
  

 

 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

 
 

 حقزيز 
ى
 

 إجنبساث جبيعت املُىفيت ب
 خذيت اجملخًع( االدارة انعبيت نشئىٌ)

 يف انفرتة  
 31/10/0202حىت 0202/ 1/1يٍ 

 

 حتج رعبيت
 

 أ.د / خبنذ عبطف عبذ انغفبر

 وسيز انخعهيى انعبيل وانبحث انعهًي

 أ.د / عبدل انسيذ يببرك

 رئيس جبيعت املُىفيت                       
 

 اشزافحتج 

  عبذ انزمحٍ حمًىد انببجىريأ.د / 
 شئىٌ خذيت اجملخًع وحًُيت انبيئتن َبئب رئيس اجلبيعت

 
 
 



  

 

 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

  وأعذاد املسخفيذيٍ يُهب انخي مت حُفيذهب  بأَشطت انقطبعبيبٌ إحصبئي 
 31/10/0202حىت   1/1يف انفرتة يٍ 

 
ىرددىالمدتفودونىطددىالىالنذاطىم

 16535 111 الندوات 1

 152 1 المؤتمرات 1

 قرارات ومحاضر ولوائح 111 الوحدات ذات الطابع الخاص 3

 6512 134 التدرٌب 4

 52212 135 القوافل 5

 5116 16 مكافحة االدمان واإلٌدز 6

 1 بروتوكوالت تعاون 5

 تم تفعٌل المجلة ووضع موقع على بنك المعرفة 1 مجلة البحوث البٌئٌة والطاقة 1

 152 1 15/11الشهداء تكرٌم اسر  9

 152 1 19/11 -11تكرٌم المحاربٌن القدماء  12

 رسى بيبَي  بأعذاد انُذواث وانقىافم 
 31/10/0202حىت  1/1خالل انفرتة يٍ 
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 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

  وأعذاد املسخفيذيٍ يُهب انخي مت حُفيذهب  ( سراعي –) قطبع طىب  بيبٌ إحصبئي بأعذاد انقىافم
 31/10/0202حىت   1/1يف انفرتة يٍ 

 
ىرددىالمدتفودونىطددىالىالقوافلىم

 5351 19 القوافل الطبٌة  البشرٌة 1

 112 3 القوافل الطبٌة البٌطرٌة 1

 13915 15 القوافل التمرٌضٌة 3

 14142 13 القوافل الزراعٌة 4

 1192 15 القومًقوافل معهد الكبد  5

 
 رسى بيبَي  بأعذاد انُذواث وانقىافم 

 31/10/0202حىت  1/1 خالل انفرتة يٍ
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 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

 
 بيبٌ إحصبئي بأعذاد  انقىافم وأعذاد املسخفيذيٍ يُهب انخي مت حُفيذهب

 31/10/0202حىت   1/1يٍ  
ىرددىالمدتفودونىرددىالقوافلىالكلوظىىم

 5351 19 كلٌة الطب 1

 6542 11 كلٌة التربٌة  1

 1512 6 النوعٌةكلٌة التربٌة  3

 14142 13 كلٌة الزراعة  4

 9152 11 كلٌة االقتصاد المنزلً 5

 13915 15 كلٌة التمرٌض  6

 152 1 كلٌة اآلداب 5

 122 1 كلٌة العلوم 1

 321 6 كلٌة الطب البٌطري 9

 13915 15 معهد الكبد القومً 12

 42 1 كلٌة هندسة شبٌن 11

 42 1 كلٌة هندسة منوف 11

 912 1 القوافل المتكاملة 13

 52212 135 اإلجمالً
ى

 رسى بيبَي  بأعذاد املشبركني  يٍ انكهيبث واملسخفيذيٍ
ى
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 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

 بيبٌ إحصبئي بأعذاد  انُذواث وأعذاد املسخفيذيٍ يُهب انخي مت حُفيذهب 
 31/10/0202حىت   1/1يٍ 

ىرددىالمدتفودونىالندواترددىىالكلوظىىم

 115 1 االدارة العامة لشئون خدمة المجتمع 1

 1652 1 بشبٌنكلٌة التربٌة  1

 1311 12 كلٌة الزراعة  3

 1941 11 كلٌة التمرٌض  4

 542 4 الرٌاضٌةكلٌة التربٌة  5

 1915 11 النوعٌةكلٌة التربٌة  6

 655 6 كلٌة اآلداب 5

 531 3 كلٌة التجارة 1

 1311 11 كلٌة الحقوق 9

 151 5 كلٌة االقتصاد المنزلً 12

 431 4 للطفولة المبكرةكلٌة التربٌة  11

 119 1 كلٌة الهندسة بشبٌن 11

 335 3 كلٌة العلوم 13

 431 5 معهد الكبد القومً 14

 511 6 كلٌة الصٌدلة 15

 945 11 كلٌة الطب  16

 16535 111 اإلجمالً

ى

 رسى بيبَي  بأعذاد املشبركني  يٍ انكهيبث واملسخفيذيٍ
ى
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 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

 
ىإنجازاتىإدارةىذئونىالوحداتىذاتىالطابعىالخاص

 31/10/0202حىت  1/1/0202خالل انفرتة  يٍ 
 

 م البيان العدد

محضر مجمس إدارة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكمياتها التي تم  97
 مراجعتها واعتمادها من السمطة المختصة

1 

 2 قرار تشكيل مجالس إدارات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكمياتها 03

 3 الموائح المالية واإلدارية التي تم اعتمادها 2

 4 الموائح المالية واإلدارية الجاري اعتمادها وتعديمها 9

 ى-اللوائحىتمىارتمادهاى:

 0 واالستشارات البيطرية بكمية الطب البيطري * تم اعتماد الئحة مركز الخدمات
 * تم اعداد الئحة استرشاديه لموحدات / المراكز ذات الطابع الخاص وتمت موافقة مجمس الجامعة عميها 

 ىى-للوائحىالجاريىارتمادهاى:ا
 0جامعة المنوفية  –الالئحة المالية واإلدارية لممركز الجامعي لمتطوير المهني * ىى

 0جامعة المنوفية ) بعد التعديل(  –* الالئحة المالية واإلدارية لوحدة رصد ودراسة المشكالت المجتمعية  

( من الالئحة الداخمية لوحدة حساب البحوث 2( بند )4ونص المادة) –( 2( بند )2* تعديل نص المادة )   
  0جامعة المنوفية  –العممية 

 ىى-:ىؤهاىمنىالمجلسىاالرلىىللجامطاتىادتصدارىقراراتىانذاللوائحىالجاريىا
وحدة ذات طابع خاص  –جامعة المنوفية  –* مركز االبتكارات وريادة األعمال بكمية الهندسة اإللكترونية

 والالئحة المالية واإلدارية 
 والالئحة المالية واإلدارية  -وحدة ذات طابع خاص  –جامعة المنوفية  –* مركز اإلرشاد النفسي 

 جامعة المنوفية  –لخدمة العامة بكمية التربية * مركز ا
 جامعة المنوفية  –* الوحدة االنتاجية لمتصنيع والصيانة بكمية التربية 

 
 



  

 

 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

ى
 الفترةىمنانجازاتىإدارةىالتدروبىخاللى

 31/10/0202حىت   1/1/0202يٍ 

 مركز / كلية عدد المتدربين عدد الدورات م

 النوعية بأمشوناخلدمة العامة / الرتبية  108 5 1

 البحوث اجلغرافية والكارتوجرافية / اآلداب 368 5 2

 اخلدمة العامة / التجارة 346 21 3

 الدراسات اإلسرتاتيجية وإعداد القادة 50 5 4

 اخلدمة العامة / التمروض 1938 10 5

 نادي تكنولوجيا املعلومات / اهلندسة االلكرتونية مبنوف  3 1 6

 وتكنولوجيا املعلوماتنظم  202 9 7

 اخلدمة العامة / هندسة شبني الكوم 7 1 8

 اخلدمة العامة / االقتصاد املنزلي 17 5 9

 اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات / اآلداب 368 5 10

 تعليم الكبار / الرتبية 900 16 11

 خدمة عامة اجلامعة 409 42 12

 خدمة عامة / كليه العلوم  1400 11 13

 مركز التسووق  2949 29 14

 االمجاىل 6520 134 ---

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 االدارة العبمة لشئون خدمة المجتمع

 بيبٌ بعذد َذواث انخىعيت ضذ خمبطز االديبٌ وحعبطً املخذراث 
   0212/0202واملسخفيذيٍ يُهب نهعبو اجلبيعي 

 

ىرددىالمدتفودونىالمحاضرونرددىىرددىالندواتىالكلوظىىم

 313 5 1 كلٌة الحقوق 1

 165 3 1 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 1

 1429 1 1 كلٌة التجارة 3

 459 4 1 كلٌة الصٌدلة 4

 1113 3 1 كلٌة الزراعة 5

 461 3 1 كلٌة الطب البٌطري  6

 152 1 1 كلٌة التربٌة 5

 915 5 1 كلٌة التمرٌض 1

 1522 متطوعي الصندوق 6 مبادرة مصلحتك تهمنا بمجمع الكليات 9

 5415 15 15 اإلجمالً 

 
 بأعذاد املشبركني  يٍ انكهيبث واملسخفيذيٍرسى بيبَي  

ى
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