
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة وحدة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 لكلٌة اإلعالم وفنون االتصال

 2019/2020للعام األكادٌمً
 

 

 

 

 



 

 

2020-2019الخطه التنفٌذٌه النشطه خدمه المجتمع و تنمٌه البٌئه للعام الجامعى   

 

 االهداف االستراتٌجٌه

متطلبات خطه  )

(استراتٌجٌه   

مجاالت االنشطه لخدمه المجتمع 

 وتنمٌه البٌئه
بٌان االنشطه التفصٌلٌه 

 للمجال
تارٌخ تنفٌذ النشاط 

 بالكلٌه
المسئول عن تنفٌذ  المتطلبات الالزمه للنشاط

 النشاط بالكلٌه
مخرجات التنفٌذ/ مؤشرات   

متطلبات خطه  )

(استراتٌجٌه   

تعزٌز دور الجامعه 

فى خدمه المجتمع و 

 تنمٌه البٌئه

 

- بٌئٌه- صحٌه )حمالت التوعٌه 

لخدمه المجتمع(اجتماعٌه   

 داخلٌا و خارجٌا

٠َٛ اٌزٛػ١خ ٌٍطالة -

 اٌجذد 

10/9/2019 رؼز٠ف اٌطالة ثٕظبَ اٌى١ٍخ  

ٚأػضبء ١٘ئخ اٌزذر٠ض 

ٚٔجذح ػٓ األلظبَ اٌذراط١خ 

رغط١خ إػال١ِخ + ف١ٙب   

ٔٙٝ ٠ٛطف .أ إدران اٌطٍجخ ٚأ١ٌٚبء  

االِٛر ثٕظبَ اٌؼًّ فٟ 

 اٌى١ٍخ ٚألظبِٙب 

رٕظ١ُ حٍّخ ٌٍزجزع  - حمالت التبرع بالدم

 ثبٌذَ 

ط١برح إطؼبف ِجٙشح ثجٕه  2019ٔٛفّجز 

 رغط١خ إػال١ِخ + دَ ِزٕمً 

 ٔشز ثمبفخ اٌزجزع ثبٌذَ  ١ٌّبء ِحظٓ.د

ماإلحتفال السنوي بٌوم الٌتً رٕظ١ُ حفً ١ٌَٛ ا١ٌز١ُ - 

 فٟ اٌجبِؼخ

 

2020ابريل   

 

 

اٌزٕظ١ك ِغ دٚر رػب٠خ 

األ٠زبَ ٚ رج١ٙش ٘ذا٠ب 

ٌٍزٛس٠غ ػٍٝ األطفبي فٟ 

 ٔٙب٠خ اٌحفً

 

 

خبٌذ اٌش٠ٕٟٛ٘.د  

 

ٔشز ثمبفخ اٌّشبروخ 

 اٌّجزّؼ١خ

 

 

 )مشروعات  تطوٌر العشوائٌات 

المنطقة المحٌطة بجامعة فاروس 
اٌم١بَ ثحّالد 

إػال١ِخ ضّٓ 

ِمزر اٌحّالد 

2019د٠ظّجز  جّغ ِجّٛػٗ ِٓ طالة  

ٌٍم١بَ +  اٌفزلخ اٌزاثؼٗ

ثحٍّخ إػال١ِخ ػٓ رط٠ٛز 

١ِز٘بْ .د

 طٕطبٚٞ

ٔشز ثمبفخ اٌٛػٟ اٌج١ئٝ 

 فٟ اٌّجزّغ



 

 

(عزبة الجامع" اإلػال١ِخ فٟ  

ِجبي اٌؼاللبد 

"اٌؼبِخ   

رغط١خ إػال١ِخ+ اٌؼشٛائ١بد ِحّذ فؤاد.أ   

     
     

طٛق خ١زٞ ٌٍؼّبي  - قوافل الخٌر و االسواق الخٌرٌه

 " لذ٠ّه جذ٠ذُ٘"

 

شٙز أوزٛثز 

2019  

 

 

رٛف١ز و١ّبد ِٓ اٌّالثض 

١ٌزُ رٛس٠ؼٙب ػٍٝ اٌؼّبي 

رغط١خ + غ١ز اٌمبدر٠ٓ  

 إػال١ِخ 

 ١ٌّبء ِحظٓ . د 

 طبرٖ طبرق 

 ج١ٙبْ اشزف 

 ِشبروخ اٌطالة فٟ جّغ 

اٌّالثض ٚرغ١ٍفٙب 

 . ٚرٛس٠ؼٙب ػٍٝ اٌؼّبي 

ِؼزض ِشغٛالد  -

 ٠Hand Madeذ٠ٚخ

ػزض ِجّٛػخ ِٓ  2019ٔٛفّجز

اٌّشغٛالد ا١ٌذ٠ٚخ ا١ٌّّشح 

 رغط١خ إػال١ِخ + 

ِشبروخ اٌطالة فٟ ٔٙٝ اٌٍّظٟ  .أ

رٕظ١ُ اٌفؼب١ٌخ ٚاإلشزاف 

ػ١ٍٙب  

بناء الصوره 

الذهنٌه االٌجابٌه 

المتمٌزه للجامعه 

 وكلٌاتها

الزٌارات العلمٌة و األنشطة 

 اإلجتماعٌة
     

المؤتمرات العلمٌة و الندوات 

 العلمٌة
ٔذٚح ػٓ دٚر اإلػالَ -

فٟ رؼش٠ش اٌز١ّٕخ 

"اٌّظزذاِخ  

2019أوزٛثز دػٛح ٔخجخ ِٓ اٌخجزاء  

ٚا١ٌّٕٙٓ ٌٍزحذس فٟ 

رغط١خ إػال١ِخ + إٌذٚح  

حظ١ٓ أثٛػّز .د رٛػ١خ اٌطالة ثأ١ّ٘خ  

دٚر اإلػالَ فٟ رؼش٠ش 

 اٌز١ّٕخ اٌّظزذاِخ 

 ٔذٚح جبءد رحذ ػٕٛاْ  

االخجبر اٌّش٠ف١خ ٚحّب٠خ 

اٌخصٛص١خ ػجز شجىبد 

إطالَ غبُٔ / دػٛح إٌّٙذص 

 إطزشبرٜ اٌجزِج١بد 

ثشزوخ اٌز٠بدح ٌٍزحذس فٝ 

رغط١خ إػال١ِخ+ إٌذٚح   

ٔٙب االطذٚدٜ. د رٛػ١خ اٌطالة ثخطٛرح  

رأث١ز االخجبر اٌّش٠فخ 

ػجز شجىبد اٌزٛاصً 

 االجزّبػٝ



 

 

 اٌزٛاصً االجزّبػٟ

األبحاث و الدورات التدرٌبٌة وورش 

 العمل

 وفقا للخدمات التخصصٌه بالكلٌه

إشىب١ٌبد "ٚرشخ ػًّ 

اٌزذر٠ت اإلػالِٟ فٟ 

"و١ٍبد ٚألظبَ اإلػالَ  

2019د٠ظّجز  دػٛح ػذد ِٓ اٌخجزاء  

األوبد١ّ٠ٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ ِٓ 

طٛق اٌؼًّ ٌزمذ٠ُ اٌٛرشخ 

رغط١خ إػال١ِخ +   

دػبء حجبسٞ .أ  

آ٠ٗ رزوٟ .أ  

رٛػ١خ اٌطالة ثبٌزذر٠ت 

اإلػالِٟ ٚأثزس إشىب١ٌبرٗ 

فٟ اٌى١ٍبد ٚاأللظبَ 

.اإلػال١ِخ اٌّخزٍفخ  

دورة تدرٌبٌة عن  

صناعة القصة "

تقدمها " القصٌرة

اإلعالمٌة منى 

 العراقً للخرٌجٌٌن

9-

11/10/2019  

توفٌر سٌارة من و إلى 

القاهرة لألعالمٌة منى 

 لٌالً 2حجز + عراقً 

 بفندق قرٌب من مقر الج

رجاء .د.أ

 الغمراوي

أحمد فؤاد.ا  

اعداد إعالمً ممتٌز 

قادرة على مواكبة 

التطورات ف سوق 

 العمل

دورة تدرٌبٌة بعنوان  

فنون التصمٌم و " 

"اإلخراج  

أكتوبر  29-31

2019 

توفٌر سٌارة من و إلى 

خبٌر التصمٌم القاهرة ل

 نادر /القدٌر األستاذ

حبٌب نائب مدٌر 

جرٌدة األهرام بالتحرٌر 

 وٌكلً

رجاء .د.أ

/ ا- الغمراوي

 -لٌنا مشهور

محمد / ا

 مصطفى

اعداد إعالمً ممتٌز 

قادرة على مواكبة 

التطورات ف سوق 

 العمل

/ إنتاجٌة / مشروعات تطبٌقٌة 

خدمة بٌئة و تلوث بٌئً للكلٌه  بما 

ٌوافق االحتٌاجات الحالٌه 

 والمستقبلبه

     
القٌام بإنتاج نشرات 

اخبارٌة توعوٌة 

ضمن مقررات قسم 

 الرادٌو والتلفزٌون

 2020ابرٌل 

جمع مجموعة من طالب 

قسم الرادٌو والتلفزٌون 

القٌام ببث نشرة +

 اخبارٌة

 أحمد فؤاد/ا

لٌنا مشهور/أ  

نشر ثقافة مشاركة 

الطالب فى تنمٌة 

 المجتمع



 

 

 

خدمة / إنتاجٌة / مشروعات تطبٌقٌة 

بٌئة و تلوث بٌئً للكلٌه  بما ٌوافق 

 االحتٌاجات الحالٌه

القٌام بحمالت 

اعالمٌة ضمن مقرر 

الحمالت االعالمٌة 

فى مجال العالقات 

 العامة

 2020ماٌو 

جمع مجموعة من طالب 

القٌام + الفرقة الرابعة 

بحملة اعالمٌة عن 

+ تطوٌر العشوائٌات 

 تغطٌة اعالمٌة

مٌرهان .د

طنطاوى 

 محمد فؤاد.ا

نشر ثقافة الوعى 

 البٌئى فى المجتمع

العمل على عقد 

ملتقى التوظٌف 

للجامعه بصفه 

 دورٌه

ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف رٕظ١ُ  ٌوم الخرٌجٌن و ملتقى التوظٌف

  ٌٍخز٠ج١ٓ

دػٛح اٌخز٠ج١ٓ ٚطٍجخ  - 2019د٠ظّجز

 رغط١خ إػال١ِخ + اٌى١ٍخ

 

 ١ٌّبء ِحظٓ.، د

 

ِحبٌٚخ رٛف١ز فزص 

 ػًّ ٌٍخز٠ج١ٓ 

 

 

 :منسقى المعٌار 

 لٌنا مشهور / أ

 احمد فؤاد / ا

 

 

 

 

 


