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 خطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 الموازنة التقديرية مؤشرات األداء   الجدول الزمني  المسئول عن التنفيذ  المكان النشاط الهدف التنفيذي  الهدف االستراتيجي 

 بالجنية

توعية المجتمع -1

المحلي بالخدمات 
 التي تقدمها الكلية

اعداد نشرات 
 ونشرها تسويقية

نشر الخدمات المجتمعية -
على الموقع االلكتروني 

 للكلية

طباعة دليل الوحدات ذات -
وتوزيعة على الطابع الخاص 

المستفيدين ونشرة على 
 موقع الكلية

طباعة نشرات وبوسترات  -
 عن منتجات الكلية

وحدة تكنولوجيا 
 المعلومات

وحدة ضمان 
 الجودة

 وكيل الكلية لخدمة المجتمع

لجنة معيار المشاركة 
 المجتمعية

 محرر البوابة االلكترونية

 – 2112سبتمبر 

 2113سبنمبر 

تحسن الوعي بالخدمات 
 %57المجتمعية بنسبة 

2111 

نشر الوعي  -2

بأهمية خدمة 
المجتمع وتنمية 

ن اعضاء البيئة بي
تدريس هيئة ال

والهيئة المعاونة 
 بالكلية والطالب

عقد ندوة لتوعية 
اعضاء هيئة 

تدريس والهيئة ال
 المعاونة والطالب

بأهمية خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة

هيئة التدريس دعوة أعضاء 
لحضور  والطالب والعاملين

ندوة موسعة عن أهمية 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أعضاء لجنة خدمة المجتمع  المؤتمرات قاعة
 وتنمية البيئة 

بداية العام الدراسي  
خالل شهر 

 – 2112سبتمبر

 2117سبتمبر 

ركة اعضاء تزايد مشا
 هيئة التدريس والطالب

 في انشطة خدمة المجتمع 

1111 

المشاركة  - 3

عضاء الفعلية أل
هيئة التدريس في 

أنشطة خدمة 
وتنمية  المجتمع

 البيئة

تحديد  -1

االحتياجات الفعلية 
للمجتمع المحيط 

وقياس رضاء 
االطراف 

المجتمعية عن 
الوحدات خدمات 

جراء استبيان الستطالع إ -
رأي الجمعيات األهلية العاملة 

في مجتمع الجامعة لمعرفة 
 أهم مشاكل المجتمع 

ترتيب المشاكل حسب  -
 األولوية

 

اماكن تواجد 
 المستفيدين

لجنه معيار المشاركة 
 المجتمعية

 سنويا

2112-2117  
قائمة بأهم المشاكل 

 مرتبة حسب االولوية
711 
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 الموازنة التقديرية مؤشرات األداء   الجدول الزمني  المسئول عن التنفيذ  المكان النشاط الهدف التنفيذي  الهدف االستراتيجي 

 بالجنية

ذات الطابع   
 الخاص

القوافل تنفيذ -
تفعيل ل الزراعية 

مشاركة أعضاء 
هيئة  والتدريس 

في أنشطة  والطالب

  المجتمع خدمة

اشراك الطالب واالساتذة في  
في  الزراعيةتنفيذ قوافل 

 قرى محافظة القليوبية
توثيق فاعليات انشطة -

القوافل على موقع الكلية 
 والجامعة

  

قرى محافظة 
 القليوبية

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 وتنمية البيئةالمجتمع 

 رؤساء االقسام-
 اتحاد الطالب-
 رواد االسر الطالبية-

شهريا حتى  
   2117سبتمبر 

قوائم اسماء المواطنين الذين  -
 تم تقديم الخدمات لهم 

 تقرير عن نتلئج الزيارة -
 والتوصيات

4111 

حمالت توعية عن االفات -  االسبوع االقليمي 
الحشرية والمرضية التي 

 تصيف اشجار الفاكهة
حمالت توعية عن السماد -

 العضوي
حمالت توعية عن انتاج -

االرانب والدواجن وحيوانات 
 التسمين

توثيق نشاط االسبوع -
االقليمي على موقع الكلية 

 والجامعة

قرى محافظة 
 القليوبية

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجتمع

 رؤساء االقسام
 رعاية السباب
 االسر الطالبية

 سنويا

2112-2117 

قوائم باسماء المواطنين اللذين -
 تم تقديم خدمات لهم

3111 
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 الموازنة التقديرية مؤشرات األداء   الجدول الزمني  المسئول عن التنفيذ  المكان النشاط الهدف التنفيذي  الهدف االستراتيجي 

المشاركة الفعلية  -4

في أنشطة  للطالب
 خدمة المجتمع
 وتنمية البيئة

الدورات عقد  -1

ية والتأهيل التدريبية
 الطالبلتمكين 

المهارات  واكسابهم
لمشاركتهن  الالزمة 

في انشطة  خدمة 
  المجتمع 

عقد ندوة عن مهارات  -1

 التواصل 

الندوة في زيادة ثير قياس تا  2117 -2113  لجنة التدريب  1مدرج اقتصاد 
من خالل تحليل  وعي الطالب

 نتائج االختبار القبلي والبعدي 

2111 

 

  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة )معتمد( لثالث سنواتة :مرفق كشف باسماء اعضاء ملحوظ
 
 

                     
 عميد الكلية                                           الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل                                           المعيارتوقيع منسق   
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 التوثيق:
 

 روابط ذات صلة:
 القوافل الزراعية

ndex.php/convoys/agriculturalhttp://www.env.bu.edu.eg/env_site/i 

 

 االسبوع االقليمي:

week-seventh-07/regional-49-11-18-03-http://www.env.bu.edu.eg/env_site/index.php/2012 

 

http://www.bu.edu.eg/BUNews/16990 

 

http://www.bu.edu.eg/BUNews/17725 

 

http://www.env.bu.edu.eg/env_site/index.php/convoys/agricultural
http://www.env.bu.edu.eg/env_site/index.php/2012-03-18-11-49-07/regional-seventh-week
http://www.bu.edu.eg/BUNews/16990
http://www.bu.edu.eg/BUNews/17725

