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 االھداف االستراتیجیھ
( متطل&ات خطه 

ات,ج,ه )
0

 اس1

مجاالت االنشطھ لخدمھ المجتمع 

 وتنمیھ البیئھ 

بیان االنشطھ التفصیلیھ 

 للمجال 

تاریخ 

 التنفیذ

المتطلبات الالزمھ 

 للنشاط

المسئول عن 

تنفیذ النشاط 

 بالكلیھ

مؤشرات / 
 مخرجات التنفیذ

( متطل&ات 

خطه 

ات,ج,ه )
0

 اس1

 

 التكلفة

 

تعزیز دور 

الجامعھ فى 

خدمھ 

المجتمع و 

 تنمیھ البیئھ

 
 

 سوق خیري

تجمیع المالبس و االغذیة  -
 و البطاطین و تخزینھم 

عمل اعالنات عن السوق  -
 الخیري 

تسلیم ما تم تجمیعھ  -
 للمحتاجین

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 مالبس -

 اغذیة -

 بطاطین -

 مكان للتخزین -

اعالنات عن  -
 السوق الخیري

جنة خدمة ل
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 السوق الخیري 

استبیان عن مدى  -
 الرضا

نسبة المشاركة من  -
اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
 , االداریین

تبرعات 
الطلبة و 

ھیئة 
 التدریس

 
 
 

 قوافل الخیر

 االعالن عن الحدث  -
التواصل من اعضاء ھیئة  -

التدریس , الطالب , 
 الداریین للمشاركةا
 تجمیع التبرعات  -
توزیع التبرعات  -

 للمحتاجین
 

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 
تبرعات الطالب و 

اعضاء ھیئة 
التدریس و الھیئة 

 المعاونة

لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 القافلة

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

 التدریس , الطالب ,
 االداریین

تبرعات 
الطلبة و 

ھیئة 
 التدریس

 
 حمالت التبرع بالدم

 االعالن عن الحدث -
 تجمیع المتبرعیین -

خالل العام 
الدراسي 

تبرعات الطالب و 
اعضاء ھیئة 

لجنة خدمة 
المجتمع و 

تقریر عن فاعلیة  -
 لحملة ا

تبرعات  
الطلبة و 
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-2016 توفیر عربة بنك الدم -
2017 

التدریس و الھیئة 
 المعاونة

نسبة المشاركیین  - تنمیة البیئة
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب , 
 االداریین

 

ھیئة 
 التدریس

 

 شنط رمضان

 

تجمیع تبرعات الطالب و  -
اعضاء ھیئة التدریس و 

 الھیئة المعاونة
  تجھیز شنط رمضان -

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

تبرعات الطالب و 
اعضاء ھیئة 

و الھیئة  التدریس
 المعاونة

لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 النشاط

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب , 
 االداریین

تبرعات 
الطلبة و 

ھیئة 
 التدریس

 
 

 التبرع بمالبس العید

تجمیع تبرعات الطالب و  -
اعضاء ھیئة التدریس و 

 الھیئة المعاونة
ھیز المالبس التي سوف تج -

 یتم التبرع بھا
 توزیع المالبس للمحتاجین -

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

تبرعات الطالب و 
اعضاء ھیئة 

التدریس و الھیئة 
 المعاونة

لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 النشاط

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
 داریین, اال

تبرعات  
الطلبة و 

ھیئة 
 التدریس

 
 

 زیارات لدار االیتام و المسنین

 االعالن عن الزیارة -
تجھیز وسیلة مواصالت  -

للذھاب لدار االیتام و 
 المسنین

 تجمیع المشاركین للزیارة -

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

و سیلة مواصالت 
للذھاب لدار االیتام 
و المسنین و العودة 

 ما منھ

لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 الزیارة

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
 , االداریین

التكلفة 
مدرجة 
ضمن 
میزانیة 
األنشطة 
 الطالبیة 

 االعالن عن االحتفالیة  - 
تجھیز المشاركین في  -

خالل العام 
الدراسي 

تقریر عن فاعلیة  -لجنة خدمة  میاة -
 احتفالیة یوم الیتیم

التكلفة 
مدرجة 
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 االحتفالیة احتفالیة یوم الیتیم
متطلبات االحتفالیة تجمیع  -

ألعاب  –عصیر  –من میاة 
  جوائز -

2016-
2017 

 عصیر -

 ألعاب -

 جوائز رمزیة -

المجتمع و 
 تنمیة البیئة

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
 , االداریین

ضمن 
میزانیة 
األنشطة 
 الطالبیة 

 

بناء الصوره 

الذھنیھ 

االیجابیھ 

المتمیزه 

 للجامعھ

 وكلیاتھا

ندوات  توعیة بأنشطة خدمة مركز 
خدة المجتمع ( للعاملین بالكلیة و 
 الطالب و االطراف المجتمعیة )

 االعالن عن الندوة  -
 تحضیر محتوى الندوة -
 دوةعمل استبیان عن الن -

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 میاة -

 عصیر -

 بوفیة -

لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 الندوة 

 محتوى الندوة -
استبیان عن مدى  -

 الرضا عن الندوة
نسبة المشاركیین  -

من اعضاء ھیئة 
التدریس , الطالب 

 , االداریین

1000 
 جنیھ

ت المشروعات المجتمعیة للمقررا
 الدراسیة

حصر باسماء المشاریع 
المجتمعیة من االقسام 

المختلفة و ملخص لفكرة 
 كل مشروع

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 
زیارات للجھات 

 المعنیة

رؤساء 
 –االقسام 

اعضاء ھیئة 
 -التدریس 
 الطلبة

بیان باسماء  -
المشاریع المجتمعیة 
و ملخص لفكرة كل 

 مشروع
عرض  -

 للمشروعات
كة من مشار -

الطالب , اعضاء 
ھیئة التدریس و 

 االطراف المجتمعیة

 
 ال یوجد
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مشروعات التخرج التي تخدم 
 المجتمع

حصر بأسماء مشاریع 
التخرج من األقسام 

المختلفة و ملخص لفكرة 
 كل مشروع

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 
 ال یوجد

رؤساء 
 –االقسام 

اعضاء ھیئة 
 -التدریس 
 الطلبة

سماء بیان با -
المشاریع المجتمعیة 
و ملخص لفكرة كل 

 مشروع
عرض  -

 للمشروعات
مشاركة من  -

الطالب , اعضاء 
ھیئة التدریس و 

 االطراف المجتمعیة

 
 ال یوجد

ورش عمل و ندوات لتعریف 
األطراف المجتمعیة بدور الكلیة 
في المشاركة االجتماعیة و تنمیة 

 البیئة

االعالن عن ورشة العمل  -
 ةاو الندو

دعوة االطراف المجتمعیة  -
لحضور الندوة او ورشة 

 العمل 
تجھیز محتوى الندوة او  -

 ورشة العمل 
استبیان عن مدى الرضا  -

  عن الورشة او الندوة

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 میاة  -

 عصیر -

 بوفیة -

 
لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
 الورشة و الندوة

الورشة و  محتوى -
 الندوة

استبیان عن مدى  -
الرضا عن الورشة و 

 الندوة
نسبة المشاركیین  -

من اعضاء ھیئة 
التدریس , الطالب 

, االطراف 
 الصناعیة 

1000 
 جنیھ
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تعزیز 

مبادرات 

الشراكة و 

التواصل مع 

االطراف 

المجتمعیة و 

العمل على 

عقد ملتقى 

التوظیف 

للجامعة 

بصفة 

 مستمرة

 
 

لقاء االطراف  – یوم الخریجین
 ملتقى التوظیف –المجتمعیة 

 االعالن عن الحدث  -
التواصل مع االطراف  -

المجتمعیة و دعوتھم 
 للمشاركة في الحدث

تجھیز الضیافة للضیوف  -
 المشاركة

تجھیز مكان بالكلیة  -
 للعرض

التواصل مع الطالب و  -
اعضاء ھیئة التدریس 

  للمشاركة في الحدث

خالل العام 
ي الدراس
2016-
2017 

 میاة  -

 عصیر -

 بوفیة -

 –عمید الكلیة 
لجنة خدمة 
المجتمع و 
 تنمیة البیئة

تقریر عن فاعلیة  -
الیوم العلمي و ملتقى 

التوظیف و لقاءات 
 االطراف المجتمعیة

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
, االطراف 
 الصناعیة 

1000 
 جنیھ

 
 
 
 

 دورات تدریبیة متخصصة

 االعالن عن الدورة  -
دعوة االطراف المعنیة  -

 للحضور
تجھیز محتوى الدورة  -

 التدریبیة
عمل استبیان عن مدى  -

 الرضا عن الدورة التدریبیة
التواصل مع الطالب و  -

اعضاء ھیئة التدریس 
  للمشاركة في الحدث

خالل العام 
الدراسي 

2016-
2017 

 میاة  -

 عصیر -

 بوفیة -

تقریر عن فاعلیة  - 
 دورة التدریبیةال
استبیان عن مدى  -

الرضا عن الدورة 
 التدریبیة

نسبة المشاركیین  -
من اعضاء ھیئة 

التدریس , الطالب 
, االطراف 

 الصناعیة

1000 
 جنیھ

 


