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  اإلستراتیجیةالخطة التنفیذیة للخطة 
  بكلیة التربیة جامعة طنطا خدمة المجتمع و تنمیة البیئة لقطاع

 تفعيل محاور ومجاالت الشراكة وكسب ثقة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة

  م ٢٠٢٥ -٢٠٢٢
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تنفیذیة خطة  ١ – ١
معتمدة لقطاع خدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة 

  .بالجامعة

  تقاریر الزیارات لألقسام
  رأى الهیئات
  عرض الخطة
  تقریر االتساق

خطة تنفیذیة معتمدة ومعلنة لكل األطراف 
  والمستفیدین

ندوات داخل الكلیة وعرض الخطة ومناقشة دور األقسام في 
  .إعداد الخطة

  .الجامعةاتساق الكلیة مع خطة  -
  .تجمیع خطط األقسام في مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -

  .مناقشة مقترح الخطة مع هیئات المجتمع المدني -
 ٢٠٢٥– ٢٠٢٠اعتماد ونشر الخطة التنفیذیة للعام الجامعي  -

  .من مجلس بالكلیة

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

هیكل تنظیمي  ٢-١
مالئم یحقق رؤیة 

ورسالة قطاع خدمة 
  المجتمع وتنمیة البیئة

ربط مكاتب وكیل الكلیة لشئون خدمة  -
المجتمع وتنمیة البیئة والمكاتب التابعة 
لرؤساء األقسام بواسطة االتصال المباشر 

  .بالكلیة ITووحدات ال 
  .وجود هیكل تنظیمي معتمد من الكلیة -
  .عقد ورشة عمل -
  .تحلیل استبیانات -
وجود خطة الستكمال النقص في  -

  .الكفایات اإلداریة
كفایة اإلدارات المتخصصة طبقا للهیكل  -

  التنظیمي باألقسام

  .بالكلیة  باألقسام المختلفة ربط إدارة خدمة المجتمع  -
دراسة الهیكل التنظیمي الحالي ومدى كفاءة اإلدارات  -

  .تنمیة البیئةالمتخصصة في دعم خدمة المجتمع و 
ورشة عمل مع القیادات اإلداریة لدراسة مدى مالئمة الهیكل  -

  .التنظیمي لطبیعة نشاط القطاع واألقسام
تحدید السلطات والمسئولیات واالختصاصات لإلدارات  -

  .المختلفة
متابعة المستجدات فى الهیكل التنظیمي الحالي ومدى كفاءة 

  تمع وتنمیة البیئةاإلدارات المتخصصة فى دعم خدمة المج
ورشة عمل مع القیادات اإلداریة لدراسة التغییرات المطلوبة في 
  الهیكل التنظیمي الحالي لطبیعة نشاط القطاع واألقسام لتحدیثه

استكمال احتیاجات القطاع من كفایة وكفاءة اإلدارات 
  )أفراد وأجهزة ومعدات وتدریب(المتخصصة 

  

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

االحتیاجــات تحدیــد  ٣-١
  المجتمعیة السنویة

  خطة بالمشاریع البیئیة البحثیةــ 
خطة شراكة مع الجمعیات األهلیة ــ   

المختلفة والشركات بالبرامج والمشاریع 
  المجتمعیة

عقــد نــدوات توعیــة وورش عمــل ومــن خــالل القوافــل للتعــرف  -
دراج أهــم  علـى االحتیاجـات والمشــاكل المجتمعیـة وكیفیــة حلهـا وإ

  .المشاكل فى المشاریع البحثیة
  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢
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تقدیم االستشارات ١-٢

النفسیة والتربویة 
والمهنیة الالزمة لخدمة 
المجتمع وتنمیة البیئة 

المحیطة بالكلیة من 
خالل مشاركة مجتمعیة 

على المستوى المحلى و 
  واإلقلیمي 

   
وجود وثیقة لخدمة المجتمع وتنمیة ـــــ  

  .البیئة ونشرها
بوسترات ومطبوعات ونشرات دوریة ـــــ 

  .بأنشطة الكلیة وخدماتهاللتوعیة 

إجراء األبحاث  وورش العمل والزیارات بالتنسیق مع ـــــ 
المسئولین بمدیریة التربیة والتعلیم عن المشكالت التربویة التي 

  .یواجهها الطالب في مدارسنا وكیفیة معالجتها
إصدار نشرة تربویة  ونفسیة غیر دوریة ألنشطة القطاع  -٢

  ".المجتمعدور البیئة و " بعنوان 

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

تطویر وحدة  ٢-٢
  المسح االلكتروني

رضا المستفیدین ه استباننتائج  تحلیل ـــــ 
من الخدمات المجتمعیة وتأثیر الكلیة على 

  .المجتمع
مجلس الكلیة واللجان من محاضر ـــــ 

  .المتضمنة أسماء ممثلین المجتمع الخارجي
   

تفعیل وتطویر وحدة المسح االلكتروني الخاصة بأبحاث طالب ـــــ  
 .كافة التخصصات  فيالماجستیر والدكتوراه 

  
  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

تنظیم دورات  ٣-٢
تدریبیة وتنظیم مؤتمرات 
ومعارض وندوات علمیة 
متمیزة تتفق مع الخطة 

البحثیة لجامعة طنطا في 
ضوء معاییر الجودة 

المحلیة واإلقلیمیة 
  .والعالمیة 

نتائج تحلیل استبیان عن رضا ـــــ 
المستفیدین من الخدمات المجتمعیة وتأثیر 

  .الكلیة على المجتمع
 كشوف ندوات عن وعى األطرافـــــ   -

  المجتمعیة بدور الكلیة في خدمة المجتمع 
  

عن المشكالت النفسیة  تنظیم عدة ندوات للطالب والباحثینـــــ 
  .والسلوكیة لدى طالب الكلیة  والتربویة 

  
  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

 إجراءاتع وض ٤-٢
 قضیة مع للتعامل
  .الخصوصیة الدروس

 .المهنة أخالقیات عن الندوات عددـــــ 
  .بالحضور المشاركین عددـــــ 
 العلمیة  المواد عن الطالب رضاـــــ 

  .للمحاضرات

 هیئة أعضاء لصغار المهنة أخالقیات عن ندوات عقدـــــ 
 .المعاونة والهیئة التدریس

 التدریس هیئة أعضاء أحد ممارسة حالة في القانون تفعیل   ـــ
  .النشاط لهذا المعاونة والهیئة

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢
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ى  -  نشرات –مطویات  –خطة معلنة  -  تحدید الخدمات االستشاریة  ١-٣ ى تلب ابع الخاص حت ل دور الوحدات ذات الط خطة لتفعی
  )تحدیث(احتیاجات المجتمع المحلى 

ة  - اص بالكلی ابع الخ دات ذات الط ن دور الوح الن ع اإلع
  )تحدیث(إنجازاتھا وأھمیتھا وأھم 

  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

ابع  ٢-٣ دات ذات الط ویر الوح تط
  .الخاص بالكلیة

  .بیان بالتجھیزات واألجھزة الجدیدة - 
  نشرات توعیة -

  .استكمال البنیة األساسیة للوحدات ذات الطابع الخاص -
ھا  - ز وبعض ین المراك ل ب م التكام ین ادع ا وب بعض وبینھ ل

  .الجامعةالمؤسسات والجھات خارج 
  تنمیة وتطویر أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص -

  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

االجتماعي للكلیة محلیا  لالما رأستنمیة 
قلیمیا    وإ

 المستفیدة الجهات عن حدیثة بیانات قاعدةــــ 
 .والداعمة

 .المختلفة المجتمع قطاعات مع التواصل زیادةــــ  
 .المجتمعیة القطاعات ممثلي مع اللقاءات عددــــ  
 والبشریة المادیة واإلمكانیات الخدمات قائمةــــ  

 .بالكلیة المتاحة
االلكتروني   الموقع على حدیثة بیانات وجودــــ  

  للكلیة

 أن یمكن بما المختلفة المجتمع وقطاعات مؤسسات لدى الوعي نشرــــ 
 والمادیة البشریة وتعریفهم باإلمكانیات خدمات من الكلیة تقدمه

  .تقدمها التي الخدمات وكذلك بالكلیة المتاحة والتكنولوجیة
 حصول لتیسیر دوریاً   بیاناته وتحدیث للكلیة اإللكتروني الموقع تفعیلــــ  

  .المختلفة المعلومات على المستفیدة الجهات
قلیمیاً  محلیاً   المختلفة المجتمع ومؤسسات الكلیة بین الثقة تعزیزــــ     .وإ
  

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢
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تنمیــة الكــوادر البشــریة إلكســابها  ١-٤
ــيالقــدرات  تمكنهــا مــن تطــویر العمــل  الت

  بالكلیة

  .احتیاجات تدریبیة محددة لإلداریین والعاملین -
ـــاملین بنـــاء علـــى  - خطـــة التـــدریب المســـتمر للع

  .االحتیاجات معتمدة ومعلنة
معتمـــــدة  األداءلمتابعــــة التنفیـــــذ وتقیــــیم  آلیــــة -

  .ومعلنة ومفعلة
الوصـــــول لمســــــتوى أداء العـــــاملین ورضــــــاهم  -

  الوظیفي
  

  .٢٠٢٥/  ٢٠٢٠االحتیاجات التدریبیة للعاملین تحدید  -
  .عمل استبیانات -
  .تغذیة راجعة -
  وضع خطة التدریب المستمر للعاملین بناء على االحتیاجات  -
  خطة تدریبیة معتمدة ومعلنة -
  .تحلیل استبیان قیاس أداء العاملین ورضاهم -
  .اعتماد ونشر الخطة -
  .األداء لمتابعة التنفیذ وتقییم آلیةوضع  -
  .تقاریر عن أداء رؤساء األقسام اإلداریة -

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

وحدة حدیثة متطورة لألزمات  ٢-٤
  والكوارث محددة المهام والوسائل

  األزمات والكوارث إدارةوحدة 
تحدید قائمة باالحتیاجات والتجهیزات الالزمة 

  للتعامل مع األزمات والكوارث
نذار مبكرأجهزة رصد  –تركیب كامیرات    وإ

  وجود غرفة عملیات إلدارة األزمات والكوارث 
وجود سیناریوهات معلنة لمواجهة األزمات 

  والكوارث
  الدفاع المدني إدارةقائمة تعلیمات  إتباع

  خطة معتمدة من مجلس الكلیة
  تطبیق محاكاة لإلخالء بمباني الكلیة وباألقسام- 
  

 .بالكلیةتحدیث وحدة إدارة األزمات والكوارث  - 
دراسة احتیاجات بالكلیة األمنیة والتجهیزات الالزمة للتعامل مع  - 

 .األزمات والكوارث
تطویر آلیات الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث  - 

 كلما كان ذلك ممكناً 
 .التنبؤ باألزمات والكوارث - 
 .اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائیة- 
                األزمات والكوارث المتوقع حدوثها في المدىالتخطیط إلدارة  - 

 البعید/ التوسط / القریب 
 وضع خطة عمل لمواجهة األزمات والكوارث - 
عمل أدلة ومطویات توعیة لنشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث  - 

 واألزمات ، وعقد ورش عمل تدریبیة
  عمل خطة لإلخالء بمباني بالكلیة وباألقسام - 

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

وحـــدة حدیثـــة للســـالمة والصـــحة  ٣-٤
  المهنیة 

دراسة احتیاجات الكلیة من التجهیزات الالزمة  - 
  .للسالمة والصحة المهنیة لمباني ومعامل الكلیة

  .توفیر االحتیاجات الالزمة للكلیة من التجهیزات - 
  .إعداد خطة إدارة السالمة والصحة المهنیة - 
توعیة خاصة بالسالمة عمل أدلة ومطویات  - 

  .والصحة المهنیة
  .عمل خطة لإلخالء بمباني الكلیة - 
اتخاذ جمیع اإلجراءات االحترازیة لمكافحة  - 

  ).١٩كوفید (فیروس كورونا 
تقدیم برامج توعیة متمیزة للجامعة والتدریب  - 

 األولیة اإلسعافاتعلى 
  

  .وحدة للسالمة والصحة المهنیة بالكلیة
  ة والصحة المهنیةخطة إدارة السالم

  .قائمة احتیاجات وتجهیزات الزمة للتعامل مع السالمة والصحة المهنیة
  خطة اإلجراءات االحترازیة لمكافحة فیروس كورونا

    أدلة ومطویات

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢
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شــبكة معلوماتیــة ونظــام معلومــات  ٤-٤
  الكتروني متعدد األبعاد واألوجه

  تحدیث قاعدة بیانات للوحدات اإلداریة والخدمیةــــ   قاعدة بیانات محدثة للقطاع
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢  

  تحدیث الرابط اإللكتروني للقطاع الموجود بموقع الكلیة الرسميــــ   الرابط االلكتروني للقطاع محدث باستمرار  موقع الكتروني حدیث للقطاع ٥-٤
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢    تشغیل وتفعیل خدمة البرید اإللكتروني

قیام مسئولي البوابة االلكترونیة بعمل صیانة دوریة لشبكة وأجهزة ــــ   موقع محدث للكلیة   تطویر موقع الكلیة -٦-٤
وتحدیث بیانات قطاعات الكلیة  جمیع المعامل التكنولوجیة بالكلیة

) شئون الطالب ــ الدراسات العلیا ــ شئون خدمة المجتمع ( المختلفة 
  . واألقسام العلمیة بالكلیة 

  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

إشراك طالب مرحلتي اللیسانس  ٧-٤
والبكالوریوس والدراسات العلیا وأعضاء 
هیئة التدریس والعاملین في أنشطة 

  .خدمة المجتمع 

   . بحملة تنظیف وتجمیل مباني الكلیة  القطاع قیام ــــ   
      . ــ عمل مبادرات طالبیة تحت إشراف القطاع 

  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

تدعیم دور الكلیة في مجال  ٨-٤
التنویر ونشر الوعي بقضایا المجتمع 

  والبیئة 

 هیئة وأعضاء الطالب مشاركة نسب زیادةـــ  
 .المجتمعیة بالقضایا التوعیة برامج في التدریس

 والمشكالت القضایا جةلمعال مبادرات وجودـــ 
 .المجتمعیة

 .المجتمعیة والمشكالت القضایا قائمةـــ  
 حل في الكلیة مع تتعاون التي الجهات عددـــ 

  والمشكالت القضایا

 الوعي نشر فى الكلیة تساهم أن یمكن التي المجتمعیة القضایا حصرـــ 
یجاد بها  األمیة محو قضیة القضایا هذه رأس وعلى بشأنها، حلول وإ

  .الشوارع أطفال وقضیة
 التوعیة ومبادرات برامج فى التدریس هیئة وأعضاء الطالب دور تفعیلــ 

  .المجتمعیة بالقضایا
 .تحدیدها تم التي المجتمعیة القضایا لتبنى مبادرات إطالقـــ  
  .المجتمعیة القضایا هذه بمثل المعنیة الجهات مع التواصلـــ 

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

 بالكلیة الخدمیة المرافق طویرت ٩-٤
  منها االستفادة نطاق وتوسیع

 المرافق  جودة بمستوى االرتقاء خطة وثیقةـــــ 
 .الخدمیة

  .المقدمة   الخدمات عن المستفیدین رضاـــــ   
 تنفیذو   بالكلیة  الخدمیة المرافق جودة بمستوى لالرتقاء خطة وضعـــــ  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢    .الخطةتلك 

  وأهدافها ورسالتها الوحدة رؤیة تحدیدـــــ    .واألهداف والرسالة الرؤیة وثیقة   .التدریب وحدة تفعیل ١٠- ٤ 
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢    .وأنشطتها الوحدة مهام تحدیدـــــ  
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    نمو التفاعل مع المجتمع ١-٥
  .خطة سنویة للقوافل البیئیة معتمدة  ـــ
  .أدلة معتمدة  ـــ
بیان بورش العمـل والنـدوات للتوعیـة المجتمعیـة   ـــ

  ).العلمیةاألقسام (في المجاالت العلمیة المختلفة 

  
عــن طریــق ) إرشــادیة –قوافــل طبیــة (عمـل خطــة ســنویة للقوافــل البیئیــة  -

  .زیارة القرى
آلیــة معتمــدة لتطویــع البحــوث لخدمــة االحتیاجــات وربــط بحــوث الماجســتیر 

  .والدكتوراه بها بالتعاون مع األقسام العلمیة بالكلیة
ى بـــأهم ورش العمــل والنــدوات التـــي مــن شــأنها توعیـــة المجتمــع المحلــ -

القضایا البیئیة وتقدیم الدعم الفني لهم على أسس علمیة بها بالتعـاون مـع 
 .األقسام العلمیة بالكلیة

ورش العمــل والنــدوات التـــي مــن شــأنها توعیـــة المجتمــع المحلــى بـــأهم  -
القضایا البیئیة وتقدیم الدعم الفني لهم على أسس علمیة بها بالتعـاون مـع 

  .األقسام العلمیة بالكلیة

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

النمـــو ومســـتوى التعـــاون بـــین  ٢-٥
  القطاع ومؤسسات المجتمع

خطــة للنشــر واإلعــالن عــن الوحــدات المختلفــة  -
  .بالكلیة

  برتوكوالت تعاون  -

 . التواصل مع جمیع األطراف من خالل الموقع االلكتروني -
  . التواصل مع الجهات الخارجیة  المعنیة بالجامعة والكلیات المناظرة -

  
  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

ـــل التعـــاون والتواصـــل مـــع  ٣-٥ تفعی
  المجتمع المدني

  قواعد محدثة  -
  .وحدة متابعة خریجین مفعلة -
  .ملتقى توظیفي مفعل  -

  .الوظیفيإعداد قواعد بیانات بأسماء الخریجین بالكلیة ومتابعة تقدمهم  -
متابعـة وتحــدیث وحــدة الخــریجین بــربط الخــریجین بالكلیــة وتفعیــل دورهــم  -

  في إعداد وتنمیة إعداد الطالب وتأهیلهم سوق العمل
عقد ملتقى توظیفي للخریجین للتواصل بین الخـریجین وشـركات المجتمـع  -

  المدني
  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢

 .واألهداف والرسالة الرؤیة وثیقة   ـــ  .الخریجین  ة وحد تفعیل ٤-٥
   .الوحدة دلیل  ـــ
 .والتكنولوجیة البشریة باالحتیاجات قائمة  ـــ
 .الوحدة  ألهداف التنفیذیة الخطة وثیقة  ـــ
   .األداء متابعة خطة  ـــ
  .اإلعالن خطة  ـــ
  
  
  
  
  

 وأهدافها ورسالتها الوحدة رؤیة تحدیدــــ 
  وأنظمتها الوحدة مهام تحدیدــــ 
 .والتكنولوجیة البشریة الموارد من الوحدة احتیاجات تحدید ــــ
 للوحدة والمالیة التنفیذیة الالئحة وضع ــــ
  الوحدة أهداف لتنفیذ تنفیذیة خطة وضع ــــ
 وتقییمها الوحدة أداء لمتابعة خطة وضع  ـــ
  

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢
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 مع التواصل  سبل تطویر ٥-٥
  .الكلیة خریجي

 .الخریجین ة لوحد مفعلة أنشطة  ـــ
 . الخریجین احتیاجات قائمة  ـــ
 . الخریجین مع التواصل خطة  ـــ
 . الخریجین مع مستمر تواصل  ـــ
 . الخطة تنفیذ متابعة تقاریر  ـــ
  .الخریجین   رضا قیاسات نتائج  ـــ

 .التربیة كلیة خریجي رابطة تفعیل    ـــ
 .الكلیة لخریجي السنوي الملتقى تنظیم    ـــ
 .الكلیة لخریجي اإللكتروني المنتدى تفعیل    ـــ
 .دوري بشكل للخریجین التوظیف ملتقى تنظیم    ـــ
 .لهم المقدمة الخدمات عن الخریجین رضا قیاس آلیة وضع    ـــ
 ا رض قیاس نتائج ضوء في الدراسیة البرامج لتطویر خطة وضع    ـــ

  .الخریجین

  

  م ٢٠٢٥  م  ٢٠٢٢


