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U 2014- 2010اجراءات تحسين خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 قامت الكلية بإتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لتحسين خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا لآلتي:- •
 رفع كفاءة نشر الوعي البيئي في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم اضافة بعض األنشطه إلي الخطة. -1
 األنشطة التي تم اضافتها في الخطة تم دراسة قياس األثر البيئي لها وتحديد الهدف منها. -2
 الخطة التي تم تحسينها طبقا لمتطلبات واحتياجات المجتمع المحيط (المجتمع الشرقاوي). -3

 

Uخطة الكلية المحسنة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

U2010-2014 

 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ الميزانية الفترة الزمنية آلية التنفيذ المخرج الهدف
تنظيم  -1

والمشاركة في 
 عقد المؤتمرات

مؤتمرات علمية 
وبحثية ألعضاء 

هيئة التدريس 
 والمجتمع الخارجي

المؤتمر  -1
العلمي 

 الخامس للبيئة

 مايو 19
2010 

18000 
 جنيها

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة واعضاء 

هيئة التدريس بكلية 
 العلوم والجهات البحثية

توصيات المؤتمر تم إرسالها  -1
 الي الجهات المعنية 

كتاب المؤتمر تم طباعته  -2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

أبحاث المؤتمر المقبولة  -3
والتطبيقية تم طباعتها 



 وتوزيعها
المؤتمر  -2

العلمي 
 السادس للبيئة

 يوليو 27
2011 

20000 
 جنيها

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة واعضاء 

هيئة التدريس بكلية 
 العلوم والجهات البحثية

توصيات المؤتمر تم إرسالها  -1
 الي الجهات المعنية 

كتاب المؤتمر تم طباعته  -2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

أبحاث المؤتمر المقبولة  -3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها
المؤتمر  -3

العلمي السابع  
 للبيئة

 18000 2012 يوليو 5
 جنيها

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة واعضاء 

هيئة التدريس بكلية 
 العلوم والجهات البحثية

توصيات المؤتمر تم إرسالها  -1
 الي الجهات المعنية 

كتاب المؤتمر تم طباعته  -2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

أبحاث المؤتمر المقبولة  -3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها
مشاركة االجهزة التنفيذية  -4

بالمحافظة في فعاليات 
 المؤتمر

المؤتمر  -4
العلمي الثامن  

 للبيئة

26/6/2013 35000 
 جنيها

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة واعضاء 

هيئة التدريس بكلية 
 العلوم والجهات البحثية

توصيات المؤتمر تم إرسالها  -1
 الي الجهات المعنية 

كتاب المؤتمر تم طباعته  -2
 وتوزيعه علي المؤلفون 

أبحاث المؤتمر المقبولة  -3
والتطبيقية تم طباعتها 

 وتوزيعها



مشاركة االجهزة التنفيذية  -4
بالمحافظة في فعاليات 

 المؤتمر 
المشاركة الفعالة لخمسة دول  -5

 عربية بالمؤتمر
تفعيل  -2

بروتوكوالت 
التعاون مع 

المجتمع 
المحيط 

والمساهمة في 
حل مشكالت 

المجتمع 
 المحيط

دور فاعل للكلية 
وتعاون ايجابي مع 

 المجتمع المحيط 

تنفيذ  -1
بروتوكول 

تعاون بين الكلية 
وشركة اسكازاد 

للنشر العلمي 
ألبحاث مجالت 
الكلية والمؤتمر 

في الشبكة 
العنكبوتية 

 العالمية

    

تنفيذ  -2
بروتوكول 

تعاون بين الكلية 
ووزارة التربية 
والتعليم لتدريب 

الطالب 
المشاركين في 
معرض مصر 

 انتل مصر الخير

    

    توقيع  -3



بروتوكول تعاون 
بين الكلية 

والكليات المناظرة 
في الكويت 

 والسودان وليبيا
ــ زيارات ميدانية 3

لبعض القري المختارة 
في محافظة الشرقية 

لعمل التحاليل الالزمة 
للمياه والتربة واقتراح 
الطرق المثلي لتفادي 
المشكالت القائمة في 

 نتائج التحاليل

المجتمع المحيط 
 (الشرقاوي)

زيارة الى قرية 
 هرية بالشرقية 

 800 2013أكتوبر 
 جنيها 

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة 

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •
المجتمع المحيط 

 (الشرقاوي)
زيارة الى منطقة 

 بحر البقر بالشرقية
 1000 2014ابريل 

 جنيها
وكيل الكلية لشئون البيئة 
واعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •
المجتمع المحيط 

 (الشرقاوي)
زيارة الى قرية 
شيبة والنكارية 

 بالشرقية

 900 2014يوليو 
 جنيها

وكيل الكلية لشئون البيئة 
واعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •
-الندوة التى تعقد فى 4

الكلية لخدمه العاملين 
والطالب وتهيئة فرص 

 عمل للخريجين 

نشر الوعى البيئى 
للطالب والعاملين 

 والخريجين 

دور مديرية 
التضامن االجتماعى 

فى تنمية االسرة 
 والمجتمع

27/10/2010 100 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية 

تقرير عن ملخص الندوة و المشاركة 
الفعالة لوزاره التضامن فى حل 
مشكلة الفقر وتوفير فرص عمل 

 للشباب للحد من البطالة

دور الهندسة 
الوراثية فى خدمة 

 المجتمع

1/12/2010 100 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

تقرير عن ملخص الندوة تعريف 
للهندسة الوراثية واستخداماتها 

وتطبيقاتها وطرق نقل الجينات في 
 النبات والحيوان

اخطار التدخين 
واضرار االدمان 

14/12/2010 100 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

تقرير عن ملخص الندوة طرق 
التعرف علي االدمان وطرق العالج 



المختلفة واكتسام مهارات عالجية  وكيفية الوقاية منها
 للطالب

إعداد الطالب لسوق 
 العمل

 100 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

 تقرير عن ملخص الندوة طرق عمل 
 السيرة الذاتية  

 100  الزالزل
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

  تقرير عن ملخص الندوة اكتساب 
مهارات للطالب للتعرف علي 

 النيازك ومخاطرها  
تأهيل الشباب لسوق 

 العمل 
 100 2012ديسمبر 

 جنيها
أعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية
تقرير عن ملخص الندوة توفير 

 فرص عمل للشباب للحد من البطالة 
محاضرة عن 

مجاالت العمل 
 لخريجي الكلية

 100 2013مارس 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

تقرير عن ملخص الندوة توفير 
 فرص عمل للشباب للحد من البطالة

االستفادة من 
 المخلفات الزراعية 

أغسطس 
2014 

100 
 جنيها

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

تقرير عن ملخص الندوة تدوير 
المخلفات الزراعية وتحويلها الى 

 منتج اقتصادى عمليا 
- تنمية الموارد الذاتية 5

 للمؤسسة  
زياده معدل الموارد 

الذاتية السنوية 
للوحدات ذات 
 الطابع الخاص

- عمل التحاليل 1
لمياه الشرب فى 

 المحافظة 

طبقا  مستمرة 
 لالئحة 

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

 نتائج التحاليل

-عمل التحاليل 2
الكيميائية للشركات 

 والمصانع

طبقا  مستمرة 
 لالئحة 

أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية

 نتائج التحاليل

 
-عمل دورات 3

تدريبية للمجتمعات 
والمراكز البحثية فى 

 
28-
29/4/2013 

 
2000 
  جنيها

 
 أعضاء هيئة التدريس 
 بالكلية والمتخصصين

 
 برنامج الدورة



وحدة الميكروسكوب 
 االلكترونى

-دعم مشاركة الطالب 6
بأنشطة خدمة المجتمع 

 الخارجى

طالب قادرون على 
 خدمة المجتمع 

عقد ندوات توعية 
لنشر الثقافه البيئيه 

بين الطالب 
 والعاملين

 سجالت الحضور لجنة البيئة بالكلية  مجانا 10/4/2013

-دعم التواصل مع 7
خريجى الكلية 

 واالطراف المجتمعية 

االرتقاء بمستوى 
الطالب ليصبح 

 مؤهل لسوق العمل

 - عقد يوم الخريجين 
-استبيان لقياس 

رضا المستفيدين فى 
 يوم الخريجين 

-تنظيم حفل افطار 
 رمضانى 

7/7/2013 
 
 
 
7/2014 

500 
 جنيها

 
 

1000 
 جنيها 

 ادارة الكلية 
 رعاية الشباب

 جمعية خريجى الكلية

 سجالت الحضور 
 صور الحفل

-رعاية برنامج اعداد 8
 الخريجين لسوق العمل

خريجون ذوى 
مهارات مرتبطة 

 بسوق العمل

تدريب الطالب 
بالفرقة الثالثة فى 

المصانع والشركات 
 والمستشفيات

1/7/2014- 
9/2014 

وكيل الكلية لشئون  بدون 
 الطالب 

 وكيل الكلية لشئون البيئة 

 اعداد تقرير 
 متطلب تخرج

 

 

 


