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 1029-1028 خريفلكلية الهندسة  الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

المسئول عن  مؤشرات ومخرجات التنفيذ التكلفة

تنفيذ النشاط 

 بالكلية

المتطلبات الالزمة 

 للنشاط

تاريخ 

تنفيذ 

النشاط 

 بالكلية

للمجال يليةاالنشطه التفص يانب مجاالت االنشطه  

لخدمه المجتمع 

 وتنمية البيئة

االهداف 

 االستراتيجية

)متطلبات الخطة 

 االستراتيجية(

 الحملةتقرير عن فاعلية  -1 ال يوجد

نسبة  المشاركة من اعضاء هيئة  -2

   التدريس،الطالب،االداريين

 

لجنة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 كينمشارتجميع ال 

في حمالت 

 التوعية

  تحديد الفئات

التي سوف يتم 

 توعيتها

  محتوى  تجهيز 

ما سوف يتم 

    التوعية به

خالل 

 العام

 الدراسي

 خريف 

2018-

2019 

 االعالن عن الحدث 

  من اعضاء هيئة  التواصل

 التدريس،الطالب،االداريين

 للمشاركة

 ما سوف يتم  تحضير محتوى

 التوعية به

حمالت  -1

توعية صحية وبيئية 

واجتماعية لخدمة 

 المجتمع 

 

تعزيز دور 

الجامعة في 

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

تبرعات الطالب 

التدريس واعضاء هيئة 

 والهيئة المعاونة

 تقرير عن فاعلية القافلة -1

نسبة  المشاركة من اعضاء هيئة  -2

   التدريس،الطالب،االداريين

لجنة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 يع متج

تبرعات الطالب 

واعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

توزيع  •

 التبرعات للمحتاجين

 

خالل 

العام 

 الدراسي

 خريف

2018-

2019 

 االعالن عن الحدث 

  من اعضاء  التواصل

 هيئة التدريس،الطالب،االداريين

 للمشاركة

 تجميع التبرعات 

  توزيع التبرعات

 للمحتاجين

 قوافل الخير -2

تبرعات الطالب 

واعضاء هيئة التدريس 

نةوالهيئة المعاو  

 

 

 

 

 

 تقرير عن فاعلية الحملة -1

نسبة المشاركة من   -2

  اعضاء هيئة التدريس،الطالب،االداريين

   

لجنة االنشطة 

لجنة -الطالبية

 خدمة

المجتمع  

 وتنمية البيئة

تبرعات الطالب 

واعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

االسبوع 

 الخامس

خريف 

2018-

2019 

 االعالن عن الحدث 

 تجميع المتبرعين 

 توفير عربة بنك الدم 

 

 

 

حمالت التبرع -3

 بالدم
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تبرعات الطلبة 

 واعضاء هيئة التدريس

 )مالية او عينية

 الخيريتقرير عن فاعلية السوق  -1

 استبيان عن مدى الرضا -2

نسبة المشاركة من اعضاء هيئة -3

 التدريس،الطالب،االداريين

االنشطة لجنة 

الطالبية و 

خدمة لجنة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

  مالبستجميع-

 اغذية 

 مكان للتخزين 

اعالنات عن السوق 

 الخيري

االسبوع 

الثاني 

 عشر

خريف 

2018-

2019 

  السوق اعالنات عن عمل

 الخيري

 

 االغذية  -تجميع المالبس-

 تخزينهم

 سليم ما تم تجميعة للمحتاجينت 

سوق --4

 خيري

-يشمل مالبس

 اغذية 

التكلفة مدرجة ضمن 

ميزانية االنشطة 

 الطالبية

 تقرير عن فاعلية الزيارة -1

نسبة المشاركة من الطالب  -2

 واعضاء هيئة التدريس واالداريين

 

 

لجنة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

  تجميع

 ةارالمشاركين في الزي

 

  وسيلة

للذهاب مواصالت 

لدار االيتام والمسنين 

 والعودة منهما

خالل 

العام 

 الدراسي

خريف 

2018-

2019 

 االعالن عن الزيارة 

  وسيلة مواصالت تجهيز

 للذهاب لدار االيتام والمسنين

 

  تجميع المشاركين

 للزيارة

زيارات لدار -5

االيتام 

 والمسنين

تبرعات الطالب 

واعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 الجدث تقرير عن فاعلية-1

نسبة المشاركة من الطالب  -2

 واعضاء هيئة التدريس واالداريين

لجنة خدمة 

المجتمع 

وتنمية البيئة 

في كلية 

 الهندسة 

 باالشتراك مع

لجنة خدمة 

المجتمع 

وتنمية البيئة 

فنون  في كلية

 وتصميم

 

 

 

 

 

 

 

  تجميع

  المشاركين 

 تلزمات مس شراء

المشاركة من 

   دهانات

خالل 

العام 

 الدراسي

 

خريف 

2018-

2019 

  عن الحدثاالعالن 

 تجميع المشاركين 

 تلزمات المشاركة مس يعمتج

  من دهانات

تجميل واجهات  -6

المدارس في 

المناطق المحيطة 

 بجامعة فاروس
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 تقرير عن فاعلية الندوة -1 اليوجد

 محتوى الندوة -2

عن الندوة استبيان عن مدى   -3

 الرضا

من الطالب    المشاركة  نسبة -4

 واعضاء هيئة التدريس واالداريين

 

 

 

لجنة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 الن عن عاال

 الندوة

 

  توفير مكان

 للندوة

االسبوع 

 الرايع

)خريف 

2018-

(2019 

 االعالن عن الندوة 

 تحضير محتوى الندوة 

 عمل استبيان عن الندوة 

ندوات توعية -1

مركز خدمة بانشطة 

 المجتمع

) للعاملين بالكلية 

والطالب 

واالطراف 

 المجتمعية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء الصورة 

الذهنية 

االيجابية 

المتميزة 

للجامعة 

هاوكليات  

بيان باسماء المشاريع المجتمعية -1 ال يوجد

 وملخص لفكرة كل مشروع

 عرض للمشروعات-2

من الطالب واعضاء    مشاركة -3

 هيئة التدريس واالطراف المجتمعية

رؤساء 

-االقسام

اعضاء هيئة 

-التدريس

 الطلبة

زيارات للجهات 

 المعنية

خريف 

2018-

2019 

 

باسماء المشاريع المجتمعية  حصر

وملخص  من االقسام المختلفة

كل مشروعلفكرة   

  

  

المشروعات  -2

المجتمعية 

 للمقرارات الدراسية

بيان باسماء المشاريع المجتمعية -1 اليوجد

 وملخص لفكرة كل مشروع

 

 عرض للمشروعات-2

 

من الطالب واعضاء هيئة    مشاركة  -3

 االطراف الصناعية التدريس و

رؤساء 

-االقسام

اعضاء هيئة 

-التدريس

 الطلبة

خريف  اليوجد

2018-

2019 

 

مشاريع التخرج من باسماء  حصر

وملخص لفكرة  المختلفةاالقسام 

 كل مشروع

مشروعات -3

التخرج التي تخدم 

 المجتمع
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  يئةمقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية الب

 

 عميد كلية الهندسة                                                          ا م د نهى سعيد يوسف

 

  ا د محمد جابر ابو علي

تقرير عن فاعلية الورشة  -1 1000 جنيه

 والندوة

 محتوى الورشة والندوة -2

استبيان عن مدى الرضا  -3

 عن الورشة والندوة

من الطالب  نسبة المشاركة --4

واعضاء هيئة التدريس و االطراف 

 الصناعية

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

-عصير -مياه  

 بوفيه

 خربف

2018-

2019 

  االعالن عن ورشة العمل

 والندوةا

  دعوة االطراف المجتمعية

او ورشة  لحضور الندوة

 العمل

 او  تجهيز محتوى الندوة

 ورشة العمل

  استبيان عن مدى الرضا عن

 والندوةاالورشة 

ورش عمل -4

وندوات 

لتعريف 

االطراف 

المجتمعية 

بدور الكلية في 

المشاركة 

االجتماعية 

 وتنمية البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكلفة مدرجة في 

 ميزانية الجامعة

 تقرير عن الزيارة -1

 نسبة المشاركة من الطالب و -2

 واعضاء هيئة التدريس

رؤساء 

-االقسام

اعضاء هيئة 

-التدريس

 الطلبة

وسيلة مواصالت 

 للزيارة

 خربف

2018-

2019 

  التواصل مع االطراف

 عية لتحديد معاد الزيارةالصنا

 االعالن عن الزيارة 

  حصر اسماء الطالب

واعضاء التدريس والهيئة 

المشاركين في المعاونة 

 الزيارة

زيارات -5

 علمية

 


