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 7102-7102لعام  خطة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م
 مؤشرات التنفيذ الفترة المسؤل عن التنفيذ األنشطة الهدف

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

في خدمة تعظيم دور الكلية 

 مجتمع الجامعة

وكيل الكلية لشئون خدمة  البيئي بالجامعة المشاركة في االسبوع -1

 المجتمع وتنمية البيئة

 مجموعة اصدقاء البيئة

 صور من المشاركة في االسبوع البيئي 7112اكتوبر 

وكيل الكلية لشئون خدمة  تنظيم المعرض الخيري -7

 المجتمع وتنمية البيئة

 منسق االنشطة الطالبية

 صور من المعرض الخيري 7112نوفمبر 

اصدار العدد الثاني من مجلة الخدمة  -3

 المجتمعية

نسخة ورقية من مجلة الخدمة  7112ديسمبر  فريق خدمة المجتمع

 المجتمعية
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وكيل الكلية لشئون خدمة  اصدرا النشرة البيئية -4

 المجتمع وتنمية البيئة

لجنة معيار المشاركة 

 المجتمعية

نسخة ورقية من النشرة البيئية  7112يناير 

 وتوزيعها علي الطالب

تقديم مركز الخدمة العامة بالكلية  -5

لخدمات الضيافة وتقديم الغداء لضيوف 

 الجامعة والحفالت التي تتم بالجامعة

 قسم ادراة الفنادق

مدير مركز الخدمة العامة 

 بالكلية

 صور من الحفالت التي تقام بالمركز علي مدار السنة

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية في خدمة تعظيم دور 

 المجتمع

 

 

 

 عميد الكلية عقد الملتقي التوظيف الثاني للكلية -1

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة متابعة الخريجين

صور + كشف حضور المستفدين  7112اكتوبر 

 الملتقي

 تنظيم يوم اليتيم -7

 

لشئون خدمة وكيل الكلية 

 المجتمع وتنمية البيئة

 منسق االنشطة الطالبية

 صور االحتفال بيوم اليتيم 7112ابريل 
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تعظيم دور الكلية في خدمة 

 المجتمع

 

وكيل الكلية لشئون خدمة  عقد مجموعة من الندوات عن االنتماء -3

 المجتمع وتنمية البيئة

 صور الندوة+ كشف حضور الندوة  7112فبراير 

عقد ندوة عن كيفية التعامل مع ذوي  -4

 االحتياجات الخاصة

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 

 7112مارس

 

 صور الندوة+ كشف حضور الندوة 

المشاركة في تنظيم مؤتمر االدمان الذي  -5

 تنظمه الجامعة

 عميد الكلية 

مجموعة من اعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم بالكلية

 مجموعة من طالب الكلية

 

االسبوع االول 

شهر ابريل  من

7112 

 

صور من الشهادات المقدمة 

للمشاركين بالمؤتمر وصور من 

 فعاليات المؤيتمر

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

تعظيم دور الكلية في نشر 

 الوعي السياحي

 

 

تنظيم زيارة الحدي المدارس لتوعية  -1

الطالب بالمناطق االثرية ولحفاظ علي 

 .االثار 

 

 فريق الوعي السياحي

 

 7112فبراير 

 

 صور من زيارات الطالب للمدرسة

بوعات عن تصميم مجموعة من المط -7

أهمية السياحة توزع علىي اعضاء هيئة 

 .التدريس والطالب بالجامعة

 

 فريق الوعي السياحي

 وحدة ضمان الجودة

 

 علي مدار السنة

 

 نماذج من المطبوعات

تنظيم زيارة الحدي المناطق االثرية  -3
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3 

 

 

 

 

 

تعظيم دور الكلية في نشر 

 الوعي السياحي

لتنمية الوعي السياحي لدي المجتمع 

المحيط وتوعيتهم بكيفية الحفاظ علي 

 المناطق االثرية

 صور من زيارات الطالب 7112مارس  فريق الوعي السياحي

استقبال احدي المدارس لزيارة الكلية  -4

وتنظيم ندوات لتوعيتهم بالمناطق االثرية 

 علي التراثوالحفاظ 

 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 بيئةوتنمية ال مجتمعال

 فريق الوعي السياحي

 

 7112مارس 

 

صور + كشف باسماء طالب المدرسة

 من الزيارة

تكوين مجموعة اصدقاء المتحف االتوني،  -5

ومجموعة اصدقاء متحف ملوي لتيسير 

كل الفعاليات المشتركة بين مثل التدريب 

تنظيم العرض في المتحف واعادة 

 المتحفي لمتحف الكلية

 

 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 رئيس قسم االرشاد السياحي

 

 7112مايو 

  

 صورة من تشكيل المجموعتين

 

 

 

 

مشاركة االطراف المجتمعية في مجلس  -1

 الكلية واالقسام

 عميد الكلية

 رؤساء االقسام العلمية 

محاضر اجتماعات مجلس الكلية  سنةعلي مدار ال

 ومجالس االقسام 

كشف بالموضوعات التي تمت 
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تعزيز دور االطراف 

 المجتمعية  

 مناقشتها مع االطراف المجتمعية مدير وحدة ضمان الجودة

عقد ورش عمل بحضور المستفيدين لتحديد  -7

 احتياجات سوق العمل

 

 معيار المشاركة المجتمعية

 االكاديميةمعيار المعايير 

 وحدة ضمان الجودة

 

 7112ابريل 

 

 صور الورش+ كشف حضور الورش 

 األطراف مستوى رضا لقياس استبيان طرح -3

مركز جي الكلية وعن يعن خر المجتمعية

التقرير  وعرض وتحليله الخدمة العامة

 واعتماده

 

 معيار المشاركة المجتمعية

 

 7112يونيو 

 

  رافأط رضاء لقياس معتمد تقرير

 الخارجى المجتمع

 

6 

 

متابعة الخريجين وسبل 

 التواصل معهم

 نسخة من الكتيب 7112اكتوبر  وحدة متابعة الخريجين عمل كتيب للخرجين -1

 عميد الكلية عقد الملتقي التوظيفي الثاني -2

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 وحدة متابعة الخريجين

صور + المستفدين كشف حضور  7112كتوبر أ

 الملتقي

    

كشف حضور الدورات وصور 
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 الدورات  7112ابريل  وحدة متابعة الخريجين عمل قاعد بيانات للخريجين  -4

 

 تنظيم دورات تدريبية للخريجين -5

 

 وحدة متابعة الخريجين

 

 7112اكتوبر 

 

 نسخة ورقية من قاعدة البيانات 


