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 معيار خدمة المجتمع
8102/8102الخطة التنفيذية للعام األكاديمى   

 واإلدارةكلية االقتصاد 
 

         تعزيز ثقافة الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة وخدمة البيئة فى الكلية: الهدف الرئيسى األول
 (الكلية الخضراء)

الفرعيةاألهداف  األنشطة مسئول النشاط اإلطار الزمنى المخرجات  
" تتبناه الكلية"وضع شعار  -   

يعلق كمكون رئيسى من ثقافتها 
داخل جميع المكاتب اإلدارية 

على سبيل  ،والقاعات الدراسية 
معًا من أجل كلية ) المثال 
        (خضراء

نشر الفتات وملصقات  توعية   -
عن ممارسات الحفاظ على 

ترشيد  –التدخين ) البيئة 
 (القاء النفايات -استخدام الطاقة

تشكيل لجنة توعية بيئية من  -
الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
لترسيخ وتشجيع ومتابعة تطبيق 
مثل هذه الممارسات كأحد آليات 

 .نشر هذه الثقافة
" اليوم البيئى للكلية"تحديد يوم  -

ضمن التقويم الدراسى لعرض 
اإلنجازات ومساهمات األقسام 
. العلمية فى ترسيخ هذه الثقافة

 (مسابقة أفضل قسم )
ندوة من مختصين /عقد مؤتمر -

فى مجال البيئة لعرض ومناقشة 

م الحفاظ على نشر قي
 البيئة بالكلية
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هذا المفهوم مع الطالب و 
 .أعضاء هيئة التدريس

للعمل ( Green)تكوين أسرة  -
التطوعى فى خدمة شئون البيئة 

تصنيف المخلفات  –التشجير ) 
 (ترشيد استخدام الطاقة -

تكليف الطالب بإعداد دراسات  -   
حالة حول مشكلة مجتمعية ما 

مثل الباعة الجائلين ، القمامة )
تحت إشراف أعضاء هيئة ( 

 التدريس
تكوين لجان وقوافل من الكلية  -

لرصد مشكالت بالمجتمع 
المحيط بها لتعكس تبنى الكلية 
لمفهوم المسئولية اإلجتماعية 
شراك الطالب فى وضع  وا 

 سياسات لحل هذه المشكالت
عقد جلسات نقاشية وعرض  -

قصص ونماذج نجاح من 
تبنى  المنظمات الرائدة فى

مفهوم المسئولية اإلجتماعية  
Vodafone foundation 

Sawiras Foundation 
تنظيم زيارات ميدانية لمنظمات  -

 المجتمع المدنى
إعداد مجلة حائط توجه لنشر  -

 الثقافةهذه 
تنظيم مؤتمر حول العمل  -

المدنى والتنمية المستدامة من 
ممثلى منظمات المجتمع المدنى 

لتوعية أعضاء هيئة التدريس 
والجهاز اإلدارى والطالب 

التشجيع 
على 
العمل 

التطوعى 
فى مجال 

خدمة 
المجتمع 
وتعزيز 

المسئولية 
اإلجتماعية 

 بالكلية
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بطبيعة عمل منظمات المجتمع 
 المدنى ودورها فى المجتمع
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وتحديث الخطط والبرامج األكاديميةتطوير . الهدف الرئيسي الثانى  

اإلطار  مسئول النشاط المخرجات
 الزمنى

 األهداف الفرعية األنشطة

عقد ندوة لجميع أعضاء هيئة  -   
التدريس و الطالب لتعريفهم 
باللجنة ودورها فى الكلية ، 

وانعكاسها على البرامج 
ستحداثها  األكاديمية المقررة ووا 
 ضمن الخطط األكاديمية بالكلية

تعريف أعضاء هيئة 
التدريس والجهاز 
اإلدارى والطالب 
بإسترتيجية ودور 
لجنة شئون البيئة 
وخدمة المجتمع 

 بالكلية 

عقد إجتماع مع رؤساء األقسام  -   
بالكلية لمناقشة إدراج مكون 

التنمية المستدامة والعمل المدنى 
وتحديد المقررات العلمية التى 

ستشمل فى محتواها هذا 
 . المكون

إدخال مفهوم التنمية 
المستدامة فى 

 المقررات

عقد إجتماع مع أعضاء هيئة  -   
التدريس القائمين باإلشراف على 

التخرج بجميع مشروعات 
التخصصات بضرورة شمول 
هذا المكون ضمن مشروعات 
تخرج الطالب وتقديم الدعم 
الكامل من قبل لجنة شئون 

 البيئة وخدمة المجتمع

إدراج العمل المدنى 
وخدمة البيئة والتنمية 

المستدامة ضمن 
مشروعات تخرج 

 الطالب

جراء إتصاالت     عقد اتفاقات وا 
فرص م بالمظمات المختلفة لتقدي

  للطالب تدريب 

أطراف  همة مسا
تدريب  مجتمعية فى

التدريب  خاللالطالب 
 الصيفي 

توثيق إنجازات الكلية فى إطارخدمة    
المجتمع وشئون البيئة والتنمية 

 .المستدامة بالمجلة

تصميم مجلة سنوية   
مجلة  المجتمع )

(والبيئة   
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 حماية البيئة الداخلية للكلية والحفاظ على بيئة نظيفة داخل الكلية :  الثالثالهدف الرئيسي 

اإلطار  مسئول النشاط المخرجات
 الزمنى

 األهداف الفرعية األنشطة

تشكيل لجنة للتجميل داخل  -   
الكلية تحت إشراف وكيل الكلية 

 .لخدمة المجتمع وشئون البيئة
إدخال مفهوم فصل النفايات من  -

خالل وضع صناديق مخصصة 
 –زجاج )حسب نوع النفايات 

 ...(بالستيك -معادن

المحافظة على بيئة 
 نظيفة داخل الكلية

زراعة شتالت أشجار داخل  -   
 الكلية والحرم الجامعى 

 
 تشجير الكلية ومحيطها 

عقد إتفاقية مع الشبكة المصرية  -   
لنشر الوعى لمكافحة التدخين 

 ضد التخين بطريقة منهجية

تكوين لجنة مكافحة 
 التدخين 
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(8102/8102)نموذج متابعة الخطة التنفيذية للعام األكاديمى   

      تعزيز ثقافة الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة وخدمة البيئة فى الكلية: الهدف الرئيسى األول 
 (الكلية الخضراء) 

المخرجات  مستوى األداء
 الفعلية

المخرجات 
 المتوقعة

 اإلطار الزمنى
(ربع سنوى)  

األنشطة  مسئول التنفيذ
 الفرعية

   4 3 8 0   

    

 


