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 1026/1027خدم    مج مع    م       ئ     عام   جامعى          خ  

 مسئول التنفيذ األنشطة األهداف المؤشر
 التوقيت

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء التكلفة
 إلى من 

7/1 

خطة خدمة 

المجتمع 

 وتنمية البيئة

 

تقديم أنشطة 

مجتمعية تعكس 

أولويات احتياجات 

لتطبيق خطة  المجتمع

الكلية  لخدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة

 

 يونيه وتنمية البيئةـ لجنة خدمة المجتمع  ـ تحديث دليل الكلية  لخدمة المجتمع الكلية

1027 

 يوليو

1027 
1111

1 

 دليل دورى عن خدمة المجتمع 

 ـ مجلس الكلية  ـ إعداد أولويات احتياجات المجتمع

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة

 ـ لجنة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ـ لجنة التخطيط وتقييم األداء 

 يونيه

1026 

 يوليو

1026 
-- 

لخدمة  خطة األستراتيجية موثقة

 1022-1022المجتمع 

ـ إعداد خطة أنشطة وبرامج خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة للكلية للعام الجامعى 

1026/1027  

 ـ لجنة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 يونيو

1026 

 يوليو

1026 
-- 

خطة استراتيجية محددة ذات غاية 

وأهداف إستراتيجية لخدمة 

 المجتمع 

ـ بيان برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة داخليا 

للطالب ـ أعضاء هيئة التدريس والهيئة )

المعاونة  والطالب ـ أعضاءالجهاز 

الخريجون ـ )وخارجيا ( اإلدارى

 (األطراف المجتمعية ذات الصلة بالدراسة

 ـ مجلس الكلية 

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

 تمع وتنمية البيئةخدمة المج ـ لجنة 

ـ  لجنة التددري  والددعم الىندى والملدئولية 

 المجتمعية

 أغلطس

1026 
-- 

 توثيق بيان برامج التوعية  -

بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية 

 وخارجيا البيئة داخليا

نماذج الممارسات الىعلية   -

بأنشطة خدمة المجتمع  للتوعية 

  وتنمية البيئة 

بقضايا المجتمع   ـ تنىيذ برامج  للتوعية

للطالب ـ )للمجتمع الداخلي والبيئة 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 (العاملين بالجهاز اإلدارى

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

 أغلطس لجنة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ 

1026 

 ديلمبر

1026 
-- 

ندوات وورش عمل  للتوعية 

 للمجتمع الداخلي

بقضايا المجتمع  تنىيذ برامج للتوعية  ـ  

الخريجون ـ )للمجتمع الخارجي  والبيئة

 (األطراف المجتمعية ذات الصلة بالدراسة

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

 ـ لجنة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ـ  لجنة التددري  والددعم الىندى والملدئولية 

 المجتمعية 

 -- دوريا

ـ  مطويات توعية ـ قوافل خيرية

قوافل فنية وزيارات ميدانية علمية  

 لمؤسلات التعليم

تنفيذ ما جاء في 

األليات التى تتبعها 

لجنة خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة لتحديد 

ـ  إعداد مراجعة وتحديث أليات والوسائل 

االحتياجات واألوليات العلمية لتحديد وتنىيذ 

 خدمة المجتمعلالحقيقية 

 ـ مجلس الكلية 

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة

 ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 يونيه

1026 

 يوليو

1026 
-- 

أليددات والوسددائل العلميددة موثقددة ـدد 

 تتبعها لجنة خدمة المجتمع
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 مجتمعللاحتياجات 

 

 

مشاركة األطراف المجتمعية في آلية  ـ 

 أنشطة الكلية

 ـ مجلس الكلية 

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة

 المجتمع وتنمية البيئة ـ لجنة خدمة

 يونيه

1026 

 يوليو

1026 
-- 

بيددان بمجدداالت مشدداركة األطددراف 

 المجتمعية في أنشطة الكلية

عقد ندوات و ورش عمل  بمشاركة الطالب 

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 والخريجون وممثلى المجتمع المدنى

 مدير وحدة ضمان الجودة 

 ـ رؤساء األقلام العلمية  

لجنة التدري  والدعم الىنى والملئولية  ـ 

 المجتمعية

 ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 دوريا
0111

1 

 إدارة لخدمة المجتمع بالجامعة 

بالتعداون مددع لجنددة خدمددة المجتمددع 

 بالكلية 

ـ إعداد تقرير عن خطة أنشطة وبرامج 

للكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

لتنىيذ استراتيجية ( 1026/1027)لعام

وتحقق غاية الكلية  1022ـ 1022الكلية 

 في خدمة المجتمع  

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

 ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 يناير وتقييم اإلداء ـ لجنة للتخطيط  

1027 

يوليو

1027 
-- 

متابعة دورية من القيادات 

لتنىيذ استراتيجية الكلية  األكاديمية

 1022ـ 1022

إقامة معارض فنية 

وزيارات علمية 

ميدانية خارجية مع 

تحديد التكلفة وتقييم 

 مستوى األداء

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة  معرض فني ابداعي -

 دوريا ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية المجتمع 

0111

1 

 دورى  ـ اقامة معرض فني

 

 اتتخصصالميدانية لطالب  اتتنىيذ زيار -

للمؤسلات الصناعية المختلىة بالكلية 

  ذات الصلة بكل تخصصواإلنتاجية 

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

  ةم العلمياقلـ األ

 ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 دوريا

بروتوكوالت تعاون مبرمة مع 

 المؤسلات الخدمية والصناعية 

7/2 

 الكلية تفاعل

 المجتمع مع

التفاعل مع مؤسسات 

 المجتمع

ـ تحديث قاعدة بيانات للمؤسلات الصناعية 

ذات  األنتاجية للمجتمع المدنى المحيط

 العالقة بدراسة الكلية 

 ـ مدير وحدة ضمان الجودة 

 ـ لجنة المشاركة المجتمعية والتدري  

 ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 يوليو

1027 
-- 

قاعدة بيانات للمؤسلات  -

األنتاجية والصناعية 

للمجتمع المحيط  ذات 

 العالقة بدراسة الكلية

ملتقى التوظيف بالمشاركة  -

 اللنوى الذى تقيمه الجامعة

ـ ابرام بروتوكوالت تعاون مع مؤسلات 

خدمية ذات المجتمع المدنى الإلنتاجية وال

 العالقة بدراسة الكلية

 التى التعاون بروتوكوالت قائمةاعداد  -

 المدنى المجتمع مؤسلات مع إبرامها تم

 والخدمية الإلنتاجية

 مدير وحدة ضمان الجودة 

 دوريا ـ لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

-- 

بروتوكوالت تعاون نماذج  -

مع مؤسلات المجتمع المدنى 

 الإلنتاجية والخدمية

قائمة بروتوكوالت التعاون  -

ها مع مؤسلات مالتى تم إبرا

المجتمع المدنى الإلنتاجية 

 والخدمية

 اغلطس

1027 
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يعتمد عميد الكلية                                                                                                                                      

\ 

أحمد عوض            /د.أ                                                                                                                         

 

7/3 

رضا 

األطراف 

 المجتمعية

أستطالع رضا 

المستفدين من 

الخدمات المجتمعية 

التى تقدمها الكلية 

واالستفادة من 

إعداد في   النتائج

األجراءات 

تطوير لالتصحيحية 

األداء وزيادة 

 الرضا

 ـ تحليل نتائج قياس رضا الملتىدين عن

واعداد  1026/1027العام الجامعى 

األجراءات التصحيحية بناءا على نتيجة  

 قياس رضا الملتىدين

 مدير وحدة ضمان الجودة -

لجنة التدري  والدعم الىنى والملئولية  -

 المجتمعية

 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

 يوليو

1027 

 اغلطس

1027 
-- 

نموذج استمارة لقياس رضا  -

 الملتىدين

لقياس رضا  تحليل احصائى  -

 الملتىدين

ـ إعداد األجراءات التصحيحية بناءا على 

نتيجة  قياس رضا الملتىدين للعام 

 1026/1027الجامعى 

 مدير وحدة ضمان الجودة -

 وتقييم اإلداء لجنة للتخطيط   -

منلق وفريق العمل بلجنة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 اغلطس

1027 
-- 

التصحيحية بيان باالجراءات 

والتوصيات بناءا على نتيجة  

 قياس رضا الملتىدين


