
الخطة التنفیذیة للجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
)٩٠١٢- ٨٢٠١(ربیع 

:أهداف الخطة
.دور الكلیة فى الخدمة المجتمعیة وتنمیة البیئةتعزیز.١
.المهنیة والبحثیةقدراتهمالمستمرمن اجل تطویر التواصل مع خریجي الكلیة واتاحة فرص التعلیم .٢



٣من ٢صفحة 

.رجو من سیادتكم التكرم بالموافقة على الخطة المقترحة ن
رائد األنشطة الطالبیة

دنجوى محم. د

مؤشرات االداءالتكلفةالتوقیت الزمنيالمسئول عن التنفیذالمكانالھدف التنفیذيبرنامج النشاطلھدف االستراتیجيا
دور الكلیة فى تعزیز

الخدمة المجتمعیة 
وتنمیة البیئة

تشجیع ودعم إنشاء برامج فعالة معنیة حملة للتبرع بالدم
بالمتبرعین بالدم وإلغاء االعتماد على 

البدالء / التبرع بالدم من أفراد األسرة
.والتبرعات المدفوعة األجر

امام المبنى 
النظري

نجوى محمد. د
محمد حماد. د

زیادة عدد أكیاس الدمعربة اسعاف-٢٠١٩مارس 
زیادة الوعي بثقافة التبرع 

لدمبا

دور الكلیة فى تعزیز
الخدمة المجتمعیة 

وتنمیة البیئة

تقدیم المساعدة للعاملین والعامالت السوق الخیري السنوى
بالجامعة للحصول على إحتیاجاتھم بأسعار 

.رمزیة تتناسب مع إمكانیاتھم المادیة 
–ویتضمن السوق الخیري مالبس جاھزة 

مواد غذائیة –الشنط –أحذیة 
.وإكسسوارات

D420نجوى محمد. د
محمد حماد. د

تبرعات من ٢٠١٩مارس 
الطالب

جنیة ٥٠٠
)بوستر(

حضور عدد كبیر من 
الطالب والطالبات 

واعضاء ھیئة التدریس

دور الكلیة فى تعزیز
الخدمة المجتمعیة 

وتنمیة البیئة

زیارة الى دار المسنین 
فى عید االم

المسنین من إدخال البھجة والسرور على 
خالل الزیارة وتقدیم الھدایا

نجوى محمد. د
محمد حماد. د

٢٠١٩مارس 
٥٠٠

فرحة المسنین بالزیارة 
والھدایا المقدمة

التواصل مع خریجي 
الكلیة واتاحة فرص 

التعلیم المستمرمن اجل 
تطویر وخبراتھم 

.المھنیة والبحثیة

نجوى محمد. دالمسرحالعملربط المجتمع األكادیمي بسوق ملتقي التوظیف
محمد حماد. د

حضور عدد كبیر من -جنیة٢٠١٩3000ابریل 
الطالب والطالبات 

واعضاء ھیئة التدریس 
وبعض المسئولین 

بالجامعة
دور الكلیة فى تعزیز

الخدمة المجتمعیة 
وتنمیة البیئة

یوم ترفیھي لألطفال األیتام وتقدیم االحتفال بیوم الیتیم
.والمالبس الحلویات 

نجوى محمد. دمالعب الكلیة
محمد حماد. د

سعادة االطفال بالھدایا ھدایا٢٠١٩300ابریل 
المقدمة

دور الكلیة فى تعزیز
الخدمة المجتمعیة 

وتنمیة البیئة

تقدیم المساعدات لالسر  وزیادة فاعلیة توزیع شنط رمضان
التواصل بین طالب الكلیة

نجوى محمد. د
محمد حماد. د

تبرعات من ٢٠١٩مارس 
الطالب

جنیة٧٥٠
٣٠میني باس (

)راكب

سر بالمساعدات االسعادة 
المقدمة



٣من ٣صفحة 

خطة االنشطة الطالبیة

.بالموافقة على الخطة المقترحة رجو من سیادتكم التكرم ن
رائد األنشطة الطالبیة

نجوى محمد. د

مؤشرات االداءالتكلفةالتوقیت الزمنيالمسئول عن التنفیذالتنفیذيالهدف برنامج النشاطالهدف االستراتیجي

دور الكلیة فى الخدمة المجتمعیة تعزیز 
.وتنمیة البیئة

١-Dish partyنجوى محمد. دالترفیه عن الطالب
محمد حماد. د

جهود االسبوع السادس
ذاتیة

زیادة الترابط بین الطالب وأعضاء هیئة التدریس

مع خریجي الكلیة واتاحة التواصل 
فرص التعلیم المستمرمن اجل تطویر 

.وخبراتهم المهنیة والبحثیة

نجوى محمد. دالترفیه عن الطالبرحلة ترفیهیة-٢
محمد حماد. د

الترفیه عن الطالبجنیه١٢٠االسبوع التانى

التواصل مع خریجي الكلیة واتاحة 
فرص التعلیم المستمرمن اجل تطویر 

.المهنیة والبحثیةوخبراتهم

نجوى محمد. دربط المجتمع األكادیمي بسوق العملندوة علمیة-٣
محمد حماد. د

االسبوع الحادى 
عشر

تنمیة قدرة الطالب على المنافسة في    ) ٥٠٠١
سوق العمل

والطالباتبةحضور عدد كبیر من الطل) ٢
إلقاء بعض االسئلة في نهایة الندوة لمعرفة ) ٣

الندوة التثقیفیة في زیادة وعي الطالبتأثیر 

دور الكلیة فى الخدمة المجتمعیة تعزیز 
.وتنمیة البیئة

نجوى محمد. دزیادة معرفة الطالب بالكادیمیةزیارة الى اكادیمیة الشرطة
محمد حماد. د

مشاركة عدد كبیر من الطالب والخریجیناالسبوع التاسع


