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األهداف

 -17تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

215

ــــ

100

التمويل
بااللف
جنيه

البداية
2015

2015
2015
2015

2015

فترة التنفيذ
النهاية
2016

2020
2016
2016

2017

 نائب رئية الجامعلة
لشللللللللللئود خدمللللللللللة
المجتمللللللع وتنميللللللة
البيئة
 امين الجامعة

نائللللب رئللللية الجامعللللة
لشلللئود خدملللة المجتنلللع
وتنمية البيئة
السادة الويالا
لجنلللللللللللللة التخطلللللللللللللي
االسلللللتراتيج بالقطلللللاع
رئلللية وحلللدة التخطلللي
االستراتيج بالجامعة
مداا الكليات
امين الجامعة

مسئولية التنفيذ

الغاية و المسار الرابع :تعزيز محاور ومجاالت الشراكة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

البرامج و المخرجات

مؤشرات النجاح

األنشطة

 1-17هيكللللللل تن يملللل ل وجللللللود الهيكللللللل التن يملللل ل حصللر ادارات خدمللة المجتمللع وتنميللة البيئللة بالقطللاع
والكليللات المختلفللة ودراسللة الهيكللل التن يم ل اليللال
مالئلللللل ييقلللللل ر يلللللللة معتمد ومعلن
ومللدك يفللااة االدارات المتخصصللة فلل د لل خدمللة
ورسللللالة طلللللاع خدملللللة
وجلللللللود خطلللللللة السلللللللتكما المجتمع وتنمية البيئة
المجتمع وتنمية البيئة
اللللنق فللل يفايلللة ا دارات
المتخصصللللة طبقللللا للهيكللللل
التن يملللللللللللل ل المقتللللللللللللللرح
بالكليات
ورشة مل مع القيادات االدارية لدراسة مدك مالئملة
الهيكل التن يم اليال لطبيعة نشاط القطاع والكليات
تيديد السلطات والمسئوليات واالختصاصات لالدارات
المختلفة
وضللع خطللة السللتكما احتياجللات القطللاع مللن يفايللة
ويفااة االدارات المتخصصة (افراد واجهزة ومعلدات
وتدريب)
 2-17توصلليف وفيفلل توصلللللليف وفيفلللل ل حللللللديا مل توصيف وفيف لل اسلات تيديلد المسلئوليات
واالختصاصات لكل وفيفة
حلللللديا لقطلللللاع خدملللللة معتمد و معلن
ا تماد التوصيف الوفيف من مجلة الجامعة
المجتمع وتنمية البيئة

 3-17تنميلللللة الكلللللوادر

وضع خطة للتدريب المستمر
تيديد االحتياجات التدريبية للعاملين.

2015

2017

نائب رئية الجامعة
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البشلللللللللرية اليسلللللللللابها للعلللللللللاملين بنلللللللللاا لللللللل ل
القدرات الت تمكنها ملن االحتياجات
خطللللللة تدريبيللللللة معتمللللللدةتطوير العمل بالقطاع
ومعلنة
استبانات تغذية راجعهوضللع خطللة للتللدريب المسللتمر للعللاملين بنللاا للل
االحتياجات
ا تماد و نشر الخطة-وضع الية لمتابعه التنفيذ

 4-17معللللايير الختيللللار وجللللللود مقتللللللرح المعللللللايير  -تشلللكيل لجنلللة ملللن ةوك الخبلللرة لوضلللع مقترحلللات
المعتمللللدة الختيللللار القيللللادات معايير اختيار القيادات االياديمية وا دارية وا تمادها
القيادات االدارية
ونشرها.
االدارية و االياديمية
دراسلللة االحتياجلللات التدريبيلللة للقيلللادات االياديميلللةمصفوفة االحتياجات
وا دارية.
 -تصمي وتنفيذ االحتياجات التدريبية

5-17وحللللللللدة حدي للللللللة وجللللود خطللللة معتمللللدة مللللن -دراسلللللة أحتياجلللللات الجامعلللللة والتنبلللللؤ باأل ملللللات
والكللوار الميتمللل حللدو ها ف ل أك مكللاد او مرحلللة
متطللللللللللورة لال مللللللللللات مجلة الجامعة
بالجامعللللللة وييفيللللللة التعامللللللل معهللللللا و مللللللل للللللدة
والكلللللللللوار ميلللللللللددة
سينريوهات.
المهام والوسائل
وضع خطة مل لمواجهة األ مات والكواراسللتكما التجهيلللزات الال ملللة للتعاملللل ملللع اال ملللاتوالكوار
 -إ ادة طبع ونشر دليل األ مات والكوار .

 6-17تفعيللللل دور إدارة
السلللللللللالمة والصلللللللللية
المهنية.

-1تقدي برامج تو ية متميزة للجامعه
 -2ملللل حملللالت تو يلللة بالجامعللله وداخلللل المياف لللة
للتعامللل مللع المشللكالت الصلليية والتربويللة والتعليميللة
والنفسية والسللويية والبيئيلة بهلدف ايجلاد حللو لهلا
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2020

لشئود خدمة المجتنع
وتنمية البيئة
امين الجامعة

 نائللللللللللللللب رئلللللللللللللليةالجامعلللة لشلللئود خدملللة
المجتنع وتنمية البيئة
 أمين الجامعة رئلللللللللللللية وحلللللللللللللدةالتخطللللي االسللللتراتيج
بالجامعة
نائب رئية الجامعة
لشئود خدمة المجتنع
وتنمية البيئة
امين الجامعة
رئية وحدة التخطي
االستراتيج بالجامعة

إدارة الجامعللللللة العليللللللا
 +إدارة السلللللللللللللللللللالمة
والصية للسالمة

 -18انشللللاا واسللللتخدام ن للللام
معلومات الكترون لقطلاع خدملة
المجتمع وتنمية البيئة

 -19تفعيل المياوراالستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
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 1-18شللبكة معلوماتيللة
ون للللللللللللام معلومللللللللللللات
الكترونلل متعلللدد االبعلللاد
واالوجه

 2-18مو للللع الكترونللل
حديا للقطاع

 1-19تيديلللللللللللللللللللللللللللد
االحتياجات المجتمعية

من منشورات ومطبو ات.
-3االسلللتمرار فل ل وافلللل التنميلللة الشلللاملة (طبيلللة –
را ية وتربية تعليمية ونفسية)
 -4ملللل ادللللة ومطويلللات تو يلللة خاصلللة بالسلللالمة
والصية المهنية.
وجلللللللود ن لللللللام معلوملللللللات -دراسللللة احتياجللللات القطللللاع مللللن ن للللام المعلومللللات
الكترون متعدد االبعاد خاص االلكترون
التنسي مع وحدة اللن بالجامعلة فيملا يخل تفعيللبالقطاع
الن ام
ا داد ا دة بيانات للوحدات االدارية والخدميةالتيللللديا المسللللتمر للمو للللع -دراسة احتياجلات القطلاع ملن صلفيات وملا يمكلن اد
ينشر من خال المو ع
الكترون للقطاع
التنسي مع وحدة اللن بالجامعلة فيملا يخل تفعيللوانشاا المو ع
 دراسة االحتياجلات المجتمعيلة للخلدمات التل يمكلن استبانهاد تقدمها الجامعة ملن خلال انشلاا وحلدة متخصصلة
 تيليل تغذية راجعةلدراسة االحتياجات
 تيديللللللد ناصللللللر البيئللللللة استطالع رأك الجهات المستفيدة ف دور القطاع فالداخلية
تلبية احتياجاته (ورش مل – لقااات – استبانهات)
البيئللللللة
ناصللللللر
لد
 تيديلللللالخارجية
 تيديللد االحتياجلللات والمشللايل المجتمعيلللة وترتيبهلللا تيديلللللللد مصلللللللادر جملللللللعطبقا لألولوية ف شكل ا دة بيانات الكترونية
البيانات
 تيديد أدوات جمع البيانات  -قلللد نللللدوات تو يللللة وورش مللللل للتعللللرف لللل خطللللة بالمشللللاريع البيئيللللة االحتياجات والمشايل المجتمعية وييفيلة حلهلا وإدراالبي ية.
أه المشايل ف المشاريع البي ية
 دليللللللللللللللل االحتياجللللللللللللللاتإ داد خطة بالبرامج والمشلاريع المجتمعيلة بالتعلاودالمجتمعية.
مللع الشللريات والجمعيللات األهليللة المختلفللة م للل ميللو
 يللللللادة الللللللو ال قللللللاف االميللة وتعلللي الكبللار ودورات تدريبيللة للمعلل المتميللزوالسياس ل واالجتمللا بللين ف ل اسللتيراتيجيات التللدرية وحللل المشللكالت -بللرامج
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إدارة الجامعلللة العليلللا +
مشرو ات التطوير
)(ICTP+MIS
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مختلللللللف اطللللللراف العمليللللللة ر اية الطفولة واالمومة
التعليمية.

 إ لللداد خطلللة للمشلللاريات الطالبيلللة فللل المشلللاريعالبيئيللللة وتنميللللة الللللو البيئللل بالمشللللكالت البيئيللللة
ومنهللللاع العنللللف المجتمعلل ل – االدمللللاد والمخللللدرات
والقمامة والبطالة – ر اية دور االيتام.
 إ داد خطلة لمشلاريع تجميلل الجامعلة بصلفة خاصلةوالمياف ة بصفة امة
 -قد ندوات وورش مل ن اضرار التدخين

 قد ندوات وورش مل للسيدات ن طريقة فيلال دك .
 قللد نللدوات وورش مللل للطلبللة و العللاملين للنطللرا الو ايللة مللن االمللرا المزمن لة م للل الطللغ
السكر و التغذية السليمة .
 خطلللة تطلللوير الوحلللدات ةات الطلللابع الخلللاص وحلللدةاالرشاد النفس بكلية التمريض.
 تعديل الخطة البي ية بييا تسلتو ب ملا يسلفر نلهاستطالع اراا المستفيدين

 2-19تيديللللد الخللللدمات  -االنفتللللاح للل ل المجتمللللع -تيديد المشلايل التل تواجله المرايلز و الوحلدات ةات
الخلللارج سلللواا حكلللوم الطلللابع الخلللاص و بنلللاا خطلللة للوحلللدات ةات الطلللابع
االستشارية
او أهل .
الخاص تلب احتياجات المجتمع الميل

 التفا لللللل بلللللين الجامعلللللة  -قلللد اتفا يلللات وبرتويلللوالت تعلللاود مشلللترية ملللعالجهللات المختلفللة فل المجتمللع الميلل داخللل وخللار
واطراف المجتمع.
الجامعللة ومنهللاع برتويللو التعللاود بللين يليللة التربيللة
والهيئة العامة لميلو االميلة وتعللي الكبلار برتويلو
التعللللاود بللللين يليللللة التربيللللة واياديميللللة المللللدربين
الميتللرفين بطنطللا وبرتويللوالت التعللاود بللين يليللة
التربيلللة واياديميلللة سلكشلللن والشلللرية المتيلللدة للللن
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 ا.د/نائلللللللللب رئللللللللليةالجامعلللة لشلللئود خدملللة
المجتمع وتنمية البيئة
 ا.د /مداا الكليات ا.د /ويللللللالا الكليللللللاتلشللئود خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة
 إدارة شللللللئود خدمللللللةالمجتمع وتنمية البيئة
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التدريب المتكاملة والبرمجيات بطنطا
 ا للللالد للللن دور الوحللللدات ةات الطللللابع الخللللاصبالجامعه وأهميتها واه انجا اتها بطرا مختلفة

 ورش العملللل والنلللدوات التللل ملللن شلللانها تو يلللةالمجتمللع الميل ل بللأه القطللايا البيئيللة وتقللدي الللد
الفن له ل أسة لمية
تيديا االصدارات الخاصة بالمرايز والوحدات ا داد مؤتمر للقطاع تنفيذ معار خيرية بالتعاود من الجعيات االهلية اال داد لمعر الكتاب بالجامعه ا داد فعاليات االسبوع البيئ تبنل مشللروع فصللل القمامللة مللن المنبللع داخللل حللرمالجامعه وتطويره ليشمل بعض االحياا بالمياف ة

تفعيل مكاتب االستشارات بالكلياتوضللع اليللة الشللتراي مم لللين للن الجهللات المطلللوب 3-19نمللو التفا للل مللع -آ ليات معتمدة
التعاود معها
خطة للقوافلالمجتمع
 بيللللللللاد بللللللللورش العمللللللللل  -اليلللاة معتملللدة لتطويلللع البيلللو لخدملللة االحتياجلللاتالمجتمعية ورب بيو الماجستير والديتوراه بها
والندوات
إ للداد خطللة مشللارية أل طللاا هيئللة التللدرية فلل تغذية راجعهالقوافللل البيئيللة المختلفللة للمسللاهمة ف ل حللل المشللايل
المجتمعية المختلفة

التقرير السنوك
السجل البيئ
النشرة البيئية

معار خيريةللكتاب
معرانشطة بيئية -مؤتمر للقطاع

 تيديلللللللد احتياجلللللللات المجتملللللللع ملللللللن المنتجلللللللات 4-19نملللللللو مسلللللللتوك -تيليل االحتياجات
ومستلزمات ا نتا المختلفة.
التعلللللاود بلللللين القطلللللاع  -خطة تكامل معتمدة
 بيلللاد باللللدورات التدريبيلللة  -إ للداد خطللة لزيللادة التكامللل بللين الوحللدات المختلفللةومؤسسات المجتمع
لتغذية المجتمع باحتياجاته المختلفة
المختلفة
 تللدريب وتأهيللل الكللوادر البشللرية (طللالب وخريجللودبروتويوالت تعاود-خطللللللة للنشللللللر واال للللللالد وفنيين) ل طرا ا نتا المختلفة.
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 نائللب رئللية الجامعللهلخدمللة المجتمللع وتنميللة
البيئة
 السللادة ويللالا الكليللاتلشللئود خدمللة المجتمللع
وتنمية البيئة
 االدارة العامللة لشللئودخدملللة المجتملللع لتنميلللة
البيئية
ادارةمشرو ات البيئة

طلللللاع شلللللئود خدملللللة
المجتملللللللللللع وتنميلللللللللللة
البيئة والكليات
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للللللن الوحللللللدات المختلفللللللة
بالقطاع

منافللللللللللذ بيللللللللللع معلنلللللللللللةللمنتجات المختلفة

 5-19تفعيللللللل التوجلللللله  -وا للللللد بيانللللللات ميد للللللة
ومعلنة
للتنمية المستدامة

 خطللة معلنللة لللدور اال سللامالعلمية بالجامعه

 وا لللللللد بينلللللللات بملللللللدكالمشارية

 -خط تدريبية مفعلة

التعللاود مللع الهيئللات والمؤسسللات التعليميللة لتقللدياالستشارات التربوية والنفسية الفراد المجتمع ويلذل
ملللع الشلللريات المختلفلللة نتلللا وتسلللوي المنتجلللات
المختلفة.
إ لللداد خطلللة لل لللالد المسلللتمر للمنتجلللات المختلفلللة
للوحدات ةات الطابع الخاص.
تجهيلللللز منافلللللذ تسلللللويقية للمنتجلللللات والمخرجلللللاتالمختلفللللة للوحللللدات ةات الطللللابع الخللللاص وإتاحتهللللا
للمستهلكين
 انشاا صوب را ية منتجة انشلاا مرايلز تو ويلةلتقللدي االستشللارات التربويللة والتعليميللة والنفسللية
انشاا مريز ر اية االمومة والطفوللة انشلاا مال لب
ومرايللز رياضللية لممارسللة االنشللطة الرياضللية داخللل
وخار الجامعه
 التنسلللللي بلللللين المؤسسلللللات الصللللليية لدراسلللللاتاالحتياجات الصيية ولتعيين دد ملن الخلريجين –
تطللوير برنلللامج االمتيللا باالشلللتراي مللع لجنلللة طلللاع
 تطبي نتائج البيلوالتمريض .
بملللا يتماشلل ملللع امكانيلللات واحتياجلللات المؤسسلللات
الصيية
 إ داد ا لدة بيانلات بأسلماا أ طلاا هيئلة التلدريةوالهيئة المعاونة بكل س لم شلاملة أهل الخلدمات
الت يمكن أد يقدمها القطاع ف مجا خدملة المجتملع
م للل التو يللة البيئيللة لمصللادر التلللو البيئللة نشللر
قافللة جللودة الييللاة بابعادهللا المختلفللة للمقيمللين بللدور
ر ايلللللة االيتلللللام ودار المسلللللنين ومستشلللللف االورام
ومستشف االطفا .
 إ داد خطة لدور األ سلام العلميلة فل المسلاهمة فلحل المشايل البيئية وا نتاجية المختلفة
 إ داد ا لدة بيانلات بأسلماا الطلالب اللذين ير بلودف المساهمة ف خدمة المجتمع
 إ للللداد خطللللة تدريبيللللة للطللللالب لتنميللللة مهللللارته1000
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التدريسلللية والفنيلللة والبيئيلللة والتسلللويقية والرياضلللية
يالتللللدريب والتللللدرية وادارة المباريللللات واالصللللابات
 خطوط انتا مختلفة بياد بلاه انجلا ات خطلوط الرياضللللية وبللللرامج التغذيلللللة وإ للللداده للمشلللللاريةالمستمرة ف تنمية المجتمع.
االنتا شهرية
 تدريب الطلالب لل احلد المعلدات و التعلرف للاالمكانيات المختلفة للمستشفيات الخاصة .
 قد دورات تدريبية متخصصة للخريجين م ل دورةادارة المستشفيات و تنمية الموارد البشرية م ل
(جلية االطفا و جلية المسنين ).
 وضع خطة لتدريب األطفا ف المراحل العمرية من 18-6سنة.
 قد ورش مل ف القدرات المهارية م لل اخال يلاتالمهنة طرا االتصلا الفعلا اساسليات التملريض
والتيك ف العدوك.
 تد ريب الشباب والطلالب لل االسلعافات االوليلةادارة الو ت والعمل تيت ضغ .
 إ داد خطوط إنتا متخصصة ف مجاالت مختلفة تنشي وتفعيلل الوحلدات ةات الطلابع الخلاص لتلوفيرموارد ةاتية
 تيديد آليات لرب الجمعيات األهلية المييطلة بالكليلة 6-19تفعيلللللل التعلللللاود  -اليات معتمدة
وتيديللد دورهللا فلل تنميللة وتأهيللل الكللوادر البشللرية
والتواصللل مللع المجتمللع
لسوا العمل
المدن
 إ لللداد وا لللد بيانلللات بأسلللماا الخلللريجين بالكليلللةومتابعه تقدمه الوفيف
 وا د ميد ة إ داد آليلات للرب الخلريجين بالكليلة وتفعيلل دورهلفلل إ لللداد وتنميلللة لللدرات الطلللالب وتلللأهيله لسلللوا
 اليات معتمدةالعمل
 وضع الية لجمع التبر ات لد االنشطة قلللد نلللدوات ودورات تو يلللة بلللأه المشلللايل التل لتواجه الخريجين فل المجتملع الميلل وييفيلة التغللب
بياد بالندوات وورش العمل ليها ملل بلرامج تدريبيلة فل مختللف المجلاالت ومنهللا ع500
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التوجيه واالشراف الفن لمشرف التدريب الميلدان –
ا داد القادة – استراتيجيات التدرية وحلل المشلكالت
للمعل المتميز والتو ية البيئية لمصادر التلو البيئ
ومشكلة القمامة وميو االميلة وتعللي الكبلار و بلرامج
خاصللة بالمعللا ين ويبللار السللن وا للادة التاهيللل بعللض
االملللللرا الخاصلللللة باال ا لللللة البدنيلللللة او االصلللللابة
الرياضية)
 تصمي برنلامج تلدريب تيلويل لخريجل الملؤهالتالعليللا و المتوسللطة لسللد العجللز الشللديد ف ل المهللن
الختلفة.
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