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  ٢٠١١/٢٠١٢للعام اجلامعي 

  التكلفة باجلنية  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  األنشطة  اهلدف

تكوين جماعة أصدقاء البيئة وانضمام      -١

  .طالب جدد 
  كلية التربية

وكيل كلية التربية لشئون خدمة     

  .المجتمع وتنمية البيئة 

ية العام الدراسي مع بدا

  ٢٠١٢/م٢٠١١

اشتراك عدد كبير مـن جماعـة أصـدقاء         

  .البيئة
١٠٠٠  

 :اإلعالم البيئي ويشمل  -٢

مجلة شـئون   "إصدار مجلة حائط      - أ

" خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة     

 .بكلية التربية 

إصدار النشرة التربوية ألنـشطة       - ب

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

لة إصدار األعداد الجديدة من المج      - ت

رونيــة لجماعــة أصــدقاء اإللكت

  .البيئة

  كلية التربية

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

جماعة أصدقاء البيئة بكليـة      •

  .التربية 
تصدر تلك األعداد 

دورية خالل غير بصفة 

العام الجامعي 

  .م ٢٠١٢-م٢٠١١

إقبال عدد كبير من القراء لإلطالع على        •

 .تلك المجالت 

كبر عدد ممكن من الزوار لموقع      زيارة أ  •

  وهو جماعة أصدقاء البيئة
www.Envirofriend.page.tl  

استفادة معلمي التربية والتعلـيم مـن        •

  .النشرات التربوية الصادرة 

٢٠٠٠  

"تنظيم ورشـة عمـل حـول         -٣

א א    ."א
  كلية التربية

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 .يئة المجتمع وتنمية الب

  .أحد الخبراء المختصين  •

  

  .م ٢/٢٠١٢

مشاركة عدد كبير من العاملين وأعضاء       •

 .هيئة التدريس بالكلية 

 .حضور عدد كبير من الطالب •

خروج بمجموعـة مـن التوصـيات       ال •

  .الهامة

١٠٠٠  

الً 
أو

 :
عة
ام
لج
ع ا
تم
مج

ة 
دم
 خ
في

ة 
كلي
 ال
ور
 د
ظيم
تع

  . يناير٢٥المرأة وأحداث ثورة  -٤  

  كلية التربية

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

  م٢/٢٠١٢  .د الخبراء المختصين أح •

 .حضور عد كبير من الطلبة والطالبات  •

حضور عدد من أعضاء هيئة التـدريس      •

 .والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية 

  .الخروج بعدد من التوصيات الهامة  •

١٠٠٠  



  اجملتمع وتنمية البيئةكلية الرتبية يف جمال خدمة خطة حماور أنشطة 
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  جلنيةالتكلفة با  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  األنشطة  اهلدف

٥ -   

  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

  م٢/٢٠١٢  .أحد الخبراء المختصين  •

حضور عدد كبيـر مـن الجمهـور         •

 .المستهدف 

دراية الحضور بكيفية التخلص اآلمن      •

  .من النفايات اإللكترونية 

١٠٠٠  
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وة عن اليوم العالمي للبيئة     تنظيم ند  - ٦

باالشتراك مع جهاز شئون البيئـة      

  كلية التربية  .بالدقهلية 

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

جهاز شئون البيئة إلقلـيم      •

  .شرق الدلتا 

  م٥/٢٠١٢

 .حضور عدد كبير من الطالب  •

حضور عـدد مـن أعـضاء هيئـة          •

ن التدريس والهيئة المعاونة والعاملي   

  .بالكلية 

١٠٠٠  

  التكلفة باجلنية  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  األنشطة  اهلدف

ما " األمثال الشعبية "تنظيم ندوة عن     - ١

 .لها وما عليها 

""
  يةكلية الترب

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 . البيئةةالمجتمع وتنمي

قسم االجتماع بكلية اآلداب  •
  م٢٠١٢إبريل 

 .حضور عدد كبير من الطالب  •

 تفيـد    التوصـيات  الخروج بعدد من   •

  .طالب الكلية في تدريسهم لتالميذهم
نياً  ١٠٠٠
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  .ورشة عمل حول األمية الغذائية  - ٢

  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .مع وتنمي البيئة المجت

  م٢٠١٢/مارس  .كلية الزراعة  •

حضور عـدد كبيـر مـن الطـالب          •

ملين وأعضاء هيئة التـدريس     اوالع

 .بالكلية 

الخروج بمجموعة مـن التوصـيات       •

  .تعبر عن استفادة المشاركين 

١٠٠٠  
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  نيةالتكلفة باجل  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  األنشطة  اهلدف

دورة تدريبية للطـالب المعلمـين       - ٣

حول كيفية توعية طالب مـدارس      

لعام ضد أخطـار اإلدمـان      التعليم ا 

  .والمخدرات
  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 . البيئة ةالمجتمع وتنمي

  م٢٠١١ديسمبر   .جمعية حماة المستقبل  •

جتياز عد كبير من الطـالب لتلـك        ا •

 .الدورة  

دراية طالب الكلية باألساليب المثلى      •

ضد أخطـار   لتوعية تالميذ المدارس    

  . اإلدمان وتعاطي المخدرات

٢٠٠٠  

ــة  - ٤ ــول المنهجي ــة ح دورة تدريبي

"السريعة في تعلـيم الكبـار       

بالتعــاون مــع الهيئــة " 

  .العامة لتعليم الكبار بالدقهلية

   التربيةكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 . البيئة ةالمجتمع وتنمي

الهيئة العامة لتعليم الكبار     •

  .بالدقهلية 
  م٢٠١١يوليو 

اجتياز عدد كبير من الطـالب لتلـك         •

 .الدورة 

دراية طالب كلية التربية للمنهجيـة       •

ــار    ــيم الكب ــي تعل ــسريعة ف ال

  .واستراتيجيات تنفيذها 
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אא"دورات تدريبية حـول      - ٥
 א

א א بالتعاون مع  " א

صندوق مكافحة اإلدمـان التـابع      

  . لمجلس الوزراء 

  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 . البيئة ةالمجتمع وتنمي

صندوق مكافحة اإلدمـان     •

 .التابع لمجلس الوزراء 

  

دورات شهرية تبدأ 

م ٢٠١١في ديسمبر 

نهاية وتستمر حتى 

  العام

ــد   • ــى التواج ــالب عل ــرص الط ح

والحضور اليومي أثناء فترة انعقـاد      

 .الدورة 

دراية الطالب للمهـارات الحياتيـة       •

وتوظيفها في مكافحة اإلدمان لـدى      

  .طالب المدارس 

١٠٠٠  

دورة تدريبية عن المعلم المتميـز       - ٦  

ــل  " ــدريس وح ــتراتيجيات الت اس

  "المشكالت
  كلية التربية

ن خدمة  وكيل الكلية لشئو   •

    .المجتمع وتنمية البيئة

•   
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  التكلفة باجلنية  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  األنشطة  اهلدف

 عن  الحلقة النقاشية السنوية الثالثة    - ١

التوجيه الفني لمـشرفي التربيـة      "

الميدانية بمدارس مراحل التعليم ما     

 .قبل الجامعي 

א         "   "א

  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

ــاهج وطــرق  • ــسم المن ق

  .التدريس 

  م٢٠١١/ديسمبر

حضور عدد كبير من مشرفي التربية       •

 .العملية 

 كبير من طالب التدريب     حضور عدد  •

 .الميداني 

  .الخروج بتوصيات قابلة للتفعيل  •

١٠٠٠  

تنظيم ندوة عن اليوم العالمي للبيئة       - ٢

باالشتراك مع جهاز شئون البيئـة      

  .بالدقهلية 
  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

جهاز شئون البيئة إلقلـيم      •

  .شرق الدلتا 

  م٢٠١٢/مايو

 .حضور عدد كبير من الطالب  •

الخروج بقائمـة توصـيات مفيـدة        •

  .للتعامل مع البيئة 
١٠٠٠  

تنظيم ندوة عن العنف المجتمعـي       - ٣

"وواجبـــات المـــربين 

. "  
  كلية التربية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

أحد المسئولين فـي علـم       •

  .النفس 

  م٢٠١٢/أبريل

 كبيـر مـن الطـالب       حضور عـدد   •

 .والعاملين بالكلية 

الخروج بعدد من التوصيات للحد من       •

  .العنف في جميع مظاهره 

١٠٠  
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تنظيم رحلة إلى أحـد المحميـات        - ٤

  .الطبيعية بجمهورية مصر العربية 

 .كلية التربية •

المحميات أحد  •

  .الطبيعية 

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

  م٢٠١٢/أبريل  

شتراك عدد كبير من الطـالب فـي        ا •

 .الرحلة 

الخروج بقائمة تعبر عن الفائدة التي       •

عادت على الجميع باألهميـة مـن       

  .الرحلة المستهدفة إلى المحمية 

١٠٠٠  
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إعداد وتنفيـذ األسـبوع البيئـي        - ٥

 ببعض مدارس قرى ومدن     الخامس

محافظة الدقهليـة بالتعـاون مـع       

  .مديرية التربية والتعليم بالدقهلية 

ــدارس   ــض م بع

التعلـــيم العـــام 

  بمحافظة الدقهلية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

  .مية البيئة المجتمع وتن

  م٢/٢٠١٢

مشاركة عدد كبير من المدارس فـي     •

 .األسبوع البيئي 

حضور أعداد كبيـرة مـن تالميـذ         •

المدارس في عرض البـرامج التـي       

  .تقدم خالل األسبوع 

١٠٠٠  

إعداد وتنظيم عـدد مـن القوافـل         - ٦

البيئية اإلرشادية لعدد مـن قـرى       

ومدن محافظة الدقهلية بالتعـاون     

ة حول الوعي   مع جهاز شئون البيئ   

البيئي والتثقيف الصحي لدى المرأة     

  .الريفية 

بعض قرى محافظة   

  .الدقهلية

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

جهاز شئون البيئة إلقلـيم      •

  م٣/٢٠١١  .شرق الدلتا 

تنمية الوعي الصحي واالجتمـاعي      •

 .البيئي لدى المرأة الريفية 

ـ        • ي تغذية راجعة إيجابيـة مـن متلق

  ١٠٠٠  .الخدمة
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متابعة مشروع محو األمية الحالي      - ٧

في القرى المستهدفة في مرحلتـه      

الثالثة وفقاً للبروتوكول الموقع بين     

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية     

البيئة بالجامعة وفرع الهيئة العامة     

 .لتعليم الكبار بالدقهلية 

אא(   )א

عدد من الوحـدات    

محلية بمحافظـة   ال

الدقهلية والقـرى   

  التابعة لها

وكيل الكلية لشئون خدمة     •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

الهيئة العامة لتعليم الكبار     •

  .بالدقهلية 

بدءاً من 

   م١/٧/٢٠١١

  حتى

  م٢٠١٠ديسمبر 

مشاركة عدد كبير من طالب الكليـة        •

 .في المشروع 

  .ارتفاع معدل نجاح الدارسين  •

٥٠٠٠  
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  التكلفة باجلنية  مؤشرات النجاح  الفرتة الزمنية  املسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ  ةاألنشط  اهلدف

مشروع توعية طالب المدارس ضـد       -٨

بالتعاون " א"أخطار اإلدمان   

  .مع جمعية حماة المستقبل 

 .كلية التربية •

المــدارس التــي  •

يتلقى فيها طالب   

الكليــة تــدريبهم 

  . الميداني 

  

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

 .جمعية حماة المستقبل  •

مديريــة التربيــة والتعلــيم  •

 .بالدقهلية 

  

بدءاً من 

   م١/١٠/٢٠١١

  حتى

  م٢٠١٢يونيو 

مشاركة أكبر عدد ممكـن مـن طـالب          •

 .لمشروع الكلية في ا

توعية أكبر عدد ممكـن مـن تالميـذ          •

 .المدارس 

المكاتبات التي ترد من مديري المدارس       •

والمعبرة عن أوجه استفادة المدرسـة      

  . وإدارتها 

٥٠٠٠  

مشروع التوعية ضد العنف المدرسي      -٩

لدى طالب كليـة التربيـة ومتابعتـه        

للتدريب الميداني لهؤالء الطالب فـي      

  .ام مدارس مراحل التعليم الع

 .كلية التربية •

المــدارس التــي  •

يتلقى فيها الطالب   

تدريبهم الميداني  

.  

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 .المجتمع وتنمية البيئة 

  

نوفمبر بدءاً من 

   م٢٠١١

  حتى

  م٢٠١٢مايو 

مشاركة أكبر عدد ممكـن مـن طـالب          •

 .الكلية 

تأييد العاملين وأعضاء هيئة التـدريس       •

علـى  للقضاء على العنف وحث الطالب      

  .ذلك 

١٠٠٠  
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المساهمة في االحتفـاالت واألعيـاد       -١٠  

 :االجتماعية البيئية مثل 

 .االحتفال بيوم اليتيم  .١

 .االحتفال بيوم األرض  .٢

  .االحتفال بيوم المسن .٣

يــوم بيئــي شــهري لجماعــة  .٤

  .أصدقاء البيئة 

 .كلية التربية •

مناطق مختلفـة    •

ــة  ــن مدينـ مـ

 .المنصورة 

  

وكيل الكلية لـشئون خدمـة       •

 . وتنمية البيئة المجتمع

بعــض جمعيــات المجتمــع  •

 .المدني 

  

خالل شهر أبريل 

  م٢٠١١

مشاركة أكبر عدد ممكن من الطالب في        •

 .تلك المناسبات 

مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس       •

والهيئة المعاونـة بالكليـة فـي تلـك         

  .االحتفاالت 

٥٠٠٠  

 


