
 
 

U) 7/1/2خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة( 

2015 -2018 

U-:إجراءات خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا لآلتي 

قامت الكلية بإتخاذ الالزمة لتحسين خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المجتمع الجامعي  -1
 والمجتمع المحيط.

األنشطة التي تم اضافتها في الخطة سوف نحاول تطبيقها وبعد ذلك سيتم دراسة قياس األثر البيئي لها  -2
 وتحديد الهدف منها.

الخطة التي عملها طبقا لمتطلبات واحتياجات المجتمع المحيط (المجتمع الشرقاوي) وذلك بعمل  -3
 استطالعات للرأي وتحليل نتائج اإلستطالعات.

U) 7/1/2خطة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة( 

 2015   -2018 
  



 
 

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

عقد المؤتمرات دولية 
تهتم بالبيئة داخل محافظة 

الشرقية وخارجها في 
انحاء مصر والدول 

 المحيطه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤتمرات علمية 
وبحثية العضاء 

هيئة التدريس 
والمجتمع 
 الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤتمر العلمي  -1
الدولي العاشر 

 للبيئة

26-
يوليو27

2015 

عميد ووكيل الكلية  جنيها20000
لشئون البيئة 

واعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية

تم طبع بروشورالمؤتمر وتم  -1
توزيعه علي الجهات المعنية 

 داخل وخارج مصر
كتاب المؤتمر سيتم طباعته  -2

 وتوزيعه علي المؤلفون
ابحاث المؤتمر المقبولة  -3

والتطبيقية سيتم طباعتها 
 وتوزيعها

المؤتمر العلمي  -2
الدولي الحادي 

 عشر للبيئة

عميد ووكيل الكلية  جنيها22000 2016
لشئون البيئة 

واعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية

سيتم طبع بروشورالمؤتمر  -1
ويتم توزيعه علي الجهات 

 المعنية داخل وخارج مصر
كتاب المؤتمر سيتم طباعته  -2

 وتوزيعه علي المؤلفون



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابحاث المؤتمر المقبولة  -3 
والتطبيقية سيتم طباعتها 

 وتوزيعها
المؤتمر العلمي  -3

الدولي الثاني 
 عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤتمر العلمي  -4
الثالث عشر 

 الدولي 
 للبيئة

 
 
 
 
 

 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

 جنيها25000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنيها28000
 
 
 

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة 

واعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والجهات البحثية
 
 
 
 
 
 

عميد ووكيل الكلية 
لشئون البيئة 

واعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

 والدول العربية
 

سيتم طبع بروشورالمؤتمر  -1
ويتم توزيعه علي الجهات 

 المعنية داخل وخارج مصر
كتاب المؤتمر سيتم طباعته  -2

 وتوزيعه علي المؤلفون
ابحاث المؤتمر المقبولة  -3

والتطبيقية سيتم طباعتها 
 وتوزيعها 

سيتم طبع بروشورالمؤتمر  -1
ويتم توزيعه علي الجهات 

 المعنية داخل وخارج مصر
كتاب المؤتمر سيتم طباعته  -2

 وتوزيعه علي المؤلفون
ابحاث المؤتمر المقبولة  -3

والتطبيقية سيتم طباعتها 
 وتوزيعها 

 
 
 
 
 



 
 

-العمل علي عقد 2
وتفعيل بروتوكوالت 
التعاون مع المجتمع 
المحيط والمساهمة 

في حل مشكالت 
 المجتمع المحيط

دور فاعل للكلية 
وتعاون ايجابي 

مع المجتمع 
 المحيط

العمل علي عقد 
بروتوكوالت تعاون مع 

المؤسسات الحكومية 
والخاصة التي لها 

عالقة بشئون البيئة 
 الشرقاوية

وكيل الكلية لشئون  ---- 2015-2018
البيئة واعضاء هيئة 
 التدريس بكلية العلوم

 

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 الي قرية شيبة 
 بالشرقية

وكيل الكلية لشئون   جنيها800 2015اكتوبر 
البيئة واعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •
المجتمع المحيط 

 (الشرقاوي)
زيارة الي منطقة بحر 

 البقر بالشرقية
وكيل الكلية لشئون   جنيها1000 2016ابريل 

البيئة واعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •
المجتمع المحيط 

 (الشرقاوي)
زيارة الي قرية هرية 

 بالشرقية
وكيل الكلية لشئون   جنيها1200  2017يوليو 

البيئة واعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

التعرف علي المشاكل البيئة  •
 ومحاولة حلها

 تحليل مياه  والتربة بالقرية •

ــ الندوات التي تعقد في 4
الكلية لخدمة العاملين 

والطالب وتهيئة فرص 
 عمل للخريجين 

نشر الوعي البيئي 
للطالب والعاملين 

والخريجين 
وومثلين عن 

 المجتمع المحيط 

دور مديرية التضامن 
االجتماعي في تنمية 

 االسرة والمجتمع

مدير مديرية   جنيها 100  2015نوفمبر 
التضامن االجتماعي 

 بالشرقية

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الندوة المشاركة الفعالة لوزارة 

التضامن في حل مشكلة الفقر وتوفير 
فرص عمل للشباب للحد من البطالة 

واعداد كشف بالحضور وصور 
 الندوة

دور الهندسة الوراثية 
 في خدمة المجتمع

اعضاء هيئة   جنيها100 2016اكتوبر 
 التدريس بالكلية

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الندوة تعريف للهندسة الوراثية 

واستخداماتها وتطبيقاتها وطرق نقل 



 
 

الجينات في النبات والحيوان واعداد 
 كشف بالحضور وصور للندوة

اخطار التدخين 
واضرار االدمان وكيفية 

 الوقاية منها

اعضاء هيئة   جنيها100 2017نوفمبر 
التدريس بالكلية او 

 كلية الطب

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الندوة طرق التعرف علي االدمان 

وطرق العالج المختلفة واكتسام 
مهارات عالجية للطالب واعداد 

 كشف بالحضور وصور للندوة
إعداد الطالب لسوق 

 العمل
ديسمبر 

2017 
 

اعضاء هيئة   جنيها100
التدريس بالكلية 

 وكلية التجارة

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الندوة طرق عمل السيرة الذاتية  
واعداد كشف بالحضور وصور 

 للندوة
اعضاء هيئة   جنيها100 2018يناير  الزالزل

التدريس بالكلية من 
 قسم الجيولوجيا

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الندوة اكتساب مهارات للطالب 

للتعرف علي النيازك ومخاطره  
واعداد كشف بالحضور وصور 

 للندوة
تأهيل الشباب لسوق 

 العمل 
اعضاء هيئة   جنيها100 2018فبراير 

 التدريس بالكلية
سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 

الندوة توفير فرص عمل للشباب للحد 
من البطالة واعداد كشف بالحضور 

 وصور للندوة 
محاضرة عن مجاالت 

 العمل لخريجي الكلية
اعضاء هيئة   جنيها100 2018نوفمبر 

 التدريس بالكلية
سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 

الندوة توفير فرص عمل للشباب للحد 
من البطالة واعداد كشف بالحضور 

 وصور للندوة 
سوف يتم عمل تقرير عن ملخص اعضاء هيئة   جنيها100ديسمبر اإلستفادة من  المخلفات 



 
 

 

 وكيل الكلية لشئون البيئة                                                                 عميد الكلية

 أ.د. دمحم فاروق غالي                                                               أ.د. احمد شندية

 

الندوة تدوير المخلفات الزراعية  التدريس بالكلية 2018 الزراعية
وتحويلها الي منتج اقتصادي عمليا  

واعداد كشف بالحضور وصور 
 للندوة

الملتقي التوظيفي 
 لخريجي الكلية 

العمل علي إيجاد 
فرص عمل 

حقيقية لخريجي 
الكلية في البرامج 

المختلفة سواءا في 
المؤسسات 

الحكومية او 
 الخاصة

مخاطبة المؤسسات 
الحكومية او الخاصة 

لحضور الملتقي 
التوظيفي وإلقاء 

مخاطبات عن فرص 
 العمل في مؤسساتهم 

2015  -
  سنويا2018

المتخصصون في  ------
المؤسسات الحكومية 

 او الخاصة 

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
الملتقي  لتوفير فرص عمل للشباب 

للحد من البطالة واعداد كشف 
 بالحضور وصور للندوة 

دعوة المؤسسات  حفل الخريجين السنوي
الحكومية او 

الخاصة للعمل 
علي إيجاد فرص 

عمل حقيقية 
لخريجي الكلية في 

 البرامج المختلفة

مخاطبة المؤسسات 
الحكومية او الخاصة 

لحضور حفل الخريجين 
وإلقاء محاضرات عن 

فرص العمل في 
 مؤسساتهم

2015 -
  سنويا2018

عميد ووكيل الكلية  -------
لشئون البيئة 

واعضاء هيئة 
التدريس بكلية العلوم 

والمتخصصون في 
المؤسسات الحكومية 

 او الخاصة

سوف يتم عمل تقرير عن ملخص 
حفل التخرج  و فرص عمل للشباب 
المتاحة في المؤسسات في  المجتمع 

المحيط للحد من البطالة واعداد كشف 
 بالحضور وصور للندوة 



 
 

 


