
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 جامعة طنطا

 كلية طب الأسنان
 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 لقطاع شئون خدمة المجتمع السنوى  تقريرال

  8102 عامل وتنمية البيئة

  يعمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية من خالل القرارات التى تتخذ فى محاضر
اجتماعات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. وكيل الكلية لشئون خدمة 

 .المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك لتفعيل الخطة التنفيذية السنوية للقطاع

 

 بالكلية لتحقيق أهداف وسياساات  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاعتتمثل  إسهامات و
 -:من خالل الوحدات التابعة للقطاع كالتالي  الكلية

 مركز الخدمة العامة ويتمثل فى  : -1
 .الخدمات الطبية التى يقدمها المركز 
 ية التابعة لمركز الخدمة العامة.حالعمليات الجرا 
  بالكلية.إسهامات مركز الخدمة العامة 
 . الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها مركز الخدمة العامة 

 وحدة المسح الطبى ويتمثل فى : -2
 . القوافل الطبية 

 وحدة السالمة والصحة المهنية واألزمات والكوارث وتتمثل فى : -3
جامعة طنطا مؤسسة تعليمية وعالجية آمنة  –تكوين رؤية تكون عليها كلية طب األسنان 

ومزودة بكل آليات التعامل مع الطوارئ واألزمات والكوارث والتى من شأنها أن تهدد أمن 
 الكلية واستقرار العملية التعليمية والعالجية والخدمية التى تقدمها الكلية للمجتمع .

  بما يحافظ على سالمة خطة يكون من شأنها تنسيق استخدام إمكانيات الكلية إعداد
 األفراد والمنشآت والمرافق بالكلية فى ظروف العمل العادية. 

 . صيانة أجهزة الحريق واالطفاء والتأكد من صالحيتها 
 . صيانة المصاعد بالكلية 
 .التأكيد على صالحية جهاز اإلنذار بالكلية 
 . التخلص من النفايات الطبية 

 -وحدة مكافحة العدوى وتتمثل فى : -4
  وضااع القواعااد واألسااف لمكافحااة العاادوى وإبااال، األقسااام بهااا، والمتابعااة العلميااة

المتبعة فى منع انتشار العادوى داخال كافاة عياادات ومعامال أقساام الكلياة المختلفاة، 
 للسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورفع تقرير بالمالحظات 

. 
 النواب  –مية لجميع الفئات المعرضة للعدوى ) المعيدين التدريب وإقامة الندوات العل

 العاملين (  –هيئة التمريض  –طالب الكلية  –
 . األشراف الدوري على قسم التعقيم المركزي بالكلية 

 : وحدة الخريجين -5
  التواصل مع الخريجين حديثى التخرج وإعالمهم بورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات

المقامة بالكلية ، ومع الجمعيات العلمية ذات العالقة داخل الكلية ، وكليات طب األسنان 
 بالجامعات األخرى 

 لية إطالع الخريجين بكل ما يستجد بالكلية فى النواحى األكاديمية أو البحثية أو حصول الك
على جوائز، أو تقييم الكلية من خالل نشرها على موقع الكلية أو الجامعة أو وسائل أخرى 

 يوافق عليها مجلف أدارة الكلية .
  نشر اإلجراءات التى يصدق عليها مجلف الكليةأو الجامعة والتى تعين حديثى التخرج

 على أستكمال دراسته العليا محليا ودوليا فى مجال طب األسنان 

ةأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئ

مركز الخدمة 
العامة

مسابقات تنمية بشرية وحدة الخريجين
وحدة مكافحة 

العدوى
ة السالمة والصح

المهنية
وحدة المسح 

الطبى



 نسيق مع مديريات الشئون الصحية المختلفة داخل الجمهورية ، لإلسهام فى حل الت
 مشكالت الخريجين .

 . العمل على مشاركة الخريجين فى أنشطة خدمة المجتمع وشئون البيئة 
  إعداد قاعدة بيانات سنوية بأسماء الخريجين 
 عمال ، بهدف عقد لقاء سنوى للخريجين ، يحضره ممثلون من المستفيدين ، وأصحاب األ

 توفير فرص عمل لهم .
 : لتنمية البشرية وتتمثل فى وحدة ا -6
  طاالب  –الناواب  –) المعيادين  فئاات الكلياة التدريب وإقامة الندوات العلمياة لجمياع

 العاملين (  –هيئة التمريض  –الكلية 
 المسابقات  وتتمثل فى : -7
  الرسام  –إقامة المسابقات الفنية بين طالب الكلية فاى المجااالت المختلفاة )الشاعر– 

 النحت(
 

  



 
من خلال عيادة العلاج الاقتصادى التابعة لمركز  جيةولا الخدمات الطبية و العلاأ

  الخدمة العامة

عيادات ب 8112 خالل ثالثة عشرة ومائة وأربعة وستون ألف مريض 16131تم عالج 

 العالج االقتصادى التابعة لمركز الخدمة العامة وبيانها كالتالى:

 عدد الحاالت التى تم عالجها الفترة

 أسنان تخصصات مختلفة مريض 2773عالج  31/3/2112حتى  1/1/2112

 أسنان تخصصات مختلفة  مريض 2717عالج  31/6/2112حتى 1/4/2112

 أسنان تخصصات مختلفة  مريض 3221عالج  31/7/2112حتى 1/5/2112

 أسنان تخصصات مختلفة  مريض 2262عالج  31/11/2112 حتى 1/2/2112

 أسنان تخصصات مختلفة  مريض 731عالج  31/11/2112حتى  1/11/2112

 أسنان تخصصات مختلفة  مريض 575عالج  31/12/2112حتى  1/12/2112

 

  

مركز الخدمة العامة:أوال



  ثانيا عمليات جراحية
عملية  12لغرس األسنان بوحدة غرس األسنان وكذلك عدد  جراحيةعملية 82تم إجراء عدد 

 جراحية بوحدة عالج عالج األطفال ذوى االحتياجات الخاصة التابعة لمركز الخدمة العامة
 وبينها كالتالى:

 العمليات الجراحية بوحدة غرس األسنان  -1

 عدد العمليات التى أجريت الفترة

حتى  1/1/2112

31/3/2112 

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى  15إجراء عدد )تم 

 بوحدة غرس األسنان

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى  11تم إجراء عدد ) 31/6/2112حتى 1/4/2112

 بوحدة غرس األسنان

حتى   1/7/2112

31/7/2112 

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى بوحدة  4تم إجراء عدد )

 غرس األسنان

حتى   1/2/2112

31/2/2112 

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى بوحدة 3تم إجراء عدد )

 غرس األسنان

حتى   1/11/2112

31/11/2112 

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى بوحدة 2تم إجراء عدد )

 غرس األسنان

حتى   1/12/2112

31/12/2112 

(عملية جراحية لغرس األسنان وترقيع عظمى بوحدة  4تم إجراء عدد )

 غرس األسنان

 العمليات الجراحية بوحدة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة  -8

 عدد العمليات التى أجريت الفترة

حتى  1/1/2112

31/3/2112 

ذوى  ( عملية جراحية بوحدة األطفال13تم إجراء عدد )

 اإلحتياجات الخاصة .

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  7تم إجراء عدد ) 31/6/2112حتى 1/4/2112

 الخاصة .

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  4تم إجراء عدد ) 31/7/2112حتى 1/7/2112

 الخاصة .

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  11تم إجراء عدد ) 31/2/2112حتى 1/2/2112

 الخاصة .

حتى  1/7/2112

31/7/2112 

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  7تم إجراء عدد )

 الخاصة .

حتى  1/11/2112

31/11/2112 

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  2تم إجراء عدد )

 الخاصة .

 حتى 1/11/2112

31/11/2112 

( عملية جراحية بوحدة األطفال ذوى اإلحتياجات  3تم إجراء عدد )

 الخاصة .

 فى مجال المساهمات ثالثا : 

 التخلص من النفايات الطبية الخطرة من خالل مفارم المستشفيات الجامعية وبيانها كالتالى:  -1



 المبلغ الفترة

 جنيه 16312 31/3/2112حتى  1/1/2112

 جنيه 33741 31/5/2112حتى  1/5/2112

 جنيه 11421 31/7/2112حتى  1/6/2112

حتى  1/11/2112

31/11/2112 

 جنيه 2321

حتى  1/11/2117

31/11/2112 

 جنيه 1746795

 وبيانها كالتالى:المساهمة فى تشغيل عمالة بأجر مقابل عمل يومى   -8

 المبلغ الفترة

 جنيه 22612 31/3/2112حتى  1/1/2112

 جنيه 1127395 31/4/2112حتى  1/4/2112

 جنيه 11573 31/5/2112حتى  1/5/2112

 جنيه 7772 31/6/2112حتى  1/6/2112

 جنيه 11111 31/7/2112حتى  1/7/2112

 جنيه 7111 31/2/2112حتى  1/2/2112

 جنيه 2711 31/7/2112حتى  1/7/2112

حتى  1/11/2117

31/11/2112 

 جنيه13147

حتى  1/11/2112

31/11/2112 

 جنيه 1157395

حتى  1/12/2112

31/12/2112 

 جنيه 1153925

 
 نظمها مركز الخدمة العامة بكلية  التيالدورات التدريبية وورش العمل :  ربعا

 ميعاد الدورة عدد المشتركين اإلســـــــــــــــــــم م



 
 

  

الجراحات  أساسيات دورة تدريبية فى  1

 الصغرى

 1/2/2112 (مشترك4)

 22, 21, 17أيام  (مشترك17) مراض الفم واللثةأدورة جراحات  2

 2112فبراير 

فى  الليزراستخدامات   دورة تدريبية فى  3

 عيادات األسنان

فى الفترة - (مشترك22)

22/3/2112 

 2112ابتداءا من أبريل  مشترك 27 البرنامج الشامل السادس لغرس األسنان 4

 2112أغسطف  7 مشترك 157 علوم الدواءدورة تدريبية فى أساسيات   5

ورشة عمل عن أساسيات فن التصوير فى  6

 طب األسنان

 13/7/2112 مشترك 13

دورة تدريبية فى التخطيط المستقبلى فى طب  7

 األسنان

 25/11/2112 مشترك 16

ورشة عمل عن التطبيقات الحديثة فى عالج  2

 الجذور 

 17/11/2112 مشترك 21



 
 

 المسح الطبى والعلاجي  بوحدةما تم إنجازه  -ثانيا : 

بعدد  تم المشاركة بسيارة المسح الطبى المجهزة التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 : وبيانها كالتالى ( مريض1971عدد )لعالج وال الكشف وتم( قوافل طبية 2)

 

تاريخ القيام  المكان م
 بالقافلة

التى تم  عدد الحاالت
 عالجها

 مريض 213 24/1/2112 قرية شرشابة مركز زفتى 1
 مريض 161 17/4/2112 قرية شبرا ملف مركز زفتى 2
قرية المعتمدية مركز المحلة  3

 الكبرى 
 مريض 116 5/7/2112

قافلة السيد البدوى بمدينة  4
 طنطا

أكتوبر  12, 17
2112 

 مريض 634

 مريض 215 27/11/2112 قرية إبيار مركز كفر الزيات 5
 مريض 253 1/12/2112 قرية األنبوطين مركز السنطة 6
 مريض 221 22/12/2112 قرية بلتاج مركز قطور  7

 

  

وحدة المسح الطبى: ثانيا 



 
 

 -كالتالى : وهى8102.عام  بالكلية بوحدة الأزمات والكوارثما تم إنجازه 

بتاريخ شهر يناير طفاية حريق  157( حنفية حريق و 15* تم عمل الصيانة الالزمة  لعدد )

2112. 

بتاريخ  (Safty Boxes)ق للتخلص من النفايات الحادة ( صندو111عدد ) * تم شراء

 .2112مارس 

من   (Safty Boxes)  صناديق النفايات الحادة معدنى لحفظ  امل( ح111) *   تم تصنيع

  .2112التلف بتاريخ مارس 
قادم خاالل شاهر 71وتثبيتها أمام الكلياة علاى بعاد* تم تصنيع نقطة للتجمع فى حالة الطوارئ 

 .2112أكتوبر 
 .2112صندوق اسعافات أولية بمعامل وعيادات الكلية بتاريخ مايو  24* تم تركيب  عدد 

للحفاظ على عيادات  لتغطية جميع أدوار الكلية من كاميرات المراقبة  32عدد  تم تركيب *

 ومعامل وطالب الكلية من السرقة.
ملصاااقات وتوزيعهاااا داخااال أدوار وعياااادات ومعامااال تفياااد باااأن المكاااان مراقاااب  * تااام عمااال

 بالكاميرات.
لطباعة تابع لمركز الخدمة العامة بالكلية  (ID) شراء جهاز لطباعة بطاقات التعريف* تم 

وكذلك ألطباء والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريف بطاقات التعريف لطلبة الكلية 

 .  والعمال واالداريين الدراسات العليااالمتياز وطلبة 
 .2112*  تم تخصيص مكان لغسل األدوات الخاصة بطالب الكلية بتاريخ مارس 

, وأرقم تليفونات الطوارئ بكل فى حالة األعطال لمصاعد* تم عمل إرشادات وتعليمات خاصة با

 مصعد.

غرفة مواتير المياه تشكيل لجنة للمرور على دورات المياه  لفحصها والمرور على * تم 

 -ولوحات الكهرباء الرئيسية مكونة من:

رئيف الشئون العامة  -2   مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -1

 بالكلية .

 سباك الكلية -4    عضو من الشئون الهندسية -3

 التأكيد على سالمة اإلضاءة داخل المعامل والمدرجات والطرقات .* 

بالكلية والتوصية بشراء جهاز جديد فى حالة عدم صيانة  إلنذارتم عمل صيانة لجهاز ا * 

 الجهاز القديم.

وتشغيل المتوقف منهاا بنااءا علاى تقريار الشائون الهندساية  مصاعد* تم عمل الصيانة الالزمة لل
 بنظام استخدام المصاعد. إرشاديةبالكلية والمتضمن اإلنتهاء من أعمال الصيانة وعمل لوحات 

اإلرشاادية داخال  توسائل األمن والساالمة وأجهازة اإلطفااء والمارور علاى اللوحاامراجعه * 
 الكلية الموضح بها أماكن مخرج الطوارئ وإصالح التالف منها.

ضعف اإلضاءة داخال قاعاات وعياادات ومعامال تغيير اللمبات العادية بلمبات ليد مشكلة   تم* 
 .الكلية
 .وعمل الصيانة الالزمة لها أسالك الكهرباء المكشوفة داخل الكلية على مراجعة* تم ال

وحدة السالمة والصحة المهنية -: ثالثا 
واألزمات والكوارث



ترشاايح الساايد / ماادير إدارة شاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة بتحاادي  خطااة الطااوارئ * 
 .2112/2112بالكلية لعام 

* تم عمل ملصقات وتوزيعها داخل أدوار وعيادات ومعامال الكلياة تفياد بخطاوات اإلخاالء فاى 
 .2112رى خالل شهر أكتوبر حالة الطوا

 ( كنبة )كرسى( الستراحات المرضى بالكلية.17* عمل الصيانة الالزمة لعدد )
 .16/1/2117* عمل الصيانة الالزمة ألجهزة الحماية المدنية من طفايات الحريق بتاريخ 

  



 
 

 -كالتالى : وهى 8102عام  بالكلية مكافحة العدوىبوحدة ما تم إنجازه 
هيئة التمريض بالكلية باإللتزام  بتنفيذ قواعد التحكم بالعدوى بمعامل وعيادات الكلية على  التنبيه على -

 أن تكون جزء من التقييم الشهرى.
لوحدة التعقيم بالكلية لقياس دقة عملية  (Biological Indicator)تم شراء دالالت بيولوجية   -

 التعقيم بأجهزة الكلية.
 تعامل مع النفايات الحادة داخل عيادات الكلية.تم شراء جوانتى سميك للعمال لل -
 يتم  صيانة غرفة التعقيم الرئيسية والوقوف على احتياجاتها بشكل دورى . -
 لجميع العيادات ونوعيتها وأحجامها . ةتم عمل حصر  ألعداد الملصقات  اإلرشادية  الالزم    –

 وتدريبهم عليها . تدريبية   لهيئة التمريض بالكلية للتعريف بوحدات األسنان الجديدة  اتتم عقد دور -
 تم عمل  التوصيف الوظيفى لوحدة مكافحة العدوى . -
تشكيل لجنة مشرفة على العيادات من أقسام الكلية لمتابعة إجراءات الوقاية من العدوى داخل  -

 العيادات.
 .4/7/2112ت بتاريخ تخصيص مكان بكل عيادة لغسيل األدوا -
 لتر   بغرفة التعقيم بالكلية والمبنى الجديد. 223جهاز تعقيم جديد سعة  2شراء عدد  -
مكافحة العدوى بصفة دورية بخصوص إقامة دورات تدريبية لهيئة التمريض وطالب الفرقة الثالثة  -

 والتعامل مع كراسى األسنان وبيانها كالتالى:
 

 
 
 

  

وحدة مكافحة العدوى : رابعا 



  كالتاليوبيانها  8102خلال عام  وحدة مكافحة العدوى هاتنظمالتى الدورات التدريبية 

  

 ميعاد الدورة عدد المشتركين االسم م

الدورة التدريبية لهيئة التمريض والفنيين بعنوان )طرق  1

 مكافحة العدوى بعيادات طب األسنان.

/16/2 مشترك 115

2117 

المجموعة دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  )  2

 األولى مصرى(

/12/11 مشترك 246

2117 

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) المجموعة  3

 الثانية  مصرى(

/21/11 مشترك 311

2117 

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) المجموعة الثالثة   4

 مصرى وماليزى(
/22/11 مشترك 131

2117 

العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  )المتخلفين عن حضور  دورة التحكم فى 5

 الدورات السابقة(
/25/11 مشترك 14

2117 

الدورة  التدريبية الثانية فى طرق مكافحة العدوى لهيئة    6

 التمريض والفنيين بالكلية 

/21/3 مشترك 46

2112 

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) المجموعة   7

 مصرى(األولى  

/11/2 طالب 115

2112 

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) المجموعة  2

 الثانية  مصرى(

/14/2 طالب 117

2112 

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) المجموعة  7

 الثالثة مصرى(

 1/7/2112 طالب 116

المجموعة  دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  ) 11

 الرابعة  مصرى(

 2/7/2112 طالب 117

دورة التحكم فى العدوى لطلبة الفرقة الثالثة  المتغيبيين عن  11

 حضور الدورات السابقة

/11/11 طالب 23

2112 

فى طرق مكافحة العدوى لهيئة  ثالثةالدورة  التدريبية ال   12

 التمريض والفنيين بالكلية

/25/11 مشترك 51

2112 

فى طرق مكافحة العدوى لهيئة  ثالثةالدورة  التدريبية ال   13

 التمريض والفنيين بالكلية

/1/11 مشترك 47

2112 



 

 
 

حرصا من أدارة الكلية على التواصل الفعال مع الخريجين من أبناء الكلية ، تقرر أنشاء وحدة 

 متابعة الخريجين .

  -مهام الوحدة  : 

  التواصل مع الخريجين حديثى التخرج وإعالمهم بورش العمل والمحاضرات

والمؤتمرات المقامة بالكلية ، ومع الجمعيات العلمية ذات العالقة داخل الكلية ، وكليات 

 طب األسنان بالجامعات األخرى 

  إطالع الخريجين بكل ما يستجد بالكلية فى النواحى األكاديمية أو البحثية أو حصول

لية على جوائز، أو تقييم الكلية من خالل نشرها على موقع الكلية أو الجامعة أو الك

 وسائل أخرى يوافق عليها مجلف أدارة الكلية .

 أو الجامعة والتى تعين حديثى التخرج  نشر اإلجراءات التى يصدق عليها مجلف الكلية

 على أستكمال دراسته العليا محليا ودوليا فى مجال طب األسنان 

 تنسيق مع مديريات الشئون الصحية المختلفة داخل الجمهورية ، لإلسهام فى حل ال

 مشكالت الخريجين .

 . العمل على مشاركة الخريجين فى أنشطة خدمة المجتمع وشئون البيئة 

  إعداد قاعدة بيانات سنوية بأسماء الخريجين 

 ألعمال ، عقد لقاء سنوى للخريجين ، يحضره ممثلون من المستفيدين ، وأصحاب ا

 بهدف توفير فرص عمل لهم .

 إنجازات الوحدة          

 تم تجهيز المقر الدائم للوحدة لمتابعة المهام واألنشطة المختلفة . -
 تخصيص لوحة إعالنات خاصة بخريجى الكلية . -
 عمل استبيان ألطباء االمتياز لقياس مدى رضائهم عن فترة التدريب بأقسام الكلية. -

تم تزويد الموقع اإللكترونى للوحدة بالدورات والمؤتمرات المختلفة التى تم إقامتها داخل  -

/ الكلية وخارجها                                           

den http://tqac.tanta.edu.eg/graduat 

بيانات على موقع الخريجين حتى يتسنى للخريجين تسجيل بياناتهم تم بالفعل أنشاء قاعدة  -

 -عليها ، والتى تحتوى على البيانات التالية  : 

رقم  –رقم تليفون المنزل  –عنوان اإلقامة الحالى  -الحالة االجتماعية  –تاريخ الميالد  –االسم 

تاريخ  –القسم  –اإللكترونى  البريد –تاريخ االلتحاق بالكلية  –رقم المحمول  –تليفون العمل 

جهة العمل  –جهة العمل السابقة  –التقدير العام  –التقدير العام  –السن عند التخرج  –التخرج 

 الصورة الشخصية . –الحالية 

 جارى تحدي  الموقع الجديد للخريجين. -

وحدة متابعة الخريجين: خامسا 

http://tqac.tanta.edu.eg/graduat


 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخريجيننظمها التى الدورات التدريبية 
 -كالتالي:وبيانها 

 

  

 ميعاد الدورة عدد المشتركين اإلســـــــــــــــــــم م

 الدورة التنشيطية ألطباء االمتياز  1

Medical emergency - 
Infection control- 
C.P.R - 

فبراير   7:  5 مشترك 144

2112 

 الدورة التنشيطية ألطباء االمتياز  2

Medical emergency - 
Infection control- 
C.P.R- 

 2112أبريل   3:  1 مشترك 127

 الدورة التنشيطية ألطباء االمتياز  3

Medical emergency - 
Infection control- 
C.P.R- 

سبتمبر 12, 11,  7 مشترك 146

2112 

اللقاء العلمى الشهرى ألطباء اإلمتياز بتاريخ  4

5/11/2112 
جميع أطباء 

 اإلمتياز

5/11/2112 

 7/1/2117 مشترك 121 اللقاء العلمى الشهرى  الثال  ألطباء االمتياز بالكلية  5



 
 

 
 

 -كالتالي:وبيانها  2810 وحدة التنمية البشرية بالكليةها تنظمالتى الدورات التدريبية 

 

 

 
 
 توزيع شهادات تقدير للمشاركين فى المسابقة. -
 جائزة مالية للطلبة األوائل -

 511 فائز األول.جنيه لل 
 311 .جنيه للفائز الثانى 
 211  جنيه للفائز الثال. 

 0/0/8102خلال الفترة من  قام بها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأخرى  انجازات

 :تاريخه حتى
شراء ماكينة لطباعة بطاقات التعريف تابعة لمركز الخدمة العامة  بتاريخ يونية  -1

2112. 
جنيه من خالل مركز  ألف 149111زينة للكلية بقيمة الأشجار  من  131عدد  شراء -2

وذلك من حساب مركز الخدمة العامة  .البحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة طنطا
 بالكلية.

جامعة طنطا سنويا للتخلص  –التعاقد مع مركز البحوث الزراعية بكلية الزراعة  تم  -3
 من القوارض والحشرات بالكلية وذلك من حساب مركز الخدمة العامة بالكلية.

ةوحدة التنمية البشري: سادسا 

المسابقات: سابعا 

 ميعاد الدورة عدد المشتركين اإلســـــــــــــــــــم م

 2112/ 5/ 27 مشترك 34 التدريف بنظام الساعات المعتمدة 1

ندوة عن أمراض الكبد وأهمية الكشف المبكر عن  2

 فيروس )سى( باالشتراك مع طلبة الجمعية العلمية
 بالكلية

 12/11/2112 مشترك 142 

ندوة بعنوان  "مخاطر الشائعات وتأثيرها على األمن  3

مركز الخدمة العامة القومى المصرى" بالتعاون مع 

 بالكلية

 25/12/2112 مشترك 233

 ميعاد الدورة عدد المشتركين14 اإلســـــــــــــــــم م

 22/4/2112 مشترك  14 المسابقة الفنية فى الرسم 1



باالشتراك مع رعاية الشباب وطلبة الجمعية  تم عمل معسكر صيفى لطلبة الكلية   -4
جنيه مصاريف للمعسكر من حساب مركز  5111العلمية بالكلية وتخصيص مبلغ 

 .سبتمبر  5أغسطف و  16, 15تاريخ الخدمة العامة بالكلية ب
والخامات للطلبة الغير قادرين وتوزيعها عليهم فى بداية   ألدواتعمل شنطة  لجارى  -5

 بالكلية. ( من خالل التبرعات 2117العام الدراسى )
 
 مدير اإلدارة           

                  سامى أحمد خليفة
 وكيل الكلية 

لشئون خدمة                   
 المجتمع وتنمية البيئة

محمد أ.د.              
 مأمون الشيخ


