
 

 
 عـة اجملتمـاع خدمــازات فى قطـجنإ

 

 

 حتى اآلن  5/2008من  مبحافظة البحرية   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

  2014ملركز اللغات باجلامعة عام 

  تنظيم دورة تدريبية مع شركةCBS   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  ممولة حمافظ

 ول مبدينة العريش حتت رعاية رئيساملشاركة وإعداد قافلة إغاثة متضررى السي 

 2010مارس  16-13 اجلامعة 

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

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

 . مشروع حمو األمية بالتعاون مع اهليئة العامة لتعليم الكبار والرتبية والتعليم 

 . وضع تصور تطوير شامل وعملى وحمورى لبحرية آدكو باحملافظة 

  تنظيم وإعداد واملشاركة فى املؤمتر االقتصادى االستثمارى األول مبحافظة البحرية

20/1/2015  

 الت التعرع بالدم من لالب اجلامعة ولالب الرتبية العسكرية تنظيم مح

 بالتنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية بالبحرية .

  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 معرض الكتاب  تنظيم . 

 إبريل  4مارس اىل  20لجامعة ولالبها وأهاىل احملافظة تنظيم سوق خريى كبري ل

2013 

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

 . 2015 واجملتمع املدنى لالب اجلامعة 

  انشاء وحدة التوعية ملكافحة فريوس سى من مشروعSTDF   بوزارة التعليم العاىل

2014 -2015   



 

  حمطات معاجلة وتنقية مياه كاملة مببانى كليات جممع األبعادية  4عمل 

 تربية ( . –آداب  –زراعة  –) جتارة 

  25000ختصيص تأجري مكان مببنى كلية الصيدلة وتأجريه كصيدلية مببلغ 

 وخدمة اجملتمع املدنى .ا لتدريب لالب الكلية واستخدامه جنيه شهريًا

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

  عمل دورات صحة وسالمة مهنية وإلفاء بالتنسيق الكامل مع ضباط الرتبية

 العسكرية باجلامعة .

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

العديد من دورات اللغات كمنحة جمانية مقدمة للسادة اإلداريني من مركز 

  1/2015اللغات باجلامعة إبتداًء من 

  تنظيم العديد من دورات التنمية البشرية للسادة العاملني باجلامعة كمنح

 جمانية من قطاع خدمة اجملتمع .

 بية مببنى كلية الصيدلة خلدمة اجملتمع املدنى إنشاء معمل للتحاليل الط

 واجلامعى جمهز بأحدث األجهزة املعملية .

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

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

 ية بالبحرية لوضع دراسات اجلدوى وحل مشاكل التعاون الكامل مع الغرفة التجار

 املشاريع باحملافظة .

 سبوع البيئة والتوعية البيئية باحملافظة مبشاركة وزارة البيئة التنظيم السنوى أل

 واحملافظة ولالب اجلامعة .

  تنظيم دورات تدريبية للمجتمع املدنى حملو األمية واالسعافات األولية والصحة

 والسالمة املهنية .

 . تقييم وتطوير احملاجر باحملافظة مبشاركة كلية العلوم باجلامعة 

  2015املشاركة فى جلنة تطوير ميادين احملافظة  

  . املشاركة فى جلنة تطوير العشوائيات باحملافظة  

  البدء فى احلصول على موافقات وزارة العدل والداخلية لعمل مكتب باجلامعة

 واملدنية . للشهر العقارى واخلدمات املرورية

  التنسيق مع مؤسسة املركز الثقافى الدوىل للتدريب والتنمية اإلدارية بعقد دورات

 لرفع مستوى الطالب وتدريبهم ملالءمة سوق العمل .

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

 

******** 



 

 دولية واحملليةال –اإلتفاقيات  والربوتوكوالت املربمة 
 فى جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة .

 
 

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

منحة  300املهنية بهدف توعية الطالب بالفرص التدريبية املتاحة ومت توفري 

 جمانية لتنمية قدراتهم العلميةوالعملية وتأهيلهم لسوق العمل.

 

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

والسنة لعمل ندوات فى هذا  اجملال إلثراء املعرفة بعظمة القرآن والسنة النبوية 

 الشريفة.

 

بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور ومجهورية بوروندى حبضور سفري  (3

ل التعاون العلمى والبحثى بوروندى مبصر حيث يشمل العروتوكول تفعي

واالكادميى بني الطرفني من خالل توفري اجلامعة دورات تدريبية قصرية لطالب 

جامعات بوروندى فى جماالت الطب البيطرى والزراعة والصيدلة والتمريض 

باإلضافى اىل املنح الدراسية التى تقدمها جامعة دمنهور للحصول على درجة 

 راسات العليا وكافة اجملاالت العلمية  .البكالوريوس أو فى جمال الد

 

بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور وشركة منى للسياحة والتى تتوىل  (4

تنظيم إقامة املؤمترات الدولية التى يشارك بها اعضاء هيئة التدريس باجلامعة 

داخل وخارج مصر وحجز الفنادق وتذاكر الطريان ، تنظيم مجيع الرحالت 

عمرة ، اقامة املعارض واالحتفاليات مبا خيدم اجملال التعليمى ورحالت احلج وال

باالضافة اىل وسائل النقل خلدمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني 

 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 االلباء فى مجيع 

لعديد التخصصات وكذا املراكز الطبية ، معامل التحاليل ، مراكز االشعة وا

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 العروتوكول اىل التأكيد  14/6/2012بالقاهرة 

ى أهمية التنمية البشرية لإلنسان وتوفري االمكانيات لتحقيق التنمية عل

البشرية واالجتماعية  وأيضًا تقديم خدمة التدريب اىل لالب اجلامعة 

والعاملني بها كما يهدف اىل تقديم يوم تدريب جمانى باجلامعة بصفة 

 شهرية للطالب واعضاء هيئة التدريس واالداريني .

 

 معيةاتفاق األجهزة الس (7
بروتوكول التعاون بني جامعة دمنهور وشركة امبليفون الشرق االوسط 

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

يهدف العروتوكول اىل تقديم خدمات جمانية لوال عمر السماعة الطبية 

سماعات % على األسعار  ، كما يشمل فحص ال15املقدمة 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 وذلك بداية من فعراير  اإلدارية 

   عاملني والسادة حيث تقوم الشركة بتقديم دورات وبرامج تدريبية للطالب وال

 -أعضاء هيئة التدريس   باجلامعة فى اجملاالت اآلتية :

 –التميز فى خدمة العمالء  –وتشمل ) إدارة املوارد البشرية    العرامج اإلدارية -

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

السكرتارية وتطوير مهارات  –ني إعداد وتدريب املدرب –املشروعات الصغرية 

 التخطيط االسرتاتيجى (  –مهارات العمل الشخصية  –مديرى املكاتب 

 

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

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

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

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

 مهارات التفاوض الفعال( –الوقت 

 

التحليل  –حماسبة التكاليف  –وتشمل ) احملاسبية املالية    العرامج احملاسبية -

 املاىل وتقييم األداء (

ات املتدربني من حمافظة ج تدريبية جديدة  بناًء على احتياجاستحداث برام

 البحرية .



 

   اهليئة العامة لتعليم الكبار (9

 

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

وتقديم برامج لتعليم الكبار وتنظيم دورات تدريبية لتنمية القدرات املهنية 

ا توليد روابط الصلة بني جامعة دمنهور واجلهات ملعلمى حمو األمية وكذ

االخرى كاجلمعيات األهلية ومنظمات اجملتمع املدنى باحملافظة فى الار تعليم 

الكبار وخدمة اجملتمع من خالل التزام اهليئة باالعالن عن املشروع ودعم 

ات الدارسني بالكتب واملواد التعليمية وااللتزام بتنفيذ االمتحانات حسب تعليم

 اهليئة املنظمة لذلك ، وكذلك توفري االعتمادات املالية للطلبة املشاركني 

حيث تلتزم كلية الرتبية جبامعة دمنهور بتدريب لالب الفرقة النهائية 

وإعداد كوادر من املعيدين واملدرسني املساعدين كمدربني تعليم الكبار 

 وحمو أمية عمال اجلامعة .

 

 اتــــز اللغــات مركــاتفاقي
 

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

القضاة ونقابة العلوم الصحية  للتدريب فى جمال اللغات والكمبيوتر إبتداًء من 

 حتى اآلن . 11/2014

للتدريب  ENبروتوكول تعاون فى جمال التدريب اللغوى بني املركز وأكادميية  (2

ات دورات تدريبية لتعليم اللغات االجنبية املختلفة  حيث يقدم مركز اللغ

للسادة املتدربني واملنتسبني    ICDLومهارات اللغة العربية  وكذا دورات 

لألكادميية  بالتعاون مع مركز خدمة اجملتمع باجلامعة ومن خالل مدربني 

 متميزين من السادة  أعضاء هيئة التدريس  لدى املركز  .

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

تكنولوجيا املعلومات بنادى قضاة البحرية ، حيث يقدم مركز اللغات دورات 

تدريبية لتعليم اللغات االجنبية املختلفة للسادة أعضاء مركز تكنولوجيا 

 املعلومات وأسرهم  .

يب مع نقابة العلوم وقع مركز اللغات باجلامعة  بروتوكول تعاون فى جمال التدر (4

الصحية بالبحرية حيث يقدم املركز خدماته التعليمية ملنسوبى النقابة ملنح 

كوادرها ) شهادة التويفل ( لتأهيلهم الستكمال دراستهم فى املعاهد الفنية 

الصحية التابعة لوزارة الصحة ،  وكذا تدريبهم على تنمية مهاراتهم اللغوية ) 

 اللغة االجنليزية (.



 

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

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

 معايري اجلودة العاملية بالشرتاك مع األمد إيست .

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

 . 2015ال دراسات اللغة جم

 

  بروتوكول تعاون بني مركز خدمة اجملتمع ومجعية رمحه والصندوق

 جنيه  ومت التشجري . 58000مببلغ اإلجتماعى للتنمية لتشجري جممع االبعادية 

 

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

 مة أهاىل املنطقة .أراضى إلنشاء مستشفى بيطرى خلد

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

بعض املنشآت اجلامعية باملنطقة خاصة مبنى للتعليم املفتوح ويتم انهاء أوراق 

 التنازل للجامعة .

 

******** 
 


