوزارةالمعامل المركزي •



  (أ.د.محسن عبدالتواب ابراهيم).ةمركز بحوث األسماك بالعباسي •
  (م.محمود عبدالرحمن العنانى).ةشركه دواجن الوطني •
  بالعاشر من رمضان (د.عبدالسالم فهمى).ةشركه منتجات الذر •
 (م. محمد احمد عبدالخالق).ة  الجديدةعالف السالم بالصالحيأشركه  •
  (د.عزه زكريا).ةمركز بحوث صحه الحيوان بالشرقي •
  للبنات (أ/ حنان حامد عبداللطيف).ةمدرسه الزقازيق الثانوي •
  بالزقازيق(أ/محمد على موسى).ة الخاصة العربيةالمدارس القومي •
  (د. سعيد على سعيد).ة العلميين بالشرقيةنقاب •
  (د.نيبال عبدالعزيز).ة الشرقية بمحافظةمكتب شئون البيئ •
 حى أول الزقازيق (م. صبحى جهاد سليمان). •
 حى ثانى الزقازيق (م. لطفى ابراهيم غتورى). •
  لمياه الشرب (م.ممدوح محمد عبدالغنى).ة القوميةالهيئ •
  (د.عالء الدين مقلد ، د. السيد محمد العوضى).ة بالشرقية الصحةمديري •
  القاهره (د.ماجد االهوانى).ةشرك •

)5( 
 (د. دعاء صبره شبانه). ة البشرية للتنمية الهيئةشرك •

١- U ةالدراس رحوم :
 .ة تنفيذه من هذه اإلدارة البيئة المجتمع وتنمية شئون خدمةدارإالتعرف على دور 

٢- Uةأليات تنفيذ الدراس :
 ومناقشات على المستوى الفردى أو ةوتم تنفيذه عن طريق مقابالت شخصي

 ةلرصد أراء األطراف المجتمعي  أخرىة دراسةالجماعى، وكان ذلك المحور بمثاب
 ة المجتمع وتنمية الزقازيق لخدمة العلوم جامعةفى الخدمات التى تقدمها كلي

 ، وقد ضم اإلستبيان اآلتى:ةالبيئ
 100 العلوم؟                        ( نعم  ةهل تعرف مكان كلي(% 
 70 العلوم؟                       ( نعم ة كليةهل سبق لك زيار(% 
 100 العلوم؟                      (نعم ة كليةهل ترغب فى زيار(% 



 60 العلوم؟          (نعم ةهل اشتركت فى عمل بحثى مع كلي(% 
 ؟                                    ة األولى فى النشر الدولى من بين كليات الجامعة العلوم تحتل المرتبةهل تعلم أن كلي

 %)10(نعم 
 ؟                             الزقازيقة% من مكافئات النشر الدولى بجامع50 العلوم تحصد أكثر من ةهل تعلم أن كلي

 %)8(نعم 
 علوم فى مصر للعام الثالث؟                                            ة العلوم تعد ثانى أفضل كليةهل تعلن ان كلي 

 )3(% 
 85حتياجات المجتمع؟ (نعم إ العلوم دور فى تلبيه ةهل تعلم أن لكلي(% 
 50؟            (نعم ة العلوم دور فى القوافل البيئيةهل لكلي(% 
 70؟      (نعم ة اإلنجليزيةهل خريجى كليه العلوم ملم باللغ (%
 95 العلوم ملم بالحاسب االلى؟          ( نعم ةهل خريج كلي (%
  65هل يتمتع خريج كليه العلوم بالتصرف الالئق فى المواقف المختلفه؟ (نعم (%
  60هل لخريج كليه العلوم االلمام التقنى العلمى بمستجدات سوق العمل؟ (نعم (%
  70هل تعتقد ان ابحاث كلية العلوم لها فائدة تعود بالنفع علي المجتمع (نعم(% 

)6( 
  100يجب اجراء األبحاث علي تدوير القمامة (نعم (%
  100يجب اجراء األبحاث علي الطاقة المتجددة (نعم (%
  85يجب اجراء األبحاث علي تحلية مياه الشرب (نعم (%
 100ستزراع الصحراء (نعمإيجب اجراء األبحاث علي استصالح و (%
 10يجب اجراء األبحاث علي تحلية مياه البحر (نعم (%
 50يجب اجراء األبحاث علي تحاليل البصمة الوراثية (نعم (%
 45يجب اجراء األبحاث علي التطبيق األمني لإلشعاع والنظائر المشعة (نعم (%
  30يجب اجراء األبحاث علي تطبيقات الموجات الصوتية (نعم (%
  100يجب اجراء األبحاث علي مقاومة مسببات األمراض (نعم (%
  50يجب اجراء األبحاث علي بيولوجيا المياه العذبة (نعم (%
  100يجب اجراء األبحاث علي االستغالل األمثل للصحراء والمناجم (نعم (%



١- U  -: تحليل ومناقشة النتائج
تعرف  أن  ،من الفئات المستهدفة قيد الدراسة من األطراف المجتمعية  100% -١

 بحاث علي أجراء إن يكون لكلية العلوم دور في أنه يجب أعلوم وترغب في زيارتها وتري لمكان كلية ا
 ةتدوير القمام •
 الطاقة المتجددة  •
 استصالح واستزراع الصحراء  •
 اإلستغالل األمثل للثروة المعدنية والمناجم  •
 % نري ان :-100<% ــــــ 70من   -٢

 لكلية العلوم دور مهم في تلبية احتياجات المجتمع •
 جراء األبحاث علي مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي إيجب  •
 خريج كليه العلوم ملم باللغه االنجليزيه والحاسب االلي  •
 .علوم فائدة تعود بالنفع علي المجتمع المحيطليجب ان يكون ألبحاث كلية ا •
 % :-70<%ــــــ50من  -٣

 اشتركت في عمل بحثي مع كلية العلوم  •
)7( 

 لكليه العلوم دور مهم في القوافل البيئية •
 يتمتع خريج كلية العلوم بالتصرف الالئق في المواقف المختلفة •
 لخريج كلية العلوم المام بالتقنية العملية الالزمة لسوق العمل  •
 يجب اجراء األبحاث علي البصمة الوراثية  •
 .يجب اجراء األبحاث علي بيولوجيا المياه العذبة •
 نه :-أ% نري 50<% ــــ30من   -٤

 جراء األبحاث علي التطبيق األمني لإلشعاع والنظائر المشعةإيجب  •
 يجب اجراء األبحاث علي تطبيقات الموجات الصوتية •
 % :-30اقل من   -٥

% من مكافآت 50ال تعلم ان كلية العلوم احتلت المركز االول وحصدت  •
 النشر الدولي في جامعة الزقازيق



 ال تعلم ان كلية العلوم من افضل ثالث كليات علوم في مصر  •
يجب اجراء االبحاث علي تحليه مياه البحر  •

٢- U  -: مستخلص الدراسة
% رأت ان خريج كلية العلوم ملم بالحاسب اآللي والغات ، ولكلية العلوم 70اكثر من  •

من كلية العلوم القيام  دور في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وطلبت الجهات المعنيه
 بأبحاث علي تدوير القمامة والطاقة المتجددة واستزراع الصحراء واستغالل امثل للمناجم 

U5 --:توصيات الدراسة   

عقد الندوات والملتقيات بالكلية للتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة ولفظ التدخين  •
 والمخدرات ومنع التحرش الجنسي بالسيدات ومقاومة الفساد والتوعية بعدم كثرة االنجاب.

يجب ان تركز كلية العلوم علي ابحاث تتعلق بتدوير القمامة والطاقة المتجددة واستصالح واستزراع  •

 .الصحراء واستغالل المناجم ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي

 يجب عمل قوافل بيئية لرصد التلوث البيئي بالقري االكثر فقرا. •
)8( 

 عقد الدورات التدريبية في المجاالت العلمية التطبيقية  •
تعزيز وزيادة االستشارات العلمية والتحاليل الدقيقة التي يقدمها مركز البحوث  •

والدراسات العلمية بالكلية (وحدة ذات طابع خاص).  

U6  - -: مدة الدراسة

م) 30/8/2015م حتي 1/6/2015ثالثة اشهر (من 

 
 ب - دور قسم مشروعات البيئة وخدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية

يوجد بالكلية (مرفق باالدارة) مشاريع بحثية تتنمي الموارد الذاتية للكلية بما قيمته اكثر  -
  مليون جنية في االربع سنوات االخيرة.20من 

-  
 Uخطة تنمية الموارد الذاتية بكلية العلوم جامعة الزقازيق 

                                          



U:مقدمة 

نظرا لرؤية الدولة متمثلة فى وزارة التعليم العالى لتحديث وتطوير التعليم الجامعى والبحث 
العلمى من خالل ادخال تقنيات جديدة وأجهزة غالية الثمن كان هناك ضرورة لتشجيع 

الجامعات فى تطوير وتعظيم الموارد الذاتية الخاصة بها حتى تتمكن من شراء جانب معين 
من االجهزه العلمية والوسائل التعليمية الحديثة. وبذلك يكون تعظيم الموارد الذاتية ضرورة ال 
غنى عنها واهتمت كلية العلوم جامعة الزقازيق بهذا الموضوع منذ ثمانينيات القرن الماضى 
من خالل الطلبه الوافدين ومع التطور الحادث فى هذا الموضوع ارتأت الكلية عمل خطه 

 متقنه لتنمية الموارد الذاتية كاالتى:

U-:أوال المشروعات البحثية 

 تقوم الكلية بتشجيع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس باالحكام بالجهات المانحة من

مصر مثل مشاريع التطوير بوزارة التعليم العالى، صندوق تنمية الحاصالت  -أ
الزراعية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة البترول، صندوق التنمية 

 التكنولوجية والعلوم.
الجهات الخارجيه مثل هيئة المعونه االلمانية، المجمع الفلمنكى للعلوم بهولندا،  -ب

FP7 ،STDF الممولة من االتحاد األوروبى، الجامعات اليابانية، الجامعات 
 االمريكية. وقد اتفق على االتى:

 ارشاد الباحثين بصفة دورية عن الجهات المانحة والممولة للمشاريع البحثية. .١
االستجابة السريعة باعالم الباحثين فورا بمنظور واالعالنات عن المشروعات ألى  .٢

 مكاتبه ترد للكلية.
توفير خبراء من اساتذه الكلية لديهم الدراية والحرفية المطلوبة فى اعداد وكتابة  .٣

 المشاريع لمساعده شباب الباحثين.
الدعم المعنوى واتباع سياسه الباب المفتوح لعميد ووكالء ورؤساء األقسام بالكلية  .٤

 ألى مساعدة.
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 ثانيا: الطالب الوافدون: .٥

ان وجود الطالب الوافدون يحقق دخال متميز للجامعه وينمى الموارد الذاتية بالكلية ولذلك 
 اعتمدت الكلية الية محكمة لزياده عدد الطالب الوافدون تتمثل فى االتى:

 اعداد وتفعيل خطة محكمة لجذب الطالب الوافدون. .١
تسويق خبرات الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعامل وامكانيات لدى األساتذه  .٢

 المعارين لجامعات عربية.
الدعاية المكانيات الكلية من خالل ضخ أسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على  .٣

 جوائز عالمية وكذلك جوائز نشر دولى على مواقع الكلية باالنترنت.
عمل التسهيالت الالزمه والمساعدة اللوجستية المطلوبة للطلبة الوافدين عقب وصولهم  .٤

 للكلية.
 السرعة واالنجاز النهاء اجراءات اى طالب وافد. .٥

 ثالثا: انشاء برامج جديدة:

 تشجع الكلية بروتوكوالت التعاون  التى تحقق دخال ماديا يفيد الجامعه كاالتى:

 بروتوكوالت مع دول عربية لجذب الطلبة الوافدين. .١
 بروتوكوالت لالستشارات البيئيه. .٢
 بروتوكوالت العطاء استشارات من أساتذه الكلية لدى الشركات وااهيئات والمؤسسات. .٣
 بروتوكوالت تعاون مع أكاديمية البحث العلمى العطاء منح بحثية لخريجى الكلية. .٤

 رابعا: الوحدات ذات الطابع الخاص:

 تضم الكلية وحده البحوث والدراسات (وحدة ذات طابع خاص) ويحقق دخال  للكلية والجامعه من خالل:

وحدة الميكروسكوب االلكترونى حيث تقوم الكلية بتجهز وتصوير العينات البولوجية بواسطة  .١
 جهازى الميكروسكوب االلكترونى الماسح والنافذ.
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التحاليل الدقيقة التى ترد للمركز لعينات المياه، والتربية، مواد بناء حيث يرفق تقرير  .٢
 بالنتيجة.

 االستشارات العلمية . .٣
الدورات التدريبيه حيث تقوم وتشجع الكلية أى أستاذ يقوم بعمل دورة تدريبة من خالل  .٤

 مركز البحوث والدراسات.

U :ج. قسم متابعه الخريجين 

   دور منسوبى هذا القسم :

 اعداد حفلة الخريجين سنويا للعام العاشر. •
 اعداد ملتقيات التوظيف. •
 متابعه الخريجين. •

U:د. قسم االتصاالت والعالقات العامة والمؤتمرات 

 ودورهما التنسيق العمال المؤتمر الدولى الدورى لعلوم البيئة. •
 التنسيق القامه ورش العمل والندوات للتوعية البيئية. •
 التنسيق القامه القوافل البيئية. •

 ه. قسم الوحدات ذات الطابع الخاص:

الحظ الئحة مركز البحوث الدراسات (وحدة ذات طابع خاص) وكذلك أنشطتها من  •
 خالل أنشطه البيئة.

Uو. قسم أبحاث خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتسويقهاU : 

وتأتى ذلك االبحاث من خالل رسائل الماجستير والدكتوراه المنبثقة من خطة الكلية للبحث 
 1/1/2015العلمى بتاريخ 
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