خطـــت تفعـــيل
خدمبث قطبع شئون خدمت المجتمع
وتنميت البيئت
كليت التربيت الريبضيت  -جبمعت
المنصورة
للعبم الجبمعى 6102م – 6102م

خطت تفعيل خدمبث قطبع شئون خدمت المجتمع وتنميت البيئت كليت التربيت الريبضيت  -جبمعت
المنصورة للعبم الجبمعى 6102م – 6102م
م

األنشطة

.1

 ًدوح عي األهيخالغذائيخ.

.6

 اوراد ردريجيخرثقيفيىىىىىىىخ فىىىىىىىً
السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالهخ
والصىىىىىىىىىىىىىىىىى خ
الشخصىىىىىىىىىىىىىىيخ
وقبفلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ
ريبضيخ.
 ًدوح عي "قانون  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئ أل ىورئ6116ب ئ  -رىعيىىىىخ الطىىىىالة وأفىىىىزاا األهىىىىي  -طىىىىالة الفزقىىىىخ الثبلثىىىىخوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الخدمة العنمة ناألم
والزاثعخ وأفزاا األهي.
ثبلكليخ ثقبًىى الخدهخ العبهخ.
الزيبضيخ – جبهعخ الوٌصىرح.
ع رة يتئ–ئج تعتئع ثدةىرة .ئ
الداخلى ".

.3

مكان التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

 هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئو عااا وجئتااا ئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
قضااااةئ اااااىبئع ةاااا تئو ايااااتئ
ع رويااااتئع رة اااايتئ–ئج تعااااتئ
ع ثدةىرة .ئ
 هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئو عااا وجئتااا ئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
قضااااةئ اااااىبئع ةاااا تئو ايااااتئ
ع رويااااتئع رة اااايتئ–ئج تعااااتئ
ع ثدةىرة .ئ

الفترة الزمنية

مؤشرات النجاح

صة ثةرئ6116ب ئ  -سيىىىباح الىىىىىعً الصىىى ً والجىىىىدًً -
والثقبفً لجويع هٌزسجً الكليخ.
صة ثةرئ6116ب ئ  -سيىىىباح الىىىىىعً الصىىى ً والجىىىىدًً -
والثقبفً لجويع هٌزسجً الكليخ.
-

الفئات المستفيدة
الطالة.
أعضبء هيئخ الزدريس.
الجهبس اإلااري.خزيجيي.
الطالة.
أعضبء هيئخ الزدريس.
الجهبس اإلااري.خزيجيي.

 إدعرةئع خذتااتئع ع تااتئوثذةرة ا ئع شخىجئعالج ث يت .ئ
 قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئ الزىاصىىىىل والزىىىىزاثظ ثىىىىيي الكليىىىىخ  -اجبر السي.ئ
وأفزاا الوجزوع الخبرجً.
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ أل ىورئ6116ب ئ
ع رة يتئ–ئج تعتئع ثدةىرة .ئ

.4

 سيىىبرح ىلىىً اار  -اار الوسٌيي.الوسٌيي.

.5

 ًدوح شخصيبد  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئ خىفثةرئ6116ب ئ  -سيىىىباح الىىىىىعً الصىىى ً والجىىىىدًً -وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
والثقبفً.
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
ريبضىىىىىىىىىىىىىىىىىىيخ
ع رة يتئ–ئج تعتئع ثدةىرة .ئ
ًبج خ.
-

الطالة.
أعضبء هيئخ الزدريس.
الجهبس اإلااري.
خزيجيي.
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.6

 سيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبرح  -الوزااش الطجيخ.الوزضىىىىً فىىىىً
ثعىىا الوزااىىش
الطجيخ.

 قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثاا ئ خىفثةرئ6116ب ئ  -الزىاصىىىىل والزىىىىزاثظ ثىىىىيي الكليىىىىخ  -األطفىىىىىىىىب الوزضىىىىىىىىًوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
ثوزاش األورام.
وأفزاا الوجزوع الخبرجً.
ع رة

يتئ–ئج تعتئع ثدةىرة .ئ
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م
.7

.8

.9

األنشطة

مكان التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

 اليخ الززثيىخ الزيبضىيخ – جبهعىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئ األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىجىوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الوٌصىرح.
الجيئً.
ع رة اااااااااااااايتئ–ئج تعااااااااااااااتئ
ع ثدةىرة .ئ
 ًدوح شخصيبد  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئوتدثيتئع ةيختئو ع وبئت ئقضةئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
ريبضىىىىىىىىىىىىىىىىىىيخ
ااااةئع اااديشئع رة اااكئو اياااتئ
ًبج خ.
ع روياااتئع رة ااايتئ–ئج تعاااتئ
ع ثدةىرة .ئ
 ًىىىىىىىىىىدوح األااة  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
والسىىىىىىىىىلىايبد
ع رة اااااااااااااايتئ–ئج تعااااااااااااااتئ
واألريكيذ.
ع ثدةىرة .ئ

 - .11هعسىىىكز خدهىىىخ  -اليخ الززثيىخ الزيبضىيخ – جبهعىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الوٌصىرح.
عبهخ.
ع رة يتئ–ئج تعتئع ثدةىرة ئ
 - .11سيىىىىىىىبرح الىىىىىىىً  -هزاىىىش رعبيىىىخ ورٌويىىىخ الطفىلىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
ثبلجبهعخ.
هزاىىىىش رعبيىىىىخ
ع رة اااااااااااااايتئ–ئج تعااااااااااااااتئ
ورٌويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ
ع ثدةىرة .ئ

الطفىلخ.
ً - .16ىىىىىىىىىدوح عىىىىىىىىىي  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
الزىعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ
ع رة اااااااااااااايتئ–ئج تعااااااااااااااتئ
الوزوريخ.
ع ثدةىرة .ئ
 - .13اال زفىىىب ثعيىىىد  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قط ا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ث ا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
األم.
ع رة اااااااااااااايتئ–ئج تعااااااااااااااتئ
ع ثدةىرة .ئ

الفترة الزمنية
دةضثةرئ6116ب

مؤشرات النجاح
 -اسزعباح الىجه ال ضبري للكليخ.

الفئات المستفيدة
 -طالة الكليخ.

دةضثةرئ6116ب ئ  -رقىىىدم ًوذجىىىخ سىىىلىايخ وقىىىدوح يفيىىىد  -الشخصيخ الزً لهب ىًجىبس
واضىىىىىا فىىىىىً الوجىىىىىبليي
هٌهىىىىب قطىىىىب الطىىىىالة والجىىىىب ثيي
األابايوً والويداًً.
وأعضبء هيئخ الزدريس ثبلكليخ.
ةد ةرئ6117ئب ئ

 -سيباح الىعً السلىاً.

ةد ةرئ6117ب ئ

 -اسزعباح الىجه ال ضبري للكليخ.

-

الطالة.
أعضبء هيئخ الزدريس.
الجهبس اإلااري.
خزيجيي.
طالة الكليخ.

فةرعةرئ6117ب ئ  -الزىاصىىىىل والزىىىىزاثظ ثىىىىيي الكليىىىىخ  -أطفىىىىىب و ىىىىىدح الفئىىىىىبد
الخبصىخ "ثوزاىش رعبيىىخ
وأفزاا الوجزوع الخبرجً.
ورٌويخ الطفىلخ ثبلجبهعخ.
فةرعةرئ6117ب ئ  -ال د هي ال ىااس

 أعضبء هيئخ الزدريس. -الجهبس اإلااري -خزيجيي

ت رسئ6117ب ئ  -رقىىدم ًوذجىىخ سىىلىايخ هىىي سىىيداد  -الشخصيخ الزً لهب ىًجىبس
واضا فً هجب عولهب.
الكليخ لهب اًجبس واضىا فىً هجىب
عولهب يفيد ثهب االجيب القباح.
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م
.14

.15

األنشطة

مكان التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية

مؤشرات النجاح

 هعسىىكز خدهىىخ  -اليخ الززثيخ الزيبضىيخ – جبهعىخ  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الوٌصىرح.
عبهخ.
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
ع ثدةىرة .ئ
 اال زفىىب ثيىىىم  -ست الطلت الوقدم هي الجهىبد  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئ ع ثعتئعألو كئتحئ - -الزىاصىىىل والزىىىزاثظ ثىىىيي الكليىىىخ  -األطفب األيزبم.وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ وهرئإورةلئ6117ب ئ وأفزاا الوجزوع الخبرجي.
الوخزلفه.
اليزين.
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
 ىاخىىىىب الجهجىىىىخ والسىىىىزور لىىىىديع ثدةىرة .ئ

ت رسئ6117ب ئ

 - .16قبفلخ ريبضيخ.

 ست الطلت الوقىدم هىي الجهىبد  -أ ضااا جئ داااتئقطااا شئواااخىجئذتتئع ث ث ئوتدثياتئع ةيخاتئ
الوخزلفه.
لايااااتئع رويااااتئع رة اااايتئ–ئ
ج تعتئع ثدةىرة .ئ

إورةلئ6117ب ئ

.17

 اال زفىىب ثعيىىد  -هجٌىىىىىً خىىىىىدهبد اليىىىىىخ الززثيىىىىىخ  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الزيبضيخ  -جبهعخ الوٌصىرح.
العوب .
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
ع ثدةىرة .ئ

ت ةىئ6117ب ئ

.18

 اورح فىىىىىىىىىىىىىىً  -اليخ الززثيخ الزيبضىيخ – جبهعىخ  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئوتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
الوٌصىرح.
رٌويخ ههىبراد
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
الجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبس
ع ثدةىرة .ئ

ت ةىئ6117ب ئ

اإلااري
ثبلكليخ.

 -اسزعباح الىجه ال ضبري للكليخ

الفئات المستفيدة

األطفب األيزبم.
 عول اسزجيبى عىي الزضىب للجهىبدالوسزفيدح.
 رٌويخ الىعً الص ً واالجزوىبعًالجيئىىىىىىً لىىىىىىدي خىىىىىىزي الززثيىىىىىىخ
الزيبضيخ.
 رغذيىىخ راجعىىخ ىيجبثيىىخ هىىي هزلقىىًالخدهخ.
 ركىىىىىىزين السىىىىىىباح أعضىىىىىىبء هيئىىىىىىخالزىىىىىىىدريس وأعضىىىىىىىبء الجهىىىىىىىبس
اإلااري والخدهبد الوعبوًخ الىذيي
ثلغى سي الوعبش.
 ضىىىىر عىىىدا اجيىىىز هىىىي الجهىىىبدالوسزفيدح هي خدهبد قطب شىئىى
خدهخ الوجزوع ورٌويخ الجيئخ.
 رطىىىىىيز العوىىىىل لىىىىدي سىىىىكزربريخالوكبرت الزخصصيخ.
 -رفع افبئخ أااء العول اإلااري.

 -طالة الكليخ.

 الطالة. أعضبء هيئخ الزدريس. -خزيجيي.

 الشخصىىىىىيخ الزىىىىىً لهىىىىىبىًجبس واضىا فىً هجىب
عولهب.
 -الجهبس ىااري.
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م

األنشطة

مكان التنفيذ

المسئول عن التنفيذ

الفترة الزمنية

 - .19يىىىىىىىم ريبضىىىىىىً  -اليىىىىىىخ الززثيىىىىىىخ الزيبضىىىىىىيخ –  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
جبهعخ الوٌصىرح.
رزوي ً لطىالة
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
الدراسىىبد العليىىب
ع ثدةىرة .ئ

ةىخيىئ6117ب ئ

 - .61يىىىىىىىم ريبضىىىىىىً  -اليىىىىىىخ الززثيىىىىىىخ الزيبضىىىىىىيخ –  -قطا شئوااخىجئ ذتااتئع ث ثا ئ
وتدثياااتئع ةيخاااتئلاياااتئع روياااتئ
جبهعخ الوٌصىرح.
رزوي ىىً للسىىباح
ع رة ااااااااااااايتئ–ئج تعاااااااااااااتئ
أعضىىىىىبء هيئىىىىىخ
ع ثدةىرة .ئ

ةىخيىئ6117ب ئ

مؤشرات النجاح

الفئات المستفيدة

 سيىىىىباح الزىاصىىىىل والزىىىىزاثظ ثىىىىيي  -الطالة الىافىديي ثبلكليىخوالجبهعخ.
الجبهعخ والطلجخ الىافديي.

هي الىافديي.

الزدريس والهيئخ
الوعبوًىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ
وأعضبء الجهبس
اإلااري ثبلكليخ.

ع ع وجئت ئع ثعي ثئعألهايتئفكئجث ئع زج ج ثئع ةالص ي يتئوع ثعذخيتئ ئ
وإ دةئتذوةره ئ

 سيىىىىباح الزىاصىىىىل والزىىىىزاثظ ثىىىىيي  -أعضىىىبء هيئىىىخ الزىىىدريسوالهيئىىىىىىىىىىخ الوعبوًىىىىىىىىىىخ
أعضىىىبء هيئىىىخ الزىىىدريس والهيئىىىخ
وأعضىىىىىىىىىىبء الجهىىىىىىىىىىبس
الوعبوًخ وأعضبء الجهبس اإلااري
اإلااري ثبلكليخ.
ثبلكليخ.

جثي ئأة بئع ع ب ئ
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