
 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 1الصفحة  

 ثقـــافـــي امج  ـــبرن
 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

تثقيفي خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 

  خدمة اجملتمع   التوعية أبنشطة   تثقيفية عنندوة 
 للطالب   وتنمية البيئة

 م 2021  أكتوبر

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

 اخلدمة العامة داخل الكلية   ندوة تثقيفية عن
 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 

 ندوة تثقيفية بعنوان )سبل القضاء على الفقر( 
 أعضاء هيئة التدريس 

 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 قطاع شئون التعليم والطالب  -
 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 تقارير 

املؤسسات القوية وحتقيق  تثقيفية بعنوان ) ندوة  -
 ( السالم والعدل

 األطراف اجملتمعية  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -
 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 

"دور الشباب يف خدمة  تثقيفية بعنوان ندوة  -
 م 2021  نوفمرب قضااي التنمية املستدامة" 

 التدريس أعضاء هيئة  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

 أعضاء هيئة التدريس  - تثقيفية عن )أكتوبر الفداء والتضحية( ندوة  -
 اإلداريي  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -

 استبياانت 
 تقارير 



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 2الصفحة  

 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف
 قطاع شئون التعليم والطالب  - الطالب  -

 مبادرة احلياة اجلامعية وبناء الشخصية
 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

تثقيفية عن )املاء من اجل األمن  ندوة  -
 الغذائي( 

 2021نوفمرب  

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

 ندوة تثقيفية عن )الزراعة املستدامة  -
 منتج آمن وبيئة نظيفة( 

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

ندوة تثقيفية بعنوان )الرجل واملرأة بي احلقوق  -
 والواجبات( 

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

ندوة تثقيفية بعنوان )التعليم اجليد بي الواقع  
 واملأمول( 

 2021ديسمرب  
 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

 م 2022يناير   الشركات الناجحة(   ندوة تثقيفية بعنوان )صنع
 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 3الصفحة  

 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  - الطالب  - االشرتاك يف معرض الكتاب يف القاهرة 
 قطاع الدراسات العليا والبحوث -

 استبياانت 
 بياانت

 األطراف اجملتمعية  - م 2022فرباير  إقامة الصالون الثقايف وعمل مسابقة للموهوبي 
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -
 اجلودة   وحدة  -

 استبياانت 

عمل مناورة حيه لإلخالء ابلتعاون مع الدفاع  
 املدين وحرس اجلامعة 

 طوال العام 
 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -
 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 

 طوال العام  والصحة املهنية دورة إجراءات السالمة 
 األطراف اجملتمعية  -
 اإلداريي  -  

 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 

عقد دورات تدريبية عن كيفية اإلدارة وقت  
 األزمات والكوارث 

 طوال العام 
 أعضاء هيئة التدريس 

 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 

   2022ابريل  إصدار الدليل البيئي للكلية 
 أعضاء هيئة التدريس 

 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 استبياانت  وحدة اجلودة   -

 



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 4الصفحة  

 برنـــامج صحــــي 
 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 

 م 2022مارس ندوة تثقيفية بعنوان )عن الرتويح والصحة اجليدة( 
 أعضاء هيئة التدريس  -

 األطراف اجملتمعية  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 تقارير 

قافلة رايضية للمؤسسات التعليمية مبحافظة  
الغربية لنشر الوعي الرايضي ابالشرتاك مع  

 اجلامعة 
 طوال العام 

 أعضاء هيئة التدريس  -
 الطالب  -

إدارة   -  قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 اجلامعة 

 استبياانت 
  - تقارير 

 بياانت

 

  



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 5الصفحة  

 برنـــامج اجتماعـــي
 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

اجتماعي 
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

 

 : ت تعاون بروتوكوالعقد  
 الرايضي. اندى طنطا  •
 مجعيات كبار السن  •
 الرايضي  اندي ماتريكس  •
 اهليئة القومية حملو االمية  •
 بروتكول تعاون مع املؤسسات الرايضية  •
التوجيه العام للرتبية الرايضية مبحافظة   •

 الغربية 
 الرايضة ابلغربية مديرة الشباب  •

 قطاع شئون خدمة اجملتمع ابلكلية  - األطراف اجملتمعية    - طوال العام 
 تمع مدين اجملمؤسسات  -

 استبياانت 
 بياانت  -  تقارير 

 إقامة معسكر )جتميل وتشجري( 
 األول( البيئي  يوم )ال 

 2021أكتوبر

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 بياانت

ندوة عن املشروعات الصغرية لشباب   إقامة 
 اخلرجيي مبحافظة الغربية 

 أعضاء هيئة التدريس  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 بياانت



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 6الصفحة  

 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

 اجملتمعية  األطراف - م 2021أكتوبر   االشرتاك يف معرض الكتاب ابلقاهرة 
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 بياانت

 اقامة الصالون الثقايف  
 وعمل مسابقة للموهوبي 

 -   األطراف اجملتمعية  2021نوفمرب  
 اخلرجيي  

 قطاع شئون خدمة اجملتمع ابلكلية  -
 تمع مدين اجملمؤسسات  -

 استبياانت 
 بياانت  - تقارير 

 2022مارس  ندوة تثقيفية بعنوان )سبل القضاء على الفقر( 
 أعضاء هيئة التدريس  -

 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 أعضاء هيئة التدريس  -

 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 استبياانت 
 تقارير 

 

  



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 7الصفحة  

 رايضي برنـــامج 
 هدف
 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج 

رايضي خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 

االحتياجات   لذويندوة عن األنشطة الرايضية  
 2021نوفمرب   اخلاصة 

 األطراف اجملتمعية 
 الطالب 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 تقارير 

قافلة رايضية للمؤسسات التعليمية مبحافظة  
 طوال العام  الغربية لنشر الوعي الرايضي ابالشرتاك مع اجلامعة 

 األطراف اجملتمعية 
 الطالب 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 املؤسسات التعليمية  -

 اجلامعة  -

 استبياانت 
 بياانت  - تقارير 

  والسباحة،  القدم،إعداد أكادمييات لتعليم كرة  
 يف الفرتة الصيفية  جودو  مجباز،  السلة، وكرة 

 األطراف اجملتمعية   -
 أعضاء هيئة التدريس  -

 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 تقارير 

 
  



 

 

 

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

 ة اجملتمع وتنمية البيئةقطاع شئون خدم

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة شئونبرنامج قطاع 
 م2021/2022 لعام

 8الصفحة  

 تروحيي برنـــامج  
 التقييم  لتنفيذ اب  القائم املستفيدين  اتريخ التنفيذ احملتوى  الربانمج  هدف

تروحيي 
 

خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 

 االحتياجات اخلاصة  لذوياالنشطة الرايضية  ندوة عن 
 

 م 2021اكتوبر

 
 األطراف اجملتمعية 

 الطالب 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قسم الرتويح الرايضي  -

 وحدة اجلودة   -
 بياانت  - تقارير 

 ندوة تثقيفية بعنوان )عن الرتويح والصحة اجليدة(  -

 م 2022مارس

 أعضاء هيئة التدريس  -
 اإلداريي  -
 الطالب  -

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قطاع شئون التعليم والطالب  -

 وحدة اجلودة   -

 استبياانت 
 بياانت

 إقامة يوم ترفيهي للمعاقي 
 ذهنيا( املعاقي   حركيًا،املعاقي   املكفوفي،)

 األطراف اجملتمعية 
 الطالب 

 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قسم الرتويح الرايضي  -

 وحدة اجلودة   -
 بياانت  - تقارير 

 م 2022 ابريل  االحتفال بيوم اليتيم 
 األطراف اجملتمعية 

 الطالب 
 

 قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  -
 قسم الرتويح الرايضي  -

 وحدة اجلودة   -
 بياانت  - تقارير 

 

 ندوات وورش عمل ملا يستجد من أحداث بيئية


