إعداد
الشيد  /عنسو أمحد ذلند عيشى
مديس مكتب وكيل الكلية لظئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة
حتت إطساف
أ.د /ياسس عبد السحيه بيومي
وكيل الكلية لظئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة

قطبع شئىن خدمت انمجخمع وحنميت انبيئت
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نبذة عن قطبع خدمت المجتمع وتنميت البيئت ببلجبمعت  :ــ
رؤية القطاع
تنمية الموارد الذاتية للجامعة والتفاعل مع المجتمع من خالل المسئولية المجتمعية فى كافة
المجاالت.

رسالة القطاع
تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة على المستويين المحلى واالقليمى من خالل إسهامات متميزة
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة متمثلة فى إمداد المجتمع وهيئاته ب كواد ر بشرية ذات كفاءة
علمية ومهنية متميزة ودعم مسيرة التنمية المستدامة بما تملكه من إمكانات بشرية ومعملية
وبحثية لتقديم الخدمات واالستشارات العلمية والتطبيقية فى المجاالت المختلفة.
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األهداف اإلستراتيجية العامة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبالجامعة:

ـــ إػذاد وتُفُز انخطخ اإلعتشاتُجُخ نخذيخ انًجتًغ وتًُُخ انجُئخ.
ـــ إػبدح انهُكم انتُظًٍُ نمطبع شئىٌ خذيخ انًجتًغ وتًُُخ انجُئخ ػهٍ يغتىٌ انكهُبد وػهٍ
يغتىٌ انجبيؼخ .
ــ انؼًم ػهٍ صَبدح إسضبء األطشاف انًجتًؼُخ فٍ أَشطخ انجبيؼخ.
ــ انؼًم ػهٍ يشبسكخ األطشاف انًجتًؼُخ فٍ أَشطخ انجبيؼخ.
ــ انتؼبوٌ ثٍُ األطشاف انًجتًؼُخ وانجبيؼخ نتذسَت وتأهُم انطالة خبصخ فٍ انغُىاد انُهبئُخ
نهًهبساد انتٍ التذسط ثبنكهُبد وَحتبجهب عىق انؼًم.
ــ انؼًم ػهٍ إششان األطشاف انًجتًؼُخ فؼهُب فٍ دػى انكهُبد يبدَب ويؼُىَب.
ــ تفؼُم وتشجُغ انىحذاد راد انطبثغ انخبص ػهٍ انًشبسكخ فٍ انذػى انًبدٌ وانفٍُ.
ــ تغىَك أفكبسانىحذاد راد انطبثغ انخبص نتًُُخ انًىاسد انزاتُخ وانؼًم ػهٍ انًشبسكخ فٍ
اإلَتبد وانتطىَش.
ــ انًشبسكخ فٍ حم انًشكالد انًجتًؼُخ وانجُئُخ فٍ يجبالد انكهُبد انًختهفخ.
ــ انؼًم ػهٍ َشش انىػٍ انجُئٍ فٍ يجبالد كم كهُخ.
ــ انؼًم ػهٍ تًُُخ يىاسد انجبيؼخ يٍ انخذيبد انًجتًؼُخ .
ــ إَشبء وحذح راد طبثغ خبص نخذيبد انتؼهُى انًغتًش وانتذسَت واالهتًبو ثه كمبطشح نهتًُُخ
انًغتذايخ نهىطٍ.
ــ إَشبء وتفؼُم دوس وحذح إداسح األصيبد وانكىاسث ثبنكهُخ نهتًكٍ يٍ انتصذٌ نًب ًَكٍ أٌ تىاجه
انكهُبد يٍ أصيبد .
ــ تمذَى االعتشبساد انتشثىَخ وانًهُُخ انالصيخ نخذيخ انًجتًغ وتًُُخ انجُئخ انًحُطخ ثبنكهُخ يٍ
خالل يشبسكخ يجتًؼُخ ػهً انًغتىي انًحهً و االلهًًُ .
ــ انًغبهًخ فٍ أداء انكهُخ نشعبنتهب فٍ انتؼهُى وانتؼهى نهؼًم ػهً سفغ كفبءح انطالة وانخشَجٍُ .
ــ تُظُى دوساد تذسَجُخ نتًُُخ انًجتًغ وتُظُى أَشطخ فُُخ وحمبفُخ وػهًُخ .
ــ تُظُى يؤتًشاد ويؼبسض وَذواد ػهًُخ يتًُضح تتفك يغ انخطخ انجحخُخ نجبيؼخ طُطب ثًب َتفك يغ
يؼبَُش انجىدح انؼبنًُخ .
ــ تحمُك انتكبيم وانتُغُك فٍ انًجهىداد انتٍ تمىو ثهب انكهُخ يٍ جهخ وانجبيؼخ يٍ جهخ أخشي فٍ
إطبس انخطط انتًُىَخ نهذونخ وخطط حًبَخ تًُُخ انجُئخ وخذيخ انًجتًغ .
ــ انًغبهًخ انًغتًشح فٍ حم يشكالد انجُئخ وتًُُخ انىػٍ انجُئٍ
ــ إششان انطالة وطالة انذساعبد انؼهُب وأػضبء هُئخ انتذسَظ وانؼبيهٍُ فً أَشطخ خذيخ
انًجتًغ
تجًُ ودػى األَشطخ انجُئُخ وانخذيُخ .
ــ تىعُغ َطبق خذيخ انًجتًغ وتًُُخ انجُئخ .
ــ انتكبيم يغ عُبعبد انكهُخ فٍ يجبلٌ انتؼهُى وانجحج انؼهًٍ .
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تغطى أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ستة محاور استراتيجية تم صياغتها
 ،2010وتتمثل هذه
/3/30
وفقاً لنموذج  Csوتم اعتمادها من مجلس الجامعة فى
المحاور فى:
Community needs assessment
 -1محور تحديد االحتياجات المجتمعية

يتم ذلك من خالل استبيانات ومجموعات نقاش مع الجهات المستفيدة للوقوف علي
المشاكل المجتمعية التي يمكن وضع حلول لها من خالل الجامعة ومشروعات البيئة ويتم بناء
عليه وضع خطة لعالج تلك المشكالت.

 -2محور الخدمات االستشارية

Consultation services

يعتمد هذا المحور علي ما تقدمه الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتي تتفاعل مع معظم
المؤسسات والشركات والوزارات في شتي تخصصات الجامعة والتي تمثل بيت خبرة سواء
للجامعة أو خارج الجامعة .

 -3محور التفاعل مع المجتمع

Community involvement

من خالل هذا المحور يتبني قطاع شئون خدمة المجتمع المشاكل المجتمعية المحيطة وذلك
بتحديدها والعمل علي حلها من خالل الندوات وورش العمل واالشتراك في القوافل للتعرف عن
قرب عن المشكالت االجتماعية طبقا لتخصصات الكليات المختلفة وعمل األبحاث الميدانية
واإلحصائيات الواقعية وتقديم خدمات مجتمعية علي أساس علمي وتقني وذلك لتطوير المجتمع
ورفع كفاءة الجامعة.
Collaboration for production
 -4التعاون من أجل اإلنتاج
في هذا المحور يتم توظيف إمكانيات الكليات بوحداتها ذات الطابع الخاص في
المساهمة في – إما تحسين اإلنتاج أو في اإلنتاج الفعلي لمتطلبات مجتمعية داخل بيئة الجامعة
وخارجها ويتم ذلك علي سبيل المثال ال الحصر من اإلنتاج المباشر داخل وحدات الورش
اإلنتاجية والصيانة بكلية الهندسة من إنتاج أثاثات خشبية أو معدنية بالورش وذلك للسوق
المحلي أو الجامعة أو ما يتم داخل الوحدات المختلفة بكلية التربية النوعية و الزراعة.

 -5محور التوجه للتنمية المستدامة

Cope with sustainable development

في هذا المحور يتم تشجيع األقسام العلمية بالكليات ومراسلتها الشتراك طالبها خاصة
طالب السنوات النهائية في عمل مشروعات تخدم البيئة وتخدم المجتمع والتعاون والتشجيع علي
االشتراك في مسابقات التصميمات المبتكرة وكذلك التركيز علي األبحاث العلمية التي تهدف
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تنمية مستدامة وكذلك التغلب علي مشكالت اجتماعية سواء
داخل أو خارج الجامعة مما يستوجب االتصال الفعال بالصناعة والمجتمع المدني وإشراكهم
فعليا في الخدمات المجتمعية من خالل األبحاث الموجهة لحل المشكالت المجتمعية.

 -6محور التعاون والتواصل مع المجتمع المدني

Cooperation with humanitarian agencies

من خالل هذا المحور يتم التواصل مع الجمعيات األهلية والمجتمع المدني للتعاون في تحقيق
األهداف اإلستراتيجية للجامعة في المجاالت المختلفة سواء في التدريب أو الندوات أو متابعة
أنشطة الخريجين خاصة من يتقلد منهم مناصب علمية أو إدارية للمساهمة في تنمية الجامعة
ماديا وأدبيا وتنمية المجتمع أو أي أنشطة أخري للتدعيم والمساهمة في زيادة التواصل بين
الجامعة والمجتمع.
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إوجبزاتقطبعشئونخدمةاملجتمعوتىميةالبيئة
بكليةالرتبيةــجبمعةطىطب
2020ميالديب
2019/
2019-و
2018/
للعبميه
البيانات العامة عن كلية التربية

 :البيانات الوصفية عن الكلية:










اسم المؤسســة :كلية التربية بطنطا.
نوع المؤسســة :كليـــة.
اسم الجامعة  /األكاديمية التابعة لها المؤسسة:جامعة طنطا.

نوع الجامعة  /األكاديمية :حكوميـــة.
الموقع الجغرافى:
 المحافظة :الغربية. المدينـــة :طنطا.تاريخ التأسيـس :عام.1969
مـدة الدراســة 4:سنوات.
لغـة الدراســة :العربية – اإلنجليزية – لغة فرنسية ـ لغة ألمانية .
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* القيادة األكاديمية للكلية:
القيــــبدة

االســـــم

الدرجت العلميت

العمـيــد

أ .د /عبد الحميد السيد المنشاوي

أستاذ

أ.د /ياسر عبد الرحيم بيومي

أستاذ

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

أ.د /مصطفى صادق عبد الحميم

أستاذ

وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث

أ .د /أحمد الحسيني هالل

أستاذ

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 -رؤيت الكليت ورسبلتهب  :ــ

 أهداف كليت التزبيت جبمعت طنطبت – بمشاركة
وترتبط األىداف بسياسات واجراءات تنفيذ رؤية الكمية لتحقيق رسالتيا :وتم

مجتمع الكمية  -تحقيق معظم ىذه الرؤية من خالل الرسالة السالف ذكرىا عن طريق

السياسات واإلجراءات اآلتية لتحقيق أىدافيا :
 -1إعداد المعمم قبل الخدمة :من خالل :

-

برامج ذات جودة عالية – في جميع تخصصات التعميم العام من الروضة (شعبة تربية

الطفل) مرو ار بإعداد معمم التعميم االبتدائي في جميع التتخصصات  ،وانتياء بإعداد معمم
التعميم الثانوي.

 تم استحد اث شعب جديدة ىي  :شعبة معمم تجاري  ،وشعبة معمم زراعي  .وتم إعدادالئحة دراسة جديدة لمكمية تم تطبيقيا ألول مرة

عام  2013 -2012في جميع

التخصصات عمى طالب الفرقة األولى لتالفي القصور في برامج إعداد المعمم ولمواكبة

التطور في ىذا المجال الذي يشيد تطورات متوالية

 -في الالئحة الجديدة تم افتتاح شعب جديدة تماما ألول مرة ىي  :شعبة التربية الخاصة :

رياضيات وعموم ولغة عربية ولغة إنجميزية ومواد اجتماعية وحاسب آلي  ،وشعبة تعميم

الكبار ومحو األمية  ،وشعبة معمم الحاسب اآللي وىذه الشعب اعتمدت الئحتيا
-8-

وينبغي أن يراعى في إعداد معمم أن يتصف بأنو:
 -متمكن من تخصصو األكاديمي.

 -ذو ميارة في عرض مادتو والتفاعل مع طالبو.

 -يعمل عمى خمق مناخ تربوي ديمقراطي داخل فصمو ومدرستو.

 ُي َعود تالميذه عمى العمل التعاوني ،والتعمم الذاتي. يؤكد عمى أىمية التفكير والتخطيط وحل المشكالت واتخاذ القرار في عممو التعميميومن خالل النشاط المدرسي.

 -ممتزم بآداب المينة وقيم المجتمع المصري.

 ذو ثقافة مصرية وعربية وعالمية ،تجعمو قاد ارً عمى التأكيد عمى اليوية واالنفتاح عمىاآلخرين.

 -قادر عمى استخدام التكنولوجيا بصفة عامة والتدريس بالتكنولوجيا بصفة خاصة.

 تدريب المعمم في أثناء الخدمة ،وبث اتجاىات التنمية المينية الذاتية لدى الخريجين،ودعم قيم التعميم المستمر مدى الحياة.

 -اإلسيام الفعال في رسم سياسات التعميم في مصر وتنفيذىا ،من خالل عضوية المجان

عمى المستوى القومي والمحمى ،والوحدات ذات الطابع الخاص ،واعداد القيادات التعميمية
وتأىيميا وتدريبيا.

 القيام بالبحوث التربوية ،التي تنتج معرفة تربوية ،وتعالج قضايا تربوية ومشكالت حقيقيةيواجييا التعميم ،وتقديم حمول ليا تصمح التعميم وتطوره.

 -تقديم االستشارات والدراسات التي تسيم في تطوير التعميم وتحديثو ،عن طريق شراكة

فعالة مع و ازرات التعميم والمدارس ،وبحيث يشمل ذلك كافة مكونات النظام التعميمي ،من

إدارة ومناىج وطرق تعميم وتعمم ،وتقويم وغيرىا.

 تحديث نظم الدراسة وبرامجيا في ضوء االتجاىات العالمية واالحتياجات المحمية ،بمايسمح برفع مستوى أداء الكمية.

 نشر الفكر التربوي المتقدم والممارسات التعميمية العصرية وفق آليات متطورة داخل البيئةوالمجتمع

 دمج التكنولوجيا في مجاالت تكوين المعمم والبحوث التربوية ،وترقية استخداماتيا فيمجاالت التعميم العالي والتعميم قبل الجامعي.
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 تقديم خدمات بحثية واستشارية وتطورية لمؤسسات التعميم غير النظامي ،العامةوالخاصة ،بما يخدم المدرسة والمجتمع.

 المشاركة في إعداد أعضاء ىيئة التدريس في كافة التخصصات بالجامعة ومؤسساتالتعميم العالي ،تكويناً تربوياً مستم ار يمكنيم من أداء دورىم بفاعمية وكفاءة.

 نشر أخالقيات المينة بين أعضاء ىيئة التدريس وطالب الكمية والعاممين بيا ،ورجالالتعميم ،وفقا لميثاق أخالقي يمتزم بو الجميع.

 تبنى مفيوم الجودة الشاممة وتطبيقو داخل الكمية ،وذلك باالىتمام بالتقويم الذاتي ثقافةوممارسة ومتابعة واالستعداد لمتقويم الخارجي ،بحيث يكون ىذا كمو مدخالً لتحقيق

جودة شاممة وتطوير مستمر.

 النظر إلى عممية االعتماد عمى أنيا اعتراف رسمي قومي وشعبي بكمي ة التربية ورسالتياوأداءاتيا في المجاالت المختمفة السالف ذكرىا.
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نبذة عن مزكز اخلدمت العامت بالكليت  :ــ
* تاريخ اإلنشاء:
صذس قشاس يجهس انجبيؼخ ثجهستّ انًُؼقذح ف1980 /11 /21 ( ٙو) ٔانًؼذل ثقشاس
يجهس انجبيؼخ ثجهستّ انًُؼقذح ف1996 /2/24 ( ٙو) ثبػتجبس يشكض انخذيخ انؼبيخ ثكهٛخ
انتشثٛخ جبيؼخ طُطبٔ ،حذح راد طبثغ خبظ ،نٓب استقالنٓب انفُٔ ٙانًبنٔ ٙاإلداس٘ طجقب
ألحكبو انًبدح (  )307فقشح (  )8يٍ انالئحخ انتُفٛزٚخ نقبٌَٕ تُظٛى انجبيؼبد سقى ( )49
نسُخ ( ٚٔ )72كٌٕ يقشْب كهٛخ انتشثٛخ – جبيؼخ طُطب.

* رؤية المركز:
ٔضغ َظبو داخه ٙنهًشكض ثكهٛخ انتشثٛخ جبيؼخ طُطب يتًخم ف ٙتطٕٚش ٔسفغ يستٕٖ
انشٔاثظ انخقبفٛخ ٔانؼهًٛخ يغ
األداء نكبفخ ػُبصش انًُظٕيخ انتؼهًٛٛخ ،ثًب ٚتًط ٙيغ
انجبيؼبد األخشٖ ٔانٓٛئبد انؼهًٛخ ػهٗ انصؼٛذ انؼشثٔ ٙانؼبنً ٙف ٙانًجبل انز٘ أَص ب
أجم.
انًشكض يٍ ِ

* رسالة المركز:





َطش حقبفخ انتذسٚت ٔانتًُٛخ انجطشٚخ.
تحقٛق يستٕٖ ػبل يٍ األداء األكبدٔ ًٙٚانتشثٕ٘.
تفؼٛم انًطبسكخ انًجتًؼٛخ ٔانقذساد انتُبفسٛخ.
تحقٛق انجٕدح انطبيهخ ٔسفغ الكفبء ح اإلَتبجٛخ خبصخ ف ٙيجبل انتؼهٛى ٔانخقبفخ
ٔخذيخ انًجتًغ.

* أهداف المركز:
ٓٚ ذف يشكض انخذيخ انؼبيخ ثكهٛخ انتشثٛخ  -جبيؼخ طُطب ـ ئنٗ تُفٛز ٔدػى سٛبسخ
جبيؼخ طُطب ف ٙتأدٚخ انخذيبد داخم انجبيؼخ أٔ نهغٛش فًٛب ٚه:ٙ
 يؼبَٔخ انجبيؼخ ف ٙانقٛبو ثشسبنتٓب سٕاء ف ٙيجبل تؼهٛى انطالة أٔ تذسٚجٓى.
 اإلسٓبو ف ٙتذسٚت األفشاد ػهٗ استخذاو األسبنٛت انؼهًٛخ ٔانفُٛخ انحذٚخخ ٔ ،تؼهًٓٛى ،
ٔسفغ كفبءتٓى اإلَتبجٛخ خبصخ ف ٙيجبل انتؼهٛى ٔانخقبفخ.
 تٕحٛق انشٔاثظ انخقبفٛخ ٔانؼهًٛخ يغ انجبيؼبد األخشٖ ٔانٓٛئبد انؼهًٛخ ػهٗ انصؼٛذ
أجم .
انؼشثٔ ٙانؼبنً ٙف ٙانًجبل انز٘ أَصب انًشكض يٍ ِ
 انًسبًْخ ف ٙتُفٛز يب تحتبجّ انجبيؼخ ٔكهٛبتٓب ٔيؼبْذْب ٔتضٔٚذْب ثكبفخ انجحٕث
انتٚ ٙقٕو ثٓب انًشكض ف ٙيجبالتّ انًختهفخ.
 انقٛبو ثكبفخ أػًبل انًشكض نهغٛش ٔفقب ً نهطشٔط انتٚ ٙضؼٓب يجهس ئداسح انًشكض.
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( الوحداث املنبثقت من مزكز اخلدمت العامت واألنشطت التابعت هلا)










وحدة احلاسب اآللي
وحدة اخلدمة اليفشية واكتظاف املوٍوبني
وحدة حبوث التصنيه واليظس السقني .
وحدة التينية البظسية .
وحدة الرتبية التعويضية والتعله العالجي  :تكوو بتيفير بسىامج التأٍيل العلني والرتبوي
لتعليه وزعاية األطفال ذوى صعوبات التعله ومتخدى اإلعاقة.
وحدة الرتمجة :ويكوو برتمجة ومساجعة كل ما يكدو للنسكز مً طَادات وأحباث وغريٍا.
وحدة املشح اإللكرتوىي :تكوو مبشاعدة الطالب والباحثني يف دلال الرتبية وغريٍا،
باحلصول علي البخوث العلنية يف دلال التخصص والبخث العلني والرتبوي مً خالل طبكة املعلومات
الدولية.
وحدة التصويس والطباعة والتغليف :تكوو مبشاعدة مجيع األفساد علي كافة املشتويات
والتخصصات مً (طالب ،وأعضاء ٍيئة التدزيص ...،وغريٍه) يف إعداد وتصنيه تلك األغساض
مسكز زعاية وتينية الطفولة :تكبل األطفال مً سً سيتني وىصف مً أبياء العاملني
باجلامعة واحلي التابع هلا.

* يقوم مزكز اخلدمت العامت بكليت الرتبيت  -جامعت طنطا بتنفيذ األنشطت والربامج التاليت لتحقيق أهدافه :

1ــ بسىامج التدزيبات املتكاملة يف علوو احلاسب وتكيياتُ.
 2ــ بسىامج التدزيبات املتخصصة يف علوو احلاسب وتكيياتُ.
 3ـــ دوزات يف علوو احلاسب وتطبيكاتُ وبسامج الـ .SPSS
 4ـــ بسىامج إعداد معلني العلوو والسياضيات للتدزيص باللغة اإلجنليزية.
 5ــ بسىامج احلاسب . micit
.)1
 6ــ دوزة تدزيبية تأٍيلية يف اضطسابات اإلعاقة والتوحد (
.)2
 7ــ دوزة تدزيبية تأٍيلية متكدمة يف اضطسابات التخاطب للصه وضعاف الشنع (
 8ــ دوزة تدزيبية على استخداو املعييات الشنعية لألصه وضعا ف الشنع.
 9ــ دوزة تدزيبية على استخداو أٍه أدوات ومعييات تعليه الكفيف.
 1ــ دوزة تدزيبية تأٍيلية يف الربامج اإلزطادية والعالجية.
0
 1ــ دوزةتدزيبية يف تطبيل وتصخيح مكياض ستاىفوزد بيييُ (الصوزة السابعة).
1
 1ــ دوزة تدزيبية يف تطبيل مَازات البخث العلني يف دلال التخصص.
2
 1ــ دوزة تدزيبية يف العالج الوظيفي لروي االحتياجات اخلاصة .
3
 1ـــ بسىامج املكاييص الشيكوميرتية وصعوبات التعله .
4
 1ــ بسىامج كظف االقتباض العلني .
5
 1ــ بسىامج تصنيه املكسزات .
6
 1ــ بسامج التينية البظسية ( تينية املوازد البظسية ــ إعداد قادة ــ إعداد مدزب ــ مَازات التواصل ــ
7
إدازة الوقت ـ) ......

 1ــ بسىامج تأٍيل معلنة زياض األطفال يف األىظطة الفيية واملَازات العلنية.
8
 1ــ بسىامج تأٍيل معلنات اللغة اإلجنليزية ملسحلة احلضاىة وزياض األطفال.
9
 2ــ بسىامج تأٍيل معلني الرتبية السياضية باللغة االجنليزية .
0
 2ــ بسىامج تعليه اخلط العسبي.
1
 2ــ بسىامج املتخصص يف علوو اللغة العسبية.
2
 2ــ بسىامج تدزيب إتكاٌ مَازات اللغة الفسىشية (الدلف).
3
 2ــ بسىامج تينية املَازات اللغوية يف اللغة الفسىشية باستخداو احلاسب.
4
 2ــ إصداز اجمللة العلنية للكلية.
5
 2ــ إصداز دليلي مسحليت البكالوزيوض و الدزاسات العليا.
6
 2ــ دعه املؤمتسات واليدوات العلنية.
7
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* مجلس اإلدارة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أ.د /ػجذ انحًٛذ انسٛذ انًُطبٔ٘
.
أ.دٚ /بسش ػجذ انشحٛى ثٕٛيٙ
دٚ /ح ٙئسًبػٛم ٕٚسف
أ.د /حُبء يهٛج ٙػٕدح
أ.د /ئثشاْٛى انطبفؼ ٙئثشاْٛى
أ.د /ضشٚف ئثشاْٛى انجًم

ػًٛذ انكهٛخ  -سئٛس يجهس اإلداسح.
ٔكٛم انكهٛخ نطئٌٕ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ َبئت سئٛس يجهس اإلداسح .

يذٚش انًشكض.
ػضٕاً.
ػضٕاً.
ػضٕاً.

* السادة المسنذ إليهم األعمال اإلداريت والماليت لمركس الخذمت العامت:
 .1انذكتٕس  /ئٓٚبة يحًذ ػبثذ ................................................... ٍٚأي ٍٛػبو انكهٛخ .
 .2انسٛذح  /سثبة يحًذ يحًذ انهٛخ ...............................ٙيشاجؼخ ضئٌٕ أَططخ انًشكض .
 .3انسٛذ /ػًشٔ أحًذ ػٛسٗ  ..................................سكشتٛش انًجهس ٔيسئٕل االستحقبقبد .
 .4انسٛذحْ /بنّ يحًذ انًهٛجٗ  .....................................يشاجؼخ حسبثبد أَططخ انًشكض.
 .5انسٛذ  /يشػ ٙيحًذ انًهٛج.................................. ٙسجالد حسبثبد أَططخ انًشكض .
 .6انسٛذح  /سثبة ػجذ انغفبس ػجذ هللا  ...........أػًبل انططت ٔانًشاجؼخ ٔانحسبة انختبي. ٙ
 .7انسٛذ /جًبل حسٍ دأد  .. .........................يُذٔة صشف استحقبقبد أَططخ انًشكض.
 .8انسٛذح ٔ /فبء ػجذ انشحٛى ػشاقٛت  ............األػًبل انخبصخ ثبنتٕسٚذاد ٔانطئٌٕ انًبنٛخ .
 .9انسٛذح َ /جالء أثٕ انؼ ٍُٛٛضقٛش  ...................................................نذائُخ انًشكض .
 .10انسٛذ  /يحًٕد يحًذ أثٕ ضٕضّ  ...................نًٛضاَٛخ انًشكض ٔيُظٕيخ أيش انذفغ .
 .11ػجذ هللا أحًذ حجبص٘  ....................................انًجهخ انؼهًٛخ ٔيؼًم انتطجٛقبد .
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نبذة عن مزكز رعايت وتنميت الطفولت  :ــ
تاريخ اإلنشاء:
صذس قشاس يجهس انجبيؼخ ثجهستّ انًُؼقذح ف 2010 -5-30 ٙػهٗ ئَطبء يشكض سػبٚخ ٔتًُٛخ
انطفٕنخ ثكهٛخ انتشثٛخ كٕحذح راد طبثغ خبظ ٔكزنك يطشٔع انالئحخ انخبظ ثّ ٔانز٘ سجق
يٕافقخ يجهس ضئٌٕ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ ثجهستّ انًُؼقذح ف. 2010 -4-18 ٙ

رؤيت المركس:
يشكض تؼه ًٙٛتذسٚج ٙيتطٕسٚ ،سؼٗ لتحس ٍٛجٕدح انحٛبح نألطفبل ٔرٔٓٚى ،ثتقذٚى سػبٚخ تشثٕٚخ
يتكبيهخ ٔيًٛضح نألطفم األسٕٚبء ٔرٔ٘ االحتٛبجبد انخبصخٔ ،تٕػٛخ ئسضبدٚخ ػهًٛخ تطجٛقٛخ
نزٔٓٚى ،ف ٙثٛئخ آيُخ ئٚجبثٛخ ،يشحجخ ٔيحفضح.

رسالت المركس:







تحسَٕ ٍٛػٛخ انحٛبح نألطفبل ٔأسشْى ٔانقبئً ٍٛػهٗ سػبٚتٓى.
تطجٛغ األطفبل ػهٗ اكتطبف ثٓجخ انهؼت ٔانتؼهى.
ٔسسبل انًشكض .
ح
سؤ٘
تفؼٛم انًطبسكخ انًجتًؼٛخ انت ٙتؼضص قذستُب ػهٗ تحقٛق ح
تقذٚى ثشايج تشثٕٚخ يجتكشح تستجٛت الحتٛبجبد انطفم ٔاألسشح ٔانًجتًغ.
دػى سغجخ األطفبل ف ٙانجحج ػٍ انًؼشفخ يذٖ انحٛبح.
دػى َقبط انقٕح نألطفبل ٔرٔٓٚى ٔانتؼبيم يغ َقبط انضؼف ثبنتحسٔ ٍٛانتطٕٚش.

أهذاف المركس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يؼبَٔخ انجبيؼخ ف ٙانقٛبو ثشسبنتٓب ف ٙتًُٛخ انًجتًغ انًحه ٙػٍ طشٚق تقذٚى انخذيبد
انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ٔاالجتًبػٛخ ألطفبل انغشثٛخ ٔأطفبل انًحبفظبد انًجبٔسح نٓب.
تٛسٛش انتذسٚت انًٛذاَ ٙنطبنجبد قسى سٚبض األطفبل ٔطالة كهٛخ انتشثٛخ ٔانكهٛبد األخشٖ
راد االْتًبو ثًجبل انطفٕنخ ف ٙانٕحذاد انتبثؼخ نهًشكض إلكسبثٍٓ انخجشح انًٛذاَٛخ ف ٙيجبل
سػبٚخ ٔتًُٛخ انطفٕنخ.
انًسبػذح ف ٙئجشاء انجحٕث ٔانذساسبد انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ٔاالجتًبػٛخ ف ٙيجبالد انطفٕنخ
ٔئػذاد انجشايج انالصيخ نهتًُٛخ ًَٕٔ األطفبل.
تقذٚى انخذيبد اإلسضبدٚخ ٔانتؼهًٛٛخ نهًؼهًٔ ٍٛأٔنٛبء األيٕس ف ٙيجبل سػبٚخ األطفبل
انؼبدٔ ٍٛٚرٔ٘ االحتٛبجبد انخبصخ.
تذػٛى انصالد انؼهًٛخ ث ٍٛانًشكض ٔانًشاكض األخشٖ انًًبحهخ داخم جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ
ٔخبسجٓب ( ئقهًٛٛب ٔدٔنٛب).
يسبػخ األطفبل انصغبس ػهٗ انًُٕ انسهٛى انسٕ٘ ٔتٓٛئتٓى نهجٕ انًذسس ٙثتُظًٛبتّ انًختهفخ.
ػقذ انًإتًشاد ٔ ،انُذٔاد انؼهًٛخ ٔٔ ،سش انؼًم ٔ ،انحهقبد انُقبضٛخ نشفغ قذساد
انجبحخ ٍٛف ٙيجبل سػبٚخ األطفبل انؼبدٔ ٍٛٚرٔ٘ االحتٛبجبد انخبصخ نتًُٛخ انٕػ ٙانتشثٕ٘
نكم انؼبيه ٍٛيغ األطفبل ثٓذف االكتطبف انًجكش نإلػبقخ ٔثشايج انتذخم انؼهً ٙنهحذ يُٓب.
تقذٚى انًطٕسح ٔتجبدل انخجشاد يٍ خالل تُظٛى االتصبالد يغ انٓٛئبد ٔانًإسسبد
ٔانجًؼٛبد غٛش انحكٕيٛخ انًؼُٛخ ثبنطفٕنخ داخم يصش ٔخبسجٓب ٔػًم يظهخ تحذد جٕاَت
انتؼبٌٔ ٔسسى سٛبسخ انتطٕٚش داخم جبيؼخ طُطب ف ٙيجبل انطفٕنخ.
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 .9انتٕصٛخ ثاسسبل انجؼخبد انالصيخ نهٕحذاد سٕاء انذاخهٛخ أٔ انخبسجٛخ نذساسخ َظى ٔػًم
ٔحذاد انطفٕنخ يٍ أجم تطٕٚش انؼًم ثٓب.
 .10ػًم يكتجخ ػهًٛخ يتخصصخ يضٔدح ثبنًشاجغ ٔاألنؼبة ف ٙيجبالد انطفٕنخ انًختهفخ
ٔيضٔدح ثأحذث انتقُٛبد انحذٚخخ.
 .11يسبػذح األسش ػهٗ تشثٛخ أثُبئٓب ثطشٚقخ تشثٕٚخ سهًٛخ ٔتقٕٚخ انشٔاثظ ٔانصالد ثٍٛ
ٔحذاد انًشكض ٔاألسش ػٍ طشٚق يجهس اٜثبء ٔانهقبءاد انًستًشح ثُٓٛى نهًسبًْخ فٙ
سفغ يستٕٖ أداء اٜثبء ٔاأليٓبد ٔتقذٚى انًطٕسح نٓى.
 .12اإلسٓبو ف ٙئػذاد قٕاػذ ثٛبَبد خبصخ ثقسى سٚبض األطفبل يٍ حٛج أػضبء ْٛئخ
انتذسٚس ٔيإْالتٓى ٔتبسٚخ انقسى ػهٗ انًستٕٖ انقٕئ ٙئػذاد انطبنجبد انخشٚجبد يُز
ئَطبء انقسى ٔكزنك ئػذاد األطفبل ػهٗ يستٕٖ يحبفظخ انغشثٛخ ٔفقب نفئبتٓى انؼًشٚخ.
ٚ .13جٕص نًجهس اإلداسح ئضبفخ أ٘ َطبط نتحقٛق أْذاف انًشكض ثُبء ػهٗ اقتشاح يٍ سئٛس
يجهس ئداسح انًشكض أٔ أحذ أػضبء يجهس اإلداسح ٔاػتًبدِ يٍ يجهس انجبيؼخ.
الىحذاث المنبثقت
من مركس رعايت وتنميت الطفىلت التابع لكليت التربيت بجامعت طنطا.
أوال :وحذة الحضانت والروضت لألطفال العاديين.
ثانيا  :وحذة التذريب والبحىث والجىدة.
ثالثا :وحذة التىجيه واإلرشاد التربىي والنفسي لألطفال وأسرهم.
مقر المركس  :جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ – طُطب /انًجًغ انطج ٙثجٕاس فشع انجُك األْه ٙأيبو
كهٛخ انؼهٕو .
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تأكيدا على أن دور الكلية ال ينحصر في تخريج الطالب والطالبات في مختلف
التخصصات فحسب؛ بل ومراعاة الفئات األخرى من الﻤﺠتﻤع والتي ينبغي أن تأخذ
نصيبها من االستفادة من هذا الصرح التعليﻤي ،فقد حققت الكلية خالل الفترة
الﻤاضية الكثير من اإلنﺠازات التي تلبي احتياجات الﻤﺠتﻤع ومؤسساته الحكومية
والخاصة وتتﻤثل إ سهامات قطاع شئون خدمة الﻤﺠتﻤع وتنﻤية البيئة بالكلية
فيﻤا يلي:ـ

- 1تفاعل الكلية مع المجتمع المحيط
 -1/1تفاعل وتواصل الكلية مع المجتمع الخارجى
تحرص الكلية على تعزيز التواصل مع قطاعات وهيئات ومؤسسات متنوعة من المجتمع
المدنى فى منطقة وسط الدلتا عامة ومحافظة الغربية خاصة بهدف تحقيق المشاركة
المجتمعية  ،وفي هذا اإلطار تم :
ــ المشاركة في تكريم األميات المثاليات بالكمية بتاريخ 2018-3-11
ــ مشاركة جامعة طنطا في تنفيذ مشروع محو األمية وعقد بروتوكوالت لمحو األمية برعاية
السيد الميندس محافظ الغربية واألستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة .
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مشروعات البنية التحتية التى تمت بالكمية
 2018م
تم البدء في الحفر في شهر ديسمبر

 2018م
تم البدء في شهر ديسمبر

تم التنفيذ واإلنتهاء من العمل به وتسليمه في
شهر يناير 2019م

ترميم حديقة الكمية المطمة عمى واجية شارع البحر

 2019م
تم البدء واالنتهاء في شهر ديسمبر
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 -2/1تفاعل وتواصل الكلية مع المجتمع الداخلى
تعمل الكمية عمى دعم القدرات الخدمية وتسعى دائما لتعزيز أنشطتيا عن طريق التعاون وتوثيق
التواصل بينيا وبين المجتمع الداخمي  ،وفى ىذا اإلطار تم تنفيذ العديد من األنشطة:
ـــ المشاركة في استقبال طالب مدرسة حنون بزفتى تنفيذا لمشروع خطط لحياتك بتاريخ 2018-11-5

ـــ المشاركة في تكريم الطالب العرب من جامعة نزوى بسمطنة عمان بتاريخ 2018-7-25

ـــ المشاركة في تكريم السادة القائمين عمى مؤتمر الكمية الدولي األول بتاريخ 2019 / 4 / 16
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ـــ تكريم السادة األعضاء المشاركين بمجنة السالمة والصحة المينية بتاريخ  2019 / 4 / 24م

ـــ إقامة ممتقى توظيفي لدعم طالب برنامج التعميم بالمغة االنجميزية بتاريخ  2019 / 5 / 11م

ـــ إقامة حفل إفطار جماعي لمطالب والعاممين بالكمية بتاريخ  2019-5-30م .
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ـــ تكريم المجان المنظمة لحفل الخريجين دفعة عام  2018م بتاريخ  2019 / 7 / 28م

ـــ المشاركة في تكريم أعضاء لجنة اتحاد طالب الكمية المشاركين في تنظيم تقديمات طالب الفرقة األولى
بتاريخ  2019 / 9 / 25م

ــ لزيادة االىتمام بمشروع محو األمية قررت الجامعة إنشاء مركز لتعميم الكبار بمقر كمية التربية
في  2019 / 5 / 19م وأيضا أولت قيادة الجامعة اىتماما خاصا بيذا المشروع فقررت اعتبار األمر متطمب
تخرج لطالب كميات الجامعة في  2019/9/15م .
ـــ تم عمل لوحات لإلعالنات بالكمية بأماكن متفرقة بالكمية .
ـــ يتم عرض الجداول الخاصة بالطالب وجميع اإلعالنات عمى شاشة العرض بالكمية .
ـــ تفعيل العمل بوحدة بيع وتصوير وتغميف الكتب لطالب الكمية والتابعة لمركز الخدمة العامة بالكمية .

- 20 -

ـــ مت عمل ندوات وورش عمل وحفالت داخل الكلٍة على النحو التايل  0ــ

أوال  :ــ الندوات  :ــ
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ثبنيب  :ــ ورش العمل  :ــ
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ثبلثب  :ــ مؤتمرات  :ــ
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ثبلثب  :ــ حفالت  :ــ
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أنشطة بيئية  :ــ
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سبدسب  :ــ أنشطة طالبية  :ــ
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سببعب  :ــ أنشطة متنوعة  :ــ
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 - 3/1قوافل التوعية البيئية وحمالت التجميل والنظافة
تحرص الكمية عمى تنمية وترسيخ مفهوم المواطنة وقيم االنتماء لدى الطالب ولهذا تعمل
الكمية عمى مشاركتهم فى األنشطة ذات األبعاد المجتمعية والبيئية بما يدعم تحممهم لمواجبات
أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
والمسئوليات المجتمعية والبيئية ويعزز مشاركتهم فى
ويتضح ذلك من األنشطة التالية:
ـ ـ ـ تقوم الكمية بالتعاون مع طالبها واداراتها بحمالت التجميل والنظافة داخل الكمية خالل العام
 2019 - 2018م .
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 – 4 /1تنظيم المعارض الفنيت والخيريت
فى اطار حرص الكمية عمى تشجيع األنشطة الطالبية وتعظيم مردودىا عمى مجتمع الجامعة
والمجتمع المحيط ،تعمل إدارة الكمية ممثمة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جاىدة عمى تنظيم
العديد من الفاعميات والمعارض من خالل الطالب تحت رعاية السيد أ.د  /عميد الكمية والسيد أ.د  /وكيل
الكمية لشــــــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأ.د وكيل الكمية لشئون الطالب حيث وعمل معارض لمكتاب .

زيادة الىعي الصحي

حرصا من كلية التربية جامعة طنطا على رفع الوعى الصحى في تقديم الخدمات
الطبية والعالجية فقد قامت الكلية بالمشاركات العديدة في القوافل الطبية كما أقامت عدة ندوات
طبيه خالل عام  2019 / 2018م ولعل أهم هذه المشاركات  :ــ
بيبن ببنقىافم انطبيت انخي شبركج فيهب انكهيت مع قطبع شئىن خدمت انمجخمع وحنميت انبيئت
خالل انفخرة في عبو  2019 - 2018و .

م
1
2
3
4
5

القافلت
مشاركة جامعة طنطا في القوافل الطبية والبيئية التالية

قافمة طبية بقرية المعتمدية بالمحمة الكبرى
قافمة طبية لقرية إبيار
قافمة بيئية لقرية ميت عساس مركز سمنود
قافمة طبية وبيئية إلى قرية سجين الكوم مركز قطور والقرى والعزب المجاورة
قافمة طبية وبيئية إلى قرية كفر المرازقة مركز قمين والقرى والعزب المجاورة
ليا بمحافظة كفر الشيخ .

التاريخ
2018-9-5
2018-10-27
2018-7-3
2019 / 9 / 17
2019 / 10 / 24

بيبن ببنندواث وانحمالث انطبيت انخي قبو بهب انقطبع خالل انفخرة  2018و .

م
1
2
3
4
5

ندواث ومحالث طبيه

التاريخ

االنتهاء من حملة الكشف على فيروس سي لطالب الكلية والعاملين بها
قامت الكلية بالعديد من حمالت التبرع بالدم داخل حرم الكلية
قامت الكلية باستقبال الحاالت المرضية الطارئة للطالب واسعافها
أوليا عن طريق العيادة الطبية .
تقوم الكلية بتوفير األدوية وممرضتين أثناء أداء الطالب امتحاناتهم .
المشاركة في حملة 100مليون صحة وتوفير قاعة للتجهيزات
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 2018 / 10 / 15م
خالل العام
خالل العام
خالل العام
2019

 - 6/1زيادة الوعى البيئى

تحرص كمية التربية جامعة طنطا ممثمة فى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمى زيادة الوعى
البيئى .وفى ىذا اإلطار تعمل الكمية عمى التنظيم والمشاركة فى العديد من المؤتمرات وعقد الندوات التى
تعزز الوعى البيئى وتسيم فى حل المشكالت البيئية ،كما تشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة فى
مثل ىذه األنشطة وكذلك تقديم االستشارات البيئية .وفى ىذا المجال قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بالكمية باألنشطة التالية:
ـــ المشاركة في القوافل البيئية التي تنظميا الجامعة .
ـــ المشاركة في القوافل الطبية التي تنظميا الجامعة .
ــ اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 4 / 26م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 5 / 5م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 5 / 11م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 5 / 18م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 5 / 31-30م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 6 / 7م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 6 / 14م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 6 / 21م .
ــ تطيير وتعقيم الكمية لموقاية من فيروس كورونا المستجد بتاريخ  2020 / 6 / 24م .

 7/1محو االمية
زيادة معدالت محو األمية
ييتم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية بالقضيـــــــة القومية الخاصة بمحو األمية حيث تم عقد
بروتوكول تعاون بين فرع الييئة العامة لتعميم الكبار بالغربية وبين كمية التربية كما يتم االعداد لمؤتمر موسع
يجمع العاممين بالييئة العامة لتعميم الكبار بالغربية وبين أساتذة كمية التربية لوضع استراتيجيات التفاعل وآليات
العمل لقضية محو األمية بالغربية .
حيث عقدت كمية التربية يوم الثالثاء الموافق  2018 / 12 / 25م عدت بروتوكوالت تعاون في مجال محو
ميندس  /ىشام السعيد محافظ الغربية وحضور األستاذ
األمية وتعميم الكبار برعاية المواء
الدكتور  /عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبا عن
األستاذ الدكتور  /مجدي سبع رئيس الجامعة وحضور الدكتور  /عاشور أحمد السيد عمري رئيس الجياز
التنفيذي لمييئة العامة لتعميم الكبار حيث قامت كمية التربية ممثمة في األستاذ الدكتور  /سمير عبد الوىاب
الخويت عميد الكمية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الييئة العامة لتعميم الكبار ومحو األمية في سبيل المشاركة في
حممة محو األمية في محافظة الغربية بالمشاركة والتعاون مع كميات جامعة طنطا ومؤسسات المجتمع المدني
واألحزاب السياسية ممثمة في حزب مستقبل وطن .
في ضوء توجيات وتوجييات القيادة السياسية بمصرنا الحبيبة أولت قيادة جامعة طنطا وكمية التربية بالتعاون
مع فرع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بالغربية اىتماما خاصا بمشروع محو األمية عمى مدار عام بدءا
من شير نوفمبر 2018وحتى األن ،عمى النحو التالي  :ـ
في إطار اىتمام الجامعة ورعايتيا لمشروع محو األمية تم توقيع برتوكول تعاون بين الكمية والييئة
.1
العامة لمحو األمية وتعميم الكباربتاريخ .2018/12/11
واىتماما من قيادة الجامعة بيذا المشروع وزيادة حمالت التوعية تم تكميفي من معالىأ.د .عماد عتمان
.2
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ .2018/11/12
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وفي إطار توجييات قيادة الجامعة بيذا المشروع شكمت إدارة كمية التربية لجنة لتفعيل برتوكول
.3
التعاون لمحو األمية.
ناقش المجمس األعمى لمجامعات المصرية بجمستو بتاريخ 2018/2/22دور الجامعات المصرية في
.4
المساىمة في محو األمية وتعميم الكبار ،وقرر قيام كل جامعة بموافاة أمانة المجمس األعمى لمجامعات بتقرير
يشمل بيانات عن مركز محو االمية القائم بيا وقدرتياالستيعابية لمحو األمية.
وفى ىذا اإلطارأيضا تم التنسيق بين فرع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار والكمية لتوفير فريق
.5
عمل يتواجد بالكمية لتوعية الطالب وتقديم ليم التوجيو والدعم ،وبالفعل تم تكميف الدكتورة/ايمان رأفت بدر
والسيدة ناىد محمد المميجي وتمى ذلك إضافة أ.منى حسن معارك ،أ.بيية بسيوني حسن.
ولزيادة االىتمام بيذا المشروع قررت الجامعة إنشاء مركز لتعميم الكبار بمقر كمية التربية في
.6
2019/5/19
وأيضا أولت قيادة الجامعة اىتماما خاصا بيذا المشروع فقررت اعتبار األمر متطمب تخرج لطالب
.7
كميات الجامعة في.2019/9/15
وبرعاية كريمة من قيادة الجامعة ممثمة في معالى رئيس الجامعة أ.د مجدى عبد الرؤف سبع ومعالى
.8
النواب أ.د.عماد عتماننائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د .مصطفى الشيخ نائب
رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث أ.د.الرفاعى مبارك نائب الجامعة لشئون الطالب وكذلك برعاية كريمة
من قيادة الكمية ممثمة في معالي عميد الكمية أ.د.عبد الحميد السيد المنشاوى ومعالى الوكالء أ.د.ياسر عبد
الرحيم بيومى وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د.مصطفى عبد الحميم صادق وكيل شئون التعميم
والطالب ،تم تكريم الدفعة األولى من طالب الكمية دورة يوليو يوم االحد الموافق  2019/12/1بمقر كمية التربية
وكان عدد الطالب المشاركين  13طالب وعدد الدارسين  41دارس ،إضافة إلى أن الطالب المشاركين في دورة
أكتوبر  2019م وصل عددىم  2وعدد الدارسين الناجحين .9
.9
عدد الدارسين الناجحين
41

عدد الطالب المشاركين
13

واستكماال لتفعيل دور الكمية في ىذا المشروع قامت الكمية بالتنسيق مع مندوبي الييئة بحمالت توعية
.10
2020م
مكثفة لزيادة عدد الطالب المشاركين وبالفعل وصل عدد الطالب المشاركين في دورتي يناير وأبريل
 100طالب و477دارس.
عدد الدارسين
عدد الطالب
539
111

وحرصا منا عمى زيادة مشاركة الطالب قمنا بتصميم بطاقة "غربية بال أمية"تحتوي عمى كل المعمومات
.11
وترد عمى استفسارات وتساؤالت جميع الطالب الراغبين في المشاركة في ىذا المجتمع.
واستم ار ار لدعم إدارة الجامعة وادارة الكمية ليذا المشروع تم تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين الييئة
.12
العامة لتعميم الكبار وكمية التربية يوم االحد الموافق  2019 -12-22م .
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 -4تطور كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص
 -1/4تطوير المردود المالي من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص (التدريب  /اإلستشارات /منتجات /أخري)

يحرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية التربية عمى تعزيز قدرات مركز الخدمة العامة لتقديم
برامج تنمية بشرية ومهنية باإلضافة إلى الدورات التدريبية والتثقيفية التي يقدمها لممواطنين سواء من منسوبى
مجتمع الجامعة أو من المجتمع الخارجى .وفى هذا اإلطار نظم القطاع العديد من ورش العمل والدورات التدريبية
لمؤسسات وهيئات وأفراد المجتمع بالتنسيق مع الوحدات والمراكز المعنية وذلك عمى النحو التالي  :ـ

البرامج والدورات التدريبية التى قدميا القطاع بالكمية من خالل المركز والوحدات التابعة لو
خالل العام  2018م ــ  2019م .
 2018م
إحصائية إجمالية لجميع أعداد المتدربين بمركز الخدمة العامة خالل عام
م

الدورة التدريبيت

في الفترة من

إلى الفترة

عدد المتدربين

 2019م
إحصائية إجمالية لجميع أعداد المتدربين بمركز الخدمة العامة خالل عام
م

في الفترة من

الدورة التدريبيت

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

إلى الفترة

عدد المتدربين

عميد الكلية

{ أ.د /عبد احلمٍد السٍد املنشاوي }

{ أ.دٌ /اسر عبد الرحٍم بٍومً }
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