
 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 البيئةشئون خدمة المجتمع وتنمية قطاع 

8102-8102 

  

 

 

 (الفصل الدراسي االول)

عماد عتمان )نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه  .أ.د -مجدي سبع )رئيس الجامعه( .تحت رعايه : أ.د

محمد السيد )وكيل الكليه لشئون خدمه  .أ.د -شريف جبر )عميد الكليه(  .أ.د -المجتمع و تنميه البيئه( 

 المجتمع و تنميه البيئه(.

 8102-8102للعام الجامعي ) قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئهلنشاط الخطه التنفيذيه  

) 

 راعي النشاط النشاط م

عرض صحاريزياره م 1 بيئهقطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه ال  -فريق كيان   

اجريناعرض زياره م 2 بيئهقطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه ال - فريق كيان   

 المشروعات القومية قاطرة التنمية في مصر"ندوه  3
شئون  قطاع + قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه

 التعليم و الطالب + الجوده.

 قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه ورش عمل 4

1ه مبفيرس سي والوقايه من الحمله القوميه للتوعيه 5  قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه 

 قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه زياره مدرسه الجيل المسلم االبتدائيه بنات 6

بيئيه زراعيه االرشاديهقافله  7  قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه 

التنافسيهالبحثيه المشروعات  8 قطاع  خدمه المجتمع و تنميه البيئه قطاع شئون 

 الدراسات العليا و البحوث + الجوده.شئون 
.زياره جهاز تنميه المشروعات الصغيره و المتوسطه 9  قطاع شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه 

 

 منسق انشاطه القطاع 

 هناء عاطف نسيمد.

 وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    

 أحمد محمد السيد ا.د/

 عميد الكلية   

 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر
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8102-8102 

  

 

 

 (الفصل الدراسي االول)

أ.د عماد عتمان )نائب رئيس الجامعه لشئون  -أ.د مجدي سبع )رئيس الجامعه( تحت رعايه : 

أ.د محمد السيد )وكيل الكليه  -أ.د شريف جبر )عميد الكليه(  -خدمه المجتمع و تنميه البيئه( 

 المجتمع و تنميه البيئه(.لشئون خدمه 

و الزيارات و الندوات عملالورش  التاريخ اليوم م  المحاضرين 

 االربعاء 1
24-11-

2118 
 اللواء د.م/ مصطفي هدهود   المشروعات القومية قاطرة التنمية في مصر"ندوه 

 الخميس 2
1-11-

21181 

 ا.د.علي سليمان االزمات و الكوارث اداره  عمل هورش

3 
-11-8 الخميس

21181 

 د.حازم ربيع بنك المعرفه عمل هورش

4 
-11-15 الخميس

2118 

 الهالل االحمر المصري االسعافات االوليه  عمل هورش

5 
-11-22 الخميس

2118 

 سهام سويلمد. تصنيع المنتجات اللبنيه الشائعه عمل هورش

6 
-11-26 االثنين

2118 

 د.سماح مسعد 1م همنندوه الحمله القوميه للتوعيه بفيرس سي والوقايه 

7 
-11-28 الربعاء

2118 

 زياره مدرسه الجيل المسلم االبتدائيه بنات

8 
-12-1 االثنين

21181 

 بيئيه زراعيه االرشاديهقافله 

9 
-12-3 االثنين

21181 

 ا.د محمد لبيب سالم المشروعات التنافسيه ندوه
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 (الفصل الدراسي االول)

 

 تحت رعاية 

 أ.د مجدي سبع
 )رئيس الجامعه(

 أ.د عماد عتمان

 )نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه(

11 
-12-15 االربعاء

2118 

 حمله التبرع بالدم

11 
-12-6 الخميس

21181 

 ا.د امجد الجمال كيفيه االستعداد لالمتحانات عمل هورش

12 
-12-18 الثالثاء

2118 

 زياره خارجيه لجهاز تنميه المشروعات الصغيره و المتوسطه

 منسق 

 هناء عاطف نسيمد.

 وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    

 محمد السيد أحمد ا.د/

 عميد الكلية   

 الونيس جبرا.د/ شريف عبد 
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 أ.د شريف جبر
 )عميد الكليه( 

 أ.د محمد السيد

 )وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه(. 

 

 

 

 منسق ال

 هناء عاطف نسيمد.

 وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    

 محمد السيد أحمد ا.د/

 عميد الكلية   

 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر


