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 عميد الكلية                                                                             وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 حسن سند . د.أ                                                                          سماح عبد الرحمن. د.أ

 6102-6102خطة خدمة المجتمع للعام الجامعي 

 المخرجات مؤشرات النجاح الفترة الزمنية  المسئول عن التنفيذ  مكان التنفيذ النشاط الهدف  م
تعظيم دور الكلية في  1

 خدمة مجتمع الجامعة
المشاركة في اسبوع فتيات 

 الجامعات 
ادارة الجامعة وكليات  جامعة المنيا 

 الجامعة 
اشتراك عدد كبير من وفود  -  9/6112

 الجامعات المصرية 

المشاركة في فعاليات اسبوع  -

 الفتيات 

التواصل الطالبي بين الجامعات  -
 المختلفة

اكساب الطالب المهارات  -

التنظيمية لالحداث الخاصة التي 
 تعقد بالجامعة  

تعظيم دور الكلية في  6

 نشر الوعي السياحي

 

 تكوين فريق الوعي السياحي 

 

كلية السياحة 

 والفنادق

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 البيئة وتنمية المجتمع 

 نسرين خيري . د -
مدير فريق الوعي السياحي 

 بالكلية

 مجموعة من الطالب -

11/6112 

 

موارد بشرية مؤهلة من  -

أعضاء هيئة التدريس واعضاء 

الهيئة المعاونة والطالب 
 .المتميزين

تسهيالت داعمة بالكلية من  -

متحف تعليمي وقاعة سمينار 
 ومكتبة مجهزة  

تنظيم رحالت من طالب الكلية  -

للمدارس للتوعية السياحية واالثرية 

 .ة المنيالمحافظ
دعوة طالب المدارس لزيارة  -

الكلية والمتحف التعليمي والمكتبة 

 وعقد ندوة تثقيفية لهم 

تعظيم دور الكلية في  .3

 خدمة مجتمع الجامعة

تكوين فريق خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

كلية السياحة 

 والفنادق

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 البيئة وتنمية المجتمع 

المشاركة  منسق معيار -
 المجتمعية وتنمية البيئة

أعضاء معيار المشاركة  -

 المجتمعية وتنمية البيئة
 مجموعة من الطالب -

أعضاء هيئة التدريس  - 6112/ 16

واعضاء الهيئة المعاونة 

والطالب المتميزين ذوي الخبرة 
والكفاءة في تنظيم انشطة خدمة 

 .المجتمع وتنمية البيئة

بالكلية تسهيالت مادية داعمة  -
لتنظيم انشطة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

عمل صفحة على الفيس بوك  -

باسم فريق الخدمة المجتمعية 

 . للتوعية باألنشطة الخاصة بالفريق
عمل مجلة لنشر اخبار خدمة  -

 المجتمع وتنمية البيئة

  

تعظيم دور الكلية في  3

 خدمة مجتمع الجامعة

تكوين جماعة اصدقاء البيئة 

 بالكلية 

كلية السياحة 

 والفنادق 

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 .البيئة وتنمية المجتمع
 محمد عزت . د -

 أحمد خلف . أ -

 محمد سهري . أ -
 

اشتراك عدد كبير من الطالب   11/6112

 في جماعة اصدقاء البيئة
 Greenتصميم لوجو باسم 

Jewelry Group 

موحد للمجموعة تصميم زي 
 عليه لوجو المجموعة  

انشاء اسرة الجواهر الخضراء  -

GJ 

تعزيز دور االطراف  4

 المجتمعية  

التواصل مع مؤسسات 

المجتمع المدني بهدف دعم 

مركز 

المؤتمرات 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة 

موارد بشرية فاعلة متمثلة في  - 11/6112

وكيل الكلية ونائب رئيس 

الحصول على عرض مجاني في  -

صورة قافلة توفر أجهزة تعويضية 
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مدير )مجتمع جامعة المنيا 

شركة أورثو اليف لألجهزة 
التعويضية واألطراف 

 (الصناعية

الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية  بجامعة المنيا

 البيئة 
االستجابة السريعة باالعالن  -

عن القافلة لدى جميع كليات 

الجامعة وإدارتها وغيرها من 

المؤسسات الحكومية المعنية مثل 
محافظة المنيا وميرية الشئون 

 االجتماعية بالمنيا وغيرها

واألطراف الصناعية لذوي 

االحتياجات الخاصة من الطالب 
واإلداريين بجامعة المنيا ومن 

غيرهم من نفس الفئة من مجتمع 

 المنيا وتم التسليم لهم بالفعل 

تعظيم دور الكلية في  5

 خدمة مجتمع الجامعة

تنظيم المؤتمر الدولي األول 

لكلية السياحة والفنادق جامعة 
 المنيا 

مركز 

المؤتمرات 
 بجامعة المنيا 

 إدارة كلية السياحة والفنادق -

اللجان المنظمة للمؤتمر  -
 بالكلية  

62-

69/11/6112 

اشتراك عدد كبير من الباحثين  -

من كليات السياحة والفنادق 
داخل وخارج مصر بابحاثهم 

 العلمية  

رعاية جهات رسمية وخاصة   -
 عديدة للمؤتمر

مشاركة هيئات رسمية تعليمية  -

 وسياحية محلية ودولية

نشر االبحاث المشارك بها  -

الباحثين في المجلة العلمية للكلية 
العدد الثاني في المجلد االول 

6112 

التوصل لتوصيات المؤتمر  -
المتعلقة بمستقبل السياحة في 

الوطن العربي والشرق االوسط 

 الفرص التحديات
تكريم الجهات الرسمية والخاصة  -

 الراعية للمؤتمر   

 في تعظيم دور الكلية  2

نشر الوعي بثقافة 
الجودة والحصول على 

 االعتماد االكاديمي  

تنظيم المعرض األول 

البداعات الجودة على مستوى 
كليات الجامعة الذي نظمه 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة  

كلية السياحة 

 والفنادق 

إدارة مركز االبتكار وريادة  -

 االعمال بالجامعة 
منسق مركز االبتكار  -

. د.م.وريادة األعمال بالكلية أ

 سمر مصطفى 

ر من الطالب مشاركة عدد كبي - 16/11/6112

بالكلية وكليات الجامعة باالعمال 
الفنية واالبتكارات العلمية 

 الخاصة بهم في المعرض

التواصل بين الطالب من مختلف  -

الكليات للتعرف على ابداعاتهم كل 
 في مجال تخصصه

اكساب الطالب مهارات ريادة  -

االعمال واالبتكار كل في مجال 
تخصصه وكيفية تسويق افكاره 

 عاتهوابدا

 في تعظيم دور الكلية  2

نشر الوعي بثقافة 
الجودة والحصول على 

 االعتماد االكاديمي  

تنظيم احتفالية مركز ضمان 

الجودة بالجامعة لالحتفال 
بالكليات التي حصلت على 

اقيم )االعتماد األكاديمي 

االحتفال  بكلية السياحة 
 ( والفنادق جامعة المنيا

كلية اليسياحة 

 والفنادق 

إدارة مركز ضمان الجودة  -

 بجامعة المنيا 

مشاركة وحدات ضمان الجودة  - 19/16/6112

وادارة الكليات المختلفة 
 باالحتفالية 

تكريم الكليات الحاصلة على  -

 االعتماد األكاديمي  

التواصل بين الكليات الحاصلة  -

على االعتماد األكاديمي والكليات 
التي لم تحصل على االعتماد بعد 

لنقل خبرات كيفية الحصول على 

 االعتماد
تحفيز الكليات التي لم تحصل  -

على االعتماد االكاديمي لسرعة 
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استيفاء معايير الجودة للتقدم 

 .  لالعتماد
 

تعظيم دور الكلية في  8

 خدمة مجتمع الجامعة

المشاركة في فعاليات االسبوع 

 البيئي 

نائب رئيس الجامعة لشئون - جامعة المنيا 

 مة المجتمع وتنمية البيئةخد

وكالء كليات الجامعة لشئون -
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 جماعة أصدقاء البيئة  -

الدعم المادي والمعنوي من  - 6/6112

 إدارة الجامعة 

رعاية وزارة البيئة لفعاليات  -
 األسبوع البيئي 

 أنشطة ثقافية  -

 ندوات وورش عمل  -

 (وتجميلنظافة )أنشطة خدمية   -

 في تعظيم دور الكلية  9

نشر الوعي بثقافة 
الجودة والحصول على 

 االعتماد االكاديمي  

تنظيم الملتقى الرابع لمديري 

مراكز ضمان الجودة 
واالعتماد على مستوى 

 الجامعات المصرية 

كلية السياحة 

والفنادق جامعة 
 المنيا

مركز ضمان الجودة  -

 بالجامعة 
وحدة ضمان الجودة بكلية  -

 السياحة والفنادق  

الدعم المادي والمعنوي من  - 14/3/6112

 إدارة الجامعة 
  

التواصل بين مراكز ضمان  -

الجودة على مستوى الجامعات 
 المصرية

نقل الخبرات والمهارات الالزمة  -

 للحصول على االعتماد األكاديمي
بين مراكز ضمان الجودة على 

 مستوى الجامعات المصرية 

تعظيم دور الكلية في  11

 نشر الوعي السياحي

 

دعوة الكلية لمدرسة الكاثوليك 

بالبياضية بمركز ملوي لزيارة 
الكلية وعقد ندوة لطالب 

وإدارة المدرسة لتعريفهم 

بالمناطق السياحية واألثرية 
بمحافظة المنيا باالضافة اليى 

جولة بمكتبة ومتحف الكلية 

وعمل كورال غنائي للطالب 

 بقاعة االستقبال بالكلية

كلية السياحة 

 والفنادق

وكيل الكلية لشئون خدمة  -

 البيئة وتنمية المجتمع 
 نسرين خيري . د -

مدير فريق الوعي السياحي 

 بالكلية
 مجموعة من الطالب -

أعضاء هيئة التدريس  - 66/3/6112

المعاونة واعضاء الهيئة 
والطالب المتميزين ذوي الخبرة 

والكفاءة في تنظيم انشطة خدمة 

 .المجتمع وتنمية البيئة
تسهيالت مادية داعمة بالكلية  -

لتنظيم انشطة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

زيارة طالب وادارة المدرسة   -

للمتحف التعليمي وشرح القطع 
 األثرية الموجوة به لهم

التعرف على زيارة المكتبة و -

اقسامها ومحتوياتها من الكتب 
 المختلفة 

ندوة ثقافية للتعرف على اثار  -

 المنيا والمزارات السياحية بها   

تعظيم دور الكلية في  11

 خدمة مجتمع الجامعة

المشاركة في تنظيم المؤتمر 

الدولي األول رؤية مستقبلية 

 لتحدي اإلعاقة 

 –جامعة المنيا 

 قاعة المؤتمرات 

 رئيس الجامعة  -

نائب رئيس الجامعة لشئون -

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكالء كليات الجامعة لشئون -

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

اشتراك عدد كبير من الباحثين  - 6112/ 62-69/3

من  مختلف  الجامعات بابحاثهم 

 العلمية  
الدعم المادي والمعنوي من  -

 إدارة الجامعة

جهات رسمية وخاصة  رعاية  -

 عديدة للمؤتمر
 مشاركة هيئات رسمية تعليمية  -

عقد الجلسات العلمية التي تناقش  -

موضوعات تحدي اإلعاقة لذوي 

 االحتياجات الخاصة 
التوصل لتوصيات ناتجة من  -

العلمية والعمل  جلسات المؤتمر

على تفعيلها من قبل الجهات 

 . المختصة
عقد معرض للمشغوالت اليدوية  -
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مشاركة كلية السياحة والفنادق  -

في تنظيم اإلقامة واإلعاشة 
 للمشاركين بالملتقى 

التي قام بها ذوي االحتياجات 

 الخاصة 
الحصول على أجهزة تعويضية  -

واطراف صناعية من شركة اورثو 

اليف لذوي االحتياجات الخاصة 

من الطالب واالداريين بالجامعة 
اء وغيرهم من نفس الفئة من ابن

 محافظة المنيا 

تعظيم دور الكلية في  16

 خدمة مجتمع الجامعة

المشاركة في فعاليات ورش 

عمل حرفية لدمج ذوي 
االحتياجات الخاصة من 

طالب مدارس محافظة المنيا 

الصم والبكم وضعاف السمع )
والجمعيات ( والمكفوفين

األهلية المعنية بشئون 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذهنية والمنعقدة على هامش 

مؤتمر الجامعة والمنعقدة على 

 هامش مؤتمر جامعة المنيا

 الدولي األول لتحدي اإلعاقة 

مركز الفنون 

واآلداب بجامعة 
 المنيا 

نائب رئيس الجامعة . د.أ -

لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

وكيل كلية التربية الفنية  . د.أ -

لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

وكيل كلية السياحة . د.أ -

والفنادق لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

وكيل كلية الفنون . د.أ -

الجميلة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

الدعم المادي والمعنوي من  - 6112/ 62-69/3

 إدارة الجامعة
موارد بشرية من اعضاء هيئة  -

التدريس وطالب ذوي خبرة 

 وكفاءة في تنظيم ورش العمل
جهات راعية داعمة من  -

 مؤسسات المجتمع المدني

 

فني على هامش افتتاح معرض  -

المؤتمر لعرض منتجات فنية 
مختلفة من عمل المشاركين من 

 .ذوي االحتياجات الخاصة 

تعظيم دور الكلية في  13

 خدمة مجتمع الجامعة

تنظيم المعرض الخيري 

السنوي ويوم اليتيم بمقر كلية 

 السياحة والفنادق جامعة المنيا
 

 

 

 
 

 

 
 

  

كلية السياحة 

 والفنادق 

كلية السياحة وكيل . د.أ -

والفنادق لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
مسئول  –محمد عزت . د -

 التواصل الطالبي بالكلية

 مجموعة من الطالب -

الدعم المادي والمعنوي من  - 4/6112

 إدارة الكلية والجامعة

موارد بشرية من اعضاء هيئة  -
التدريس وطالب ذوي خبرة 

وكفاءة في تنظيم المعرض 

  ويوم اليتيم الخيري

الدعم المادي والعيني من  -
االفراد المساهمين والمؤسسات 

الخيرية الراعية للمعرض 

 الخيري ويوم اليتيم

بيع منتجات المعرض الخيري  -

وتوجية المبالغ المحصلة لرعاية 

 .االيتام في دور االيتام المختلفة
بيع منتجات المعرض الخيري  -

باسعار رمزية لمساعدة غير 

درين من الطالب والعمال القا

واالداريين من ابناء الكلية جامعة 
 المنيا 

استضافة األطفال األيتام من أحد  -

دور االيتام واالحتفال بهم في يوم 
 اليتيم 
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تعظيم دور الكلية في  14

 خدمة مجتمع الجامعة

مشاركة الكلية بابتكارات 

وابداعات عدد من طالب 
الكلية في المؤتمر الثاني 

لالبتكار وريادة األعمال 

 بالجامعة  

مركز الفنون  -

واآلداب بجامعة 
 المنيا  

إدارة مركز االبتكار وريادة  -

 االعمال بالجامعة 
منسق مركز االبتكار  -

. د.م.وريادة األعمال بالكلية أ

 سمر مصطفى 

مشاركة عدد كبير من الطالب  - 3-5/5/6112

بالكلية وكليات الجامعة باالعمال 
الفنية واالبتكارات العلمية 

 الخاصة بهم في المعرض

التواصل بين الطالب من مختلف  -

الكليات للتعرف على ابداعاتهم كل 
 في مجال تخصصه

اكساب الطالب مهارات ريادة  -

االعمال واالبتكار كل في مجال 

وكيفية تسويق افكاره تخصصه 
 وابداعاته

تعظيم دور الكلية في  15

 خدمة مجتمع الجامعة

في نشر الوعي و

 السياحي

 

اشتراك اعضاء هيئة التدريس 

والطالب بالكلية في تنظيم 

احتفالية المتحف اآلتوني 
 باليوم العلمي للمتاحف

المتحف اآلتوني 

 بالمنيا 

وكيل الكلية لشئون . د.أ -

 وتنمية البيئةخدمة المجتمع 

محمد عزت مسئول . د -
 التواصل الطالبي بالكلية 

مشاركة عدد كبير من الجهات  - 18/5/6112

الحكومية والخاصة في 

 االحتفالية 
 

نشر الدور الثقافي للمتحف في  -

محافظة المنيا بين اجهزة المحافظة 

 وسكانها 
ربط المتحف االتوني بالتطورات  -

اع الدولية التي تحدث في قط

 المتاحف عالميا 
نقل الخبرات والمهارات  -

والمعارف الخاصة  بقطاع 

المتاحف بين المتحف اآلتوني 
والمتاحف المحلية والدولية ودور 

وزارة االثار والسياحة وهيئة 

التنشيط السياحي في دعم المتحف 

 االتوني

تعظيم دور الكلية في  12

 خدمة مجتمع الجامعة

وتحسين مؤسسات 
 خدمة المجتمع بالكلية 

تقييم أداء مركز السياحة 

والفنادق بكلية السياحة 

وحدة )والفنادق جامعة المنيا 
فيما يتعلق ( ذات طابع خاص

بخدمات الضيافة واألغذية 

والمشروبات المقدمة لضيوف 

الكلية والجامعة من خالل 
الحفالت المختلفة التي تقام 

 بالمركز 

حة كلية السيا

 والفنادق 

وكيل الكلية لشئون خدمة . د.أ

 المجتمع وتنمية البيئة 

 

عمل استبيان عن جودة  - في نهاية كل عام 

خدمات الضيافة واألغذية 

والمشروبات المقدمة من مركز 
 السياحة والفنادق 

استجابة عدد كبير من  -

المتسفيدين من مركز السياحة 

 والفنادق لملء االستبيان 

 ائج االستبيان تحليل نت -

الخروج بتوصيات تقدم لمجلس  -

ادارة المركز لالستفادة منها فيما 
 بعد  

 


