
 2017 /2016اخلطة التنفيذية 
 الفئة المستهدفة المسئول عن التنفيذ تاريخ التنفيذ النشاط الهدف التنفيذي

التوعية بالخدمة 
المجتمعية وتنمية 

البيئة وتحميل 
االحتياجات ورصد 
المشكالت البيئية 

وضع الخطة التنفيذية السنوية - 
لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة 
عقد ورشة عمل عن السالمة والصحة - 

 (األزمات والكوارث)المهنية 

سبتمبر 
 م2016

قطاع  -
شئون خدمة 

المجتمع بالكمية 
منسق  -

معيار المشاركة 
المجتمعية بوحدة 

 الجودة

طالب وخريجين 
 أطراف مجتمعية

اعتماد الخطة السنوية لشئون خدمة - 
المجتمع وتنمية البيئة 

اعتماد خطة وتشكيل وحدة السالمة - 
والصحة المهنية 

اعتماد خطة وتشكيل وحدة األزمات - 
والكوارث 

اعتماد خطة وتشكيل وحدة المشاركة - 
المجتمعية 

تحميل االحتياجات )عقد ورشة عمل عن - 
 (، وتحديد نقاط القوة والضعف

أكتوبر 
2016 

تفعيل وحدة مركز االستشارات العممية - 
 لطالب البكالوريوس والدراسات العميا

ورشة عمل عن المياقة البدنية وعالقتها - 
 بخدمة المجتمع

تفعيل نشاط رياضي دائم لمطالب تحت - 
 شعار الرياضة وخدمة المجتمع

 ورشة عمل عن التطوع وخدمة المجتمع- 

تنمية التعاون 
الخدمي 

واالستشاري مع 
مؤسسات 

المجتمع المدني 
والمراكز التعميمية 

والبحثية 
ومؤسسات 

 المجتمع المدني

عمل  حصر بالجهات التي يتم 
 2016نوفمبر  عمل بروتوكوالت معها

قطاع  -
شئون خدمة 

المجتمع بالكمية 
منسق  -

معيار المشاركة 
المجتمعية بوحدة 

 الجودة

طالب وخريجين 
 أطراف مجتمعية

عقد بروتوكول مع   مؤسسات مجتمع - 
مدني 

عقد بروتوكول تعاون مع جمعيات - 
خيرية 

عقد بروتوكول تعاون مع شركات قطاع - 
خاص 

عقد بروتوكول تعاون بين مركز - 
االستشارات العممية بالكمية والمؤسسات 

 (موجهين ومدربين)والهيئات الرياضية 

ديسمبر 
2016 

يناير  إقامة معرض الكتاب لمكتب العممية
2017 

إقامة معرض مالبس بالتعاون مع 
 الجمعيات الخيرية

فبراير 
2017 

تفعيل دور 
الوحدات ذات 
 الطابع الخاص

 تجهيز خطة إستراتيجية لمقطاع
قطاع  - بصفة دورية

شئون خدمة 
طالب وخريجين 
متابعة الدورات والندوات التى تقام  أطراف مجتمعية

 بالوحدات المختمفة بالقطاع



 الفئة المستهدفة المسئول عن التنفيذ تاريخ التنفيذ النشاط الهدف التنفيذي
دورات تدريب الموظفين الحاصمين عمى 

مؤهل متوسط 
 عن آداب وأخالقيات المهنة

المجتمع بالكمية 
منسق  -

معيار المشاركة 
المجتمعية بوحدة 

 الجودة

دورة تدريبية لمطالب عن تأهيل شباب 
الخريجين والتدريب عمى مهارات سوق 

 العمل

محور التعاون 
والتواصل بين 

الكمية واألطراف 
المجتمعية 
 والخريجين

التنسيق بين شركات القطاع الخاص 
لتعيين عدد من الخريجين من خالل 

 التوظيفيالممتقى 
 خالل العام

 قطاع خدمة المجتمع

طالب وخريجين 
 أطراف مجتمعية

اليوم  (تجميل وتشجير)إقامة معسكر - 
 (الفصل الدراسي األول)البيئي 

إقامة ندوة لمتوعية بأنشطة الخدمة -  م2016نوفمبر
 المجتمعية وتنمية البيئة

 إقامة ندوة عن الهجرة غير الشرعية
لقاءات بين الكمية وبعض المؤسسات 

 الرياضية والتعميمية

 م2017فبراير
قافمة رياضية لممؤسسات التعميمية بمدينة 

 طنطا لنشر الوعي الرياضي
قافمة رياضية لممؤسسات التعميمية بمدينة 

طنطا لقياس الكفاءة البدنية وانتقاء 
 الموهوبين رياضيًا لألنشطة المختمفة

اليوم  (تجميل وتشجير)إقامة معسكر 
 م2017مارس  (الفصل الدراسي الثاني)البيئي 

 قافمة لمتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم

 االحتفال بيوم اليتيم
ابريل 
2017 

إقامة أسبوع ريادة األعمال 
 مركز ريادة األعمال أول ابريل بالتعاون مع مركز ريادة األعمال

الممتقى التوظيفي 
 آخر ابريل وعيد الخريجين

ورشة عمل لممتطمبات البدنية لممتقدمين  قطاع خدمة المجتمع
 لكميات الضباط المتخصصين

مايو 
2017 

تقييم مستوى الكفاءة البدنية لطالب مرحمة 
 البكالوريوس قبل التخرج

مايو 
2017 

 قياس رضا األطراف المجتمعية
مايو 

2017 
 مركز ضمان الجودة

تطبيق نظم األمن 
والسالمة المهنية 

تجديد تشكيل فريق وحدة إلدارة 
األزمات والكوارث بما يتوافق مع 

قطاع  - طوال العام
شئون خدمة 

 



 الفئة المستهدفة المسئول عن التنفيذ تاريخ التنفيذ النشاط الهدف التنفيذي
دارة األزمات  وا 

 والكوارث
قانون المجمس 

وتجديد تشكيل فريق السالمة 
 والصحة المهنية

المجتمع بالكمية 
منسق  -

معيار المشاركة 
المجتمعية بوحدة 

 الجودة
حصر مصادر المياه والكهرباء حنفيات 
مياه مفاتيح إنارة لمبات أقفال أبواب 

 وشبابيك
 

  صيانة لكل نقاط المياه والكهرباء والمفاتيح
  صيانة طفايات الحريق

عمل مناورة حية لإلخالء بالتعاون مع 
 الدفاع المدني وحرس الجامعة

نوفمبر 
2016 

 

  طوال العام مراجعة أنظمة األمن والسالمة
  تقييم وسائل األمن واألمان

 إصدار دليل لوحدة إدارة األزمات والكوارث

 طوال العام

 
  إصدار دليل لمسالمة والصحة المهنية

  دورة اجراءات السالمة والصحة المهنية
عقد دورات تدريبية عن كيفية اإلدارة وقت 

  األزمات والكوارث

تقرير عن مدى كفاية الوسائل المتاحة 
  لمتعامل مع األزمات والكوارث

عمل إجراءات تصحيحية فعالة بناء عمى 
 مراجعة تقارير معايير األمن بالكمية

 

 

 

 

 


